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αντίπρολόγου
1η Ιστορία

Μακρυά, πολύ μακρυά ρόδιζε η αυγή, 
μα την τραβούσε απ’ το ποδάρι το ζοφερό σκοτάδι·

σαν αποφάσισαν να πάρουν μέρος στη μεγάλη πορεία 
είχαν μαζί τους δύο λίτρα λάδι, ξερό ψωμί, ίδιο παξιμάδι 

και δύο οργιές θυμό, καλά φυλαγμένο στα στήθη τους.
Δεν τους ξεχώριζες από τους άλλους, αυτούς που προτίμησαν τη σπιτική θαλπωρή 

και τη σιγουριά, για να κλείσουν ήσυχα τα μάτια τους, 
μπας και τους πάρει χαμπάρι η ζωή και τους ξεσυνεριστεί.

Ώρες - ώρες τα πράγματα είναι σαν τις παρτιτούρες, το ντο είναι ντο, το σολ σολ 
κι ανάμεσά τους ένα μυγόσκατο, ασήμαντο στη θωριά, ασήμαντο και στη χρησιμάδα.

Ξεχώριζε η πανσέλληνος το δίστρατο, δεξιά ασφαλτοστρωμένα, 
αριστερά τα ρείκια και οι γκρεμοί, μονοπάτι φτιαγμένο από τις πατημασιές των κατσικιών

και το φευγάτο βήμα των τσομπαναραίων
Όπως κάθε φορά, πιάστηκαν στα λόγια, βαριές κουβέντες, 

ανοίχτηκαν παλιοί λογαριασμοί, κιτρινισμένα τεφτέρια ένιωσαν του κρύου το άγριο λεπίδι!
Το «που πας» έχει να κάνει και με το «τι θέλεις»,

δεν είναι εύκολο να γκαστρώνεται το τυχαίο με την ανάγκη. 
Αυτοί που πήγαν προς τα δεξιά πρόκοψαν, βρήκαν γρήγορα το ξέφωτο, 

στρογγυλόκατσαν να φάνε, να πιούνε, πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. 
Οι άλλοι πάλι, σαν ερημοκάτσικα, πλανήθηκαν στα φιδωτά μονοπάτια. Όχι, δεν ξαπόστασαν. 

Αλλά χόρτασε το μάτι τους τα χρώματα της αυγής, τις αποχρώσεις του πράσινου ή του γαλάζιου,
απόλαυσε το αυτί τους δυό χιλιάδες ήχους, λες και συμμάχησαν τα νερά ή οι σπίνοι για να τους

ηρεμήσουν, συνομώτησε η φύση για να τους κανακέψει που απλώθηκαν ρέμπελα μπροστά της.
Αν μετάνοιωσαν που πήραν το ζερβί μονοπάτι; Καθόλου. 

Και τώρα να ξεκινούσαν πάλι το ίδιο θάκαναν, 
γιατί ο άνθρωπος ακόμα και τα λάθη του πρέπει να τα κάνει σωστά.

2η Ιστορία
Όταν ο ιστορικός του μέλλοντος έφτασε στη σκονισμένη αίθουσα 

για να ταξινομήσει, να αρχειοθετήσει, να καταγράψει τι συνέβη στο έμπα του 21ου αιώνα, 
το μάτι του έπεσε σε κάτι πολυκαιρισμένες φωτογραφίες 

που είχαν πάρει κάτι από το χρώμα της πατίνας. 
Άνθρωποι στο δρόμο, φουρτουνιασμένοι, με γκριζωμένο το βλέμμα, 

ολόγυρα πανό κι αυτοί να φωνάζουν· 
ήσαν πολλοί και ήθελαν πολλά, αυτό έδειχνε η «φτιάξη» των ματιών τους. 

Τον χώριζαν πολλά χρόνια από το κατώφλι του αιώνα 
και οι φιγούρες τού θύμιζαν κάτι παλιά ιστορικά βιβλία.

Πίσω τους έγραφαν «απεργία του 1988», «απεργία του 1997», «ματωμένος ΑΣΕΠ», 
πράγματα θαμένα κάτω από τις πυραμίδες του χρόνου· πολλοί θάθελαν να τα ξεχάσουν, 

βλέπεις η μνήμη είναι ευλογία και τυραννία συνάμα, 
αν κολλήσεις πάνω της σε τρώει το παρελθόν μονομιάς, 

αν την παρατήσεις δεν ξέρεις που πατάς και που πηγαίνεις. 
Το σωστό είναι η αρμονική σχέση μαζί της, σκέφτηκε ο ιστορικός μας, 

και ξεφύλλισε ένα τετράδιο που έγραφε πως ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για την επιβίωση. 
Ακόμα και τα ζώα οδηγούνται από το ένστικτό τους 

για να αυτοσυντηρηθούν ή ν’αναπαράγουν την επόμενη γενιά. 
Αν αυτό ισχύει για τα ζώα, πρέπει να ισχύει πολλαπλάσια για τον άνθρωπο που είναι έλλογο ον,

σημείωνε με κόκκινα γράμματα ο παλιός ιδιοκτήτης του τετραδίου.
Και αν αυτό ίσχυε δέκα και εκατό φορές παλιότερα, 

πρέπει να ισχύει χίλιες και εκατό χιλιάδες φορές τώρα, σκέφτηκε ο ιστορικός τού μέλλοντος.
Στο πάτωμα έπεσε ένα σημείωμα που έγραφε:

Ο αγώνας για το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας.
Προφανώς ήταν οδηγίες για την περίφημη μητέρα όλων των μαχών. 

Συγκινημένος ξεσκόνισε τις φωτογραφίες και τα σημειώματα, 
έχοντας στερεώσει την πεποίθησή του, ότι το μέλλον δεν θάρθει έτσι

από μόνο του νέτο σκέτο αν δεν βάλουμε χέρι κι εμείς. 
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Έκλεισε ένας χρόνος από την εκλογική νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, χρόνος εξαιρετικά πυκνός σε πολιτικές εξε-
λίξεις. Ένας χρόνος που ξεκίνησε με την περιβόητη

«ιστορική νίκη της Αριστεράς», με τα μηνύματα «ελπίδας,
περηφάνιας και αξιοπρέπειας» και το «οριστικό κλείσιμο
της πόρτας στο παρελθόν». Συνεχίστηκε –μέσα από πα-
λινωδίες, ελιγμούς, λεονταρισμούς και παραπλανητικές
ψευδολογίες– με τη «ρεαλιστική προσαρμογή» και τη
«βίαιη ωρίμανση του ΣΥΡΙΖΑ». Σφραγίστηκε, τελικά, από
την πλήρη συνθηκολόγηση και την ταπεινωτική υποταγή
της ηγετικής ομάδας του στο σφυροκόπημα των ιμπε-
ριαλιστών δανειστών και στις εντολές της εγχώριας ολι-
γαρχίας, με το τρίτο μνημόνιο –νέα θηλιά για το λαό– των
86 δις ευρώ. Και καταλήγει –αφού έχει πλέον δοθεί και
«δεύτερη ευκαιρία» στο ΣΥΡΙΖΑ μέσω νέων εκλογών το
Σεπτέμβριο– στην αδιαμφισβήτητη εδραίωση και ενίσχυ-
ση του μνημονιακού εφιάλτη από τη συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Από τη διακηρυχθείσα, λοιπόν, «μεγάλη ανατροπή»,
τη «διαπραγμάτευση νίκης» και το «τέλος των μνημονίων
και της τρόικας», ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε –μετά την κατάρρευ-
ση όλων των «κόκκινων γραμμών» του και την αναπό-
δραστη διάσπασή του– στην πλήρη νομιμοποίηση του αν-
τιδραστικού ιδεολογήματος για το μονόδρομο της υπο-
ταγής στα ιμπεριαλιστικά μνημόνια και στη δικαίωση,
έτσι, όλου του εγχώριου πλέγματος της δουλοφροσύνης
και της υποτέλειας στους ισχυρούς. Υιοθέτησε και ανα-
παρήγαγε, μάλιστα, όλες τις προπαγανδιστικές επινοή-
σεις των προκατόχων του, για το αναπόφευκτο της μνη-
μονιακής επέλασης και την «έξοδο από τα μνημόνια»
δια της εφαρμογής τους… 

Πρόκειται για μια, ακόμη, ολοκληρωτική ιδεολογική
και πολιτική χρεοκοπία ενός ρεφορμιστικού αφηγήμα-
τος και εγχειρήματος. Οι αντιδραστικές αυτές εξελίξεις

αποκάλυψαν το μοιραίο και θλι-
βερό ρόλο ενός
ρεφορμιστικού

σχηματισμού
που ενσάρ-

κωσε τις λαϊκές ελπίδες –προβάλλοντας φραστικά πυρο-
τεχνήματα και ακατάσχετη υποσχεσιολογία– και μετατρά-
πηκε (με ραγδαίους ρυθμούς λόγω των κρίσιμων κατα-
στάσεων και των βίαιων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων)
σε ένα τυπικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, πειθήνιο διεκ-
περαιωτή των εντολών των δανειστών, διαψεύδοντας τις
ανεδαφικές λαϊκές προσδοκίες και κονιορτοποιώντας τις
τυπικές ρεφορμιστικές πλάνες και αυταπάτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο πλήρους απαξίωσης, ανυ-
ποληψίας και βαθιάς κρίσης του αστικού πολιτικού συ-
στήματος, και μεγάλων αδιεξόδων για τους κρατούντες,
αναδεικνύεται και χρησιμοποιείται σαν η σανίδα σω-
τηρίας, σαν η μοναδική εκείνη πολιτική δύναμη που
μπορεί να δώσει πολύτιμες ανάσες και διέξοδο, στην
τρέχουσα συγκυρία, στο σύστημα της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης.

Οι μύθοι και οι πλάνες τελείωσαν
Στην εκκίνηση του 2016, μετά το τρίτο μνημόνιο και τα

εκατοντάδες προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν στη Βου-
λή εν ριπή οφθαλμού, με εξευτελιστικές «κατεπείγου-
σες» διαδικασίες, από το καλοκαίρι και μετά, καταλύον-
τας κάθε έννοια δημοκρατίας, νέα σκληρότατα αντιλαϊκά
μέτρα είναι προ των θυρών. Νέες «δράσεις» και σαρω-
τικές «μεταρρυθμίσεις», «όσα το παλαιοκομματικό σύ-
στημα δεν μπόρεσε να κάνει σε σαράντα χρόνια», όπως
κομπορρημονούν οι κυβερνητικοί παράγοντες, και όσα
μνημονιακά μέτρα «τρέναραν» –κατά τις δηλώσεις Μάρ-
δα– «στο πλαίσιο μιας δειλίας που έδειξαν οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις»(!), προωθούνται από τη συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Λαϊκό εισόδημα, δημοκρατικές και
εργατικές κατακτήσεις, δικαιώματα και ελευθερίες, παι-
δεία, υγεία, πρόνοια, λαϊκή κατοικία, δέχονται τη χαρι-
στική βολή. 

Πρόκειται για ολετήρες. Ό,τι έχει μείνει όρθιο από τα
δυο πρώτα μνημόνια ισοπεδώνεται. Ό,τι δεν μπόρεσε και
δεν τόλμησε να υλοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ, το προ-
ωθεί και το υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ! 

Και όλα αυτά κάτω από την άτεγκτη, ασφυκτική επιτή-

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Εδραίωση και ενίσχυση
του μνημονιακού εφιάλτη
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ρηση των εκπροσώπων των δανειστών. Η τρόικα, που έγινε
«θεσμοί» [και κατόπιν κουαρτέτο, μιας και προστέθηκε
άλλος ένας επιτηρητής και αξιολογητής της πιστής εφαρ-
μογής του προγράμματος, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στα-
θερότητας (ESM)), επιστρέφει δριμύτερη. Η επιτροπεία
και ο δεσποτικός έλεγχος είναι πάντα εδώ, ενεργός και
αδυσώπητος!

Οι αντιδραστικές μεγάλες ανατροπές στο Ασφαλιστικό
και τα εργασιακά, τα κόκκινα δάνεια και οι όροι πώλησής
τους, η νέα φοροεπιδρομή και το τσάκισμα της φτωχομε-
σαίας αγροτιάς, η αρπαγή του δημόσιου πλούτου, νέα μέτρα
ύψους 2,9 δισ. ευρώ για την τριετία 2016-2018 που θα απο-
τυπωθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (2016-
2019), τίθενται επί τάπητος.  

Οι κυβερνητικές επινοήσεις για τα «ισοδύναμα», τα «πα-
ράλληλα προγράμματα», το «κοινωνικό πρόσημο» και το
«αριστερό αποτύπωμα» της ακολουθούμενης πολιτικής,
καταρρέουν, αδυνατούν να εξωραΐσουν και να συγκαλύ-
ψουν τη σκληρή πραγματικότητα της κλιμάκωσης της μνη-
μονιακής επέλασης. 

Η περιβόητη «δεύτερη ευκαιρία» στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την
προφανή ολοκληρωτική προσχώρησή του στο αντιδραστικό
μέτωπο των μνημονιακών δυνάμεων, δεν είναι παρά μια
νέα ευκαιρία για τους κρατούντες και μια καταστροφική
επιλογή για το λαό.

Για πόσο, λοιπόν, η κυβερνητική δημαγωγία και το προ-
τασσόμενο άλλοθι της «λαϊκής εντολής» στην εφαρμογή
του τρίτου μνημονίου θα μπορεί να συντηρεί τη λαϊκή πα-
θητικοποίηση και ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και να τιθασσεύει τη
λαϊκή οργή; Για πόσο διάστημα η λαϊκή απογοήτευση και
αναδίπλωση θα ναρκώνουν τη λαϊκή εγρήγορση και αντί-
σταση; Πόσο μπορεί να διαρκέσει, κάτω από αυτές τις συν-
θήκες, το λαϊκό έρεισμα που διαθέτει ακόμη, αν και γοργά
μειούμενο, ο Α. Τσίπρας; 

Ο ρεφορμιστός, πάντοτε, έπαιζε και παίζει το ρόλο του
αναχώματος της λαϊκής ριζοσπαστικοποίησης, λειτουργεί
ως πυροσβέστης του λαϊκού κινήματος, αποτελεί εργα-
λείο της αστικής τάξης για τον ιδεολογικό και πολιτικό
αφοπλισμό του λαού. Οι προσδοκίες που καλλιέργησε ο
ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησαν συνθήκες εκτόνωσης, αποπροσα-
νατολισμού και αποδιοργάνωσης του λαϊκού κινήματος. Τα
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Αυτά τα μαύρα χρόνια της κρίσης οι
υποσχέσεις των κυβερνώντων ότι

θα βγάλουν τη χώρα σε “ξέφωτο”
έχουν γίνει το μόνιμο μότο της πολιτι-
κής τους, που ζητά πειθάρχηση στα
μνημόνια. Οι ευαγγελικοί λόγοι τους
προς το δεινοπαθούντα ελληνικό λαό
ότι έρχεται η “ανάπτυξη” έχουν αρχί-
σει να περισσεύουν. Αποφεύγουν,
ωστόσο, να περιγράψουν με πιο συγ-

κεκριμένο τρόπο το “ξέφωτο” και την “ανάπτυξη” που
“οραματίζονται”.

Υπάρχουν, όμως, οι επίσημοι υποβολείς τους που
αναλαμβάνουν να το κάνουν. Η εφημερίδα “ΤΟ ΒΗ-

ΜΑ”, για παράδειγμα, με άρθρο (“Ο Μάο, ο Κάστρο, ο
Τσίπρας, η Μέρκελ...”) του διευθυντή της Α. Καρα-
κούση, στις 13.12.2015 γράφει ορθά-κοφτά: “Κακά
τα ψέματα, αρέσει, δεν αρέσει, η μόνη επιλογή για την
Ελλάδα, στον παρόντα κόσμο επαναλαμβάνουμε, είναι
η φιλελεύθερη επιλογή. Η κυβέρνηση, τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, όσοι τέλος πάντων έχουν ευθύνη
για την πορεία της χώρας, οφείλουν στις παρούσες
συνθήκες να υιοθετήσουν πλήρως το φιλελεύθερο
δόγμα, να ελευθερώσουν την οικονομία, να αποδεχ-
θούν τις μεταρρυθμίσεις που αυτή η στροφή επιβάλλει
και να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις ένα κύμα
παραγωγής και δημιουργίας, που θα επιτρέψει στους
ξένους να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να προσφέ-
ρουν τα κεφάλαια που λείπουν. Αν γίνει κτήμα της πο-
λιτικής η φιλελεύθερη επιλογή, μπορούν να προωθη-
θούν ειδικές ζώνες για μεγάλες πολυεθνικές εται-
ρείες, να διαμορφωθεί ειδικό φορολογικό καθεστώς
για ξένους υπηκόους και διεθνείς επενδυτικές εται-
ρείες, να προσφερθούν κίνητρα για τουριστική ανά-
πτυξη στις παράκτιες ζώνες, να αξιοποιηθούν όλες
οι λιμενικές ζώνες εμπορίου, να μεταβληθεί η Ελλάδα
σε ένα διεθνές κέντρο χρήματος, εμπορίου και συ-
νάντησης των πάντων. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για
να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό που μπορεί όμως να κάνει
είναι να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που της προ-
σφέρει ο σύγχρονος κόσμος.” 

Με τη γραφίδα μιας δημοσιογραφικής ναυαρχίδας
της, η ντόπια πλουτοκρατική ολιγαρχία “ζωγραφίζει”
εδώ το μέλλον που βλέπει για τη χώρα: Μια Ελλάδα
που μαζί με το “μονόδρομο” της ΕΕ έχει μια “μόνη
επιλογή”, να “αποδεχθεί τις μεταρρυθμίσεις”, να μο-
νιμοποιήσει, δηλαδή, τα μνημόνια. Να παραδοθεί στα
ξένα κεφάλαια, να γίνει “ειδική ζώνη” στα νοτιοανα-
τολικά της Ευρώπης, που θα προσφέρει τον ελληνικό
λαό σαν φτηνό εργατικό δυναμικό, θα δίνει “κίνητρα”

“το ξέφωτο»



φαινόμενα αυτά, όμως, έχουν ημερομηνία λήξης.
Μετά την οδυνηρή διάψευση των λαϊκών προσδο-
κιών, ο ΣΥΡΙΖΑ απειλείται με γρήγορη φθορά. Τα
πλατιά λαϊκά στρώματα που τον στήριξαν δυσπι-

στούν, αφυπνίζονται, απομακρύνονται από την
επιρροή του. Όπως όλες οι προηγούμενες μνημο-

νιόδουλες κυβερνήσεις, που μόνο μεγάλα δεινά και
δυστυχία στο λαό επέφεραν, έτσι και αυτός θα έρ-

θει, αναπόφευκτα, αντιμέτωπος με τη λαϊκή ορ-
γή και τους λαϊκούς αγώνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπο-
ρεί να αποτελέσει την εξαίρεση. Μόνο να επι-
βραδύνει τη λαϊκή αφύπνιση και ριζοσπαστι-

κοποίηση μπορεί. Και αυτό επιχειρεί, αγωνιωδώς,
να επιτύχει. Οι πρώτες, όμως, μαζικές λαϊκές αν-
τιδράσεις και κινητοποιήσεις είναι ήδη γεγονός.

Παρατεταμένη κρίση
Επί έξι ολόκληρα χρόνια, ο λαός και η χώρα μας

λεηλατούνται αδιαλείπτως και ανηλεώς. Σήμερα,
μετά από αλλεπάλληλα μνημόνια, με εδραιωμέ-
νο πλέον το καθεστώς του νεοαποικιακού ελέγ-
χου, η οικονομική κρίση συνεχίζει να είναι πα-

ρούσα και απειλητική, και ο ιμπεριαλισμός και η
εγχώρια ολιγαρχία συνεχίζουν να μεθοδεύουν νέα

πλήγματα κατά του λαού.
Η βαθιά και παρατεταμένη κρίση, η φθορά και

τα αδιέξοδα του εγχώριου αστικού πολιτικού
συστήματος –που τώρα έχει ενσωματώσει πλή-
ρως και την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ– εντεί-

νονται. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, οι νέοι τριγμοί
στις γραμμές του, η εξελισσόμενη συρρίκνωσή του
με νέες αποστασιοποιήσεις και αποχωρήσεις, και
τα εξαπλούμενα εκφυλιστικά φαινόμενα, είναι
το αναπόδραστο αποτέλεσμα της παράδοσής του

στον ιμπεριαλισμό και την ολιγαρχία. 
Από την άλλη, το φιάσκο των εκλογών στη ΝΔ, σε μια κορυφαία

εσωκομματική διαδικασία ανάδειξης του αρχηγού της (ανεξάρτητα
αν τελικά η ανάδειξη του Μητσοτάκη στην αρχηγία προβάλλεται με
τυμπανοκρουσίες) είναι σύμπτωμα της βαθύτατης σήψης και παρακ-
μής της ΝΔ και μια επιπλέον έκφραση της κρίσης ολόκληρου του
αστικού πολιτικού συστήματος. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπο-
λίτευση, αλλά και τα μικρότερα μνημονιόδουλα κόμματα, βιώνουν το
καθένα τη δική του κρίση. Όλα μαζί συναποτελούν ένα πολιτικό σκη-
νικό εξαιρετικά ασταθές και ρευστό, που μαστίζεται από συνεχή,
οξύτατα κρισιακά φαινόμενα και όπου οι ανακατατάξεις, οι ανατροπές
και οι απρόβλεπτες εξελίξεις έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά μο-
νιμότητας.

Η περίοδος που διανύουμε είναι πυκνή σε πολιτικές διεργασίες
και εξελίξεις. Το χάσμα ανάμεσα στο λαό και τον ιμπεριαλισμό, την
εγχώρια ολιγαρχία και το πολιτικό τους προσωπικό δε γεφυρώνε-
ται, αυξάνεται συνεχώς. Το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλ-
λευσης και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης δεν μπορεί και δεν πρό-
κειται να εξασφαλίσει συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, όσο
διαρκεί αυτή η ανελέητη επίθεση στο λαό και τη χώρα.
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και δεν θα φορολογεί τους ξένους
“επενδυτές” και επιχειρήσεις, έτσι
ώστε να αλωνίζουν οι μεγάλες πολυε-
θνικές εταιρείες. Να λειτουργεί με μια
οικονομία μεταπρατισμού και υπηρε-
σιών που θα εξυπηρετεί το ξένο κεφά-
λαιο.

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει,
κανείς, πως η “ανάπτυξη” στην οποία
προσβλέπει η εγχώρια μεγαλοαστική
τάξη δεν απέχει από αυτά που έχουν
εκφράσει η ΕΕ, και ιδιαίτερα ο γερμα-
νικός ιμπεριαλισμός, ως επιδίωξή
τους, από τα πρώτα χρόνια των μνημο-
νίων, για τη μετατροπή της χώρας μας
σε “ειδική οικονομική ζώνη”.

Πως το “ξέφωτο” για το οποίο μιλά
δεν είναι παρά μια ξενοκρατούμενη οι-
κονομία και χώρα, με το λαό της να ζει
μέσα στο ζόφο της ιμπεριαλιστικής και
της εγχώριας εκμετάλλευσης.

Πως η πολιτική της παραμένει πάντα
άθλιος κήρυκας της ξενοδουλείας. Την
οποία, μάλιστα, για να το δικαιολογή-
σει, δεν διστάζει να ανασύρει από το
χρονοντούλαπο της ιστορίας το παλιό
ιδεολόγημα της εθνικής υποτέλειας για
τη “μικρή” ή αλλιώς “ψωροκώσταινα”
Ελλάδα, που δεν μπορεί να κάνει τίπο-
τα άλλο στο “σύγχρονο κόσμο” παρά να
γίνει ειδική ζώνη για πολυεθνικές και
νεοαποικιακό παράρτημα του ιμπερια-
λισμού! Κάπως έτσι, για να μείνουμε
μόνο στην πιο πρόσφατη ιστορία, προ-
βλήθηκε η ιδέα της “ισχυρής Ελλάδας”
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ, που στήθηκε πάνω σε μακρό-
χρονες θυσίες του λαού μέσα από τα
προγράμματα “σύγκλισης” και “σταθε-
ρότητας”, από τα οποία από τη μια αυ-
γάτιζαν το θησαυρισμό της εγχώριας
ολιγαρχίας και, από την άλλη, όσο
έφερναν τη χώρα πιο μέσα στην ΕΕ και
πιο βαθιά μέσα στην ΟΝΕ, την έδεναν
πιο σφικτά στα δεσμά της ευρωπαϊκής
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και κηδε-
μονίας. Αυτό ξανάγινε και με την “ισχυ-
ρή Ελλάδα” μέσα στην ΕΕ και στην
ΟΝΕ. Η βιτρίνα της έγινε θρύψαλα με
την κρίση που ξαναχτύπησε από το
2009 και δεν λέει να σταματήσει.
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γράφει ο Σήφης Σταυρίδης

Όλη η αστική προπαγάνδα, προκειμένου να συσκοτίσει τα
πραγματικά αίτια και να αποστρέψει τη λαϊκή συνείδηση
από τη βαρβαρότητα και τις καταστροφικές συνέπειες της

κρίσης πάνω στους ίδιους τους λαούς, δείχνει το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα σαν τον ένοχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Πρόκειται για μία ακόμα εικονική πραγματικότητα, μία προσπά-
θεια συγκάλυψης του γεγονότος ότι η καπιταλιστική οικονομική
κρίση είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα, την καπιταλι-
στική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, με την αντίφαση που υπάρ-
χει μεταξύ της κοινωνικής παραγωγής και της ατομικής ιδιοποί-
ησης από τους καπιταλιστές με μοναδικό σκοπό το κέρδος.

«Ο πλούτος των κοινωνιών όπου κυριαρχεί ο κεφαλαιοκρα-
τικός τρόπος παραγωγής, εμφανίζεται σαν ένας τεράστιος σω-
ρός από εμπορεύματα…». Με αυτήν τη φράση ξεκινά ο Κ. Μαρξ
το αξεπέραστο «Κεφάλαιό» του. Και αυτή η υπερσυσσώρευση
–απότοκο των καπιταλιστών να παράγουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερα εμπορεύματα για περισσότερο κέρδος, εντείνοντας την
προπαγάνδα του καταναλωτισμού– οδηγεί αναπόφευκτα στη βί-
αιη διακοπή της διευρυμένης παραγωγής από τα εκατομμύρια
των εργαζόμενων. Η πραγματική λοιπόν αιτία που γεννά τις κα-
πιταλιστικές κρίσεις βρίσκεται στην όξυνση της αντίθεσης ανά-
μεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην καπι-
ταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. 

Η σημερινή παγκόσμια κρίση που ξέσπασε το 2008, ξεκίνησε
ακριβώς από την κατάρρευση της υπερπαραγωγής καταναλωτι-
κών αγαθών, και στη συγκεκριμένη περίπτωση λαϊκών κατοικιών,
μέσω στεγαστικών δανείων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου,
και στη συνέχεια από την κατάρρευση των ομολόγων αυτών των
δανείων που διακινήθηκαν από τις τράπεζες σαν αξιόπιστο χρήμα
–που αργότερα ονομάσθηκαν τοξικά– στις Η.Π.Α. Σε αυτή την
εξέλιξη συνέβαλε η κακή πορεία της οικονομίας των Η.Π.Α. που
οφείλεται α) στην παθητικότητα του Εμπορικού Ισοζυγίου τους,
δηλαδή στο γεγονός ότι οι εισαγωγές των Η.Π.Α. ήσαν μεγαλύ-
τερες των εξαγωγών, β) στην παθητικότητα του Ισοζυγίου Τρε-
χουσών Συναλλαγών, γ) στις τεράστιες δαπάνες εξοπλισμών του

αμερικάνικου ιμπεριαλισμού που τον καθιστά στρατιωτική υπερ-
δύναμη και κυρίως δ) στους πολυδάπανους πολέμους που εξα-
πέλυσε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, καθώς και στις επιδρομές
στη Λιβύη και τη Συρία.

Ωστόσο, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε το παγκόσμιο περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο γεννήθηκε μια από τις μεγάλες καπιταλιστι-
κές κρίσεις της τελευταίας εκατονταετίας. Ας δούμε το περί-
γραμμα: 

Α) Η κατάρρευση των σάπιων ρεβιζιονιστικών καθεστώτων της
Αν. Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του ’90, που θεωρήθηκε
σαν η απόλυτη νίκη του καπιταλιστικού απέναντι στο σοσιαλιστικό
σύστημα, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι αυτό είχε ήδη ξεψυ-
χήσει τριάντα χρόνια πριν! Η «νίκη» αυτή καθαγιάστηκε με τη
βαρύγδουπη λέξη της «Παγκοσμιοποίησης», που απέπνεε ει-
ρηνικές ριπές, αποκοιμίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη, την
ίδια στιγμή που οι «δυνάμεις της αγοράς» έτριβαν τα χέρια τους
μπροστά στην προοπτική μιας τεράστιας αγοράς που ανοίγονταν
μπροστά στις αδηφάγες ορέξεις τους.

Μάλιστα, ο Φ.Φουκουγιάμα με τίτλο: «Το τέλος της ιστορίας
και ο τελευταίος άνθρωπος», έδωσε ανάγλυφα το κλίμα της πε-
ριόδου, θριαμβολογώντας και υποστηρίζοντας πως η νεοφιλε-
λεύθερη καπιταλιστική δημοκρατία είναι το ακροτελεύτιο σημείο
ιδεολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, καθώς είναι απαλλαγ-
μένη από τις θεμελιακές εσωτερικές αντιφάσεις που αντιμετώ-
πισαν όλα τα άλλα πολιτικά συστήματα! Επίσης υποστήριζε πως
οι αρχές της αγοράς έχουν εξαπλωθεί, έχοντας κατορθώσει να
επιτύχουν πρωτόγνωρα επίπεδα υλικής ευημερίας ακόμα και
στον Τρίτο Κόσμο!

Β) Κάτω από το χυδαίο νεοφιλελεύθερο δόγμα της καπιταλι-
στικής-ιμπεριαλιστικής οικονομίας, που πρεσβεύει πως η αν-
θρώπινη ευημερία θα προαχθεί καλύτερα με την αποδέσμευση
των ατομικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, πρώτες οι ΗΠΑ με
τον Μ. Φρίντμαν στη Χιλή του Πινοσέτ, δημιούργησαν ένα θεσμικό
πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ισχυρά ατομικοϊδιοκτησιακά δι-
καιώματα, «ελεύθερες» αγορές και «ελεύθερο» εμπόριο. Ο ρό-

Το κραχ του χρηματιστηρίου της Σαγκάης
και η αναζωπύρωση της κρίσης 
της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας

Το νέο κραχ του χρηματιστηρίου της Σαγκάης, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της
οικονομίας της μεγαλύτερης χώρας του Πλανήτη, οι γεωπολιτικές εντάσεις που προκαλεί ο
οξύτατος ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών κρατών, τα τεράστια κύματα των προσφυγικών

ροών που προκαλούν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, η εμπορική συμφωνία των χωρών του
Ειρηνικού (TPP) σε αντιπαράθεση με τη Συμφωνία της Σαγκάης, για το μοίρασμα των
παγκόσμιων αγορών, η φωτογραφική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι

(COP21), η μεταρρύθμιση των ποσοστών συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΝΤ, είναι
οι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία το 2016. 

Και καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχίζει να σιγοβράζει για ένατη χρονιά, 
είναι επαρκές το διάστημα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Και τα συμπεράσματα αυτά απορρέουν αβίαστα από την ανάλυση της Πολιτικής Οικονομίας,
σε συνδυασμό με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, που έπαιξαν και

παίζουν καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην εμφάνιση της κρίσης, αλλά και στη συνέχισή της.



λος του κράτους περιορίζεται στο να διατη-
ρεί το θεσμικό πλαίσιο και να δημιουργεί
τις στρατιωτικές, αμυντικές, αστυνομικές
και νομικές δομές που απαιτούνται ώστε
να διασφαλίζονται τα δικαιώματα της ατο-

μικής ιδιοκτησίας, ακόμα και με τη βία. Όλο
αυτό το σύστημα υιοθετήθηκε ατόφιο από τους

προέδρους των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Μπους.
Τομείς όπως το νερό, η ενέργεια, η γη, η

υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφά-
λιση, η περιβαλλοντική ρύπανση, τα
απόβλητα, κλπ., πέρασαν στα χέρια της
«ατομικής πρωτοβουλίας», δηλ. στα πα-

νίσχυρα πλοκάμια του κυρίαρχου χρημα-
τιστικού κεφαλαίου. Παράλληλα, με την
υπερπαραγωγή καταναλωτικών αγαθών, οι-
κοδομικών κατασκευών και πρώτων υλών,
εκτοξεύτηκε στα ύψη και ο τομέας των κάθε
λογής υπηρεσιών, με κορύφωση τις «φού-
σκες» των τραπεζικών παραγώγων.

Γ) Δέκα χρόνια μετά τη θριαμβολογία του
Φουκουγιάμα διαδέχεται η τρομολαγνεία,
όπου αμέσως μετά την επίθεση στους δί-
δυμους πύργους (11.09.2001), ο Μπους,
σαν συνολικός εκφραστής της πιο αντιδρα-
στικής μερίδας του αμερικάνικου χρημα-

τιστικού κεφαλαίου, εξαπολύει τον πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας, καθορίζει και στοχο-

ποιεί τον «Άξονα του Κακού» και ένα μήνα μετά
εισβάλλει στο Αφγανιστάν (7.10.2001). Η
θεωρία του Σ. Μπρεζίνκι (σύμβουλος
εθνικής ασφαλείας του προέδρου Κάρ-
τερ) στο βιβλίο του «Η μεγάλη σκακιέ-
ρα» (1997) ακολουθείται κατά γράμμα με

την κατάληψη της Ευρασίας. Μπροστά
στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό βρίσκονται

τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα της
Υπερκαυκασίας και της Κασπίας και οι απέ-
ραντες υποσχόμενες αγορές της «Κοινο-
πολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών».

Αριστερά του μία ΕΕ με σοβαρότατα οικονομικοπολιτικά προ-
βλήματα (παραπαίον ευρώ, ομοσπονδοποίηση, διεύρυνση, κ.α.).
Πίσω του ο Περσικός Κόλπος, μία ανεξάντλητη ελεγκτέα πετρε-
λαϊκή δεξαμενή. Κι όλ’ αυτά πριν προλάβει να ξεδιπλωθεί η ισχύς
του ρώσικου ιμπεριαλισμού, εκτοπίζοντας τους «ολιγάρχες» του
Γιέλτσιν, πριν αναδυθεί οικονομικά ο κινέζικος καπιταλιστικός
γίγας, πριν συμπηχτεί ο γαλλογερμανικός άξονας και η γερμανική
ατμομηχανή, πριν αντιδράσουν τα καθεστώτα της Συρίας, του Ιράν
και του Ιράκ.

Ωστόσο, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός δεν πρόλαβε. Η ρώσικη
μεγαλοαστική τάξη βγήκε πολύ γρήγορα στο προσκήνιο, η καπι-
ταλιστική Κίνα ξεκίνησε να αναπτύσσεται με φρενήρεις ρυθμούς,
η Γερμανία «πήρε κεφάλι» μέσα στην ΕΕ, το Ιράκ συνεχίζει να
παραδέρνει σε ένα πολιτικό χάος, οι Κούρδοι ζητούν ανεξάρτητο
κράτος, η Συρία του Άσαντ αρνείται σθεναρά να υποταχτεί στα
αμερικάνικα σχέδια, ο ιμπεριαλιστοστήριχτος ISIS εγκαθιστά «Χα-
λιφάτο» πέμπτης φάλαγγας και διακίνησης λαθραίου πετρελαίου
μέσα στα συριακά εδάφη, η Λιβύη έχει πολιτικά διαλυθεί. Οι ΗΠΑ
επιχειρούν να απαγκιστρωθούν, χωρίς ωστόσο να χάσουν το γόη-
τρό τους.

Δ) Η εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ (20.03.2003) και η ακύ-
ρωση όλων των πετρελαϊκών συμφωνιών από Γάλλους, Γερμα-
νούς, Ιταλούς, κλπ., οξύνει τις αντιθέσεις των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων. Όμως, οι αμερικανικοί πόλεμοι, πέρα από τις εκα-
τόμβες των νεκρών (στρατιωτών και άμαχων) που φθάνουν μόνο
σε Αφγανιστάν, Ιράκ και Συρία, τις 450.000 ψυχές) δημιουργεί
παράλληλα και το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα στη σύγχρονη
Ιστορία. Ένα κύμα που ενδέχεται να καταστεί καθοριστικός πα-
ράγοντας στη διατήρηση της παγκόσμιας (κυρίως Ευρωπαϊκής)
ύφεσης.

Ε) Η αμερικανική επιθετικότητα, εκτός από τα θύματα στον
άμαχο πληθυσμό, τον προσφυγικό ξεριζωμό, τις υλικές κατα-
στροφές, τη δυστυχία και τον πόνο, είχε για τις ΗΠΑ τεράστιο
οικονομικό κόστος. Γύρω στα 11 τρις δολάρια στοίχισαν οι πό-
λεμοι της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης,
της Συρίας και της Ουκρανίας. Σχεδόν ένα ετήσιο αμερικανικό
ΑΕΠ. Εξ αιτίας αυτού του τεράστιου κόστους (που προβλέπεται
να αγγίξει και τα 12 τρις δολάρια λόγω του κόστους και των δα-
πανών υποστήριξης και συντήρησης των ασθενούντων και ανα-
πήρων βετεράνων, δηλ. 52.304 ατόμων σύμφωνα με στοιχεία,
του Δεκ. 2014), δημιουργήθηκαν τα υπερβολικά και ανεξέλεγκτα
ελλείμματα Προϋπολογισμού, η αστάθεια στο Ισοζύγιο Πληρω-
μών, η υποτίμηση του δολαρίου, η αστάθεια στις κτηματαγορές
και στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, η αύξηση του πληθω-
ρισμού, η φυγή κεφαλαίων, το κλείσιμο βιομηχανιών, η πτώση
ημερομισθίων και η αύξηση της ανεργίας, που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

ΣΤ) Οι δύο τελευταίες παράμετροι, που αφορούσαν τα εκατομ-
μύρια των Αμερικανών με στεγαστικά δάνεια, οδήγησαν σε μία
πρωτοφανή «φούσκα», που το σκάσιμό της έγινε το καλοκαίρι του
2008. Η εκδήλωσή της ξεκίνησε αρχικά το 2007 στις ΗΠΑ, στον
κλάδο κατασκευών, με τη μορφή «χασούρας» κεφαλαίων σε χρη-
ματοπιστωτικές επιχειρήσεις, λόγω εκτεταμένης κίνησης επεν-
δυτικών παραγώγων σε τιτλοποιημένα επισφαλή στεγαστικά δά-
νεια, που έμελλε να αποβεί μοιραίο για την παγκόσμια οικονομία.
Κι αυτό γιατί τα στεγαστικά δάνεια τιτλοποιήθηκαν (σημ.: το μέγε-
θος της αγοράς στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α. έφθανε τα 12
τρις $, εκ των οποίων 75% ήταν τιτλοποιημένα, δηλ. έγιναν τραπε-
ζικά προϊόντα από τις επενδυτικές τράπεζες Lehman Brothers,
Wachovia Bank, Merrill Lynch, Bear Stern, Fannie Mae και Fred-
die Mac) και σαν τέτοια, με βαθμολογία ΑΑΑ από τις εταιρείες Δια-
βάθμισης (θυγατρικές των παραπάνω χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων), διακινήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, δίκην μετρητών!

Με την πτώση των μισθών και ημερομισθίων, με την αύξηση
της ανεργίας, με τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και την υποτίμηση
του δολαρίου, με την αύξηση των επιτοκίων της FED (από 1% τον
Ιούνιο του 2004, σε 5,25% το Αύγουστο του 2006), πολλά εκατομ-
μύρια δανειοληπτών (το 27%) βρέθηκαν σε αδυναμία καταβολής
των δόσεων. Τα σπίτια τους κατασχέθηκαν (350.000 κατασχετήρια
μόνο το μήνα Αύγουστο του 2008), εκατοντάδες χιλιάδες οικογέ-
νειες πετάχτηκαν στο δρόμο και παράλληλα η «φούσκα» των στε-
γαστικών έσκασε, παρασύροντας στην καταστροφή όχι μόνο πολ-
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λές αμερικανικές τράπεζες, χρηματιστήρια και εταιρείες, αλλά
και ευρωπαϊκές, ασιατικές κλπ.

Ζ) Το σλάλομ που ακολούθησε η κρίση στην αμερικάνικη οι-
κονομία, πριν πάρει τις παγκόσμιες διαστάσεις της, δίνεται πα-
ραστατικά από τα στοιχεία για την περίοδο 2006-2010.

• 2006-07: Πτώση της Στεγαστικής Αγοράς της Αμερικής
• 2007: Σταδιακή Επέκταση του Προβλήματος σε Διεθνείς Τρά-

πεζες και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
• Αύγουστος 2007: Ανακοίνωση BNP Paribas
• Φθινόπωρο 2007 - Άνοιξη 2008: Κρίση Εμπιστοσύνης και

Ρευστότητας
• Μάρτιος 2008: Διάσωση της Bear Stearns
• Σεπτέμβριος 2008: Κατάρρευση της Lehman Brothers – Πά-

γωμα της Διατραπεζικής Αγοράς – Ντόμινο Πτωχεύσεων
• Φθινόπωρο 2008 - : Δυναμική Παρέμβαση Κυβερνήσεων και

Κεντρικών Τραπεζών με παροχή 7,3 τρις δολαρίων στις πληγείσες
τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

• 2010: Σταθεροποίηση της ύφεσης – αλλά Διακυμάνσεις στις
Αγορές Κεφαλαίου και Ανησυχία για τις Επιπτώσεις των Δημο-
σιονομικών Προβλημάτων της Ευρώπης.

Η) Η καπιταλιστική κρίση χτύπησε πρώτα τη μητρόπολη του
παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου. Ήδη στις ΗΠΑ, πάνω από
29 εκατ. Αμερικανοί τρέφονται από τις υπηρεσίες επισιτισμού,
δηλ. από τα συσσίτια, ενώ το 60% των αιτήσεων για ένταξη στα
προγράμματα συσσιτίων απορρίπτονται για τυπικούς λόγους! Εκα-
τοντάδες χιλιάδες αστέγων ζουν στους δρόμους ή σε παραγκου-
πόλεις-καταυλισμούς, που εμφανίζονται πλάι στα αστικά κέντρα
με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. Η κατάρρευση της αγοράς
ακινήτων είχε σαν συνέπεια τον περιορισμό της δραστηριότητας
ή και τη διακοπή λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονομίας που
παράγουν ή εμπορεύονται οικοδομικά υλικά ή εξοπλισμούς κα-
τοικιών. Ο περιορισμός της δραστηριότητας ή η διακοπή λειτουρ-
γίας πολλών κλάδων της οικονομίας προκάλεσε ανεργία και μεί-
ωση εισοδήματος, άρα και μείωση της ζήτησης πολλών προϊόν-
των και υπηρεσιών της αμέσου κατανάλωσης, γεγονός που οδή-
γησε σε ένα δεύτερο κύμα ανεργίας και μείωσης του εισοδήματος.
Αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε επηρεάζοντας σταδιακά δυσμε-
νώς σχεδόν όλους τους κλάδους οικονομίας έως ότου η οικονο-
μική ύφεση φθάσει στο τέλος της. 

Η κρίση μεταδόθηκε διαδοχικά και σ’ όλες τις χώρες του κό-
σμου. Αρχικά η ανεργία και η μείωση του εισοδήματος μεταδίδεται
στις χώρες από τις οποίες οι ΗΠΑ είτε έκαναν εισαγωγή πρώτων
υλών ή υπηρεσιών είτε είχαν μεγάλες επενδύσεις. Στη συνέχεια
επηρεάζονται όλες οι χώρες του κόσμου, αφού στη σημερινή παγ-
κοσμιοποιημένη αγορά κάθε μια εξαρτάται και επηρεάζεται από
τις άλλες με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις.

Το ίδιο ζοφερή είναι η κατάσταση και στην Ευρώπη. Τα πλατιά
λαϊκά στρώματα που βιώνουν τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και
το κοινωνικό περιθώριο εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολι-
τικών της ΕΕ, καλούνται να αποπληρώσουν τις τυχοδιωκτικές
επιλογές του ευρωπαϊκού χρηματιστικού κεφαλαίου και ιδίως
του κλάδου των τραπεζών, την ίδια ώρα που υφίστανται όλες
τις τρομερές συνέπειες της κρίσης και προπάντων την ανεργία
που επέρχεται με το γονάτισμα της πραγματικής οικονομίας.
Γιατί ύφεση σημαίνει «αναδιαρθρώσεις», λουκέτα στη βιομη-
χανία, μείωση θέσεων εργασίας, εκτίναξη της ανεργίας, πάγωμα
των μισθών και περαιτέρω συρρίκνωση των κοινωνικών δαπα-
νών. Η φτώχεια θα εκτιναχτεί ακόμα παραπέρα, οδηγώντας στο
περιθώριο, την εξαθλίωση και την απόγνωση όλο και μεγαλύ-
τερα τμήματα της κοινωνίας.

Ακόμα πιο τραγική είναι η κατάστασης για τα κράτη-μέλη της
ΕΕ που έχουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα ή χρέη και που
οι λαοί τους υποχρεώνονται να αναλάβουν στις πλάτες τους το

έργο της διάσωσης των τραπεζών τους. Η
Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η
Ισπανία είναι οι πιο τρωτές στην κρίση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε μία από
τις πιο μεγάλες οικονομικές καπιταλιστικές
κρίσεις της τελευταίας εκατονταετίας και το γεγονός
ότι η σημερινή οικονομία έχει πολύ μεγαλύτερο
παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα στην κίνηση του
κεφαλαίου σε σχέση με το παρελθόν, κάνει την
κρίση αυτή πιο σοβαρή τόσο στις επιπτώσεις
για τους λαούς, όσο και στους τρόπους αντι-
μετώπισής της. Τα στοιχεία που δίνει το World
Economic Forum (μέχρι το 2010) είναι αποκα-
λυπτικά για το μέγεθος και την έκταση της καπι-
ταλιστικής κρίσης:
Χρηματοπιστωτικός Τομέας
Πτώση Χρηματιστηριακής Αξίας (2008 - Άνοιξη
2009): - $30 τρις
Συνολικές Διαγραφές Περιουσιακών Στοιχείων
Τραπεζών (2007-10): $2,3 τρις
Παγκόσμια Οικονομική Ανάπτυξη
2007: Ανάπτυξη : 5,2% 
2009: Συρρίκνωση 0,6% (Ανεπτυγμένες
Χώρες 3,4% - Ευρωζώνη 4%)
Ανεργία
2007: 5,4% (Ανεπτυγμένες Χώρες)
2009: 8,0% (Ευρωζώνη: 9,4%)
2010: 8,4% (Ευρωζώνη: 10,5%)
Παγκόσμιο Εμπόριο
2007: Αύξηση 7,3% 
2009: Συρρίκνωση 11,9% 
Κόστος Κρατικών Επεμβάσεων 
Παγκοσμίως: $ 11 τρις για Διάσωση Τραπεζικού
Τομέα - Αμερική: $ 7,3 τρις (Σύνολο Παρεμβά-
σεων)
Δημοσιονομικό Έλλειμμα
Ευρώπη: 1% (2007) - 7% (2010)
ΗΠΑ: 1% (2007) – 10,64% (2010)
Χρέος
Ευρώπη: 60% (2007) - >80% (2010)
ΗΠΑ: 65% (2007) - >100% (2011).

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κ. Λαγκάρντ, πολύ πρόσφατα, ανέφερε
ότι η προοπτική αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η οικονο-
μική επιβράδυνση στην Κίνα συμβάλλουν στην αβεβαιότητα και
τον υψηλότερο κίνδυνο οικονομικής ευπάθειας παγκοσμίως. Οι
παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανά-
πτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και της υποχώρησης των τιμών
των πρώτων υλών, δημιουργεί προβλήματα στις οικονομίες του
Πλανήτη, ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα επισείει ακόμα κιν-
δύνους. Η λύκαινα του ΔΝΤ επισημαίνει: «Όλα αυτά σημαίνουν
ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι απογοητευτική και άνιση το
2016 (…) Η χαμηλή παραγωγικότητα, η γήρανση του πληθυσμού
και οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αποτελούν
τροχοπέδη για την ανάπτυξη». Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η
άνοδος των επιτοκίων των ΗΠΑ και η ισχυροποίηση του δολαρίου
θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε αθέτηση πλη-
ρωμών και αυτό στη συνέχεια θα μπορούσε να «μολύνει» τις τρά-
πεζες και τα κράτη. Εξ άλλου, για τις επιπτώσεις από την πρό-
σφατη αύξηση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής αμερικανικής
τράπεζας (FED) στην οικονομία ευρωπαϊκών και ασιατικών χω-
ρών κάνουν λόγο Ευρωπαίοι οικονομικοί αναλυτές, εκτιμώντας
ότι η εξέλιξη θα έχει βραχυπρόθεσμα θετικές συνέπειες για την
αμερικανική οικονομία και τις χώρες της ΕΕ, αλλά αρνητικές για
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τις κατά τόπους αναδυόμενες οικονομίες,
λόγω μιας πιθανής μαζικής διαφυγής επεν-
δυτικών κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ. Τέτοια
κεφάλαια μεταφέρονται στις ΗΠΑ, επεν-
δύουν σε δολάριο, αφού είναι πιο ισχυρό,

υπάρχει μεγαλύτερο επιτόκιο, άρα θα βγά-
λουν μεγαλύτερα κέρδη.
Η εικόνα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οι-

κονομίας δεν είναι καθόλου καλή. Οι διε-
θνείς διακρατικοί καπιταλιστικοί οργα-
νισμοί ΔΝΤ και ΟΟΣΑ αναθεωρούν
προς τα κάτω τις προβλέψεις τους
στους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) στην έκθεσή του για την Παγκόσμια
Οικονομική Προοπτική εκτιμά πως η ανά-
πτυξη το 2015 θα μειωθεί στο 3,1%, (από
3,3% που προέβλεπε τον Ιούλη και 3,8%
τον Απρίλη), και στο 3,6% για το 2016 από
3,8%, ως συνέπεια της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο
ΟΟΣΑ προβλέπει αποδυνάμωση στην παγ-
κόσμια ανάπτυξη σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις που έδωσε το Σεπτέμβρη, με τις
οποίες οι ρυθμοί ανάπτυξης θα κινηθούν

ως εξής:
Ευρωζώνη 2015: 1,6% (από 1,7%), 2016:

1,9% (από 2,1%).
ΗΠΑ 2015: 2,4% (από 2%), 2016: 2,6%

(από 2,8%).
Κίνα 2015: 6,7% (από 6,8%), 2016:

6,5% (από 6,7%).
Βραζιλία 2015: -2,8% (από -0,8%),

2016: -0,7% (από 1,1%).
Βεβαίως, το μεγαλύτερό τους πρόβλημα

είναι η επιβράδυνση της οικονομίας της Κί-
νας λόγω μεγέθους. Η επιβράδυνση έχει
μειώσει τις εισαγωγές της και αυτό έχει
αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες

καπιταλιστικών κρατών που έκαναν εξαγωγές σ’ αυτήν.
Σύμφωνα με Έκθεση της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης, οι

δυσμενείς προοπτικές για την Κίνα και την Ινδία, σε συνδυασμό
με την αργή ανάκαμψη στις μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες,
θα επηρεάσουν αρνητικά και τις υπόλοιπες ασιατικές οικονο-
μίες. Η ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου, αλλά και των άλ-
λων ισχυρών νομισμάτων, θα προκαλέσουν προβλήματα σε χι-
λιάδες επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες έχουν εκτεθεί με
δανεισμό σε συνάλλαγμα. 

Η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας τον Αύγουστο του 2015
εμφάνισε πτώση 1,2%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμ-
φωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εκτιμά επιβρά-
δυνση για την οικονομία της χώρας. Οι αξιωματούχοι της Fed
προβλέπουν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής οικο-
νομίας θα κυμανθεί μεταξύ του 1,8% και του 2,2%, χαμηλότερα
από τις εκτιμήσεις που διατύπωσε η Κεντρική Τράπεζα τον Ιού-
νιο, οπότε και έκανε λόγο για ανάπτυξη μεταξύ 2% και 2,3%.

Στην Ευρωζώνη, ο κεντρικός τραπεζίτης, Μ. Ντράγκι, εφιστά
την προσοχή στους κινδύνους που υπάρχουν από την επιβρά-
δυνση των λεγόμενων αναδυόμενων οικονομιών, ενώ ο οικο-
νομολόγος Μ. Κερέ προειδοποιεί πως «έχουν αποδυναμωθεί
οι προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης». 

Στη Γερμανία η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο μει-
ώθηκε κατά 1,2%, ενώ μείωση είχαν και οι εξαγωγές της κατά
5,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Ια-
νουάριο του 2009.

Παράλληλα, όλα τα εργαλεία τιθάσευσης της καπιταλιστικής
κρίσης, χάνουν σιγά-σιγά την αποτελεσματικότητά τους. Την
υποτίμηση των νομισμάτων μπορούν να την κάνουν όλες οι χώ-
ρες, άρα παύει να είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εξα-
γωγές, οι δυνατότητες οικονομικής παρέμβασης των κεντρικών
τραπεζών (δηλ. «κόψιμο» χρήματος) έχουν προ πολλού εξαντ-
ληθεί, η έκδοση ομολόγων έχει πλέον καταστεί αναξιόπιστη
λόγω των εξαιρετικά χαμηλών αποδόσεων. 

Απομένουν όμως πάντα τα αντιλαϊκά μέτρα των διαβόητων
«αναδιαρθρώσεων», που αποτελούν την πάγια δεξαμενή αφαί-
μαξης των λαϊκών εισοδημάτων, η οποία ωστόσο οδηγεί στην κα-
ταστροφή του καταναλωτικού μοντέλου που για δεκαετίες εμφυ-
τεύει στις λαϊκές συνειδήσεις η καπιταλιστική προπαγάνδα. Άρα;

Καθώς η παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική κρίση ανα-
ζωπυρώνεται και αρχίζει να φουντώνει αχαλίνωτη, σαρώνοντας
τα διεθνή χρηματιστήρια, χρεοκοπώντας Τράπεζες, πτωχεύον-
τας πολυεθνικά μεγαθήρια, κατασπαράζοντας μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, συγκεντρώνοντας και συγκεντροποιώντας το παγ-
κόσμιο χρηματιστικό κεφάλαιο σε όλο και λιγότερα χέρια, εν-
τείνοντας τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις για το μοίρασμα
των αγορών και των σφαιρών επιρροής, το εργασιακό μέλλον
εκατομμυρίων ανθρώπων κρέμεται κυριολεκτικά σε μία κλω-
στή, ενώ την ίδια στιγμή εκατομμύρια απολυμένοι (η Ένωση
Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων εκτιμά ότι το 2016 πά-
νω από 5 εκατ. εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω
της κρίσης), μπαίνουν στην παρατεταμένη ανεργία, δημιουρ-
γώντας έτσι το μεγαλύτερο μεταπολεμικά εφεδρικό στρατό
ανέργων και την πρωτοφανή πτώση του μισθού εργασίας. 

Την ίδια στιγμή ένα παλιρροιακό κύμα εκατομμυρίων ξερι-
ζωμένων ανθρώπων, θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων,
αναζητά διέξοδο στη φυγή προς την Ευρώπη.

Οι διάφορες «Μελέτες» και οι «Εκθέσεις» των οικονομολο-
γούντων είναι βολικές για να προσανατολίζουν όχι στη βασική
αιτία των φαινομένων στον καπιταλισμό, αλλά στην κατεύθυνση
της ευθύνης είτε στα αλήστου μνήμης golden boys, είτε στις
αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είτε στα τεράστια
χρέη των κρατών, κλπ., κλπ., ακριβώς για να αποσείσουν τις ευ-
θύνες και τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους και να αποκρύψουν
τον πραγματικό ένοχο που δεν είναι άλλος από το καπιταλιστι-
κό-ιμπεριαλιστικό σύστημα, που δημιουργεί και αναπαράγει τις
κρίσεις υπερπαραγωγής, ενώ παράλληλα επιχειρεί, με άλλοθι
την «τρομοκρατία», το ξαναμοίρασμα των αγορών και των σφαι-
ρών επιρροής, μέσω των τοπικών πολέμων και επεμβάσεων. 

Η κινδυνολογία αποτελεί την επωδό όλων των διαγγελμάτων
των ταγών του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού κόσμου και ει-
σάγεται σαν άλλοθι προκειμένου να υποστηριχθεί η προσπά-
θεια του παγκόσμιου συστήματος, που όπως είπαμε αποσκοπεί
στην ενίσχυση και στήριξη του χρηματιστικού κεφαλαίου, του
βασικού δηλαδή ενόχου της ήδη εξελισσόμενης μεγάλης οι-
κονομικής κρίσης. Τα «σχέδια» Ομπάμα, Μέρκελ, Ολάντ, Κά-
μερον, κλπ., για την εξάλειψη τάχα της κρίσης, φέρνουν στο
νου τα λόγια του πάντοτε επίκαιρου Β.Ι.Λένιν: «…Και γεννιέται
το ερώτημα: στο έδαφος του καπιταλισμού πιο άλλο μέσο,
εκτός από τον πόλεμο, μπορεί να υπάρχει για την εξάλειψη
της αναντιστοιχίας ανάμεσα στην ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων και τη συσσώρευση του κεφαλαίου, από τη μια με-
ριά, και το μοίρασμα των αποικιών και των σφαιρών επιρροής
για το χρηματιστικό κεφάλαιο, από την άλλη;» (Ο Ιμπεριαλι-
σμός).  
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Επιμέλεια αφιερώματος:
Άκης Αδαμόπουλος
Γιάννης Μακρίδης
Γιώργος Σόφης

Με τον αυτοσαρκασμό του υπουρ-
γού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Π.Παυλόπουλο ότι παραδίδει το
“σώμα του εγκλήματος” για την
κοινωνική ασφάλιση, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρουσίασε την πρό-
τασή της για το ασφαλιστικό. Ο αυ-
τοσαρκασμός της, ωστόσο, δεν πρό-
κειται να εξευμενίσει την εργατική
και λαϊκή αποδοκιμασία.. Ίσα-ίσα
προκαλεί γιατί δείχνει ότι με πλήρη
συνείδηση ετοιμάζεται να συντε-
λέσει ένα μεγάλο έγκλημα σε βάρος
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων και των συντα-
ξιούχων. 

Το σχέδιο των 170 σελίδων για
“Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης” που, ήδη, η κυβέρ-
νηση έστειλε για έλεγχο στους ξέ-
νους επιτρόπους του τρίτου μνη-
μονίου, φέρνει μια συνολική και
εξαιρετικά δυσμενή για τους ερ-
γαζόμενους, τους αγρότες, τους
αυτοαπαχολούμενους και τους
ελεύθερους επαγγελματίες, ανα-
τροπή των ασφαλιστικών ρυθμί-
σεων και διατάξεων. Όχι μόνο πα-

γιώνει τα μέχρι τώρα εκτεταμένα
αντιασφαλιστικά μέτρα που επέ-
βαλαν οι νόμοι των μνημονίων από
το 2010 αλλά και προχωρεί πολύ
παραπέρα σε μια γενική κλιμά-
κωση τους: Οι κύριες συντάξεις,
οι επικουρικές συντάξεις, τα εφά-
παξ πετσοκόβονται. Κοινωνικά
επιδόματα καταργούνται. Οι ασφα-
λιστικές εισφορές αυξάνονται. Η
κρατική χρηματοδότηση στο σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης συρ-
ρικνώνεται σ' ένα ελάχιστο ποσό.

Ετοιμάζοντας αυτό το σαρωτικό
αντιασφαλιστικό χτύπημα, η κυ-
βέρνηση Τσίπρα έχει συστηματο-
ποιήσει μια προπαγάνδα εξαπάτη-
σης που πασχίζει να εμφανίσει το
δικό της ασφαλιστικό σχέδιο ως
μια “αναγκαία και πραγματική με-
ταρρύθμιση”, δήθεν “διαφορετική”
από τις αντισφαλιστικές “αντιμε-

ταρρυθμίσεις” των προηγηθέντων
μνημονιακών κυβερνήσεων, η
οποία, όπως με θρασύτητα διατυμ-
πανίζει, εγκαθιδρύει την “δικαιο-
σύνη και την ισονομία” στο σύστημα
της κοινωνικής ασφάλισης, “προ-
στατεύει πλήρως και για πάντα τις
καταβαλλόμενες συντάξεις” και
“ενισχύει” τις χαμηλές συντάξεις. 

Το χονδροειδές ψεύδος αυτών
των ισχυρισμών διαπιστώνεται,
αμέσως, από μια ανάγνωση του
σχεδίου της. Στην πραγματικότητα,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μι-
μείται την τακτική των κυβερνή-
σεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και,
μάλιστα, όχι μόνο στην φρασεο-
λογία και στην επικοινωνιακή πα-
ραπλάνηση αλλά και στις μεθόδους
που ενσωματώνει στο σχέδιό της
για το πέρασμα των διευρυμένων
αντιασφαλιστικών ανατροπών. 
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Μεθόδους, όπως: 
– Ο διαχωρισμός των εργαζομένων και των συνταξιούχων

σε παλιούς και νέους, σε όσους ήδη καταβάλλεται σύνταξη
και σε όσους θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον, έτσι ώστε
να σαλαμοποιείται το μέτωπο διαμαρτυρίας τους. 

– Η χρονική διαφοροποίηση της εφαρμογής των περικο-
πών, έτσι ώστε να αποδυναμώνεται και να τεμαχίζεται η αν-
τίδραση των ασφαλισμένων.

– Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που γίνεται με
προσωπίδα την “ισονομία και τη δικαιοσύνη ”, ενώ έχει σαν
στόχο, όπως ακριβώς έγινε και με προηγούμενες ενοποι-
ήσεις ταμείων, μέσα από την θέσπιση “ενιαίων κανόνων”,
να περάσει την ισοπέδωση των ασφαλιστικών παροχών
προς τα κάτω και των ασφαλιστικών εισφορών προς τα πά-
νω, να επιβάλει την “ισότητα” μέσα σε χειρότερους όρους
ασφάλισης. 

Η κυβερνητική πρόταση για “Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης” πετάει σε πιο βαθύ Καιάδα τις συντάξεις και
τις ασφαλιστικές παροχές, προδιαγράφοντας ένα ζοφερό
ασφαλιστικό μέλλον όχι μόνο για τις νέες γενιές ασφαλι-
σμένων, αλλά και για τους ήδη ασφαλισμένους και συντα-
ξιοδοτούμενους:

1. Καταργεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συντα-
ξιούχων (ΕΚΑΣ), που έχει θεσπισθεί από το 1996 και κατα-
βάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας
και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης που έχουν
πολύ χαμηλή σύνταξη και εισόδημα. Το πενιχρό αυτό κοι-
νωνικό επίδομα, που κυμαίνεται από 57,50€ έως 230€, θα
συνεχίσει να δίνεται απο 1.1.2016 – 31.12.2019 αλλά με
τροποποιημένα εισοδηματικά κριτήρια κάθε χρόνο, κατά
τρόπο που να μειώνεται κάθε έτος ο αριθμός των δικαιού-
μενων του ΕΚΑΣ. Από 1.1.2020 το ΕΚΑΣ θα καταργηθεί ολο-
κληρωτικά και οι περίπου 380.000 συνταξιούχοι που το δι-
καιούνταν το 2015 θα πάψουν να το παίρνουν.

2. Επιφέρει μεγάλη μείωση στη σύνταξη λόγω γήρατος,
αναπηρίας και θανάτου του κύριου φορέα ασφάλισης (κύρια
σύνταξη) μέσα από τη ριζική αλλαγή του τρόπου υπολογι-
σμού της. Η κύρια σύνταξη θα υπολογίζεται ως άθροισμα
δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδο-
τικής σύνταξης. 

Η εθνική σύνταξη ορίζεται στα 384 €. Θα είναι μικρότερη
για όσους συνταξιούχους δεν έχουν 40 έτη διαμονής στην
Ελλάδα μεταξύ 15ου και 67ου έτους της ηλικίας και για
όσους λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με
ποσοστό κάτω του 80%.

Η ανταποδοτική σύνταξη θα προκύπτει με βάση το χρόνο
που κατέβαλε εισφορές ο εργαζόμενος, και ποσοστά (ανα-
πλήρωσης) κατ’ έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων απο-
δοχών . Οι συντάξιμες αποδοχές δεν θα υπολογίζονται όπως
παλιότερα με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ασφαλι-
σμένων χρόνων, αλλά με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων
αποδοχών του εργαζόμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφα-
λιστικού βίου του. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς
ότι με αυτόν τον υπολογισμό θα έχουμε σημαντική μείωση
της σύνταξης με ένα διπλό τρόπο: Πρώτον, λόγω του τρόπου
που θα λογαριάζονται οι συντάξιμες αποδοχές. Δεύτερον,
και πιο κρίσιμο, λόγω του ότι το ύψος της ανταποδοτικής
σύνταξης εξαρτάται άμεσα από τις εισφορές που θα κατα-

βάλει ο εργαζόμενος. Είναι, δηλαδή, κατ’ ευθείαν συνδε-
δεμένες με το χρόνο που θα έχει δουλειά ο εργαζόμενος ή
που θα τον ασφαλίζει ο εργοδότης, γεγονός που
σημαίνει –σε συνθήκες μεγάλης και παρατεταμένης ανερ-
γίας και ασφαλιστικής εισφοροδιαφυγής– ότι οι συνέπειες
στη σύνταξη θα είναι συντριπτικές. Για παράδειγμα, εργα-
ζόμενος με 24 χρόνια ασφαλιστικού βίου και με συντάξιμες
αποδοχές 900€ θα παίρνει ανταποδοτική σύνταξη και με
15 χρόνια (4500 ένσημα) 108€!

Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό
της ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με την κυβερνητική
πρόταση, ακόμα και για τα 35 χρόνια ασφαλιστικού βίου,
δεν ξεπερνά το 39% των συντάξιμων αποδοχών (με το παλιό
σύστημα το ποσοστό αυτό ανέρχονταν σε 70% και υπολογί-
ζονταν επί μεγαλύτερου ύψους συντάξιμων αποδοχών). Οι
υπολογισμοί δείχνουν πως με την κυβερνητική πρόταση
το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης οδηγεί
σε μείωση της κύριας σύνταξης από 15%-30%, η οποία,
αν λάβουμε υπόψη και τις μεγάλες δυσκολίες για τη συμ-
πλήρωση του χρόνου ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, θα
εκτινάσσεται σε πολλαπλάσια ποσοστά. 

Αν το μαχαίρι αυτό είναι δεδομένο εξαρχής για τους νέους
ασφαλισμένους, διόλου δεν σημαίνει οτι το αποφεύγουν και
οι παλιοί ασφαλισμένοι, επειδή η κυβέρνηση υπόσχεται
προσωρινά μια “προσωπική διαφορά” για να μη γίνει άμεσα
το κόψιμό τους. Αντίθετα οι καταβαλλόμενες συντάξεις θα
περάσουν κι αυτές από το ίδιο λεπίδι με την “ολοκλήρωση
του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής”, δηλαδή
από το τέλος του 2018, οπότε θα αρχίσουν να “απομειώνον-
ται” για να “αντιστοιχηθούν” στο ύψος που καθορίζει ο νέος
υπολογισμός τους. 

3. Ξαναβάζει στην προκρούστεια κλίνη την επικουρική
σύνταξη, καθορίζοντας ως νέο τρόπο υπολογισμού της μια
καμουφλαρισμένη παραλλαγή της “ρήτρας μηδενικού ελ-
λείμματος” που είχε επιβληθεί με προηγούμενο μνημονιακό
νόμο το 2102, σύμφωνα με την οποία οι επικουρικές συν-
τάξεις “θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τα δημογραφικά
δεδομένα”, ενώ προβλέπει και νέα αύξηση της εισφοράς
των εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση από 3% σε
3,5%.

4. Εισάγει καινούργιο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ,
που σύμφωνα με εκτιμήσεις θα οδηγήσει σε μείωσή του
κατά τουλάχιστον 10% (έχουν ήδη γίνει από το 2010 μει-
ώσεις 4 φορές).

5. Τριπλασιάζει το ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς των
αγροτών. Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της
αγροτικής ασφαλιστικής εισφοράς αυξάνει από 7% σε 10%.
Το 2017 ανεβαίνει σε 14%.Το 2018 σε 17% και από
1.1.12019 στο 20%. Από το 2017 το ποσοστό θα υπολογίζεται
όχι επί ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως ισχύει σήμερα, αλ-
λά επί του εισοδήματος των αγροτών. Ορίζεται κατώτατο
ασφαλιστέο εισόδημα του αγρότη το 80% του κατώτατου
βασικού μισθού του άγαμου, που με τα σημερινά δεδομένα
σημαίνει κατώτατη ασφαλιστική εισφορά 93€ το μήνα ή
186€ για ζεύγος αγροτών.

6. Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχο-
λουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, που ορίζονται
σε 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό κα-
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θορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα,
είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη
από το 20% του κατώτερου μισθού (117 ευρώ σήμερα), ενώ
διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους
προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία
υπαγωγής στην Ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.

Η κυβέρνηση Τσίπρα προωθεί μια “αναδόμηση” του
ασφαλιστικού συστήματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που
ανέλαβε με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, ανοίγοντας
ένα ευρύ μέτωπο επίθεσης κατά των ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Γνωρίζοντας σε τι έγκλημα προχωρεί προσπαθεί, από τη
μια, υψώνοντας τον τόνο των καταγγελιών της κατά της αν-
τιασφαλιστικής καταστροφής που προκάλεσαν οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, να φτιάξει δι-
καιολογίες για το δικό της αντιασφαλιστικό τερατούργημα,
και, από την άλλη, με συνεχείς απευθύνσεις προς τα κόμ-
ματα της αστικής αντιπολίτευσης για “εθνική συνεννόηση”
και με “διαλόγους με τους κοινωνικούς εταίρους” (η αρχή
έγινε με την συνάντηση Τσίπρα εργοδοτικών φορέων) για
τη “διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστή-
ματος” να διαμορφώσει προϋποθέσεις που θα της επιτρέ-
ψουν να αντιμετωπίσει τη λαϊκή κατακραυγή και να περάσει
την πολιτική δοκιμασία της ψήφισης του αντιασφαλιστικού
νομοσχεδίου της στη Βουλή.

Καθώς εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις με τους εκπρο-
σώπους του “κουαρτέτου” αναμένεται κάτω από τις πιέσεις
που θα ασκηθούν το αντιασφαλιστικό σχέδιό της που θα
πάει για νομοθέτηση να πάρει ακόμα πιο σκληρά χαρακτη-
ριστικά.

Μπροστά σ’ αυτήν την άμεση απειλή, όπου η κοινωνική
ασφάλιση κινδυνεύει να δεχθεί πιο συντριπτικό χτύπημα
και να υποστεί μια βαθιά αντιλαϊκή μεταμόρφωση, με μα-
κρόχρονες οδυνηρές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δι-
καιώματα, ο πανεργατικός ξεσηκωμός, η συντονισμένη
κινητοποίηση των συνδικάτων, η οργάνωση απεργιακών
αγώνων, η μαζική λαϊκή αγωνιστική απάντηση προβάλ-
λουν σαν επείγουσα ανάγκη και καθήκον. Είναι ο κρίσιμος
παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει το πέρασμα της νέ-
ας αντιασφαλιστικής επέλασης που έχει δρομολογηθεί
με το τρίτο μνημόνιο.

Με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης 
η κυβέρνηση προωθεί 
το ασφαλιστικό της έκτρωμα

Το 2001 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συντρίψει
τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων με το γνωστό
νόμο Γιανίτση. Η επίθεση ήταν συνολική. Όμως συνολική
ήταν και η αντίδραση των εργαζομένων. Εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές εξανάγκασαν την κυβέρνηση σε άτακτη
υποχώρηση. Απ’ τη σύγκρουση αυτή βγήκαν ενδιαφέροντα
συμπεράσματα. Πρώτον, αποδείχθηκε ότι η μαζική αντί-
σταση μπορεί να φέρει νίκες στο κίνημα. Δεύτερον, οι νίκες
αυτές θα είναι πρόσκαιρες αν δεν υπάρχει ένα εργατικό κί-
νημα με πολιτική βάθος και ισχυρή ταξική ηγεσία για να
διατηρήσει τα κεκτημένα. Τότε η κυβέρνηση με πολύ βέβαια

προσεκτικό τρόπο επανέφερε πολλές πλευρές του νόμου
Γιανίτση με το νόμο Ρέπα, προωθώντας την πολιτική της
με πολύ μικρές αντιδράσεις.

Η κυβέρνηση Τσίπρα, έχοντας φυσικά τις εμπειρίες του
παρελθόντος, αλλά και πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
στις γραμμές της, εφαρμόζει τη μέθοδο του τεμαχισμού της
συνολικής ασφαλιστικής επίθεσης, έτσι ώστε να διασπάσει
τις συνολικές αντιδράσεις. Βέβαια για το εύρος και την έν-
ταση των αντιδράσεων υπάρχουν και άλλοι λόγοι που θα
καθορίσουν την εξέλιξη αυτή. Ας δούμε όμως με ποιο τρόπο
κινείται η κυβέρνηση.

Βήμα πρώτο: αύξηση των ορίων ηλικίας. Κατ’ αρχάς η
πιο σημαντική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στο
ασφαλιστικό αφορά στα όρια ηλικίας. Με τις διατάξεις που
έχουν ήδη ψηφιστεί χωρίς σχεδόν καμία αντίδραση τα όρια
ηλικίας αυξάνουν μέχρι και 15 ολόκληρα χρόνια για πολύ
μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, τόσο στο δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Από μια άποψη μάλιστα οι ρυθμίσεις
αυτές είναι οι πλέον σημαντικές και αποτελούν το πυρήνα
της ασφαλιστικής επίθεσης. Δυστυχώς οι αντιδράσεις στις
ρυθμίσεις αυτές ήταν χλιαρές έως ανύπαρκτες, ενώ σε βοή-
θεια της κυβερνητικής πολιτικής συστοιχήθηκαν σχεδόν
όλες οι μνημονιακές δυνάμεις, που με τη γνωστή προβο-
κατόρικη μέθοδο της συκοφαντίας κραύγαζαν με οργή «για
τους συνταξιούχους των 40 ετών» και άλλα γνωστά.

Βήμα δεύτερο: διαχωρισμός των συνταξιούχων στο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως αναφέρεται στο προτει-
νόμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, οι προ-
τεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα. Ανάλογες ρυθμίσεις θα γίνουν και για τους
εργαζόμενους στο δημόσιο με άλλο νόμο που αναμένεται
να έρθει στη Βουλή μέχρι τα τέλη Μάρτη. Με τον τρόπο
αυτό, αν και τα μέτρα θα είναι στη πραγματικότητα ίδια για
όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, η ψήφιση των
δύο νόμων με διαφορά μερικών μηνών δίνει τη δυνατότητα
στα κυβερνητικά παπαγαλάκια να κλείνουν το μάτι προς την
κρατική υπαλληλία και ταυτόχρονα να εξαπολύονται οι γνω-
στές επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους στο δημόσιο
από τα διάφορα κέντρα και παράκεντρα του προπαγανδι-
στικού μηχανισμού.

Βήμα τρίτο: νέοι και παλιοί ασφαλισμένοι. Αναμφι-
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ν σβήτητα η μεγαλύτερη απάτη επιχειρείται με το διαχωρι-
σμό των συνταξιούχων σε νέους και παλιούς. Ενώ η επί-
θεση είναι ενιαία, ενώ οι μειώσεις θα είναι συνολικές, η
κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει πρώτα με βίαιο τρόπο τις
αποδοχές όσων θα επιχειρήσουν να βγουν στη σύνταξη το
αμέσως επόμενο διάστημα και όχι σε όσους βρίσκονται
ήδη στη σύνταξη. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να ανακό-
ψει και με αυτά τα μέτρα το κύμα προς τη συνταξιοδότηση,
όπως άλλωστε και με την αύξηση των ορίων ηλικίας, και
να εξασφαλίσει με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο ποσό που
απαιτούν ούτως ή άλλως οι δανειστές. Στη πραγματικότητα
όμως, αν τελικά ψηφιστεί το νομοσχέδιο όπως έχει, εκεί-

νον που στη πραγματικότητα ισχύει είναι ότι οι σημερινοί
συνταξιούχοι στην καλύτερη περίπτωση θα πάρουν ανα-
στολή περικοπών για ορισμένο χρονικό διάστημα με τη
μέθοδο των προσωπικών διαφορών, που όμως έχουν σύν-
τομη ημερομηνία λήξης.

Με μια αρκετά οργανωμένη επικοινωνιακή πολιτική και
με τη στήριξη πολλών παραγόντων της οικονομικής ολιγαρ-
χίας, αλλά και του ξένου παράγοντα που πιέζει τα κόμματα
της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την κυβέρνηση, προχωράει
η μεγάλη επίθεση απέναντι στα πιο πλατιά στρώματα της
κοινωνίας. Αν τελικά θα πετύχει τους στόχους της ή όχι,
θα κριθεί στο στίβο της ταξικής πάλης και μόνο. 

Πόσοι είναι και σε ποια ταμεία 
ανήκουν οι συνταξιούχοι

Με στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2014 το σύνολο των συνταξι-
ούχων είναι περίπου 2.704.000 και κατανέμονται ως εξής στα
τέσσερα μεγαλύτερα ταμεία: ΔΗΜΟΣΙΟ 360.000 (μόνο οι πολιτικοί
υπάλληλοι), ΙΚΑ 1.213.000, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 360.000, ΟΓΑ 700.000,
που συνολικά καλύπτουν 2.650.000 συνταξιούχους, ενώ οι υπό-
λοιποι ανήκουν σε άλλα υπάρχοντα ταμεία. Εδώ αξίζει να προ-
σθέσουμε και τους 120.000 που δεν έχουν σύνταξη και ζουν από
τα επιδόματα πρόνοιας.

Η μέση κύρια σύνταξη (μεικτά) είναι γύρω στα 930 ευρώ. Από
0- 700 κύρια σύνταξη παίρνουν 820.000 άτομα. Απο 2.000-4000
παίρνουν 50.000 άτομα  Πάνω από 4000 παίρνουν 250 άτομα.

Πώς και σε ποιο βαθμό 
είναι οργανωμένοι οι συνταξιούχοι

1. Η μεγαλύτερη, και από τις παλαιότερες οργανώσεις συντα-
ξιούχων είναι η Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Απευθύνεται
σε 1.200.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, με 67 τοπικά
σωματεία σε όλη την χώρα και 30.000 ψηφίσαντα μέλη. Δεν γνω-
ρίζουμε το συνολικό αριθμό των μελών της.

Επίσης, εδώ και 15 χρόνια υπάρχει η «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων» με συμ-
μετοχή των Ομοσπονδιών συνταξιούχων ΙΚΑ, Ομοσπονδία συντα-
ξιούχων ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, NAT, ΟΤΑ, ΤΑΕΟΑΕΕ,
που οργανώνει συλλαλητήρια, παραστάσεις, διαμαρτυρίες με αρ-
κετά καλή συμμετοχή συνταξιούχων. Τελευταία γίνεται προσπά-
θεια να ενσωματώσει στους κόλπους της και τους συνταξιούχους
της κοινής ωφέλειας .

2. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών συνταξιούχων (ΠΟΠΣ)
είναι η μόνη Ομοσπονδία που με συλλόγους σε όλη τη χώρα απευ-
θύνεται σε όλους τους 350.000 συνταξιούχους πολιτικούς υπαλ-
λήλους του Δημοσίου. Άγνωστα τα ενεργά μέλη, καμία συμμετοχή
αυτόνομα σε κινητοποιήσεις, με αδιαφάνεια στις εκλογικές δια-
δικασίες. Συμμετέχει στις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικες Ορ-
γανώσεις.

3. Η Π.Ε.Σ.ΕΚ απευθύνεται σε 80.000 εκπαιδευτικούς
4. Συνταξιούχοι ΟΤΕ και Πανελλήνιος Σύλλογος συνταξιούχων

ΟΤΕ. Απευθύνονται σε 50.000 συνταξιούχους.
5. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδας.

Από τις παλαιότερες ομοσπονδίες με μέλη πάνω από 10 συλλό-
γους που καλύπτει ο καθένας τους τους συνταξιούχους κάθε μιας
τράπεζας πανελλαδικά (Εθνικής, Ελλάδος, Αγροτική, Εμπορική
κλπ ). Οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι είναι περίπου 40.000
Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των μελών της, αν και αυτό δεν λέει
και πολλά γιατί σε ορισμένους συλλόγους όταν συνταξιοδοτείσαι
γράφεσαι αυτόματα στον αντίστοιχο σύλλογο. Πάντως, στις εκλο-
γικές εργασίες κάθε συλλόγου της συμμετέχουν 1-2 εκατοντάδες
και στις κινητοποιήσεις 1-2 δεκάδες. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη
της ΑΓΣΣΕ.

6. Πανελλήνια Ομοσπονδία συνταξιούχων ΔΕΗ που απευθύ-
νεται σε 40.000 συνταξιούχους.

7. 0μοσπονδιες συνταξιούχων στα μέσα μεταφοράς ΟΣΣΕΕ,
ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ. Απευθύνονται σε περίπου 40.000.

Υπάρχουν και άλλες πολλές Ομοσπονδίες, οι περισσότερες
είναι εικονικές, με αδιαφανείς διαδικασίες και στόχους. Υπάρ-
χουν επίσης δεκάδες σύλλογοι συνταξιούχων που λειτουργούν
χάριν κάποιας χρηματοδότησης ή κάποιας προσωπικής δράσης
για ειδικά συμφέροντα που δεν εντάσσονται σε καμιά ομοσπον-
δία ή ένωση, έχουν ελάχιστα μέλη και λειτουργούν ως ΚΑΠΗ.

Δεν αναφερόμαστε στους συλλόγους συνταξιούχων των έν-
στολων (Στρατιωτικοί - Αστυνομικοί), που έχουν ειδικές νομο-
θετικές ρυθμίσεις, ούτε στις συνταξιουχικες ενώσεις των δι-
καστικών, που και αυτοί ανήκοντες στον σκληρό πυρήνα του
κράτους διατηρούν ειδικά προνόμια.

Η ΑΓΣΣΕ (Ατωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελ-
λάδας) θεωρεί τον εαυτό της τη μόνη τριτοβάθμια εκπροσώπιση
των συνταξιούχων. Έχει αναφορά σε 130. 000 συνταξιούχους
του ιδιωτικού τομέα που προέρχονται μόνο από πρώην ΔΕΚΟ
και Κοινή Ωφέλεια. Αξιοποιούν τη σχεδόν υποχρεωτική εγγραφή
των συνταξιούχων για τη μαζικοποίηση των σωματείων, ενώ
διαχειρίζονται τεράστιες περιουσίες από τις εισφορές, για μια
δράση που στην καλύτερη περίπτωση αρμόζει σε ένα πολιτι-
στικό Σύλλογο. Είναι μακριά από τα πραγματικά προβλήματα
των συνταξιούχων, ιδιαίτερα σήμερα, με αποτέλεσα να μην συ-
νεισφέρουν στη συμμετοχή των μελών τους στους αγώνες που
αναπτύσσονται

Με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουμε, ζήτημα είναι αν ένα
10% των περίπου 2, 7 εκατ. συνταξιούχων είναι γραμμένοι σε
κάποιο σωματείο και από αυτούς μόνο το 10% έχει κάποια ενερ-
γό συμμετοχή.

Σε σχέση με την εκπροσώπηση των συνταξιούχων και το συν-
ταξιουχικό κίνημα σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ η υπάρχουσα κατάσταση
είναι διαμορφωμένη ως εξής:

Α) Σε θεσμικό επίπεδο στο καταστατικό της ΓΣΕΕ, στο άρθρο
42 προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι εκπροσωπούνται στα Πα-
νελλαδικά Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω των αμιγώς συνταξι-
ουχικών Ομοσπονδιών-μελών της Γ.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το
προβλεπόμενο μέτρο του άρθρου 16 του Καταστατικού αυτού
και με δικαίωμα σε όλα τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης του
Συνεδρίου.

Ακόμη υπάρχει μια από τις 18 γραμματείες της ΓΣΕΕ, η Γραμ-
ματεία Συνταξιούχων, με άγνωστο το ρόλο της...

Τρεις είναι οι ομοσπονδίες συνταξιούχων μελη της ΓΣΕΕ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Β) Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της ΑΔΕΔΥ και των συν-
ταξιούχων (ΠΟΠΣ) οργανωτικά. Δεν εκπροσωπούνται ούτε καν
με δικαίωμα λόγου οι συνταξιούχοι του δημοσίου στην ΑΔΕΔΥ.

(Αποσπάσματα από μέλετη του προέδρου της ΠΕΣΕΚ
Τάσου Σταυρόπουλου)
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Ηκοινωνική ασφάλιση αποτέλεσε συστατικό στοιχείο του
τρόπου παραγωγής των υλικών αγαθών στα πλαίσιο του
οικονομικού συστήματος που αυτά παράγονταν. Είναι τα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τρόπου ζωής στον καπιταλισμό,
όπως η αστάθεια της υλικής κατάστασης, η αβεβαιότητα για το
αύριο, η μόνιμη απειλή της ανεργίας, που για ένα σημαντικό κομ-
μάτι της εργατικής τάξης είναι μια σκληρή και απάνθρωπη δο-
κιμασία, ο φόβος και η ανασφάλεια για τα γηρατειά, τα διάφορα
ταξικά εμπόδια που αφορούν φύλο εθνικότητα παιδεία υγεία
κλπ. Μια πρώτη θεσμική ρύθμισή του για κρατικές συντάξεις καίτοι
μη συστηματική έχουμε από το 18ο αιώνα στην Γαλλία με τον νόμο
του Αυγούστου 1790. 

Η ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας διαμορφώνει την πορεία
της κοινωνικής ασφάλισης με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της εργα-
τικής τάξης και των αγώνων της. Έτσι ο εργάτης σε πρώτη φάση
διαμορφώνει δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας γιατί ο πε-
νιχρός μισθός δεν του επέτρεπε την αποταμίευση.

Στη συνέχεια, στο βαθμό που ζητούμενο είναι η σταθεροποίηση
της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης σε συγκεκριμένο χώρο
- χρόνο αναπτύσσονται από τους εργοδότες μορφές κοινωνικής
ασφάλισης. Μεμονωμένες βιομηχανίες ξεκινούν συστήματα ασφά-
λισης προκειμένου να εξελιχθούν. Στην ανάπτυξη του καπιταλισμού
και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη του αριθμού των εργαζομένων, το
κόστος της ασφάλισης, καλύτερα της αναπαραγωγής της εργατικής
δύναμης θα το αναλάμβανε αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο
(μιας και υπάρχει και η ιδιωτική ασφάλιση) το κράτος αφού:” 

1. Υπήρχε ανάγκη σε εθνικό επίπεδο να προωθηθούν τα σχέδια
της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

2. Η κινητικότητα των εργαζομένων δεν επέτρεπε στον καπιτα-
λιστή να οικοδομήσει αυτόνομο σύστημα ασφάλισης. 

Τα πρώτα αγωνιστικά και μαζικά κινήματα της εργατικής τάξης,
όπως αυτά καταγράφηκαν ιδιαίτερα μέσα από το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο το 1848, την Πρώτη Διεθνή το 1864, την Κομμούνα του
Παρισιού το 1871, την εργατική εξέγερση του Σικάγου το 1886 για
το οκτάωρο, τη Δεύτερη Διεθνή το 1889, τη διάσπασή της και την
αποχώρηση των μαρξιστών-κομμουνιστών, αλλά και τη γενικότερη
ανάπτυξη των σοσιαλιστικών και των κομμουνιστικών οργανώσεων
και κομμάτων, καθώς και στην περαιτέρω οργάνωση και ενίσχυση
του συνδικαλιστικού κινήματος.

Άλλωστε, η οργανωμένη δυναμική του εργατικού κινήματος στην
άρθρωση και τη διεκδίκηση και η ικανοποίηση βασικών αιτημάτων
που να ξεφεύγουν από τα πλαίσια της απλής αναπαραγωγής της
εργατικής δύναμης, στο πλαίσιο της ανάγκης για επίτευξη συναί-
νεσης και κοινωνικής ειρήνης, αποτέλεσε βασικό παράγοντα και
για την εξέλιξη του κράτους πρόνοιας συνολικά. Οι εξελίξεις στην
απασχόληση και στην οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος
διαμόρφωσαν ένα διεκδικητικό πλαίσιο που πρόβαλε δυναμικά την
ανάγκη για κοινωνική προστασία και οργανωμένη κοινωνική ασφά-
λιση που οδήγησε πολλές φορές στην εγκαθίδρυση συστημάτων
σε διάφορα κράτη, όχι ως παροχή του κράτους, αλλά ως δικαίωμα
των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών της επικράτη-
σης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και του έθνους-κρά-

τους, στα τέλη του 19ου αιώνα, η παροχή κοινωνικής προστασίας
από το κράτος άρχισε να θεσμοθετείται σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, η
συντελούμενη κοινωνική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη μορφοποίησε
ένα νέο πολιτικό πλαίσιο στη Γερμανία, συνδυαζόμενο με τις επι-
πτώσεις της κυρίαρχης θέσης της Βρετανίας στη βιομηχανική πα-
ραγωγή, αλλά και της ιδιαίτερης πίεσης που άρχισε να ασκεί η επέ-
κταση του σοσιαλισμού στη Γερμανία. Εκεί ο καγκελάριος Βίσμαρκ
με μία σειρά νόμων τη δεκαετία του 1880 θέσπισε ως αντιστάθμισμα
το πρώτο οργανωμένο σύστημα υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφά-
λισης, αρχικά για την αντιμετώπιση της ασθένειας και του εργατικού
ατυχήματος (1883) και στη συνέχεια και του γήρατος (1889).

Η μετάβαση από τα αυτόνομα ταμεία αλληλοβοηθείας στην κρα-
τική ασφάλιση σηματοδοτεί το πέρασμα των εργαζομένων στην
προστασία-θηλιά απτήν οικονομική ολιγαρχία. Ένα ολόκληρο πλέγ-
μα που περιλαμβάνει ασφάλεια , παιδεία, υγεία, επιτήρηση και κα-
ταστολή αποτελούν εργαλεία αναπαραγωγής και ελέγχου. 

Στην Ευρώπη η ασφάλιση οικοδομήθηκε, με βάση το κοινωνικό
κράτος (Κέυνς) ειδικά μετά το β΄παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο δεν
ταυτίζεται αποκλειστικά με αυτήν. Το κοινωνικό κράτος περιβλή-
θηκε με το μανδύα του προστάτη των εργαζομένων, του ουδέτερου
εξισοροπιστή των ταξικών διαφορών και αντιθέσεων.

Στην Ελλάδα 
Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου μετά την απελευθέρωσή της από

την οθωμανική κυριαρχία διαμορφώθηκε ένα αστοτσιφλικάδικο
μπλοκ εξουσίας, με μια στρεβλή οικονομική ανάπτυξη, που ενσω-
ματώνει σημαντικά φεουδαρχικά υπολείμματα, στενά συνδεδεμένη
με το ξένο κεφάλαιο. Η εξαρτημένη από το ξένο κεφάλαιο οικονο-
μία καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τις μετέπειτα κοινωνικοοικονομικές
και πολιτικές εξελίξεις. 

Στην Ελλάδα η κοινωνική ασφάλιση εξελίχθηκε σταδιακά από
το 1836 που ξεκίνησε η ασφάλιση εργαζομένων στη ναυτιλία, Μετά
από μια μακρά νεκρά περίοδο, αρχίζει να ωριμάζει η σκέψη επα-
νεμφάνισης νόμων-θεσμών των κρατικών συντάξεων, υπό την επί-
δραση πλέον δικαιοπολιτικών παραγόντων. Η ανάγκη ίδρυσης ενός
ασφαλιστικού φορέα είχε πρωτοεκφραστεί στους προεπαναστατι-
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κούς χρόνους και συνεχίστηκε στην επαναστατική και στη μετα-
πελευθερωτική Ελλάδα. Προβάλλονταν συγκεκριμένα ως «έκφρα-
ση κοινωνικής αλληλεγγύης και εθνικής ευγνωμοσύνης», αλλά και
«ευρυτέρας σκοπιμότητας δια τους ήρωας και τα θύματα των ναυ-
τικών αγώνων και τους μετέπειτα βιοπαλεστάς του κύματος».

Σε ευρύτερη κλίμακα η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα ήταν
φυσικό να ξεκινήσει από τη ναυτιλία, που ήταν ο μόνος δυναμικός
κλάδος της ελληνικής οικονομίας και απασχολούσε δεκάδες χι-
λιάδες εργαζόμενους. Το πρώτο ταμείο δημιουργήθηκε στις Σπέ-
τσες για τους «ενδεείς ναυτικούς», ονομάστηκε «Κάσσα» και τα
έσοδά του ήταν το 5% από τα κέρδη των πλοίων για μεταφορές
εξωτερικού. Η «Κάσσα» μισθοδοτούσε άνεργους και ανάπηρους
ναυτικούς καθώς και τις οικογένειες όσων έχαναν τη ζωή τους πά-
νω στο πλοίο. Με το διάταγμα του 1833 «περί Εμπορικού Νόμου»
καθιερώνεται ότι «ναύτης ασθενήσας πληρώνεται τους μισθούς
του και νοσηλεύεται δαπάναις του πλοίου». Με το νόμο του 1836
«περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας» που πέρασε ο αρμό-
διος υπουργός Α. Γ. Κριεζής, γίνεται για πρώτη φορά λόγος για
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), του οποίου τα έσοδα θα ήσαν
όχι εργοδοτικές ή κρατικές εισφορές, αλλά τα αντίτιμα των αδειών
(ασκήσεως επαγγέλματος) πλοίαρχων και ναυτών και τα πρόστιμα
των πλοίων. Το ΝΑΤ ήταν ο πρώτος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφά-
λισης στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον κόσμο. Κάλυπτε
και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρώτος που επιχείρησε να εισάγει στη χώρα μας το θεσμό των
συντάξεων για πολίτες, το 1856, ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουνδού-
ρος (1815-1883), ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πολι-
τικούς του 19ου αιώνα. Ως υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης
Δημητρίου Βούλγαρη, υπέβαλε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή,
η οποία όμως διαλύθηκε και δεν πρόλαβε να το ψηφίσει.

Πέντε χρόνια αργότερα (1861) επί κυβερνήσεως Aθ. Μιαούλη
δημοσιεύθηκε ο πρώτος νόμος για την καθιέρωση συντάξεων για
τους πολίτες δημόσιους υπαλλήλους από ειδικό ταμείο που εξα-
σφάλιζε τους πόρους του από τις κρατήσεις των μισθών (5%) και
τη συνδρομή του κράτους. Σύνταξη δικαιούνταν οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι που συμπλήρωναν το εξηκοστό έτος ηλικίας και εικοσιπέντε
έτη προϋπηρεσία. Ταυτόχρονα, και με την ίδια νομοθεσία, καθιε-
ρώθηκαν και οι αναπηρικές συντάξεις. Επίσης, όσοι είχαν συμμε-
τάσχει στην Επανάσταση του 1821 αναγνωριζόταν η «στρατιωτική
θητεία» στα συντάξιμα χρόνια, ενώ κανείς δεν δικαιούνταν να λαμ-
βάνει διπλή σύνταξη. Οι αγωνιστές της Επανάστασης (από 25 Μαρ-
τίου 1821 μέχρι 1829) αρκούσε να προσκομίσουν επίσημη πιστο-
ποίηση του οπλαρχηγού τους ή δύο «ομολογουμένως κατά τον αγώ-
να διαπρεψάντων ανδρών». Όλα τα Βασιλικά Διατάγματα και οι Νό-
μοι που εκδόθηκαν το 1861 και αφορούσαν συντάξεις όπου υπο-
χρεωτικά η σύνταξη –εφόσον εγκρινόταν– έπρεπε να έχει απονε-
μηθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την αίτηση του δικαιούχου!
Τα επομενα χρόνια προκύπτουν συνταξιοδοτικές-ασφαλιστικές
ρυθμίσεις για δάσκαλους, δημόσιους υπάλληλους και εργαζόμε-
νους στην Εθνική Τράπεζα.

Το 1879 δημιουργείται το πρώτο συνδικάτο από τους εργάτες
ξύλου των ναυπηγείων της Σύρου, στην Ερμούπολη. Απαιτούν μεί-
ωση των ωρών εργασίας σε 10 και αύξηση του μεροκάματου. Μετά
τους ναυπηγούς, απεργούν οι βυρσοδέψες της Σύρου με παρόμοια
αιτήματα. Έπειτα από βίαιες συγκρούσεις με το στρατό και την
αστυνομία, τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά. Τρία χρόνια μετά
ιδρύονται στην Αθήνα τα πρώτα σωματεία: τυπογράφοι, μεταλλουρ-
γοί, εμποροϋπάλληλοι, ραφτάδες, σύλλογος μηχανικών και θερ-
μαστών, με έδρα τον Πειραιά (1899), που εργάζονται στα πλοία κ.α.
Δημιουργούνται συνδικάτα στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Πάτρα,
στο Βόλο και αλλού. Οι απεργίες πληθαίνουν. Τα αιτήματά τους

ήταν συνήθως η αύξηση των ημερομίσθιων, η μείωση των ωρών
εργασίας και όχι σε ένα πρώτο επίπεδο η καθιέρωση της κοινω-
νικής ασφάλισης. Τον τομέα της πρόνοιας προωθούσαν με δικά
τους μέσα αυτά της «εργατικής αλληλοβοήθειας». Οι πρώτες σο-
σιαλιστικές κινήσεις που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα διατύπω-
ναν γενικές θεωρίες και όταν αναφέρονταν σε αιτήματα δεν επι-
κεντρώνονταν στην κοινωνική ασφάλιση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο θεσμός της ασφά-
λισης στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε για να καλύψει ανάγκες των ερ-
γαζομένων, αλλά χρησιμοποιήθηκε για ενσωμάτωση συγκεκριμέ-
νων ομάδων διασυνδεόμενων με διαχείριση της κρατικής εξουσίας
(στρατιωτικοί κλπ).

Οι σοσιαλιστικές ιδέες
Στην Ευρώπη που μετατράπηκε σε τεράστιο «γήπεδο» ταξικών

αγώνων με τις απελευθερωτικές ιδέες των Μαρξ και Ένγκελς
προσδίδουν τις νέες δυνατότητες και προοπτικές στην εργατική
τάξη. 

«Η συγκέντρωση, η πυκνότητα του εργατικού προλεταριάτου
που ανεβάζει τη συνειδητότητά του και το αίσθημα της ανθρώ-
πινης αξιοπρέπειας και του δίνει τη δυνατότητα να αντιπαλεύει
με επιτυχία τις ληστρικές τάσεις του κεφαλαιοκρατικού καθε-
στώτος» (Β.Ι.Λένιν). Η εργατική τάξη δημιουργεί τον πλούτο ανα-
γκαίο και ικανό για όλα τα έξοδα της κοινωνίας και των συνταξι-
ούχων κάθε φορά. 

Στην αρχή του 20ου αιώνα μόνο δύο χώρες (η Γερμανία και η Αυ-
στροουγγαρία) είχαν θεμελιωμένα και ανεπτυγμένα Συστήματα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους.

Στην Ελλάδα οι σοσιαλιστικές ιδέες διευρύνονται. Το 1894 η
πρώτη εργατική Πρωτομαγιά στο ψήφισμά της ζητά: οκτάωρο, ανά-
παυση την Κυριακή, συντάξεις σε όλους τους απόμαχους εργάτες,
κατάργηση της θανατικής ποινής και της προσωπικής κράτησης
για χρέη. Στο καταστατικό του ΣΤΕΤ (Σύνδεσμος Εργατικής Τάξης)
του Δρακούλη θα γραφεί “...η πολιτεία οφείλει να νομοθετήσει
συντάξεις δια τους υπερηλίκους εργάτας, να θεσπίσει ασφαλι-
στικόν σύστημα κατά του κινδύνου της ανεργίας...”. Στο πρό-
γραμμα του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθήνας του Γιαννιού θα ζητηθεί
“... Η παροχή της ιατρικής της παιδείας και της δικαιοσύνης δω-
ρεάν(...) καθώς και σύσταση εθνικής ασφάλειας που θα φροντί-
ζει για τις ασθένειες, τα δυστυχήματα, την ανικανότητα, τα γε-
ράματα και την ανεργία των εργατών...”

Όμως η ανάπτυξη της εργατικής τάξης αριθμητικά και πολιτικά
συνεχίζεται. Γύρω από τα εργοστάσια αναπτύσσονται εργατικοί οι-
κισμοί. Το 1901 ψηφίστηκε ο νόμος ΒΩΜΑ περί περιθάλψεως των
“εν τοις μεταλλείοις παθόντων”. Η Αγγλική εταιρεία Διονύσου κρα-
τούσε 2% του ημερομίσθιου ως ασφάλιστρα περίθαλψης.

Το 1906 οι μεταλλωρύχοι Λαυρίου ιδρύουν σωματείο, το οποίο
συγκεντρώνει 5.000 μέλη. Την ίδια χρονιά ο Βουλευτής Φωκίων
Νέγρης υπέβαλε πρόταση νόμου περί νοσηλείας - συντάξεων προ-
σωπικού βιομηχανιών. Το 1907 δημιουργείται Ταμείο Σύνταξης
Σιδηροδρομικών.

Τα επόμενα χρόνια ιδρύεται ο Σύνδεσμος των Εργατικών Τάξεων
της Ελλάδος (ΣΤΕΤ) από το σοσιαλιστή Πλάτωνα Δρακούλη, με σκο-
πό την ιδεολογική διαπαιδαγώγηση της εργατικής τάξης και το
πρώτο Εργατικό Κέντρο στην Ελλάδα αυτό του Βόλου, με συνδικα-
λιστική και μορφωτική δράση: διαλέξεις σε θέματα εργατικά, εκ-
μάθησης της δημοτικής γλώσσας, θρησκείας, θεωρίας του σοσια-
λισμού. Ιδρύεται η Φεντερασιόν, στη Θεσσαλονίκη, πολιτικοσυν-
δικαλιστική σοσιαλιστική εργατική οργάνωση ομοσπονδιακής μορ-
φής, η οποία αποτελείται από εργάτες Εβραίους, Έλληνες, Τούρ-
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κους, Βούλγαρους, Σλάβους κ.ά., με
σκοπό την υπεράσπιση των συμφε-
ρόντων της εργατικής τάξης. 

• 1882: μεταλλωρύχοι,
• 1907-08: σιδηροδρομικοί
• Το 1909 ψηφίζεται ο Νόμος

3455 που καθιερώνει την Κυριακή
αργία, όταν την ίδια χρονιά διαπι-
στώνεται ότι σε κάθε 1000 εργάτες
μεταλλείων υπήρχε 1,5 θανατηφόρο
ατύχημα κάθε μέρα και 3,7 σοβαροί
τραυματισμοί. Γεγονός που οδηγεί
το 1911 στο νόμο «Περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών και περί
ωρών εργασίας». Βασική διαπίστω-
ση για την προηγούμενη περίοδο εί-
ναι ότι τα σπέρματα ασφάλισης -
πρόνοιας - σύνταξης αφορούσαν πε-
ρισσότερο το ζήτημα της αναπαρα-
γωγής της εργατικής δύναμης, η
οποία πραγματοποιούνταν εκείνη
την περίοδο με τους πιο δυσμενείς
όρους. Η κοινωνική ασφάλιση γεν-
νήθηκε από τη ζωτική ανάγκη των
εργατών να υπερασπίσουν τον εαυτό
τους.

Το 1910, μετά από μαχητικές απεργίες, στη Αθήνα, τον Πειραιά
στο Βόλο, στην Πάτρα ο Βενιζέλος ανέθεσε στον Σπ. Θεοδωρό-
πουλο ιδρυτή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και άλλους «κοινω-
νιολόγους», να επεξεργαστούν νομοσχέδια για την προστασία των
εργαζόμενων, που ψηφίστηκαν την περίοδο 1911-1914 και απο-
τέλεσαν τη βάση της εργατικής νομοθεσίας για τις επόμενες δε-
καετίες. Οι νομοθεσίες αυτές πολεμήθηκαν από τους εργοδότες
τα παλαιά κόμματα και τα ανάκτορα. Ήταν τότε που ο Ε. Βενιζέλος
είπε «Κύριοι εάν δεν κάνουμε σήμερα τας νόμιμους υποχωρή-
σεις εις τους εργαζόμενους αύριο θα μας πάρουν με επανάσταση
πολύ περισσότερα.».

Πλάι σε αυτά συστήνεται η Επιθεώρηση Εργασίας. Θεσμοθετεί-
ται νομοθεσία που απαγορεύει την εργασία για παιδιά κάτω των
12 ετών και σε γυναίκες εγκύους 4 εβδομάδες πριν και 3-4 εβδο-
μάδες μετά τον τοκετό. Επί πλέον, απαγορεύει τη νυκτερινή εργασία
γυναικών και παιδιών και ορίζει ως χρονικό όριο για την ημερήσια
εργασία γυναικών και ανηλίκων τις 10 ώρες. Ψηφίζεται ο νόμος
«Περί σωματείων», που κατοχυρώνει το δικαίωμα του «συνεται-
ρίζεσθαι» για τους εργάτες, αναγνωρίζοντας τα σωματεία τους και
αποκλείοντας από αυτά τους εργοδότες. Βεβαίως αυτοί οι νόμοι
δεν εφαρμόζονται.

Η Συμβολή της Οκτωβριανής επανάστασης 
Η Οκτωβριανή Επανάσταση και η δημιουργία της Σοβιετικής

Ένωσης ήταν τα πιο σημαντικό γεγονός του 20ού αιώνα. Όχι μόνο
για το σοβιετικό λαό, που σε σαράντα μόλις χρόνια ξεπέρασε τη
δουλοπαροικία, το οπισθοδρομικό οικονομικό σύστημα, την ακραία
φτώχεια, την αγραμματοσύνη και την αποικιακή καταπίεση των
εθνικών μειονοτήτων και οικοδόμησε ένα σύγχρονο κράτος, τη μό-
νη χώρα που ήταν ικανή να σταματήσει την πολεμική μηχανή των
Ναζί, τη στιγμή που οι καπιταλιστικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης
παραδόθηκαν μόλις σε λίγες εβδομάδες. Η συμβολή της Οκτω-
βριανής επανάστασης και της Σοβιετικής Ένωσης στο εργατικό κί-
νημα της Ευρώπης ήταν σημαντική. Με την ανατροπή της ρωσικής

αστικής τάξης το 1917, η αστική τάξη
όλου του κόσμου συνειδητοποίησε
ότι η εργατική τάξη είναι πράγματι
σε θέση να τη νικήσει, να ανατρέψει
τον καπιταλισμό και να εγκαθιδρύσει
μια νέα κοινωνική δομή. 

Ο φόβος της «μόλυνσης με επα-
ναστατικότητα» διαδόθηκε αμέσως
σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο και
ειδικότερα στην Ευρώπη. Η αστική
τάξη δεν ήθελε να ρισκάρει να εξα-
λείψει βίαια το οργανωμένο και
επαναστατικοποιημένο εργατικό
κίνημα, η μαχητικότητα του οποίου
ενισχύθηκε με το παράδειγμα της
Οκτωβριανής επανάστασης και
ήταν αποφασισμένο να υπερασπί-
σει τις κοινωνικές παροχές που κα-
τέκτησε.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες η Σοβιε-
τική επανάσταση εγγυήθηκε το δι-
καίωμα στην εργασία, την παιδεία
και την ελεύθερη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας. Η 7ωρη εργάσιμη
ημέρα και το πενθήμερο εισήχθησαν
στη Σοβιετική Ένωση ήδη από το

1956. Οικοδομήθηκαν υποδομές για ξεκούραση, ανάπαυση και
διακοπές. Στήθηκε ένα αξιόλογο δίκτυο θεάτρων και κινηματο-
γράφων σε όλη τη χώρα. Ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα χωριά
εμφανίστηκαν καλλιτεχνικές και αθλητικές οργανώσεις, καθώς
και βιβλιοθήκες. Το κράτος παρείχε τα μέσα για καλλιτεχνική παι-
δεία, αρχίζοντας από την παιδική ηλικία. Κάθε Σοβιετικός πολίτης
δικαιούνταν σύνταξη. Οι άντρες στα 60 και οι γυναίκες στα 55. Οι
εργάτες δε γνώριζαν την απειλή της ανεργίας. Η σοσιαλιστική εξου-
σία εξασφάλιζε τη βάση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Απε-
λευθέρωσε τη γυναίκα από πολλές ευθύνες για το νοικοκυριό. Πά-
νω από το 75% του πληθυσμού απέκτησε τουλάχιστον απολυτήριο
μέσης εκπαίδευσης, ενώ το 1917 τα δύο τρίτα του πληθυσμού ήταν
αναλφάβητα. Η σοσιαλιστική εξουσία ευνόησε την άνθηση της φυ-
σικής και των μαθηματικών, την πρώτη πτήση ανθρώπου στο διά-
στημα. Οι κατακτήσεις του σοσιαλιστικού πολιτισμού ωφέλησαν
πολύ τον πληθυσμό.

Τα νέα γι’ αυτά τα επιτεύγματα σύντομα ξεπέρασαν τα εμπόδια
που έστησε η αντικομμουνιστική προπαγάνδα και διαδόθηκαν στη
Δυτική Ευρώπη και στους πολιτικούς-συνδικαλιστικούς κύκλους
παρά την προσπάθεια υποτίμησης ή διαστρέβλωσης.

Η κοινωνική νομοθεσία, η ίδια η σύλληψή της, εμπνεύστηκε σε
διεθνές επίπεδο από την ύπαρξη της ΕΣΣΔ και την κοινωνική της
νομοθεσία. Οι άλλες χώρες αναγκάστηκαν να τη λάβουν υπόψη,
ακόμη και αν το έκαναν προκατειλημμένα ή διαστρεβλωμένα. Ο
φόβος του σοσιαλισμού βοήθησε σημαντικά στη θετική εξέλιξη
της κοινωνικής ασφάλισης και όλα αυτά μέχρι την κατάρρευση την
δεκαετία του 1990.

Αρκεί κανείς να σκεφτεί την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έπρεπε να υπερ-
βεί τη διακήρυξη που γεννήθηκε ως αποτέλεσμα της Γαλλικής
επανάστασης και να λάβει υπόψη τα κοινωνικά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα. 

Η κοινωνική ασφάλιση με τη μορφή που εμφανίστηκε και εξε-
λίχτηκε στις καπιταλιστικές χώρες ήταν αποτέλεσμα ενός διαρκούς
πολύμορφου ταξικού αγώνα που επιδίωκε να αναγκάσει τα αφεν-
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τικά να πληρώσουν για τα ρίσκα που ήταν συνυφασμένα με το σύ-
στημά τους.

Ο Μεσοπόλεμος
Οι σοσιαλιστικές ιδέες που αναπτύσσονται και με την παράλληλη

συνδικαλιστική ανάπτυξη οδηγούν στην ίδρυση της ΓΣΕΕ και του
ΣΕΚΕ-ΚΚΕ στα 1918. Το εργατικό κίνημα γυρίζει σελίδα στην ορ-
γάνωση και την προοπτική των αγώνων του. Όσο το κόμμα μορφο-
ποιείται οργανωτικά και ιδεολογικά τα δικαιώματα των εργαζομέ-
νων επαναδιατυπώνονται και εμπλουτίζονται στη φωτιά των ταξι-
κών αγώνων και υπό το πρίσμα του μαρξισμού-λενινισμού. Νέοι
συνδικαλιστικοί αγώνες αναπτύσσονται για το μισθό, την ανεργία,
την ασφάλιση.

Η απάντηση του πολιτικού κατεστημένου είναι η νομοθετική κα-
τοχύρωση του θεσμού της ασφάλισης που εξασφαλίστηκε περαι-
τέρω το 1922 με την ψήφιση του Ν. 2868/1922 «Περί υποχρεωτικής
ασφαλίσεως των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων με εισφορές
3% εργοδοτών 6% εργατών». Ο νόμος αυτός αν και δεν εφαρμό-
στηκε αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση, κατά τη διάρκεια του με-
σοπολέμου, κλαδικών ασφαλιστικών ταμείων.

Το ΤΕΒΕ (ο σημερινός ΟΑΕΕ), ιδρύθηκε με τον νόμο 6364/1934
με τις υπογραφές του τότε, Προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξ. Ζαϊ-
μη και των Υπουργών, Σπ. Ταλιαδούρου, Δ. Χελμη, Στ. Στεφανό-
πουλου, στις 31/10/1934. Τα επόμενα χρόνια συγκροτείται το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο και συντάσσεται το πρώτο καταστατικό. Το
1939 τίθεται σε λειτουργία ο Ασφαλιστικός Οργανισμός. Και την
επόμενη χρονιά δίνει σχεδόν όλα τα αποθέματα του, 17εκ δρχ., στο
κράτος για τον πόλεμο. Στην κατοχή χορηγεί «βοηθήματα» σε «γέ-
ροντες» και «χήρες» απ’ ότι έχει απομείνει… Το 1951 μετατρέπουν
τα «βοηθήματα» σε συντάξεις.

Την περίοδο 1923-25 δημιουργούνται τα ταμεία των αρτεργατών,
καπνεργατών, λιμενεργατών, τυπογράφων, το 1928-32 το ΤΣΑΥ,
Ταμείο Νομικών, ΤΣΑ, και η Εργατική Εστία, το 1934 το ΙΚΑ, το
ΤΣΜΕΔΕ, το ταμείο Εργατών Τύπου, την επόμενη χρονιά αρχίζει
να εφαρμόζεται το σύστημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
και το1940 ιδρύεται το ΤΑΕ( Εμπόρων).

Το 1930 ξεκινάει η «νόμιμη» φιλοκυβερνητική ΓΣΕΕ καθυστε-
ρημένα τη μάχη της ασφάλισης. Στις 1/3/1930 αντιπροσωπεία της
επισκέπτεται τον πρωθυπουργό Βενιζέλο και του θυμίζει τις προ-
εκλογικές του δεσμεύσεις. Ο τελευταίος όχι μόνο αρνήθηκε αλλά
ζήτησε να παραδεχτεί επίσημα η ΓΣΕΕ ότι ποτέ αυτός δεν έδωσε
τέτοιες υποσχέσεις. Βέβαια μέχρι το 1930 έχουν ιδρυθεί πάνω από
30 ταμεία σύνταξης που καλύπτουν 70.000 μέλη. Στη μεγάλη τους
πλειοψηφία αφορούν τραπεζοϋπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους
και στρατιωτικούς. Με αργά και βασανιστικά βήματα, με την ανά-
πτυξη των αγώνων, η ασφάλιση, παρόλες τις νομοθετικές καλύψεις
και ιδρύσεις ασφαλιστικών φορέων, το 1934 από τα 2.300.000 επί-
σημα εργαζόμενους καλύπτει μόνο 209.000 περίπου.

Από το 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επαναλαμβάνοντας τις
προτάσεις που είχαν γίνει στον Τύπο ή στην Βουλή από το 1902
και ύστερα και υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
εξήγγειλε την προσεχή εφαρμογή γενικευμένου συστήματος υπο-
χρεωτικής ασφάλισης κατά της ασθένειας, ανικανότητας, γήρατος
και θανάτου. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις
19 Μαΐου 1932 και ψηφίστηκε (Ν. 5733/1932), αλλά δεν εφαρμό-
στηκε, γιατί επακολούθησε πολιτική αστάθεια. Σύντομα όμως ψη-
φίστηκε νέος νόμος, με συντάκτη τον Χρ. Αγαλλόπουλο (Ν.
6296/1934 «περί ιδρύσεως του ιδρύματος κοινωνικών ασφαλίσεων
(ΙΚΑ)»), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 19/12/1937, επί δικτα-
τορίας Μεταξά, μόνο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και στο

τέλος του 1938 σε κάποιες άλλες πόλεις. Η νομοθεσία αυτή, που
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από νεότερους νόμους, εισή-
γαγε την καθολικότητα της ασφάλισης των μισθωτών (με δυνατό-
τητα επέκτασης σε κατηγορίες αυτοτελώς εργαζόμενων) από ενιαίο
φορέα, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Οι σχετικές με
το ΙΚΑ διατάξεις συμπληρώνονται απο πολυάριθμες διεθνείς συμ-
βάσεις τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Ο ιδρυτικός νόμος στηρίχτηκε στις αρχές της κλασσικής κεν-
τροευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης, με διατάξεις που ήταν
προσαρμοσμένες στα δεδομένα της τότε ελληνικής πραγματικό-
τητας. Αρχικά το Ι.Κ.Α. λειτουργούσε με αρχές που προσομοίαζαν
σε αυτές της ιδιωτικής ασφάλισης και είχε περιορισμένες υπο-
χρεώσεις. Όμως η οικονομική κρίση, ο φασισμός και η προοπτική
του πολέμου καθορίζουν την περαιτέρω πορεία των οικονομιών
στον κόσμο.

Σημαντικές επισημάνσεις
Α. Το αμαρτωλό Ταμείο
Στα πλαίσια της φιλοσοφίας του κατακερματισμού και της δια-

δικασίας εκφασισμού του συνδικαλιστικού κινήματος, η δικτατορία
της 4ης Αυγούστου, με πρωτοβουλία του Γραμματέα της «ΓΣΕΕ»
(είναι η άλλη ΓΣΕΕ η οποία είχε μετονομαστεί στη συγκεκριμένη
περίοδο σε «Εθνική» Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας) και ταυ-
τόχρονα υπουργού Εργασίας Α. Δημητράτου, ιδρύει το περίφημο
«Ταμείο Εργατικών Στελεχών», ή «Ταμείο των Εργατοπατέρων»,
όπως ήταν περισσότερο γνωστό μεταξύ των εργατών.

Ο «συνδικαλισμός» της μεταξικής δικτατορίας δεν ήταν τίποτα
άλλο παρά προέκταση του κρατικού μηχανισμού. Τα συνδικαλιστικά
στελέχη (πάντα βέβαια αναφερόμαστε στα συμβιβασμένα με το
κράτος συνδικαλιστικά στελέχη, γιατί οι αντιφασίστες συνδικαλι-
στές βρίσκονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εξορία), είναι απλά
ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι και δικαιούνται πρόσθετες συν-
τάξεις και παροχές. Έτσι, με τον αναγκαστικό νόμο 971/1937,
ιδρύεται το λεγόμενο «Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπρο-
σώπων και Υπαλλήλων Εργατικών και Επαγγελματικών Ενώσεων»,
με απώτερο σκοπό την παροχή επικουρικών συντάξεων στα μέλη
του. Το ταμείο αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τους μελετητές της ερ-
γατικής μας ιστορίας, πανευρωπαϊκή και πιθανότατα παγκόσμια
πρωτοτυπία. 

Β. Το ΙΚΑ και η 4η Αυγούστου
Πολλοί αποδέχονται τη «γνωστή» προσέγγιση που λέει τα περί

λήψης για πρώτη φορά σοβαρών μέτρων στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης –όπως ιδιαίτερα η σύσταση του ΙΚΑ, το 1937 κλπ– από
τη φασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, που προσφέρονταν
εκείνη την περίοδο να αμβλύνει την κοινωνική αντίδραση, χωρίς
όμως να μπορέσει να την εξαλείψει.

Είναι αυτή η αλήθεια; Τι δε λέει αυτή η προσέγγιση: 
1. Η ίδρυση του ΙΚΑ έγινε ήδη από το 1934 και υπήρξε αίτημα

μαχητικών διεκδικήσεων των εργαζομένων (Σπ. Λιναρδάτος).
«...συσταθέν δυνάμει του Ν. 6298/1934, πρώτος διοικητής υπήρ-
ξε ο Κανελλόπουλος Παναγιώτης 1934 – 1935». (επίσημο site
του ΙΚΑ.)

2. Το 1934 ψηφίστηκε ο βασικός νόμος 6298/1934 «Περί Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων». Την ίδια περίοδο προωθήθηκαν επίσης
νομοθετικά μέτρα για την ίδρυση φορέων κύριας ασφάλισης,
όπως του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) και του Ταμείου
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών (ΤΕΒΕ), που άρχισαν να λειτουρ-
γούν το 1940.

Το 1935 καθιερώθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μι-
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σθωτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αποτέλεσε το
γενικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης των μισθωτών. Η λειτουργία
του ΙΚΑ άρχισε την 1.1.1937, αλλά η χορήγηση παροχών ρυθμίστηκε
το 1951 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1846/51, ο οποίος με τις διαδο-
χικές του τροποποιήσεις συνθέτει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
του φορέα. 

3. Βασιζόταν σε νομοσχέδια των τελευταίων κυβερνήσεων της
αβασίλευτης δημοκρατίας, δεν χρηματοδοτούνταν και η ασφάλιση
γινόταν με πολύ αργό ρυθμό (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, ΙΕ, σελ.
390). Προφανώς τα χρήματα διοχετεύονταν αφειδώς στην ΕΟΝ,
πώς να περισσέψουν για το ΙΚΑ;

Συμπέρασμα: Επιχειρείται μονόπλευρη παρουσίαση και εξωραϊ-
σμός του Μεταξά και της δικτατορίας του. Η ιστορία ξαναγράφεται
επιλεκτικά για να υπηρετήσει νέες σκοπιμότητες. 

Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο
Με το τέλος του πολέμου και με τη διαμόρφωση νέων κοινωνι-

κοοικονομικών συσχετισμών, με τη δημιουργία και ισχυροποίηση
του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, την ανάπτυξη κομουνιστικών κομ-
μάτων και επαναστατικών κινημάτων, ο διεθνής ιμπεριαλισμός στα
πλαίσια του νέου συσχετισμού δυνάμεων αναπτύσσει περισσότερο
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με στόχο να κατευνάσει τα
λαϊκά κινήματα. 

Η κρίση του 1929–1930 και η κατάρρευση του φιλελεύθερου μον-
τέλου οργάνωσης της καπιταλιστικής οικονομίας επέφεραν μια σει-
ρά από αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της «κοινωνικής» λειτουρ-
γίας του κράτους, κυρίως κάτω από την επίδραση της οικονομικής
θεωρίας του Τζον Μ. Κέυνς , αλλά και την όξυνση των κοινωνικών
προβλημάτων και κυρίως της ανεργίας και της συνεπακόλουθης
μεγάλης φτώχειας. Άρα πρωταρχική ανάγκη του καπιταλισμού
ήταν να επαναφέρει ως πρώτο πρόβλημα την απασχόληση και να
μειώσει την ανεργία (όσο μπορούσε στα πλαίσια των αξεπέρα-
στων εσωτερικών του αντιθέσεων), πράγμα που ήταν πλέον ζή-
τημα επιβίωσής του για την άμβλυνση των ταξικών συγκρούσεων. 

Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε στο Γουίλιαμ Χ. Μπέβεριτζ να εστιάσει
στο ζήτημα της πλήρους απασχόλησης και να θεωρήσει ότι δεν
μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
χωρίς πλήρη απασχόληση (τί… σπουδαία ανακάλυψη!). Ο Μπέβε-
ριτζ ήταν οικονομολόγος του κεϊνσιανού ρεύματος ο οποίος προ-
τείνει για την ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας στη χώρα του
ένα φιλόδοξο σχέδιο κρατικής αρωγής, δημόσιας υγειονομικής
περίθαλψης και κοινωνικών ασφαλίσεων. Η εφαρμογή του μετέ-
τρεψε σταδιακά τη μεταπολεμική Βρετανία στην πιο προχωρημένη
χώρα σε σχέση με άλλα καπιταλιστικά κράτη στα ασφαλιστικά δι-
καιώματα. 

Στη χώρα μας οι μεταπολεμικές εξελίξεις πέρασαν από τήν φάση
των έντονων ταξικών συγκρούσεων στη σκιά του εμφυλίου πολέμου
με τον ξένο παράγοντα τον Αγγλικό και στην συνέχεια τον Αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό να καθορίζουν τις τύχες του τόπου. Το μέσο
επίπεδο καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης με βασική ιδιο-
μορφία την εξάρτησή της από το ξένο κεφάλαιο (αμερικανικό, αγ-
γλικό, γαλλικό και στην συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση) καθόρισε
αυτήν την περίοδο τους προσανατολισμούς και τις τελικές αποφά-
σεις σε όλα τα επίπεδα του εποικοδομήματος και σε αυτό της κοι-
νωνικής ασφάλισης. 

Το δήθεν φιλολαϊκό προσωπείο του μεταπολεμικού αντιδραστι-
κού καθεστώτος έπρεπε να δώσει κάποια δείγματα γραφής . Έτσι
το θεσμικό πλαίσιο της ασφάλισης συμπληρώθηκε από νεότερους
νόμους, εισήγαγε την καθολικότητα της ασφάλισης των μισθωτών
(με δυνατότητα επέκτασης σε κατηγορίες αυτοτελώς εργαζόμενων)

από ενιαίο φορέα, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προ-
είπαμε, και συμπληρώνονται από πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις,
τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μετακίνηση των
ασφαλισμένων από χώρα σε χώρα (υπολογισμός χρόνου εργασίας
σε άλλη χώρα, κατανομή των παροχών μεταξύ διαδοχικών οργανι-
σμών κλπ). Με το Ν. 1846/51 παρουσιάζεται μεγαλύτερη ελαστι-
κότητα ως προς τις προϋποθέσεις των παροχών, καθιερώνεται σύ-
στημα υπολογισμού των συντάξεων που ευνοεί τις εισοδηματικά
χαμηλότερες ομάδες δικαιούχων, επεκτείνονται οι παροχές, κυρίως
στον κλάδο ασθενείας σε είδος, και προβλέπεται η δυνατότητα ανα-
προσαρμογής των συντάξεων ύστερα από μεταβολές στα τιμαριθ-
μικά δεδομένα. Το Ν.Δ.2698/53 θέσπισε κατώτατα όρια συντάξεων,
ενώ διεύρυνε τη χρηματοδότηση των κλάδων ασθενείας, καθώς
αναγνωρίστηκε η ανάγκη της συμβολής του κράτους στην χρημα-
τοδότηση του ιδρύματος. Η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. επεκτείνεται γεω-
γραφικά. 

Με το Ν.Δ. 4104/60 εξασφαλίζεται η προοδευτική προσαρμογή
των χρονικών προϋποθέσεων ως προς τον απαιτούμενο ελάχιστο
χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Ορίζεται επίσης σύστημα υπολογισμού των συντάξεων με εσωτε-
ρική αλληλεγγύη προς όφελος των ασφαλισμένων με χαμηλές απο-
δοχές. 

Η αντιπολίτευση, τόσο το Κέντρο (ΕΚ) όσο και η Αριστερά (ΕΔΑ),
έφεραν στη Bουλή πρόταση νόμου, όπου προτεινόταν η παροχή
συντάξεων στους αγρότες. Παρά το ότι στους οικονομικούς κύκλους
του κατεστημένου γινόταν συζήτηση για την αγροτική ασφάλιση η
πρόταση καταψηφίστηκε. Η κυβέρνηση Καραμανλή τη θεώρησε
πρόταση, πρόχειρη ατεκμηρίωτη και προϊόν διάθεσης δημαγωγίας.
Με αφορμή όμως αυτήν την πρόταση από την αντιπολίτευση ο αγρο-
τικός κόσμος της χώρας διεκδικούσε κάτι πολύ σημαντικό τον ΟΓΑ
και τις αγροτικές συντάξεις!

Στις 18/11/60, κατατίθεται από την κυβέρνηση Καραμανλή το
σχετικό νομοσχέδιο, με το οποίο ιδρύεται ο ΟΓΑ, καθιερώνεται η
συνταξιοδότηση των αγροτών, συμπληρώνεται η υγειονομική τους
περίθαλψη και γίνεται υποχρεωτική η ασφάλιση της γεωργικής πα-
ραγωγής κατά χαλάζης και παγετού.

Το 1961ενόψει των δύσκολων εκλογών (βίας και νοθείας) ψη-
φίστηκε ο ν.4169 «περί γεωργικών ασφαλίσεων»-ΟΓΑ. Το κόστος
ανερχόταν σε 1.410.000.000 δρχ. με συνολική επιβάρυνση των
αγροτών μόνο στο 2% του εισοδήματός τους, ενώ όλο το υπόλοιπο
φορτίο έπεφτε στους ώμους των άλλων κοινωνικών τάξεων και του
προϋπολογισμού. Ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων ορί-
στηκε η 1/7/62, ώστε στο μεταξύ να συγκεντρωνόταν το απαραίτητο
αποθεματικό. 

Επόμενη σημαντική παρέμβαση γίνεται με το Ν.Δ. 465/70 με το
οποίο μειώνεται η εισφορά των κλάδων ασθενείας και αυξάνεται
του κλάδου συντάξεων, αφού ορίζεται η υποχρέωση του κράτους να
καλύπτει την επιβάρυνση που προκύπτει από μειώσεις των εισφορών
ή άλλες ρυθμίσεις κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. Με το
Ν.Δ. 346/74 αναμορφώνονται οι ασφαλιστικές κλάσεις, τα τεκμαρτά
ημερομίσθια και τα ποσοστά υπολογισμού των συντάξεων.

Τέταρτη Φάση: Η περίοδος μετά το 1978
Με το Ν.825/78 βελτιώνονται οι παροχές, καθιερώνεται διαδι-

κασία αυτόματης αναπροσαρμογής των πόρων του ιδρύματος από
εισφορές, αλλά και των παροχών, ένταξη μεθόδου προσδιορισμού
του συντάξιμου μισθού, αναγνωρίζεται ο συντάξιμος χρόνος εκ των
υστέρων με εξαγορά και επεκτείνεται το μέτρο της 35ετιας και στον
ιδιωτικό τομέα. 
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Το 1982 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επεκτείνει το ΙΚΑ σε όλη την
Ελλάδα και ιδρύεται το ΤΕΑΜ, και θεσμοθετεί τη συμμετοχή του
κράτους στη χρηματοδότηση των ταμείων.

Τα επόμενα χρόνια οι πολιτικές στην Ε.Ε. αλλάζουν σε όφελος
της ιδιωτικής ασφάλισης. Το χρηματιστικό κεφάλαιο βλέπει πως
η ανθρώπινη ζωή μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλή, με την εγ-
γύηση του κράτους, τους τρόπο αύξησης των κερδών τους. Έτσι η
Ε.Ε. πιέζει για α) την μείωση των κρατικών χρηματοδοτήσεων με
πρόσχημα το δημοσιονομικό έλλειμμα, β) την ελαχιστοποίηση των
εργοδοτικών εισφορών με πρόσχημα την ανάπτυξη, γ) την διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης για προώθηση των ιδιωτικών ασφαλι-
στικών (στόχοι που επανέρχονται).

Η ένταξη στην Ε.Ε.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. καθιστά το ασφαλι-

στικό σύστημα και τους ασφαλισμένους μόνιμο στόχο των ευρω-
παίων επιχειρηματιών, που μυρίζονται κέρδη. Στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της Κολωνίας στις 14/7/1999 η Κομισιόν εκδίδει ανακοί-
νωση με τον τίτλο: «Συντονισμένη στρατηγική για τον εκσυγχρονι-
σμό της κοινωνικής προστασίας». Σ’ αυτήν αναφέρεται ότι «τα συ-
στήματα κοινωνικής προστασίας πρέπει να αντανακλούν και να
ανταποκρίνονται στην εμφάνιση νέων εργασιακών διευθετήσε-
ων, όπως οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχό-
λησης». Τα συνταξιοδοτικά συστήματα... «προϋποθέτουν την
εξεύρεση σωστής ισορροπίας μεταξύ κεφαλαιοποιητικών και
διανεμητικών συστημάτων» και «πρέπει να αποθαρρύνουν την
πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας και να ενθαρρύνουν την
ευελιξία των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων».

Ένα συνταξιοδοτικό σύστημα λέγεται κεφαλαιοποιητικό όταν οι
ασφαλιστικές εισφορές επενδύονται σε μετοχές, ομόλογα κ.λπ.,
οι συντάξεις εξατομικεύεονται και εξαρτώνται μόνο από τις απο-
δόσεις (τόκους) των επενδύσεων και όχι από τις εισφορές των άλ-
λων ασφαλισμένων ενός φορέα. Αναδιανεμητικό λέγεται το σύστη-
μα όταν οι συντάξεις καθορίζονται με βάση μόνο τις εισφορές του
συνόλου των ασφαλισμένων του φορέα. Στην Ελλάδα τα ελεγχόμενα
από το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία ακολουθούν μικτό σύστημα,
ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ακολουθούν αποκλειστικά
το κεφαλαιοποιητικό]. 

Η «συντονισμένη στρατηγική», λοιπόν, της Ε.Ε. προώθησε το
τζογάρισμα των αποθεματικών σε χρηματιστηριακές και τραπεζι-
κές «φούσκες», καθώς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
που στη χώρα μας θέλουν να βάλουν χέρι στα επικουρικά ταμεία.
Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, όμως, δεν παρέχουν καμιά εγγύηση ότι
θα αποδώσουν τα ασφάλιστρα που θα έχουν προεισπράξει από
τους ασφαλισμένους, όπως συνέβη με την «Ασπίς Πρόνοια» και

την Commercial Value, που τις χρεοκόπησαν οι ιδιοκτήτες τους,
παρ’ όλο που εισέπρατταν επί χρόνια   κανονικά τα ασφάλιστρα. Η
συνταγή της Ε.Ε. για τις «νέες εργασιακές διευθετήσεις», δηλ. από
την ωρομίσθια έως τη μαύρη εργασία, είναι καταστροφική για τα
ταμεία, ευνοεί όμως τους εργοδότες τους οποίους προστατεύει η
Κομιισόν.

Επιρόσθετα η ένταξη και παραμονή στην ΕΟΚ-Ε.Ε αύξησε κα-
τακόρυφα και την ανεργία, από 3,9% το 1981 στο 9,6 το 2009, σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία (στην πραγματικότητα η αύξηση είναι
μεγαλύτερη). Η αύξηση της ανεργίας ζημιώνει το ασφαλιστικό σύ-
στημα, όχι μόνο γιατί του στερεί τις εισφορές που θα εισέπραττε
απ’ όσους έπαψαν να εργάζονται, αλλά το επιβαρύνει και με τα
επιδόματα ανεργίας.

Τα διάφορα όργανα της Ε.Ε. δεν αρκούνται σε όσα επώδυνα για
τους εργαζόμενους και συνταξιούχους έχουν γίνει μέχρι τώρα στην
Ελλάδα, αλλά πιέζουν τις υποτελείς ελληνικές κυβερνήσεις για
διαρκή «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού σε βάρος των εργαζο-
μένων φυσικά.

Η σχέση ασφαλισμένων/συνταξιούχων παρά το ότι αλλάζει υπέρ
των συνταξιούχων χρησιμοποιείται σε μόνιμη βάση σαν επιχεί-
ρημα αλλαγής των ασφαλιστικών νόμων προς το χειρότερο. Βέ-
βαια η σχέση αυτή και πλαστή είναι λόγω της διευρυμένης εισφο-
ροδιαφυγής και επικίνδυνη για το συνδικαλιστικό κίνημα να την
κάνει σημαία του. Όσο για την θεωρία των προστίμων για μη πλη-
ρωμή ασφαλίστρων, σίγουρα ακόμη και αν οι ανύπαρκτοι ελεγκτικοί
μηχανισμοί την καταγράψουν, τα τελικά πρόστιμα είναι μικρότερα
από το κέρδος των εργοδοτών.

Στο δρόμο αυτό κινήθηκε και ο νόμος Σιούφα 2084/1992, με τον
οποίο καταργούνται οι συντάξεις χωρίς όριο ηλικίας, περικόπτονται
οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αλλάζει η βάση υπολογισμού της
σύνταξης, μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές, και καθιερώνεται
η τριμερής χρηματοδότηση.

Το 1995 δίνεται το δικαίωμα στα ταμεία να προσλαμβάνουν ως
“συμβούλους” τις τράπεζες ή θυγατρικές τους. Την περίοδο αυτή
με την καταπίστευση παραπέρα των ταμείων, γιγαντώθηκαν οι
ιδιωτικές τράπεζες. Το 2001 ο Σημίτης με υπουργό εργασίας Γιαν-
νίτση και Σύμβουλο Σπράο έβαλαν θέμα δραστικής περικοπής των
συντάξεων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη σε μαζικότητα Γενική Απερ-
γία, με αποτέλεσμα την απόσυρση των μέτρων.

Το 2002 όμως ψηφίζουν νέο νόμο Ρέππα 3029/2002 με τον
οποίο: α) ιδρύεται ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης εργοδοτών
– εργαζόμενων, που λειτουργεί με βάση το κεφαλοποιητικό σύ-
στημα, επέτρεψε το 70% των αποθεματικών να παιχτούν στο χρη-
ματιστήριο και την αξιοποίηση των εργατικών εισφορών σε μετο-
χές, β) άλλαξε ο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με μείωση από
το 80% του τελευταίου μισθού στο 70% από το 2008, γ) καταργείται
η κρατική εισφορά του 10% των αποδοχών ή το αντικαθιστά με το
1% του ΑΕΠ, αυτό όμως το 1 % δεν αποδίδεται. Με τον Νόμο Σι-
ούφα το κράτος πλήρωνε ατομικά στον κάθε εργαζόμενο το 10%.

Η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή μετά το κόλπο των δομημένων, προ-
ώθησε μια ακόμα ασφαλιστική μεταρρύθμιση με την μεταφορά των
ταμείων των Τραπεζών στο ΙΚΑ, την αύξηση ειδικών ορίων συντα-
ξιοδότησης, με μείωση επικουρικών συντάξεων με τις ενοποιήσεις
ταμείων, την αύξηση των προαπαιτούμενων για τις παροχές υγείας
και την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος μέσω ανα-
διανομής υπαρχόντων πόρων από άλλα ταμεία, με ένταση των ιδιω-
τικοποιήσεων με το πρόσχημα του 10% στα ταμεία.

Στα χρόνια των βάρβαρων μνημονίων έχουμε την κατάργηση
13ης και 14ης σύνταξης, τη μείωση των κυρίων συντάξεων κατά
30-40 %, το κούρεμα στα ταμεία των ασφαλιστικών ύψους 12-
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16 δις, τη μείωση εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, την αύ-
ξηση ορίων συνταξιοδότησης σε συνδυασμό με την ανεργία, τη
μερική απασχόληση και τη μαύρη εργασία δημιουργούν μια κα-
τάσταση διάλυσης.

Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης θα αγγίξει
τα 8,8 χρόνια, μεταξύ του 2010 και του 2060. Τα έσοδα από τα δη-
μόσια ταμεία έχουν μειωθεί στο 14%, (ΙΚΑ) έως 30% (ΟΑΕΕ), αφή-
νοντας χρηματοδοτικό κενό πάνω από 3 δις. 1327 εκ. συντάξεις,
εκ των οποίων το 46% είναι κάτω από 500 € και το 14% κυμαίνονται
από 500 έως 600 €. Το 78% των συντάξεων είναι κάτω από 1000
€. Οι επικουρικές μειώθηκαν από 7,5% έως και 42,5%.

Καταλήστευση Ταμείων
Πολλοί εργοδότες δεν πληρώνουν εισφορές. Τα αποθεματικά

ήταν εύκολη λεία, απ’ όπου οι εκάστοτε κυβερνήσεις αντλούσαν
φτηνό χρήμα με πρόσχημα την οικονομική ανάπτυξη, για να επω-
φελούνται από αυτό μεσάζοντες, απατεώνες, επιχειρηματίες, τρα-
πεζίτες και κράτος. Αυτοί όλοι λήστευαν τα ταμεία, με τις κυβερ-
νήσεις να νομοθετούν για αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει αυτό και
προπολεμικά. Το 1950 με τον αναγκαστικό Νόμο 1611 των Κυβερ-
νήσεων Διομήδη, Σοφούλη, Πλαστήρα, Σοφοκλή, Βενιζέλου, τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων δεσμεύονται σε άτοκους
λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με αυτά τα κεφάλαια
με αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής του Υπουργείου συν-
τονισμού, χρηματοδοτούνταν με πολύ χαμηλά επιτόκια οι επιχει-
ρήσεις. Τα ταμεία αν δανείζονταν, δανείζονταν με επιτόκιο 30 %!
Με αυτό τον τρόπο έκλεβαν τα αποθεματικά.

Οι απώλειες των εσόδων των ταμείων για όλα αυτά υπολογίζονται
σε 20- 25 τρις εκ. δρχ σήμερα (58 έως 75 δις ευρώ). Διατάξεις του
Νόμου 1611/50 ίσχυαν μέχρι σήμερα. Όπως η υποχρέωση των τα-
μείων να καταθέτουν αμέσως τα διαθέσιμά τους. Το επιχείρημα
για την ληστεία ήταν ότι με τα χρήματα αυτά γίνονταν επιχειρήσεις
και δημιουργούνταν θέσεις εργασίας.

Το 1982 παύουν οι άτοκες καταθέσεις και τα αποθεματικά αρ-
χίζουν να τοκίζονται. Το επιτόκιο ορίσθηκε στο ¼ του πληθωρι-
σμού, ενώ τότε τα επιτόκια υπερέβαιναν τον πληθωρισμό. Με πλη-
θωρισμό 16% το επιτόκιο για αποθεματικά ήταν μόνο 4%, ενώ θα
μπορούσαν να τοκίζονται στις τράπεζες με 20%.

Το 1982 με το Νόμο 1266 καταργήθηκε η Νομισματική επιτροπή
και ανατέθηκε στην Τράπεζα Ελλάδος να ελέγχει την τήρηση των
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι διατάξεις του Νόμου 1611/50
και θεσμοθετείται να επενδύουν τα ασφαλιστικά ταμεία σε σταθε-
ρούς τίτλους δημοσίου. Με το μέτρο αυτό τα αποθεματικά άρχισαν
να έχουν τις πρώτες τους αποδόσεις. 

Η εξέλιξή σήμερα αποκαλύπτει τις αυταπάτες ότι η κοινωνική
ασφάλιση στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος μπορεί να
λειτουργεί σε όφελος των εργαζομένων. Η κοινωνική ασφάλιση
σε αυτό το στάδιο εξέλιξης του καπιταλισμού είναι πάντα υπό αί-
ρεση –αναστολή– κατάργηση. Η κατάστασή της αποτυπώνει το επί-
πεδο των ταξικών συσχετισμών.

Το ΝΑΤ το 1975 εθεωρείτο ως το «πλουσιότερο» ταμείο όμως:
Α) Στη μεταπολίτευση το υποχρέωσαν για να αντιμετωπίσουν την
έλλειψη συναλλάγματος, να δραχμοποιήσει τα αποθεματικά του
που ήταν σε σκληρό νόμισμα. β) Στις αρχές του ’80 οι εφοπλιστές
για να αυξήσουν τα κέρδη τους αντικατέστησαν τους Έλληνες με
αλλοδαπούς εργαζόμενους, διαφορετικά απειλούσαν ότι θα κατε-
βάσουν την Ελληνική σημαία. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επέτρεψε την
ομαδική αντικατάσταση των Ελλήνων ναυτικών με χαμηλόμισθους
αλλοδαπούς. Γ) Φόρτωσαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤ τις συντάξεις των
Ελλήνων πρωταθλητών και επαναπατριζόμενων από Ανατολική

Ευρώπη και σε αντιστάθμιση το κράτος άρχισε να χρηματοδοτεί το
ΝΑΤ. Δ)Το ΝΑΤ έδωσε δάνειο με επιτόκιο 4 % για να χτιστεί το
ΣΕΦ κ.λ.π., την στιγμή που το ίδιο το ΝΑΤ αναγκάζονταν να δανεί-
ζεται με 20-25 % από τις Τράπεζες. Σήμερα έχει 1 δις έξοδα και
100 εκ. έσοδα μηνιαία. Το συνολικό έλλειμμα του ΝΑΤ φτάνει τα
15,5 δις!

Το 1992 η Κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσμοθέτησε τη δυνατότητα
να επενδύουν τα ασφαλιστικά ταμεία το 20% των αποθεματικών
τους σε επισφαλείς επενδύσεις (χρηματιστήριο, τραπεζικά προ-
ϊόντα, κλπ.). Το 1999 η Κυβέρνηση Σημίτη αυξάνει το ποσοστό των
αποθεματικών που μπορεί να επενδύσει σε μετοχές και αμοιβαία
κεφάλαια σε 23 %, το οποίο εκμεταλλεύονται οι θυγατρικές των
Τραπεζών και παίχτηκε στο χρηματιστήριο. Οι απώλειες των τα-
μείων λόγω επισφαλών επενδύσεων υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν
τα 3,5 δις ευρώ από το 1999 έως το 2002.

Το 2007 η Κυβέρνηση Καραμανλή φορτώνει το ασφαλιστική
ταμεία με δομημένα ομόλογα που δεν λογίζονται ως δημόσιο χρέ-
ος. Τα ταμεία και οι επιχειρήσεις που ελέγχονταν από το δημόσιο
πήραν κατευθύνσεις να πουλήσουν τα σταθερά ομόλογα δημοσίου
και αγοράζουν μέσω τραπεζών και χρηματιστών τα δομημένα,
που πωλούνται συνήθως στο 85 % έως 87% της ονομαστικής τους
αξίας λόγω υψηλού ρίσκου. Οι διοικήσεις των ταμείων πήραν
γραμμή να τα αγοράζουν 100%. Με το κόλπο των “δομημένων”
τα ταμεία έχασαν κεφάλαια και δάνεισαν με μηδενικό επιτόκιο,
με κερδισμένους τους μεσάζοντες και πιθανόν όσους τους εξυ-
πηρετούσαν. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα υποχείριο
των ιμπεριαλιστών, με ένα λαό λεηλατημένο από την κρίση και ένα
εργατικό κίνημα ηττημένο και ρεφορμιστικά προσανατολισμένο.

Οι απώλειες των ταμείων διαχρονικά είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρες από τη «μαύρη εργασία» των ελλήνων και μεταναστών, που
από τις αρχές του ’90 αυξάνεται και ειδικότερα τα μνημονιακά
χρόνια παίρνει μεγάλες διαστάσεις, με τους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς διαλυμένους η ανύπαρκτους, με αποτέλεσμα αυτή
τη στιγμή η μαύρη εργασία κατ’ άλλους να προσεγγίζει το 20%
και κατ’ άλλους να είναι πάνω από 35 %.

Πλάι σε αυτά κράτος και ιδιώτες χρωστάνε μόνο στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ
86 δις. Στον ΟΑΕΕ σε σύνολο 774.000 ασφαλισμένων το 2012, οι
380.00 ενεργοί ασφαλισμένοι αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές
και συσσωρεύοντα οφειλές 5,9 δις, από 3 δις που ήταν το 2011.
Ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν καταβάλλει τις
εισφορές στον ΟΑΕΕ. 

Από το κούρεμα το ομολόγων, δηλαδή το PSI, τα ταμεία έχασαν
11,92 δις.
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1. Η ειδική διάταξη με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 30 χρόνια συντάξιμα σε
ηλικία 55 ετών, αν είχαν διοριστεί μέχρι 31.12.1982, ή σε
ηλικία 60 ετών, αν είχαν διοριστεί μετά την 1.1.1983, είχε
καταργηθεί με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο, αλλά
ίσχυε για όσους είχαν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2010 25
χρόνια συντάξιμα.

2. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο (ν. 4336/2015,4337/
2015) και σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ. 124069/0092/
10 ΝΟΕ.2015 του ΥΠΟΙ η ειδική διάταξη ισχύει ακόμη μό-
νο «για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι 31.12.2010 και κατά την 18.8.2015 είχαν συμπλη-
ρώσει τα 30 χρόνια και το 55 έτος της ηλικίας τους ή τα
30 χρόνια και το 60ό έτος της ηλικίας τους, κατά περί-
πτωση. Εάν μία εκ των δύο προϋποθέσεων (30+55 ή
30+60 κατά περίπτωση) δεν έχει συμπληρωθεί κατά την
ανωτέρω ημερομηνία, το νέο όριο ηλικίας αυξάνεται με
βάση τους πίνακες 1 ή 2, κατά περίπτωση».

3. Με βάση την πιο πάνω εγκύκλιο του ΥΠΟΙ ισχύουν
για τους εκπαιδευτικούς και οι παρακάτω μεταβατικές
διατάξεις, αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης (25
χρόνια) μέχρι 31.12.2010 και δεν έχουν συμπληρώσει την
ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι 18.8.2015, και μπορούν να
συνταξιοδοτηθούν: α) Με τη συμπλήρωση 35 χρόνων
ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εάν έχουν διο-
ριστεί στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982. β) Με τη συμπλή-
ρωση 35 χρόνων ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλι-
κίας ή με τη συμπλήρωση 37 χρόνων ασφάλισης και ανε-
ξαρτήτως ορίου ηλικίας, εάν έχουν διοριστεί στο Δημόσιο
από 1.1.1983. γ) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το
2011 (25 χρόνια), με τη συμπλήρωση 36 χρόνων ασφάλι-
σης και του 58ου έτους της ηλικίας. δ) Όσοι θεμελιώνουν
δικαίωμα σύνταξης το 2012 (25 χρόνια), με τη συμπλήρω-
ση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας.

4. Με βάση τα πιο πάνω, δε θίγονται από το νέο ασφα-
λιστικό μόνο όσοι μέχρι 18.8.2015 έχουν συμπληρώσει
τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας με βάση το προ-
ηγούμενο ασφαλιστικό.

5. Στον πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με
35 χρόνια υπηρεσίας και άνω και έχουν θεμελιώσει δι-
καίωμα σύνταξης (25 χρόνια) μέχρι 31.12.2012. Στον πί-
νακα 2 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με λιγότερα
από 35 χρόνια υπηρεσίας. Είναι ευνόητο ότι μετά την
1.1.2022 δεν ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις και όλοι
συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλή-
ρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας
(αλλά η τελευταία διάταξη δεν αφορά τους εκπαιδευτι-
κούς, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης).
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Η νέα χρονιά ξεκίνησε με την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εξαπολύει μια
σφοδρή επίθεση κατά των ασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων.

Υλοποιώντας το τρίτο μνημόνιο που
επέβαλε μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και
το Ποτάμι, με τη διαδοχική ψήφιση
εφαρμοστικών νόμων με τα προαπαι-
τούμενα που υπαγορεύουν ΕΕ και ΔΝΤ,
η κυβέρνηση Τσίπρα επιχειρεί τώρα να
καταφέρει το τρίτο και πιο σκληρό πλήγ-
μα σε βάρος των εργαζομένων και των
λαϊκών στρωμάτων. Με το σχέδιο που
παρουσίασε για την κοινωνική ασφάλι-
ση, μετά την αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης και την περικοπή των
συντάξεων που πέρασε από τις αρχές
φθινοπώρου, επιδιώκει την κατεδάφιση
του εναπομείναντος συστήματος της
κοινωνικής ασφάλισης, που θα τσακίσει
τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές πα-
ροχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει στα χνάρια των
προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, και συνεχίζει την αντιασφαλι-
στική πολιτική τους.
◗ Περικόπτει δραστικά (κατά 15%-

30%) τις ήδη (κατά 45%) μειωμένες
την τελευταία πενταετία, κύριες συν-
τάξεις, μέσα απ’ την ριζική αλλαγή
του τρόπου υπολογισμού τους. Η κύ-
ρια σύνταξη θα είναι άθροισμα δύο
τμημάτων: της «εθνικής σύνταξης»
(384€ ή και λιγότερη) και της «αντα-
ποδοτικής σύνταξης» που θα υπολο-
γίζεται από μικρότερες συντάξιμες
αποδοχές, με μικρότερο ποσοστό
αναπλήρωσης, και θα εξαρτάται απ’
τις εισφορές που θα μπορούν να
πληρώνουν στον εργασιακό βίο τους
οι εργαζόμενοι. Γεγονός που σημαί-
νει ότι με την παρατεταμένη και με-
γάλη ανεργία και με την υποαπασχό-

ληση, η κύρια σύνταξη θα πέσει κα-
τακόρυφα.

◗ Ξανακόβει τις, ήδη πετσοκομμένες,
επικουρικές συντάξεις, καθορίζον-
τας ως τρόπο υπολογισμού της μια
μεταμφιεσμένη “ρήτρα μηδενικού
ελλείμματος” του επικουρικού ασφα-
λιστικού ταμείου, αυξάνοντας ταυτό-
χρονα την εργατική ασφαλιστική ει-
σφορά (από 3% σε 3,5%).

◗ Καταργεί κλιμακωτά την επόμενη
τριετία το Επίδομα Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) που
έχει θεσπισθεί από το 1996 και κα-
ταβάλλεται στους δικαιούχους σύν-
ταξης γήρατος, αναπηρίας και θανά-
του των οργανισμών κύριας ασφάλι-
σης που έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη
και εισόδημα.

◗ Τριπλασιάζει τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των αγροτών και αυξάνει τις ει-
σφορές των αυτοαπασχολουμένων
και των ελεύθερων επαγγελματιών. 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύ-

ψει τη βαρβαρότητα του αντιασφαλιστι-
κού σχεδίου της με μια επικοινωνιακή
εκστρατεία παραπλάνησης που στηρίζε-
ται στα ψεύδη ότι “προστατεύει τις κα-
ταβαλλόμενες συντάξεις”, “ενισχύει χα-
μηλές συντάξεις, «αποκαθιστά δικαιο-
σύνη και την ισονομία στο σύστημα της
κοινωνικής ασφάλισης”, ότι «διαπραγ-
ματεύεται σκληρά» με το «κουαρτέτο»
των επιτρόπων των «θεσμών» των ιμπε-
ριαλιστών της Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

Η αλήθεια είναι ότι το σχέδιό της εί-
ναι μια υπάκουη συγγραφή των μνημο-
νιακών δεσμεύσεων της που σαρώνει
συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές
νέων και παλιών ασφαλισμένων και
ισοπεδώνει –στο όνομα της «ισονο-
μίας» και με την ενοποίηση των ταμεί-

ων– στο χειρότερο επίπεδο τα ασφαλι-
στικά δικαιώματα. 

Κανένας δεν μένει έξω από αυτή τη νέα
άγρια αντιασφαλιστική επιδρομή. Νέοι
και παλιοί εργαζόμενοι, άνεργοι, συντα-
ξιούχοι, η αγροτιά, οι αυτοαπασχολούμε-
νοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα
υποστούν τις βαριές και μακρόχρονες συ-
νέπειές της. Αποτελεί στόχο του συστή-
ματος της εξάρτησης και της εκμετάλ-
λευσης να παραιτηθούν οι εργαζόμενοι
κι ο λαός από τη διεκδίκηση στοιχειωδών
και κατακτημένων με αγώνες δικαιωμά-
των τους, όπως η ασφάλιση και η σύντα-
ξη. Να θεωρηθούν τα δικαιώματα αυτά
«προσωπική υπόθεση». 

Είναι επιτακτική ανάγκη, λοιπόν,
άμεσα να συγκροτηθεί ένας πανεργα-
τικός-παλλαϊκός αγώνας , να οργανω-
θούν μαζικές, συντονισμένες και κλι-
μακούμενες εργατικές και λαϊκές κι-
νητοποιήσεις για να αποκρουσθεί το
πέρασμα της. 

Κόντρα στην αδράνεια και στην τα-
κτική μιας απεργίας και ενός συλλαλη-
τηρίου της τελευταίας στιγμής, όταν θα
ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή,
που ακολουθούν οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, επιβάλλεται
οι εργατικές και λαϊκές αγωνιστικές
δυνάμεις μέσα στα σωματεία, στους
χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, και σε
όποιες άλλες μορφές λαϊκής οργάνω-
σης μπορεί να συγκροτηθούν (όπως
επιτροπές ανέργων, εργαζομένων, με-
ταναστών) να δράσουν από σήμερα για
να χτιστεί ένα πλατύ και ισχυρό μέτωπο
αντίστασης και πάλης που να φράξει το
δρόμο στην αντιασφαλιστική επίθεση
που προωθούν η ΕΕ , το ΔΝΤ , η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα άλλα μνη-
μονιακά κόμματα.
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ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
κατά της κοινωνικής ασφάλισης!

Κάτω το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα!
Να συγκροτήσουμε μέτωπο αντίστασης και πάλης του λαού ενάντια στα νέα και

παλιά μνημόνια, για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ!



Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το
τσάκισμα των ασφαλιστικών μας δι-
καιωμάτων και συνολικά με τη διά-
λυση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, που χτίστηκε με τους
αγώνες και τον ιδρώτα εκατομμυ-
ρίων εργαζομένων. 

Η Κυβέρνηση, ονομάζοντας «ανα-
γκαία αναδιάρθρωση» και «δίκαιη
μεταρρύθμιση» τη λεηλασία των συν-
τάξεων και των ασφαλιστικών ταμεί-
ων, επιχειρεί να περάσει ένα νομο-
σχέδιο που καμία από τις προηγού-
μενες μνημονιακές κυβερνήσεις δεν
τόλμησε. Με τη δημοσιοποίηση των
προτάσεων που αποτελούν την αφε-
τηρία της συζήτησης με την τρόικα
γίνεται σαφές ότι μπαίνουν στο στό-
χαστρο όλα τα εναπομείναντα ασφα-
λιστικά δικαιώματα.  

Με το νέο σύστημα επανυπολογισμού των συντάξεων και
τη συρρίκνωση του ποσοστού αναπλήρωσης, πλήττονται πα-
λιοί και νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι είτε άμεσα είτε από το
2018 και μετά, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μειώσεις έως και
30%. Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ιδιαίτερα όσον
αφορά στους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στο στόχαστρο μπαίνουν και αναπηρικές συντάξεις, ενώ το
ΕΚΑΣ καθώς και οι επικουρικές σταδιακά καταργούνται. Κα-
ταργούνται τα κατώτατα όρια σύνταξης και θεσπίζεται η
«εθνική σύνταξη» στα 386 ευρώ, όμως ακόμα και αυτά τα
ψίχουλα δεν θα είναι δεδομένα για όλους. Ενοποιούνται όλα
τα ταμεία συντάξεων, καθώς και τα ταμεία πρόνοιας σε ένα
ενιαίο ταμείο-μαμούθ με κορμό το ΙΚΑ, που θα ονομάζεται
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Λεηλατούνται λοι-
πόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και οι περιουσίες τους, ενώ
στον νέο αυτό φορέα θα ισχύουν κοινοί κανόνες υπολογισμού
συντάξεων, με στόχο τη συρρίκνωση όλων των παροχών προς
τους ασφαλισμένους. Ταυτόχρονα πριμοδοτούνται οι ιδιωτι-
κές ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, είναι σαφές ότι μετά
από τις παρεμβάσεις της τρόικας το τελικό νομοσχέδιο θα
είναι πολύ χειρότερο.

Κανένας δεν εξαιρείται, κανένας δεν μένει στο απυρό-
βλητο. Νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι συνταξιούχοι, λαϊκά
νοικοκυριά που επιβιώνουν από μία σύνταξη, φτωχομεσαία
αγροτιά και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με τη βάρβαρη επίθεση Κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ.

Απαιτείται λοιπόν κοινός βηματισμός, συντονισμός ερ-
γαζομένων συνταξιούχων και ανέργων. Συσπείρωση στα

σωματεία και γενικές συνελεύσεις, με στόχο να παρθούν
αγωνιστικές αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις
και συγκεντρώσεις, που θα κλιμακώνονται μέχρι να ανα-
τραπεί αυτό το αντιασφαλιστικό έκτρωμα!

Η Κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι το ασφαλιστικό απο-
τελεί κόκκινο πανί για τα λαϊκά στρώματα. Φοβάται ότι αυτήν
τη φορά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει τη λαϊκή οργή. Αυ-
τός είναι ο λόγος που με ακατάσχετη ψευδολογία προσπαθεί
να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο, αυτός είναι ο λόγος που
ζητάει απελπισμένα τη συναίνεση όλων των μνημονιακών
κομμάτων.

ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ μαζί με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις
του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν χέρι βοηθείας στην κυβερνητική πολιτική,
κρατώντας τα σωματεία σε πλήρη αδράνεια, χωρίς γενικές
συνελεύσεις. Είναι βέβαιο ότι και αυτήν τη φορά θα ακο-
λουθήσουν τη γνωστή τακτική της εξαγγελίας κινητοποιήσε-
ων χωρίς καμία προετοιμασία και στόχο.

Να μην επιτρέψουμε στις συνδικαλιστικές ηγεσίες του
συμβιβασμού και της υποταγής να εξαντλήσουν τη δύναμη
του συνδικαλιστικού κινήματος σε μία συγκέντρωση ή
απεργία την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Επιλέγουμε το δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα, πα-
λεύουμε για το συντονισμό όλων των εργαζομένων, άνεργων
και συνταξιούχων, σε έναν μαζικό παρατεταμένο απεργιακό
αγώνα, με στόχο να μην κατατεθεί, να μην περάσει από τη
Βουλή και να μην εφαρμοστεί κανένα αντιασφαλιστικό μέ-
τρο! Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συντά-
ξεις, στη δημόσια δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη!    
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Να οικοδομήσουμε ισχυρό μέτωπο 
αντίστασης και αγώνα  
με στόχο την ανατροπή του νόμου!
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Είναι πλέον νόμος του κράτους
και σε ισχύ από 1-1-2016,
«μετά βαΐων και κλάδων» από

κυβερνητικούς παράγοντες, το νέο
μισθολόγιο για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Το νέο μισθολόγιο ψη-
φίστηκε, με τη γνωστή πια διαδικα-
σία του κατεπείγοντος, Σαββατόβρα-
δο μαζί με τη δεύτερη κατά σειρά
φουρνιά προαπαιτούμενων αντιλαϊ-
κών μέτρων του τρίτου Μνημονίου,
σε έναν νόμο, τον 4354/15, ο οποίος
περιλαμβάνει εκτός όλων των άλλων
και τις μισθολογικές ρυθμίσεις για
το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Τα κύματα της αντιλαϊκής επί-
θεσης από την κυβέρνηση Τσίπρα
διαδέχονται το ένα το άλλο και είναι
σε προετοιμασία το τρίτο και σφο-
δρότερο κύμα που αφορά τις μεγάλες
ανατροπές στο ασφαλιστικό, τα ερ-
γασιακά και το χτύπημα της φτωχο-
μεσαίας αγροτιάς συνθέτοντας ένα
ζοφερό σκηνικό για τα εργατικά και
λαϊκά στρώματα.

Η δεύτερη δόση των προαπαιτού-
μενων είχε στην αιχμή της το μισθο-
λόγιο των δημόσιων υπαλλήλων. Με
τη χρήση του ευφημιστικού όρου
«ενιαίο» για μια ακόμη φορά τα τε-
λευταία χρόνια, οι μισθοί των δημο-
σίων υπαλλήλων μπήκαν ξανά στη
γκιλοτίνα των μνημονίων προκειμέ-
νου να υλοποιηθεί η απαίτηση της
ακόμα μεγαλύτερης «μείωσης του
μισθολογικού κόστους» στο δημόσιο,
με βάση τον ψηφισμένο προϋπολο-
γισμό, αλλά και με στόχο να πετύχει
το «πάγωμα» και τη νέα μείωση των
μισθών μέσα από τις αλλαγές στα μι-
σθολογικά κλιμάκια, τη σύνδεση των
μισθών με το νέο ασφαλιστικό και
την αξιολόγηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχοντας υιοθε-
τήσει πλήρως την αντιδημοκρατική

νομοθετική πρακτική των προηγού-
μενων κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με
διαδικασίες εξπρές προχώρησε και
στην ψήφιση και αυτών των προαπαι-
τούμενων. Διεκδικεί έτσι τον τίτλο του
άξιου και ικανού συνεχιστή της ίδιας
πολιτικής, που έσπειρε και θέριεψε
τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την
τεράστια ανεργία σε τεράστια τμήματα
εργατικών και λαϊκών στρωμάτων.

Ευτελίζοντας κάθε έννοια δημο-
κρατίας, έπραξε ακριβώς και στην
περίπτωση αυτή, ό,τι έπρατταν και οι
προκάτοχοί της. Επειδή ο αντιδημο-
κρατικός κατήφορος είναι το ανα-
γκαίο συμπλήρωμα ώστε να περάσει
η πολιτική που συνθλίβει το λαό και
ενεργεί καθ’ υπαγόρευση της πολιτι-
κής της ΕΕ-ΔΝΤ, μετέτρεψαν εν πλή-
ρη γνώση και συναίνεση το αστικό
κοινοβούλιο σε πρωτοκολλητή κάθε
απαίτησης των δανειστών και σε ό,τι
αφορά τη μισθολογική κατάσταση χι-
λιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας μία έν-
τονη προπαγανδιστική επικοινωνια-
κή πολιτική, τόσο πριν όσο και έπειτα
από την ψήφιση του 4354/15, επι-
δίωξαν και επιδιώκουν να αποκρύ-
ψουν τη σκληρή πραγματικότητα που
επιφυλάσσουν για χιλιάδες δημοσί-
ους υπαλλήλους οι νέες ρυθμίσεις,
σκοπεύοντας σε κάθε περίπτωση να
θολώσουν το τοπίο, αλλά και να πε-
ριορίσουν και να αμβλύνουν τις αντι-
δράσεις που αυτό δημιουργεί. Επι-
δίωξαν και επιδιώκουν να δημιουρ-
γήσουν την ψευδή και παραπλανητι-
κή εικόνα πως με το νέο μισθολόγιο,
αίρονται οι αδικίες του προηγούμε-
νου, πως έπειτα από χρόνια σκληρής
μνημονιακής λιτότητας, οι υπάλληλοι
στο δημόσιο θα δουν αυξήσεις να
μπαίνουν στο πορτοφόλι τους, δημι-
ουργώντας έτσι μία αίσθηση «φιλο-
λαϊκής», πολιτικής!

Οι αλλαγές που επιφέρει 
το νέο μισθολόγιο

Οι βασικότερες διατάξεις που περι-
λαμβάνονται στο νέο μισθολόγιο που
έθεσε σε ισχύ ο νόμος 4354/15, είναι:

➧ Άρθρο 14: Οι βασικοί μισθοί που
ισχύουν από 1-1-2016 είναι αυτοί που
έχουν ψηφιστεί από το 2011, με το νό-
μο 4024/11 της τότε κυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ .Το νέο μισθολόγιο αποτελεί συ-
νέχεια αυτού, ολοκλήρωσή του, κα-
θώς παγιώνει ψηφισμένες ρυθμίσεις
και από το προηγούμενο. Μία από αυ-
τές και η εδραίωση των βασικών μι-
σθών.

➧ Το μισθολόγιο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιφέρει αλλαγές στη
μισθολογική εξέλιξη ανά κατηγορία
υπαλλήλου. Πιο συγκεκριμένα δημι-
ουργεί επιπλέον ανισότητες στο εσω-
τερικό του δημοσίου, καθώς εργαζό-
μενοι που ανήκουν στη ΥΕ και ΔΕ
λαμβάνουν μισθολογικό κλιμάκιο ανά
τρία χρόνια, ενώ για εργαζόμενους
που ανήκουν στις ΤΕ και ΠΕ προβλέ-
πεται αλλαγή κλιμακίου ανα δύο χρό-
νια. Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί
στην ύπαρξη 13 μισθολογικών κλιμα-
κίων για ΥΕ, ΔΕ και 19 κλιμακίων για
ΤΕ, ΠΕ. Και στις δύο πάντως περι-
πτώσεις, αυτό που εντέλει ενοποιεί
τις κατηγορίες αντικειμενικά είναι το
γεγονός πως τα χρόνια του εργασια-
κού βίου των υπαλλήλων προσαρμό-
ζονται στις απαιτήσεις του νέου
ασφαλιστικού, το οποίο προβλέπει τα
40 χρόνια υπηρεσίας για τον εργαζό-
μενο. 40 χρόνια δουλειάς για να φτά-
σει να αμείβεται ο Υ.Ε. με 1296 €
(μεικτά), ο Δ.Ε. 1578 € (μεικτά), ο ΤΕ
2027 € (μεικτά) και ο ΠΕ 2154 € (μει-
κτά). (Άρθρο 12).

➧ Παρά τις περί του αντιθέτου δια-
κηρύξεις για «ξεπάγωμα» μισθών,
στην πραγματικότητα οι μισθοί όλων
των εργαζόμενων παγώνουν τουλάχι-
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στον μέχρι 1-1-2018 (στην πραγματι-
κότητα το πάγωμα αυτό επεκτείνεται
σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).
Επανακατατάσσονται δε στα νέα μι-
σθολογικά κλιμάκια που στην πλει-
οψηφία των περιπτώσεων οδηγούν σε
νέες μειώσεις του βασικού μισθού
των υπαλλήλων. Για τις περιπτώσεις
στις οποίες μπορεί να προκύπτει αύ-
ξηση, αυτή πρόκειται να δοθεί στον
εργαζόμενο σε βάθος τεσσάρων χρό-
νων σε τέσσερις ισόποσες δόσεις,
διαδικασία που εξαφανίζει ή μειώνει
αντικειμενικά την όποια αξία θα μπο-
ρούσε αυτή η αύξηση να έχει για τον
εργαζόμενο.

Το θαύμα του κυβερνητικού «ξεπα-
γώματος» των μισθών δε διαρκεί ούτε
τρεις ημέρες, καθώς ύστερα από την
επανακατάταξη των μισθών στις 31-
12-2015, οι επανακαταταγμένοι μι-
σθοί μπήκαν εκ νέου στην κατάψυξη
την αμέσως επόμενη ημέρα και μά-
λιστα για δύο ολόκληρα χρόνια, μέχρι
τις 31-12-2017! Χαρακτηριστικό του
μεγέθους της κυβερνητικής απάτης
είναι, πως η διετία 2016-2017 χάνεται
για τους δημοσίους υπαλλήλους,
αφού δεν πρόκειται να υπολογιστεί
για τη μισθολογική εξέλιξη από το
2018 και εξής. Εξαφανίζονται ως διά
«κυβερνητικής» μαγείας δύο ολόκλη-
ρα χρόνια από τον εργασιακό βίο του
καθένα, τα οποία έρχονται να προστε-
θούν στα χρόνια που έχουν χαθεί από
το 2011 και μετά! (Άρθρα 26 & 27).

➧ Λόγω των μειώσεων που θα υπο-
στούν οι βασικοί μισθοί των υπαλλή-
λων με την αλλαγή των μισθολογικών
κλιμακίων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ στον 4354/15 συμπεριλαμβάνει
και τη θέσπιση της λεγόμενης «προ-
σωπικής διαφοράς». Προφανώς και
για να μην υπάρξουν άμεσες μειώσεις
στο πραγματικό εισόδημα-μισθό που
λαμβάνει ο υπάλληλος, ανακαλύπτε-
ται η προσωπική διαφορά ώστε η δια-
φορά που προκύπτει στο βασικό μι-
σθό ή τις τακτικές απολαβές με την
επανακατάταξη, να συνεχίσει να δί-
νεται με τη μορφή αυτή. Ζήτημα που
πρέπει να τονιστεί είναι πως η κυβέρ-
νηση προβλέπει για το μέλλον, συν-
δέοντας τις ρυθμίσεις του νέου μι-
σθολογίου και με άλλα τμήματα της
μνημονιακής πολιτικής όπως το
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, η προ-
σωπική διαφορά να μην προσμετρά-
ται στο συντάξιμο μισθό, επιφέροντας
έτσι ένα ακόμα χτύπημα και νέες μει-
ώσεις στις συντάξεις που πρόκειται
να δοθούν. Να τονιστεί επίσης ότι η
προσωπική διαφορά αποτελεί θέσπι-
ση που μπορεί πολύ εύκολα να κοπεί,
επιφέροντας περαιτέρω μειώσεις
στις ήδη περικομμένες αποδοχές των
δημοσίων υπαλλήλων, σε περίπτωση
που τα «δημοσιονομικά» δεν επιτρέ-
πουν την ύπαρξή της.

➧ Για όσους εργαζόμενους προβλέ-
πεται η προσωπική διαφορά, το πά-
γωμα του μισθού τους θα έχει μεγα-

λύτερη χρονική διάρκεια, καθώς η
όποια αύξηση τους δοθεί είναι στην
ουσία πλασματική γιατί αφαιρείται
από το ποσό της προσωπικής διαφο-
ράς. Έτσι θεωρητικά κάποιος εργα-
ζόμενος παίρνει ονομαστική αύξηση,
όμως στην πραγματικότητα αυτό δε
συμβαίνει! Για τους εργαζόμενους
στο δημόσιο με αρκετά χρόνια προ-
ϋπηρεσίας που τους κατατάσσουν σε
υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια το
μισθολογικό μέλλον τους προδιαγρά-
φεται ζοφερό. Δεν πρόκειται να δουν
πραγματική αύξηση σχεδόν ποτέ μέ-
χρι τη συνταξιοδότηση!

➧ Με το νέο μισθολόγιο της κυβέρ-
νησης Τσίπρα παγιώνεται και η κατάρ-
γηση 13ου και 14ου μισθού ( δώρων και
επιδόματος άδειας), τα οποία έχουν
καταργηθεί με την εφαρμογή του με-
σοπρόθεσμου 2013-2016. Με τη λήξη
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος οι
δύο επιπλέον μισθοί των υπαλλήλων
θα έπρεπε τυπικά να επανέλθουν. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως άξιοι
συνεχιστές του έργου των προκατόχων
της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό με-
τερίζι, φροντίζει να βάλει ταφόπλακα
και σε αυτό το ενδεχόμενο! (καταρ-
γούμενες διατάξεις)

Η επαναφορά της αξιολόγησης
Με την εισαγωγή του νέου μισθο-

λογίου που πραγματοποιεί η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζοντας
κατά γράμμα τις απαιτήσεις των δα-
νειστών της ΕΕ και ΔΝΤ, επιστρέφει
για τα καλά πια η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών, αυτή που η κυβέρνηση
στην πρώτη θητεία της μέχρι τις εκλο-
γές του Σεπτέμβρη είχε θέσει ουσια-
στικά σε αναμονή. Στις διατάξεις του
ν.4354/15 που καθορίζουν το μισθο-
λόγιο, γίνεται σαφής σύνδεση του μι-
σθού του υπαλλήλου με την αξιολό-
γηση (Άρθρο 12).

Διαστρέφοντας την πραγματικότητα,
χρησιμοποιώντας γλωσσικούς ευφη-
μισμούς για να κρυφτεί η αληθινή ου-
σία των προσθέσεων και των επιπτώ-
σεων στους εργαζόμενους, κάνοντας
λόγο για «προωθημένη μισθολογική
εξέλιξη», η κυβέρνηση δημιουργεί νέ-
ες κατηγοριοποιήσεις μεταξύ των ερ-
γαζόμενων, «θρυμματίζει ακόμα πε-
ρισσότερο τον καθρέφτη». Προβλέπει
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ποσοστό 5-15% των υπαλλήλων που
θα έχουν άριστα κατά μέσο όρο σε
τρεις συνεχόμενες ετήσιες αξιολογή-
σεις, που θα εισπράττουν ως επιβρά-
βευση συν ένα μισθολογικό κλιμάκιο.
Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη περί-
πτωση κατά την οποία κάποιος εργα-
ζόμενος δεν καταφέρνει να κριθεί άρι-
στος στις τρεις αξιολογήσεις, για τον
οποίο προβλέπεται αναστολή της μι-
σθολογικής του εξέλιξης!

Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερό
πως επιδιώκεται η επαναφορά της
αξιολόγησης ως εργαλείο χειραγώ-
γησης και πειθαναγκασμού των υπαλ-
λήλων κάθε κατηγορίας, διαδικασία
που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει με
μαθηματική ακρίβεια στο βάθεμα του
βαθμού της εκμετάλλευσής τους

Η σύνδεση του νέου μισθολογίου
με την κοινωνική ασφάλιση

Το νέο μισθολόγιο συνδέεται ξεκά-
θαρα και με ένα από τα πιο κορυφαία
ζητήματα της αντιδραστικής πολιτικής
που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου, το ασφαλιστικό των
εργαζόμενων που ακολουθεί.

Οι νέοι μισθοί των δημοσίων υπαλ-
λήλων δεν πρόκειται να μείνουν ανε-
πηρέαστοι από την αύξηση των ει-
σφορών που προωθείται και η οποία
θα οδηγήσει σε παραπέρα μείωσή
τους. Γίνεται και από αυτήν την οπτική
γωνία καθαρό πως κανείς σήμερα δεν
μπορεί να μιλήσει για τις πραγματικές
και όχι τις ονομαστικές αποδοχές των
εργαζόμενων, καθώς αυτές αποτελούν
συνάρτηση με τις κρατήσεις για την
ασφάλιση-συνταξιοδότηση, τις οποίες
θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν
πρέπει, λοιπόν, κανείς να πανηγυρίζει
για τις περιβόητες, δήθεν, αυξήσεις
αν δεν συνεκτιμήσει και αυτήν την πα-
ράμετρο.

Ένα είναι σίγουρο και γνωστό
ασφαλώς με την εφαρμογή του μι-
σθολογίου ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη η κυβέρνη-
ση έχει αποφασίσει και νομοθετήσει
40 χρόνια εργασίας, δουλειά μέχρι
τα βαθύτατα γεράματα, με την αλλα-
γή των μισθολογικών κλιμακίων που
έχει επιφέρει. Είναι επίσης ξεκά-
θαρο πως πρέπει να γίνεται λόγος
για σοβαρές μειώσεις στις συντά-
ξεις, εφ’ όσον συνεχίζεται η καθί-

ζηση των μισθών των υπαλλήλων.
Βέβαια οι αλλαγές που φέρνει το

νέο μισθολόγιο δεν είναι μονάχα αυ-
τές, αλλά περιλαμβάνονται και σειρά
άλλων ρυθμίσεων που κάνουν ολοφά-
νερη την ποιότητα και το είδος της με-
ταρρύθμισης.

➧ Πριμοδοτούνται οι «θέσεις ευθύ-
νης» των διάφορων διευθυντικών στε-
λεχών, με ξεκάθαρο στόχο τη χρησι-
μοποίησή τους από τις εκάστοτε κυ-
βερνήσεις ως όργανο χειραγώγησης
της μεγάλης πλειοψηφίας των υπαλ-
λήλων. Ουσιαστικά το νέο μισθολόγιο
επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο την
αλήστου μνήμης «επιδοματική πολι-
τική», κάτω από νέες διαφορετικές
συνθήκες, σε μία προσπάθεια να δη-
μιουργήσει ένα στρώμα δημόσιων
υπαλλήλων που θα εφαρμόζει πειθή-
νια την κυβερνητική πολιτική, ευάλω-
το σε κάθε είδους εκβιασμό της εκά-
στοτε πολιτικής ηγεσίας. 

Ειδική μεταχείριση προβλέπεται,
όπως ήταν αναμενόμενο, στα επιδό-
ματα των στελεχών, κυρίως στην κο-
ρυφή της διοικητικής πυραμίδας (200
ευρώ αύξηση το επίδομα του Γενικού
Διευθυντή…), που σε συνδυασμό με
την αξιολόγηση φτιάχνει μια ελίτ η
οποία θα έχει και υλικό συμφέρον από
την υλοποίηση της εκάστοτε κυβερ-
νητικής πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και
για τις στρατιές των μετακλητών συμ-
βούλων, ειδικών συνεργατών, Διευ-
θυντών υπουργών και όλα τα συναφή:
ενώ οι αποδοχές τους προσδένονται
στο μισθολόγιο του δημοσίου, για να
μας πουν ότι «όλοι είμαστε ίσοι», αυ-
τοί –προφανώς– θα είναι «πιο ίσοι»
από όλους τους άλλους, αφού μπαί-
νουν με τα μισθολογικά κλιμάκια που
άλλοι χρειάζονται 35 ή 40 χρόνια δου-
λειάς για να τα φτάσουν.

➧Περικόπτεται το επίδομα παραμε-
θορίου σε εργαζόμενους πολλών πε-
ριοχών (Ν. Πέλλας, Ν. Κιλκίς, Ν. Σερ-
ρών, Ν. Δράμας,Ν. Κυκλάδων, Ν. Ευ-
ρυτανίας κ.α.) που καταβαλλόταν για
συγκεκριμένους γεωγραφικούς λό-
γους έως τώρα.

➧ Συνεχίζει να υπολογίζεται η περι-
κοπή των αποδοχών λόγω απεργίας
με τον ίδιο τρόπο, όπως και στο μι-
σθολόγιο του 2011, στις 25 ημέρες και
όχι στις 30, και μάλιστα επί των μει-
κτών αποδοχών των υπαλλήλων, ρύθ-

μιση που δημιουργεί προβλήματα και
στη συνδικαλιστική δράση.

➧ Δεν περιλαμβάνει ούτε τη στοι-
χειώδη πρόβλεψη για τους διαθέσι-
μους υπαλλήλους και δεν προσμετρά
την προϋπηρεσία τους (όσοι βγήκαν
σε διαθεσιμότητα με τους νόμους
Μανιτάκη-Μητσοτάκη).

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων
υπαλλήλων τίθεται σε εφαρμογή μέσα
σε μία απολύτως ανησυχητική ατμό-
σφαιρα, με την καπιταλιστική κρίση να
μαίνεται για έκτη συνεχή χρονιά και
να οδηγεί τα εργατικά και λαϊκά στρώ-
ματα στον αφανισμό. Δεν πρόκειται,
όπως διατείνεται σε όλους τους τό-
νους η κυβέρνηση, να υπάρξει κανε-
νός είδους ξεπάγωμα, καμιά άρση των
αδικιών, στη σφοδρή επικοινωνιακή
πολιτική που έχουν αναπτύξει. Πρό-
κειται για μνημονιακή δέσμευση, για
μια αλυσίδα περικοπών που ξεκίνησε
επί ημερών ΠΑΣΟΚ -2011, συνέχισε η
συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και
προτίθεται να προχωρήσει παραπέρα
η δεύτερη συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου. Κοινός παρονομαστής τόσο
του μισθολογίου όσο και όλων των μέ-
τρων που έχουν προηγηθεί και ψηφι-
στεί και όσων έρχονται για ψήφιση το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
(Ασφαλιστικό-πλειστηριασμοί ακινή-
των-Εργασιακό) δεν είναι άλλος από
τη σφοδρότατη αντιλαϊκή επίθεση με
στόχο την υφαρπαγή και των τελευταί-
ων υπολειμμάτων του λαϊκού εισοδή-
ματος. 

Είναι προφανές πως το σκηνικό αυ-
τό δημιουργεί πολύ εύθραυστες ισορ-
ροπίες για την κυβέρνηση Τσίπρα, αν
συνυπολογίσει κανείς ότι τα παραπά-
νω ζητήματα είναι αυτά που ουσιαστι-
κά έθεσαν εκτός μάχης ένα χρόνο πριν
τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Είναι επίσης δεδομένο ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στο μι-
σθολόγιο θα εξακολουθήσει την επι-
χείρηση που έχει ξεκινήσει ώστε να
συρθούν με κάθε τρόπο οι εργαζό-
μενοι, στο δημόσιο και ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, στη λογική του μικρό-
τερου κακού και στο ψαλίδισμα των
διεκδικήσεών τους. Απώτερος στό-
χος βέβαια η πλήρης προσαρμογή-
υποταγή στην κυβερνητική πολιτική
της απάτης και της διαιώνισης της
μιζέριας.
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Διαχρονικές ιδεολογικές
πλευρές του μισθολογίου

«Η συμμετοχή των υπαλλήλων δημό-
σιας διοίκησης στον καθορισμό των όρων
απασχόλησης συνεπάγεται τον περιορι-
σμό της κρατικής εξουσίας. Συγχρόνως
από θεωρητική άποψη ένα τέτοιο δικαίω-
μα προσκρούει σε πάγια ριζομένες θεω-
ρήσεις για το χαρακτήρα της δημοσιοϋ-
παλληλικής σχέσης σαν καθαρά εξουσια-
στικής σχέσης και σχέσης υποταγής(…)
αυτή η θεώρηση σημαίνει ότι η δημοσι-
οϋπαλληλική σχέση δεν είναι ενοχική και
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δη-
μοσίων υπαλλήλων δεν αποτελούν απόρ-
ροια σύμβασης, αλλά έχουν κανονιστική
θεμελίωση. Συμβατικός καθορισμός των
δικαιωμάτων αυτών δεν επιτρέπεται, ενώ
ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων δεν
θεωρείται αντιπαροχή…»

Τα παραπάνω καταγράφονταν, ήδη από
το 1993, σε ημερίδα της ΟΛΜΕ για τις
συλλογικές συμβάσεις στο Δημόσιο. Η

παραπάνω φράση συμπυκνώνει όλο το
ιδεολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στη-
ρίχτηκαν διαχρονικά όλα τα μισθολόγια
των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ότι δηλαδή οι
δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν την υποτα-
γή τους στο αστικό κράτος, δεν έχουν κα-
νένα δικαίωμα διαπραγμάτευσης και
διεκδίκησης για οικονομικά και εργασια-
κά δικαιώματα και αιτήματα, ότι εν ολί-
γοις δεν θεωρούνται εργαζόμενοι οι οποί-
οι πωλούν τη δύναμή τους (αναγνωρίζου-
με ως υπαρκτό το διαχωρισμό ανάμεσα
σε πνευματική και χειρονακτική εργασία),
όπως συμβαίνει με όλους τους εργαζό-
μενους στα πλαίσια του καπιταλισμού. Αν-
τίθετα η αστική ιδεολογία επιβάλλει την
ακραία αντιδραστική αντίληψη ότι κάθε
εργασιακό δικαίωμα που έχουν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι –ακόμα και ο μισθός– δεν
είναι τίποτα περισσότερο από μια… «ευ-
γενική» παραχώρηση του αστικού κρά-
τους και επομένως δεν έχουν κανένα δι-
καίωμα να διεκδικούν.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσου-
με πως το ενιαίο μισθολόγιο δεν είναι
υπόθεση των τελευταίων έξι μνημονιακών
χρόνων. Αντίθετα έρχεται από πολλές δε-
καετίες πίσω, ήδη από τα μέσα της δε-
καετίας του ’80, από την κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ του Α. Παπανδρέου. Από τότε ανα-
προσαρμόστηκε πολλές φορές κάτω από
τους αγώνες των εργαζομένων στο δημό-
σιο. Πάντα όμως παρέμενε στον πυρήνα
του ενιαίο για όλους τους εργαζόμενους.

Όλες τις προηγούμενες λοιπόν δεκαε-
τίες καμία αστική κυβέρνηση δεν διανοή-
θηκε να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Αντίθε-
τα, διαχρονικά το αξιοποιούν σαν ιδεολο-
γικό – πολιτικό μοχλό για την εφαρμογή
όλων των μισθολογίων –και όχι μόνο– στο
Δημόσιο τομέα. Όσο όμως ισχυρό και αν
είναι αυτό το πλαίσιο, σε διαφορετικές
περιόδους οι σκληροί, συλλογικοί, συν-
δικαλιστικοί αγώνες των επιμέρους κλά-
δων του δημοσίου, κατόρθωσαν να απο-
σπάσουν σημαντικές κατακτήσεις και να
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γράφει ο Χρήστος Σόφης

Εισαγωγή
Το δεύτερο «νέο» ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ψηφίστηκε σε μια νύχτα, χωρίς να «ανοίξει

μύτη». Το πρώτο μισθολόγιο στα χρόνια της κρίσης είχε ψηφιστεί στις 27 Οκτώβρη του 2011 εν μέσω τεράστιων
λαϊκών και εργατικών διαδηλώσεων. Είχαν προηγηθεί οι περικοπές στις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλ-
λήλων ήδη από το 2010, επί κυβέρνησης Γ.Α. Παπανδρέου, με την επιβολή των λεγόμενων έκτακτων εισφορών,
οι οποίες φυσικά απέκτησαν μόνιμα χαρακτηριστικά, καθώς και τη σταδιακή περικοπή του 13ου και 14ου μισθού.
Οι τελευταίοι ειδικά εξαφανίστηκαν οριστικά από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όλων των δημοσίων
υπαλλήλων με τη επιβολή του πρώτου ενιαίου μισθολογίου 4024/11. 

Έτσι σήμερα τα συντριπτικά τμήματα της φτωχομεσαίας υπαλληλίας στο δημόσιο τομέα βρίσκονται σε καθε-
στώς βαθιάς και παρατεταμένης φτώχειας, με οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν το 40%, αποτέλεσμα της
συνεχιζόμενης πολιτικής των μνημονίων που επιβάλλουν οι ξένοι δυνάστες και υλοποιούν πρόθυμα όλες ανε-
ξαιρέτως οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πιάνοντας το νήμα από εκεί που
το άφησε η κυβέρνηση Σαμαρά, προσάρμοσε πλήρως το προφίλ της στις επιταγές των «εταίρων» της, αφού
απέσπασε την πολιτική συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΑΝΕΛ ξεκινά το νέο γύρο
της αντιλαϊκής επέλασης. Το νέο μισθολόγιο πρέπει να αντιμετωπισθεί λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα. 

Παρά τις τυμπανοκρουσίες των κυβερνητικών στελεχών και των πληρωμένων κονδυλοφόρων στις φιλοκυ-
βερνητικές φυλλάδες, περί αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων και αποσύνδεσης του μισθού
από την αξιολόγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να υλοποιήσει τα ακριβώς αντίθετα. Δηλαδή να επιβάλει νέα ακόμα με-
γαλύτερη φτώχεια στο σύνολο σχεδόν των Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού αναδιανέμει βίαια το εισόδημα, περι-
κόπτει το συνολικό μισθολογικό κονδύλι για το Δημόσιο και «απλώνει» την –έτσι κι αλλιώς πετσοκομμένη– μι-
σθολογική ωρίμανση στα 40 χρόνια εργασίας, ευθυγραμμίζοντας πλήρως το μισθολόγιο με το επερχόμενο
ασφαλιστικό του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή συνδέει με τους ίδιους και απαράλλακτους όρους το μισθό με την
αξιολόγηση, αφού πρώτα άλλαξε το περίβλημα βαφτίζοντάς την «Προωθημένη μισθολογική προαγωγή».

Μηχανισμός υποταγής και φτώχειας 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
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βελτιώσουν την οικονομική τους θέση. Η
μεγάλη απεργία στις εξετάσεις το 1988
είναι μια από τις σημαντικότερες σελίδες
στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, στην οποία οι εκπαιδευτικοί κατόρ-
θωσαν να αποσπάσουν τα γνωστά «τρίμη-
να». Σε κάθε περίπτωση όμως οι περισ-
σότερες κατακτήσεις κινούνταν πάντα στα
πλαίσια της λεγόμενης «επιδοματικής
πολιτικής» όλων των κυβερνήσεων και
εξαιρετικά σπάνια μεταφράζονταν σε αυ-
ξήσεις στους βασικούς μισθούς. Και αυτό
οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι η οικο-
νομική διεκδίκηση για αύξηση του βασι-
κού μισθού ενός κλάδου, θα σηματοδο-
τούσε για την κυβέρνηση αύξηση για
όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Προσόντα – προϋπηρεσία –
μισθός

Όλα τα μισθολόγια που επέβαλαν οι κυ-
βερνήσεις στο Δημόσιο τομέα, κινούνταν
πάντα στην ίδια γραμμή, πως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι με τα ίδια τυπικά προσόντα
πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό, για την
ίδια εργασία. Αυτό το ιδεολόγημα, διότι
περί τέτοιου πρόκειται, κυριάρχησε έν-
τονα στα πρώτα χρόνια της βάρβαρης κα-
πιταλιστικής κρίσης και της πρώτης
σκληρής μνημονιακής επέλασης. Με
«μπροστάρηδες» τον Α. Λοβέρδο και την
Α. Διαμαντοπούλου, το 2010 η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε μια σκληρή ιδεολογι-
κή επίθεση για τους «τεμπέληδες» δη-
μοσίους υπαλλήλους, για την ανάγκη
αξιολόγησής τους από τη μια πλευρά και
τις οικονομικές και εργασιακές ανισότη-
τες που υπάρχουν από την άλλη ανάμεσα
σε εργαζόμενους που έχουν τα ίδια προ-
σόντα και εργάζονται τον ίδιο χρόνο. Είναι
αλήθεια πως από μια πρώτη ματιά φαν-
τάζει κοινωνικά δίκαιο ένα τέτοιο πλαί-
σιο. Η σκληρή όμως πραγματικότητα είναι
εντελώς διαφορετική.

Ο πρώτος και κύριος στόχος της κυβερ-
νητικής πολιτικής πίσω από αυτά τα ιδε-
ολογήματα, ήταν η συμπίεση των μισθών
της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργα-
ζομένων προς τα κάτω, αφού ποτέ –ούτε
και με τα δύο τελευταία μισθολόγια– δεν
τέθηκε σε συζήτηση η αύξηση των μι-
σθών των δημοσίων υπαλλήλων. Αντίθετα
αξιοποιήθηκε με διπλό τρόπο. Από τη μια
πλευρά να περικοπούν μια σειρά από επι-
μέρους κατακτήσεις διαφόρων κλάδων
και από την άλλη να συμπιεστούν και να
«εξισωθούν» οι μισθοί προς τα κάτω, πε-
τυχαίνοντας μια βίαιη αναδιανομή του ει-

σοδήματος ανάμεσα στους εργαζόμενους,
περικόπτοντας από τους «παλιούς» για
να δοθεί ένα τμήμα στους «νέους».

Φυσικά αποτελεί μέγιστο ψέμα η λεγό-
μενη ισότητα και η ισοτιμία των εργαζο-
μένων. Μπορεί άραγε να εξισωθεί ο μά-
χιμος εκπαιδευτικός της τάξης με τα κυ-
βερνητικά στελέχη της δημόσιας διοίκη-
σης (γραμματείς, προϊστάμενοι, περιφε-
ρειάρχες), τους εντολείς και τους πραι-
τοριανούς της κυβερνητικής πολιτικής;
Μπορεί να θεωρούνται και να κρίνονται
ως ισότιμα μέλη και να εντάσσονται σε
ένα ενιαίο πλαίσιο η συντριπτική πλει-
οψηφία της φτωχής και μεσαίας υπαλλη-
λίας με τα στελέχη της δημόσιας διοίκη-
σης, αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά
εξετάσεις πιστής και απαρέγκλιτης εφαρ-
μογής της κυρίαρχης πολιτικής; Την
απάντηση την δίνει η ίδια η άρχουσα τάξη
και τα οικονομικά μεγέθη ανάμεσα στους
«πολλούς» και τους «λίγους» μιλάνε από
μόνα τους. 

Βέβαια, η άρχουσα τάξη αφήνει κατά
μέρος τα δικά της ιδεολογήματα όταν
φτάνει στον πολύ στενό πυρήνα των πι-
στών της υπερασπιστών, του μηχανισμού
παντός είδους καταστολής, ιδεολογικής,
αστυνομικής και στρατιωτικής. Αναφερό-
μαστε φυσικά στα σώματα ασφαλείας
(αστυνομία, στρατός, δικαστικοί κλπ) κα-
θώς και τον κλήρο. Εκεί τα πράγματα δια-
φοροποιούνται και θυμίζουν την γνωστή
ρήση από το διήγημα της «Φάρμας των
ζώων» πώς «στη φάρμα είναι όλα τα ζώα
ίσα μεταξύ τους, αλλά ορισμένα είναι πιο
ίσα από τα άλλα». Έτσι ακριβώς αντιμε-
τωπίζει την ισοτιμία των εργαζομένων η
άρχουσα τάξη.

Η επιβολή της αξιολόγησης, 
τομή των «νέων» μισθολογίων

Στα χρόνια της μνημονιακής θύελλας
και της επέλασης των δυνάμεων του κε-
φαλαίου και του ιμπεριαλισμού πάνω
από τις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων,
μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής
και πολιτικής κρίσης, η κυρίαρχη τάξη
βρίσκει χρυσή ευκαιρία για να κατεδα-
φίσει εργατο-λαϊκές κατακτήσεις και δι-
καιώματα, να επιβάλλει αντεργατικά και
αντιλαϊκά μέτρα. 

Για το ζήτημα της αξιολόγησης τα «αν-
τιτετράδια» και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος
έχουν αφιερώσει πολύ μελάνι για να ανα-
δείξουν τον πραγματικό χαρακτήρα και το
περιεχόμενό της. Έριξαν το σύνθημα «Όχι
στην αξιολόγηση – χειραγώγηση – απο-

λύσεις», που αγκαλιάστηκε πλατιά από το
εκπαιδευτικό κίνημα. Ενίσχυσαν και θω-
ράκισαν όσο κανείς άλλος το ιδεολογικό
και πολιτικό οπλοστάσιο της ταξικής πτέ-
ρυγας του εκπαιδευτικού κινήματος, απέ-
ναντι στην επέλαση των δυνάμεων της αν-
τίδρασης.

Εδώ θέλουμε μόνο να θίξουμε και να
επαναφέρουμε μια από τις βασικές πλευ-
ρές της που σχετίζεται άμεσα με το ενιαίο
μισθολόγιο. Η επιβολή της αξιολόγησης
στο Δημόσιο τομέα και η άμεση συσχέτισή
της με το μισθό (σύνδεση μισθού – παρα-
γωγικότητας) ήταν διακαής πόθος της άρ-
χουσας τάξης. Το ενιαίο μισθολόγιο 4024/
2011 επιβάλλει για πρώτη φορά μια ση-
μαντική και συνάμα αντιδραστική τομή
μέσα στο Δημόσιο τομέα, καθιερώνοντας
την αξιολόγηση ως το μόνιμο μηχανισμό
για την μισθολογική ωρίμανση των δημο-
σίων υπαλλήλων. Το νέο μισθολόγιο του
ΣΥΡΙΖΑ παρ’ όλο που διατείνεται πως κα-
ταργεί αυτή τη σύνδεση, στην πραγματι-
κότητα την επαναφέρει από την «πίσω
πόρτα» με την μορφή της «προωθημένης
μισθολογικής προαγωγής». 

Είτε έτσι, είτε αλλιώς η εφαρμογή του
μέτρου της αξιολόγησης σηματοδοτεί τον
κατακερματισμό όλων των συλλογικών
εργασιακών δικαιωμάτων και την εξατο-
μίκευσή τους. Θεωρεί τον εργαζόμενο ως
μονάδα που –μέσω των προσόντων του–
διαπραγματεύεται για το μισθό απέναντι
στον συλλογικό εργοδότη (το αστικό κρά-
τος - εργοδότη). Επιδιώκει να τον απομο-
νώσει και να τον αφαιρέσει από το κάδρο
της συλλογικής διεκδίκησης, να του δια-
γράψει από τη συνείδηση πως μπορεί
συλλογικά να παλέψει και να κατακτήσει.
Μοιραία δημιουργεί μέσα στον ίδιο εργα-
σιακό χώρο (πχ στο ίδιο σχολείο) συνθή-
κες ακραίου ανταγωνισμού. Πέρα άλλω-
στε και από τις θεωρητικές και ιδεολογι-
κές αναλύσεις, η εφαρμογή της αξιολό-
γησης αποτελεί και στρατηγική επιλογή
της ΕΕ, ενταγμένη στο γνωστό «ευρωπαϊ-
κό πλαίσιο προσόντων» το οποίο επικύ-
ρωσαν όλες οι ευρωπαϊκές σύνοδοι (Λι-
σαβόνα, κλπ) την τελευταία δεκαετία.

Μέχρι τώρα η εφαρμογή της συνάντησε
τη σθεναρή αντίσταση του συνόλου των
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Παρά
την τεράστια τρομοκρατία που εξαπέλυ-
σαν όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ,
κόντρα στην ανελέητη κυβερνητική προ-
παγάνδα κάθε λογής πληρωμένων κονδυ-
λοφόρων στα αστικά ΜΜΕ, η αξιολόγηση
δεν νομιμοποιήθηκε και δεν εφαρμόστη-
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κε. Η εφαρμογή της ή όχι στο επόμενο διάστημα θα κριθεί
από την ένταση και το μέγεθος των αγώνων που θα ξεδι-
πλώσουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση το γεγονός ότι παραμένει παγωμένη και ανεφάρ-
μοστη αποτελεί σημαντική κατάκτηση του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κινήματος που οφείλει να την προασπίσει με όλες
του τις δυνάμεις.

Να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας
Αυτό το σύνθημα κυριαρχούσε σε όλη τη διάρκεια της με-

γαλειώδους απεργίας διάρκειας των εκπαιδευτικών το
1997. Αίτημα διαχρονικό και επίκαιρο όσο ποτέ στις σημε-
ρινές συνθήκες βάρβαρης επέλασης των δυνάμεων του ιμ-
περιαλισμού και της ντόπιας ολιγαρχίας.

Σήμερα για τις δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικών τίθεται
επιτακτικά ξανά το ζήτημα της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Μέσα στο καθεστώς της βαθιάς και παρατεταμένης ακραίας
λιτότητας, της ανελέητης φορομπηξίας, της καταλήστευσης
του εισοδήματος δεν μπορεί παρά να είναι στην ημερήσια
διάταξη ο αγώνας για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς
των εκπαιδευτικών. Το νέο μισθολόγιο που ψήφισε και επέ-
βαλε ο ΣΥΡΙΖΑ απλώνει τη φτώχεια πάνω από τους 150.000
δασκάλους και καθηγητές στα 40 χρόνια δουλειάς.

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σε ένα ενιαίο και παρα-
τεταμένο αγώνα μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή δύ-
ναμη πυρός απέναντι στην πολιτική της φτώχειας και της
διαρκούς εξαθλίωσης, να διεκδικήσουν πραγματικές αυ-
ξήσεις στους μισθούς τους. Θέτοντας ξανά στην αιχμή του
δόρατος τα αιτήματα πάλης της προηγούμενης περιόδου.
Αυτό είναι το πρώτο και αναγκαίο βήμα που πρέπει να γίνει.
Είναι απαραίτητος όρος και ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες
εκπαιδευτικούς.

Παρόλο που στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να ανα-
δειχθεί σαν κυρίαρχο ζήτημα αιχμής, οφείλει το συνδικα-
λιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών να αποκτήσει σταθερό
και αταλάντευτο προσανατολισμό τη διεκδίκηση συλλογικών
συμβάσεων ως θέση αρχής. Η ταξική πτέρυγα στην εκπαί-
δευση, έχει «ρίξει» αυτό το σύνθημα μέσα στο σ/κ εδώ και
περισσότερα από 20 χρόνια, αλλά αποτελεί ακόμα και σή-
μερα ανεκπλήρωτο στόχο, μιας και προσκρούει στις δυνά-
μεις της παλιάς και νέας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
και του κυβερνητισμού (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ – ΣΥΝΕΚ). 

Η υπόθεση όμως του αγώνα για συλλογικές συμβάσεις
στην εκπαίδευση ανοίγει το δρόμο για να καθορίζουν και
να επιβάλλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μέσα από την αγω-
νιστική τους δράση και πράξη τα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα. Ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος, κακοτράχαλος, περνά
μέσα από τη σύγκρουση και το σπάσιμο των δεσμών με το
ίδιο το αντιδραστικό αστικό κράτος – εργοδότη. Όσο όμως
δύσκολος κι αν είναι, η ίδια η ζωή και η ιστορική εμπειρία
των αγώνων του εργατικού κινήματος δείχνει ότι κανένα εμ-
πόδιο δεν είναι αξεπέραστο.

Πηγές
• Περιοδικό «αντιτετράδια» τ. 23 – 24 / 1993
• Ομοίως τ. 33 / 1995
• «Το δικαίωμα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων στη Δημόσια Διοίκηση», ΟΛΜΕ 1993
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Ι. Οι αποφάσεις του 16ου 
και 17ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

Γενικός συνδικαλιστικός στόχος (απόφαση 16ου και 17ου συ-
νεδρίου της ΟΛΜΕ): «Το Συνέδριο αποφάσισε μια σειρά γενικά
πολιτικά αιτήματα – στόχους... Ζ) Κατάργηση του μισθολογίου
– βαθμολογίου της φτώχειας και της χειραγώγησης. Αυξήσεις
στους μισθούς. Διπλασιασμός των αποδοχών του νεοδιόριστου.
Ενιαίος βασικός μισθός με χρονοεπίδομα...». Και στα αιτήματα:
«Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών τώρα
και ειδικά των νεότερων συναδέλφων. Κατάργηση του ν.
4024/11.

Ως πρώτο βήμα, με την κατάργηση της σύνδεσης της βαθμο-
λογικής-μισθολογικής εξέλιξης με την αξιολόγηση, να ξεπα-
γώσει η ωρίμανση στους υφιστάμενους βαθμούς και να γίνει η
επανακατάταξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας....».

Το συνέδριο αποδέχτηκε τις αποφάσεις της Συνόδου των
Προέδρων 5/10/12, που αποτέλεσαν και βάση όλων των μετέ-
πειτα αποφάσεων και των συνεδρίων: «...Κατάργηση του Βαθ-
μολόγιου – Μισθολόγιου (ν.4024/11) που εξαθλιώνει οικονο-
μικά τους εκπαιδευτικούς και συνδέει τη βαθμολογική και μι-
σθολογική εξέλιξη με την απόδοση και την αξιολόγηση. Σε κάθε
περίπτωση, να επανέλθει η ακώλυτη μισθολογική και βαθμο-
λογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών...».

ΙΙ. Το Μνημόνιο ΙΙΙ
Το Μισθολόγιο τελικά εκφράζει πλήρως  και την κεντρική

κατεύθυνση του Μνημονίου ΙΙΙ και των παραδοτέων του, αλλά
και πολύ εξειδικευμένες λεπτομέρειές τους:

«…Μεταρρύθμιση ενιαίου μισθολογίου με ισχύ από 1 Ια-
νουαρίου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις, τις
αρμοδιότητες και τη  θέση του προσωπικού. Έως το 2018 με-
ταρρύθμιση με σκοπό βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθη-
κόντων που θα αντανακλάται στο μισθολόγιο. Καθορισμός
ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και επιπέδων απα-
σχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας Μεσοπρόθεσμης Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΔΣτρ) που να συνάδουν με επί-
τευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθίνουσας πο-
ρείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ (από 2016 –
2019)…».

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι στην εισηγητική έκθεση
του Μισθολογίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 2016, ότι καλύπτονται οι εν
λόγω πρόνοιες του Μνημονίου ΙΙ και των παραδοτέων:

ΙΙΙ. 8 καίριες παρατηρήσεις
1) Η κατάργηση του ν. 4024/2011 (Μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ 2011)

με το ν. 4354/2015 (Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ 2016) έγινε και
κάτω από τις επιταγές των «θεσμών», αλλά πλέον αποτελεί
απόφαση του Μνημονίου ΙΙΙ. Και παρά το γεγονός, ότι γίνεται
αποσύνδεση του Μισθολογίου από το Βαθμολόγιο, τελικά απο-
τελεί γενικά «μισθολόγιο της φτώχειας και της χειραγώγησης».
Αυτή η αποσύνδεση βεβαίως είναι στην κατεύθυνση της από-
φασης του συνεδρίου, και μάλλον θα είναι η μοναδική απόφαση
που είναι κατ’ αρχήν στην ίδια κατεύθυνση, εάν η βαθμολογική
εξέλιξη είναι ακώλυτη και αποσυνδεμένη από αξιολόγηση.

2) Δεν έγιναν αυξήσεις στους μισθούς για όλους, παρά μόνο
δόθηκαν  μεγαλύτερα επιδόματα σε ορισμένα υψηλόβαθμα στε-
λέχη και ευνοήθηκαν με την «προωθημένη μισθολογική εξέ-
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λιξη» οι νεότεροι συνάδελφοι κυρίως με
διδακτορικά και Δ.Υ.-απόφοιτοι της
«Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης». 

3) Διατηρήθηκε ο εισαγωγικός βασι-
κός μισθός του Μισθολογίου ΠΑΣΟΚ 2011
ακριβώς ίδιος σε κάθε κατηγορία, ενώ ο
κλάδος απαιτεί στόχο διπλασιασμού για
όλους! Ταυτόχρονα μειώνονται οι βασικοί
μισθοί. 

4) Αντί οι ωριμάνσεις να γίνονται μόνο
με «χρονοεπίδομα», δηλαδή σε σχέση μό-
νο με το χρόνο, που θα οδηγεί και σε «ακώ-
λυτη μισθολογική εξέλιξη», το «Μισθολό-
γιο ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ 2016, ν. 4354/2015» κά-
νει σχεδόν το ακριβώς αντίθετο:

α) Εξαφανίζει χρόνους (2016, 2017 και
1 έτος με κάθε τιμωρητική αξιολόγηση).

β) Δίνει πλασματικά έτη- Μ.Κ. στα κά-
θετα «τυπικά προσόντα» (μόνο) και 1 ΜΚ
σε ένα μικρό μέρος «αρίστων», υπό
«όρους και προϋποθέσεις».

γ) Όσοι δικαιούνται με τις νέες κατατά-
ξεις μικρό μέρος «ωριμάνσεων» δίνονται
σε τέταρτα σε βάθος τετραετίας.

δ) Το μισθολογικό βήμα (στους ΠΕ 59
Ε) δεν είναι ποσοστιαίο, αλλά σταθερό,
πράγμα που είναι η μέθοδος που θα κα-
θηλώσει τη μισθολογική εξέλιξη των νε-
ώτερων, πέραν των άλλων τρόπων, όπως
ο “μηδενισμός εργασιακού χρόνου”.

5) Διατηρείται η σύνδεση αξιολόγη-
σης/απόδοσης – μισθολόγιου στα πλαίσια
τόσο της «Προωθημένης μισθολογικής
εξέλιξης» με πιθανή χορήγηση 1 ΜΚ, όσο
και της «τιμωρητικής αξιολόγησης» με
αναστολή χορήγησης ΜΚ. Ταυτόχρονα,
όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει στενότερη
σύνδεση αξιολόγησης - βαθμολόγιου, χω-
ρίς να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα
στοιχεία.

6) Αυξάνεται η σύνδεση μισθολόγιου και
τυπικών προσόντων σε σχέση με το μισθο-
λόγιο ΠΑΣΟΚ 2011. Συγκεκριμένα διπλα-
σιάζονται τα πλασματικά έτη που δίνουν 4
έτη/2ΜΚ αντί 2 έτη/1ΜΚ στους κατόχους
συναφών μεταπτυχιακών (τουλάχιστον
ετήσιων) και 12 έτη/6ΜΚ αντί 6έτη/3 ΜΚ
στους κατόχους συναφών διδακτορικών.
Έτσι αλλοιώνεται ακόμη περισσότερο η θέ-
ση των δύο συνεδρίων που απαιτεί «να ξε-
παγώσει η ωρίμανση στους υφιστάμενους
βαθμούς και να γίνει η επανακατάταξη
ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας....».

Ο κλάδος, μπορεί να εξετάσει πιθανή
απόφαση για «επιστημονικό επίδομα» για

κατόχους συναφών μεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών, όπως επίσης και κατόχους
2ης ειδικότητας/2ου πτυχίου. Η συμβολική
αυτή πρακτική υπήρχε σε παλιότερα μι-
σθολόγια.

7) Με το μισθολόγιο του ν.4354/2015:
Καμία αναφορά δεν έχουμε σε απώλειες
που υπήρξαν με τα εφαρμοσμένα σύμφω-
να λιτότητας και «σταθερότητας». Καμία
νύξη για επαναφορά του 13ου και 14ου μι-
σθού, που ακόμα ισχύει στον ιδιωτικό το-
μέα! Καμία διόρθωση των επιδοματικών
πολιτικών. Συγκεκριμένα σημειώνουμε
τις αποφάσεις: « Άμεση ανάκληση όλων
των μειώσεων μισθών στο δημόσιο και
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με διόρθωση
των μισθολογικών ανισοτήτων και αδι-
κιών που είχαν προκαλέσει οι προηγού-
μενες επιδοματικές πολιτικές. Επαναφο-
ρά του 13ου και 14ου μισθού στα πριν του
2009 επίπεδα». 

8) Μέσα στο μισθολόγιο ν. 4354/2015
συνεχίζει η πρόνοια του κεφαλαίου, ότι ο
νόμος δεν υπόκειται σε καμία συλλογική
σύμβαση εργασίας, όπως και στο μισθο-
λόγιο ν. 4024.2011. Σε ευθεία αντίθεση
με την πάγια στρατηγική του εργατικού-
συνδικαλιστικού κινήματος και των απο-
φάσεων της ΟΛΜΕ και στα δύο τελευταία
συνέδρια  (και ΑΔΕΔΥ): «Καθιέρωση συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας».

9) Αύξηση των ορίων ηλικίας και των
ατομικών εισφορών. 16ο/2013 και
17ο/2015 συνέδριο της ΟΛΜΕ: «Πλήρης
σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας...»...
Μαζικοί Διορισμοί καθηγητών... Διορισμοί
σε αντιστοιχία ένας προς έναν (1/1)...». Η
αποδοχή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
μέσω του 3ου Μνημονίου της αντίστροφης
κατεύθυνσης και σε αυτά τα ζητήματα
(όριο τα 40 εργασιακά έτη αντί τα 30) και
η στρατηγική των μηδενικών ή ελάχιστων
μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση,
στην Υγεία, κλπ, οδηγεί σε μικρότερο
αριθμό διορισμών και επομένως σε μι-
κρότερη βάση για τις αναγκαίες εισφορές. 

Έτσι η κυβέρνηση οδηγείται και σε άλ-
λη μισθολογική μείωση. Συγκεκριμένα:
1) ο καταληκτικός βαθμός αντί να επέρ-
χεται στα 28 έτη και να ισχύει μέχρι τα 30
(από τα 33 έως τα 35 στα προηγούμενα μι-
σθολόγια) επέρχεται στα 36 και ισχύει έως
τα 40 έτη και επομένως η όποια ωρίμανση
καθυστερεί χρονικά για 8 έτη ακόμα. 2)
Δημιουργείται τεχνητή δήθεν ανάγκη για

μεγαλύτερη ατομική αύξηση των εισφο-
ρών με τη δικαιολογία της μη παραπέρα
κατάρρευσης των επικουρικών ταμείων! 

10) Συμπέρασμα: Με το  ν. 4354/2015,
πέραν της αποσύνδεσης βαθμολόγιου-μι-
σθολόγιου (χωρίς να γνωρίζουμε εάν και
εφόσον υπάρχει κάποια ακόμα μισθολο-
γική ουρά μέσω ατομικής αξιολόγησης
στο άγνωστο νέο βαθμολόγιο που αναμέ-
νεται), όλες οι άλλες πλευρές του νέου μι-
σθολόγιου είναι αντίθετες με τις αποφά-
σεις του κλάδου (Συνέδρια, Σύνοδοι Προ-
έδρων, ΔΣ ΟΛΜΕ)! 

IV) Συμπέρασμα
Τελικά γιατί οι «θεσμοί» επέβαλαν

στην Κυβέρνηση νέο μισθολόγιο; Στο με-
σοπρόθεσμο, πριν την υπογραφή δηλ. και
ψήφιση του 3ου Μνημονίου, το πάγωμα των
ωριμάνσεων στο προηγούμενο μισθολόγιο
ΠΑΣΟΚ 2011 έληγε στις 31/12/2015. Εν
τω μεταξύ, το μεν συνδικαλιστικό κίνη-
μα στην εκπαίδευση έβαλε μέχρι σήμε-
ρα στο «ψυγείο» το ΠΔ 152 για την ατο-
μική αξιολόγηση, στον δε υπόλοιπο το-
μέα ακυρώθηκε η ατομική αξιολόγηση
στην πράξη. Έτσι ήταν υποχρεωμένη η
όποια κυβέρνηση ή να αλλάξει το μισθο-
λόγιο πριν την 1/1/2016 ή να περάσουν
όλοι στον επόμενο βαθμό χωρίς αξιολό-
γηση ή και ποσοστώσεις.

Έτσι ήταν υποχρεωμένη να οδηγήσει σε
ωριμάνσεις την 1/1/2016 όλους τους δη-
μοσίους υπαλλήλους, έστω και αν δεν κά-
λυπτε ούτε 1 ΕΥΡΩ από τις άλλες απώ-
λειες. Όμως η κυβέρνηση πήγε κατ’ ευ-
θείαν στη συνέχιση της ίδιας δημοσιο-
νομικής στρατηγικής, αλλάζοντας απλά
τακτική.

Εναπόκειται στον οργανωμένο κλάδο
να χαράξει στρατηγική και αιτήματα.
Στον μεγάλο ξεσηκωμό λόγω του άθλιου
νέου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού που
φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, στη συ-
νέχεια του νέου μισθολόγιου (ν.
4354/2015), οφείλουμε να αποδεχτούμε
ότι: “στον αγώνα αυτόν ακουμπούν και
όλα τα αιτήματά μας για το μισθό, το
σχολείο, τους διορισμούς, τις συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας, τη μονιμότητα
και οργανικότητα”.

Αθήνα, 13-01-2015

* Ο Παναγιώτης Μπούρδαλας είναι μέλος του
ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ (από τις Παρεμβάσεις)
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Το Μισθολόγιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 2016 
και οι αποφάσεις των συνεδρίων του κλάδου
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Ημνημονιακή πολιτική που εφαρμόζε-
ται από όλες τις τελευταίες κυβερνή-
σεις, θυσιάζει τις ανάγκες του λαού

μας και συνεχίζει τη σκληρή γραμμή των πε-
ρικοπών και της λιτότητας, ακολουθώντας
πιστά όλα όσα επιβάλλονται από τους «θε-
σμούς». Επεκτείνει όλες τις ελαστικές μορ-
φές εργασίας, σύμφωνα με τις «βέλτιστες
πρακτικές» του ΟΟΣΑ της Ε.Ε. και του κε-
φαλαίου, με στόχο την άρση της μονιμότητας
και την κατάργηση κάθε κεκτημένου εργα-
σιακού δικαιώματος. Εισάγεται με αυτόν τον
τρόπο η μαύρη και απλήρωτη εργασία στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απορρυθμίζον-
τας την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα είναι η
πρώτη χώρα της Ε.Ε. στις ευέλικτες μορφές
εργασίας με 52.6%», όταν ο μέσος όρος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27.5%, σύμφωνα με
στοιχεία της  ILO (International Labour Or-
ganization). Ακόμη και μέσα στο καθεστώς
της επισφάλειας υπάρχουν διαφοροποι-
ήσεις, ξεκινώντας από τους «συμβασιού-
χους», περνώντας στους «απασχολήσιμους»
και καταλήγοντας στους «ωφελούμενους»
εργαζομένους. 

Πατώντας πάνω στην ανάγκη επιβίωσης
των ανέργων, «εξαργυρώνουν» την

«πολύ ανεργία» με «λίγη εργασία»…
Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα

ελαστικών μορφών εργασίας είναι:
✒ Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-

ρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) του ν. 4019/2011: Είναι
αστικοί «συνεταιρισμοί» με «κοινωνικό»
σκοπό, εμπορική δραστηριότητα και μέλη
άτομα ή και νομικά πρόσωπα και επιχειρή-
σεις, με στόχο να μπορούν για ένα χρονικό
διάστημα να «προσφέρουν» τις υπηρεσίες
τους στους δήμους, αλλά και στις δημοτικές
υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Λειτουργούν
ως μέσο για την παροχή ανασφάλιστης ερ-
γασίας και «νοικιάζουν» φτηνό, κακοπλη-
ρωμένο, προσωρινό και ανακυκλούμενο
προσωπικό.

✒ Tα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
(ΤΟΠ.Σ.Α.): Αποτελούν προγράμματα δημι-
ουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους
από τοπικούς φορείς μέσω των Τοπικών Σχε-
δίων Δράσης  τα οποία αφορούν μια οριοθε-
τημένη γεωγραφική περιοχή παρέμβασης. 

✒ Tα κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ
(δήμοι, νοσοκομεία, σχολεία): Βασικό κρι-
τήριο πρόσληψης αποτελεί ο χρόνος ανερ-
γίας και με τη λήξη της σύμβασης οι εργα-
ζόμενοι απολύονται, χωρίς καν το δικαίωμα
της επιδότησης από το ταμείο ανεργίας. Κα-
λούνται να καλύψουν πάγιες ανάγκες σε μό-
νιμο προσωπικό, έχοντας πλήρεις υποχρε-
ώσεις και ελάχιστα δικαιώματα.

Ελαστικές σχέσεις εργασίας 
και δημόσιο σχολείο

✒ Mαθητεία: Πρόκειται για απλήρωτη ερ -
γασία στις επιχειρήσεις και πρώιμη εκμε -
τάλλευση των μα θητών των ΕΠΑ.Λ. Οι διατά-
ξεις που αφορούν στην επαγγελματική εκπαί-
δευση του ν. Αρβανιτόπουλου για το νέο Λύ-
κειο του 2013, τροποποιήθηκαν από τη σημε-
ρινή κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού πε-
ριεχομένου για «κατεπείγοντα θέματα» δια-
φόρων υπουργείων στις 30 Δεκέμβρη του
2015. Τα ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ,
θα έχουν την πλήρη ευθύνη υλοποίησης της
πιλο τικής «Τάξης μαθητείας» που ξεκινά
άμεσα, της τοποθέτη σης σε χώρους εργασίας
των φοιτούντων, καθώς και όλα όσα σχετίζον-
ται με αυτήν. Στο όνομα της «μαθητείας» και
της «καταπολέμησης της ανεργίας» εξασφα-
λίζεται τζάμπα εργατικό δυναμικό στους επι-
χειρηματίες μέσω της δωρεάν εργασίας και
της «νόμιμης» εκμετάλλευσης των παιδιών.

✒ Σχολικές καθαρίστριες: Είναι συμβα-
σιούχες εργαζόμενες με πενιχρούς μισθούς,
επιπλέον μείωση κατά 10% στις φετινές μη-
νιαίες αποδοχές τους, απλήρωτες όλο το τε-
λευταίο διάστημα, που καλούνται να φροντί-
σουν την υγιεινή του χώρου που φιλοξενεί κα-
θημερινά χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς.

✒ Εκπαιδευτικοί: Περίπου 22.000 αναπλη-
ρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου στελε-
χώνουν σήμερα τα σχολεία της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να καλύπτονται
όλα τα εκπαιδευτικά κενά. Οι συμβάσεις ποι-
κίλουν ως προς τη διάρκεια και τον φορέα εξα-
σφάλισης πιστώσεων: Τακτικός προϋπολογι-
σμός, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (Π.Δ.Ε). Μάλιστα για τις ανάγκες σε Ειδικό
Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-
ΕΒΠ) στην ειδική αγωγή, γίνεται χρήση και των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι παρέχουν
υπηρεσίες με πλήρες εργασιακό ωράριο, κου-
τσουρεμένα εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, με μισθό πείνας.

Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί ζουν πλέον
σε ένα καθεστώς μόνιμης εργασιακής ομηρίας,
αφού ουσιαστικά τα τελευταία 5 χρόνια δεν
έχουν πραγματοποιηθεί μόνιμοι διορισμοί. Εί-
ναι χαμηλόμισθοι, εργάζονται για μερικούς μή-
νες το χρόνο, αναλώσιμοι, εύκολα χειραγωγή-
σιμοι, στην πλειοψηφία τους εργασιακοί «με-
τανάστες» και χωρίς πλήρη δικαιώματα. Ιδιαί-
τερα για μια μητέρα που εργάζεται σε αυτές τις
συνθήκες η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκο-

λη. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται να
δουλέψει σε περιοχή μακριά από τον τόπο της,
με αποτέλεσμα να αποχωρίζεται τα παιδιά της
(ιδιαίτερα όταν την καλούν στα μέσα της χρο-
νιάς), ή να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα αβοή-
θητη παίρνοντάς τα μαζί της για όσο διάστημα
δουλεύει. Η αναπληρώτρια δεν δικαιούται
άδεια επαπειλούμενης κύησης, ούτε άδεια
ανατροφής, όπως συμβαίνει με τη μόνιμη εκ-
παιδευτικό και αντιμετωπίζεται από το κράτος
ως λιγότερο «ευέλικτη». 

Βάζουμε τέλος στην επισφάλεια
Λέμε όχι στο νέο μοντέλο
«εργαζόμενου-δούλου»

Μέσα σε όλο αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο η
ένταξη στα σωματεία των αδιόριστων εκπαι-
δευτικών, αλλά και όλων των συμβασιούχων
εργαζομένων, είναι μονόδρομος. Η ανάγκη
συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά και κάλυ-
ψής τους που θα δώσει τέλος στη λογική του
«διαίρει και βασίλευε» είναι επιτακτική. Πρέ-
πει να αντιπαρατεθούμε σε κάθε λογική διά-
σπασης σε ομάδες διαφορετικών συμφερόν-
των, που μόνο στόχο έχουν να αποπροσανα-
τολίσουν την κατεύθυνση και την οργάνωση
της πάλης. Η μόνη λύση μπορεί να δοθεί μέσα
από τη συλλογική και αποφασιστική διεκδί-
κηση των αιτημάτων με αδιαπραγμάτευτο ση-
μείο αναφοράς τη μόνιμη και σταθερή εργα-
σία, το αναφαίρετο δικαίωμα να ζούμε με
αξιοπρέπεια μέσα από τη δουλειά μας. 

Η ρήξη και η ανατροπή της μνημονιακής πο-
λιτικής και η σύγκρουση με όλους όσοι την
υπηρετούν είναι ο μόνος εφικτός δρόμος για
να κερδίσουμε όλα όσα μας έκλεψαν και όλα
όσα μας αναλογούν. Αυτό αποτελεί την απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να
δώσουμε διέξοδο και προοπτική στη νέα γενιά
που σήμερα είναι καταδικασμένη. Οι εργαζό-
μενοι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέ-
ρια τους, για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για
την κοινωνία και την εκπαίδευση. Χρειάζεται
ένα μαζικό εργατικό, λαϊκό κίνημα, που θα
πολιτικοποιεί τους στόχους του και θα κοιτάει
στα μάτια τον εχθρό. Τα Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια σωματεία οφείλουν να πρωτοστα-
τήσουν στην οργάνωση των εργαζομένων και
ιδιαίτερα των ελαστικά εργαζομένων, ξεπερ-
νώντας την αλλοτρίωση και την ανυποληψία
κάθε έννοιας κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Είναι δεδομένο ότι στα συλλογικά προ-
βλήματα δε χωρούν ατομικές «λύσεις», πα-
ρά μόνο συλλογικές, αποφασιστικές και
ανυποχώρητες διεκδικήσεις.

* Αναπληρώτρια, μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,
με τις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις

α
φ

ιέ
ρ

ω
μ

α
: ν

έο
μ

ισ
θ

ο
λό

γι
ο

- 
ελ

α
χι

σ
τι

κ
ές

ερ
γα

σ
ια

κ
ές

σ
χέ

σ
ει

ς Ελαστικές εργασιακές σχέσεις
Η δουλεία του 21ου αιώνα



γράφει η Κική Γιαννάτου*



Οι μύθοι του «εθνικού» 
και του «διαλόγου»

Ο διάλογος είναι μια από τις πολλές
έννοιες που έχει κακοποιηθεί από τη
γλώσσα της εξουσίας. Τα πολλά επί-
θετα: «εθνικός», «ισότιμος», «ανοι-
χτός», «αδιαμεσολάβητος» και άλλα
χρησιμοποιούνται για να αποκρύπτουν
τον πραγματικό του ρόλο και τις επι-
διώξεις των κυβερνώντων. 

Η σημερινή συγκυβέρνηση εξήγγει-
λε τον πέμπτο «εθνικό διάλογο». Όλοι
οι διάλογοι μέχρι τώρα προβάλλουν
το «εθνικό», διαχέοντας την ψευδαί-
σθηση ότι σε μια κοινωνία που σπα-
ράσσεται από κοινωνικές ανισότητες
και συγκρούσεις μπορεί να υπάρχει
«κοινό συμφέρον». Υπηρετήθηκε
αλήθεια το κοινό συμφέρον από τις
πολιτικές που ακολουθήθηκαν ή η
αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης; Λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις και
διαμορφώθηκαν πολιτικές με βάση τις
θέσεις και τα αιτήματα της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και των κοινωνικών
φορέων ή εφαρμόστηκαν οι ντιρεκτί-
βες της ΕΕ, όπως αποτυπώνονταν στα
προγράμματα των κομμάτων εξουσίας;

Δε χρειάζονται θεωρητικές αναλύ-
σεις για τα όρια, τους στόχους του
«εθνικού διαλόγου» και τις μυθικές
διαστάσεις του. Αρκεί να δει κανείς τη
στάση των κυβερνήσεων, εδώ και δε-
καετίες, απέναντι στους αγώνες και τα
αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας και της κοινωνίας γενικότερα. Πο-
λιτικές που όξυναν τα προβλήματα,
αδιαφορία για τα αιτήματα και επίδει-
ξη αυταρχισμού. Εδώ και δεκαετίες
επεσήμαινε ο Άγγελος Τερζάκης:
«Διάλογος δεν υπάρχει παρά μόνον
ανάμεσα σε ίσων δικαιωμάτων συνο-
μιλητές. Όταν ο ένας κρατάει στο χέρι
του τον κεραυνό κι ο άλλος βρίσκεται
όρθιος, ελάχιστος σαν υπόδικος
μπροστά στο βάθρο της εξουσίας, ο
διάλογος, κι αν προτείνεται, είναι
φενάκη».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τέσ-
σερις φορές από το 1986 μέχρι σήμε-
ρα τα αποτελέσματα των «εθνικών
διαλόγων» πετάχτηκαν στον σκουπι-
δοντενεκέ της ιστορίας. Παρεμπιπτόν-
τως, χωρίς αξιολόγηση –που την θυ-
μούνται μόνο για μαθητές και εκπαι-
δευτικούς– από την εκάστοτε κυβέρ-
νηση...

Έχει, επίσης, σημασία να τονιστεί ότι
η οργάνωση και η διαδικασία του δια-
λόγου έχει συγκεντρωτικά χαρακτηρι-
στικά και είναι απολύτως ελεγχόμενη
από τα κυβερνώντα κόμματα. Τα πρό-
σωπα, η οργάνωση, η «ατζέντα» δεν
καθορίζονται από τους κοινωνικούς
φορείς και την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, αλλά «από τα πάνω», με βάση τους
στόχους της κυβερνητικής πολιτικής,
όπως ευθυγραμμίζεται με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές της ΕΕ και την ερ-
γαλειιοθήκη του ΟΟΣΑ. Ακόμα και η
σύνθεση της Επιτροπής ακυρώνει την
έννοια του διαλόγου, αφού στην πλει-
ονότητά της αποτελείται από ανθρώ-
πους που υπηρέτησαν τις μεταρρυθμι-
στικές πολιτικές προηγούμενων κυ-
βερνήσεων με βάση τις συνταγές της
ΕΕ ή που εξαργυρώνουν την κομματική
και συνδικαλιστική τους δράση. 

Χαρακτηριστική για τις επιλογές και
τη στόχευση του διαλόγου είναι η το-
ποθέτηση του Αντώνη Λιάκου ως
προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Δια-
λόγου. Είναι γνωστή η μακρά θητεία
του κ. Λιάκου ως οργανικού διανοου-
μένου του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ
υπό τον Κ. Σημίτη (υπήρξε πρόεδρος
του «Ομίλου Προβληματισμού για τον
Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Κοινω-
νίας») και γενικότερα ως βασικού στε-
λέχους του think tank των νεοφιλε-
λεύθερων μεταρρυθμίσεων στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, που επεκτάθη-
καν και κατά τη διακυβέρνηση της χώ-
ρας από τη Ν.Δ. Η συνεισφορά του μά-
λιστα αξιοποιήθηκε δεόντως, όταν
αναδείχτηκε πρωτεργάτης της κίνησης
των 1.000 πανεπιστημιακών που υπο-

στήριξαν τη «μεταρρύθμιση» Γιαννά-
κου, πρωτοστατώντας στην αναθεώ-
ρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος,
με στόχο τη λειτουργία ιδιωτικών πα-
νεπιστημίων.

Ας σημειωθεί ότι από τη μέρα εξαγ-
γελίας του «εθνικού διαλόγου» η κυ-
βέρνηση έχει νομοθετήσει δύο νομο-
σχέδια και ετοιμάζεται για τρίτο. Ακό-
μα και οι προθεσμίες που έχει θέσει
είναι ευθυγραμμισμένες με τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Ο «διά-
λογος» θα πρέπει να έχει ολοκληρω-
θεί «έως τον Απρίλιο» έτσι
ώστε –όπως «διατάζει» το 3ο Μνημό-
νιο– «όλα τα παραπάνω θα συνοψι-
στούν έως τον Μάιο του 2016, με τη
βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμό-
νων των διεθνών Οργανισμών, σε νέο
επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέ-
διο δράσης». Πέρα από τις ψευδαι-
σθήσεις περί διαλόγων ο Μ. Φερβέι
και η 20μελής Task Force επιτάσσουν
και η συγκυβέρνηση νομοθετεί με τη
συναίνεση όλων των κομμάτων που
ψήφισαν στο 3ο Μνημόνιο. Όλα τα θέ-
ματα του «διαλόγου» έχουν συμφωνη-
θεί με τους «θεσμούς», αναφέρονται
το 3ο Μνημόνιο και αποτελούν νόμο
του ελληνικού κράτους! 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι
αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω
εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαί-
δευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες
πρακτικές της Ε.Ε…. Οι αρχές, σε συ-
νεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτη-
τους εμπειρογνώμονες, θα επικαιρο-
ποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016,
την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος που εκπόνησε ο
ΟΟΣΑ το 2011».

Τι προβλέπει ο ΟΟΣΑ και υλοποιεί η
συγκυβέρνηση; Μείωση του κόστους
της εκπαίδευσης και ιδιωτική χρημα-
τοδότηση, δηλαδή φτηνό δημόσιο σχο-
λείο που θα αναζητά πόρους από τις
επιχειρήσεις, καταργήσεις σχολείων
και συρρίκνωση σχολικού δικτύου, αύ-
ξηση μαθητών ανά τμήμα, «νέο λύ-
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κειο» - εξεταστικό κέντρο, επαναφορά
της αξιολόγησης σύνδεση με επιδό-
σεις, αύξηση διδακτικού ωραρίου και
άλλα. Μαθητεία για την πλειονότητα
των αποφοίτων της τεχνικής εκπαί-
δευσης και περιφερειακές συμπρά-
ξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Για να υλοποιηθούν αυτά τα σκληρά
μέτρα απαιτείται η εξαπάτηση και η
διαβουκόληση της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας, των εργαζομένων και των πο-
λιτών ευρύτερα. Ο «εθνικός διάλογος»
για την Παιδεία εντάσσεται στο συνο-
λικό πλαίσιο της στρατηγικής πολιτι-
κής της κυβέρνησης για τη νομιμοποί-
ηση της πολιτικής της μνημονίων και
την εξασφάλιση πλατιάς συναίνεσης
σε αυτή και σε κοινωνικό και σε πολι-
τικό επίπεδο. Ο «εθνικός διάλογος»
λειτουργεί ως εργαλείο εξωραϊσμού
και προώθησης της μνημονιακής πο-
λιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.
Από τους μύθους
στην πραγματικότητα

Η «ιστορία» των εθνικών διαλόγων
για την Παιδεία, ως θεσμοποιημένη
διαδικασία, έδειξε ότι το ζητούμενο,
σε κάθε περίπτωση, ήταν η συναίνεση
και η νομιμοποίηση των επιλογών της
κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και η διαμόρφωση της ημερήσιας
διάταξης των εκπαιδευτικών ζητημά-
των σύμφωνα με τους ορισμούς του
Υπουργείου.

Οι εθνικοί διάλογοι οργανώθηκαν
ως τακτικές προώθησης της κυρίαρ-
χης πολιτικής, είτε στη φάση που αυ-
τή έκανε την αποφασιστική στροφή

από τη σοσιαλδημοκρατία στο νεο-
συντηρητισμό (1986-1988), είτε όταν
η πολιτική των αναδιαρθρώσεων αν-
τιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες στην
επιβολή σημαντικών επιλογών της
(1991, 2006) ή γενικευμένη αμφι-
σβήτηση (Δεκέμβρης 2008). Αποτε-
λούν επομένως τακτικές της κυρίαρ-
χης πολιτικής για τη νομιμοποίηση και
εφαρμογή παρεμβάσεων που συναν-
τούν κοινωνικές αντιστάσεις.

Και αυτό καθώς η εφαρμογή νεο-
συντηρητικών πολιτικών τις τελευταί-
ες δεκαετίες και η προώθηση μέσα
απ’ αυτές μιας σειράς σημαντικών
αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση
οξύνουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιθέ-
σεις. Οι πολιτικές αυτές έχουν συναν-
τήσει ισχυρές αντιστάσεις, με αποτέ-
λεσμα είτε να καθυστερούν οι ρυθμοί
εφαρμογής τους, είτε κρίσιμες πλευ-
ρές τους να μην μπορούν να εφαρμο-
στούν. Ο έλεγχος επομένως των κοι-
νωνικών αντιστάσεων και η προσπά-
θεια διαμόρφωσης συναίνεσης γύρω
από τις κατευθύνσεις της κυρίαρχης
εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν
ιδιαίτερης σημασίας ζητούμενα για
την ίδια την κυρίαρχη πολιτική .

Στο δια ταύτα:
1. Η προβολή του εθνικού χαρα-

κτήρα του διαλόγου ενισχύει την
συντονισμένη προσπάθεια για αποϊ-
δεολογικοποίηση της εκπαίδευσης
και της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Προτείνεται η διεξαγωγή ενός διαλό-
γου στην υπηρεσία ενός κοινού, γενι-
κού και εθνικού συμφέροντος στο
οποίο υποτάσσονται τα ταξικά συμφέ-

ροντα. Η εκπαιδευτική πολιτική ως το-
μέας της δραστηριότητας του αστικού
κράτους έχει ταξική βάση, αποτελεί
την πραγμάτωση συμφερόντων των
κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων στο
χώρο της εκπαίδευσης σε μια δεδο-
μένη ιστορική στιγμή. Η δυνατότητα
πραγματοποίησης των αιτημάτων και
των προσανατολισμών της εξαρτάται
από τον κάθε φορά συσχετισμό κοι-
νωνικών και πολιτικών δυνάμεων και
προϋποθέτει τη συναίνεση των κυ-
ριαρχούμενων και υποτελών τάξεων.
Καθοριστικό έτσι αναδείχνεται το ζή-
τημα της ηγεμονίας

2. Η «μηδενική» βάση του εθνικού
διαλόγου για την εκπαίδευση εμπε-
ριέχει τη σιωπηρή παραδοχή ότι η
όποια κυβέρνηση αναλαμβάνει έναν
πολιτικοϊδεολογικό αγώνα «εναντίον
των πάντων». Μια τέτοια εκδοχή,
σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό
Γιώργο Μαυρογιώργο είναι ανιστορική
και διπλά επικίνδυνη. Η συναίνεση
στην αποδοχή της μηδενικής βάσης
αφήνει ανοιχτά τουλάχιστον δύο ζητή-
ματα. Από τη μια προσφέρεται για
επαναφορά στη συζήτηση και ενδεχό-
μενη αναίρεση δημοκρατικών κατα-
κτήσεων στην εκπαίδευση. Από την
άλλη αποκρύπτει το γεγονός ότι ο
οποιοσδήποτε διάλογος για την εκπαι-
δευτική πολιτική δεν έχει μηδενική
βάση αν λάβουμε υπόψη την οικονο-
μική «κρίση», την εισοδηματική πο-
λιτική, τα μνημόνια.

3. Το διαδικαστικό πλαίσιο διεξα-
γωγής του διαλόγου, έτσι όπως επι-
βλήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις
από τις ηγεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας, μεταμόρφωσε το εκπαιδευτι-
κό ζήτημα σε «ατομική» υπόθεση
και γνώμη του κάθε μαθητή, εκπαι-
δευτικού ή γονέα χωριστά, με την
επίκληση αρχών «άμεσης δημοκρα-
τίας», που πρόβαλε ως ζητούμενο τη
διερεύνηση του κύκλου των διαλε-
γομένων.

4. Η λειτουργία των θεσμών δεν
καθορίζεται από τις προθέσεις των
προσώπων που συμμετέχουν στους
θεσμούς, αλλά από τις πολιτικές που
τους συγκροτούν.

5. Αν δεν τίθεται σ’ αμφισβήτηση η
οικονομική βάση της κοινωνικής τά-
ξης πραγμάτων, η κριτική ενάντιά
της, όσο οξεία και αν είναι, μπορεί ν’
αποδειχτεί πολύ χρήσιμη γι’ αυτήν,
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μια και συμβάλλει στην ύπαρξη έν-
τονης αλλά και ασφαλούς συζήτησης
και διαμάχης και στην προώθηση
«λύσεων» για τα διάφορα «προβλή-
ματα», λύσεων, που αποκρύπτουν
και απομακρύνουν την προσοχή από
το μεγαλύτερο απ’ όλα τα «προβλή-
ματα», συγκεκριμένα απ’ το ότι πρό-
κειται για μια κοινωνική τάξη πραγ-
μάτων στην οποία βασιλεύει η επι-
δίωξη του κέρδους

Η ιστορία των «εθνικών
διαλόγων» για την Παιδεία

Οι «διάλογοι για την Παιδεία» υπήρ-
ξαν μηχανισμοί εξαγοράς συναίνεσης.

Το υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η
βασική επιδίωξη του εθνικού διαλό-
γου είναι να τεθούν οι προτεραιότητες
και κατόπιν να συσταθούν ομάδες ερ-
γασίας για την αναζήτηση «αναγκαίων
και ρεαλιστικών λύσεων» έως τον
Απρίλιο.

Σε μια, κατά τη γνώμη μας, κρίση ει-
λικρίνειας, η πρώην υπουργός Παιδεί-
ας Άννα Διαμαντοπούλου με αφορμή
την εξαγγελία για εθνικό διάλογο
έγραψε: «Οι εξαγγελίες ακούγονται
κάποιες φορές ευχάριστα και οι
υπουργοί Παιδείας αγοράζουν χρόνο,
με πρόσχημα πολλές φορές τον εθνικό
διάλογο. Μία σύγκριση των συνεντεύ-
ξεων στις εφημερίδες τα τελευταία
χρόνια θα πείσει τον καθένα». (Οι
υπογραμμίσεις δικές μας)

Είναι αλήθεια ότι, αν ρίξει μια ματιά
κάποιος τα τελευταία 30 χρόνια στα
εκπαιδευτικά μας πράγματα, θα δια-
πιστώσει ότι ο διάλογος που εγκαινία-
σε ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης
έχει... ιστορία. Κάθε φορά που επιχει-
ρούνταν παρεμβάσεις που είχαν σο-
βαρό αντίκτυπο στη σχολική ζωή και
τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευ-
τικών ή όταν η εκπαίδευση βρισκόταν
σε μια κατάσταση που έμοιαζε με εύ-
θραυστη εκεχειρία ή εμπόλεμη ζώνη,
ο εθνικός διάλογος και οι μηχανισμοί
του (ΕΣΥΠ κ.λπ.) χρησιμοποιήθηκαν
για την εξαγορά της συναίνεσης της
κοινής γνώμης και την επιβολή της
κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής,
που καθόλου τυχαία ήταν συνάρτηση
«οδηγιών» είτε της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, είτε διεθνών οργανισμών τύπου
ΟΟΣΑ.

Και, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, η

επίκληση του εθνικού συμφέροντος
προσφερόταν για την υπονόμευση των
κοινωνικών διεκδικήσεων της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, των κινητοποι-
ήσεων και των αντιστάσεων.

Η Ιστορία
των Εθνικών Διαλόγων

Ο πρώτος εθνικός διάλογος για την
παιδεία θα ξεκινήσει με την ανάληψη
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας από τον Αντώνη Τρίτση το
1986.

Η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ (Αντώνης Τρίτσης), λίγες μόλις
εβδομάδες μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων της (25/4/1986) είχε την
πρωτοβουλία να κηρύξει το «διαρκή
εθνικό διάλογο» για την Παιδεία.

Στην πρώτη συνέντευξη τύπου
(23.5.86) που οργάνωσε ο Υπουργός
Παιδείας καταθέτει το ιδεολογικό
στίγμα του διαλόγου που είναι «η ανα-
μέτρηση με το φαινόμενο του κομμα-
τισμού στα σχολεία» καθώς «έχω ει-
δική εντολή ως νέα πολιτική ηγεσία
στο χώρο της παιδείας να φέρω το μή-
νυμα της ποιοτικής αναβάθμισης και
της στερέωσης της μεγάλης εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης».

Η θεματολογία και οι στόχοι του δια-
λόγου προσπαθούν να απαντήσουν στα
αδιέξοδα της εκπαιδευτικής πολιτικής
της εποχής και να δημιουργήσουν
προϋποθέσεις για την προώθηση αλ-
λαγών που σχετίζονταν, ανάμεσα σε
άλλα, με τα εργασιακά των εκπαιδευ-
τικών, αξιολόγηση μαθητών εκπαι-
δευτικών, επαναφορά των αρχαίων
από το πρωτότυπο κλπ.

Ο δεύτερος εθνικός διάλογος
(1991)

Ο επόμενος εθνικός διάλογος έγινε
το 1991, μετά τις μαθητικές καταλή-
ψεις, τη δολοφονία του Νίκου Τεμπο-
νέρα και την απόσυρση του πολυνο-
μοσχεδίου Κοντογιαννόπουλου και
θα επιτρέψει στην τότε κυβέρνηση της
Ν.Δ. να βγει από το πολιτικό της αδιέ-
ξοδο. Εξαγγέλλεται αρχικά από τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη,
που δηλώνει στις 10.1.91 πως «η πο-
λιτική μας στα θέματα της παιδείας εί-
ναι ανοιχτή για συζήτηση. Ήταν πάντα
ανοιχτή. Τα θέματα είναι όλα στο τρα-

πέζι. Ξεκινάμε από μηδενική βάση»,
ενώ στις 8/3/91 ο νέος υπουργός Παι-
δείας της νεοδημοκρατικής κυβέρνη-
σης Γιώργος Σουφλιάς ανακοινώνει
τις «αρχές και τις διαδικασίες του νέ-
ου εθνικού διαλόγου για την παιδεία»

Οι βασικοί στόχοι του διαλόγου πα-
ραμένουν ίδιοι με αυτούς της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της περιόδου,
όπως αυτή εκφράζονταν από το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της Νέας Δημο-
κρατίας. Έτσι και στη νέα φάση ο
Γ.Σουφλιάς έθεσε ως βασικό στόχο
των επιχειρούμενων αλλαγών στην ελ-
ληνική εκπαίδευση την ανταπόκρισή
της στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής
ενοποίησης. Από εκεί και πέρα οι στό-
χοι που προωθούνται μέσω του διαλό-
γου έχουν να κάνουν με την ενίσχυση
του κρατικού ελέγχου και της κοινω-
νικής επιλογής στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα και το συντηρητικό προσανατο-
λισμό των σχολικών γνώσεων.

Το ΕΣΥΠ (1995 - 1999)
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1995, όταν

υπουργός Παιδείας ήταν ο Γ. Παπαν-
δρέου, θεσμοθετείται το Εθνικό Συμ-
βούλιο για την Παιδεία (ΕΣΥΠ). Το
ΕΣΥΠ αναλαμβάνει δράση τον Ιανουά-
ριο του 1999 μετά τις μεγάλες και συ-
νεχείς κινητοποιήσεις των μαθητών
και των εκπαιδευτικών που αντιδρού-
σαν στις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές
του υπουργού Παιδείας Γερ. Αρσένη
(πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα μα-
θήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, μισθο-
λόγιο, κατάργηση επετηρίδας κ.ά.).
Βρισκόμαστε ήδη σε μια περίοδο που
το manual της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής στη χώρα μας έρχεται μεταφρα-
σμένο από τα κέντρα αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο τρίτος εθνικός διάλογος
(Ιανουάριος 2005)

Ο διάλογος της νέας κυβερνητικής
θητείας της Ν.Δ. (2004-2007) είχε τα
ίδια συντηρητικά χαρακτηριστικά που
είχαν και οι προηγούμενοι. Η τότε
υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννά-
κου ενημέρωσε την εκπαιδευτική κοι-
νότητα και την κοινή γνώμη πως στις
21 Ιανουαρίου θα αρχίσει ο «εθνικός
διάλογος για την Παιδεία», για να συ-
ζητηθούν οι αλλαγές που πρέπει να γί-
νουν.
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Ο νέος Εθνικός Διάλογος ξεκίνησε
πάνω σε οκτώ άξονες που αποτελού-
σαν και τις κατευθύνσεις της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της κυβέρνησης,
ενώ ως στόχοι των μεταρρυθμίσεων
θα προταθούν «πριν απ’ όλα τα θέματα
για τα οποία έχουμε αναλάβει δεσμεύ-
σεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση…». Στα πλαίσια αυτά ως θέματα του
διαλόγου προωθούνται «… η σύνδεση
εκπαιδευτικών μονάδων με τον κόσμο
της εργασίας, η δημιουργία όρων προ-
ϋποθέσεων που να ευνοούν τη μάθηση
σε χώρους εργασίας, η μαθητεία και
η εξειδίκευση, οι δίαυλοι ανάμεσα σε
επιχειρήσεις και φορείς κατάρτισης
και η δημιουργία νέων δομών ανάμεσα
στην επαγγελματική κατάρτιση, τη γε-
νική εκπαίδευση και την ανώτατη εκ-
παίδευση».

Για τα πανεπιστήμια και γενικά την
τριτοβάθμια εκπαίδευση «κατευθυν-
τήριες γραμμές είναι η συνάρτηση των
σπουδών με τις ανάγκες των ευρωπαϊ-
κών κοινωνιών και οικονομιών, η δια-
σύνδεση με κέντρα έρευνας και δυνα-
μικές επιχειρήσεις».

Χαρακτηριστική, την περίοδο αυτή,
είναι και η προσπάθεια αναθεώρησης
του άρθρου 16 του Συντάγματος για τη
δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων
στην Ελλάδα. Παρά την αρχική συναί-
νεση του ΠΑΣΟΚ, το όλο εγχείρημα
ανατράπηκε μπροστά στον ανυποχώ-
ρητο αγώνα του φοιτητικού κινήματος,
μεγάλου μέρους των πανεπιστημιακών
(που εκφράζονταν από την τότε διοί-
κηση της ΠΟΣΔΕΠ) και της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας (απεργία διαρκείας
ΔΟΕ και 14 μέρες απεργίες ΟΛΜΕ
φθινόπωρο 2006).

Ο Εθνικός Διάλογος του 2009 
Ο διάλογος που εξήγγειλε ο Υπουρ-

γός Παιδείας της ΝΔ Άρης Σπηλιωτό-
πουλος στις 23/1/09 ήρθε σε μια κρί-
σιμη κοινωνική και πολιτική συγκυρία,
ύστερα από την κοινωνική έκρηξη της
νεολαίας το Δεκέμβρη του 2008, που
ανέδειξε τη μεγάλη χρεοκοπία της κυ-
ρίαρχης πολιτικής τόσο στην εκπαί-
δευση όσο και στην οικονομία.

Ο νέος διάλογος λειτούργησε ως
απάντηση του πολιτικού συστήματος
στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό κίνη-
μα, που όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχ-
θηκε ως αντίπαλος στις επιλογές του
στην εκπαίδευση.
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ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ή ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Αντώνης Τρίτσης
25 Απριλίου 1986 - 9 Μαΐου 1988  

Ο πρώτος διδάξας - Εξήγγειλε διαρκή
εθνικό διάλογο (1986)

Γιώργος Σουφλιάς
10 Ιανουαρίου 1991-13 Οκτωβρίου 1993  

Ο δεύτερος εθνικός διάλογος (1991) –
Από «μηδενική βάση»

Γιώργος Παπανδρέου
8 Ιουλίου 1994 - 25 Σεπτεμβρίου 1996 Δημιουργία ΕΣΥΠ

Γεράσιμος Αρσένης
25 Σεπτεμβρίου 1996 - 13 Απριλίου 2000 

Επί υπουργίας του το ΕΣΥΠ αναλαμβάνει
δράση τον Ιανουάριο του 1999

Μαριέττα Γιαννάκου
10 Μαρτίου 2004 - 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο τρίτος εθνικός διάλογος (Ιανουάριος
2005) – Οι «ευρωπαϊκές δεσμεύσεις»

Άρης Σπηλιωτόπουλος
8 Ιανουαρίου 2009 - 7 Οκτωβρίου 2009 

Ο τέταρτος εθνικός διάλογος (2009), υπό
την προεδρία του Γ. Μπαμπινιώτη για τα
θέματα της Γενικής Εκπαίδευσης Το
«πόρισμα» και η προώθηση κοινών
στρατηγικών για την εκπαίδευση στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άννα Διαμαντοπούλου
7 Οκτωβρίου 2009 - 7 Μαρτίου 2012

Εθνική Διακομματική Επιτροπή για την
Παιδεία - Λειτουργία του ΕΣΥΠ - Για τις αλ-
λαγές στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και το
νέο Λύκειο (τέλος του 2010-μέσα του 2011)

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
21 Ιουνίου 2012 μέχρι 9/6/14

Σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων -
Αξιολόγηση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Αύγουστος 2012)

Ανδρέας Λοβέρδος
10 Ιουνίου 2014 – Ιανουάριος 2015

Εξήγγειλε εθνικό διάλογο αλλά …δεν πρό-
φτασε – «Προεκλογικό» Εθνικό Συμβού-
λιο Παιδείας, σε επίπεδο Συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευση με συντονιστή τον Σωκράτη Κά-
τσικα (Δεκ 2014 – Ιαν. 2015)

Αριστείδης Μπαλτάς
Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2015

Εξαγγέλλει «ευρύτατο διάλογο για τις
ουσιαστικότερες και βαθύτερες αλλα-
γές» (28 Ιανουαρίου 2015) – αλλά …δεν
πρόφτασε

Νίκος Φίλης
23 Σεπτεμβρίου 2015 -

Εθνικός διάλογος Δεκ 2015 – Απρίλιος
2016 (Εθνική Επιτροπή του Εθνικού Κοι-
νωνικού Διαλόγου - Επιτροπή Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής -Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας)
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Στη σχετική συζήτηση στη Βουλή ο
Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής θα το-
νίσει ότι «οι αλλαγές στο λύκειο και
στο εξεταστικό αποτελούν καίριας ση-
μασίας μεταρρύθμιση η οποία θέλου-
με να προέλθει μέσα από κοινή συμ-
φωνία κομμάτων και κοινωνίας»

Η δημοσιοποίηση του Πορίσματος
του τελευταίου εθνικού διαλόγου
(23/11/09) έδειξε τις προτεραιότητες
της κυρίαρχης πολιτικής, που είχαν να
κάνουν με την αλλαγή της βασικής εκ-
παίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας). Αυτό κυρίως εκφράστηκε
με τη πρόταση του Πορίσματος για εκ-
πόνηση νέων αναλυτικών προγραμμά-
των και με τις προτεινόμενες αλλαγές
στο εξεταστικό σύστημα.

Σύμφωνα με το Πόρισμα, το αναλυ-
τικό πρόγραμμα θα αντικαταστήσει ένα
εθνικό πλαίσιο στόχων μάθησης με
ταυτόχρονη «σε κάποιο βαθμό δυνα-
τότητα προσαρμογής του προγράμμα-
τος σπουδών σε περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο». Η πρόταση αποτελεί
αλλαγή θεμελιακής σημασίας, καθώς
η διαμόρφωση εθνικού πλαισίου μα-
θησιακών στόχων ανοίγει το δρόμο για
ανταγωνισμό και κατηγοριοποίηση των
σχολικών μονάδων και ταυτόχρονα
προσαρμόζει το περιεχόμενο της εκ-
παίδευσης στην τοπική και περιφερει-
ακή οικονομία, δηλ. στα τοπικά επιχει-
ρηματικά συμφέροντα.

Η ιδεολογικοπολιτική στόχευση των
προγραμμάτων είναι συγκεκριμένη και
ξεκάθαρη: «προώθηση κοινών στρα-
τηγικών για την εκπαίδευση στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το Πό-
ρισμα επίσης διαπιστώνει την ανάγκη
να αποδεσμευτεί το λύκειο από τις ει-
σαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ, για να
αποκτήσει ως ανώτερη βαθμίδα της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παιδευ-
τική αυτοτέλεια και ισχυρή μορφωτική
ταυτότητα, την οποία όμως δεν προσ-
διορίζει ούτε με γενικό τρόπο.

Περίοδος 2009 - 2014
Παρόμοια τακτική με όχημα άλλοτε

τον «εθνικό διάλογο», άλλοτε το ΕΣΥΠ
και άλλοτε «Επιτροπές» εμπειρογνω-
μόνων ή προσωπικοτήτων επιχειρείται
και την περίοδο 2009–2014 (με
υπουργούς την Α. Διαμαντοπούλου,
τον Γ. Μπαμπινιώτη και τον Κ. Αρβα-
νιτόπουλο), με στόχο -σε όλες τις πε-
ριπτώσεις- την επιβολή αλλαγών στη

βάση των κατευθύνσεων της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της Ε.Ε. με συστα-
τικό στοιχείο τις περικοπές και τις
ιδιωτικοποιήσεις.
Ο νέος «εθνικός διάλογος»

«θα πρέπει επίσης να έχουμε συ-
νείδηση ότι η κυβέρνηση είναι εξα-
ναγκασμένη να παίρνει υπόψη της
δεσμεύσεις που προέρχονται από
διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ,
και από τις μνημονιακές υποχρεώ-
σεις» (Α. Λιάκος, από την εισήγηση,
στην πρώτη συνάντηση εργασίας της
επιτροπής διαλόγου για την παιδεία).

Σήμερα, το υπουργείο Παιδείας
προωθεί τη διαδικασία ακόμα ενός
«εθνικού – κοινωνικού διαλόγου» για
την Παιδεία. Επαγγέλλεται έναν εκ-
παιδευτικό κήπο της Εδέμ, που προ-
ετοιμάζεται από «ειδικούς με ανοιχτά
μυαλά» και σερβίρεται με τη γνωστή
και δοκιμασμένη μαγειρική του λόγου.

Για ακόμη μια φορά προβάλλεται η
αναγκαιότητα διαλόγου και συναίνεσης
με μια έρπουσα ιδεολογία που έχει ως
συστατικά της στοιχεία τον εθνικό και
υπερκομματικό χαρακτήρα του διαλό-
γου και της εκπαίδευσης, την αμοιβαι-
ότητα, τη συνευθύνη, την ειλικρίνεια,
τη σοβαρότητα, το συμβιβασμό, την
άποψη των «ειδικών», τη διαδικαστική
ουδετερότητα, το ρεαλισμό, το εφικτό
και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Είναι αλήθεια ότι το υπουργείο Παι-
δείας δεν τσιγκουνεύτηκε εύηχες λέ-
ξεις και προτάσεις που μπορεί να δεί-
χνουν ότι αφουγκράζονται αγωνίες εκ-
παιδευτικών και εκπαιδευομένων.

Ωστόσο, η υπερκατανάλωση προτά-
σεων του τύπου «απαλλαγή των μαθη-
τών και των οικείων τους από το άγχος
της ανασφάλειας», «Λύκειο που θα δί-
νει διέξοδο στις δεξιότητες του μαθη-
τή», «περικοπές στη διδακτέα ύλη και
τις εξετάσεις», «μέριμνα για την ειδι-
κή αγωγή», «ενισχυτική διδασκαλία»,
«αναβάθμιση του Λυκείου», όταν δεν
συμφωνούν με τα έργα, στοχεύουν
αποκλειστικά στην υφαρπαγή της συ-
ναίνεσης.

Και αυτό το λέμε, καθώς γνωρί-
ζουν ακόμη και οι πέτρες πως τα ση-
μαντικά και τα στοιχειώδη έχουν ήδη
συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 3ου
Μνημονίου που δεσμεύει στην προ-
ώθηση των αντιεκπαιδευτικών μέ-
τρων της περίφημης έκθεσης του
ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση. Ακόμα και

ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας περαδέ-
χεται σε δηλώσεις του ότι «η αντιμε-
τώπιση δομικών προβλημάτων της εκ-
παίδευσης συναρτάται με την έκθεση
του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση της εκ-
παίδευσης στη βάση των βέλτιστων
διεθνών πρακτικών», στη βάση «επι-
τροπής των εμπειρογνωμόνων που
μαζί με τον ΟΟΣΑ θα συγκροτηθεί».

Όπως μπορούμε να διαβάσουμε στο
Μνημόνιο Γ που ψηφίστηκε στις 13
Αυγούστου 2015 στη Βουλή και δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 14 Αυγούστου
(ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδο-
τικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης), όλα
αυτά τα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς
και όλα όσα υποτίθεται ότι θα «συζη-
τηθούν» στον «εθνικό/κοινωνικό διά-
λογο», έχουν ήδη συμφωνηθεί με την
τρόικα και αποτελούν Νόμο του ελλη-
νικού κράτους!

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπα-
σμα από το ΦΕΚ (Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, Αρ. Φύλλου 94, Νόμος
4336/14-8-2015, σελ.1026-1027):

«Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφα-
λίσουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό
του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα
με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και
αυτό θα τροφοδοτήσει την προγραμ-
ματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανά-
πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με
τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρο-
γνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως
τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.
Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ
έρευνας και εκπαίδευσης, και της συ-
νεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων,
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρή-
σεων με σκοπό την ενίσχυση της και-
νοτομίας και της επιχειρηματικότητας
(βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ-
λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει
την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του
“Νέου Σχολείου”, το περιθώριο περαι-
τέρω εξορθολογισμού (των τάξεων,
σχολείων και πανεπιστημίων), τη λει-
τουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την
αποδοτικότητα και αυτονομία των δη-
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μόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και
την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα
τα επίπεδα.

Η επανεξέταση θα προτείνει συστά-
σεις σύμφωνα με τις βέλτιστες πρα-
κτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Με βάση
τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι
αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποι-
ημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης
και θα υποβάλουν προτάσεις για δρά-
σεις το αργότερο έως τον Μάιο του
2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον
Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυ-
νατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν
σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έτος
2016 - 2017.

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να
ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτι-
κών ωρών ανά μέλος του προσωπικού,
, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά
τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλ-
τιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟ-
ΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του
2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών και των σχολικών μονάδων θα συ-
νάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγη-
σης της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη
μεταχείριση όλων των φορέων παρο-
χής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμε-
νων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθο-
ρίζοντας ελάχιστα πρότυπα».

Δηλαδή:

◗Μείωση του κόστους της εκπαί-
δευσης.

◗Αξιολόγηση όλων των παραγόντων
της σε σύνδεση με επιδόσεις, απο-

τελεσματικότητα και μισθούς.

◗Μαθητεία για την πλειονότητα των
αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευ-

σης και περιφερειακές συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

◗Επιχειρηματικότητα σε όλο το μή-
κος και το πλάτος της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας, μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των εργοδοτών και μεγαλύτερη
χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό και ο νέος «εθνικός
διάλογος» θυμίζει περισσότερο ένα ξε-
θωριασμένο πια σύνθημα έξω από το
παλιό υπουργείο Παιδείας στη Μητρο-
πόλεως: «Συνδιαλέγομαι, συνδιαλέγε-
σαι, συνδιαλέγεται... αποφασίζουν».

Βιβλιογραφία
• Αφετηριακές θέσεις για τον Εθνικό και

Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία, του
προέδρου της επιτροπής Αντώνη Λιάκου,
http://dialogos.minedu.gov.gr/?page_id=
484 

• Κάτσικας Χρήστος, Πρώτη συνάντηση ερ-
γασίας της επιτροπής διαλόγου για την παι-
δεία! Βροχή από πέτρες στο παρόν και…
πολύ σανό για το μέλλον! http://www.anti-

tetradia.gr/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=1187:proti-sy-
nantisi-ergasias-tis-epitropis-dialogou-
gia-tin-paideia-vroxi-apo-petres-sto-pa-
ron-kai-poly-sano-gia-to-mellon&catid=
72&Itemid=103

• Κάτσικας Χρήστος, Διάλογοι για την Παιδεία:
Αναφορές και ενθύμια με παρελθόν Ο
«Εθνικός Διάλογος» στη σκιά των Μνημο-
νίων: Μονόλογος… με βιτρίνα διαλόγου,
http://www.antitetradia.gr/portal/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=1
181:dialogoi-gia-tin-paideia-anafores-kai-
enthymia-me-parelthon-o-ethnikos-dialo-
gos-sti-skia-ton-mnimonion-monologos-
me-vitrina-dialogou&catid=72&Itemid=103

• Κάτσικας Χρήστος, Η έκθεση του ΟΟΣΑ
και ο “εθνικός διάλογος” για την Παιδεία,
http://www.antitetradia.gr/portal/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=
1184:i-ekthesi-tou-oosa-kai-o-ethnikos-
dialogos-gia-tin-paideia&catid=72&Ite-
mid=103

• Μαυρογιώργος Γιώργος, Ο «διαρκής εθνικός
διάλογος» για την Παιδεία : Ρομαντική πρω-
τοβουλία ή αρχιτεκτονική διαμόρφωσης της
κοινής γνώμης;alfavita.gr/apopsin/o-diar-
kis-ethnikos-dialogos-gia-tin-paideia-ro-
mantiki-protovoylia-i-arhitektoniki

• Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, Ο εθνικός και
κοινωνικός διάλογος για την παιδεία,
http://dialogos.minedu.gov.gr/?page_id=484 

• Ρέππας Χρήστος, “Εθνικοί διάλογοι” και
ηγεμονία του νεοσυντηρητισμού στην παι-
δεία, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τευχ.
95/2010, σελ. 38.

α
φ

ιέ
ρ

ω
μ

α
: «

εθ
νι

κ
ό

ς 
δ

ιά
λο

γο
ς»

, μ
ύ

θ
ο

ι &
 π

ρ
α

γμ
α

τι
κ

ό
τη

τα
 

Μετά από άνιση μάχη με το καρκίνο έφυγε απ’ τη ζωή ο σύντροφός μας Βασίλης
Καραμπάτσας, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία 64 ετών. Ο Βασίλης
παιδί πολιτικών προσφύγων γεννήθηκε στην Τασκένδη το 1952. Πέρασε τα παιδικά
του χρόνια στην προσφυγιά και ήρθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα το 1958,
με το πρώτο κύμα αμνηστίας.

Από μικρό παιδί στρατεύτηκε στο λαϊκό κίνημα, ποτισμένος με τις πανανθρώ-
πινες ιδέες του επαναστατικού και κομμουνιστικού κινήματος.

Σπούδασε στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και
υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση για πάνω από 30 χρόνια.

Απ’ τις αρχές της δεκαετίας του 1990 συστρατεύτηκε με το μαρξιστικό λενινι-
στικό κίνημα, εντάχθηκε στο Μ-Λ ΚΚΕ και έμεινε πιστός στις επαναστατικές ιδέες
μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του.

Ο Βασίλης διακρίνονταν για τη βαθειά διαλεκτική του σκέψη, την πίστη του στα ιδανικά του σοσιαλισμού και του
κομμουνισμού και ήταν ενεργό στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μέσα απ’ τον Εκπαιδευτικό Όμιλο - αντιτετράδια της εκπαίδευσης και τις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις, στην ΕΛΜΕ
Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου, Καλλιθέας

Η απώλειά του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσοι τον γνώρισαν και έζησαν μαζί του.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Βασίλη!

Έφυγε από τη ζωή
ο σύντροφός μας Βασίλης Καραμπάτσας
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Έχει γίνει κανόνας, στις νεότερες τοποθετήσεις σχε-
τικά με την εκπαιδευτική πολιτική, να αναφέρεται
η ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος

μπροστά στην πραγματικότητα της «παγκόσμιας κοινω-
νίας της γνώσης» και της “παγκόσμιας κοινωνίας των
πληροφοριών”.

Στα πλαίσια αυτά, τα τελευταία χρόνια, στις θεραπευ-
τικές αγωγές που προτείνονται για την εκπαίδευση προ-
βάλει το σύνθημα «εκμάθηση της μάθησης» ή λαϊκότερα
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Δεν υπάρχει κείμενο της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ για την εκ-
παιδευτική πολιτική, που να μην επικεντρώνει (ως υπο-
τίθεται αντίδοτο στα «παρωχημένα αναλυτικά προγράμ-
ματα», στην «κουραστική εγκύκλια γνώση» και στην
«αποστήθιση και τη μηχανική μάθηση» που «μετατρέπει
τους μαθητές σε παθητικούς αποδέκτες»), στη μέθοδο
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (learning to learn) η οποία
αποτελεί, μάλιστα, μια από τις οκτώ δεξιότητες που έχει
αποφασίσει η ΕΕ ότι πρέπει να δίνονται μέσω της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας για τη “δια βίου μάθηση”.

Πριν λίγες μέρες, στις «Αφετηριακές θέσεις για τον
Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία», ο πρό-
εδρος της επιτροπής Αντώνης Λιάκος, αντιγράφοντας την
κατευθυντήρια αυτή γραμμή, σημείωνε:  «Το σχολείο χρει-
άζεται να απελευθερωθεί από ένα πρόγραμμα παρωχη-
μένο, που φορτώνει τα παιδιά και τους γονείς τους κου-
ραστικές, ανούσιες και κατακερματισμένες γνώσεις. Το
σχολείο πρέπει να λειτουργήσει με λιγότερο κόπο αλλά
πιο έξυπνα. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει η νέα ηλε-
κτρονική εποχή. Πρέπει να ξανασχεδιαστούν τα αναλυτικά
προγράμματα, να ενισχύσουμε τη σχέση δασκάλων και μα-
θητών, την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Οι μαθητές
από παθητικοί αποδέκτες γνώσεων πρέπει να μάθουν τη
μέθοδο να λύνουν προβλήματα και να χειρίζονται πληρο-
φορίες. Να μάθουν να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν».

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, το κύριο ζήτημα είναι να
βρει το εκπαιδευτικό σύστημα μια λύση που να αντιμε-
τωπίζει την πληθώρα των γνώσεων - πληροφοριών με
τις οποίες έρχεται σε επαφή ο σύγχρονος άνθρωπος. Η
«λογική» εκμάθησή τους είναι πρακτικά αδύνατη. Είναι
επίσης φανερό ότι και η μηχανική απομνημόνευσή τους
είναι αδύνατη αλλά και παιδαγωγικά ανεπιθύμητη. Από
την άλλη, υποστηρίζουν, ότι οι ίδιες οι πληροφορίες
έχουν ημερομηνία λήξης, παλιώνουν ταχύτατα, απαξιώ-
νονται πολύ γρήγορα και τη σειρά τους παίρνουν νέες
γνώσεις - πληροφορίες που κι αυτές δεν αργούν να πα-
λιώσουν. Άρα τι απομένει ; Να εξοπλιστεί ο νέος άνθρω-

πος από το σχολείο με δεξιότητες εύρεσης, επιλογής,
οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών που
χρειάζεται.

Εργαλειακή λογική
και υποτίμηση της ουσίας της γνώσης

Το «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» προβάλλεται σαν το
ελιξίριο της σύγχρονης παιδαγωγικής που αντιμετωπίζει
την πλημμυρίδα πληροφοριών και την παλαίωση των
γνώσεων. Πρόκειται για μια νέα ανακάλυψη του τροχού
που χρησιμεύει ιδιαίτερα και στη δια βίου εκπαίδευση,
το άλλο βροντερό σύνθημα της εποχής της «νέας οικο-
νομίας». Σύμφωνα με την επίσημη εκπαιδευτική ρητο-
ρική ικανός για το μέλλον είναι όποιος είναι σε θέση να
αναζητήσει μέσα στην πλημμύρα των πληροφοριών που
πέφτει επάνω του εκείνη που έχει σημασία για μια συγ-
κεκριμένη ενέργεια.

Η «εκμάθηση της μάθησης», προτεραιότητα της κυ-
ρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής, στηρίζεται σε ένα είδος
γενικής μόρφωσης το οποίο δεν καλλιεργεί και δεν ανα-
πτύσσει τη συνθετική - αναλυτική σκέψη, δε δίνει τις βά-
σεις για την ερμηνεία της κοινωνίας και του κόσμου. Ο
υπερτονισμός του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» αποσυν-
δεδεμένος από το «τι και για ποιο σκοπό μαθαίνω» απο-
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Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εργαλειακή λογική
και υποτίμηση της ουσίας της γνώσης



τελεί μια φανερή υποτίμηση της ουσίας της μόρφωσης.
Πρόκειται, σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό Γιώργο

Γρόλλιο, για ένα είδος γενικής μόρφωσης με κεντρικό
χαρακτηριστικό την πολυδιάσπαση της γνώσης, τον κα-
τακερματισμό της. Από αυτόν τον ασύνδετο γαλαξία γνώ-
σεων θα αξιοποιηθούν, αργότερα, στην παραγωγή, μόνο
οι ελάχιστες άμεσα χρήσιμες. Οι υπόλοιπες γενικές γνώ-
σεις είναι αναγκαίες απλά και μόνο για την ανάπτυξη της
«εκμάθησης της μάθησης», στη βάση της εργαλειακής
λογικής που με τη σειρά της θα αποτελεί την προϋπόθεση
της κατάρτισης - επανακατάρτισης, με στόχο τη γρήγορη
και αποτελεσματική προσαρμογή των ελαστικών εργα-
ζομένων στις αλλαγές συνθηκών εργασίας.

Η «εκμάθηση της μάθησης» της νεοφιλελεύθερης ανα-
διάρθρωσης δεν στοχεύει στην κατανόηση του κόσμου και
της κοινωνίας, καθώς αποτελεί μια αποστεωμένη καρι-
κατούρα της «εκμάθησης της μάθησης» που προώθησε
το κίνημα της νέας αγωγής. Βασίζεται στον κατακερματι-
σμό της γνώσης, στην άρνηση του ενιαίου χαρακτήρα της.
Μειώνει στο ελάχιστο το βάθος της γνώσης και έτσι απο-
διαρθρώνει την παράδοση του κινήματος της νέας αγωγής,
αξιοποιώντας επιλεκτικά στοιχεία από αυτό το αστικό ρεύ-
μα, αλλάζοντας ριζικά το περιεχόμενο.

Το ζητούμενο για τη μορφωτική αντίληψη της νεοφι-
λελεύθερης αναδιάρθρωσης δεν είναι η σύνθεση των
γνώσεων, η κατανόηση της κοινωνίας και του κόσμου,
πολύ περισσότερο δεν είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων για
την αλλαγή της κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη
της «εκμάθησης της μάθησης», με στόχο την επιλεκτική
αξιοποίηση τεμαχισμένων γνώσεων σε συνθήκες εργα-
σίας που αλλάζουν. Μιλάμε για την εξοικείωση του μα-
θητή με δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας,
τον εφοδιασμό του με ένα “κουτί πρώτων βοηθειών” γε-
μάτο από βασικές γνώσεις / δεξιότητες με τις οποίες θα
βγει στην αγορά εργασίας.

Γνώση, πληροφορία και κριτική σκέψη
Για να αποφύγουμε κάθε αχρείαστη παρεξήγηση επι-

σημαίνουμε ότι η εκμάθηση μεθόδων μελέτης δεν είναι
μια διαδικασία έξω από τη λογική της παιδαγωγικής.
Προβληματικός γίνεται ο υπερτονισμός της μεθόδου από
την κυρίαρχη πολιτική, καθώς αποσπάται από τα περιε-
χόμενα της διδασκαλίας – μάθησης και κυρίως από το
σκοπό της όλης μορφωτικής διαδικασίας.

Βεβαίως ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να
απομνημονεύει τα πάντα, αλλά εδώ χρειάζεται μια προ-
σοχή για να μη πετάμε μαζί με τα απόνερα και το παιδί:
Δεν μπορούμε να διαγράφουμε την αξία των γνώσεων.
Σύμφωνα με τον παιδαγωγό Γιώργο Μωραΐτη, η γνώση
είναι αναγκαία συνθήκη, επειδή είναι η δημιουργική αν-
τανάκλαση της πραγματικότητας στη συνείδηση του αν-
θρώπου. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει διάνοια, δεν υπάρχει
λειτουργία όχι μονάχα γνωστική, αλλά ούτε και συναι-
σθηματική και βουλητική. Το πρόβλημα είναι τι είδους
γνώσεις και πώς τις αποκτάμε. Η απομνημόνευση και ο
αποθησαυρισμός των γνώσεων δεν είναι κακό, είναι η
προϋπόθεση της διανόησης, είναι οι προσλαμβάνουσες
παραστάσεις απάνω στις οποίες θεμελιώνεται και κάθε
καινούργια γνώση και κάθε προσπάθεια, ενώ το κατευ-
θείαν αρνητικό είναι η αποστήθιση, που και άγονη είναι
και σπατάλη δυνάμεων συνιστά, γιατί δεν έχει τη μονι-
μότητα της αφομοιωμένης γνώσης και σύνδεση με τις
γνώσεις άλλων πεδίων.  

Η συσσώρευση πολλών γνώσεων στα αναλυτικά προ-
γράμματα και ο βομβαρδισμός του μαθητή με αυτές δεν
σημαίνει ότι οι μαθητές που κατέχουν πολλές γνώσεις
αποκτούν αυτόματα και την ικανότητα της κριτικής σκέ-
ψης. Φυσικά και το αντίστροφο είναι προβληματικό, να
περιμένουμε ότι κάποιος άνθρωπος που δεν έχει γνώ-
σεις και δεν έχει εμπλοκή με τον τρόπο παραγωγής τής
γνώσης μπορεί να μάθει να σκέφτεται κριτικά αν του
διδάξουμε σε φόρμουλες τη διαλεκτική ή την τυπική
λογική.

Το σχολείο, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, πα-
ρέχει στους μαθητές πληροφορίες. Όμως, η πληροφορία
δεν είναι γνώση. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη γνώ-
ση και την πληροφορία έγκειται, ανάμεσα στα άλλα, στο
ότι η πρώτη είναι οργανικά δεμένη με τους τρόπους και
τους μηχανισμούς παραγωγής της, ενταγμένη στο συνε-
κτικό αρμό μιας επιστήμης που της δίνει ευρύτερο νόημα
και παραπέρα ερμηνευτική δυνατότητα νέων γνωστικών
περιοχών για επόμενες μαθητικές εργασίες. Η παρου-
σίαση στους μαθητές μόνο πληροφοριών καθιστά αδύ-
νατη την επεξεργασία και την ιεράρχησή τους σε «χρή-
σιμες» και «άχρηστες». Καθιστά, επίσης, τους μαθητές
ανήμπορους να ερμηνεύσουν και να ταξινομήσουν τις
επόμενες πληροφορίες που θα προσλάβουν.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω; ότι κάθε άνθρωπος για να
δραστηριοποιηθεί είναι απαραίτητο να έχει «αποθη-
κεύσει» δημιουργικά έναν ορισμένο όγκο γνώσεων.
Πως αλλιώς θα μπορούσε να εγχειρήσει ο χειρούργος
που διαθέτει μεν άριστες στρατηγικές εύρεσης και ορ-
γάνωσης των πληροφοριών αλλά όχι και «έτοιμες» γνώ-
σεις που να τις εφαρμόσει; 
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Β. Γλωσσική διδασκαλία 
και αξιολόγηση

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) της Γλώσσας του δημοτικού σχολείου
(το οποίο είναι σε ισχύ από το 2003), ενώ,  κα-
ταρχήν,  φάνηκε να εισάγονται στοιχεία επι-
κοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος, δεν υπήρξε, τελικά,
αποσαφηνισμένη φιλοσοφία σχετικά με το νέο
τρόπο διδασκαλίας της Γλώσσας. Κι αυτό για-
τί, παράλληλα με στοιχεία επικοινωνιακής
προσέγγισης, συνυπήρχε σ’ αυτό και μια εξί-
σου διακριτή γραμματικοκεντρική έμφαση
στις προβλεπόμενες αρχές διδασκαλίας του
μαθήματος. Στο Πρόγραμμα δηλ. δεν ήταν
εξαρχής αποσαφηνισμένη η σχέση όσο και η
ιεράρχηση μεταξύ επικοινωνιακής και γραμ-
ματικής προσέγγισης, με συνέπεια αυτό να
παρουσιάζει στοιχεία μιας «ενδιάμεσης»
προσέγγισης ή ενός θεωρητικού και μεθοδο-

λογικού εκλεκτικισμού.37 Η αντιφατική (ή,
έστω, αμφίσημη) αυτή πρόταση διδασκαλίας
ορθά επισημάνθηκε ότι «δεν επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να αποφασίσει πού πρέπει να
δώσει μεγαλύτερη έμφαση, στην κατανόηση
του γλωσσικού συστήματος ή στη χρήση της
γλώσσας με τον κατάλληλο για την εκάστοτε
επικοινωνιακή περίσταση τρόπο».38 Η προ-
ηγούμενη αντίφαση, όπως ήταν φυσικό, ανα-
παρήχθηκε και στο σχεδιασμό των διδακτικών
βιβλίων της Γλώσσας που επακολούθησε. 

Έτσι, στο επίπεδο των βιβλίων βλέπουμε
ότι αυτά διαρθρώνονται γύρω από θεματικές
ενότητες, οι οποίες περιέχουν διάφορα «αυ-
θεντικά» κείμενα (ενημερωτικά, λογοτεχνικά,
εγκυκλοπαιδικά, επιστημονικά, χρηστικά) γύ-
ρω από το θέμα τους και ακολουθούν ασκή-
σεις νοηματικής επεξεργασίας και κατανόη-
σης του εκάστοτε κειμένου, παραγωγής προ-
φορικού ή γραπτού λόγου, ασκήσεις γραμμα-

Αξιολόγηση μαθητών και σχολική γνώση



γράφει ο Κώστας Διαμαντής*

* Ο Κώστας Διαμαντής είναι δάσκαλος - δρ κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

37. Μια τέτοια «ενδιάμεση» προσέγγιση, ουσιαστικά, αξιοποιεί στοιχεία της παλιότερης δομικής προσέγγισης, σε συνδυασμό με κάποιες «ημι-επικοινωνιακού»
τύπου γλωσσικές δραστηριότητες, κατατείνοντας, έτσι, σε έναν θεωρητικό εκλεκτικισμό, στις επιπτώσεις του οποίου στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία
θ’ αναφερθούμε στη συνέχεια (Για έναν σχηματικό παραλληλισμό ενός τέτοιου μοντέλου γλωσσικής διδασκαλίας, βλ. Littlewood W. Communicative Language
Teaching. An introduction, Cambridge University Press, Cambridge 2010 [30th printing], σσ. 85-95). Η θεωρητική αυτή επιλογή μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα
εάν αναχθεί κανείς στις ρητές θεωρητικές παραδοχές ενός από τους συντάκτες του Α.Π.Σ., σχετικά με το «ενδεδειγμένο» (κατ’ αυτόν) μοντέλο γλωσσικής δι-
δασκαλίας, πολύ πριν εκπονηθεί το εν λόγω Πρόγραμμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παραδοχές αυτές, στο σχεδιασμό της γλωσσικής διδασκαλίας στο δημοτικό
σχολείο πρέπει ν’ αποφευχθούν «μεθοδολογικά άλματα» και «ρήξη με την παράδοση» που θα συνεπαγόταν η «παύση της μεταγλώσσας» (δηλ. της γραμματικής
και του συντακτικού) στη διδασκαλία. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα διδακτικό μοντέλο που απορρέει από τις διάφορες εκδοχές των επικοινωνιακών προσεγγίσεων
«είναι μεγαλόπνοο, με εμβέλεια που ξεπερνά τα όρια του κλασικού σχολείου». Οι στόχοι ενός τέτοιου μοντέλου χαρακτηρίζονται «φιλόδοξοι», γεγονός που
καθιστά το μοντέλο αυτό «αντιοικονομικό». Επιχειρήματα, τα οποία τον οδηγούν στο καταληκτικό συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο μοντέλο: «δε θα ήταν ίσως φρόνιμο
να εφαρμοστεί στο δημοτικό κατά την παρούσα φάση εκσυγχρονισμού του γλωσσικού μαθήματος». Κι αυτό γιατί «η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού
με ασυνήθιστες μεθόδους θα απαιτούσε επενδύσεις σε επιμόρφωση που, με τη σειρά τους, απαιτούν τουλάχιστο, χρόνο. Αντίθετα, μια μορφή σημασιολογικής
πορείας είναι ήδη διδακτικό καθεστώς, εφόσον “εν κειμένω” εκφωνήματα και μορφήματα αποτελούν αφετηρία και αντικείμενο γραμματικής επεξεργασίας στα
σχολεία» [η υπογράμμιση με μαύρα δική μας]. Σχετικά, βλ. Παπαρίζος Χ. Η μητρική γλώσσα στο σχολείο, Γρηγόρης, Αθήνα 1993, σσ.119-125 και 131. Στο ίδιο
«μήκος κύματος» κινείται ο ίδιος, καθώς αιτιολογεί τις επιλογές που έχουν γίνει στο Α.Π.Σ. και στα διδακτικά βιβλία της Γλώσσας, στο πλαίσιο εισήγησης σε
επιμορφωτικό υλικό που επακολούθησε τη συγγραφή τους (το 2005). Από την εισήγηση όμως αυτή συνάγεται εύκολα και το βαθύτερο σκεπτικό (το «γιατί») των
επιλογών αυτών στη μέθοδο διδασκαλίας, τα περιεχόμενα και τη μορφή του γλωσσικού διδακτικού υλικού. Το σκεπτικό αυτό δεν είναι άλλο από τη διασφάλιση
μιας «αδιατάρακτης πορείας» στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, χωρίς «τομές» και «ρήξεις» με τα «ειωθότα», έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι όροι
μιας κλειστής και καθόλα ελεγχόμενης (τεχνικά και ιδεολογικά) γλωσσικής διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο (σχετικά παραθέματα και ανάλυση δική μας, βλ.
Διαμαντής Κ. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Mια κριτική του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος», 2014 (www.alfavita.gr).
Η διδακτική μέθοδος, λοιπόν, (το «πώς») στη γλωσσική διδασκαλία, όσο κι αν φαίνεται «ουδέτερη» (αμιγώς «επιστημονική») επιλογή, έχει κι αυτή σχετικό
«περιεχόμενο». Αποτελεί δηλ. μια επιλογή η οποία συναρτάται με το πόσο ανοιχτή ή κλειστή διδασκαλία προδιαγράφει, πόσο δηλ. επιδεκτικό τροποποιήσεων
από το δάσκαλο ή «αδιάβροχο» σε αλλαγές και παρεμβάσεις είναι το επιλεγμένο διδακτικό υλικό (ως εκδοτική μορφή κι ως τρόπος διάρθρωσης), συνακόλουθα,
τι είδους γλωσσική διαπραγμάτευση επιτρέπει και υπέρ ποιων κοινωνικών κατηγοριών μαθητών. Ερωτήματα δηλ. και διλήμματα τα οποία συναρτώνται με την
ίδια την κοινωνική και πολιτική λειτουργία του σχολείου: Gee J.P. «Ο γραμματισμός και ο μύθος του γραμματισμού: από τον Πλάτωνα στον Freire», σσ.15-54,
στο: Χαραλαμπόπουλος Α. (επιλογή κειμένων και επιμέλεια) Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση (πέντε μελέτες), μτφρ. Αραποπούλου Μ., Κονσούλη Ε.,
Κορομπόκης Δ., Κουφάκη Λ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2006.       
38. Χαραλαμπόπουλος Α. «Η διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος με τα νέα βιβλία της γλώσσας για το Δημοτικό», αδημοσίευτη εισήγηση σε Παι-
δαγωγική Εκδήλωση για τα νέα βιβλία του δημοτικού σχολείου, Α.Π.Θ., Μάιος 2007 και του ίδιου «Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό
Σχολείο: Μια κριτική προσέγγιση», σσ. 66-82, στο: Πανεπιστήμιο Κρήτης (επιμ. Βάμβουκας Μ.- Χατζηδάκη Α.) Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μη-
τρικής και ως δεύτερης Γλώσσας (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου), Ρέθυμνο, 6-8 Οκτώβρη 2000, Ατραπός, Αθήνα 2001.

Β́  Μέρος



τικής, λεξιλογίου και ορθογραφίας καθώς και
διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες. Ενώ
όμως θα περίμενε κανείς το σύνολο (ή, του-
λάχιστον, το μεγαλύτερο μέρος) του γλωσσι-
κού αυτού υλικού να είναι ενταγμένο στην
άσκηση των μαθητών στη χρήση της γλώσσας,
παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο μέρος του
στρέφεται προς την εξυπηρέτηση του σκοπού
της ανάδειξης και σχολιασμού γραμματικο-
συντακτικών φαινομένων. Μια ποιοτική και
ποσοτική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο
συνδέονται τα κείμενα με τις ασκήσεις που
περιέχονται στα βιβλία και πώς αυτά αξιοποι-
ούνται, θα έδειχνε πως οι ασκήσεις, κατά κύ-
ριο λόγο, αξιοποιούνται ως «συμπλήρωμα»
των κειμένων. Προκειμένου δηλ. να αναλύον-
ται, να περιγράφονται και να εμπεδώνονται
στους μαθητές τα μορφοσυντακτικά στοιχεία
που περιέχονται στα κείμενα.39 Επίσης, σε ό,τι
αφορά τα κείμενα και τις συναρτώμενες μ’ αυ-
τά δραστηριότητες ελάχιστα αξιοποιούνται κι
αυτά για την εξυπηρέτηση στόχων που σχετί-
ζονται με τη δημιουργική χρήση της γλώσσας.
Αποτελώντας δηλ. την αφορμή και χρησι-
μεύοντας ως πηγές παροχής πληροφοριών
και προβληματισμού προκειμένου να δημι-
ουργηθούν συγκεκριμένες  περιστάσεις επι-
κοινωνίας και (κατά το δυνατόν) πραγματικός
στόχος για να εκφραστούν (προφορικά ή γρα-
πτά) οι μαθητές. Άρα, προωθώντας στη διδα-
σκαλία επικοινωνιακές όψεις της γλώσσας.40

Αντίθετα, στο μεγαλύτερο μέρος τους αυτά
οδηγούν σε «ουδέτερες» παραγωγές λόγου,

οι οποίες προορίζονται απλώς για το δάσκαλο,
εν είδη άσκησης σε «επικοινωνιακό κενό».

Αλλά και το υπάρχον γλωσσικό υλικό ελά-
χιστα μπορεί ν’ αξιοποιηθεί για την ανάδειξη
και κριτική συνειδητοποίηση (από τους μα-
θητές) στοιχείων δομής της ελληνικής γλώσ-
σας, στην πολύμορφη όμως λειτουργική και
κοινωνική τους συνάφεια μέσα στο λόγο.  Τα
στοιχεία που προαναφέραμε μας επιτρέπουν
να υποστηρίξουμε ότι τα βιβλία της Γλώσσας
προωθούν μια κατ’ επίφαση, μόνο, επικοινω-
νιακή γλωσσική προσέγγιση και, στην ουσία,
μια γραμματικοκεντρική διδασκαλία.41

Μια τέτοια, λοιπόν, «αμφίσημη» γλωσσική
προσέγγιση (ως επιλογή περιεχομένων, διάρ-
θρωση υλικού και ως διδακτική μέθοδος) είναι
αναμενόμενο να δημιουργεί μια σχετικά «θο-
λή» εικόνα, σχετικά τον τρόπο που μπορούν ν’
αξιοποιηθούν διδακτικά και με ποια προτε-
ραιότητα (από το δάσκαλο) όσα περιλαμβάνουν
τα βιβλία της Γλώσσας. Ερώτημα, λοιπόν, απο-
τελεί πώς αξιοποιείται το υλικό των βιβλίων
στο πεδίο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δε-
δομένου ότι μπορεί να χωρίζει μια απόσταση
το σχεδιασμό των περιεχομένων του γλωσσι-
κού μαθήματος από τον τρόπο με τον οποίο τα
περιεχόμενα αυτά εφαρμόζονται στη διδακτι-
κή πράξη από τους δασκάλους. 

Μολονότι, λοιπόν, μια τέτοια απόσταση
μπορεί να υφίσταται θεωρητικά, υπάρχουν εν-
δείξεις που μας επιτρέπουν να υποθέσουμε
ότι αυτή περιλαμβάνει πολύ μικρές αποκλί-
σεις, κυρίως, στο επίπεδο της πρακτικής

εφαρμογής όσων προβλέπεται να διδαχτούν
και καθόλου σε σχέση με την ίδια τη διδακτική
κατεύθυνση.42 Όπως και ευρήματα που ανα-
δεικνύουν διδακτικές πρακτικές οι οποίες
υπερβαίνουν την προβλεπόμενη διδακτική
πρόταση των βιβλίων σε ακόμη πιο παραδο-
σιακή και ρυθμιστική-γραμματικοκεντρική
κατεύθυνση.43

Πέρα όμως από τις υπάρχουσες ερευνητι-
κές ενδείξεις, και η άμεση επαφή μας με συ-
ναδέλφους δασκάλους μάς επιτρέπει να υπο-
στηρίξουμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, αυτοί εναρ-
μονίζονται με τον τρόπο εργασίας που υπα-
γορεύουν τα βιβλία. Στο επίπεδο δηλ. της δι-
δασκαλίας τους και, κυρίως, στον τρόπο αξιο-
λόγησης του μαθήματος, κυριαρχούν στοιχεία
μεταγλώσσας (γραμματικής και συντακτικού),
κατ’ αντιστοιχία με όσα εμπεριέχουν και τα
βιβλία. Σ’ ένα τέτοιο αποτέλεσμα, άλλωστε,
συντείνει και η κυριαρχία σ’ αυτούς μιας πα-
ραδοσιακής οπτικής, αφενός σχετικά με το
«τι είναι γλώσσα» και τι σημαίνει «γνώση για
τη γλώσσα» και, αφετέρου σχετικά με το πώς
μπορούν αυτές οι δύο όψεις του γλωσσικού
φαινομένου να διδαχτούν.44

Πρακτικό αποτέλεσμα όλων των προηγού-
μενων είναι να εξακολουθεί να δίνεται έμφα-
ση στην κλίση ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέ-
των, σε ανώφελους μετασχηματισμούς στο
πλαίσιο της πρότασης ή σε ασκήσεις που
εξαντλούνται στον έλεγχο της γραμματικής
ορθότητας μιας προτασιακής δομής και στη
γραμματικοσυντακτική αναγνώριση των γλωσ-
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39. Τέτοιες ασκήσεις στα Βιβλία μαθητή και στα Τετράδια Εργασιών επικεντρώνονται, κυρίως, σε επιτυχείς συσχετισμούς όρων μιας φράσης ή πρότασης (π.χ.
συμφωνία ουσιαστικού με επίθετο, ρήματος με το υποκείμενό του), σε συμπληρώσεις κενών μιας πρότασης με τον κατάλληλο μορφολογικό τύπο, σε διάφορους
μετασχηματισμούς (π.χ. ενικό σε πληθυντικό αριθμό, ενεργητική σε παθητική φωνή) κ.λπ. Ωστόσο, οι ασκήσεις αυτού του τύπου, κυριολεκτικά, «χτυπούν
ανοιχτές πόρτες», στο βαθμό που όσα γλωσσικά στοιχεία ζητούν ν’ ανακαλέσουν οι μαθητές είναι κτήμα τους και τα χρησιμοποιούν αβίαστα στο φυσικό τους
λόγο. Άλλωστε, οι βασικές μορφοσυντακτικές δομές της μητρικής γλώσσας θεωρούνται οριστικά κατακτημένες από τα παιδιά έως, το αργότερο, την ηλικία
των 5 ετών. Ενδεικτικά, βλ. Κατή Δ. Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί, Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σσ.89-226 και Μήτσης Ν. Διδακτική του γλωσσικού συστήματος
(Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη), Gutenberg, Αθήνα 1998, σσ.75-77. Εύλογο είναι, λοιπόν, τέτοιες ασκήσεις να παράγουν ανία και αδιαφορία
στους μαθητές, αφού αντιλαμβάνονται ότι αυτές αφορούν μια στείρα γνώση, η οποία δεν προάγει την ικανότητά τους για γλωσσική δημιουργία (Χαραλαμπόπουλος
Α.- Χατζησαββίδης Σ. Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή. Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της
νέας ελληνικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1997, σ.35).
40. Μια τέτοια διερεύνηση του βιβλίου της Γλώσσας της Α΄ τάξης καταλήγει σε ομόλογα συμπεράσματα με τα δικά μας, σε σχέση με την αντίστοιχη μέθοδο
γραμματισμού που ακολουθείται κι εκεί (αναλυτικοσυνθετική) όσο και με την αντιφατική και ανεπιτυχή, τελικά, απόπειρα υιοθέτησης στοιχείων κι από άλλες
(περισσότερο «ανοιχτές» και γόνιμες) μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, όπως τον αναδυόμενο γραμματισμό, την
ολιστική και την επικοινωνιακή προσέγγιση. Σχετικά, βλ. Αϊδίνης Α.-Γρόλλιος Γ. «Κριτικές παρατηρήσεις στο νέο βιβλίο του γλωσσικού μαθήματος της Α΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου», αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τχ. 84, Χειμώνας 2007-08, σσ.35-42.  
41. Ουσιαστικά, αυτό που έχει εγκαταλειφθεί (στην τωρινή εκδοχή των βιβλίων Γλώσσας αλλά και στο επίπεδο του προτεινόμενου τρόπου αξιοποίησής τους
στη διδακτική πράξη) είναι η παρουσίαση της ύλης της γραμματικής με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλ. μέσα από μια γραμμική εξέταση των γραμματικών φαι-
νομένων και την απομνημόνευση (από τους μαθητές) γραμματικών κανόνων. Η διδασκαλία, πλέον, της «νέας» γραμματικής υπόκειται σε μια δομική γλωσσολογική
προσέγγιση, κατά την οποία τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία εντοπίζονται, εξετάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο της προτασιακής δομής: Romaine S. The
Language of Children and Adolescents (The Acquisition of Communicative Competence), B. Blackwell, Oxford 1984, σ.247.
42. Μια τέτοια ένδειξη προκύπτει κι από την (έμμεση) διερεύνηση του βαθμού διδακτικής αυτονόμησης δασκάλων σε σχέση με όσα προβλέπουν τα διδακτικά
βιβλία να διδαχτούν, στο πλαίσιο της διδακτορικής μας έρευνας. Σχετικές επισημάνσεις, βλ. Διαμαντής Κ. Η διδασκαλία της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης
στα Π.Τ.Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Τμήμα Φ.Π.Ψ./Τομέας Παι-
δαγωγικής, Ιωάννινα 2010, σσ.262-294. Αλλά κι από παλιότερη έρευνα παρατήρησης των διδακτικών πρακτικών δασκάλων: Αλεξούδη Β., Αμπατζίδου Α., Αν-
δρικιώτου Γ. κ.ά. Η αυτονομία του δασκάλου στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία ομάδας εκπαιδευτικών Διδασκαλείου «Δημ.
Γληνός» Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., επίβλεψη Γρόλλιος Γ., Θεσσαλονίκη 2008.
43. Γούλας Β. Ο γραπτός λόγος στο σχολείο. Διδακτικές πρακτικές, παιδαγωγική και ιδεολογία, Πάτρα 2010.
44. Μια πολύ κατατοπιστική παρουσίαση των δυο αυτών πλευρών του φαινομένου γλώσσα υπάρχει στο βιβλίο των Χαραλαμπόπουλου Α.- Χατζησαββίδη Σ.,
ό.π., σσ. 37-57.
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σικών στοιχείων που την απαρτίζουν. 
Μια τέτοια πρακτική διδασκαλίας και αξιο-

λόγησης του γλωσσικού μαθήματος (μέσω αυ-
τού του τύπου των ασκήσεων), ενώ δίνει τη
δυνατότητα σε «αντικειμενικά» και «μετρή-
σιμα» αποτελέσματα όλων όσων έχουν κλίνει,
συμπληρώσει, αντιστοιχίσει, μετασχηματίσει
ή αναγνωρίσει οι μαθητές (σε μορφοσυντα-
κτικό επίπεδο), ελάχιστα μπορεί να συμβάλλει
στην περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνιακής
τους ικανότητας. Κι αυτό γιατί τόσο το περιε-
χόμενο της διδασκαλίας αυτής όσο και η αξιο-
λόγησή της εστιάζει (στην καλύτερη περίπτω-
ση)  σε γνώσεις για τη γλώσσα κι όχι στη χρή-
ση της γλώσσας. Μιας γνώσης δηλ. η οποία,
εν πολλοίς, εξετάζει τη γλώσσα σε σχέση με
επιφανειακές και τεχνητές όψεις της λειτουρ-
γίας της και, άρα, καθόλου υποβοηθητικές για
τους μαθητές ως χρήστες της γλώσσας και,
ακόμη, καθόλου αντιπροσωπευτικές των επι-
κοινωνιακών τους δυνατοτήτων.45 Με άλλους
όρους ειπωμένο αυτό, μια τέτοια διδακτική
προσέγγιση εντάσσεται περισσότερο στο
πλαίσιο ενός πρωτόλειου «αναγνωριστικού
γραμματισμού» παρά σε έναν πιο απαιτητικό
και συνολικότερο «στοχαστικό γραμματισμό»,
γεγονός που δεν οδηγεί απαραίτητα τους μα-
θητές σε καλύτερη γνώση και ενσυνείδητη
χρήση της γλώσσας.46

Ακόμη δηλ. κι αν υποθέσουμε ότι οι μαθη-

τές έχουν μάθει ν’ αναγνωρίζουν γραμματικά
τα διάφορα μέρη του λόγου, να προβαίνουν σε
επιτυχείς γραμματικούς μετασχηματισμούς
των όρων μιας πρότασης ή να σχηματίζουν
γραμματικά σωστές προτάσεις, δεν είναι κα-
θόλου σίγουρο πώς μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν όλες αυτές τις επιμέρους γνώσεις και
δεξιότητες όταν κληθούν ν’ ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις παραγωγής ευρύτερων (από
την πρόταση) ενοτήτων γραπτού λόγου και πιο
σύνθετων περιστάσεων επικοινωνίας.47 Κι αυ-
τό συμβαίνει γιατί οι δυσκολίες που συναντούν
δεν είναι γλωσσικού αλλά επικοινωνιακού τύ-
που. Δεν οφείλονται δηλ. στην αδυναμία
εφαρμογής των γραμματικοσυντακτικών κα-
νόνων, αλλά στην έλλειψη επαρκούς εμπει-
ρίας και άσκησης στην οργάνωση των κειμέ-
νων τους, με τρόπο που ν’ ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένη κάθε φορά περίσταση επικοι-
νωνίας.48 Κάτι, βέβαια, που έχει κατ’ επανά-
ληψη επιβεβαιωθεί και από σχετικά ερευνη-
τικά δεδομένα, τα οποία έχουν δείξει ότι
«σχεδόν ο,τιδήποτε άλλο [εκτός από τη διδα-
σκαλία της γραμματικής] είναι πιο αποτελε-
σματικό στη βελτίωση της ποιότητας της γρα-
πτής έκφρασης», αφού «η διδασκαλία της
γραμματικής δε βοηθά τους μαθητές να πα-
ράγουν προτάσεις, αλλά μόνο να τεχνολογούν
προτάσεις που έχουν ήδη παραχθεί».49 Όπως
κι από μια άλλη σταχυολόγηση ερευνητικών

συμπερασμάτων η οποία δείχνει ότι η επίδρα-
ση της διδασκαλίας της γραμματικής στη βελ-
τίωση του γραπτού λόγου των μαθητών παρα-
μένει, στην καλύτερη περίπτωση, ένα ζήτημα
«ανοιχτό».50 Ή, από μια αντίστροφη σκοπιά,
επειδή γνωρίζουμε πως η δυνατότητα των μα-
θητών ν’ ανταποκρίνονται σε ποικίλες εκφάν-
σεις επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας δεν
προϋποθέτει, απαραίτητα, τη συστηματική δι-
δασκαλία της γραμματικής.51

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος αυτής της
διδακτικής προσέγγισης, με βάση τη γραμμα-
τική, ελέγχεται για μια αποσπασματική, πε-
ριοριστική ή και λαθεμένη εκδοχή παρουσία-
σης και διδακτικής προσέγγισης της γλώσσας,
αφού μια τέτοια προσέγγιση αποκόπτει τα
γλωσσικά φαινόμενα από τα συγκεκριμένα
(σημασιολογικά, πραγματολογικά και άλλα)
δεδομένα και την ειδικότερη περίσταση επι-
κοινωνίας, μέσα στην οποία αυτά εκφαίνονται
και προσδιορίζουν και τη γλωσσική τους μορ-
φή. Γι’ αυτό και οδηγεί σε έναν κατακερματι-
σμό των γλωσσικών φαινομένων,52 ανάγοντας,
ουσιαστικά, τη γλώσσα «σε ένα άθροισμα πα-
ραδειγμάτων που χρησιμεύουν για την εφαρ-
μογή των κανόνων».53 Μ’ αυτόν τον τρόπο
«αγνοείται η γλώσσα ως τρόπος κοινωνικής
δράσης και δίνεται προβάδισμα στη γλώσσα
ως κατάλογο (γραμματικών) μορφών».54 Κι
αυτό γιατί «η επικέντρωση της διδασκαλίας

45. Romaine S., ό.π., σσ. 230,234,248,249. Ένας, ακριβώς, από τους βασικούς λόγους που κάνει τους δασκάλους να διατηρούν έναν τέτοιον τρόπο διδασκαλίας
και αξιολόγησης των μαθητών τους στο γλωσσικό αντικείμενο διεθνώς είναι και το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός (φαινομενικά) τους προσφέρει τη δυνατότητα
για «αντικειμενική» αξιολόγηση και «χειροπιαστές αποδείξεις» της «γνώσης» που έχει κατακτηθεί (Romaine S., ό.π., σ.250 και Thornton G. Teaching Writing:
The Development of Written Language Skills, Edward Arnold, London 1983, σ.27). Ένας ακόμη λόγος για τη χρησιμοποίηση τέτοιων ασκήσεων είναι η βαθιά
πεποίθηση (σε ένα μεγάλο τμήμα των δασκάλων) ότι οφείλουν να διδάξουν συστηματικά και στη συνέχεια να εξετάσουν τους μαθητές τους πάνω σε ένα σώμα
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων σαν ένα «διακριτό» μάθημα γνωστικού χαρακτήρα, αντίστοιχο με αυτό των Μαθηματικών ή άλλων μαθημάτων. Μια τέτοια
πεποίθηση ενισχύεται κι από ένα σκεπτικό που θεμελιώνεται στην παλιότερη βιωμένη εμπειρία τους ως μαθητές, όταν και τότε κυριαρχούσε ένας αντίστοιχος
τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης, με τον οποίο είναι εξοικειωμένοι και τον θεωρούν, πλέον, «δοκιμασμένο» (Thornton G., ό.π., σσ.27,28, του ίδιου Language,
Ignorance and Education, Edward Arnold, London 1986, σ.42 και Μήτσης Ν., ό.π., σ.132).
46. «Αναγνωριστικός» με την έννοια ότι το είδος αυτό γραμματισμού (δηλ. διδασκαλίας της γλώσσας) αρκείται στον έλεγχο και κατοχή, από τους μαθητές, των
ορθογραφικών συμβάσεων και στην αναγνώριση των μορφικών στοιχείων της γλώσσας. Προσέγγιση η οποία συνιστά ένα πρωτόλειο και, άρα, περιοριστικό τρόπο
ανάλυσης της γλώσσας, αφού παραβλέπει άλλα ανώτερα επίπεδα ανάλυσης, όπως π.χ. μια συνολικότερη ανάλυση με βάση το σημασιακό δυναμικό των μορφικών
στοιχείων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το διαφορετικό τρόπο λειτουργίας τους μέσα στο λόγο. Με βάση δηλ. μια προσέγγιση της γλώσσας ως πρακτικής κοι-
νωνικής σημειωτικής: Hasan R. «Γραμματισμός, καθημερινή ομιλία και κοινωνία», σσ.134-189, στο: Χαραλαμπόπουλος Α. 2006, ό.π., σσ.146-184. 
47. Κατή Δ., ό.π., σ.234.
48. Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σ.85.
49. Τα πιο πάνω αποτελούν συμπεράσματα δεκάδων σχετικών πειραματικών ερευνών, παρουσιασμένα από τον Elley W.B. “Grammar Teaching and Language
Skill”, σσ.1468-1471, στο: Asher R.E. (edt) The Encyclopedia of Language and Linguistics, Vol. III, Pergamon Press, Oxford-New York 1994, σ. 1470. Επίσης,
σχετικά, πρβλ.Thornton G. 1983, ό.π., σσ.22-29. 
50. Hudson R. “Grammar teaching and writing skills: the research evidence”, Syntax in the Schools, 17, 2001, σσ. 1-6. 
51. Στο πλαίσιο εμπειρικής εφαρμογής μιας τέτοιας (μη γραμματικοκεντρικής) οπτικής, διδάχτηκε το γλωσσικό μάθημα για ένα σχολικό έτος σε μαθητές της
Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Η γραμματική στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής διδάχτηκε όχι με το γνωστό, φορμαλιστικό τρόπο που προβλέπεται στα
βιβλία Γλώσσας της Β΄ δημοτικού αλλά ως γνώση που την έχουν οι μαθητές και μπορούν να την αξιοποιούν μέσα από τη χρήση της γλώσσας, για να καταστήσουν
αποτελεσματική την επικοινωνία τους.  Σχετικά: Δόδης Α. Διερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των μαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους
επίγνωσης μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ./ Τμήμα Φιλολογίας/ Τομέας Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη 2006. 
Επίσης, ένα ανάλογο παράδειγμα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενηλίκους αλλόγλωσσους μαθητές έχει υπάρξει στο σχολείο του «Οδυσ-
σέα» στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά, βλ. Γρόλλιος Γ., Καρανταΐδου Ρ. κ.ά.  Γραμματισμός και Συνειδητοποίηση. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία
του Paulo Freire, Μεταίχμιο, Αθήνα 2003.
52. Romaine S.,ό.π.,σ.237. Η δυνατότητα «διαμερισματοποίησης» της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών, όπως και της ανάλυσης και οριοθέτησης της γλώσσας
σε διακριτά επίπεδα στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι αμφισβητούμενη. 
53. Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σ.99.
54. Hasan R., ό.π., σ.147.



στην αποκομμένη πρόταση, στην αναγνώριση
παραδειγμάτων και η αξιολόγηση των μαθη-
τών στη βάση αυτών των δεξιοτήτων, δηλ. πό-
σο σωστά αναγνωρίζουν τα μέρη του λόγου,
πώς κλίνουν ανώμαλα ρήματα παραβλέπει την
ιδέα διδακτικής αξιοποίησης της γραμματι-
κής ως πηγής παραγωγής νοήματος».55

Επιπρόσθετα, η προσέγγιση αυτή καθιστά
τη γλωσσική διδασκαλία (για μια μερίδα μα-
θητών) ασαφή και μη εύληπτη, αφού η ενί-
σχυση των στοιχείων μεταγλώσσας (δηλ.
γραμματικής και συντακτικού) στη διδασκαλία
της γλώσσας είναι δυνατό να μεγεθύνει τον
αφαιρετικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα του
μαθήματος, την ίδια στιγμή που μειώνει το εν-
διαφέρον των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι σε
αύξηση των ποσοστών γλωσσικής και, κατ’
επέκταση, σχολικής αποτυχίας συγκεκριμέ-
νων κοινωνικών κατηγοριών μαθητών.56

Η χαμηλή αποτελεσματικότητα του τρόπου
γραμματισμού των μαθητών (μέσω του μοντέ-
λου γλωσσικής διδασκαλίας που συζητάμε),
αναφορικά με συγκεκριμένα κοινωνικά απο-
τελέσματα που παράγει αυτό για συγκεκριμέ-
να τμήματα του μαθητικού πληθυσμού, (όσο
κι αν φαίνεται παράδοξο) αποτελεί και την
απάντηση στην εύλογη απορία «και γιατί συ-
νεχίζει ακόμη να χρησιμοποιείται;» (και, μά-
λιστα, ως η πιο αδιάλειπτα χρησιμοποιούμενη
μορφή διδασκαλίας του γραμματισμού).

Μια πρώτη, λοιπόν, απάντηση στο ερώτημα
βρίσκεται (κατά την R. Hasan) στο «κόστος
υλοποίησης» αυτού του μοντέλου διδασκα-
λίας. Το κόστος αυτό είναι ουσιαστικά χαμηλό

από δυο απόψεις. Πρώτον, γιατί δεν απαιτεί
μια ιδιαίτερη ενημερότητα των εκπαιδευτικών
που το διεκπεραιώνουν, αφού βασίζεται σε
μια «πεπατημένη» διδακτική αντίληψη και
πρακτική. Η αντίληψη αυτή, η οποία ανάγεται
σε μια παραδοσιακή εκδοχή γλωσσικής ανά-
λυσης, έχει κυριαρχήσει στη συνείδηση των
περισσότερων δασκάλων ως το μοναδικό εί-
δος γραμματικής, εξαιτίας και της μακροχρό-
νιας επαφής τους με τη γραμματική από τα
μαθητικά ακόμη χρόνια στο σχολείο, δημιουρ-
γώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο. Δεύτερον, για-
τί αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από αυ-
τού του είδους τη διδασκαλία (ιδιαίτερα όταν
το είδος αυτό του γραμματισμού εφαρμόζεται
στο πλαίσιο της διδασκαλίας της μητρικής
γλώσσας), προέρχονται από τις μη προνομι-
ούχες ομάδες της κοινωνίας. Κι η φωνή αυτών
των ομάδων δεν είναι η φωνή της εξουσίας,
αφού δεν εκπροσωπείται στα σχολικά συστή-
ματα.57 Άλλωστε, οφείλουμε να έχουμε κατά
νου ότι «οι λεγόμενες προοδευτικές κοινω-
νίες [σαν τη δική μας] παρά τις διακηρύξεις
τους, είναι στη βάση τους αυταρχικές και κα-
τέχουν κρυφούς μηχανισμούς για τη διατήρη-
ση των υπαρχουσών σχέσεων κοινωνικής ιε-
ραρχίας και εξουσίας».58 Κι ένας από αυτούς
είναι και οι κυρίαρχες πρακτικές γραμματι-
σμού του σχολείου.

Στο σημείο αυτό, λοιπόν, εγείρεται ένα δι-
πλό ερώτημα: 1. Μπορεί να υπάρξει διαφορε-
τικός τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης
της χρήσης της γλώσσας; Ποιο ρόλο μπορεί
να έχει η γραμματική στο πλαίσιο μιας τέτοιας

διδασκαλίας; 2. Τι μπορούμε ν’ αναμένουμε
από τη διεκδίκηση ή την προώθηση ενός εναλ-
λακτικού μοντέλου γλωσσικής διδασκαλίας;

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, θα λέγαμε
πως το βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο ενός
άλλου τρόπου γλωσσικής διδασκαλίας δεν
μπορεί παρά να είναι η έμφαση στη χρήση της
γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος θα πρέ-
πει να «πέσει» στη σταδιακή εξοικείωση των
μαθητών με ποικίλες μορφές και είδη γρα-
πτού και προφορικού λόγου, μέσα από διά-
φορες περιστάσεις επικοινωνίας, όπου όμως
η γλώσσα χρησιμοποιείται για να εξυπηρετή-
σει συγκεκριμένη (κάθε φορά) επικοινωνιακή
ανάγκη και να εκπληρώσει έναν επικοινωνια-
κό στόχο.59 Σκοπός είναι, αξιοποιώντας το κα-
θόλα λειτουργικό γλωσσικό σύστημα που κα-
τέχει κάθε φυσιολογικό παιδί, να διευρύνουμε
το λειτουργικό ρεπερτόριο των διαφορετικών
χρήσεων της γλώσσας του, ώστε να μπορεί ν’
ανταποκρίνεται στα διαφορετικά γλωσσικά και
κοινωνικά περιβάλλοντα που είναι δυνατόν να
εκτεθεί στο μέλλον ως ομιλητής ή ως γράφων
την ελληνική γλώσσα. Βασική κατεύθυνση,
επομένως, στη γλωσσική διδασκαλία δεν
μπορεί να είναι η «παράδοση» στους μαθητές
«συγκεντρωτικών δόσεων γλωσσικής δομής»
(μέσω γλωσσικών ασκήσεων, γραμματικών
παραδειγμάτων ή κανόνων) αλλά η μεταστρο-
φή και ο εμπλουτισμός του γλωσσικού ρεπερ-
τορίου που ήδη διαθέτουν, μέσα από την
άσκησή τους στο να κατανοούν και να παρά-
γουν διαφορετικά κείμενα, προσαρμοσμένα
σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας,
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55. Hasan R., ό.π.,σ.148. Όπως σωστά λέγεται, «είναι άλλο πράγμα να μετατρέπεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στο πλαίσιο μιας τυπικής άσκησης
και τελείως άλλο το να γνωρίζεις πού να χρησιμοποιείς τη μία ή την άλλη» (σ.151 στο ίδιο). Μια τέτοια γλωσσική δεξιότητα είναι πολύ περιοριστική. Από μόνη
της δεν οδηγεί αυτόματα στην ανάπτυξη μιας πιο ευρείας επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, που είναι υποχρέωση του σχολείου ν’ αναπτύξει (Romaine
S., ό.π., σσ. 248 κ.ε.).
56. Οι κατηγορίες μαθητών που, συνήθως, παρουσιάζουν σχολική αποτυχία προέρχονται, κυρίως, από εργατικά κοινωνικά στρώματα. Κι αυτό γιατί τα παιδιά
αυτά, για λόγους κοινωνικούς (δηλ. για λόγους που σχετίζονται με τους υλικούς όρους ένταξης των γονιών τους στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, και,
συνακόλουθα, με την εσωτερικευμένη εμπειρία που συνεπάγεται μια τέτοια ένταξη και για τα ίδια και τις κοινωνικές πρακτικές με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί),
έχουν εκτεθεί σε ένα περισσότερο απλοποιημένο και πλαισιωμένο είδος λόγου και έχουν μια πιο μεσοπρόθεσμη και πρακτική σχέση με τη γνώση. Άρα, έχουν
μεγαλύτερη δυσκολία να κατανοήσουν και να εσωτερικεύσουν τη σκοπιμότητα πολλών από τις δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη, γεγονός που τα
αποθαρρύνει στο να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που τις αντιλαμβάνονται ως αφαιρετικές και «ακαδημαϊκές» και σχετίζονται με τους σκοπούς του
σχολείου. Αντίθετα, παιδιά μεσοαστικών και αστικών κοινωνικών στρωμάτων έχουν εξοικειωθεί με έναν πιο αναλυτικό, εξηγητικό και αφαιρετικό τρόπο χρήσης
της γλώσσας, διαθέτουν έναν πιο μακροπρόθεσμο τρόπο πρόσληψης της σχολικής γνώσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και, άρα, διαθέτουν έναν πιο
μακρόπνοο τρόπο πρόσληψης και αντιμετώπισης των διαδικασιών και προαπαιτούμενων του σχολείου. Οι μαθητές αυτοί δεν εγείρουν ενστάσεις, αλλά συχνά
«είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν την αυθεντία στο πρόσωπο του δασκάλου οπουδήποτε και αν τους οδηγήσει, αφού δεν περιμένουν η γνώση της γλώσσας
που αποκτούν στο σχολείο να έχει οποιαδήποτε άμεση σχέση με το τι κάνουν με τη γλώσσα στη ζωή τους». Στοιχεία τα οποία επιδρούν στο ενδιαφέρον τους
όσο και στα μαθησιακά αποτελέσματα που παρουσιάζουν. Σχετικές επισημάνσεις, βλ. ενδεικτικά, Gee J.P., ό.π., σσ.17-21, Hasan R., ό.π., σσ.151-153 και
Charlot B. Το σχολείο αλλάζει. Κρίση του σχολείου και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, Προτάσεις, Αθήνα 1992, σσ. 332-339. Για τον τρόπο που συνδέονται τα
διαφοροποιημένα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών με την προφορική και γραπτή έκφραση και τα διαφοροποιημένα αποτελέσματά τους στο σχολείο,
βλ. ενδεικτικά Collins J. και Michaels S. «Ομιλία και γραφή: Στρατηγικές οργάνωσης συνεχούς λόγου και κατάκτηση του γραμματισμού», σσ.431-461, στο:
Cook-Gumperz J. (edt) Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού (επιμ. Κωστούλη Τ.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2008, ενώ για τη σχέση που συνδέει την κοινωνική
τάξη με τη χρήση της γλώσσας, βλ. Lareau A. Unequal Childhoods: Class, Race and Family Life, University of California Press, Berkeley 2003.
57. Hasan R., ό.π., σ.152, απ’ όπου δανειζόμαστε και το συγκεκριμένο εξηγητικό σχήμα, και Apple M., ό.π., σσ. 130-133.
58. Hasan R., ό.π., σ.152.
59. Το να υπάρχει επικοινωνιακός στόχος σε καθετί που καλούνται να γράψουν οι μαθητές σημαίνει, απλά, ότι θα είναι πλήρως αποσαφηνισμένο αυτό για το
οποίο καλούνται να γράψουν και υπό ποιο συγκεκριμένο πλαίσιο (γράφω για συγκεκριμένο θέμα, με συγκεκριμένη πρόθεση και για συγκεκριμένους αποδέκτες).
Έτσι μπορούν ν’ αποφεύγονται οι απόλυτα δικαιολογημένες απορίες, του τύπου «τι να γράψω;», «πώς ν’ αρχίσω;», «φτάνει αυτό που έγραψα;», κάθε φορά που
τους ανατίθεται μια παραγωγή λόγου υπό απροσδιόριστες συνθήκες επικοινωνίας, δηλ. σε «επικοινωνιακό κενό». Εξάλλου, όταν κανείς έχει σαφή στόχο γρά-
φοντας ένα κείμενο και, άρα, ενδιαφέρον να το γράψει, η γραμματική ορθότητα αυτού που θα γράψει είναι περισσότερο διασφαλισμένη (Thornton G. 1986,
ό.π.,σ.40).
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οι οποίες προσδιορίζονται με βάση το ποιος
μιλάει, σε ποιον απευθύνεται, πού, πότε, για
ποιο θέμα, με ποια πρόθεση και με ποια μορ-
φή ή είδος επικοινωνίας.60 Στο πλαίσιο μιας
τέτοιας διαδικασίας, σχολιάζεται και επανε-
κτιμάται η καταλληλότητα των γλωσσικών επι-
λογών που χρησιμοποιούμε σε κάθε επίπεδο
(μορφολογικό, σημασιολογικό, επιπέδου
ύφους), με βάση τους παράγοντες που προ-
αναφέραμε και ορίζουν την ειδικότερη περί-
σταση επικοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα,
μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους μαθη-
τές «η δύναμη και τα όρια της γραπτής γλώσ-
σας, καθώς, κατά τη διαδικασία σύνταξης
ενός κειμένου, παλεύουν με λέξεις και νοή-
ματα [μέσα από διορθώσεις και αναδιευθε-
τήσεις των λέξεων ή φράσεων μιας πρότασης
ή και των προτάσεων μεταξύ τους] είτε για να
αποδώσουν λεπτές εννοιολογικές αποχρώ-
σεις είτε για να δώσουν μια ακριβή περιγραφή
πραγμάτων ή για ν’ αναπτύξουν ένα συλλογι-
σμό με λογική συνοχή».61

Απώτερος στόχος μιας τέτοιας γλωσσικής
διδασκαλίας είναι η εμπλοκή των μαθητών με
το μέγιστο δυνατό εύρος γλωσσικών χρήσεων
που θα τους επιτρέψει όχι μόνο να χειρίζονται
αποτελεσματικά τη γλώσσα (εναρμονιζόμενοι
με τις γλωσσικές νόρμες που επιβάλλουν οι
διαφορετικές χρήσεις της γλώσσας) αλλά και
να κατανοούν με κριτικό τρόπο τη γλωσσική
και κοινωνική πραγματικότητα γύρω τους. Με
άλλα λόγια, προκειμένου να μπορούν να αν-
τιλαμβάνονται και ν’ αμφισβητούν τις ποικίλες
εξουσιαστικές σχέσεις κυριαρχίας και υπο-
ταγής, όπως αυτές λανθάνουν και μέσω των
διαφόρων γλωσσικών κωδίκων και χρήσεων.
Προϋπόθεση, βέβαια, για την υπηρέτηση ενός
τέτοιου στόχου είναι η επιλογή ανάλογου πε-
ριεχομένου και κατεύθυνσης διδακτού υλι-
κού, που δε θα εγκλείεται στις «άνευρες» και
νομιμοποιητικές κοινωνικά θεματικές ενότη-
τες των σημερινών βιβλίων Γλώσσας, αλλά
που θα διευρύνει τους ορίζοντες κοινωνικού

προβληματισμού και κριτικής σκέψης των μα-
θητών.62 Κύρια όμως συνθήκη για να γίνει αυ-
τό είναι, πρώτα απ’ όλα, η διεύρυνση της δι-
κής μας αντίληψης (ως δασκάλων) για τη
γλώσσα ως σημασία και, συνακόλουθα, ως
κοινωνική χρήση κι ως δυνατότητα κοινωνι-
κής παρέμβασης.63

Μια γενικότερη πρόνοια που πρέπει να
διατρέχει το σχεδιασμό ενός τρόπου διδα-
σκαλίας σαν κι αυτόν που επιχειρούμε να
σκιαγραφήσουμε είναι να προσιδιάζει ο τρό-
πος διεύρυνσης της γλωσσικής και επικοι-
νωνιακής ικανότητας των μαθητών μ’ αυτόν
που γίνεται εκτός σχολείου, αποτελώντας
δηλ. φυσική του συνέχεια. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με το να φροντίσουμε να δημι-
ουργούμε κάθε φορά στην τάξη συνθήκες
επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας, ανά-
λογες μ’ αυτές που ισχύουν εκτός σχολείου.

Μια από τις πλέον βασικές προϋποθέσεις
για να διασφαλίζεται μια τέτοια συνθήκη εί-
ναι ο τρόπος υλοποίησης ενός τέτοιου μον-
τέλου διδασκαλίας. Προκειμένου, λοιπόν, ν’
αποφεύγεται η ομοιομορφία και η τυποποί-
ηση της διδακτικής πράξης, που συνεπάγε-
ται η ύπαρξη κλειστών βιβλιο-τετραδίων με
προκαθορισμένη ύλη (σαν τα σημερινά),
μπορεί να βασίζεται η διδασκαλία στην
ύπαρξη ενός ανοιχτού σώματος γλωσσικών
δραστηριοτήτων, το οποίο να δομείται στη
βάση ποικιλίας κειμένων και να διαρθρώ-
νεται γύρω από διάφορες θεματικές ενότη-
τες. Το σώμα αυτό μπορεί να προσφέρεται
για αξιοποίηση από τους δασκάλους, επι-
τρέποντάς τους (ως μορφή κι ως διάρθρωση)
τον εμπλουτισμό του, την αντικατάσταση των
κειμένων ή των επιμέρους δραστηριοτήτων
του με άλλα επίκαιρα ή πιο κατάλληλα κεί-
μενα για τους μαθητές τους ή και τον ανα-
σχεδιασμό του, ακόμη.64

Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, είναι
προφανές πως απαιτείται ουσιαστική επι-
μορφωτική στήριξη των δασκάλων, προκει-

μένου να κατανοούν τις βαθύτερες θεωρη-
τικές αρχές (γλωσσολογικές, κοινωνιο-
γλωσσολογικές, κοινωνιολογικές του ανα-
λυτικού προγράμματος) ενός τέτοιου μοντέ-
λου διδασκαλίας και να είναι σε θέση και οι
ίδιοι να σχεδιάζουν αυτοδύναμα τη διδα-
σκαλία τους, επιλέγοντας το κατάλληλο (κα-
τά περίπτωση) γλωσσικό διδακτικό υλικό.
Γιατί, διαφορετικά, «κρατώντας τους δα-
σκάλους του γραμματισμού απληροφόρη-
τους όσον αφορά τη στενή σχέση ανάμεσα
στην ανάπτυξη της γλώσσας, στην καθημε-
ρινή ομιλία, στη μάθηση και στην κοινωνία,
στην πραγματικότητα ωφελούνται τα κυ-
ρίαρχα κοινωνικά στρώματα, των οποίων οι
ιδεολογίες παραμένουν ιδεολογίες της εκ-
παίδευσης».65

Τα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου γλωσ-
σικής διδασκαλίας, σαν κι αυτό που σκιαγρα-
φούμε, προφανώς και το καθιστούν ως ένα
μοντέλο πιο «απαιτητικό» και πιο «αντι-οι-
κονομικό», σε σχέση με το υπάρχον, από την
άποψη πως πιθανή υιοθέτησή του δεν μπο-
ρεί παρά να συνεπάγεται κι άλλες (περισσό-
τερο «δομικές») προϋποθέσεις, όπως π.χ.
την αναδιευθέτηση των ωρών διδασκαλίας
του γλωσσικού μαθήματος όσο και του διδα-
κτικού ωραρίου των δασκάλων, αμφότερων
«προς τα κάτω».

Αν με βάση όσα είπαμε, στόχος της γλωσ-
σικής διδασκαλίας είναι η διεύρυνση της ικα-
νότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν απο-
τελεσματικά πολλές διαφορετικές εκδοχές
της γλώσσας, πρέπει ν’ αποσαφηνιστεί ποια
η θέση της γραμματικής στη γλωσσική διδα-
σκαλία και, συνεπώς, ποια η σχέση της με την
ίδια τη γλώσσα, ορίζοντας, καταρχήν, το «τι
είναι γλώσσα». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με έναν από τους τρέ-
χοντες ορισμούς, η γλώσσα μπορεί να οριστεί
ως «το μέσο για την ανάπτυξη των κοινωνικών
μας σχέσεων, για τη διαμόρφωση της κοινω-
νικής μας ταυτότητας αλλά και την απόκτηση

60. Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σσ.62,63.
61. Wells G. Learning Through interaction. The study of language development, Cambridge University Press, Cambridge 1981, όπως παρατίθεται από τους
Χαραλαμπόπουλο Α.-Χατζησαββίδη Σ., ό.π., σ.65.
62. Για μια τέτοια (ενδεικτική) κριτική του περιεχομένου των βιβλίων Γλώσσας της Γ΄ τάξης του δημοτικού, από την άποψη δηλ. των ιδεολογικών χαρακτηριστικών
των θεματικών τους και του νομιμοποιητικού τους χαρακτήρα, σε σχέση με τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις βλ. Αϊδίνης Α.-Γρόλλιος Γ. «Κριτικές παρατηρήσεις
στο εγχειρίδιο του γλωσσικού μαθήματος της τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου», αντιτετράδια της εκπαίδευσης, τχ. 84, Χειμώνας 2007-08, σσ.43-53.
63. Halliday M.A.K. Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning, E. Arnold, London 1978, σ.107.
64. Για μια αναλυτική παρουσίαση του τρόπου οικοδόμησης ενός τέτοιου σώματος υλικού καθώς και για τη σκιαγράφηση των «βημάτων» που μπορεί ν’
ακολουθεί κανείς προκειμένου να εκπονεί ο ίδιος γλωσσικές δραστηριότητες («γλωσσικά σχέδια εργασίας») αυτής της θεωρητικής οπτικής, βλ. Χαραλαμπό-
πουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ.,ό.π.,σσ.65-79. Επίσης, για κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα δραστηριοτήτων από την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης
γλωσσικής διδασκαλίας σε σχολεία, βλ. ενδεικτικά τις σσ. 129-235 στο ίδιο και, κυρίως, Χαραλαμπόπουλος Α.-Κωστούλη Τ. (επιστ. υπεύθ.) Διδασκαλία της
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2000. 
65. Hasan R., ό.π., σ. 180. Μια παραπλήσια άποψη της R. Hasan για το θέμα αυτό, πέρα από απόλυτα ορθή, αποτελεί κι ένα εμβριθές σχόλιο απέναντι στον
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από τους επιστημονικούς υπεύθυνους του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της ει-
σαγωγής των νέων βιβλίων τα προηγούμενα χρόνια. Γι’ αυτό και την παραθέτουμε: «Συχνά υποστηρίζεται ότι δεν έχουμε ούτε τον χρόνο ούτε τα μέσα για να
εξοικειώσουμε τους δασκάλους με τις σημαντικές όψεις της γλώσσας, όπως είναι η φύση, η μορφή, η λειτουργία της, που είναι όλες, φυσικά, αλληλένδετες.
Αξίζει να μας προβληματίσει, ωστόσο, το γεγονός ότι η παροχή χρόνου και μέσων στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι μια φυσική πράξη, αλλά είναι η έκφραση
της δέσμευσής μας απέναντι στη λεγόμενη ‘εξισωτική εκπαίδευση’, και χρειάζεται να εξεταστεί προσεκτικά, έστω και αν αυτή η προσεκτική εξέταση επηρεάζει
πολύ λιγότερο το ακροατήριο από ό,τι ορισμένες μορφές ρητορείας» (στο ίδιο, σ.149).



νέων γνώσεων».66 Η χρήση του μέσου «γλώσ-
σα» καθιστά αναγκαία τη γνώση του μηχανι-
σμού μέσω του οποίου αυτή λειτουργεί. Μια
τέτοια γνώση, βέβαια, δεν αφορά γενικά κι
αόριστα τη γλώσσα, αλλά την παρατήρηση και
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτή λει-
τουργεί σε κοινωνικό πλαίσιο, αφού σε ένα
τέτοιο πλαίσιο χρησιμοποιείται. Επομένως,
αφορά τον τρόπο με τον οποίο δομείται αυτή
ως κοινωνικό σύστημα σημασιών, δηλ. ως πη-
γή κατανόησης ή κατασκευής νοήματος με τη
μορφή λόγου. Από αυτή την άποψη, η παρα-
δοσιακή γραμματική προσέγγιση που αντιμε-
τωπίζει τη γλώσσα ως έναν κατάλογο τυπικών
μορφών (π.χ. τα δέκα μέρη του λόγου) ή ως
ένα σύνολο κανόνων που αφορούν τις μορφές
της γλώσσας ή την ανάλυση των προτάσεων
στα συστατικά τους (σύνταξη), ξεκομμένων
από τις λειτουργίες τους αλλά και από τη ση-
μασία τους, είναι περιοριστική (αφού αφορά
ένα πρωτόλειο επίπεδο περιγραφής της
γλώσσας, καθόλου αντιπροσωπευτικό του συ-
νολικότερου τρόπου λειτουργίας της) και γι’
αυτό ελάχιστα υποβοηθητική για τους χρήστες
της (μαθητές).67

Πώς μπορεί ν’ αξιοποιηθεί, τώρα, ο προ-
ηγούμενος ορισμός, όσον αφορά την οριοθέ-
τηση της σχέσης γραμματικής και γλωσσικής
διδασκαλίας;

Αν υιοθετήσουμε έναν τέτοιο ορισμό, η πε-
ριγραφή της λειτουργίας της γλώσσας, αναγ-
καστικά, πρέπει να παρουσιάζεται στους μα-
θητές μέσα από αυθεντικά (κατά το δυνατόν)
κείμενα ή (αντίστοιχα) ενότητες λόγου, το συγ-
κείμενο των οποίων είναι από πριν γνωστό σ’
αυτούς (δηλ. ποιος γράφει ή μιλάει, σε ποιο
πλαίσιο, με ποιο θέμα, για ποιο σκοπό, σε
ποιον/ποιους απευθυνόμενος κ.λπ.). Πρέπει
δηλ. να επιστρατεύονται κείμενα τα οποία
προέρχονται από τον κοινωνικό χώρο. Έτσι

μπορεί να γίνουν κατανοητές από τους μαθη-
τές οι κάθε είδους γλωσσικές επιλογές που
ακολουθεί ο γράφων ή ομιλών υπό το φως των
σημασιών, των συνδηλώσεων ή των κρυφών
νοημάτων τα οποία οι επιλογές αυτές παρά-
γουν. Συνεπώς, ο όρος «αυθεντικά» κείμενα
παραπέμπει σε χρήση της γλώσσας σε πραγ-
ματικές περιστάσεις επικοινωνίας κι όχι σε
«πλαστά» κείμενα ή σε μορφές λόγου κατα-
σκευασμένες για «διδακτικούς σκοπούς» από
τους συντάκτες των διδακτικών βιβλίων. Μια
τέτοια προσέγγιση είναι προσανατολισμένη
στη σημασία την οποία παράγουν τα διάφορα
γλωσσικά στοιχεία, στη βάση, βέβαια, της λει-
τουργίας που έχουν αυτά μέσα στο λόγο. Μέ-
σα, λοιπόν, από την επαφή των μαθητών με
διαφορετικά είδη κειμένων ή λόγου, μπορού-
με να δούμε πώς ακριβώς η επιλογή που κά-
νει κάποιος συγκεκριμένων τύπων ή γλωσσι-
κών δομών (π.χ. ονοματικής ή ρηματικής πρό-
τασης, ενεργητικής ή παθητικής σύνταξης)
διαμορφώνει διαφορετικά νοήματα σε καθένα
από αυτά, ποιες συνδηλώσεις παράγει κ.λπ.
Με άλλα λόγια, πώς διαφορετικές γλωσσικές
επιλογές μπορούν να συντείνουν σε διαφορε-
τικές «κατασκευές» της κοινωνικής ή της
όποιας άλλης πραγματικότητας.68

Η συνειδητοποίηση, όμως, από τους μαθη-
τές του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα
γλωσσικά σχήματα και επιλογές οδηγούν στη
δημιουργία διαφορετικών σημασιών και νοη-
μάτων, μπορεί να συμβάλλει και στην κατα-
νόηση από αυτούς των μεθόδων με τις οποίες
κατασκευάζεται η γνώση, και ειδικότερα η
σχολική γνώση. Κατά συνέπεια, μια τέτοια εκ-
δοχή γραμματισμού μπορεί να συμβάλλει στην
κατανόηση των γλωσσικών μεθόδων και (κατ’
επέκταση) των κοινωνικών πρακτικών, με τις
οποίες κατασκευάζεται η «επίσημη» εκδοχή
γνώσης και τα «κυρίαρχα» νοήματα που τη

συνοδεύουν, συνειδητοποιώντας ότι αυτά δεν
είναι ούτε κοινωνικά «ουδέτερα» ούτε «φυ-
σικά» αλλά προϊόν (και) γλωσσικών επιλογών.
Τα νοήματα αυτά δηλ. και η σχετική γνώση
μπορεί να υπόκεινται σε κριτική, αμφισβήτη-
ση ή και ανακατασκευή.69

Το γεγονός όμως ότι κάθε λέξη ή φράση
μπορεί να εγγράφει διαφορετικό νόημα, μπο-
ρεί ν’ αξιοποιηθεί όχι μόνο στο επίπεδο της
μελέτης, σύγκρισης και κατανόησης διαφο-
ρετικών ειδών κειμένων αλλά, κυρίως, στο
επίπεδο της παραγωγής κειμένων ή λόγου,
από την πλευρά των μαθητών. Και στο ζήτημα
αυτό η γραμματική, στην τυπική-παραδοσιακή
της εκδοχή, δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις.
Αντίθετα, η οπτική του είδους της γραμματι-
κής που σκιαγραφούμε (δηλ. πώς διαφορο-
ποιούνται τα νοήματα που παράγουμε, με βά-
ση τις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές που
κάνουμε σε διάφορα επίπεδα της γλώσσας),
είναι σκόπιμο ν’ αναδεικνύεται, καθώς αυτή
μπορεί ν’ αξιοποιηθεί κατά τη διαδικασία της
επεξεργασίας (της διόρθωσης) του γραπτού
λόγου που παράγουν οι μαθητές. Εκεί, λοιπόν,
με αφορμή κείμενα που έχουν γραφτεί σε
συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και
για την εκπλήρωση ορισμένου επικοινωνια-
κού στόχου, μπορούμε να εξετάσουμε το σύ-
νολο των γλωσσικών στοιχείων που έχουν
χρησιμοποιηθεί, υπό το πρίσμα και της γραμ-
ματικής ορθότητας και της επικοινωνιακής
καταλληλότητας (δηλ. της νοηματικής συνο-
χής και αποτελεσματικότητας). Κατά τη δια-
δικασία αυτή (χωρίς να καταφεύγουμε στην
ορολογία της παραδοσιακής γραμματικής),
μπορούμε ν’ αξιοποιήσουμε τη διαισθητική
γνώση της δομής της γλώσσας και το παθητι-
κό γλωσσικό ρεπερτόριο που διαθέτουν οι μα-
θητές (το οποίο είναι πιο ευρύ από το ενερ-
γητικό που χρησιμοποιούν), καλώντας τους να
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66. Halliday M.A.K. «Ανοιχτή επιστολή: Η γραμματική στη σχολική εκπαίδευση», Γλωσσικός Υπολογιστής, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τχ. 2 (2000), σσ. 47-55
(www.komvos.edu.gr), απ’ όπου και αντλούμε τα σχετικά στοιχεία.
67. Ένας τέτοιος τρόπος γραμματικής περιγραφής της γλώσσας έλκει την καταγωγή του από τα χρόνια ακόμη των αλεξανδρινών γραμματικών, όταν αυτή η
γραμματική ανάλυση στόχευε στην κατανόηση των κλασικών κειμένων, που ήταν γραμμένα στη μη ομιλούμενη (νεκρή) πια εκδοχή της αρχαιοελληνικής αττικής
διαλέκτου. Γι’ αυτό και αυτού του τύπου η γραμματική περιγραφή βασιζόταν στην ανάλυση πιο «στατικών» (μορφές) κι όχι τόσο «δυναμικών» (σημασία-λει-
τουργική πολυμορφία της γλώσσας) στοιχείων της γλώσσας, στοιχείο που την καθιστά, ουσιαστικά, αντιεπιστημονική και περιοριστική, προκειμένου για την
περιγραφή της λειτουργίας ζωντανών γλωσσών (ενδεικτικά, βλ. Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σσ.49-51 και Thornton G. 1986, ό.π.,σσ.14 και
46-48).
68. Αυτό μπορεί να δειχτεί διδακτικά με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι π.χ. μέσα από το σχεδιασμό μιας γλωσσικής δραστηριότητας στην οποία
μπορεί να δοθούν στους μαθητές αντιπροσωπευτικά ειδησεογραφικά κείμενα διαφορετικών εφημερίδων, στα οποία να παρουσιάζεται το ίδιο κοινωνικό
γεγονός. Εκεί μπορεί να σχολιαστούν οι γλωσσικές επιλογές που γίνονται σε κάθε κείμενο, οι οποίες όμως δεν αποτελούν μόνο διαφορετικές μορφοσυντακτικές
επιλογές του δημοσιογράφου-γράφοντα, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο απόπειρας διαφορετικής νοηματοδότησης του καθόλα αντικειμενικού και ίδιου γεγονότος
που παρουσιάζει. Έτσι, μπορεί να κατανοηθεί από τους μαθητές πώς η διαφορετική χρήση της γλώσσας συντείνει, πολλές φορές, σε διαφορετική κατασκευή
της κοινωνικής πραγματικότητας (δηλ. στην κατασκευή διαφορετικών «πραγματικοτήτων»), συντείνοντας σε μια «κριτική γλωσσική συνειδητότητα» (“critical
language awareness”) και, άρα, σε μια δυνατότητα βαθύτερης κατανόησης των ποικίλων σκοπιμοτήτων, μεροληπτικών οπτικών και παρασιωπήσεων οι οποίες
υπολανθάνουν σε φαινομενικά «ουδέτερες» γλωσσικές επιλογές (παρουσίαση μιας τέτοιας οπτικής: Fairclough N. Critical Language Awareness, Longman,
London-New York 1992). Μια τέτοια προσέγγιση αξιοποιεί την άποψη του Halliday (1978) ότι η γλώσσα διαμορφώνεται από την κοινωνική πραγματικότητα,
την ίδια στιγμή που και η ίδια συμβάλλει στη διαμόρφωσή της, αφού εμπερικλείει στον ορισμό της γλώσσας την κοινωνική της διάσταση, και, κατά συνέπεια,
υποβάλλει την ανάγκη μελέτης της σε ένα συνολικότερο πλαίσιο.
69. Σχετικά, βλ. Λύκου X. «Η συστημική λειτουργική γραμματική του M. A. K. Halliday», Γλωσσικός Υπολογιστής, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τχ. 2 (2000), σσ.
57-71, σ.69 (www.komvos.edu.gr). 
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εντοπίσουν προβληματικές πλευρές και εκ-
μαιεύοντας (από τους ίδιους τους μαθητές)
συγκεκριμένες προτάσεις διόρθωσης του κει-
μένου τους στα σημεία αυτά με στόχο να κα-
ταστεί πιο σαφές, εύληπτο και αποτελεσμα-
τικό επικοινωνιακά αυτό που έγραψαν είτε
πρόκειται για μια γραπτή αφήγηση ενός συμ-
βάντος είτε για την παρουσίαση ενός βιβλίου
είτε για μια περιγραφή ή για μια ανοιχτή επι-
στολή για την ανάδειξη ενός ζητήματος. Με
τη διαδικασία αυτή, ενώ προβαίνουμε σε ένα
είδος γλωσσικής ανάλυσης, η ανάλυση δεν
αφορά τον εντοπισμό και την εκμάθηση στοι-
χείων γύρω από τις γραμματικοσυντακτικές
δομές της γλώσσας αλλά την επίτευξη του κα-
λύτερου δυνατού επικοινωνιακού αποτελέ-
σματος στα κείμενα που έχουν παράξει οι μα-
θητές. Η παρατήρηση δηλ. και ανάλυση της
λειτουργίας της γλώσσας δε γίνεται στο «κε-
νό», για χάρη μιας αόριστης κι αποπλαισιω-
μένης γραμματικής ανάλυσης, αλλά με συγ-
κεκριμένο στόχο.70 Έτσι, οι μαθητές οδηγούν-
ται στη χρήση και κατανόηση της γραμματικής
της γλώσσας (που διαθέτουν ασύνειδα), ως
μέσου όμως παραγωγής νοήματος. Προκει-
μένου δηλ. να κατασκευάσουν (με το κείμενό
τους) και να διακινήσουν νοήματα και πληρο-
φορίες. Γι’ αυτό, και μια τέτοια ανάλυση (μέ-
σω της επεξεργασίας), αφενός διεγείρει το
ενδιαφέρον των μαθητών και, αφετέρου τους
δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους πε-
ριορισμούς και τις ελευθερίες που τους πα-
ρέχει η γλώσσα κατά τη συγκρότηση των προ-
τάσεων ή τη συνάρθρωσή τους σε μια ευρύ-
τερη ενότητα λόγου, που είναι το κείμενο. Κα-
τά συνέπεια, τους οδηγεί σε μια ουσιαστικό-
τερη συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστή-
ματος μέσα από «την πράξη», εξαντλώντας,
ταυτόχρονα, τη διαισθητική γλωσσική τους
εμπειρία.71

Αφού όμως η γραμματική (στην παραδοσιακή
της εκδοχή) αμφισβητείται ως διακριτό αντικεί-

μενο μελέτης στο πλαίσιο της γλωσσικής διδα-
σκαλίας, είναι ευνόητο πως δεν μπορεί ούτε και
ν’ αποτελεί αυτοτελές πεδίο αξιολόγησης των
μαθητών. Αν, λοιπόν, αποφασίσουμε να εγκα-
ταλείψουμε τις παραδοσιακού τύπου γραμματι-
κοκεντρικές ασκήσεις, οι οποίες αποτελούν την
πιο συνηθισμένη εκδοχή αξιολόγησης των μα-
θητών στο γλωσσικό αντικείμενο, εύλογα τίθεται
το επόμενο ερώτημα. Του τρόπου δηλ. με τον
οποίο μπορούμε ν’ αξιολογήσουμε τη γλωσσική
ικανότητα των μαθητών μας. Και πάλι η απάν-
τηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από το πώς
τοποθετείται κανείς παιδαγωγικά απέναντι στην
αξιολόγηση. Αν δηλ. αποφασίσει να επαναπαυ-
τεί στην κυρίαρχη λειτουργία της, αυτήν ως ερ-
γαλείου ιεραρχικής κατάταξης και κατηγοριο-
ποίησης των μαθητών, οι γραμματικοσυντακτι-
κές ασκήσεις αποτελούν τον πλέον πρόσφορο
τρόπο αξιολόγησης. Ο τρόπος αυτός μπορεί να
του παράσχει «σπαρταριστά» ντοκουμέντα αξιο-
λογικής κατάταξης των μαθητών, μέσα από τη
δυνατότητα που του προσφέρει για «μετρήσι-
μες» και ακριβείς βαθμολογικές αποτιμήσεις.72

Αν όμως πρόκριμά μας είναι η ουσιαστική
παροχή βοήθειας στους μαθητές, με απώτερο
στόχο τη βελτίωση της γλωσσικής και επικοι-
νωνιακής τους ικανότητας (στον προφορικό ή
γραπτό τους λόγο), τόσο το γνώριμο «ασκη-
σιολόγιο» όσο και οι προβλεπόμενοι τρόποι
αξιολόγησης-βαθμολόγησης είναι ακατάλλη-
λοι, για τους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα.   

Επειδή, βέβαια, το θέμα της αξιολόγησης
των μαθητών στο γλωσσικό αντικείμενο είναι
αρκετά ευρύ, θα επικεντρωθούμε σε μια μόνο
πλευρά από τις προς εξέταση πλευρές του,
αυτήν που αφορά στη γραπτή έκφραση των
μαθητών και στον τρόπο αποτίμησής της. Κι
αυτό για δυο αλληλένδετους λόγους. Αφενός,
γιατί αυτή αποτελεί μια από τις πλέον ουσιώ-
δεις πλευρές της γλωσσικής ικανότητας των
μαθητών, την οποία οφείλει να υποστηρίξει
και να βελτιώσει το σχολείο και, αφετέρου,

γιατί η εν λόγω πλευρά συνιστά μια από τις
πιο απαιτητικές και σύνθετες διαστάσεις της
γλωσσικής διδασκαλίας. Άρα, αυτή αποτελεί
μια απόλυτα αντιπροσωπευτική πλευρά, προ-
κειμένου να επανεκτιμήσει κανείς την παιδα-
γωγική καταλληλότητα και χρησιμότητα και
τον «ανατροφοδοτικό» (ή μη) χαρακτήρα και
του ίδιου του συστήματος αξιολόγησης. 

Στο ζήτημα, λοιπόν, της αξιολόγησης και
βαθμολόγησης των γραπτών κειμένων των
μαθητών μπορεί ν’ ακολουθηθούν, τουλάχι-
στον, δυο διακριτοί τρόποι «διόρθωσής» τους.
Ένας πρώτος (πιο παραδοσιακός), κατά τον
οποίο ο δάσκαλος, αφού οι μαθητές παράξουν
τα κείμενά τους, τα συγκεντρώνει και τα διορ-
θώνει «κατ’ ιδίαν», επισημαίνοντας τα λάθη
τους και καταλήγοντας σε μια αξιολογική απο-
τίμηση, με τη μορφή λεκτικού χαρακτηρισμού
ή βαθμού, που μπορεί να συνοδεύεται και από
κάποια παρατήρηση. Και ένας άλλος, κατά τον
οποίο κάποια αντιπροσωπευτικά κείμενα επι-
λέγονται για ν’ αποτελέσουν αντικείμενο
γλωσσικής επεξεργασίας και διόρθωσης από
όλους μαζί τους μαθητές και το δάσκαλο, εν-
τοπίζοντας τις προβληματικές γλωσσικές τους
πραγματώσεις (σε κάθε επίπεδο) και αναζη-
τώντας άλλες σωστές (γλωσσικά) ή πιο κα-
τάλληλες (επικοινωνιακά). Η διαδικασία αυτή
η οποία είναι ιδιαίτερα γόνιμη (αφού αξιοποι-
εί το στοιχείο του «αναστοχασμού» των μα-
θητών σε «δεύτερο χρόνο» από αυτόν της
γραφής των κειμένων τους), στην  απόληξή
της, προσιδιάζει στην πρακτική επεξεργασίας
των κειμένων που ακολουθεί ο εγγράμματος
κόσμος. Επειδή δε η επεξεργασία τροφοδο-
τείται από το σύνολο του γλωσσικού ρεπερ-
τορίου των μαθητών (αφού συμμετέχουν σ’
αυτήν όλοι, μέσα από αλλεπάλληλες γλωσσι-
κές προτάσεις και αντιπροτάσεις), είναι ιδι-
αίτερα εποικοδομητική για την ενίσχυση της
γλωσσικής και επικοινωνιακής εμπειρίας των
μαθητών. Ακόμη, η διαδικασία αυτή είναι χρή-

70. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά με τον αναγνωριστικό γραμματισμό, ο οποίος αρκείται στο να   εστιάζει μόνο στις τυπικές δομές της γλώσσας, χωρίς να
τις συσχετίζει με τις κοινωνικές τους λειτουργίες (Hasan R., ό.π., σ.184).
71. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορεί η επεξεργασία του λόγου των μαθητών να συμβάλλει στη διεύρυνση της επικοινωνιακής
τους ικανότητας και στη συνειδητοποίηση του γλωσσικού συστήματος βλ. Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σσ.79-89 και 93-101, απ’ όπου και
αντλούμε, και Thornton G. 1983, ό.π., σσ. 16-21 και 30-54. Μια τέτοια προσέγγιση, σε σχέση με τη συνειδητοποίηση, από τους μαθητές, των στοιχείων δομής
της γλώσσας (γραμματική) όσο και των λειτουργιών των στοιχείων αυτών μέσα στο λόγο (σύνταξη), μπορεί ν’ αξιοποιηθεί διδακτικά καθώς πειραματίζονται οι
μαθητές με τη γλώσσα, με διάφορες αφορμές. Μια απ’ αυτές μπορεί να είναι αφού πρώτα ακούσουν αυθεντικό προφορικό λόγο (π.χ. μια συνέντευξη, προφορική
αφήγηση, περιγραφή ή διατύπωση άποψης για κάποιο θέμα) και τους δοθεί αυτός σε πιστή (απομαγνητοφωνημένη) γραπτή μορφή, να τους ζητηθεί να παρα-
τηρήσουν τι «δεν πάει καλά» στη γραπτή μορφή και γιατί συμβαίνει αυτό και, στη συνέχεια, αφού σχολιαστούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον
προφορικό λόγο και τον διαφοροποιούν από το γραπτό (επαναλήψεις, αναδιατυπώσεις, συμπληρώσεις «καθ’ οδόν», κενά, ελλειπτικά σχήματα) να τους ζητηθεί
να πειραματιστούν, προκειμένου ένα τμήμα του να μετατραπεί σε αντίστοιχο γραπτό κείμενο, που να διατηρεί το αρχικό περιεχόμενο και να είναι προσαρμοσμένο
στις προδιαγραφές του γραπτού λόγου και του ανάλογου επιπέδου ύφους (Χαραλαμπόπουλος Α.-Χατζησαββίδης Σ., ό.π., σ.67). Έτσι μπορεί να γίνει κατανοητό
ποια διαδικασία ακολουθούμε προκειμένου αυτό που σκεφτόμαστε ή λέμε προφορικά να μεταφερθεί στο χαρτί, ποιες αναγκαίες λεκτικές επιλογές, αναδια-
τυπώσεις και τομές απαιτούνται για την οριοθέτηση και συγκρότηση αυτοτελών τμημάτων λόγου με πλήρες νόημα (πρόταση), πώς οριοθετούνται αυτές (χρήση
σημείων στίξης, συνδέσμων) κ.λπ. 
72. Σε τελική ανάλυση, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και χειρίζεται κανείς το σύστημα της αξιολόγησης των μαθητών στη γλώσσα ή όπου αλλού
συναρτάται (συνειδητά ή ασύνειδα) με το πόσο ουσιαστικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες αναγνωρίζει ότι πρέπει να παρέχει το σχολείο, σε ποιους μαθητές και
ποιον σκοπό υπηρετώντας. Συνακόλουθα, με βάση το πώς ορίζει την «επιτυχία» ή την «αποτυχία» των μαθητών στο σχολείο και σε ποια αναλογία μαθητών
θεωρεί ότι πρέπει να είναι προσβάσιμο ποιο τμήμα της εκπαίδευσης, πέραν της θεσπισμένης βασικής. Με βάση δηλ. μια «αξιακή» πεποίθηση να ενισχύσει
τις μορφωτικές δυνατότητες (κατά το δυνατόν) όλων των παιδιών μέσα στο σχολείο (Thornton G. 1986, ό.π.,σ.67).



σιμη για την ανάπτυξη της αυτενέργειας των
μαθητών καθώς και για την προοπτική οικο-
δόμηση μιας μεταγνωστικής σχέσης με τη
γλώσσα, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά στην
πιο απαιτητική τεχνική διαδικασία, αυτήν της
αυτοδιόρθωσης.73

Ωστόσο, και στον τρόπο αυτό «διόρθωσης»
του γραπτού λόγου, αν ακολουθήσουμε την
αξιολόγηση στην τυπική-παραδοσιακή της
εκδοχή (των βαθμών ή των λεκτικών χαρα-
κτηρισμών), θ’ αντιληφθούμε ότι αυτή (εξ’
ορισμού) μάς οδηγεί στο να εστιάζουμε στα
λάθη και στο βαθμό απόκλισης αυτού που έχει
παραχθεί από αυτό που θεωρείται «σωστό»,
προκειμένου να «τεκμηριωθεί» η τελική βαθ-
μολογική μας αποτίμηση. Μια τέτοια εστίαση,
για μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες στο να εκφραστούν γραπτά, λειτουργεί
αποπροσανατολιστικά και καθόλου υποβοη-
θητικά στο να γράψουν καλύτερα, δημιουρ-
γώντας σοβαρές προϋποθέσεις μονιμοποί-
ησης της αποτυχίας τους.74

Αντίθετα, μια διαφορετική λογική εκτίμη-
σης ενός γραπτού οφείλει να εστιάζει όχι στο
τι «είναι λάθος» αλλά στο ποια «αποτελούν
σχετικά καλά στοιχεία» (μια σχετικά αποδεκτή
βάση συζήτησης δηλ.) του κειμένου και, άρα,
επιδεκτικά βελτίωσης. Ένα μαθητικό κείμενο
θα πρέπει να ιδωθεί ως ένα δείγμα του τι μπο-
ρεί να κάνει ο μαθητής με τη γλώσσα τη στιγμή
που αυτό γράφτηκε. Η δουλειά του δασκάλου
(με βάση αυτό το δείγμα) είναι να προσπαθή-
σει να δει ότι το επόμενο γραπτό θα πρέπει
να είναι καλύτερο. Η παρέμβασή του, συνε-
πώς, θα πρέπει να γίνει με παιδαγωγική δια-
κριτικότητα και τρόπο που να κατανοήσουν οι
μαθητές τι δεν πήγε καλά, σε ποια ακριβώς
σημεία του κειμένου τους και πώς μπορούν
αυτά να γίνουν καλύτερα.75

Η έμπρακτη αναγνώριση των σημείων ενός
γραπτού κειμένου τα οποία αποτελούν απο-
δεκτή βάση οικοδόμησης μιας βελτιωμένης
εκδοχής, σε συνδυασμό με την περιγραφή των
προβληματικών σημείων του και την παροχή
βοήθειας στην κατεύθυνση του πώς μπορούν
τα σημεία αυτά να διορθωθούν, εντάσσονται
σε μια διαφορετική παιδαγωγική στρατηγική
της «γλωσσικής επιτυχίας» (κι όχι του «γλωσ-
σικού ελλείμματος»), η οποία (πέρα από σο-
βαρά γλωσσολογικά ερείσματα) μας λέει ότι
«η μία επιτυχία φέρνει την άλλη, και το πρώτο
βήμα για την επιτυχία είναι η αναγνώριση πως
κάποιος κάνει πρόοδο»76. Σύμφωνα μ’ αυτή
τη στρατηγική, αυτό που έχει αξία, κατά την
εξέταση ενός γραπτού, είναι η έμπρακτη κα-
τάδειξη τρόπων που μπορεί αυτό να γίνει κα-
λύτερο κι όχι ο υπολογισμός της βαθμολογι-
κής του απόκλισης από το «άριστα». Ένας τέ-
τοιος τρόπος επεξεργασίας των κειμένων των
μαθητών διαφοροποιείται από τους γνώρι-
μους (παραδοσιακούς) τρόπους τόσο ως προς
το φορέα διόρθωσης (όλοι οι μαθητές) όσο κι
ως προς τον τρόπο και το σκοπό της διόρθω-
σης, αφού δεν έχει το χαρακτήρα της βαθμο-
λογικής αποτίμησης των κειμένων αλλά της
διορθωτικής γλωσσικής παρέμβασης σ’ αυτά.
Επιπρόσθετα, αυτός ο τρόπος «ανοιχτής δια-
πραγμάτευσης» του γραπτού λόγου των μα-
θητών, μέσα από μια διαλεκτική προτάσεων,
αντιπροτάσεων, συγκρίσεων και διαφορετι-
κών διατυπώσεων, συμβάλλει στη συνειδητο-
ποίηση απ’ τους μαθητές της λειτουργικής
πολυμορφίας που παρουσιάζει η γλώσσα.
Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην άμβλυνση της
κυρίαρχης ρυθμιστικής-κανονιστικής αντίλη-
ψης περί γλώσσας, που κατατείνει στην απο-
δοχή ενός ορισμένου (ή και ακαθόριστου)
«σχολικού γλωσσικού προτύπου» ως προς το

οποίο πρέπει να κρίνεται ο μαθητής, κάτοχος
του οποίου είναι μόνο ο δάσκαλος. Μ’ αυτόν
τον τρόπο μπορεί να αμβλύνεται και μια από
τις εκφάνσεις της κυρίαρχης παιδαγωγικής
ιδεολογίας γύρω από το πώς ορίζεται η επι-
τυχία ή η αποτυχία των μαθητών στη γλώσσα
και, κατ’ επέκταση, στο σχολείο.77

Η πρακτική εργασίας που μόλις αναφέραμε
θεμελιώνεται σ’ ένα σκεπτικό που λέει πως
ο υπολογισμός της γλωσσικής επάρκειας και
της νοηματικής και επικοινωνιακής πληρό-
τητας ενός γραπτού είναι, έτσι κι αλλιώς, μια
σύνθετη διαδικασία, η οποία, σχεδόν πάντα,
δεν επιδέχεται μιας μόνο βαθμολογικής απο-
τίμησης.78 Ιδιαίτερα, μάλιστα, αν μιλήσουμε
για τη βαθμολόγηση ενός κειμένου, σε σχέση
με το σκέλος των επικοινωνιακών του χαρα-
κτηριστικών, η απόπειρα αυτή συγκεντρώνει
τον απόλυτο βαθμό «ρευστότητας» κριτηρίων
και βαθμολογικής αυθαιρεσίας, δεδομένων
των σύνθετων στοιχείων που απαρτίζουν το
σκέλος αυτό και το καθιστούν, ουσιαστικά,
δύσκολα «απομονώσιμο» και, άρα, μη επιδε-
χόμενο «αντικειμενικής» μέτρησης.79

Άλλωστε, γνωρίζουμε, πλέον, ότι η βαθμολό-
γηση καθίσταται όλο και πιο πολύ ευάλωτη, όσο
κινείται κανείς από τα πιο «ορατά» και «αντι-
κειμενικά» προσδιορίσιμα στοιχεία μιας δεξιό-
τητας στα πιο σύνθετα και «ανώτερα» στοιχεία
της, όπως είναι η «μέτρηση» των στοιχείων της
επικοινωνιακής πληρότητας ενός κειμένου.80 Κι
αυτό γιατί εκεί υπεισέρχονται αρκετές παράμε-
τροι, οι οποίες δεν μπορούν να υπόκεινται στη
στενή έννοια της αξιολόγησης-μέτρησης που
επιδιώκει ο σχολικός μηχανισμός. Στο σημείο
αυτό δηλ. τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα
συγκρούονται με τη θεσμική επιταγή. Όπως εύ-
στοχα έχει γραφτεί για τις περιπτώσεις που συ-
ζητάμε, «εδώ, πάλι, η παραδοσιακή αξιολόγηση

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201648

α
ξι

ο
λό

γη
σ

η
 μ

α
θ

η
τώ

ν

73. Η διαδικασία της αυτοδιόρθωσης που προτείνεται από το Α.Π.Σ. και τα «βιβλία δασκάλου» της Γλώσσας δεν είναι μια δίχως προϋποθέσεις ούτε μια κοινωνικά
«ουδέτερη» τεχνική διαδικασία διόρθωσης των κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές. Προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με πρακτικές και τρόπους
«ειδικότερης ανάγνωσης» και εστίασης στο κείμενό τους για τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων και τη διόρθωσή τους. Επίσης, μια τέτοια πρακτική (η
οποία είναι υποχρέωση του σχολείου να την καλλιεργήσει) δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαντά, κυρίως, σε μικροαστικά και μεσοαστικά κοινωνικο-μορφωτικά
περιβάλλοντα, ενώ δεν αποτελεί συνήθη πρακτική σε εργατικά κοινωνικά περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα παιδιών μεταναστών (Γούλας Β., ό.π., σ.48).
74. Thornton G. 1986, ό.π., σσ.33,34. Για παράδειγμα, συνήθεις παρατηρήσεις στα γραπτά των μαθητών, του τύπου «πρόσεχε τις προτάσεις σου», «να βάζεις
πιο πολλές τελείες» ή «το κείμενό σου είναι ασύντακτο», δεν έχουν κανένα θετικό αντίκτυπο στον τρόπο που αυτοί γράφουν. Γιατί, απλά, αν οι μαθητές είχαν
κατανοήσει π.χ. τον καθόλα ασαφή και προβληματικό ορισμό του τι είναι «πρόταση», θα μετέφεραν ορθά τις σκέψεις τους στο χαρτί και θα παρήγαγαν
προτασιακές δομές με πλήρη νοηματική συνοχή, εφαρμόζοντας τη σχετική σύμβαση που διέπει το γραπτό λόγο και τον διαφοροποιεί από τον προφορικό
(Thornton G. 1983, ό.π., σσ. 9-40). Επομένως, σωστά λέγεται πως «τέτοιοι γραμματικοί ορισμοί [και παρατηρήσεις, θα προσθέταμε εμείς] βοηθούν μόνο όταν
κανείς ξέρει από πριν τι σημαίνουν» (Thornton G. 1986, ό.π.,σ.17).
75. Thornton G. 1983, ό.π., σ.39.
76. Thornton G. 1983, ό.π.,σ.40 και του ίδιου 1986, σσ.60,61. Για ανάλογες, πολύ εύστοχες, επισημάνσεις σχετικά με τις παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές
που μπορούν ν’ ακολουθηθούν για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, βλ. δυο άρθρα του P. Perrenoud 1996 «Η σχολική αποτυχία σάς ενοχλεί;…»,
ό.π. και «Πώς να καταπολεμήσετε τη σχολική αποτυχία σε δέκα μαθήματα …», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ. 39 (1996), σσ. 16-23.
77. Γούλας Β., ό.π., σσ.57,58.
78. Ο P. Perrenoud (1995, ό.π., σ.35) αναφέρει σχετικά ότι «οι δοκιμασιολογικές μελέτες δείχνουν θεαματικές παραλλαγές στη βαθμολόγηση των ίδιων
κειμένων από είκοσι έμπειρους διορθωτές».
79. Romaine S., ό.π., σσ.229-255.
80. Αν υποθέσουμε πως μπορούμε να αξιολογήσουμε «αντικειμενικά» κατά πόσο ένα κείμενο δομεί ορθά γραμματικές προτάσεις (τηρώντας π.χ. τις συμβάσεις
του γραπτού λόγου που διέπουν τη χρήση των σημείων στίξης και τη διασφάλιση νοηματικής πληρότητας σε κάθε πρόταση, την τήρηση της ορθογραφίας
κ.λπ.), πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο εξετάζοντας τη νοηματική συνοχή και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα του ίδιου κειμένου (σε ποιο βαθμό δηλ.
αυτό ανταποκρίνεται στις νοηματικές και άλλες συμβάσεις ενός περιγραφικού ή αφηγηματικού κειμένου, πόσο συνεκτική ή πλήρης είναι ή δεν είναι η περιγραφή
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εμποδίζει την παιδαγωγική ανανέωση, φτωχαί-
νοντας αισθητά την γκάμα των εφαρμόσιμων
δραστηριοτήτων στην τάξη».81 Από την άποψη
αυτή, η προτροπή του Α.Π.Σ. και των «βιβλίων
δασκάλου» της Γλώσσας στο ζήτημα της αξιο-
λόγησης της «αποτελεσματικότητας» και της
«αποδεκτότητας» του λόγου των μαθητών για
την υιοθέτηση (από το δάσκαλο) επιμέρους κρι-
τηρίων, όπως «η καταλληλότητα του περιεχο-
μένου, της διατύπωσης, του λεξιλογίου και του
ύφους, η ορθότητα της σύνταξης και της μορ-
φολογίας, η ορθογραφία και η γενική εικόνα του
κειμένου (γραπτού ή προφορικού)»82 όσο κι αν
φαίνεται να συγκεκριμενοποιεί το πεδίο της
αξιολόγησης, δεν καταφέρνει να άρει τον παρα-
δοσιακό και, τελικά, προβληματικό χαρακτήρα
της αξιολόγησης των μαθητών στο γλωσσικό αν-
τικείμενο. Κι αυτό γιατί ο προτεινόμενος επιμε-
ρισμός κριτηρίων δεν απαντά στο επόμενο «κρί-
σιμο μισό» της αξιολογικής διαδικασίας. Πώς
δηλ. τα πιο πάνω κριτήρια (αν υποτεθεί πως αυτά
οριοθετούνται με σαφήνεια) μπορούν να «μετα-
φραστούν» σε «αντικειμενικό» βαθμολογικό
αποτέλεσμα, με βάση τις υποδιαιρέσεις της
βαθμολογικής ή όποιας άλλης κλίμακας αξιο-
λόγησης. 

Ολοκληρώνοντας την απάντηση στο δεύτερο
ερώτημα που θέσαμε νωρίτερα, μια οπτική και
πρακτική αξιολόγησης σαν κι αυτή που επιχει-
ρήσαμε να σκιαγραφήσουμε ως τώρα, θεμε-
λιώνεται σε μια παιδαγωγική αρχή μείωσης
της σχολικής αποτυχίας, σύμφωνα με την
οποία, προκειμένου ν’ αντιπαρέλθουμε την τυ-
πική (σχολική) αρχή αντιμετώπισης όλων των
μαθητών «με τον ίδιο τρόπο», μπορούμε να
επιχειρήσουμε την εφαρμογή πρακτικών δια-
φοροποιημένης αντιμετώπισης των μαθησια-
κών τους αναγκών και προβλημάτων. Δηλ. δια-
φοροποιημένης διαχείρισης των ίδιων των πε-
ριεχομένων και των στόχων της εκπαίδευσης.
Αυτό στην πρακτική εξειδίκευσή του σημαίνει
ότι επιτρέπουμε η μαθησιακή διαδικασία (εν
προκειμένω η γλωσσική) να μπορεί να παρα-
κολουθεί τους διαφορετικούς ρυθμούς και τις
προσωπικές διαδρομές μάθησης και γλωσσι-
κής εξέλιξης των μαθητών, σε όλη την έκταση
που το επιτρέπουν οι γενικοί στόχοι του μαθή-

ματος, παρέχοντάς τους την αναγκαία παιδα-
γωγική στήριξη, κάθε φορά. Μια τέτοια πρα-
κτική διαφοροποίησης του τρόπου διδακτικής
αντιμετώπισης των γραπτών των μαθητών, στον
οποίο αναφερθήκαμε, έχει ως σκοπό ν’ απο-
κτήσουν οι μαθητές τις ίδιες γνώσεις και δε-
ξιότητες κι όχι να διαφοροποιήσουμε το επί-
πεδο των απαιτήσεών μας από αυτούς «προς
τα κάτω», οδηγώντας τους σε μια «νέα» και
πιο μόνιμη «αποκρυστάλλωση» των γλωσσι-
κών και επικοινωνιακών διαφορών τους.83

Αντί για επίλογο
Έχοντας κατά νου όλη την προηγούμενη

ανάλυση, το κυρίαρχο ερώτημα για το δάσκα-
λο δεν μπορεί ν’ αποτελεί πόσο αντιπροσω-
πευτικά (της εξεταζόμενης, κάθε φορά,
«ύλης») είναι τα θέματα που θέτει προς εξέ-
ταση ούτε η διατύπωση «ισοδύναμων» ή «με-
τρήσιμων», βαθμολογικά, θεμάτων, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η «αντικειμενικότητα» και
η «αξιοπιστία» του βαθμολογικού αποτελέ-
σματος αλλά ο βαθμός επιστημονικής αλή-
θειας, κοινωνικής χρησιμότητας και παιδα-
γωγικής καταλληλότητας όσων θεμάτων τί-
θενται (κάθε φορά) προς εξέταση. Συνοψίζον-
τας, λοιπόν, τις αναφορές των δυο προηγού-
μενων παραδειγμάτων, το κριτήριο το οποίο
πρέπει να προσδιορίζει κάθε τρόπο και δια-
δικασία αξιολόγησης των μαθητών δεν είναι
το πώς αξιολογώ αλλά το τι αξιολογείται και
με ποια αφετηρία γίνεται η αξιολόγηση αυτή.
Η διατύπωση ενός φύλλου αξιολόγησης στην
Ιστορία δεν έχει καμία αξία αν αυτό βασίζεται
σε έναν «μνημοτεχνικού χαρακτήρα» έλεγχο
των μαθητών σε σπαράγματα πληροφοριών,
χρονολογίες, ιστορικά ονόματα, τοπωνύμια
μαχών, τα οποία όσο κι αν αποτελούν τις «ση-
μαντικές λεπτομέρειες» των ιστορικών γεγο-
νότων, δεν μπορούν από μόνα τους να σημα-
τοδοτήσουν το «ιστορικό όλο» και, πολύ πε-
ρισσότερο, δε βοηθούν στην αιτιακή-σχεσια-
κή σύλληψη και κατανόηση του ιστορικού πα-
ρελθόντος από την πλευρά των μαθητών, ως
πλαισίου ερμηνείας και κατανόησης και του
παρόντος.84

Η πιστοποίηση δηλ. της κατοχής της «εξε-
ταστέας ύλης», μέσω ενός «αντικειμενικού»
κι «αξιόπιστου» βαθμολογικού αποτελέσμα-
τος σαν κι αυτό που προδιαγράψαμε, δεν έχει
καμία μορφωτική αξία. Ένα τέτοιο βαθμολο-
γικό αποτέλεσμα τη μόνη «χρησιμότητα» που
έχει είναι ότι μπορεί ν’ αποτελέσει ένα «ντο-
κουμέντο» βαθμολογικής διαφοροποίησης
και κατάταξης των μαθητών, στο πλαίσιο του
δοσμένου συστήματος αξιολόγησης και της
υφιστάμενης επιλεκτικής-κατανεμητικής λει-
τουργίας της εκπαίδευσης. 

Κατ’ αναλογία, και στο γλωσσικό μάθημα
το ζητούμενο είναι η προώθηση της αποτε-
λεσματικότερης χρήσης και κατανόησης του
τρόπου λειτουργίας της γλώσσας σε κάθε
επίπεδο και είδος επικοινωνίας, από τους
μαθητές. Βασική διάσταση σε μια τέτοια
προσέγγιση είναι η έμφαση στη διδασκαλία
της γλώσσας ως διαδικασίας κι όχι ως γνω-
στικού αντικειμένου, με άμεσο στόχο την
αποκατάσταση μιας ενεργητικής και δημι-
ουργικής σχέσης των μαθητών με τη γλώσσα
και απώτερο στόχο την (κατά το δυνατόν) άμ-
βλυνση και εξισορρόπηση των γλωσσικών
διαφοροποιήσεων μεταξύ (έτσι κι αλλιώς)
διαφοροποιημένων κι άνισων κοινωνικο-οι-
κονομικά και πολιτισμικά μαθητών. 

Στο βαθμό που η γλώσσα «διαπερνά» όλα
τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου (ως
όργανο κατανόησής τους και πρόσκτησης
της σχολικής γνώσης), η κατάκτησή της
αποκτά θεμελιακό χαρακτήρα. Το αναστο-
χαστικό ερώτημα, λοιπόν, «ποιοι αποτελε-
σματικοί τρόποι υπάρχουν, για να βοηθη-
θούν στις γλωσσικές τους δυσκολίες όσα
παιδιά δυσκολεύονται» δεν μπορεί παρά να
υπερκερνά τις θεσμικές επιταγές που διέ-
πουν το «ρόλο» του δασκάλου και αφορούν
την ανάγκη ανεύρεσης «αντικειμενικών»
τρόπων αξιολόγησης και κατάταξης των μα-
θητών στο γλωσσικό αντικείμενο. Η αρχή
«σχολική αποτυχία σημαίνει πρώτα απ’ όλα
γλωσσική αποτυχία» δεν μπορεί παρά ν’
αποτελεί τη βασική αφετηριακή αρχή κάθε
παιδαγωγικής και διδακτικής μας επιλογής
και μέριμνας.

ή η αφήγησή του, πόσο ενιαίο είναι το ύφος του; κ.λπ.); Και, κατόπιν, πώς μπορούμε να «μεταφράσουμε» όλες αυτές τις παρατηρήσεις, υπάγοντάς τες στον
«προκρούστη» της δεκάβαθμης κλίμακας βαθμολόγησης ή της κλίμακας των λεκτικών χαρακτηρισμών, που προβλέπουν τα σχετικά Π.Δ.; 
Αλλά και στο ζήτημα της αξιολόγησης του τρόπου της καθαρά γλωσσικής πλήρωσης ενός κειμένου μπορεί να υπάρξει διαφορετική ιεράρχηση των γλωσσικών
λαθών και, άρα, διαφορετικές βαθμολογικές αποτιμήσεις, ανάλογα με το βαθμό βαρύτητας που αποδίδει κανείς σε λαθεμένες πραγματώσεις καθενός στοιχείου
του γλωσσικού συστήματος (π.χ. το είδος της παραβίασης των ορθογραφικών συμβάσεων στη μορφολογία των λέξεων –παραγωγικό/ιστορικό ή καταληκτικό
μέρος, μη ορθή χρήση δευτερευόντων σημείων στίξης, όπως το κόμμα, επιλογή μη ορθών γραμματικά μορφολογικών τύπων –ρημάτων, ουσιαστικών κ.λπ.).
81. Perrenoud P. 1995, ό.π., σ.35. Σε ομόλογες επισημάνσεις καταλήγει και ο G. Thornton (1983, ό.π.,σσ. 38-40) για τον παραδοσιακό τρόπο αξιολόγησης του
γραπτού λόγου των μαθητών, τονίζοντας κι αυτός πως «το γεγονός είναι ότι οι δάσκαλοι χάνουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους, βαθμολογώντας τα γραπτά
των μαθητών με τον παραδοσιακό τρόπο, ως μέρος του διδασκαλικού τους ρόλου», κάτι που «από μόνο του δεν έχει καμία εκπαιδευτική αξία» (στο ίδιο,σ.38).
82. ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Τομ. Α΄, Αθήνα 2002,
σ.59 και ΥΠΕΠΘ-ΠΙ Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου-Μεθοδολογικές οδηγίες), ΟΕΔΒ, Αθήνα, σ.14.
83. Perrenoud P. 1996 «Πώς να καταπολεμήσετε…», ό.π., σ.17. Επίσης, πρβλ. Λυρσά Λ. Η αποτυχία και η αδιαφορία στο δημοτικό σχολείο, Ζαχαρόπουλος,
Αθήνα 1981, σσ.21-26 και 37-39.
84. Μια τέτοιου είδους γραπτή αξιολόγηση, συνήθως, ακολουθεί και συγκεκριμένους τύπους εξέτασης, όπως ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωση των
κενών λέξεων ή φράσεων σε μεμονωμένες προτάσεις, αναζήτηση του σωστού ή λαθεμένου περιεχομένου μιας πρότασης κ.λπ., όπως προτείνονται και στα αν-
τίστοιχα Τετράδια Εργασιών του μαθήματος της Ιστορίας.
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Προς τους ιδρωμένους

Συριζαίους! Η Γεωργία Σάνδη

(συγγραφέας) απάντησε όταν βραβεύτηκε: «Θα

μου κρεμάσετε μία κορδέλα; 

Όχι! Θα μοιάζω με σερβιτόρα».

Αλλά, βεβαίως, δεν περιμέναμε να μεγαλώσει το

μωρό-νεγράκι για να δούμε αν θα ’ναι μαύρο. Ο

ΣΥΡΙΖΑ φαινόταν από την αρχή να παίρνει λάθος

τρένο. Κι αν πάρεις λάθος τρένο, όπου και

να κατέβεις θα ’σαι λάθος.
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νθρωπο

ς:
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Η�ελαφρότητα�της�«διανόησης»

Δικαίως,� δικαιότατα� εξανίστανται� οι� άνθρωποι.

Αυτός,�βρε�παιδάκι�μου�καθηγητής;�Μα�όλο�βλακείες�λέει...

Για� του� λόγου� το� αληθές� διαβάστε� το� άρθρο� του� Γ.� Βούλγαρη,

καθηγητή�στο�Πάντειο� (Νεα,�9/1/2016),�στο�οποίο�πραγματεύεται� την

«εθνική� ενότητα».� Με� βαθυστόχαστο� ύφος� μας� πληροφορεί� ότι� εθνική

ενότητα�κατά�τον�19ο�και�20ο�αιώνα�επιτεύχθηκε�στο�νεοελληνικό�έθνος�δύο

φορές.�Η�πρώτη�κατά�την�επανάσταση�του�’21,�η�δεύτερη�το�1912-22�υπό�την

σκέπη�του�Ε.�Βενιζέλου.�Ύστερα�σιωπή.�Τι�έγινε;�«Το�εθνικολαϊκιστικό�στοχιείο

αυτονομήθηκε� και� τροφοδότησε� τον� αριστερο-δεξιό� αντιμνημονιακό� λόγο,� ο

οποίος�έφτασε�στα�όρια�εμφυλίου�χαμηλής�έντασης».

Άρες-μάρες-κουταμάρες!�Διότι� του�κ.�καθηγητή�δεν� του�αρέσει�ο�αντι-

μνημονιακός�λόγος.�Γούστα�είναι�αυτά.�Αλλά�στην�εθνική�ενότητα�να

μην�έχει�λόγο� το�ΕΑΜ;�Αυτό�πάει�πολύ.�Ή�είναι�ύβρις�ή�είναι

άγνοια.�Και�στις�δύο�περιπτώσεις�ο�καθηγητής�ανοηταίνει.

Ύστερα�αναρωτιόμαστε�τι�γράμματα�μαθαίνουν

τα�παιδιά�μας!

Αναγνώστ
η,�να�φοβά

σαι

•�τον�άνθρ
ωπο�του�ε

νός�βιβλίο
υ

•�την�πίστ
η�χωρίς�α

πορία

•�το�λόγο�
χωρίς�πρά

ξη

και�θυμίσο
υ�τη�φράσ

η�του�Γκαί
τε�

«μόνο�η�β
λακεία�δε

ν�έχει

αγωνία»

Αφιερωμένο...
Στους�υπουργούς�και�βουλευτές�της�πλειονοψηφίας

Χρόνους�πολλούς�και�ευδαίμονας�λουφέ�και�υποτροφίας

Στους�άλλους�που�τους�έσκασε�της�νηστείας�η�λιγούρα

υπομονή�στο�λάρυγγα�και�αδιάκοπη�φαγούρα

Στην�πτέρυγα�την�δεξιάν�χαρές�πολλές�και�γέλια

μπαξίσια�περισσεύματα�και�φούρνους�με�καρβέλια

Εις�τους�παπάδες�προσφοράς�και�εξομολογήσεις

και�γυναικείους�πειρασμούς�και�νέες�ανακρίσεις

Εις�τους�γιατρούς�ευχόμεθα�μεγάλην�πελατείαν

αλλ’�εις�τους�συνδημότες�τους�υγείαν�και�ευρωστίαν

Στους�δικηγόρους�βούρδουλα,�παντοτεινό�κυνήγι

φόρο�επιτηδεύματος�και�όπου�φύγει�φύγει�

(αντί για ευχές από το Γ. Σουρή)

Προς�τους�αγαπητούς
φίλους�οι�οποίοι�τον�περασμένο

δεκαπενταύγουστο�ανακάλυψαν�ότι�ο�ΣΥΡΙΖΑ
«τάκανε�πλακάκια»�με�τους�δανειστές,�τους

τοκογλύφους�και�τους�ιμπεριαλιστές.�Καλώς�ήλθατε
φίλοι�στα�μαρμαρένια�αλώνια.�Κοπιάστε,�φάτε,�πιείτε,

ευφρανθείτε,�αλλά�μη�ζητάτε�ως�Αφρικανοί�να
διδάξετε�τους�εσκιμώους�να�αντέξουν�το�κρύο.�Την
ξέρουμε�καλά�την�τέχνη�του�πολέμου.�Διδαχτείτε

και�αφήστε�κατά�μέρος�το�διδακτισμό.�Δε
λησμονούμε�όμως,�απλώς�συγχωρούμε,

γιατί�είναι�μακρύς�ο�δρόμος.



γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός
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Γραμμένο�«κοστούμι»�για

παλιούς�και�νεόκοπους�πολιτικάντηδες.

Τον�άρχοντα�τριών�δει�μεμνήσθαι

πρώτον�ότι�ανθρώπων�άρχει

δεύτερον�ότι�κατά�νόμους�άρχει

και�τρίτον�ότι�ουκ�αεί�άρχει

(Αγάθων�ο�Τεισαμενεύς,�

ποιητής�του�5ου�π.Χ.�αιώνα)

(Ο�άρχοντας�πρέπει�να�θυμάται�τρία�πράγματα,�

ότι�διοικεί�ανθρώπους,�

νόμιμα�και�όχι�για�πάντα).�

Ένας�εθνικιστής�φιλέλληνας
και�ελληνοφρενικός�μας�έλεγε�ότι
διάβασε�για�μια�επανάσταση�στην

Αθήνα�του�5ου�αιώνα.�Αλλά�δεν�ήξερε
ο�ταλαίπωρος...�Μάλλον�άκουγε�τον
Λιακόπουλο�ξημερώματα.�Για�την

ιστορία�ανήκε�στο�ΕΠΑΜ.�
Είπατε�τίποτα;

Αναγνώστη/τρια�θυμηθήκαμε
τον�Μπετόβεν

«Να λέτε αυτό που πιστεύετε

ακόμα και μπροστά στο θρόνο»

Θα�προσθέταμε�πως�πρέπει�να�αποφεύγετε
τη μεμψιμοιρία

τη μικροψυχία

τη μικρολογία

και τη δυσελπιστία
Αλήθεια;�Τί�γίνονται�οι

χαμαιλέοντες�και�ριψάσπιδες
των�ΓΣΕΕ�–�ΑΔΕΔΥ,�αλλά�και�
οι�δικοί�μας�σε�ΟΛΜΕ-ΔΟΕ;

Ου�δύνασαι,�Ελένη�Ζωγραφάκη,�
δυσίν�κυρίοις�εργάζεσαι.�

Για�να�το�πούμε�με�ιστορικότερο
τρόπο:�Θέλουν�να�δοξαστούν
κρυπτόμενοι�οι�Συριζαίοι!

Προς�τους�φίλους�μας�

του�ΠΑΜΕ/ΚΚΕ�κ.λπ.�Υπάρχει�μια�ήσυχη,

απόμερη�πλατεία,�καθαρή,�ευάερη�και�ευήλια.�Για�την

επόμενη�σύναξή�σας�επικοινωνήστε�με�τη�διεύθυνση�του

περιοδικού.�Θα�σας�πούμε�την�τοποθεσία,�θα�είστε�μόνοι,

ολομόναχοι.�Μην�άγχεσθε.�

Μέχρι�τότε�διαβάστε�το�τελευταίο�περιοδικό�του�ταξικού

ναυτεργατικού�σωματείου�ΠΕΜΕΝ.�Οκτώ�(8)�ολοσέλιδες

πολύχρωμες�διαφημίσεις�των�ναυτιλιακών�εταιρειών,

επιχειρηματικούς�ομίλους�τους�λέει�το�ΚΚΕ/ΠΑΜΕ�κ.λπ.�

Με�τόνα�χέρι�αριστερά�σωματεία,�με�τ’�άλλο

διαφημίσεις�των�καπιταλιστών!

Ti είναι ο λαϊκισμός;

Ώστε ο γιος του Μητσοτάκη,�ιδιοκτήτης μυθικής

περιουσίας,�ακραίος νεοφιλελεύθερος,�διώκτης των

εργαζόμενων -�αδύναμων υπαλλήλων,�Ιαβέρης κατά της χήρας και

του ορφανού,�εκλεκτός όλων των χρηματιστηριακών�αρπακτικών,�

ο�Κυριάκος�Μητσοτάκης�είναι�ενάντια�στο�παλιό�και�νέο�λαϊκισμό.

Ωραιότατα!�Αλλά�τι�είναι�ο�λαϊκισμός;�Το�να�χαϊδεύεις�τ’�αυτιά�του�λαού;�Κάλλιστα.

Αγαπητοί�αναγνώστες,�η�λέξη�να�μην�βρίσκει�το�ισοδύναμό�της�στους�«από

πάνω».�Και�πως��λέγεται�όταν�χαϊδεύεις�τ’�αυτιά�των�μπουρζουάδων,�των

τραπεζιτών,�των�κηφήνων,�των�υαινών�και�γυπών.

Διότι�αγαπητοί�φιλόλογοι�οι�φιλελεύθεροι�σας�παίρνουν�το�ψωμί.�Που�είναι�τα

πτυχία�και�η�εγρήγορσή�σας;

Που�είναι�το�μετερίζι�της�επιστήμης�σας,�ώστε�να�φάει�χώμα�το�κάθε

νεοφιλελεύθερο�ξόμπλι;�Διότι�η�γλώσσα�όχι�μόνο�τσακίζει

κόκκαλα,�αλλά�θρέφει�και�την�πολιτική.�

Γρηγορείτε!

Και�για�να
�μιλήσουμ

ε�λατινιστ
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όψιμους�υ
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τές�των�μ
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:

Αυτά�που�
λέτε�είνα

ι�dificiles
�nugae

(φτηνές�δ
ικαιολογίε

ς)

Αλλά�και�εσύ
αγανακτισμένε,�απελπισμένε�
και�φοβισμένε�εκπαιδευτικέ.

Δίδασκε�με�το�παράδειγμά�σου.
Λέγε�την�αλήθεια�ακόμα�και�μόνος.

Μη�φοβάσαι�την�αναταραχή.
Συνδαύλισε�τις�σπίθες�μέχρι�να�γίνουν�πυρκαγιά,
Θυμίσου�ότι�«θα�’ρθει�η�στιγμή�που�θα�σωπάσεις�
για�πάντα».�Άρα;�Τώρα�είναι�η�ώρα�να�μιλήσεις

και�ν’�αγωνιστείς.
Μη�λες�να�ιδώ,�μην�περιμένεις�

και�μη�βαρυγκομάς.
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Μετά από το δεύτερο διαγώνισμα η καθη-
γήτρια προβληματίστηκε. Το γραπτό του χάος.
Πνεύματα, οξείες και περισπωμένες πετούσαν
ατάκτως σαν καπέλα από λέξη σε λέξη. Ήταν
προφανές ότι τα έβαζε τυχαία, δεν τον απα-
σχολούσαν τα πνεύματα και οι κανόνες. Ήταν
ένα σοβαρό αγόρι στην α’ γυμνασίου με πικρό
μερικές φορές χαμόγελο και
χωρίς διάθεση για
αστεία όπως άλλα
παιδιά της ηλικία
του. Κάποιες φορές
έδειχνε κουρασμέ-
νος.

Τον πλησίασε στο
διάλειμμα για να μιλή-
σουν.

Γιώργο καλημέρα!
Είσαι καλά; Πως βλέπεις
τα πράγματα στο γυμνά-
σιο; Σήκωσε τους ώμους του. Σε δυσκόλεψε
πολύ το μάθημα για να μην απαντήσεις στις
ερωτήσεις; Θέλεις να το συζητήσουμε; Επειδή
τον έβλεπε διστακτικό να μιλήσει του λέει:
«όταν έχεις διάθεση, γράψε μου κάτι για σένα,
για το σχολείο, για την καθημερινότητά σου».
Πέρασαν μερικές μέρες χωρίς να συμβεί κάτι.
Μία εβδομάδα μετά τον παρατήρησε να γράφει
απερίσπαστος. Δεν παρακολουθούσε το μάθη-
μα, αλλά έγραφε. Δεν τον διέκοψε. Ήταν σοβα-
ρός όπως πάντα. Της έδωσε το γραπτό του,
όπως της είπε, χαρακτηριστικά. Η καθηγήτρια
το πήρε με χαρά, το έβαλε στην τσάντα της και
όταν ανέβηκε στο Γραφείο διάβασε:

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ
«Η δουλεία μου είναι να φιάχνω καπέλα

αφτά που βάζουν στα τζάκια, επωμένος είναι
μια εύκολη δουλειά, και μπωρεί να την κάνει
όποιος δίποτε. Εγώ όταν σχολάω από το σχο-
λείο, πηγαίνω σπίτι, τρώο, κάθομε μισή ώρα
και μετά πηγαίνω στην δουλειά. Την ημέρα
δουλεύω 5 ώρες ή μπορεί 6 ώρες, και πληρό-

νομε κάθε μια εκδομάδα 75 ευρώ. και όταν
σχολάω πηγαίνω σπίτι και κάνω μπάνιο τρώο
και έχω μόνο 1,2 ώρες για να διαβάσο, για να
μην είμαι αδιάβαστος στα μαθήματα χριάζομε
πάρα πολή ώρα. Προχθές το σάβατο το αφετι-
κό πήγε στη χώρα του για ένα μήνα και για ένα

μήνα δεν θα πάω για δου-
λειά».

Ένας μαθητής-εργά-
της λοιπόν. Αυτό ήταν το
μυστικό του. Όταν ξα-
νασυναντήθηκαν για το
τελευταίο μάθημα
πριν τα Χριστούγεννα
ήταν πιο ανοιχτός για
συζήτηση. Μεγαλύ-
τερο παιδί πολύτε-

κνης οικογένειας δυ-
σκολευόταν να τα βγάλει πέρα. Η δουλειά

ήταν ανάγκη που συμπλήρωνε το φαγητό της
εβδομάδας για τα μικρότερα αδέλφια. Παιδί
και μαθητής το πρωί, παιδί-εργάτης το από-
γευμα. Ασυμβίβαστη κατάσταση σε μια συμ-
βιβασμένη παλαιά και νέα εκπαιδευτική πο-
λιτική στην Ευρώπη των αγορών και των ανι-
σοτήτων. Η νέα τάξη πραγμάτων, το Νέο Σχο-
λείο της αγοράς, είναι μία τάξη σταθερή που
ξεχωρίζει από νωρίς και προωθεί τους καλούς
μαθητές, ενώ αποβάλλει τους αδύναμους, που
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην «ανάπτυ-
ξη της γνώσης και της οικονομίας». Από πολύ
νωρίς ξεκαθαρίζεται η ήρα από το στάρι. Η
μοίρα των φτωχοδιάβολων είναι προκαθορι-
σμένη. Πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι
ο Γιώργος στην τάξη του; Σαν μεγαλώσει τί θα
καταφέρει να διεκδικήσει από το μοίρασμα
της «εθνικής πίτας»; Ο κόσμος του Γιώργου
φαντάζει ξένος και απόμακρος από τον κόσμο
του σχολείου του. Ο κόσμος της τάξης του είναι
αθέατος στην τάξη των συμμαθητών του. Τα
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα για ίσες ευκαιρίες
για όλους τους μαθητές δεν φαίνεται να αγγί-
ζουν τον Γιώργο μόλις χτυπήσει το κουδούνι

για το σχόλασμα της μέρας. Τότε αρχίζει γι’
αυτόν η μαθητεία της ζωής. Προς το παρόν στο
διάλειμμα του σχολείου και της ζωής προλα-
βαίνει να φάει μια τυρόπιτα με το όνειρο σαν
μεγαλώσει να κερδίσει και ένα κομμάτι από
τη μεγάλη πίτα της κοινωνίας. Επειδή όμως
το σύστημα θέλει και την πίτα ολάκερη και τον
σκύλο χορτάτο για να μη δαγκώνει, φροντίζει
και τον μικρό Γιώργο με μικρογεύματα στα
σχολεία, για τα παιδιά των πεινασμένων προ-
αστίων. Ευτυχώς γι’ αυτόν τη λύση στην «αν-
θρωπιστική κρίση» θα τη δώσει η φιλανθρω-
πία μιας αριστερής κυβέρνησης που ήρθε «για
να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά». Ωστόσο
στο αυτόνομο και ανταγωνιστικό σχολείο που
οραματίζεται ο Άνχελ Γκουρία και σερβίρεται
ξαναζεσταμένο για δεύτερη φορά από τα αρι-
στερά, ο Γιώργος σίγουρα δεν θα έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Θα μείνει για πάντα ένας φτη-
νός κομ    πάρσος που θα αγωνίζεται να βγάλει
«τον άρτον τον επιούσιον». Αν καταφέρει να
τελειώσει το Γυμνάσιο τον περιμένει ο κόσμος
της μαθητείας, της εθελοντικής και απλήρω-
της εργασίας για να πάρει στο χέρι μετά την
τετραετία το χαρτί της πιστοποίησης. Εξασφα-
λισμένη μελλοντική δουλεία και με τη βούλα
του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Γιώργος μαθητής και εργάτης στα δεκα-
τρία του βαθμολογείται σκληρά και καθημε-
ρινά από τους καθηγητές και τους αόρατους
εργοδότες του για να ολοκληρώσει την μαθη-
τεία του πριν βγει στην κοινωνία της «δικαιο-
σύνης και της ισότητας». Από τη χαμένη μά-
θηση έως την επαγγελματική «μαθητεία» και
τη «δια βίου μάθηση» είναι μόνο ένα τσιγάρο
δρόμος.

Στο Γιώργο λοιπόν, που έμαθε από νωρίς
να φτιάχνει καπέλα για καμινάδες χωρίς να
έχει την ψευδαίσθηση ότι ο ευτραφής άγιος
της κόκα κόλα θα κατέβει και στο δικό του τζά-
κι, ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα κι ευτυχι-
σμένο το Νέο Έτος 2016.

Παρεμβάσεις
στην�
επικαιρότητα

Μαθητής 
εργάτης

Ανδριανή Στράνη
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Το λιμάνι από παλιά είχε ένα μεγαλείο. 
Σε αυτή την μεγαλοπρέπεια κυριαρ-

χούσε η θάλασσα και ακολουθούσαν οι
άνθρωποι. Η αρμύρα της θάλασσας έδινε
τη γεύση στην καθημερινότητα των αν-
θρώπων του μόχθου και της βιοπάλης.
Κατέβαινα συχνά και μάζευα εικόνες,
από αυτές που η έλλειψή τους εστένευε
τον ορίζοντα της Αθήνας. Είχε καιρό κα-
λό και έφερα τη βόλτα στο λιμάνι. Παρα-
τήρησα τελευταία ότι κι εδώ συμβαίνουν
πράγματα που δυσκολεύομαι να καταλά-
βω. Μου φαίνονται κινέζικα. Ίσαμε τώρα
ξέραμε τον Θρύλο να διεκδικεί έπαθλα.
Τώρα ο αγώνας για το λιμάνι στήθηκε
από καιρό με τις ευλογίες των μνημονια-
κών κυβερνήσεων και με βασικούς διεκ-
δικητές την Cosco και την APM Termi-
nal. Η διαδικασία του ξεπουλήματος εί-
ναι στην τελική ευθεία.

Το φουγάρο έστελνε το μήνυμα για
τον απόπλου. Συγχύστηκα μιάς που δεν
μπορούσα να φύγω κι έκαμα μεταβολή
για τον καφενέ, που χρόνια τώρα φιλο-
ξενούσε μικρές αποδράσεις στα δια-
λείμματα των εργαζομένων από τις γύ-
ρω ναυτιλιακές. Είχε πόρτα παλιά που
έτριζε σε κάθε της άνοιγμα. Στο τρίξιμο
του έμπα σήκωσε τα μάτια της και με
αντίκρυσε με έκπληξη. Σηκώθηκε προς
το μέρος μου και την αγκάλιασα. Η χαρά
μου για την συνάντηση ήταν απερίγρα-
πτη. Ανασύρω από τη μνήμη μου την ει-
κόνα της έφηβης. Πρώτο θρανίο κοκκι-
νομάλλα ζωηρή με μπλουτζίν γεμάτο
ανοίγματα και τρύπες. Θυμάμαι ότι
αστειευόμουν μαζί της. «Βρε Άλκηστη!
για καινούριο το πλήρωσες αυτό το παν-
τελόνι;» γελούσε, ένα χαμόγελο γεμάτο
φως. Πρώτο μυαλό όλο απορίες, έδει-
χνε να στενεύει η προκαθορισμένη ύλη
την άπλα της σκέψης της. Τώρα έβλεπα
μια νεαρή γυναίκα να την στενεύει η
φούστα από το ταγιέρ σε μια περιορι-
σμένη και προγραμματισμένη εμφάνιση
παρουσίας με αίτημα εργασίας. «Πώς
από δω;» τη ρώτησα, για να μου απαν-
τήσει ότι είχε σε μια ώρα ραντεβού στη
διπλανή ναυτιλιακή εταιρεία για βιογρα-
φικό και συνέντευξη. Ζητούσαν άτομα
και πήγαινε με την ελπίδα να την προσ-
λάβουν. Καλές σπουδές στα ναυτιλιακά,
μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες και τα
σχετικά παρελκόμενα που ζητάνε αυτές
οι εταιρείες. Με κάλεσε στο τραπέζι
της. Μόλις είχε καθήσει και εκείνη. Ο

καφές απαραίτητος συνοδευτικός στο
άνοιγμα της ψυχής. Πρόσεξα ότι κρα-
τούσε μπουκ με τις περγαμηνές σε κα-
τάσταση άγχους. Ίσιωνε κάθε τρις και
λίγο τη φούστα για να αποφύγει το τσά-
κισμα, παρόλο που η κουβέντα μας είχε
φέρει κάποια χρόνια πίσω όταν ήταν μα-
θήτρια σε χαρούμενες στιγμές. Ο καφές
ήρθε με την ελπίδα να χαλαρώσει. Στην
αναμονή του καφέ η ματιά ξεμάκρυνε
φτάνοντας μέχρι το σημάδι που άφησε
το βαπόρι στο νερό.

«Τα καφεδάκια σας» είπε και μας
έφερε πάλι πίσω ο σερβιτόρος. Μανία
και μ΄αυτόν, σήμερα, να μη θέλει να τα-
ξιδέψω.... Φάνηκε από νωρίς πως το εν-
διαφέρον ήταν στη στεριά. 

«Ο σκέτος εδώ, ο μέτριος εκεί». Επά-
νω στο λάθος και στην προσπάθειά της
να πάει ο κάθε καφές στη θέση του τον
έχυσε. Ζήτησε συγνώμη για την αδεξιό-
τητα των κινήσεών της. Την καθησύχασα.
«Δεν πειράζει Άλκηστη, είναι γούρι. Έχυ-
σες καφέ, λεφτά θα πάρεις, λένε». Ενι-
σχύθηκε προς στιγμή και χαμογέλασε με
ένα χαμόγελο ελπίδας, που διακρίνεις
στα μάτια των νέων ανθρώπων όταν πε-
ριμένουν μέρα με τη μέρα να διαρρήξουν
το τείχος της ανεργίας. «Μακάρι», είπε,
«οι δικοί μου δεν μπορούν να με συντη-
ρούν πια, δώσανε ό,τι είχανε για το μά-
στερ στην Αγγλία». Βούρκωσε. Είχε κά-
νει δεκάδες αιτήσεις.

«Έλα», της λέω «στάσου στο ύψος
σου», για να τη συνεφέρω, «σήμερα πι-
στεύω ότι θα σε προσλάβουν. Πρέπει να
πας σίγουρη για τον εαυτό σου και απο-
φασισμένη να πιάσεις δουλειά. Συνήλθε,

ήπιε νεράκι, πέρασε και η
ώρα. «Πρέπει ν’ ανέβω για τη
συνέντευξη» είπε και σηκώ-
θηκε να με χαιρετήσει. Της
απάντησα ότι θα την περιμέ-
νω εκεί όση ώρα χρειαστεί.
«Να δεις που όλα θα πάνε
καλά» είπα και της έσφιξα το
χέρι για να της μεταδώσω τη
βεβαιότητα. Μόλις έκλεισε η
πόρτα πίσω της, ξεφούσκω-
σα. Σκεφτόμουν με φόβο την πικρή, όπως
ο καφές, αλήθεια για τα εργασιακά των
τελευταίων χρόνων. 

Με τις πολλές σκέψεις η ώρα πέρασε.
Όταν επέστρεψε ήταν σαν χαρούμενη.
Έχοντας έτοιμη την απάντηση και την
στήριξη για κάθε περίπτωση, την άφησα
να μου μιλήσει πρώτη για την εξέλιξη.
«Νομίζω ότι με προσλάβανε» μου είπε
επιφυλακτικά. «Τέλεια, να το γιορτάσου-
με», παρλάριζα και δεν το πίστευα κι
εγώ. «Πότε θ’ αρχίσεις, σου μίλησαν για
την αμοιβή;». Κόμπιασε. «Να, ξέρεις, θα
χρειαστεί ένα διάστημα να με απασχο-
λήσουν σε μια θυγατρική τους που ορ-
γανώνουν αυτόν τον καιρό, αλλά χωρίς
χρήματα για να δουν τί μπορώ να προ-
σφέρω εθελοντικά, γιατί εδώ είναι πλή-
ρεις. Αυτό μου πρότειναν, αν θέλω βέ-
βαια, και θα δούμε...».

Κοκκάλωσα! Φαίνεται πως είναι κοινό
μυστικό πια. Η σύγχρονη δουλεία και ο
εθελοντισμός σε μια χώρα  χωρίς έλεος
για τα παιδιά της που ξεπουλάει γη, θά-
λασσα και ανθρώπους. Θυμήθηκα πολύ
πριν μου μιλήσει η Άλκηστη γι’ αυτό, τα
λόγια του τοίχου.

«Έχυσες καφέ; λεφτά θα πάρεις.
Σ’ έχεσε πουλί; λεφτά θα πάρεις.
Πάτησες σκατά; λεφτά θα πάρεις.
Έπιασες δουλειά; σκατά θα πάρεις.»
«Μα μιλάνε οι τοίχοι;» απόρησε.
«Μιλάνε Άλκηστη, από τότε που έπα-

ψαν να μιλάνε οι άνθρωποι».

Στο Λιμάνι 
με την Άλκηστη

Παρεμβάσεις
στην�
επικαιρότητα



Η «χρηματιστηριοποίηση» 
της οικονομίας και 
η νομισματοποίηση της… πολιτικής

Ήδη στην κρίση που ξέσπασε το 2008
αναγνωρίζονταν σε μεγάλο βαθμό το κυ-
ρίαρχο στοιχείο της «χρηματιστηριοποί-
ησης» της οικονομίας (απόψεις Μηλιού).
Στην πιο… ριζοσπαστική αριστερά, αν και η
άποψη αυτή δεν είχε τόση πέραση γιατί εκεί
υποτίθεται ότι προτιμούνταν τα πιο… τυπικά
μαρξιστικά σχήματα της κρίσης συσσώρευ-
σης, υπερπαραγωγής κλπ, ωστόσο είχε αρ-
χίσει να προβληματίζει… βαθιά το λατινο-
αμερικάνικο «μοντέλο» της παύσης πλη-
ρωμών και της διευθέτησης του χρέους.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε
ότι η αριστερά στο σύνολό της (την εποχή
εκείνη το ΚΚΕ είχε προβάλλει κάποιες αν-
τιστάσεις) έκανε αποδεκτή την κυρίαρχη
αστική αντίληψη του συστήματος, ότι δη-
λαδή το βασικό πρόβλημα της χώρας ήταν
το τεράστιο χρέος και ότι η αριστερά, το
κίνημα γενικότερα, όφειλαν να έχουν μία
κεντρική πολιτική πρόταση αριστερής διε-
ξόδου στο ζήτημα αυτό. Ήταν η εποχή της
μεγάλης για δύο περίπου χρόνια «παρέλα-
σης» σοφών αναλυτών και κ.κ. καθηγητά-
δων από τα πάνελ των διάφορων συγκεν-
τρώσεων, (κάποιοι εκ των οποίων θα κα-
ταλάβουν αργότερα και βάθρα σοσιαλπα-
τριωτικά και παραπέρα κ. Σπίθα, ΕΠΑΜ
κλπ). Επιπρόσθετα, είχαν αρχίσει να μην
υπάρχει χώρος στα πλαίσια των διάφορων
«συντονισμών πρωτοβάθμιων» και να απο-
κλείονται οι απόψεις που εκφράζονται
στην παρούσα τοποθέτηση. Αυτές που έθε-
ταν το καθήκον της αντίστασης στη βαρ-
βαρότητα σε πρώτο χρόνο και της  πολιτι-
κής προοπτικής της αναμέτρησης με τον
ιμπεριαλισμό και τα δεσμά που επέβαλε
στη χώρα. Δεν μέτρησε καθόλου η εκφρα-
σμένη διάθεση να επιδειχτεί στις πρωτο-
βουλίες, κινήσεις, διαδηλώσεις κλπ πραγ-
ματικό πνεύμα κοινής δράσης και συμπό-
ρευσης, ακόμα και «εκπτώσεων» στα πε-

ρίφημα πλαίσια. Απαιτήθηκε η ολοκληρω-
τική αποδοχή της «αριστερής διεξόδου για
το ζήτημα του χρέους». Στα ίδια πλαίσια
είχαμε τα φαινόμενα «αδιαφορίας» ή ανο-
χής σε προπηλακισμούς και τραμπουκι-
σμούς στις «πλατείες»...

Βέβαια την ίδια περίοδο συντελούνταν
ένας πολύ ισχυρός αρραβώνας πολιτικών
θέσεων και εναγκαλισμός των αριστερών
προγραμμάτων των πέντε σημείων (εθνι-
κοποίηση τραπεζών, εργατικός έλεγχος,
παύση πληρωμών κλπ) της ριζοσπαστικής
και εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με
την αναδυόμενη κυβερνώσα αριστερά.
Εναγκαλισμός που είχε στην αρχή ως…
κουμπάρους όπως είπαμε παράγοντες που
κατέληξαν σε νεοεθνικιστικές προσεγγί-
σεις, αν όχι της «πάνω» τουλάχιστον της…
«μέσης» πλατείας. Εναγκαλισμός, που ενώ
ήταν έτοιμος να διαλυθεί μπροστά στο…
τεράστιο ιδεολογικό ζήτημα για το αν η χ
πορεία ακολουθήσει τον δείνα ή τον τάδε
δρόμο και πού θα καταλήξει, στην ουσία
είχε κοινό ιδεολογικό και πολιτικό παρα-
νομαστή. Και που βιαίως διακόπηκε (εκ
των πραγμάτων!) μόνον όταν η κυβέρνηση
Σύριζα, μετατρέποντας το ΟΧΙ σε ΝΑΙ, έγινε
φορέας του τρίτου μνημονίου.

Η συντριβή αυτού του παρδαλού, «εύ-
κολόπιοτου» και πολιτικά ανερμάτιστου
–ωστόσο κοινού!– πολιτικού σώματος,
πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση
του μεγάλου του όπλου: Της εξόδου από
την ευρωζώνη και της επιστροφής στη
δραχμή. Ήταν όμως  οι ευρωπαίοι ιμπερια-
λιστές που αυτή τη φορά το κρατούσαν, με
την κάνη βέβαια στραμμένη προς το λαό.
Γιατί η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και
το grexit μετατράπηκε σε φόβητρο στα χέ-
ρια τους.

Κοινό στοιχείο αυτού του πλαισίου θέ-
σεων ήταν η αγνόηση ακριβώς του πραγ-
ματικού πλαισίου της ιμπεριαλιστικής
εξάρτησης της χώρας, δηλαδή του εξαρ-
τημένου ελληνικού καπιταλισμού. Που
ήταν τέτοιος, όπως «τέτοια» ήταν και και

η αστική «του» τάξη πριν την είσοδο στην
ευρωζώνη, ακόμα πριν την είσοδο σε ΕΕ
και ΕΟΚ παλιότερα. Και που η «ένταξή»
του σε αυτά τα υπερεθνικά ιμπεριαλιστικά
μορφώματα δεν αναιρούσε, αντίθετα έκανε
πιο επιτακτική, την ανάγκη να πάρει η πά-
λη του λαού –και ενάντια στα βάρβαρα μνη-
μόνια– αντικαπιταλιστικά και αντιϊμπερια-
λιστικά χαρακτηριστικά.

Η συνισταμένη αυτών των κοινών προ-
σεγγίσεων παρήγαγε μία πραγματικά αλ-
λόκοτη ανάλυση: Δεν θεωρούσαν την Ελ-
λάδα εξαρτημένη χώρα, τουναντίον μέχρι
πρόσφατα μάλιστα την κατέττασαν στις ιμ-
περιαλιστικές χώρες (η ανάλυση του ΚΚΕ
σήμερα για την αλληλεξάρτηση της αστι-
κής τάξης με τον ιμπεριαλισμό ίσως…
μπορεί να δώσει μία νέα πνοή στο εγχεί-
ρημα που επιμένει να αγνοεί την εξάρτηση
της χώρας), ωστόσο για όλους αυτούς η
χώρα βρίσκονταν υπό κατοχή! Τι κι αν η
κατοχή  σχετίζεται με τον στρατό, το κράτος
κλπ. Ξεπερασμένα πράγματα. Αρκεί η μνη-
μονιακή νομισματική και δημοσιονομική
κατοχή. Έτσι είναι και πιο εύκολη η… με-
τάβαση στη νομισματική και δημοσιονομι-
κή απελευθέρωση αντίστοιχα! Είναι ζήτη-
μα «προγράμματος μετάβασης». Η κριτική
που κάνει πχ ο Μηλιός στο Βαρουφάκη εί-
ναι μία κριτική κατάλληλων χειρισμών της
διαπραγματευτικής ομάδας. Η πιο αριστε-
ρή κριτική είναι γιατί το κίνημα δεν πήγε
το ΟΧΙ του στημένου δημοψηφίσματος μέ-
χρι το τέλος. Ποιο είναι αυτό το τέλος;

Και σε όσους είχαν διαφορετική προσέγ-
γιση –καλή ώρα– ψιθυρίζονταν ο λίβελλος
της ηττοπάθειας, της απαισιοδοξίας, που
δεν αφήνει να δεις πόσο ρεαλιστικοί ήταν
οι στόχοι που έθετε το κίνημα κλπ. Κουρα-
σμένοι να επαναλαμβάνουν το «εξέγερση
λαέ ή τώρα ή ποτέ» (το θυμάστε αυτό το τό-
σο μακρινό σύνθημα;) είδαν μία άλλη ευ-
κολία να αναδύεται μετά τις πρώτες εκλο-
γές του ’12. Την «ανορθογραφία» της κυ-
βέρνησης Σύριζα, στην οποία το ίδιο γρή-
γορα και εύκολα αναγνώρισαν τα χαρακτη-
ριστικά μίας «λαϊκής νίκης», μιας ρωγμής
και της ευκαιρίας  (ή τώρα ή ποτέ ΞΑΝΑ!)
να εφαρμοστεί το πρόγραμμα μετάβασης
και αριστερής διεξόδου από το χρέος.
Τα σχέδια εξόδου… εξωτερικού 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην
εξέταση των σχεδίων, εναλλακτικών και
μη, εξόδου από το ευρώ ήταν απαραίτητη
αυτή η μικρή πολιτική επισκόπηση. Γιατί
χάνεται κανείς μέχρι ανίας στην ατέλειωτη
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γράφει o Δημήτρης Μάνος

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

H μεγάλη θεληματική αυταπάτη για την υποτιθέμενη 
αριστερή πρόταση στο νομισματικό και τις τράπεζες

«Και τώρα ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει, έξω η χώρα από την ευρω-
ζώνη» ακούστηκε στις διαδηλώσεις κατά τη έναρξη της ΔΕΘ μετά από ένα
καλοκαίρι μουδιάσματος, όπου οι πολιτικές απόψεις τού εντός εκτός και

επί τα… αυτά αριστερού κυβερνητισμού είχαν απλά παραλύσει. Όμως η αντίληψη που
είτε υποστήριζοντας λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένα την κυβέρνηση, είτε πον-
τάροντας σε αυτή τη «λαϊκή νίκη», έθετε την έξοδο από την ευρωζώνη και την εθνι-
κοποίηση των τραπεζών πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα, είχε επικρατήσει από την
πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η περιπέτεια των μνημονίων.



χαρτούρα προτεινόμενων μέτρων για το
πώς θα γίνει η… συντεταγμένη έξοδος από
το ευρώ. Μόνιμο χαρακτηριστικό τους η
παράκαμψη του πραγματικού πλαισίου
στην οποία λειτουργεί ο ελληνικός κοινω-
νικός σχηματισμός, όπως αρέσκονται να
το λένε.

Είχαμε δύο… εξωτερικού και αρκετά
σχέδια… εσωτερικού. 

Τα σχέδια εξωτερικού (δηλαδή των ιμ-
περιαλιστικών επιτελείων) ήταν πρώτα απ’
όλα αυτό που εννόησε σαφώς ο Γιούνγκερ
ότι υφίσταται και έχει την έκταση ενός…
τόμου, συζητιόνταν καιρό στους κύκλους
του γερμανικού υπουργείου οικονομικών
(και όχι μόνο) και έμεινε γνωστό ως time
out ή προσωρινό κράτημα της Ελλάδας
εκτός ευρώ, πιθανή εισαγωγή διπλού νο-
μίσματος ή υποσχετικών (IOU), με δρακόν-
τειους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων,
κούρεμα καταθέσεων και στοιχείων ενερ-
γητικού στις τράπεζες, αμείλικτους μηχα-
νισμούς εποπτείας και ελέγχου και ανθρω-
πιστική λεγόμενη βοήθεια προκειμένου να
μην εκτραχυνθεί (πράγμα μάλλον απίθανο
να μην συμβεί σε τέτοια περίπτωση) η κοι-
νωνική κατάσταση.

Για το αν το μελετημένο υποτίθεται αυτό
σχέδιο θα έμπαινε άμεσα στις ράγες της
υλοποίησης, αν ήταν κάτι παραπάνω από
μπλόφα ή σκέτα μπλόφα, δεν έχει ακόμα
αποφανθεί η… ιστορία. Ως εκβιασμός
όμως ήταν πρώτη φορά που έμπαινε στο
τραπέζι και από αυτήν την άποψη
ήταν ένας πραγματικός εκβιασμός.
Ή αν προτιμά κανείς ένας εκβιασμός
που έφτανε στα όριά του την αντιπα-
ράθεση λίγο πριν το χείλος της αβύσ-
σου. Γιατί άβυσσος, και μάλιστα ίσως
μη ελεγχόμενη, θα ξεπηδούσε από
μία απόφαση συντεταγμένης εξόδου
από το ευρώ. Δεν ήταν μόνο τα χαμένα
κέρδη που προϋπολόγιζαν ακόμα και
οι κεντρικοί τραπεζίτες των γερμανικών
τραπεζών. Αυτό ήταν ίσως το λιγότερο.
Το περισσότερο είναι ότι θα όξυνε την
κρίση της ευρωζώνης και μαζί με αυτή και
την παγκόσμια κρίση. Και η κινέζικη κρίση
καραδοκούσε…

Και από ότι φαίνεται υπήρξε και από την
απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αντίστοιχο
σχέδιο εξομοίωσης εξόδου, της ομάδας
των… «προοδευτικών» οικονομολόγων
που πλαισίωναν (;) τον  Βαρουφάκη, ώστε
να υπάρχει μία απάντηση στο σχέδιο Σόϊμ-
πλε και που ο υπεύθυνος της ομάδας δή-
λωσε λίγο μετά την κρίση της Συνόδου Κο-
ρυφής ότι τελικά η κυβέρνηση δεν έλαβε
τελικά γνώση. Aυτά στα πλαίσια του γενι-
κότερου ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνι-
σμού που εκτείνεται από την απλή οικονο-
μία στην συμπυκνωμένη, δηλαδή στη γε-
ωπολιτική, αντιπαράθεση.

Η συντεταγμένη χρεοκοπία, το περίφημο
bail out, δηλαδή το κούρεμα των ιδιωτών
κερδοσκόπων που κρατούσαν ευρωπαϊκό
χρέος ήταν κάτι που αποφασίστηκε σε μία
παρατεταμένη κρύα νύχτα στο Ντόνβιλ (πό-

λη της Γαλλίας) ανάμεσα σε Μέρκελ και
Σαρκοζί το 2010. Έτσι οδηγηθήκαμε
στο ελληνικό γνωστό PSI, που και κα-
τά τον Ντράγκι στην αντιπαράθεσή του
με τον Σόϊμπλε τράνεψε και γιγάντωσε
το ελληνικό δημόσιο χρέος. Δηλαδή
υπήρξε ένα κοινά αποφασισμένο πολιτικό
πλαίσιο, μία προσωρινή αναλαμπή του γερ-
μανογαλλικού άξονα, με σαφές κέρδος για
τους γερμανούς και συμφωνημένα «στρα-
βά μάτια» για την έκθεση των γαλλικών
τραπεζών στο ελληνικό δημόσιο χρέος, για
την πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική
της Γαλλίας κλπ.

Τον Ιούλιο του 2015 τα πράγματα ήταν
πολύ διαφορετικά. Όχι μόνο δεν υπήρχε
συνέχεια, αλλά υπήρξε και έντονη διάρρη-
ξη αυτής της σχέσης. Ο δρόμος για την κό-
λαση ήταν συνεπώς ανοικτός και το μόνο
σίγουρο ήταν πως δεν επρόκειτο για συν-
τεταγμένη έξοδο κατ’ αναλογία της συντε-
ταγμένης χρεοκοπίας του 2012. Τότε;

Τότε μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε
στα χρόνια που περνάμε για κλιμακώσεις
που θα φτάνουν στα χείλος της αβύσσου.
Το ζήσαμε σε πιο κρίσιμα γεωπολιτικά πε-
δία ανταγωνισμού (πχ Γεωργία, Συρία και
στην Ουκρανία), όπου οι αντιπαρατιθέμενοι
ιμπεριαλισμοί έφτασαν μία αναπνοή πριν
τη γενικευμένη αντιπαράθεση.

Είναι ένας τρόπος οι ιμπεριαλιστές να
αναμετρώνται με 

τα πραγματικά δεδομένα, να
πηγαίνουν τα όρια «λίγο παραπέρα» και να
ανασυντάσσονται με βάση την αναμέτρησή
τους με τους αντικειμενικούς περιορι-
σμούς, τις δυναμικές που ενδεχόμενα μπο-
ρεί να απελευθερωθούν. Να προχωρούν
έτσι στην ανανέωση των όποιων συμβιβα-
σμών μπροστά στις μελλοντικές τους νέες
αντιπαραθέσεις. 

Αυτό που διαδραματίστηκε στη Σύνοδο
Κορυφής δεν διαφέρει από τη γενική αυτή
τάση του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνι-
σμού. Το παιχνίδι αυτό είναι επικίνδυνο και
δεν μπορεί πάντα να κρατιέται «στα όρια».
Γιατί κάποια στιγμή η ανεξέλεγκτη δυναμική
που αναπτύσσεται θα επιβάλει το επόμενο
αποφασιστικό «βήμα» ή έστω το «ατύχημα».
Και είναι φυσικά πρώτη φορά που τίθεται σε
αυτή την έκταση στην ευρωζώνη και την ΕΕ. 

Τα σχέδια εξόδου… εσωτερικού
Τα σχέδια αυτά προέρχονταν κατά βάση

από την αριστερά στις διάφορες εκδοχές της.

Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυ-
τό ότι για την άποψη που εκτίθεται

εδώ δεν υπάρχει «κόμμα της δραχμής».
Τουλάχιστον για τις κυρίαρχες και κάπως
σοβαρές μερίδες του κεφαλαίου και της
μεγαλοαστικής τάξης. Μπορεί ενδεχομέ-
νως κάποια αν όχι κομμάτια, τουλάχιστον
συμφέροντα περιορισμένου οικονομικού
και πολιτικού χαρακτήρα να είχαν προσω-
ρινά οφέλη από την επανεθνικοποίηση του
νομίσματος. Όμως το σύνολο της αστικής
τάξης το απεύχεται, γιατί ξέρει τι σημαίνει
και για τη δική της κυριαρχία που δεν μπο-
ρεί να στηρίξει μία τέτοια προοπτική. Έτσι
εξηγείται ότι και μερίδες της που στήριξαν
τον ΣΥΡΙΖΑ όταν τέθηκε το δημοψήφισμα
στήριξαν εν τέλει το ΝΑΙ.

Είχαμε πέντε (ναι πέντε!) σχέδια εξόδου
από το ευρώ (Λαπαβίτσας, πρωτοβουλία για
τη διαγραφή του χρέους, σχέδιο ΜΑΡΣ, πα-
λιότερα σχέδιο Β, σχέδιο ΑΡΑΣ). Όλα αυτά
τα σχέδια μπροστά στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση φρόντισαν να στρογγυλέ-
ψουν την έξοδο από την ΕΕ και να προσα-
νατολιστούν σε διεκδικήσεις και προτά-
σεις που εν πολλοίς ήταν αντιγραφή του
προγράμματος της Θεσσαλονίκης!

Ο Λαπαβίτσας –ο πιο προβεβλημένος
εκπρόσωπος αυτής της πρότασης– στη-
ρίζει τη συντεταγμένη έξοδο από το ευ-
ρώ, κατά τα λεγόμενά του στις διάφο-
ρες συνεντεύξεις «ποταμούς», σε τέσ-
σερα στοιχεία: Στην οικονομική ερη-
μοποίηση των μνημονίων, που έτσι και
αλλιώς έχει αφήσει ισορροπημένα
ισοζύγια συντρίβοντας τις εισαγωγές
και τη ζήτηση (άρα υπάρχει περιθώ-

ρια ανάκτησης και δεν θα υπάρχουν ελ-
λείψεις δραματικού χαρακτήρα), στο χα-
μηλό πληθωρισμό εξ αιτίας πάλι των μνη-
μονίων, που θα εξασφαλίσει ότι δεν θα
εξασκηθούν πληθωριστικές πιέσεις από
την αναλογία του νέου εθνικού νομίσματος
προς το ευρώ. Επίσης ελπίδες εναποτί-
θενται στην μη έξοδο από την ΕΕ, που θα
δημιουργήσει προϋποθέσεις διευθετήσε-
ων για την έκθεση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος εκτός χώρας και τέλος στην
εθνικοποίηση των τραπεζών και στον ανα-
προσανατολισμό των ενεργειακών πηγών
της χώρας.

Στην προσέγγιση αυτή δεν υπάρχει ιμ-
περιαλισμός, έστω και με τη στρογγυλεμέ-
νη θέση της συμμετοχής της χώρας στον
«παγκόσμιο καταμερισμό». Τι σημαίνει
αγνόηση του πλαισίου; Στο κατεχόμενο
Ιράκ –μιλάμε για πραγματική κατοχή– για
να εισαχθεί νέο νόμισμα χρειάστηκε σχε-
δόν ένας χρόνος, 20 περίπου Boeing 747,
η κινητοποίηση του αμερικανικού στρατού,
τρεις εταιρίες εκτυπώσεων και εκατοντά-
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δες φορτηγά. Χω-
ρίς τέτοια στήριξη,

ένα Grexit θα αντιστοι-
χούσε με την ανακοίνωση μιας

μεγάλης υποτίμησης 18 μήνες πριν
πραγματοποιηθεί: μια συνταγή για ρευστο-
ποίηση όλων των ελληνικών περιουσιακών
στοιχείων και μεταφορά τους στο εξωτε-
ρικό με κάθε διαθέσιμο μέσον.

Μήπως στα πλαίσια της εκμετάλλευσης
των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων ανα-
μένουν μία τέτοια προστασία; Αστεία πράγ-
ματα. Ούτε τα καλοπιάσματα των ευρωπαί-
ων με την μη έξοδο από την ΕΕ έχουν κα-
μία καλύτερη τύχη. Αν δεν είναι δική τους
απόφαση η έξοδος της χώρας από την ευ-
ρωζώνη είναι φυσικό πως θα την πολεμή-
σουν λυσσαλέα (πήραμε ένα δείγμα).

Είναι να απορεί κανείς πως –πέρα από
την αγνόηση του πλαισίου της εξάρτησης–
ένας οικονομολόγος με σπουδές στην αλ-
λοδαπή μπορεί να αναπτύσσει αυτές τις
αερολογίες. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές
δεν είναι απαραίτητες μόνο για την κατα-
νάλωση, αλλά και για την λειτουργία του
παραγωγικού τομέα της οικονομίας (αυτού
που απέμεινε), δηλαδή πρώτες ύλες, εν-
διάμεσα προϊόντα, ανταλλακτικά, εξοπλι-
σμός. Μέχρι να τις υποκαταστήσει με την
παραγωγική ανασυγκρότηση, ο εισαγόμε-
νος πληθωρισμός του νέου νομίσματος που
θα είναι σαφώς υποτιμημένο απέναντι στο
ευρώ θα σπάει κόκκαλα. Άλλα ερωτήματα
τίθενται για το πώς θα σιτιστεί ένα λαός
του οποίου ο πρωτογενής τομέας έχει δια-
λυθεί ακόμα πριν την νομισματική ενοποί-
ηση και άλλα πολλά.

Όσο για τις άλλες ενεργειακές πηγές,
γιατί μία λαϊκή κυβέρνηση τάχα θα επιτύγ-
χανε εκεί που απέτυχαν πραγματικές συ-
στημικές κυβερνήσεις όπως του Καραμαν-
λή; Υπάρχει βέβαια και ο κόλαφος της πο-
λυμερούς εξωτερικής πολιτικής του
πρώην υπουργού Παραγωγικής ανασυγ-
κρότησης και του ανεκδιήγητου Κοτζιά…

Το σπουδαιότερο όμως όλων πέραν των
καταφανών οικονομικών συνεπειών αφο-
ρά –επαναλαμβάνουμε– τη λυσσώδη αντί-
δραση των ιμπεριαλιστών από τους οποίους
όχι νομισματικά αλλά οικονομικά και στρα-
τιωτικά είναι εξαρτημένη η χώρα. Ποιος
λαός θα τους αντιμετωπίσει, με ποιο σχέδιο
υποχώρησης και ανασυγκρότησης, τι απο-
θέματα, τι οργάνωση σε όλα τα επίπεδα;

Αν συνεπώς από τα πέντε εγχώρια σχέ-
δια εξόδου από το ευρώ και το ένα υποτι-
θέμενο (υπερατλαντικό) αυτό που διαμόρ-
φωσε όρους για την υλοποίηση μιας πολι-
τικής –γιατί τι άλλο είναι η διαμόρφωση
όρων από την επιβολή του τρίτου μνημο-
νίου;– ήταν το γερμανικό σχέδιο, τι συμ-
πέρασμα μπορούμε να βγάλουμε;  Ακόμα
και αν ήταν μπλόφα… Μπορούμε να βγά-
λουμε το συμπέρασμα πως κάτι τέτοιο συ-

νέβη γιατί το γερμανικό σχέδιο αξιο-
ποίησε το πραγματικό πλαίσιο, το πλαί-
σιο της εξάρτησης, και κινήθηκε εντός

αυτού. Ήταν ένας αυθεντικός εκβιασμός,
μία πραγματική-έστω- μπλόφα. Γι’ αυτό
και η πιο εμβληματική πρόταση της αρι-
στερής διεξόδου για το χρέος –«που όλους
τους ενώνει»– μετατράπηκε σε όπλο ενάν-
τια στον εαυτό της!

Η εθνικοποίηση των τραπεζών
Στο υποτιθέμενο μεγάλο αίτημα του κι-

νήματος για την εθνικοποίηση των τραπε-
ζών υπάρχει βέβαια και η εκδοχή του συ-
στήματος. Μία ενδεχόμενη έξοδος της χώ-
ρας από το ευρώ, επιβεβλημένη βέβαια ως
τιμωρία, θα είχε σαν αποτέλεσμα την αναγ-
καστική… κρατικοποίησή τους. Το εξαρ-
τημένο αστικό κράτος (δεν θα έπαυε να εί-
ναι τέτοιο παρά την έξοδο) θα αναλάμβανε
να στηρίξει στοιχειωδώς ένα χρηματοπι-
στωτικό σύστημα που θα κατέρρεε. Οπότε
το «κίνημα» θα είχε να λέει πως ένα από
τα σημεία του μεταβατικού προγράμματος
θα υλοποιούνταν ακόμα και εν μέσω Αρ-
μαγεδώνα!

Όμως και σήμερα οι Τράπεζες της χώ-
ρας είναι με μία έννοια κρατικοποιημένες,
αφού η συμμετοχή του ΤΧΣ, δηλαδή του
διακρατικού χρηματοπιστωτικού ταμείου
των Ευρωπαίων, στις τράπεζες ανέρχεται
στα εξής ποσοστά: Γιούρομπανκ 35,4%,
Εθνική 57,2%, Πειραιώς 67,3% και Άλφα
Μπανκ 69,9%!

Η εξέλιξη αυτή ενθαρρύνει τους εκπρο-
σώπους των μεταβατικών προγραμμάτων.
Σε άρθρο τού Λεωνίδα Βατικιώτη στο πε-
ριοδικό unfollow, κατ’ αναλογία με τον Λα-
παβίτσα που θεωρεί την ισοπέδωση των
μνημονίων ως όρο για ισορροπημένα ισο-
ζύγια, θεωρείται πως «αφού η απόλυτη
πλειοψηφία των μετοχών (για τις τρεις του-
λάχιστον) ανήκει στο δημόσιο με την ευ-
ρεία έννοια» (...) «παραμένει στο τραπέζι
η δυνατότητα πλήρους κρατικοποίησής
τους, χωρίς φυσικά καμιά αποζημίωση
στις διοικήσεις τους, που θα πρέπει να
απολογηθούν στην δικαιοσύνη για την ζη-
μιά που έχει υποστεί το δημόσιο συμφέρον
από τις πράξεις και τις παραλείψεις τους».
Τι λέτε; Δηλαδή για άλλη μία φορά ο κα-
πιταλισμός –ο εξαρτημένος καπιταλισμός
της χώρας– θα δημιουργήσει τους όρους
για να ξεφλουδιστεί ο… καρπός και να ανα-
δυθεί η άλλη κοινωνία. Τέλεια γραμμική
πορεία!

Αυτό δεν θα ήταν εύκολο όμως ούτε για
τους ιμπεριαλιστές. Και απομονώνουμε τον
χρηματοπιστωτικό τομέα από τα υπόλοιπα
ζητήματα που θα άνοιγε –έτσι ή αλλιώς–
ένα ενδεχόμενο grexit. Δεν είναι γνω-
στό –τουλάχιστον σε όσους δεν ασχολούν-
ται με τα οικονομικά– ότι υπάρχει το λε-
γόμενο πρόγραμμα-σχέδιο target 2 στην
ευρωζώνη, που αποκαλείται και «πρό-
γραμμα εξισορρόπησης κινδύνου». Το
πρόγραμμα αυτό «εξισορροπεί» τα κεφά-

λαια και τα ομόλογα υψηλού ρίσκου του λε-
γόμενου Νότου με κεφάλαια και ομόλογα
υψηλής φερεγγυότητας κατά βάση γερμα-
νικά. Δηλαδή, για να μιλήσουμε απλοελ-
ληνικά, γερμανικά κεφάλαια βρίσκονται
διασπαρμένα σε όλες τις τράπεζες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου και φυσικά στις ελληνι-
κές. Δεν είναι λοιπόν καθόλου εύκολη
υπόθεση να… αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι.
Και αυτό εννοούμε και από χρηματοπιστω-
τική άποψη όταν λέμε πως το μέγεθος
«Ελλάδα» έχει μικρή σχέση με το μέγεθος
«Κύπρος».

Γιατί όμως ο εκβιασμός των γερμανών
ευρωπαίων και στο ζήτημα αυτό έχει πραγ-
ματική βάση και πραγματικά αποτελέσμα-
τα (για να προκαλέσουμε ας θέσουμε το
ερώτημα τι ποσοστά θα είχε  το ΟΧΙ τη δεύ-
τερη εβδομάδα, ας πούμε, των capital con-
trols;); Γιατί επιπλέον ασκείται σχεδιασμέ-
να, βήμα το βήμα (παράδειγμα πως χειρί-
στηκε η ΕΚΤ το ζήτημα της ρευστότητας,
με ασφυξία χωρίς να προκαλέσει πνιγμό);

Η απάντηση είναι η ίδια. Γιατί η ανακε-
φαλαιοποίηση και η όποια κρατικοποίηση
ή εκ ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ΕΙΝΑΙ
το πλαίσιο της εξάρτησης. Η υποτιθέμενη
άλλη πρόταση δεν είναι πουθενά…

Μια πονηρή σκέψη
Οι υπερασπιστές των μεταβατικών προ-

γραμμάτων –ειδικά οι πλέον ριζοσπαστι-
κοί– θα μπορούσαν να κριτικάρουν την
παρούσα τοποθέτηση ότι απομονώνει δύο
στοιχεία αυτών των προγραμμάτων από το
δικό τους «άλλο πλαίσιο». Και θα εννοούν
προφανώς τον περίφημο «εργατικό έλεγ-
χο». Όμως ο «εργατικός έλεγχος» δεν εί-
ναι αίτημα. Είναι κατάσταση που επιβάλ-
λεται με την επιβολή δύναμης. Με ολο-
κληρωμένη επαναστατική στρατιωτική
δύναμη ή με την πραγματική απειλή χρή-
ση της.

Στα έργα του Λένιν των πρώτων χρόνων
της σοβιετικής εξουσίας μπορεί να δια-
βάσει κανείς πως οι μπολσεβίκοι, αν και
είχαν πίσω τους την ένοπλη εργατική τά-
ξη, όταν έστειλαν κομισάριους στις τρά-
πεζες τούς ανακάλεσαν εσπευσμένα (συ-
νάντησαν τη λυσσώδη αντίδραση) και
αναγκάστηκαν να στείλουν τα ένοπλα τμή-
ματά τους προκειμένου να επιβάλλουν την
εθνικοποίηση.

Δεν ξέρουμε αν λέει «κάτι» αυτό το
ιστορικό στοιχείο στους θιασώτες του ερ-
γατικού ελέγχου ή αυτούς της «λαϊκής
εξουσίας». Γιατί το ζήτημα, το μέγα ζή-
τημα, και γι αυτούς και για την άποψη που
εκτίθεται εδώ, το ζήτημα δηλαδή της αρι-
στεράς, είναι ποιος είναι ο δρόμος σήμε-
ρα που οδηγεί εκεί και φυσικά ακόμα πα-
ραπέρα…

Ο Δημήτρης Μάνος είναι  εκπαιδευτικός, 
μέλος του ΚΚΕ (μ-λ).
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ΕΝΩ η «κυβερνώσα Αριστερά», εφαρμό-
ζοντας το τρίτο μνημόνιο, συνεχίζει να πε-
ρικόπτει μισθούς και συντάξεις, να καταργεί
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, να
ξεπουλά τη δημόσια περιουσία, ευτελίζον-
τας τις αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς…

ΕΝΩ οι επικυρίαρχοι με τον πιο βίαιο
τρόπο επέβαλαν με διαδικασίες fast - track
να «ψηφίσει» η ελληνική βουλή τα αλλε-
πάλληλα «προαπαιτούμενα», επεκτείνον-
τας τη μνημονιακή βαρβαρότητα των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ [που
οδήγησε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2014
στα τάρταρα -σαν να είμαστε σε εμπόλεμη
περίοδο- με δραματική μείωσή του κατά
24,1% συγκριτικά με το 2009], στην Ελλάδα
του 1,5 εκατ. ανέργων, των 700. 000 παι-
διών που υποσιτίζονται, των αστέγων και
των πεινασμένων, διευρύνοντας τις εισο-
δηματικές ανισότητες των πλουσιότερων
με τους φτωχότερους έλληνες κατά 7,5 φο-
ρές, φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη
δεκάδα των χωρών με τις μεγαλύτερες ανι-
σότητες παγκοσμίως [να κονταροχτυπιέται
για την «πρωτιά» με τη Χιλή, το Μεξικό και
την Τουρκία!]. Μάλιστα στην νεοαποικιο-
κρατούμενη Ελλάδα ο βαθμός εκμετάλλευ-
σης της εργατικής δύναμης είναι υψηλότε-
ρος από τις άλλες χώρες της «προηγμένης»
Ευρώπης· άλλωστε ποτέ άλλοτε και σε κα-
μιά άλλη χώρα σε καιρό ειρήνης δεν ση-
μειώθηκε τόσο βίαιη ανακατανομή πλούτου
που οδήγησε σε κοινωνικό ολοκαύτωμα…

ΕΝΩ το 2015 αποδείχτηκε έτος διάψευ-
σης ελπίδων και ψευδαισθήσεων για όσους
δεν κατάλαβαν ότι το «νέο» δεν ήταν παρά
η μεταμφίεση του «παλιού», αφού η Αρι-
στερά δεν έχει καμιά σχέση με όσους ασελ-
γούν και εμπορεύονται τις ιδέες της.  Εξ
ορισμού η Αριστερά δε έχει ως στόχο τη
διαχείριση και στήριξη του σημερινού κα-
θεστώτος εκμετάλλευσης και υποτέλει-
ας –στο όνομα του ρεαλισμού, αναμασών-
τας τα ιδεολογήματα των συστημικών κομ-
μάτων– αλλά την ανατροπή του. Οι διαπρύ-
σιοι κήρυκες του «ευρωπαϊκου μονόδρο-
μου» παριστάνουν ότι αγνοούν ότι η Ιστορία
δε γράφτηκε ποτέ με τη λογική των μονο-

δρόμων, του ρεαλισμού και της υποταγής,
αλλά με συνεχείς, παρατεταμένους και
σκληρούς αγώνες.

ΕΝΩ, ταυτόχρονα, η Ελλάδα,  βρισκόμενη
στη μέση του φλεγόμενου τριγώνου Ουκρα-
νίας - Συρίας - Αφρικής, όπου οι ενδοϊμ-
περιαλιστικοί ανταγωνισμοί φουντώνουν τις
εστίες του πολέμου, σπέρνοντας το θάνατο
και δημιουργώντας τις στρατιές των προ-
σφύγων, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
μετατρέπει τη χώρα σε ορμητήριο των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ, παραχωρώντας όλες τις οι-
κονομικές και στρατιωτικές «διευκολύν-
σεις» που της ζητούνται, εμπλέκοντας το
λαό σε περιπέτειες και στα επικίνδυνα σχέ-
δια του ιμπεριαλισμού…

ΕΝΩ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνε-
χίζει την υλοποίηση του αντιδραστικού νο-
μοθετικού πλαισίου και για την Εκπαίδευ-
ση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΕΕ
και του ΟΟΣΑ (νέο σχολείο, “βέλτιστες πρα-
κτικές”, “αξιολόγηση”, μηδενικοί διορι-
σμοί, υποχρηματοδότηση, εφαρμογή της
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ κ.λπ.)…

ΕΝΩ έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 πα-
ρατείνεται η ισχύς της 33/2006 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο,
περιγελώντας τις διακηρύξεις του
Φίλη –στο νέο κακόφημο «διάλογο για την
παιδεία»- για 10.000 διορισμούς.  Όπως γί-
νεται κατανοητό, και σε αυτόν το λεγόμενο
εθνικό διάλογο, η συζήτηση οργανώνεται
από τις κυρίαρχες δυνάμεις, οι οποίες,
γνωρίζοντας καλά τα οχυρά των νοημάτων,
πασχίζουν να ξαναμοιράσουν την τράπουλα.
Με την «γραμματική της Νέας Ομιλίας», με
τη γνωστή «μαγειρική του λόγου», απομο-
νώνεται το σχολείο από τον οικονομικό και
κοινωνικό του περίγυρο και με ταχυδακτυ-
λουργική επιδεξιότητα μεταμφιέζονται
πολιτικά και κοινωνικά πρόβλημα σε αμι-
γή σχολικά ζητήματα…

… Θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων
ημερών, σε αυτό ακριβώς το ζοφερό περι-
βάλλον για την εκπαίδευση και την κοινω-
νία,  η «εκλογή»-επιλογή των Διευθυντών
Εκπαίδευσης, που χρωματίζεται έντονα

από την εφαρμογή των τριών μνημονίων και
από τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβέρνησης,
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΟΣΑ, αφού η
στελέχωση του δημοσίου σε διοικητικό
επίπεδο εντάσσεται στην εφαρμογή των
παραδοτέων του μνημονίου και περιλαμ-
βάνει την εφαρμογή των αντιλαϊκών- αν-
τιεκπαιδευτικών πολιτικών σε πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η θέση των διευθυντών εκπαίδευσης
ήταν και είναι θέση πολιτική, άσχετα από
τον αν η κατάληψή της γίνεται με διορισμό,
με «εκλογές», με ΑΣΕΠ, με προσόντα κλπ.
Διαχρονικά οι διευθυντές εκπαίδευσης
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθη-
ση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολι-
τικής. Τα στελέχη στην εκπαίδευση, όπως
και σε όλο το Δημόσιο, δεν επιλέγονται για
να εφαρμόσουν  φιλεκπαιδευτικές πολιτι-
κές ή να προωθήσουν κάποιο τεχνοκρατικό
αντικειμενικά ουδέτερο έργο, αλλά πολιτι-
κές που βρίσκονται ενάντια στα συμφέρον-
τα του δημόσιου σχολείου, των μαθητών και
των  εκπαιδευτικών [αρκεί να θυμηθούμε
τις σχετικά πρόσφατες συγχωνεύσεις και
καταργήσεις σχολείων…]. 

Εμείς, σαν αιρετοί εκπρόσωποι στα
υπηρεσιακά συμβούλια, εκλεγμένοι με τα
ψηφοδέλτια των Αγωνιστικών Παρεμβά-
σεων ή με ευρύτερα Αγωνιστικά Σχήματα,
θεωρούμε ότι είμαστε το αυτί και το μάτι
των εκπαιδευτικών, εκφραστές του εκπαι-
δευτικού κινήματος και των διεκδικήσεών
του. Δε συνδιοικούμε, δε συμμετέχουμε
σε πλαστές διαδικασίες δήθεν εκλογής,
δε συνδιαχειριζόμαστε τα αδιέξοδα της
αστικής πολιτικής. Με βάση τα παραπάνω
δε θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία της
«αξιολόγησης» των υποψήφιων διευθυν-
τών εκπαίδευσης και δε θα βαθμολογή-
σουμε. Καλούμε μάλιστα τους διευθυντές
και  υποδιευθυντές των γυμνασίων-λυ-
κείων-ΕΠΑΛ να μη συναινέσουν σε αυτή τη
διαδικασία με τη συμμετοχή τους, προσδί-
δοντάς της δημοκρατική επίφαση, να μην
νομιμοποιήσουν την εφαρμογή των αντιλαϊ-
κών  πολιτικών. 

2/1/2016 
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απόψειςΔΗΛΩΣΗ των αιρετών
Α. ΦΑΤΟΥΡΟΥ - Χ. ΚΑΤΣΙΚΑ (ΑΠΥΣΔΕ Αττικής) 
Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου)

ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ «ΚΡΙΣΕΙΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ-ΤΑΞΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



Οβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριαν-
ταφυλλίδης (πρώην απολυμένος της ΕΡΤ3
και νυν βολεμένος στην υπηρεσία των μνη-

μονίων και της τρόικα) με άρθρο του στην Αυγή,
σε ένα κρεσέντο νεοσυντηρητικού παροξυσμού
που θα ζήλευε και ο Μητσοτάκης, προτείνει για
τη δημόσια εκπαίδευση τα πιο αντιδραστικά
μέτρα, παρμένα απευθείας από τα πιο μαύρα
κατάστιχα των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών
ανά τον κόσμο. 

Όλα τα έχει ο μπαξές: επαναξιολόγηση από
μηδενική βάση των εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ
που επελέγησαν πριν από 15 χρόνια, συνεχής,
διαρκή και συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών με κίνητρα, ίδρυση 13 περιφερειακών
σχολών δημιουργίας και ανάδειξης εκπαιδευτικών
με τα έξοδα πληρωμένα από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς (!)  και όσοι αποφοιτούν επιτυχώς
να διορίζονται ως «αριστείς» του κλάδου τους(!),
ωρολόγια προγράμματα 40 ωρών για τους μα-
θητές με πλεονάζουσες αποδοχές για τους εκ-
παιδευτικούς που θα εργάζονται στα καινοτόμα
αναλυτικά προγράμματα, που θα χρηματοδοτούνται
από τους συλλόγους γονέων! Για το τελευταίο,
έχει βγάλει μάλιστα και το κονδύλι –από 0 έως
120 ευρώ (!) ανά μαθητή το μήνα– που με 25άρια
τμήματα σημαίνει ότι οι δύο αριστείς εκπαιδευτικοί
θα παίρνουν μπόνους 600 ευρώ το μήνα, πλη-
ρωμένα από την τσέπη των γονιών! 

Υπάρχει όμως και συνέχεια… Μαθητική κάρτα
για όλες τις βαθμίδες προκειμένου να έχει ο
γονιός και ο μαθητής τη δυνατότητα επιλογής
σχολικής μονάδας, μέτρα για τα σχολεία που θα
έχουν περιορισμένη ζήτηση αφού η διαδικασία
αυτή θα αποτελέσει «έμμεση μορφή λειτουργικής
αξιολόγησης της κάθε σχολικής μονάδας».

Τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Δεν πρό-
κειται για μια τυχαία τοποθέτηση. Πρόκειται
για τοποθέτηση βουλευτή του κυβερνώντος
κόμματος στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο
της κυβέρνησης. 

Κατά τα άλλα οι αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί,
τα σωματεία τους και οι συλλογικότητές τους
έχουν…. φασιστικές νοοτροπίες και πρακτικές,
όπως δήλωναν οι υποστηριχτές της μνημονιακής
κυβέρνησης στη «φιέστα» του διαλόγου που επι-
χείρησαν να κάνουν χθες. 

Να ξέρουν όμως ότι όσο απεργάζονται τη διά-
λυση του δημόσιου δωρεάν σχολείου, τόσο θα
δυναμώνει η φωνή μας και θα ενισχύονται οι
αγώνες μας ενάντια στα άκρως αντιλαϊκά και
επικίνδυνα σχέδιά τους. Το σχολείο της αγοράς,
των διδάκτρων και των voucher, δεν θα περάσει.  

Οι εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
στα Δ.Σ. ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Κική Γιαννάτου, Γιώτα Ιωαννίδου, 
Γιώργος Γαλάνης, Μιχάλης Μιλτσακάκης

13/1/2016
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Εμφανίστηκε στην ηλεκτρονική
σελίδα της Αυγής (13-01-2016) ένα
κακορίζικο πόνημα με υπογραφή
του Γ. Μπερνιδάκη και το οποίο –
με κακοτράχαλα ελληνικά– προ-
σπαθεί να απαντήσει σ’ όσα δια-
δραματίστηκαν το βράδυ της 12ης

Γενάρη στο αμφιθέατρο «Παστέρ».
Εκεί όπου η εσπερίδα για το διά-
λογο με πρωτοβουλία του Υπουρ-
γείου Παιδείας (Φίλης – Αναγνω-
στοπούλου – Θεοτοκάς – Λιάκος)
ματαιώθηκε από δεκάδες εκπαι-
δευτικούς και φοιτητές οι οποίοι
ζητούσαν τα αυτονόητα: Χρηματο-
δότηση της Παιδείας – Μαζικούς
διορισμούς – Δημοκρατία. Το πρό-
σχημα του διαλόγου κατέρρευσε
και οι υπηρέτες του νέου κυβερνη-
τισμού απέμειναν σύξυλοι, έκπλη-
κτοι, κεχηνότες (μ’ ανοιχτό το στό-
μα) διότι δεν εννόησαν οι άθλιοι ότι
ο χρόνος χάρητος τελείωσε.

Αυτό το απλό δεν κατανόησε και
το παλαιό μέλος του ΚΚΕ, αρθρο-
γράφος στο Ριζοσπάστη, τωρινός
διευθυντής σ’ ΕΠΑΛ του Πειραιά,
φανατικός Συριζαίος πλέον, ελεγ-
χόμενος για τη θεσιθηρία του. Άλ-
λωστε, είναι γνωστό ότι οι «μηδί-
σαντες», όσοι αλλάζουν ιδεολογίες
και πολιτικές, πρέπει να δίνουν συ-
νεχώς εξετάσεις στον… Αρταξέρξη.

Καημένε Γιάννη! Δε θυμάσαι
πως ο λαός μας λέει πως «τα στερ-
νά τιμούν τα πρώτα» και πως είναι
καλύτερα να μην ξύνεσαι στις γκλί-
τσες των τσομπαναραίων, οι οποί-
οι –στην περίπτωσή μας– έχουν και
μνήμη και κρίση.
◗ Όταν, λοιπόν, στη μεταπολίτευση

σπινθήριζε το μάτι της νεολαίας
από τις εξεγέρσεις στον γ’ κό-
σμο, άλλοι προτιμούσαν το γκρί-
ζο και θολό τοπίο του Μπρεζνιε-
φισμού.

◗ Όταν –αργότερα– σηκώναμε το
γάντι που πέταξε ο Α. Παπαν-
δρέου, άλλοι, κι εσύ μαζί, τρυ-
πώνατε στα μεσοφούστανα της
αλλαγής και του αθροίσματος
των «προοδευτικών δυνάμεων».

◗ Όταν στα τέλη της δεκαετίας του
’80 τολμούσαμε «την εφόρμηση
στον ουρανό» με την απεργία

στις εξετάσεις άλλοι, κι εσύ,
προτίμησαν να ‘ναι σιωπηλοί και
απέναντι.

◗ Όταν ’πέσαν τα ανατολικά μπάζα
και ο Φουκουγιάμα κήρυξε «το
τέλος της ιστορίας», αυτοί που
σήμερα κρατάνε τα μετερίζια των
κοινωνικών αναγκών είπαν (κόν-
τρα σε θεούς και δαίμονες) «Κομ-
μουνιστές, ψηλά το κεφάλι!»

◗ Όταν τα «τανκς» των Αρσένη –
Σημίτη ισοπέδωναν την εκπαί-
δευση, ξαναβγήκαμε στο κλαρί,
αλλά σιωπούσες, κάνοντας τον
ψόφιο κοριό.

◗ Όταν θεριεύει η αυταπάτη της
«κυβερνώσας κάτι», εμείς είμα-
στε στο καθήκον μας. Με τους
φτωχούς, τους αδιόριστους, τους
διαβόλους. Εσύ στρογγυλοκάθε-
σαι με τους κλακαδόρους, τους
πραιτοριανούς, τους σκυφτούς και
τους προϊσταμένους. «Έκαστος
εφ’ ω ετάχθη», λέμε στα σχολεία.
Αντί λοιπόν να προτιμήσεις τη

σιωπή και τη συγγνώμη, ευχαρι-
στώντας αυτούς που αγωνίζονται
για τα παιδιά όλου του κόσμου, το
μισθό και τη σύνταξη, έχεις το θρά-
σος να μιλάς, ξεπληρώνοντας τη
διαδρομή Σαλαμίνα – Πειραιάς που
σου χάρισε η εξουσία.

Κρίμα, πολύ κρίμα! Γιατί ο δά-
σκαλος, αυτός που μπορεί να καεί
για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη,
μπορεί πρόσκαιρα να πέσει στο
χώμα. Αλλά θα σηκωθεί και θα πα-
λέψει, θ’ αγωνιστεί για ένα καλύ-
τερο αύριο, ακόμα και σε δύσκολες
συνθήκες. 

Η Ιστορία θα γράψει πως στο
«ΠΑΣΤΕΡ» μια χούφτα θαρραλέων
αδιόριστων και διορισμένων εκ-
παιδευτικών χάλασαν μια ακριβο-
πληρωμένη φιέστα διαλόγου.

Κανείς όμως δεν πρόκειται ν’
ασχοληθεί μ’ έναν αυλοκόλακα, ο
οποίος δίνει στο στερνό εργασιακό
του βίο εξετάσεις στην εξουσία.
Διάβασε Κ. Καβάφη: «Και τι φρι-
κτή η μέρα που ενδίδεις»...

Αθήνα, 13 Γενάρη 2016
Θανάσης Τσιριγώτης

Αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας 
της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στο ΠΑΣΤΕΡ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
ΤΟΥ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ  
ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ

(Οφειλόμενη απάντηση σ’ έναν κλασικό αριβίστα)

Τ’ είχες Γιάννη;
Τ’ είχα πάντααπόψ

εις



Το 2015 περάσαμε από τις εξής κα-
ταστάσεις. Πριν το Γενάρη 2015  το
κλίμα στα σχολεία ήταν πολύ άσχημο.
Ένα μαύρο πέπλο φόβου τα σκέπαζε
από τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Μετά τις εκλογές (Γενάρης 2015) και
την έλευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α στην κυβέρ-
νηση κάποιοι άρχιζαν να ζουν το μύθο
τους και να προσπαθούν να πείσουν
τους υπόλοιπους ότι μνημόνια, λαο-
κτόνοι νόμοι, λιτότητα... τέρμα. Οι εκ-
παιδευτικοί αναθάρρησαν και τα σχο-
λεία έγιναν πάλι χώρος, όπου οι εκ-
παιδευτικοί δουλεύαμε χωρίς το φόβο
της αρνητικής αξιολόγησης και της
απόλυσης (δημοσιοϋπαλληλικός κω-
δικας, με δύο αρνητικές αξιολογήσεις
τίθεται το ερώτημα της απόλυσης). 

Ώσπου... έγινε η μεγάλη κυβίστηση
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και ο Τσίπρας έφερε ένα
3ο μνημόνιο (12/7/15). Το ψήφισε
14/8/15 και από τότε ξεκινάει η δια-
δικασία για το πώς θα το καταπιεί ο
ελληνικός λαός.

Πριν τον Αύγουστο είχαν συμβεί και
άλλα πράγματα στην εκπαίδευση εν-
δεικτικά του τι ακριβώς θα επακο-
λουθήσει.

Το υπουργείο Παιδείας στέλνει εγ-
κύκλιο για τον αριθμό των μαθητών
ανά τμήμα 27+10%, παγώνει χωρίς να
καταργείται η αξιολόγηση, εξυμνείται
η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, μένει η
κινητικότητα, έρχεται η μαθητεία.

Ο κόσμος σιγά σιγά ξαναβγαίνει
στους δρόμους (απεργίες 12/11 και
3/12/2015).

Αλλά είναι αλήθεια ότι όταν πηγαί-
νουμε στα σχολεία να προπαγανδίσουμε
την απεργία ακούμε «Πάλι Απεργία;».
Η ερώτηση αυτή μου έρχεται σαν μα-
χαιριά στην καρδιά, όταν προέρχεται
από συναδέλφους οι οποίοι, κοιτώντας
με στα μάτια, υποδηλώνουν μεν την
παρουσία τους στις κινητοποιήσεις
(κατεβαίνουν στο δρόμο, χάνουν το
μεροκάματο στην απεργία) αλλά ταυ-
τόχρονα καταθέτουν την «κούρασή»
τους. Ειλικρινά αυτούς τους συναδέλ-
φους τους σέβομαι. Δεν μπορούν να
συγκριθούν με όσους δεν απεργούν,
χρησιμοποιώντας ως άλλοθι ότι το
επιχείρημα ότι δήθεν το κράτος  χαί-
ρεται να μαζεύει τα χρήματα των απερ-
γιών. Δηλαδή το κράτος έχει συμφέρον
από τις απεργίες! 

Ας το ξεκαθαρίσουμε. Το κράτος
ποτέ δε θέλει τις απεργίες, αρκεί να
θυμήσουμε τον τρόπο που αντέδρασε
στη μεγαλειώδη απεργία το Μάη του
2010, όπου χρησιμοποίησε τους γνω-
στούς μηχανισμούς του προκειμένου
να αποδυναμώσει τις επόμενες κινη-
τοποιήσεις. 

Οι απεργιακές και άλλες κινητοποι-
ήσεις που ακολούθησαν είχαν σαν
αποτέλεσμα ένας πανίσχυρος Παπαν-
δρέου να γκρεμιστεί, μια κυβέρνηση
συνεργασίας με «τεχνοκράτη» πρω-
θυπουργό να μην μπορεί να σταθεί,
ένας Σαμαράς να καταρρεύσει, κόμματα
όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ σχεδόν να εξαφανι-
στούν, η ΝΔ να προσπαθεί να σταθεί
στα πόδια της και η αστική τάξη να

μην μπορεί να βρει μια διέξοδο πει-
στική (βλ. κίνηση των 58, μετά το Πο-
τάμι ή ο Λεβέντης). Μέχρι και τη χρυσή
αυγή χρησιμοποίησαν. Έως ότου εμ-
φανίστηκε στο προσκήνιο ο Τσίπρας. 

Αυτός που εγγυόταν ότι θα φέρει
την κοινωνική ειρήνη ενώπιον των με-
γαλοβιομηχάνων της χώρας. Αυτός
που συναντιόταν –πριν γίνει κυβέρνη-
ση– με εκπροσώπους του ΔΝΤ, ΕΚΤ
κ.λπ. για να τους πείσει υποτίθεται
για το πρόγραμμά του.

Το αποτέλεσμα το βλέπουμε ξεκά-
θαρα. Ο Τσίπρας είναι αυτός που περ-
νάει τα μέτρα (προαπαιτούμενα, μνη-
μόνιο, ξανά προαπαιτούμενα) όταν,
μόνο σαν ιδέα αν τα εκφράζανε οι Πα-
πανδρέου, Βενιζέλος, Σαμαράς κ.λπ.
θα «καιγόταν» η Αθήνα...

Αυτό που φοβούνται είναι να μην
ξεκινήσει το «ξήλωμα του πουλόβερ»
και ξαφνικά βρεθούν αντιμέτωποι με
έναν λαό αποφασισμένο να συνεχίσει
τους αγώνες. Οι πρόσφατες απεργίες
ήταν ένα μήνυμα ότι ο κόσμος αρχίζει
πάλι να αγανακτεί, να προβληματίζεται,
να ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και
να δηλώνει παρόν.

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο υπάρχουν
δύο λύσεις. Η μία, επιστροφή στο σπίτι
με την απογοήτευση στις αποσκευές
μας, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο
στον Τσίπρα και τους συν αυτώ να συ-
νεχίσουν το ΄΄έργο τους΄΄ ανενόχλητοι
και η δεύτερη είναι ο λαός να πιστέψει
στη δύναμη του, να κατέβει στους δρό-
μους, σε συνελεύσεις, σε γενικές απερ-
γίες, μαζικά και συλλογικά.

Άλλωστε, η εγχώρια ολιγαρχία με
τους δυνάστες του εξωτερικού γνωρί-
ζουν τον κίνδυνο και προστρέχουν να
φέρουν το συνδικαλιστικό νόμο για να
δυσκολέψουν τον τρόπο με τον οποίο
θα προκηρύσσονται οι απεργίες. Αυτό
είναι αρκετό να υποδηλώσει και να εκ-
φράσει την αγωνία εσωτερικών και
εξωτερικών δυναστών, απέναντι σε μα-
ζικές και δυναμικές απεργίες.
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γράφει ο Σίμος Σταυρόπουλος



Η Σύνοδος κινήθηκε στο πνεύμα όλων
των προηγούμενων, θέτοντας σαν προ-
τεραιότητα της ΕΕ την αναχαίτιση των
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
και την απόκρουσή τους, ενισχύοντας
το  αποκρουστικό Ευρωπαϊκό φρούριο,
όπου τον πρώτο λόγο έχει η καταστολή.
Ο σκληρός πυρήνας της ΕΕ αξιοποιεί το
προσφυγικό ζήτημα σε πολλά επίπεδα,
είτε για την εξασφάλιση με τους όρους
που θέτει (κέντρα καταγραφής, στρατό-
πεδα εγκλεισμού και ξεδιαλέγματος,
πρόγραμμα μετεγκατάστασης) για φτηνό
εργατικό δυναμικό, είτε για τους ευρύ-
τερους σχεδιασμούς στη Μεσόγειο και
τη Μ. Ανατολή, όπου συγκεντρώνει στρα-
τιωτικές δυνάμεις. Προχωρώντας ένα
βήμα παραπάνω αμφισβητεί ανοιχτά τα
κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών.
Στα πλαίσια αυτά οι ιμπεριαλιστικές χώ-
ρες επιμένουν να προωθούν την παρα-
χώρηση της φύλαξης των «συνόρων στην
ΕΕ», εκβιάζοντας προκλητικά την εκ-
χώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της χώρας μας σε ευρωκατασταλτικούς
μηχανισμούς, απαξιώνοντας και κουρε-

λιάζοντας ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.
Το αίτημα των υπουργών Εσωτερικών

Γαλλίας και Γερμανίας για ανάληψη πρω-
τοβουλιών, αρχικά, από τη Frontex και
συντονισμό με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ,
χωρίς να χρειάζεται η έγκριση του κρά-
τους-μέλους, που φωτογράφιζε την Ελ-
λάδα, αμέσως υιοθετήθηκε από την Κο-
μισιόν και αναβαθμίστηκε, ενόψει της Συ-
νόδου, σε πρόταση συγκρότησης ευρω-
παϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής,
με διευρυμένες αρμοδιότητες στα εξω-
τερικά σύνορα της ΕΕ η οποία: «θα έχει
τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για να δια-
σφαλίζει ότι θα αναλαμβάνεται δράση επί
του εδάφους, ακόμη και όπου δεν υπάρχει
αίτημα για βοήθεια από το ενδιαφερόμενο
κράτος-μέλος ή όπου αυτό το κράτος-
μέλος θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για
επιπρόσθετη επέμβαση». 

Προφανώς το σχέδιο στηρίζουν ολό-
πλευρα Μέρκελ και Ολάντ. Αλλά και ο
επίτροπος Μετανάστευσης, Δ. Αβραμό-
πουλος, ευθυγραμμίζεται πλήρως και
υποστηρίζει το σχέδιο της Κομισιόν ως
μια προσπάθεια διαφύλαξης της Σένγκεν
και της ασφάλειας στην ΕΕ, δηλώνοντας
ότι «Σήμερα δημιουργούμε περισσότερη
Ευρώπη, για την καλύτερη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων, για την αύξηση των
επιστροφών των παράτυπων μεταναστών,
για την ενίσχυση του συστήματος ασύλου
γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη διεθνούς
προστασίας και για την ενίσχυση των ελέγ-
χων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».

Ανεξάρτητα αν αυτή η πρόταση θα
γίνει άμεσα αποδεκτή σε αυτήν τη φάση
ή θα επανέλθει σε επόμενες Συνόδους,
λόγω και των αντιδράσεων κυρίως της

Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Δανίας,
της Πολωνίας, αποτυπώνει ξεκάθαρα
τις προθέσεις και τις διαθέσεις της Κο-
μισιόν, προδιαγράφοντας τη στάση των
Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών κυρίως απέ-
ναντι στη χώρα μας. Μέσα από απειλές
και εκβιασμούς της Γερμανίας και της
Γαλλίας τόσο για τη διασφάλιση της ζώ-
νης Σένγκεν, με άλλοθι την «επανάκτηση
του ελέγχου» στα σύνορα, όσο και με το
πρόσχημα ενδεχόμενου τρομοκρατικού
χτυπήματος στην Ευρώπη, η ελληνική
κυβέρνηση πιέζεται ασφυκτικά να υπα-
κούσει και να υλοποιήσει τις απαιτήσεις
τους. Και είναι βέβαιο ότι οι ασφυκτικές
πιέσεις και οι απειλές που ασκούνται
θα ενταθούν.

Η Γερμανία μετά τους ενδοκυβερνη-
τικούς κλυδωνισμούς για τους χειρισμούς
της Μέρκελ στο προσφυγικό και την πυ-
ροδότηση των ξενοφοβικών αντανακλα-
στικών στο εσωτερικό της, επιμένει στη
δρακόντεια φύλαξη των συνόρων, κατη-
γορεί την Ελλάδα για ανικανότητα δια-
χείρισης και στηρίζει τη συνεργασία με
την Τουρκία, προωθώντας τη συνδια-
χείριση στο Αιγαίο, αναβαθμίζοντας ταυ-
τόχρονα τις δυνατότητες δράσης της
Frontex, μέχρι να συσταθεί η ευρωπαϊκή
συνοριοφυλακή/ακτοφυλακή. Το ίδιο
προωθεί, τη μονομερή δηλαδή διαχείριση
προς το παρόν από τη Frontex στα χερ-
σαία σύνορα με την ΠΓΔΜ.  Μετά και τις
τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, με το
κλείσιμο των συνόρων της ΠΓΔΜ και
την απαγόρευση της διέλευσης χιλιάδων
μεταναστών από την Ειδομένη προς τα
Βαλκάνια, ώστε να φτάσουν στις ισχυρές
χώρες της ΕΕ, η κατάσταση που προ-

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ χειμώνας 201660

απόψ
εις

“Eυρωπαϊκή Φρουρά Συνόρων και Ακτοφυλακής”

Η ΕΕ αμφισβητεί ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα

Στη Σύνοδο Κορυφής για το Προσφυγικό (17-18 Δεκέμβρη), με τη συμμετοχή της Τουρκίας,
μπήκε προς διαβούλευση η νέα πρόταση της Κομισιόν για την περαιτέρω θωράκιση της ΕΕ

με τη συγκρότηση ενός αναβαθμισμένου κατασταλτικού μηχανισμού, την «Ευρωπαϊκή
Φρουρά Συνόρων και Ακτοφυλακή» (EBCG), μιας πιο ενισχυμένης μορφής της Frontex που

θα αναλάβει τη φύλαξη των «ευρωπαϊκών συνόρων» και ενεργό ρόλο στις λεγόμενες
επιστροφές, κοινώς απελάσεις μεταναστών.



γράφει η Χρύσα Σταυρίδη



διαγράφεται, σύμφωνα με τους ευρω-
παϊκούς σχεδιασμούς, και διαμορφώνεται
στη χώρα μας, οδηγεί στον εγκλωβισμό
χιλιάδων ανθρώπων.

Κατόπιν εντολής Γερμανίας, Γαλλίας
και με την υποστήριξη των υπολοίπων
χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η
Ουγγαρία, που πρωτοστάτησαν στο κλεί-
σιμο των συνόρων, στην έγερση φρακτών
και συρματοπλεγμάτων, ο δρόμος των
Βαλκανίων έκλεισε για τους μετανάστες,
με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν δικαιούν-
ται προστασία πρόσφυγα άρα δε μένει
παρά να στοιβάζονται στην Ελλάδα που
είναι και η πύλη εισόδου. Όλοι οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες θα κρατούνται
στα λεγόμενα hotspots είτε σε στρατό-
πεδα, όσο χρειαστεί μέχρι να καταγρα-
φούν και να κριθεί αν θα απελαθούν ή
θα πάρουν άσυλο. Αυτή είναι η στρατηγική
που έχει χαράξει η ΕΕ και μεθοδικά,
υλοποιείται και αυτήν εξυπηρέτησε η
απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων
της ΠΓΔΜ που επέβαλε ασφυξία στην
ελληνική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός
διαβεβαιώνει ότι «η Ελλάδα δεν θα γίνει
αποθήκη ψυχών», ωστόσο οι συμφωνίες
που υπογράφει, οι δεσμεύσεις που χαι-
ρετίζει οδηγούν ακριβώς στη μετατροπή
της χώρας σε απέραντη φυλακή χιλιάδων
ανθρώπων.

Στην Ειδομένη μετά από αποκλεισμό
της περιοχής εξελίχθηκε εκτεταμένη
επιχείρηση «σκούπα» των δυνάμεων κα-
ταστολής, «αναίμακτη» όπως επιχαίρει
ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευ-
σης Γ. Μουζάλας, με απαγόρευση προ-
σέγγισης και προφυλακίσεις δημοσιο-
γράφων, ώστε να μην καταγραφεί η κα-
τάσταση που επικράτησε. Χιλιάδες άν-
θρωποι φορτώθηκαν σε πούλμαν και
οδηγήθηκαν στην Αθήνα. Χωρίς κανένα
σχεδιασμό, χωρίς καμία ουσιαστική λύση,
καμία προετοιμασία για τη διαμονή τους,
καμία διασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών
διαβίωσης, η κυβέρνηση πλήρως ανέ-
τοιμη, με προχειρότητα και αναλγησία,
στοιβάζει σε όποιο αθλητικό κέντρο βρει
σε άθλιες συνθήκες τους ανθρώπους,
που στη συνέχεια προωθούνται από τη
μια προσωρινή εγκατάσταση στην άλλη,
περιμένοντας τον επαναπατρισμό τους,
δηλαδή την απέλασή τους πίσω στις χώ-
ρες τους, όταν και όποτε  προχωρήσουν
οι συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ με
τις αντίστοιχες χώρες. 

Να σημειώσουμε ότι τα περιβόητα
κέντρα καταγραφής στα νησιά είναι χω-

ρητικότητας 4500 ανθρώπων, όταν σχε-
δόν 2000 άνθρωποι καταφτάνουν κα-
θημερινά στη Λέσβο. Παράλληλα,
η ανυπαρξία κρατικής μέριμνας, βα-
σικών λειτουργικών δομών, οι πανά-
θλιες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη
στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, έχουν αφήσει το έδαφος ελεύ-
θερο στην ανεξέλεγκτη δράση των κα-
κόφημων ΜΚΟ, αυτών των κερδοσκο-
πικών αρπακτικών, που εκμεταλλεύονται
την ανθρώπινη τραγωδία, με τις ευλογίες
των ιμπεριαλιστών, «αντικαθιστώντας»
την κρατική παραλυσία.

Οι αλλεπάλληλες υποχωρήσεις της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις απαιτήσεις
της ΕΕ, η πλήρης αποδοχή των αιτημάτων
των «εταίρων», ο συνεχής εξωραϊσμός
της αποτρόπαιης ατζέντας της ΕΕ για το
μεταναστευτικό/προσφυγικό, οι αυταπάτες
που καλλιεργούσε, προβάλλοντας τις
ανύπαρκτες ανθρωπιστικές αξίες της ΕΕ,
την ίδια στιγμή που υπέγραφε όλες τις
συμφωνίες για δημιουργία στρατοπέδων,
ανάπτυξη στρατιωτικών επιχειρήσεων
στη Μεσόγειο και ενίσχυση της κατα-
στολής, που αυξάνουν κατακόρυφα τους
καθημερινούς πνιγμούς εκατοντάδων αν-
θρώπων στο Αιγαίο, την οδηγούν από το
ένα αδιέξοδο στο άλλο. 

Ο Τσίπρας επιθεωρώντας τα κέντρα
καταγραφής σε Χίο και Λέρο υποστήριξε
ότι «η Ελλάδα σε δύσκολες συνθήκες,
κατάφερε να αντεπεξέλθει και να υλο-
ποιήσει τις υποχρεώσεις, είναι τώρα
σειρά και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών
να υλοποιήσουν τις δικές τους υποχρε-
ώσεις», σε μια προσπάθεια να καταδείξει
ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι της ζητήθηκε,
αλλά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης δεν
προχωράει και η Άγκυρα δεν εφαρμόζει
τις δεσμεύσεις της, δίνοντας το στίγμα
της στάσης της ελληνικής πλευράς στη
Σύνοδο. Επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος
στην Τουρκία και   επικαλείται τις συμ-

φωνίες επανεισδοχής, αλλά κάτι
τέτοιο παζαρεύεται σκληρά από

την Άγκυρα που ζητά περισσότερα αν-
ταλλάγματα και πιο ενεργό ρόλο. Φυσικά
η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την ανα-
γκαιότητα συγκρότησης ευρωπαϊκής συ-
νοριοφυλακής, ούτε την ενισχυμένη πα-
ρουσία και εγκατάσταση αυτών των μο-
νάδων στη χώρα μας για την απόκρουση
μεταναστών και προσφύγων και τη δημι-
ουργία ενός μόνιμου μηχανισμού απελά-
σεων, αλλά θα ήθελε να δίνει τη συγκα-
τάθεσή της στη δράση τους. Στο αντιδρα-
στικό όμως μόρφωμα της ΕΕ τέτοιες ισο-
τιμίες μεταξύ «εταίρων» δεν υπάρχουν.

Καθώς το πλέγμα της εξάρτησης της
χώρας μας βαθαίνει, με σειρά βάρβαρων
νεοαποικιακών μνημονίων και τη μόνιμη
επιτήρηση που επιβάλλουν οι ιμπερια-
λιστές, την ίδια πολιτική υποτέλειας με
τους προκατόχους της που εφαρμόζει
σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  με
την ίδια αγριότητα και την ίδια προσήλωση
στις εντολές που εκπορεύονται από τα
ιμπεριαλιστικά κέντρα, στα πλαίσια του
«ανήκουμε στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ», η
Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως μπανανία
δεμένη στο άρμα των συμφερόντων τους.
Μπορεί στα πλαίσια της εσωτερικής προ-
παγάνδας να γίνεται το μαύρο –άσπρο
και η κυβέρνηση να εξακολουθεί να εξα-
πατά το λαό και να υποστηρίζει ότι δεν
τίθεται θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων,
ωστόσο το σχέδιο της Κομισιόν δεν αφήνει
περιθώρια παρερμηνειών. Πρόκειται για
εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη στην αλυ-
σίδα της εξάρτησης, που καθιστά το λαό
μας έρμαιο στη μέγκενη των ιμπεριαλι-
στικών σχεδιασμών. 
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«Η Μαχά ζει και είναι καλά σε στρα-
τόπεδο της Ολλανδίας»

Μόλις έγραψα την πρόταση, για να
ενημερώσω και τους άλλους που δου-
λεύουν στον καταυλισμό, σα να με χτύ-
πησε ηλεκτρικό ρεύμα. Σα να μην είχα
συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα τι συμ-
βαίνει. Σα να ορθώθηκε μπροστά μου
η ίδια η Ιστορία και να μου έλεγε, «Για
μένα μιλάς, το καταλαβαίνεις;»

Στο καθημερινό μας λεξιλόγιο πέ-
ρασαν λέξεις και φράσεις που, μέχρι
πριν λίγο, ήταν καταχωνιασμένες  στις
σελίδες ιστορικού βιβλίου. Μόνο που
το βιβλίο αυτό έπαψε να είναι βιβλίο,
απέκτησε ψηλούς φράχτες, αγκαθωτά
σύρματα, φυλάκια και οπλισμένους
φύλακες κι έγινε μέρος της ζωής μας.
Και μέσα είναι η Μαχά και ο Καρίμ.
Και πάλι καλά, είναι οι τυχεροί της
υπόθεσης, γιατί δεν τους πυρπόλησε
η νάρκη και δεν τους κατάπιε η θά-
λασσα. Πατούν σε στέρεη γη και ο ου-
ρανός δε βρέχει βόμβες.   

«Αγνοείται η τύχη της Σάζα και του γι-
ου της Σουλεϊμάν από το Χαλέπι της Συ-
ρίας. Τους αναζητά η οικογένειά τους».
Ό,τι απέμεινε, δηλαδή, απ’ αυτήν.

Μικρό παιδί, στη δεκαετία του ‘60,
καθόμουν, άλαλη, μπροστά στο ξύλινο
ραδιόφωνο με τη φωτεινή πλάκα, την
τρεχάμενη βελόνα  και τη σγουρή αν-
τένα που σκαρφάλωνε ως το κουρτι-
νόξυλο. Άκουγα τις «αναζητήσεις μέ-
σω του Ερυθρού Σταυρού» και ανατρί-
χιαζα σύγκορμη. Πώς αυτή η αδερφή
που τώρα αναζητά τον αδερφό της, δεν
μπόρεσε να τον κρατήσει σφιχτά από
το χέρι για να μη χαθεί μέσα στο «συ-
νωστισμό» της φλεγόμενης πόλης; Και
πώς γίνεται να απομένει μονάχο του
ένα κλαρί, σ’ αυτό τον απέραντο κόσμο
και να αναζητά τις ρίζες του όταν ολό-
κληρο το δέντρο τσακίστηκε κάτω από
τη μάνητα  του πολέμου;

Είναι μήνες τώρα που έχω την αί-
σθηση ότι ζω σ’ έναν παράλληλο κό-
σμο. Από μακριά έρχεται η βουή μιας
άλλης καθημερινότητας που μου είναι
μακρινή και αδιάφορη. «Ο δήμαρχος

υποσχέθηκε… ναι, έκανε δακτύλιο
στομάχου γιατί είχε πάρει πολλά κιλά
… μα τι λες τώρα, τόσο ωραίο κρετόν
και ταιριάζει με το χρώμα του τοίχου»
…, οι μουσικές από γαμήλια γλέντια,
«χιουμοριστικές» εκπομπές πιο πα-
γωμένες και απ’ τα τοπία της Αρκτι-
κής, κάτι καμένα σχόλια, «γιατί δεν
έμειναν στην πατρίδα τους να πολέμή-
σουν». Και ακολουθεί συνήθως η ξε-
ραστική επωδός, «όπως εμείς». Κι
αυτό συνήθως το «εμείς» έχει βλέμμα
νωθρό, φωνή επίπεδη και τη στάμπα
μιας κυνικής αδιαφορίας που αγγίζει
τα όρια του νεκροζώντανου. 

Μου είναι αδιάφορες  και οι ξεκαρ-
διστικές επιχειρηματολογίες της
«πρώτη φορά Αριστεράς», εξίσου όσο
της είμαι αδιάφορη εγώ και οι αγωνίες
των ανθρώπων της τάξης μου. Πέρα-
σαν τα προεκλογικά debate και δεν
μου έκανε κέφι να δω ούτε δυο λεπτά
παρωδίας. Το βράδυ των εκλογικών
αποτελεσμάτων, η περιέργειά μου για
την κατανομή της εκλογικής πίτας
ήταν πατωμένη στο ναδίρ. Όχι γιατί
ξαφνικά έγινα ένας απολίτικος άνθρω-
πος, αλλά γιατί δεν αντέχω πια άλλο
δούλεμα, ούτε άλλη κοινοβουλευτική
αυταπάτη, ούτε άλλα δημοκρατικοφα-
νή ανέκδοτα. Σιχάθηκα να είμαι ο «κυ-
ρίαρχος λαός». Έχω μουδιάσει τόσα
χρόνια μέσα σ’ αυτό το κουκούλι. Δεν
θέλω να πεθάνω κάμπια. 

Μου είναι αδιάφορα και τα σχόλια
των «πολύ πολιτικοποιημένων» φί-
λων, «ξέρεις, αυτό που κάνετε είναι

φιλανθρωπία κι όχι πολιτική πράξη».
Αναρωτιέμαι μόνο πόση ιστορία πρέ-
πει να φάμε στη μούρη ξανά για να πε-
ράσουμε από τη θεωρία στην πράξη.
Και πόση πολιτική τάχα επαγρύπνηση
χρειάζεται για να μπορείς να καταγ-
γέλλεις το θύτη αλλά να στηρίζεις και
το θύμα. Πού πήγαν κάτι βαρβάτοι ρή-
τορες «περί λαϊκής αλληλεγγύης» και
ιστορικής ανταπόδοσης; Σάμπως δεν
είναι τα θύματα του πολέμου οι πιο
ακραίες όψεις του ίδιου απάνθρωπου
συστήματος που ξεδιάντροπα τρέφει
με φτηνό κρέας τις μηχανές των εργο-
στασίων του και ποτίζει με άφθονο αί-
μα τις κάνες των όπλων του; Κι αν πά-
ψει, όποιος έχει συνειδητοποιήσει
πώς δουλεύει αυτό το σύστημα, με το
στόμα να καταγγέλλει την παλιανθρω-
πιά του, με το ένα χέρι να το χτυπά και
με τ’ άλλο να ακουμπά το θύμα, τότε
ποιος θα το κάνει;

Βουίζει ο παράλληλος κόσμος κι
από ένα λεφούσι μαυραγορίτες που
βρήκαν την ευκαιρία για να πιάσουν
την καλή. «Να τα φάει δηλαδή όλα ο
λαθρέμπορας με το τρύπιο φουσκωτό;
Μαλάκας είμαι εγώ; Θέλεις φόρτιση
του κινητού; Θα το πληρώσεις, φίλε.
Five euro. And five more for this bott-
le of water. Δε φτάνει δηλαδή που σε
βάζω στο μαγαζί και πρέπει να βλέπω
δεξιά, αριστερά μη με κατακλέψεις,
θα σου δίνω και το ρεύμα τζάπα;» Αυ-
τή η κατηγορία έμβιων του παράλλη-
λου κόσμου είναι δίποδη, στέκεται σε
όρθια στάση, ομιλεί ενίοτε και την Αγ-
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γράφει η Νίνα Γεωργιάδου



γλική, με καλή γνώση των αριθμών και
των νομισματικών αντιστοιχιών. «Τους
πληρώνουμε το πετρέλαιο χρυσάφι; Ε
θα πληρώσουν το νερό λοιπόν σαν πε-
τρέλαιo». Με αυτή την οικονομολογική
εμβρίθεια και την κοινωνική ευαισθη-
σία, από τον καιρό της Κατοχής, αυγα-
ταίνουν τον παρά, ενώ συγχρόνως αι-
σθάνονται και πολύ πατριώτες.

Το βουητό του παράλληλου κόσμου
γίνεται φωνασκίες και οχλοβοή μέσα
στα συμβούλια των τοπικών αρχόντων,
απ’ όπου κανείς, μα κανείς, δεν εξέρ-
χεται στον πραγματικό κόσμο των
μπουκωμένων σκουπιδότοπων, των
φραγμένων φρεατίων, των σκαμμένων
δρόμων, των ετοιμόρροπων κτιρίων,
πολύ δε περισσότερο των άθλια βιούν-
των προσφύγων. Προστατευμένοι από
ένα χοντρό τσόφλι αναισθησίας, μετα-
κινούνται από συμβούλιο σε συμβού-
λιο, σαν απόκοσμοι μοναχοί, αδιάφο-
ροι για τα εγκόσμια. Ενίοτε, αν εμφα-
νισθεί κάποιος δωρητής με στιβαρό
πορτοφόλι ωθούνται μπροστά στο φω-
τογραφικό φακό, ποιος θα απαθανα-
τίσει το πιο προσφυγόφιλο προφίλ. 

Και συνεχίζει να έρχεται από μακριά
το βουητό του παράλληλου κόσμου,
γυμνού και παγωμένου. Ψαλμωδίες
και ευχέλαια περί σωτηρίας των ψυ-
χών, περί αγάπης για των ομόθρησκο,
ομοαίματο πλησίον –και αυτή υποκρι-
τική και μικρόψυχη– και κατά τα άλλα,
μια ταλάντωση από την αδιαφορία στο
μίσος για όλους τους άλλους. Αυτούς
τους «άλλους», τους ξένους, τους επι-
κίνδυνους, τους βρώμικους, τους ει-
σβολείς, από τους οποίους «κινδυ-
νεύει η πατρίς και η θρησκεία». Κλει-
στά κελιά, σφραγισμένα μυαλά και
κλειδαμπαρωμένες καρδιές. 

Και πιο πίσω, στο βουητό του πα-
ράλληλου κόσμου, ακούγεται το νυχτε-
ρινό ουρλιαχτό της ύαινας. Της γκρί-
ζας, στικτής με τον αγκυλωτό σταυρό,
νυκτόβιας σαρκοβόρας, της συνομο-
ταξίας των δοσίλογων φασιστοειδών.
Της ατίμωσης του ανθρώπινου γένους,
που ξαναβγήκε παγανιά και μάλιστα
ανέβηκε και στο βάθρο των νικητών
του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτοί πια
κι αν ουρλιάζουν για τα «όσια και τα
ιερά» και για τους «βρωμιάρηδες ει-
σβολείς».

Ακούγονται όλα μακρινά, την ίδια
στιγμή που μου τρυπάνε το τύμπανο. 

Αφήνω το βουητό του παράλληλου

κόσμου να χάνεται μέσα στο λαβύ-
ρινθο του αυτιού μου και κρατώ την
καθαρή ακοή για τη φωνή του
Γιάννη, «30 άτομα από το Κομπάνι,
βρεγμένα ως το κόκκαλο». Για το
μήνυμα της Ευτυχίας, «φέρε κουβέρ-
τες από την αποθήκη, τρέμουν σαν τα
ψάρια». Για το τηλεφώνημα του Μω-
χάμετ, «έφτασα στην Ειδομένη. Το
βράδυ περνάω τα σύνορα, ευχαριστώ»

Ο σημερινός μου παράλληλος κό-
σμος στεγάζεται δίπλα στη θάλασσα,
στο χώρο παλιού σφαγείου. Στο βάθος
του κρέμονται ακόμα τα τσιγκέλια πα-
λιών σφάγιων, μα ευτυχώς έχει ξε-

θωριάσει η μυρωδιά του αίμα-
τος από τη θαλασσινή αύρα.

Έχει πολλά χέρια υψωμένα για το κα-
θημερινό ψωμί και τη μισογεμάτη κου-
ραμάνα και μάτια διεσταλμένα από το
φόβο και την προσδοκία. 

Είναι τόσο μικρός και τόσος μέγας
ο σημερινός μου κόσμος, όσο αυτή η
ελάχιστη παράγραφος.

Ν.Γ., Κάλυμνος

Επειδή σπαταλιέται κάμποση φαιά ουσία για να τεκμηριωθεί η θέση ή
αντίθεση που αφορά στο περίφημο νόμπελ για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες,
θα ήθελα να καταθέσω κι εγώ μερικές σκέψεις.  

1) Το νόμπελ ειρήνης έχει αυτοπροσδιοριστεί ως «αξία» σε εισαγωγικά και
ως ξεκαρδιστικός ευφημισμός από την επιλογή των κατά καιρούς τιμηθέντων.
Αποκορύφωμα, η απονομή του στο όρνιο της αμερικάνικης επεμβατικής ξε-
τσιπωσιάς, Χένρυ Κίσσιγκερ. 

2)  Πολλοί άξιοι της τέχνης και επιστήμης αρνήθηκαν να παραλάβουν το
βραβείο, με χαρακτηριστική την περίπτωση  του συγγραφέα Μπέρναρντ Σω, ο
οποίος πολύ αιχμηρά δήλωσε, «μπορώ να συγχωρήσω τον κ. Νόμπελ για την
εφεύρεση της δυναμίτιδας, όχι όμως και για τη θέσπιση του βραβείου». 

3) Πολλοί άξιοι άνθρωποι τιμήθηκαν και, κατά ένα μέρος, έκαναν γνωστούς
τους αγώνες τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πιο κλασική περίπτωση, ο
Καρλ Φον Οσσιέτσκυ. Ήδη από την εποχή της ξεδοντιασμένης «δημοκρατίας»
της Βαϊμάρης και της ανόδου των ναζι, ο Οσσιέτσκυ ξεκίνησε έναν ανειρήνευτο
πόλεμο με το ναζισμό. Προειδοποίησε ότι τα ημιπρολεταριακά (λούμπεν)
στοιχεία θα είναι εύκολοι οπαδοί και με όλους τους τρόπους τόνιζε ότι
«απέναντι στο ναζισμό δεν αμύνεσαι γιατί θα σε τσακίσει. Επιτίθεσαι δυναμικά
και μάλιστα μέσα στη δική του αρένα». Ο Οσσιέτσκυ και οι αγώνες του γνωστο-
ποιήθηκαν μόνο με αφορμή τη βράβευσή του. Πέθανε αμέσως μετά, τσακισμένος
από τα βασανιστήρια.

4) Το θολό περίγραμμα με το οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση για το περι-
λάλητο νόμπελ, γενικά οι νησιώτες, μέσα και κάτι περίεργες ΜΚΟ (;), μέσα και
οι μαυραγορίτες που έβγαλαν χρήμα από τους πρόσφυγες (την ώρα που οι αλ-
ληλέγγυοι μοίραζαν το  ψωμί τους). Μέσα και η αδιάφορη εκκλησία που με
επικοινωνιακά κονέ έκανε τις δέκα μερίδες που μοίρασε, σταθερή τάχα σίτιση.
Μέσα και οι φασιστο-δήμαρχοι και άλλα φασιστοειδή, που μήνες τώρα φτύνουν,
αλλά μόλις άκουσαν την πιθανότητα μείωσης του ΦΠΑ, σκίρτησαν προσφυγόφιλα.
Και κοντά στους αλληλέγγυους νησιώτες πώς δε χωράνε οι άνθρωποι που
αγωνίζονται στην Ειδομένη ή στη Νοταρά;

5) Και ποιος θα παραλάβει το περίφημο βραβείο; Ο τάδε δήμαρχος που
μπροστά στη δημοσιότητα θα καταπιεί όσο δηλητήριο ξέρασε πάνω στις ομάδες
αλληλεγγύης; Ο Μουζάλας που πήγαινε στην καλοσκουπισμένη Λέσβο τους ευ-
ρωπαίιους ομολόγους του ή μήπως ο Πάκης, ως πρόεδρος δημοκρατίας;

6) Μεσα απ’ όλα αυτά τα ερωτηματικά, κρατώ την περίπτωση Οσσιέτσκυ. Η
λαϊκή αλληλεγγύη χωρίς προαπαιτούμενα, χρώματος, φυλής ή θρησκείας, σε
μια εποχή ανόδου του φασισμού, πρέπει να γίνει γνωστή, με την προϋπόθεση
ότι δεν θα παρερμηνευθεί με υποσημειώσεις και ανάξιους αντ’ αυτής. Διαφο-
ρετικά, (όπως λέει και η Βάσω), τα χιλιάδες «σουκράν» μας φτάνουν και μας
περισσεύουν.

N.Γ.
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Φαίνεται ότι και αυτή η κυβέρνηση
μαζί με άλλα αποφάσισε να «βάλει
τάξη» και στα θέματα της παιδείας.

Όπως ανακοινώθηκε στην πρόσφατη συ-
νέντευξη τύπου της ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας, ξεκινάει άμεσα ο «διάλογος» για
την παιδεία, ο οποίος όμως αυτή τη φορά
θα είναι «δομημένος».   Θα συντονίζεται
από μια επιτροπή επιτελικού συντονισμού
- «Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Δια-
λόγου για την Παιδεία» με 36 μέλη και επι-
κεφαλής τον Α. Λιάκο και θα συμμετέχουν
το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) με
επικεφαλής τον Ν. Θεοτοκά και η Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με
επικεφαλής τον Κ. Γαβρόγλου. Η τοποθέτηση
του Α. Λιάκου ως επικεφαλής του «διαλόγου»
της νέας επιτροπής «σοφών» έχει σημαντικό
πολιτικό συμβολισμό για τις επιλογές της
κυβέρνησης και τους στόχους αυτού του
«διαλόγου», αφού αυτός πρωτοστάτησε στην
κίνηση των 1000 προθύμων για τη «μεταρ-

ρύθμιση» Γιαννάκου με το νόμο-πλαίσιο,
αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου 16
του Συντάγματος, με σκοπό τη λειτουργία
ιδιωτικών πανεπιστημίων, όπως υπαγόρευε
η Ε.Ε. με τη Διαδικασία Μπολόνια και ο
ΟΟΣΑ με τις τρομερές «εργαλειοθήκες»
του. Δεν ξεχνάμε τη Σύνοδο του ΟΟΣΑ στην
Αθήνα το 2006, τις τότε δηλώσεις Γιαννάκου
– Γκουρία (αυτού του εξαιρετικού φίλου
και συμβούλου του σημερινού πρωθυπουρ-
γού, με τις «χρήσιμες εργαλειοθήκες») και
το άγριο χτύπημα του εκπαιδευτικού κινή-
ματος που αντιστέκονταν.   Ο Α. Λιάκος
υπήρξε, επίσης, στενός συνεργάτης του Κ.
Σημίτη και πρόεδρος του σημιτικού «Ομίλου
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της
Ελληνικής Κοινωνίας»  (ΟΠΕΚ).   Ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση!

Δεν είναι χωρίς πολιτικό συμβολισμό και
η επιλογή του επικεφαλής του ΕΣΥΠ, ο
οποίος, εξ όσων γνωρίζουμε, παραμένει
αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος

του Παντείου, όπως επίσης και του υπεύ-
θυνου για τη συμμετοχή της Βουλής, που
σε προεκλογικό άρθρο του απέρριπτε το
σχέδιο «νόμου Μπαλτά» και διατύπωνε την
ανάγκη «εκσυγχρονισμού» του νόμου-πλαί-
σιο 1268/1982.

Όπως δηλώθηκε στην ίδια συνέντευξη:
«οφείλουμε να αναζητήσουμε λύσεις που
θα αντιπαρατίθενται στα ξεπερασμένα στε-
ρεότυπα και αναχρονιστικές νοοτροπίες που
καταδυναστεύουν την κοινωνία και ειδικότερα
την εκπαίδευση».  Επίσης, «η αντιμετώπιση
δομικών προβλημάτων της εκπαίδευσης,
συναρτάται με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την
αξιολόγηση της εκπαίδευσης στη βάση των
βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Τις επόμενες
μέρες συγκροτείται κοινή επιτροπή εμπει-
ρογνωμόνων που τα πορίσματά της θα αξιο-
ποιηθούν στο πλαίσιο του εθνικού και κοι-
νωνικού διαλόγου για την παιδεία…».

Η ζοφερή κατάσταση των εργαζομένων,
των ανέργων, των νέων και της συντριπτικής
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Η «μεταρρύθμιση» του πανεπιστημίου προχωράει ακάθεκτη
Να αντισταθούμε!

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων (ΣΠΔ) είναι μια συνάν-
τηση συλλογικοτήτων πανεπιστημιακών που συγκροτήθηκε το 2011
για να υπερασπιστεί τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της χώρας, καθώς και την αναβάθμιση
της εκπαίδευσης και της έρευνας που πραγματοποιείται από το ΔΕΠ.
Η ΣΠΔ θεωρεί ότι το Άρθρο 16 του Συντάγματος αποτελεί αδιαπραγ-
μάτευτο θεμέλιο παιδείας και πολιτισμού.

Σήμερα η κυβέρνηση συνεχίζει την εγκατάλειψη της οικονομικής
στήριξης των ΑΕΙ οδηγώντας σε μαρασμό την πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση και την έρευνα, συνεχίζοντας την εφαρμογή των μνημονιακών
πολιτικών, τις κατευθύνσεις της Μπολόνια και την εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα δεν αποκαθιστά τη δημοκρατική λειτουργία
των πανεπιστημιακών οργάνων. Η κυβέρνηση καθώς και οι διοικήσεις
των πανεπιστημίων έχουν βαρύτατες ευθύνες, γιατί η μεν κυβέρνηση
έχει επιλέξει, οι δε διοικήσεις των πανεπιστημίων έχουν αποδεχθεί,
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χρηματοδότησης με λογικές αντα-
ποδοτικές. Με τον τρόπο αυτόν ακυρώνεται κάθε έννοια ακαδημαϊ-
κότητας και εκπαιδευτικής ποιότητας, εδραιώνεται η εμπορευματο-
ποίηση της παροχής γνώσης και των παραγόμενων ερευνητικών απο-
τελεσμάτων, επιτρέποντας να παγιωθεί ένα ιδιωτικοοικονομικό πλαί-
σιο λειτουργίας.

Κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες η ΣΠΔ οφείλει να διαμορφώσει
τη στάση της και την παρέμβασή της επί συγκεκριμένων και αλληλέν-

δετων πολιτικών αξόνων, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι:
• Η κυβέρνηση να σεβαστεί το σύνταγμα της χώρας και να αναλάβει

τις ευθύνες της, αντιμετωπίζοντας το οξύτατο πρόβλημα χρηματοδό-
τησης των πανεπιστημίων. Η οικονομική ασφυξία των πανεπιστημίων
που προωθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια (μείωση 80% την
τελευταία 5ετία) έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα που αν δεν αντι-
μετωπιστεί άμεσα θα οδηγήσει στη διάλυση του Δημόσιου πανεπι-
στημίου.

• Τα τελευταία πέντε χρόνια η ανυπαρξία διορισμών νέων μελών
ΔΕΠ ή προκήρυξης των θέσεων των αφυπηρετούντων μελών έχει
οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των διδασκόντων κατά 40%, με απο-
τέλεσμα πανεπιστημιακά εργαστήρια που ανθούσαν εκπαιδευτικά και
ερευνητικά να κλείνουν λόγω αφυπηρέτησης αυτών οι οποίοι είχαν
την ευθύνη τους, και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα υψηλού επιπέδου που προσφέρουν. Οι περικοπές στη
χρηματοδότηση οδηγούν στην ελλειπή εκπαίδευση των φοιτητών,
ακόμα και στα ενεργά εργαστήρια, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού υλι-
κού (αντιδραστήρια κλπ) ή και υποδομών οι οποίες αν πάθουν κάποια
σοβαρή βλάβη δεν μπορούν πλέον να επισκευαστούν. Ακόμα και η
καθαριότητα των πανεπιστημιακών χώρων είναι ανύπαρκτη λόγω της
απουσίας καθαριστριών δύο χρόνια τώρα, εγκυμονώντας σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού.

Η ΣΠΔ απαιτεί επίσης:

Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων
μπροστά στις νέες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση



πλειονότητας της κοινωνίας πλέον ξεπερνά
κάθε όριο. Μετά από την ψήφιση του βάρ-
βαρου μνημονίου που συμφωνήθηκε από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους λε-
γόμενους θεσμούς, την ψήφιση του πρώτου
κύματος προαπαιτούμενων, την εκχώρηση
των τραπεζών σε ξένους «επενδυτές», μέσω
της κομπίνας της ανακεφαλαιοποίησής τους,
οι οποίοι αγόρασαν σε εξευτελιστικές τιμές
τις μετοχές τους εκμηδενίζοντας έτσι την
κρατική κυριότητα, την ουσιαστική εγκατά-
λειψη χιλιάδων δανειοληπτών στο έλεος
των διεθνών αρπακτικών, ακολουθεί η άμεση
ψήφιση νέων επώδυνων μέτρων, ξεκινώντας
από την πλήρη διάλυση της κοινωνικής
ασφάλισης. Όσον αφορά την ανώτατη εκ-
παίδευση, βρισκόμαστε μπροστά:

• σε μια τρομακτική υποχρηματοδότηση
(μειωμένη κατά 20% από πέρσι και συ-
νολικά 75% από το 2010, βλ. προϋπο-
λογισμό 2016), δηλαδή πρακτικά στην
ολοσχερή κατάργηση της χρηματοδό-
τησης των ΑΕΙ από τον Νοέμβρη του
2014,

• στο αποδεκατισμένο και χωρίς αναπλή-
ρωση προσωπικό (διδακτικό, εκπαι-
δευτικό, τεχνικό, διοικητικό)

• στην ανυπαρξία οποιασδήποτε νέας
προκήρυξης θέσης ΔΕΠ από το 2010,
την ίδια ώρα που αντιμετωπίζουμε κύμα
συνταξιοδοτήσεων

• στην ουσιαστική εγκατάλειψη της επι-
στημονικής έρευνας

• σε τρομερή καθυστέρηση διορισμών

εκλεγμένων μελών ΕΤΕΠ (από το 2007)
• σε σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου με εξευ-
τελιστικούς όρους εργασίας (με το
ψευδώνυμο «πανεπιστημιακοί υπό-
τροφοι»)

• σε σχεδόν μηδενικές πιστώσεις διδα-
σκόντων με βάση το ΠΔ407/80

• σε πρακτικά ανύπαρκτη φοιτητική μέ-
ριμνα

• σε συνεχιζόμενες διώξεις συνδικαλιστών
της πανεπιστημιακής κοινότητας (δι-
δασκόντων, διοικητικών, φοιτητών).

Βρισκόμαστε μπροστά στις ακόλουθες
δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους
«θεσμούς» (Μνημόνιο 3):

➦ Για υλοποίηση μέτρων με βάση την
«εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ μέχρι τον Απρί-
λιο του 2016 (μείωση αριθμού φοιτητών,
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από
φοιτητές και άλλους ιδιωτικούς πόρους,
σύνδεση πανεπιστημίων με επιχειρήσεις).
Θυμόμαστε ότι ήταν η αξιολόγηση του ΟΟΣΑ
που είχε αποτελέσει το άλλοθι για την επι-
βολή του Νόμου Διαμαντοπούλου (βλ. δη-
λώσεις υπουργού στη συνέντευξη: «Τα ζη-
τήματα που αναφέρατε είναι και αντικείμενο
που θα εξετάσει στο δικό της επίπεδο και
στο δικό της χρόνο η Επιτροπή των εμπει-
ρογνωμόνων που μαζί με τον ΟΟΣΑ θα συγ-
κροτηθεί»).

Η διαβόητη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ,
στην οποία καταφεύγει και αυτή η κυβέρ-
νηση, είναι,  όπως επιβεβαιώνει η δραματική 

εμπειρία από την εφαρμογή της
σε πολλές χώρες, το επιτελικό

σχέδιο «μεταρρυθμίσεων» για το ξερίζωμα
των κοινωνικών, εργασιακών και πολιτικών
κατακτήσεων, για τη μετατροπή των δημό-
σιων αγαθών σε εμπορεύματα, στα οποία
θα έχει πρόσβαση όποιος μπορεί να τα
αγοράσει, καθώς και για την αρπαγή του
δημόσιου πλούτου. Είναι το σχέδιο επι-
στροφής στον κοινωνικό μεσαίωνα, για να
εξασφαλιστούν η ηγεμονία και το κέρδος
της διεθνούς ελίτ του μεγάλου κεφαλαίου
και η ευημερία των κοινωνικών ομάδων
και των συστημάτων που την υπηρετούν
και παρασιτούν γύρω από αυτήν.

Όσο για το αν η κυβέρνηση παίρνει αυτά
τα επώδυνα μέτρα «εκβιαζόμενη» από τους
δανειστές-εταίρους και το σχεδιασμό «πα-
ράλληλων δράσεων» για αντιστάθμισή τους,
αρκούν τόσο η δήλωση του Υπουργού Οικο-
νομίας στη Βουλή, ο οποίος, εγκαλώντας
την αντιπολίτευση για την κριτική των μέτρων,
ανέφερε κυνικά ότι «ο λαός, γνωρίζοντας
τη συμφωνία που υπογράψαμε, μας ψήφισε
για να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα», αλλά
και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σι-
μορέλη, που δήλωσε, με ιδιαίτερο κυνισμό,
ότι «και να μην υπήρχε το μνημόνιο θα 
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• Την αναμόρφωση των αποδοχών των μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με
την υπ' αριθμ. 4741/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, βάσει της οποίας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι
περικοπές που πραγματοποιήθηκαν με τον Ν. 4093/2012 και την άμε-
ση κατάρτιση σχεδίου για την αποκατάσταση των αποδοχών των μελών
ΔΕΠ σε επίπεδα που θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών δασκάλων και
δεν θα δημιουργούν κίνητρα για παράλληλη ή «μαύρη» απασχόληση.

• Την άρση του μνημονιακού κανόνα 1/10 (για κάθε 10 αφυπηρε-
τούντα μέλη ΔΕΠ, μία νέα προκήρυξη –κανόνας που και αυτός έχει
καταστρατηγηθεί– ο οποίος συρρικνώνει επικίνδυνα το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό, αποκλείει την ανανέωσή του και διώχνει με-
τανάστες τα καλύτερα ελληνικά μυαλά, σκοτώνοντας την ελπίδα ανά-
πτυξης τόσο των Ιδρυμάτων όσο και του τόπου.

• Την επαναφορά της δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστη-
μίων με την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος, τη συμμετοχή
όλων των εκπροσώπων των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας
στα όργανα διοίκησης με βάση την εμπειρία του παρελθόντος και την
αποκατάσταση του θεσμού του πανεπιστημιακού ασύλου, με σεβασμό
στο αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων, στη δημοκρατία και στην ακαδη-
μαϊκή ελευθερία. Το Τμήμα θα πρέπει να αποτελεί το εκπαιδευτικό
κύτταρο της διοικητικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας
κάθε Σχολής. Οι διαδικασίες κρίσεων να αποκτήσουν ακαδημαϊκή
διαφάνεια, με αντιπροσωπευτικό και ικανό αριθμό εκλεκτόρων, δυ-
νατότητα τοποθέτησης των υποψηφίων επί των εισηγήσεων θεσμο-
θετημένων εισηγητικών επιτροπών και να διεξάγονται ενώπιον της
ΓΣ του Τμήματος.

Η ΣΠΔ καταγγέλλει τον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία» ως απο-
λύτως προσχηματικό, που αποσκοπεί στη νομιμοποίηση των κυβερ-
νητικών επιλογών και μόνο.

Η πρόσφατη νέα απόσυρση της κυβερνητικής πρότασης «πλαίσιο»
για την Ανώτατη Εκπαίδευση δεν την εμπόδισε να επιχειρήσει άμεσα
να ψηφίσει εκείνα τα μέτρα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προτάσεων του ΟΟΣΑ για
την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η χρησιμοποίηση των γρήγορα αναλώσιμων
αποθεματικών του ΕΛΚΕ για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγ-
κών των Τμημάτων, η απευθείας δανειοδότηση των πανεπιστημίων
από την Τράπεζα Επενδύσεων, η εμπορία ερευνητικών αποτελεσμά-
των, η επέκταση των διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές, η πρόσ-
ληψη άπειρων νέων διδακτόρων για κάλυψη των τεράστιων διδακτικών
αναγκών με δελτίο παροχής υπηρεσιών και 400 ευρώ «αποζημίωση»,
είναι το όραμα της κυβέρνησης για το επιχειρηματικό-αυτοτροφοδο-
τούμενο πανεπιστήμιο της «νέας» εποχής.

Την κρίσιμη αυτή περίοδο η ΣΠΔ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, συσπειρώνοντας στις γραμμές της
κάθε πανεπιστημιακό δάσκαλο που εξακολουθεί να υπηρετεί το ελ-
ληνικό πανεπιστήμιο υποστηρίζοντας το δημόσιο και δωρεάν χαρα-
κτήρα του, τη δημοκρατική λειτουργία του, την υψηλού επιπέδου γνώ-
ση και έρευνα με την οικονομική στήριξη του κράτους, την πραγματική
αξιοποίηση του παραγόμενου επιστημονικού δυναμικού στην ανα-
γκαία παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην επίλυση των
τραγικών κοινωνικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί.

Αθήνα 10-01-2016



έπρεπε να το εί-
χαμε εφεύρει» (θυμίζει

κάτι;).
➦ Για χωροταξική αναδιάρ-

θρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Ου-
σιαστικά για νέο «Σχέδιο Αθηνά», με συγ-
χωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων και
Ιδρυμάτων, που όχι μόνο προβλέπονται στην
«εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ και ήδη έχει σχε-
διάζει το επιτελείο της ΑΔΙΠ, αλλά αποτελούν
– κατά τον πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Παι-
δείας – αναγκαία ισοδύναμα μέτρα απέναντι
σε πιο δραστικές περικοπές, και όπως δη-
λώνει ο Πρόεδρος της «Επιτροπής Διαλόγου»
είναι στόχος του «διαλόγου»! Μέσα στις
ακραίες συνθήκες υπολειτουργίας που έχουν
επιβληθεί, θα οδηγηθούν οι πάντα πρόθυμες
διοικήσεις να καταφύγουν στο «ρεαλισμό»
των συγχωνεύσεων και της συρρίκνωσης.

Στα Συμβούλια προχωράει η εκ των έσω
απαξίωση, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις
και την ΠΝΠ.   Αυτοί που επιδίωκαν την
ηγεμονία των Συμβουλίων στα Ιδρύματά
τους, όταν αντιλήφθηκαν ότι παρότι δεν
πρόκειται να καταργηθούν ως θεσμός, αλλά
μάλλον θα στερηθούν τον απόλυτο έλεγχο,
σπεύδουν να αποχωρήσουν «απογοητευμέ-
νοι», εγκαταλείποντας την προσπάθεια «σω-
τηρίας» τους.

Με τα πανεπιστήμια:
• Να εξωθούνται στη διαχείριση της κρί-

σης και στην πλήρη υποταγή σε επι-
χειρηματικά συμφέροντα και στη λογική
της ανταποδοτικότητας (βλ. αναζήτηση
πόρων από πώληση όχι μόνο υπηρεσιών,
αλλά και υλικών αντικειμένων, όπως
κονκάρδες και αναμνηστικά).

Είναι αποκαλυπτικά όσα αναφέρονται στην
Καθημερινή: «Τα τρία μεγάλα πανεπιστήμια
ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και ΑΠΘ δρομολογούν δυναμική
διείσδυση στην αγορά με χορηγίες, διεθνείς
συνεργασίες, εμπορική δραστηριότητα κ.ά.
προς εξεύρεση πόρων καθώς “από το κράτος
παίρνουμε ψίχουλα”. Ήδη καταστρώνονται
τα πρώτα επιχειρηματικά σχέδια, με στόχο
να δημιουργηθεί και στη χώρα μας brand
name στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, κατά τα πρότυπα χωρών του εξω-
τερικού».

• Να καλούνται να καλύψουν τις διδακτι-
κές ανάγκες τους μέσω των ΕΣΠΑ και
της «αξιοποίησης νέων ερευνητών»,
που για ποσά 500-700 ευρώ (που θα
πηγαίνουν όλα στην ασφάλιση και τη
φορολογία, εφόσον θα είναι με «μπλο-
κάκι») θα αναλαμβάνουν να καλύπτουν
τα κενά.

• Να συνάπτουν «ειδικό μνημόνιο» με
την κυβέρνηση (βλ. σχετική ανακοίνωση
Συνόδου Πρυτάνεων).

• Να επεξεργάζονται σχέδιο για δάνειο
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, που θα απαιτήσει και αυτό
ειδικές δεσμεύσεις και προαπαι-
τούμενα! (Βλ. συνέντευξη τύπου 26-
11-15, στην οποία η αναπληρώτρια
υπουργός δηλώνει: «έχουμε αρχίσει
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για ν’ αντιμε-
τωπίσουμε διάφορα θέματα των ΑΕΙ…
» και ο αναπληρωτής υπουργός για
την έρευνα: «Κατ’ αρχήν εκείνο το
οποίο σχεδιάζουμε κάνοντας αρχή
από το 2016, είναι η άντληση πόρων
της τάξεως 300 εκατομμυρίων ευρώ,
μιλώ συνολικά με τη συνεισφορά
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων για την επόμενη διετία, μέχρι
το τέλος του ’17»).

Για το «ρεαλισμό» στη διαχείριση του
μαρασμού των ιδρυμάτων είναι επίσης απο-
καλυπτικά όσα συμβαίνουν στο ΕΚΠΑ, όπου:
Με βάση την πρόταση για την κατανομή της
χρηματοδότησης στα Τμήματα, η οποία προ-
τάθηκε από τις πρυτανικές αρχές και εγ-
κρίθηκε πρόσφατα από τη Σύγκλητο, δύο
βασικά κριτήρια είναι (α) η αναλογία συμ-
μετοχής του Τμήματος στα έσοδα του ΕΛΚΕ
και (β) η αναλογία εσόδων του Τμήματος
από τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων.

Με τις αποφάσεις αυτές είναι αναπό-
φευκτο το πρώτο κριτήριο να οδηγήσει σε
υποχρηματοδότηση των Τμημάτων – ιδίως
αυτών που ασχολούνται με τη βασική έρευνα
– και το δεύτερο να λειτουργήσει ως πίεση
προς τα Τμήματα να επιβάλουν δίδακτρα
στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
τους.

Επίσης, αγοραίο «ρεαλισμό» επιδεικνύει
η πρυτανεία του ΕΚΠΑ εις βάρος των συμ-
βασιούχων διοικητικών (ΙΔΟΧ), τους οποίους,
«επισπεύδοντας», οδηγεί σε δίκη. Στοχεύει
να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς τους
και, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του ιδρύματος, να τους μετατρέψει
σε «ελεύθερους επαγγελματίες», επεκτεί-
νοντας έτσι τις ελαστικές σχέσεις εργασίας
στα Ιδρύματα. Η στάση αυτή της διοίκησης
παίρνει ακραίες διαστάσεις στην περίπτωση
του εργατικού ατυχήματος στην Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ.

Με τους συλλόγους διδασκόντων:
• Σε κατάσταση αναμονής που μετατρέ-

πεται σε συνθήκη αδράνειας, με την
απογοήτευση να κυριαρχεί σε σχέση
με τη νέα κατάσταση, αντανακλώντας
και τη γενικότερη κατάσταση ακινησίας
στα περισσότερα σωματεία και συνδικάτα
τα τελευταία χρόνια, κατάσταση που
επιδεινώθηκε μετά τη μνημονιακή με-
ταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά ένα τμήμα
των αριστερών πανεπιστημιακών που

αγωνίστηκε εναντίον των νόμων Δια-
μαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου βρίσκεται
αυτή τη στιγμή ενώπιον της κρίσιμης
επιλογής: θα διευρύνει τον αγώνα υπε-
ράσπισης του δημόσιου πανεπιστημίου
ή θα περιοριστεί στην κριτική υποστή-
ριξη προς την κυβέρνηση;

Με την πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ:
• Να έχει αναθαρρήσει μετά την απόσυρση

του «νομοσχεδίου Μπαλτά», την υπο-
χωρητική διάθεση της κυβέρνησης ακό-
μη και στο θεσμό των Συμβουλίων Ιδρύ-
ματος, αλλά και τη στάση του «ΣΥΡΙΖΑ
πανεπιστημιακών» να εξαντλεί μεγάλο
μέρος της δραστηριότητάς του σε κα-
ταγγελίες για άσκηση «βίας» και για
«επιθέσεις», εννοώντας, δυστυχώς,
εκείνους που διαμαρτύρονται για τα
προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης
και την αντι-ακαδημαϊκή και αντιδη-
μοκρατική στάση των Συμβουλίων.

Με αυτά τα δεδομένα ποιο είναι το επό-
μενο βήμα;

• Σήμερα είναι αναγκαίος ο πόλος εκείνος
που θα ασκήσει δριμεία κριτική στην
κυβερνητική πολιτική, από τη σκοπιά
της ξεκάθαρης αντίθεσης στα μνημόνια
και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην
ανώτατη εκπαίδευση και στην κοινωνία
γενικότερα, και θα αγωνιστεί για την
ανατροπή της.

• Ένας πόλος αναφοράς που τον συγκρο-
τούν πανεπιστημιακοί που αγωνιούν και
αγωνίζονται για το δημόσιο, δωρεάν,
δημοκρατικό χαρακτήρα του πανεπι-
στημίου και τον κοινωνικό του ρόλο.
Που αντιστέκονται στην αθλιότητα που
επιβλήθηκε στα πανεπιστήμια και στη
«ρεαλιστική» διαχείρισή της από τις
πρόθυμες διοικήσεις. Πανεπιστημιακοί
που είναι στο πλευρό των αγωνιζόμενων
εργαζομένων, των φοιτητών και φοιτη-
τριών των πανεπιστημίων και της νεο-
λαίας που αντιμετωπίζεται κυριολεκτικά
ως αναλώσιμο υλικό. Πανεπιστημιακοί
που δεν εκχωρούν σε κανέναν τον εκ-
συγχρονισμό της παιδείας, αλλά επε-
ξεργάζονται και θα εμβαθύνουν την
εναλλακτική απάντηση στη μετατροπή
της παιδείας σε παροχή υπηρεσιών κα-
τάρτισης για όσους και όσες μπορούν
να τις αγοράσουν και των ιδρυμάτων σε
αυταρχικά εκπαιδευτήρια-εμπορικές
επιχειρήσεις, όπως χρόνια τώρα επι-
μένουν οι «εκσυγχρονιστές», παλαιοί
και νεόκοποι, κάθε απόχρωσης.

• Ο πόλος, ο οποίος στους στημένους
«διαλόγους» πάνω σε προαποφασισμέ-
νες κατευθύνσεις, θα επιδιώξει να αν-
τιπαρατάξει την αγωνιστική συσπείρωση
και διεκδίκηση, το μόνο δρόμο για να
σταματήσουμε να μετράμε ήττες.
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Μέρες που είναι θα σας πω ένα πα-
ραμύθι λίγο αλλιώτικο από τα συνη-
θισμένα:

“Μια φορά κι έναν καιρό, σε κάποια
χώρα μακρινή και φτωχή, πολλοί άν-
θρωποι έφευγαν για άλλες, ακόμη πιο
μακρινές χώρες μπας και βελτιώσουν
τη ζωή τη δική τους και των οικογε-
νειών τους. Καθώς περνούσαν όμως
τα χρόνια, η χώρα αυτή έπαψε να είναι
τόσο φτωχή και έτσι κάποια στιγμή
άρχισαν να έρχονται σε αυτή άνθρωποι
από άλλες μακρινές χώρες, είτε για
να δουλέψουν μπας και βγουν από τη
δική τους φτώχεια και μιζέρια, είτε
για να ξεφύγουν από πολέμους και
καταστροφές. Ξένους τους είπαν, με
διάφορα ονόματα, ακόμη κι αυτούς
που τους λογάριαζαν από την ίδια ρίζα
και τους δώσαν γρήγορα δικαίωμα
ψήφου, και σαν ξένους τους φέρθηκαν.
Τους δώσαν τις χειρότερες δουλειές,
τους πλήρωναν ψίχουλα ή τους κατέ-
διδαν στην αστυνομία –δεν είχαν βλέ-
πεις χαρτιά νόμιμης παραμονής και
εργασίας οι περισσότεροι– και αρκετοί
ντόπιοι πλούτισαν από την εκμετάλ-
λευση αυτών των ξένων.

Όλα αυτά βέβαια τα διευκόλυνε ακό-
μη πιο πολύ το ότι οι ξένοι δεν ήξεραν
ούτε να μιλούν, ούτε φυσικά να δια-
βάζουν και να γράφουν τη γλώσσα του
τόπου στον οποίο είχαν βρεθεί. Μουγ-
κοί λοιπόν ή με λεξιλόγιο νηπίων,
προσπαθούσαν άδικα να βρουν το δίκιο
τους και να συνεννοηθούν με τους
ντόπιους, αλλά και μεταξύ τους, αφού
έρχονταν από διαφορετικές χώρες. Το
κράτος βέβαια δεν έκανε τίποτα για
να τους βοηθήσει να μάθουν τη γλώσσα
του, παρότι το ίδιο και πολλοί από
τους κατοίκους του καυχιούνται για
το πόσο σπουδαία και τρανή είναι αυτή
η γλώσσα και πόσο χρειάζεται να δια-
δοθεί σε όλον τον κόσμο.

Έτσι ήταν η κατάσταση για κάτι λι-
γότερο από δέκα χρόνια, όταν στη δεύ-
τερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας κά-
ποιοι δάσκαλοι, βλέποντας την ασυ-

νεννοησία αυτών των ανθρώπων, παρότι
είχαν μεταξύ τους κοινά προβλήματα
και συμφέροντα, πήραν την κατάσταση
στα χέρια τους. Ξεκίνησαν οι ίδιοι δω-
ρεάν μαθήματα, στην αρχή σε λίγους
και αργότερα σε όλο και περισσότερους,
όχι στις αμμουδιές κάποιου αρχαίου
ποιητή, αλλά σε χώρους που τους πα-
ραχωρήθηκαν, στα γραφεία συνδικα-
λιστικών οργανώσεων και, όταν πια
ήταν ακόμη πιο πολλοί, σε ένα κτίριο
του εργατικού κέντρου της πόλης. 

Τα μαθήματα μετά από τρία χρόνια
είχαν μετατραπεί πια σε ένα απογευ-
ματινό σχολείο με πολλά τμήματα και
αυτή η πρωτοβουλία μερικών δασκά-
λων έπρεπε να πάρει και μια νομική
μορφή για τυπικούς λόγους, όπως και
έγινε. Άλλαξε όνομα, απέκτησε τυπικά
κάποιους μετόχους και πήρε και κά-
ποια λίγα χρήματα από το κράτος για
το ανέβασμα μιας θεατρικής παρά-
στασης από τη θεατρική ομάδα που
είχαν συστήσει μαθητές και δάσκαλοι.
Καθώς μάλιστα τα τμήματα και οι μα-
θητές αυξάνονταν όλο και πιο πολύ,
ένας από αυτούς ξεκίνησε να δουλεύει
ως γραμματέας του σχολείου περίπου
25 ώρες τη βδομάδα, με κανονικό μι-
σθό και ένσημα. Πώς πληρωνόταν;
Από τα χρήματα που έδιναν στο σχολείο
οι δάσκαλοι, από εισφορές φίλων και
σωματείων, από χορούς και πάρτι που
διοργανώνονταν.

Και τα χρόνια περνούσαν και το σχο-
λείο δούλευε ρολόι, με εκατοντάδες
μαθητές από χώρες όλου του κόσμου,
που πια δε μάθαιναν μόνο τα βασικά,
αλλά προχωρούσαν σε πιο ψηλά επί-
πεδα και προετοιμάζονταν εκεί για
τις εξετάσεις που θα τους έδιναν το
πρώτο τους πτυχίο γλωσσομάθειας
στη χώρα αυτή. Κάποιοι από αυτούς
μάλιστα γίναν οι ίδιοι δασκάλες και
δάσκαλοι για να διδάξουν τη δική τους
γλώσσα ή τη γλώσσα που είχαν σπου-
δάσει στο δικό τους τόπο. Και δεν
ήταν μόνο αυτά: εκεί μέσα μάθαιναν
για την ιστορία του τόπου και της

τάξης τους, έκαναν εκδρομές σε γύρω
μέρη και ιστορικούς περιπάτους στην
πόλη, γνώριζαν τα δικαιώματά τους,
θυμόντουσαν ξανά ή συνειδητοποιού-
σαν λίγο-λίγο τι σημαίνει αλληλεγγύη.
Κι ακόμη, εκεί γεννιούνταν φιλίες,
φτιάχνονταν ερωτικοί δεσμοί, δημι-
ουργούνταν οικογένειες, δοκιμάζονταν
νέες διδακτικές μέθοδοι, χαρτογρα-
φούνταν τα άγνωστα νερά της διδα-
σκαλίας της γλώσσας αυτής σε ενήλι-
κες μη φυσικούς ομιλητές της. 

Κάποια στιγμή, η παρατεταμένη οι-
κονομική κρίση στην οποία έμπαινε
αυτή η μακρινή χώρα χτύπησε και την
πόρτα αυτού του σχολείου. Στα θρανία
του, πλάι στους μαθητές και τις μα-
θήτριες από τα ξένα μέρη, άρχισαν να
κάθονται και ντόπιοι που θέλαν να
μάθουν μια άλλη γλώσσα για να μπο-
ρέσουν να δουλέψουν στον τουρισμό
ή για να ξενιτευτούν τώρα αυτοί σε
άλλες μακρινές χώρες. Το σχολείο,
που, έχοντας μείνει χωρίς καμιά χρη-
ματοδότηση για χρόνια από το κράτος
και με τις εισφορές των μελών να μει-
ώνονται, είχε πια εθελοντές στη γραμ-
ματεία του, αγκάλιασε αμέσως και
τους καινούριους μαθητές του. Κι αυτοί
όλο και πλήθαιναν.

Ώσπου, στο τέλος του τρίτου χρόνου
αυτής της κρίσης –ίσως να ονομάστηκε
έτσι γιατί κατά τη διάρκειά της όλοι
κρίνονται γι’ αυτό που πραγματικά εί-
ναι– το κράτος αποφάσισε να ελέγξει
όλες τις οργανώσεις που κάποια στιγμή
είχαν νταραβέρια μαζί του και βρί-
σκονταν στα κιτάπια του. Ο λόγος;
Είχαν αποκαλυφθεί κάτι σκάνδαλα με
οργανώσεις που έπαιρναν εκατομμύρια
από το κράτος για ανύπαρκτες και
εξωφρενικές δραστηριότητες, όπως,
για παράδειγμα, την αναδάσωση ενός
τροπικού δάσους σε μια άλλη ήπειρο
ή τη διεθνή ανάπτυξη (σκέτο). 

Έτσι, ελέγχθηκαν και τα λογιστικά
βιβλία του σχολείου της ιστορίας μας,
παρότι είχαν περάσει δέκα χρόνια από
τα τελευταία ψίχουλα που είχε πάρει



γράφει ο Αντώνης Γαζάκης

“Για τυπικούς λόγους” 
Ένα παραμύθι για τον Οδυσσέα



από
το κρά-

τος, κι αυτά
εκατοντάδες φο-

ρές υποπολλαπλάσια
από τα ποσά που με γαλαντομία
το κράτος έδινε σε άλλες ορ-
γανώσεις (το ότι το σχολείο
ήταν από τις πρώτες –και τις
ελάχιστες τελικά– οργανώσεις
που ελέγχθηκαν πρέπει να
οφείλεται σε κάποια διαβολική
σύμπτωση). Οι δάσκαλοι, λοι-
πόν, που είχαν τότε ένα κάπως
μεγαλύτερο βάρος στη διαχεί-
ριση του σχολείου ενημερώ-
θηκαν από μια κρατική υπάλ-
ληλο ότι στα λογιστικά του βι-
βλία τα καταγεγραμμένα έξοδα
της περιόδου που το σχολείο
είχε έμμισθο γραμματέα εμ-
φανίζονταν περισσότερα από
τα έσοδα της αντίστοιχης πε-
ριόδου. “Μα τα λεφτά τα βάζαμε
εμείς, από την τσέπη μας”, της
είπαν. “Έπρεπε να κόβετε απο-
δείξεις στους εαυτούς σας για
κάθε δεκάρα που βάζατε. Για
τυπικούς λόγους. Δεν πρόκειται
περί φοροδιαφυγής, γιατί τα
έσοδα αυτά δεν φορολογούνται,
αλλά θα σας κόψουμε πρόστι-
μα. Για τυπικούς λόγους.”

Για τυπικούς λόγους μεν, τα
πρόστιμα τεράστια δε· περίπου
όσο έβγαζε σε πέντε χρόνια
όποιος δάσκαλος του σχολείου
αυτού είχε την τύχη να δουλεύει
στη δημόσια εκπαίδευση. “Να
πάμε στα δικαστήρια”, σκέ-
φτηκαν. Για τα δικαστήρια όμως
θα χρειάζονταν –μόνο για αρχή–
οι μισθοί ενός έτους. “Ουκ αν
λάβοις παρά του μη έχοντος,”
είπαν, και για ένα χρόνο δεν
είχαν δώσει τίποτα. 

Δεκατρείς μήνες μετά, τα
πρόστιμα έγιναν χρέος και η
αστυνομία έψαχνε τον υπεύθυνο
του σχολείου, που δεν ήταν καν
μέλος του σχολείου την περίοδο
που αφορούσε ο έλεγχος, για
να τον συλλάβει. Εκείνος το
έμαθε από τον πανικόβλητο
πατέρα του, και μετά από συ-
ζητήσεις με τα μέλη του σχο-

λείου, αποφασίστηκε
να αρχίσουν να πλη-

ρώνουν το χρέος, ώστε
μετά την παράδοσή του στην
αστυνομία να αναβληθεί η δίκη
του. Βλέπετε, η δίκη θα ήταν
κι αυτή τυπική και ο ίδιος θα
καταδικαζόταν σίγουρα, έστω
και με μια μικρή ποινή, που
θα τον έβαζε σε περαιτέρω
μπελάδες, αφού εξαιτίας ενός
φρέσκου τότε νόμου κινδύνευε
και η δουλειά του.

Από τότε και μέχρι την ώρα
που μιλάμε, κι ενώ το σχολείο
λειτουργεί ακόμη κάνοντας
αυτό που ξέρει να κάνει καλά
εδώ και είκοσι χρόνια σχεδόν,
τα μέλη του σχολείου μαζί με
τους ανθρώπους που του συμ-
παραστέκονται, δίνουν έναν δι-
πλό αγώνα· από τη μια ζητούν
να σβηστεί πλήρως αυτή η αδι-
κία και από την άλλη μαζεύουν
χρήματα για να πληρώνουν
κάθε μήνα το χρέος, που φυ-
σικά είχε πια μεγαλώσει κι
άλλο και είχε γίνει ίσο με συ-
νολικούς μισθούς 6-7 ετών δη-
μόσιου εκπαιδευτικού. Υπο-
σχέσεις πολλές δόθηκαν, κυ-
βερνήσεις υποτίθεται πιο φι-
λικές στο σχολείο ήρθαν στην
εξουσία, αλλά λύση δεν έχει
έρθει και τα χρήματα όλο και
τελειώνουν. Κι αν κάποιοι από
τους ήρωες αυτού του παρα-
μυθιού γίναν λιγάκι καλύτεροι
άνθρωποι και βρήκαν στο πλάι
τους και άλλους καλούς αν-
θρώπους, δυστυχώς δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι ζήσαν αυτοί
καλά, γιατί το παραμύθι αυτό
περιμένει ακόμη το δικό του
ευχάριστο τέλος.”

Καιρός το παραμύθι να τε-
λειώνει, που έλεγε και ένα πα-
λιό τραγούδι. Εμείς, τα μέλη
και οι φίλες του Σχολείου Αλ-
ληλεγγύης “Οδυσσέας”, του
οποίου την πολύ αληθινή και
πραγματική ιστορία μόλις δια-
βάσατε, απαιτούμε επιτέλους
το αυτονόητο· άμεση διαγραφή
του χρέους του ή αποκατά-
σταση της αδικίας εις βάρος
του με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο! 
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(1)«η εφαρμογή της αξιολόγησης

των εκπαιδευτικών αποτελεί μία αυστηρά

ενδοσχολική διαδικασία, η οποία αποτελεί

μέρος της εσωτερικής αξιολόγησης

του σχολείου, και έχει στόχο τη βελτίωση

και την επαγγελματική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών και του παραγόμενου

εκπαιδευτικού έργου»

Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη

(3) «…Οι αρχές, σε συνεργασία με τον

ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του

2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ-

παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο

ΟΟΣΑ το 2011[…]η επανεξέταση θα αξιο-

λογήσει την αποδοτικότητα  και αυτονομία

των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και

την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα

επίπεδα.[…] Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με

το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας

διοίκησης» 

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (μνημόνιο 3)

(2)«Η αξιολόγηση καθιστά τους εκπαιδευτι-

κούς υπόλογους για τις επιδόσεις τους στη

βελτίωση της μαθησιακής  διαδικασίας, αξιο-

λογώντας την επίδοση σε κομβικά σημεία της

σταδιοδρομίας τους, πράγμα που τυπικά συ-

νεπάγεται προώθηση σταδιοδρομίας βάσει επί-

δοσης και/ή μισθού, επιδόματος ή

πιθανότητα επιβολής κυρώσεων λόγω χαμηλής

απόδοσης στην εργασία.[...]είναι πρωταρχικής

σημασίας οι αξιολογήσεις να έχουν ουσιώδεις

συνέπειες για τους αξιολογούμενους, καθώς

είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι αντι-

μετωπίζονται με σοβαρότητα.[...]

Κατ’αυτόν τον τρόπο, βοηθά επίσης τα

σχολεία να κρατούν τους ικανούς εκπαιδευ-

τικούς και καθιστά τη διδασκαλία ελκυστική

επιλογή σταδιοδρομίας.»

ΟΟΣΑ



Ανάμεσα στις πολλές υπουργικές
αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
υπήρξε το τελευταίο διάστημα και
μια που προέβλεπε τον τερματισμό
της παράνομης αξιολόγησης εκπαι-
δευτικών που θέλησαν να εφαρμό-
σουν από φέτος τα εκπαιδευτήρια
Ζηρίδη. Τα εν λόγω εκπαιδευτήρια
επέδειξαν μεγάλο ζήλο στην εφαρ-
μογή της κακόφημης αξιολόγησης
κι έσπευσαν να την εφαρμόσουν πριν
καλά καλά την θεσμοθετήσει η κυ-
βέρνηση.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί κα-
λούνται –υπό το φόβο της απόλυσης
πάντα– να ανταπεξέλθουν εκτός από
το διδακτικό και παιδαγωγικό τους
έργο και σε ένα σωρό άλλες «υπο-
χρεώσεις», από απογευματινή (χω-
ρίς αμοιβή) απασχόληση με κάθε εί-
δους πρόφαση, μέχρι «δράσεις» τα
Σαββατοκύριακα και φανταχτερές
εκδηλώσεις, στα πλαίσια του θεαθή-
ναι και της γκλαμουριάς που διέπει
τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία και
υπό το δόγμα «οι γονείς πληρώνουν»
(και...«ο πελάτης έχει πάντα δίκιο»). 

Στην κατεύθυνση περαιτέρω εντα-
τικοποίησης της εργασίας τους, η

αξιολόγηση αυτή έρχεται όχι μόνο να
τους «βαθμολογήσει» σε όλα τα πα-
ραπάνω «καθήκοντα», να τους εκ-
φοβίσει περαιτέρω και τελικά να
τους υποτάξει, αλλά και να διευκο-
λύνει τους ιδιοκτήτες των σχολείων
για τις απολύσεις, ειδικά μετά και τη
νομοθετική ρύθμιση του Αρβανιτό-
πουλου, που μετέφερε την εποπτεία
της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το
Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο
Εργασίας, ισοπεδώνοντας εργασιακά
δικαιώματα και ανοίγοντας το δρόμο
για περισσότερες απολύσεις. 

Παρά, όμως, την προαναφερθείσα
υπουργική απόφαση Φίλη, τα εκπαι-
δευτήρια Ζηρίδη φαίνεται μέχρι σή-
μερα να συνεχίζουν απρόσκοπτα την
εφαρμογή της αξιολόγησης.

Συμπέρασμα-Συλλογισμός 1
Καθώς ο ΟΟΣΑ υπερκαλύπτει τα

ζητήματα που θέτουν τα εκπαιδευ-
τήρια Ζηρίδη , σύμφωνα με τα παρα-
πάνω (1) και (2), ΟΟΣΑ και εκπαιδευ-
τήρια Ζηρίδη συμφωνούν.

Συμπέρασμα-Συλλογισμός 2
Σύμφωνα με την υπουργική από-

φαση Φίλη, κυβέρνηση και εκπαι-

δευτήρια Ζηρίδη διαφωνούν. 
Συμπέρασμα-Συλλογισμός 3
Σύμφωνα με τα (2) και (3), κυβέρ-

νηση και ΟΟΣΑ συμφωνούν. Στο δε
(4) ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλειοδο-
τεί έναντι του ΟΟΣΑ. Και όσο κι αν,
προς το παρόν τουλάχιστον, η κυβέρ-
νηση σπεύδει να διαχωρίσει τη θέση
της, με τον Φίλη να δηλώνει ότι πρό-
κειται για προσωπικές απόψεις του
Τριανταφυλλίδη που δεν συνδέονται
με το υπουργείο παιδείας και την κυ-
βέρνηση, ας μην ξεχνάμε την απο-
τελεσματική πρακτική Πάγκαλου...
Δεν είναι μακριά η περίοδος που ο
Πάγκαλος σόκαρε με τις δηλώσεις
του για απολύσεις δημοσίων υπαλ-
λήλων, σε μια περίοδο που αυτό θε-
ωρούνταν αδιανόητο, με την τότε κυ-
βέρνηση και πάλι να διαχωρίζει τη
θέση της... Δεν πέρασε πάρα πολύς
καιρός μέχρι να πάψει να θεωρείται
αδιανόητο...

Συμπέρασμα Γενικό
Η υποτέλεια της ελληνικής κυβέρ-

νησης δεν έχει όρια και διέπει κάθε
πτυχή της πολιτικής της. Γιατί όχι
και την παιδεία;
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απόψεις
4) «... 3. Επαναξιολόγηση από μηδενική βάση του

τρόπου επιλογής, μέσω ΑΣΕΠ, δασκάλων - καθηγητών

που επελέγησαν πριν από 15 χρόνια.[...]

4. ...αξιολόγηση με κίνητρα. Συνεχής, διαρκής, συνολική

αξιολόγηση με αντικειμενικά κριτήρια από όλους, με όλους,

για όλους ανά έτος[...]

Ίδρυση και λειτουργία 13 περιφερειακών σχολών (Π.Σ.)

δημιουργίας και ανάδειξης εκπαιδευτικών, με συμμετοχή

στα έξοδα λειτουργίας τους από τους ίδιους τους υποψή-

φιους εκπαιδευτικούς. [...]τα ωρολόγια προγράμματα του

σχολείου διευρύνονται στις 40 διδακτικές ώρες και οι εκ-

παιδευτικοί που τα υλοποιούν, χωρίς καμία αύξηση του

ωραρίου τους, θα έχουν πλεονάζουσες αποδοχές από τη

συνδρομή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μέσα από

μια διαδικασία δίκαιης - αναλογικής επιβάρυνσης με

βάση τη φορολογική τους δήλωση.»

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ



γράφει η Σοφία Σουλιώτη

Αξιολόγηση 

και 

Ιδιωτική

Εκπαίδευση



ΗΕκάβη διδάχθηκε ανάμεσα στο 425 και
το 423π.Χ. Ο Πελοποννησιακός Πόλε-
μος μαίνεται από το 431 και το αυτάρε-

σκο κλίμα που επικρατούσε στην Αθήνα στην
αρχή του πολέμου έχει πλέον εξανεμισθεί.
Παρά το ότι οι Έλληνες μετρούν απώλειες,
στην Αθήνα ηγεμονεύει ο φιλοπόλεμος δημα-
γωγος Κλέωνας, ο οποίος εξωθεί τους Αθη-
ναίους σε καθαρή επεκτατική πολιτική. Οι αν-
τίπαλοι γίνονται όλο και πιο επιθετικοί, όλο
και πιο βίαιοι. Από τη μια οι Αθηναίοι αποφά-
σισαν να τιμωρήσουν τους Μυτιληναίους για
την αποστασία τους με σφαγιασμό όλων των
αντρών και εξανδραποδισμό των γυναικών και
των παιδιών, έστω κι αν μετά μείωσαν την τι-
μωρία σε χίλιους υπαίτιους. Από την άλλη οι
Σπαρτιάτες κατέσκαψαν τις Πλαταιές και
έσφαξαν τους αιχμαλώτους. Η κατάσταση στην

Ελλάδα έχει αγριέψει…
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο Ευριπίδης συνθέτει

μία από τις δημοφιλέστερες δημιουργίες του,
αφού παραστάσεις του έργου δίδονταν μέχρι
το τέλος της τραγικής δραματουργίας και στη
βυζαντινή εποχή διδασκόταν στα σχολειά. Η
τραγωδία αυτή είναι μια μελέτη πάνω στα όρια
της ψυχικής αντοχής μέσα στο πλαίσιο της
οδύνης και της αγριότητας που γεννά ο πόλε-
μος. Από την αρχή ακόμη του έργου βρίσκουμε
την Εκάβη «στο μη περαιτέρω του ανθρώπινου
πόνου. Κι ωστόσο, η δραματική εξέλιξη θα
στοιβάξει πάνω στο γέρικο κορμί της κι άλλες
συμφορές. Η οδυνηρή της πορεία δε θα τελέ-
ψει, παρά μονάχα όταν από θύμα γίνει θύτης,
παίρνοντας στα χέρια της το Δίκιο που φαίνε-
ται να το ’χουνε ξεχάσει θεοί και άνθρωποι.»1

Το σκηνικό μέσα στο οποίο ο ποιητής εν-

τάσσει όλη τη δράση είναι τα θρακικά παράλια,
απέναντι από τους καπνούς της αλωμένης και
κατεστραμμένης Τροίας. Ο στρατός των Αχαι-
ών περιμένει να φυσήξει ούριος άνεμος για
την επιστροφή στην Ελλάδα. Στην περιοχή βα-
σιλεύει ο Πολυμήστορας, παλιός φίλος του
Πρίαμου. Σ’ αυτόν είχε εμπιστευτεί ο Πρίαμος
το μικρό του γιο Πολύδωρο, για να τον προ-
στατεύσει από τα δεινά του πολέμου, μαζί με
ένα μεγάλο θησαυρό. Όταν όμως η Τροία κα-
ταστράφηκε, ο Πολυμήστορας σκότωσε τον
Πολύδωρο, για να πάρει το θησαυρό, κι έριξε
το νεκρό στη θάλασσα.

Παράδοξα αρχίζει τούτο το έργο. Συνήθως
στον πρόλογο οι ποιητές ορίζουν τον τόπο και
το χρόνο και απλώνουν κάποια από τα νήματα
της υπόθεσης ώστε να προϊδεάσουν το κοινό
για τα επόμενα. Εδώ, παρουσιάζεται το φάν-

Για την Τέχνη
και τη

Λογοτεχνία

Εισαγωγή

Η
ετυμολογία� της� λέξης� τραγωδία,� σύμφωνα� με� τις� επικρατέστερες
αντιλήψεις,�παραπέμπει�στη�λυρική�ποίηση�και�ειδικότερα�στον�Διθύραμβο
που� υμνούσε� το� Θεό� Διόνυσο.� Στους� αγρούς� που� συλλέγονταν� τα

σταφύλια�και�δημιουργούνταν�ο�μούστος�είχαμε�τη�λατρεία�του�ανατολικοφερμένου
νέου�Διονύσου.�Η�ωδή�των�τράγων,�δηλαδή�των�ζωομορφών�και�αναπαρα-
γωγικών-ερωτικών�συνοδών�του�Διονύσου�δημιούργησε�τα�πρώτα�σκωπτικά
άσματα.�Οι�Σάτυροι�συνοδοί�του�θεού,�θεωρήθηκαν�πολύ�αργότερα�συνώνυμοι
της�ακολασίας�και�του�παγανισμού�για�να�τους�εξορίσει�στο�πυρ�το�εξώτερον
ο�χριστιανισμός.
Στη� θέση� του� ανυπότακτου� τράγου� επέλεξε� το� «άκακον� αρνίον».� Στις

τελετές�για�τον�Διόνυσο�γίνονταν�αναπαραστάσεις�με�θέμα�τη�ζωή�και�τα�έργα
του.� Αργότερα� και� όταν� γύρω� από� το� θυσιαστήριο� (θυμέλη)� άρχισαν� ν’
ακούγονται�πάθη�ανθρώπων�και�όχι�θεών.�Είναι�φανερό�πως�περνούσαμε
από�την�προϊστορία�στην�ιστορία�της�τραγωδίας.�
Ο�θεατής�άρχισε�να�ταυτίζεται με�τον�ήρωα�και�η�αφήγηση�ν’�αποκτά�ένα

αυτόνομο�ρόλο�κι�όχι�απλά�μία�εξύμνηση�των�θείων.�Στην�πραγματικότητα�η
γέννηση� του� αρχαίου� θεάτρου� ταυτίζεται� με� την� αποκόλληση� του� από� τον
παγανισμό�και�την�θρησκοληψία.�Δεν�γνωρίζουμε�ακριβώς�τις�αλλαγές�που
συντελέστηκαν�από�την�περίοδο�του�θέση�και� των�επιγόνων�του�Χοιρίλου,
Πρατίνα�και�Φρυνίχου�ως�την�εμβληματική�φυσιογνωμία�του�Αισχύλου�γύρω
στα�500�π.Χ.�
Ωστόσο�στα�χρόνια�του�6ου�αιώνα�(600-500�μ.Χ.)�συντελείται�μια�μετακίνηση

του�περιεχομένου�της�τραγωδίας�σε�ανθρώπινα�πάθη.�Αυτό�δε�σημαίνει�ότι
εξαφανίστηκε�η�θεία�παρέμβαση.�Ενυπάρχει�και�μάλιστα�ισχυρή,�ακόμα�και
με�σκηνοθετικό�τρόπο�(ο�από�μηχανής�θεός�που�ήταν�ένα�είδος�αρχαίου�εφέ).
Η�«ανθρωποκρατία»�ριζώνει�στο�αρχαίο�θέατρο�και�μάλιστα�ειδικότερα

στην� Αττική� τον� 5ο� αιώνα,� εποχή� που� εμφανίζεται� � και� ανθεί� η� Αθηναϊκή
Δημοκρατία.� Παρ’� ότι� η� Τυραννίδα� θέσπισε� τις� τραγικές� παραστάσεις� στα
Διονύσια� η� Δημοκρατία� εδώσε� στην� τραγωδία� την� ιστορική� αίγλη� της
λευτερώνοντάς�την�από�τα�στενά�δεσμά�της�θρησκείας�και�μετατρέποντας�το
μυστηριακό�φόβο�σε�δράμα.
Το�δράμα�προϋποθέτει�την�απορία�δηλαδή�την�ερώτηση�και�την�αμφιβολία·

πρόκειται� για� την� ανθρωποποίηση� του� φυσικού� ανθρώπου� που� κρυώνει,
πεθαίνει,�φοβάται�χωρίς�ν’�απορεί�δηλαδή�χωρίς�να�στοχάζεται.
Αξίζει� πολλαπλά� να� συζητηθεί� γιατί� οι� Αθηναίοι� τραγωδοί� (Αισχύλος,

Σοφοκλής,�Ευριπίδης)�υψώνονται�σε�διαχρονικούς�ποιητές�παγκόσμιας�εμ-
βέλειας.



γράφει η Μαρία Δανιήλ

Η Εκάβη, του Ευριπίδη
με το νου και την καρδιά στους λαούς 

που μακελεύονται χρόνια τώρα δίπλα μας

1 Α. Σολομού, Θεατρικό Λεξικό, 1989, ΚΕΔΡΟΣ
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τασμα του Πολύδωρου όχι απλώς να ενημε-
ρώνει για την αναίσχυντη δολοφονία του από
το βασιλιά Πολυμήστορα, αλλά και να πληρο-
φορεί λεπτομερώς για τα γεγονότα που θα
ακολουθήσουν: το φάντασμα του Αχιλλέα έχει
ζητήσει από τους Έλληνες να σφάξουν στον
τάφο του την αδελφή του, την Πολυξένη. Κι
αυτός γνωρίζει ότι η σφαγή θα γίνει. Το δικό
του το κορμί επίσης, που είναι πεταγμένο στη
θάλασσα, μια σκλάβα θα το βρει και θα το με-
ταφέρει στη μάνα του για να το θάψει. Κι η μά-
να του την ίδια μέρα θα δει νεκρά και τα δυο
της τα παιδιά. 

Δυο φαντάσματα, λοιπόν, θα καθορίσουν τη
δράση: ένα από τους Τρώες κι ένα από τους
Έλληνες. Καθώς ο Πολύδωρος εξαφανίζεται
θρηνώντας την προηγούμενη ευτυχία της μά-
νας του και την τωρινή της δυστυχία, οι θεατές
έχουν την αίσθηση πως έχουν ενημερωθεί
εξαρχής για τα πάντα. Έτσι τουλάχιστον νομί-

ζουν. Τι μένει να δουν πέρα από τη σφαγή της
Πολυξένης, την εύρεση του κορμιού του Πο-
λύδωρου και το θρήνο της Εκάβης; Η έκπληξή
τους, λοιπόν, θα ’ναι μεγάλη όταν θα παρακο-
λουθούν σκηνές απρόσμενες, με την ένταση
κάθε φορά να κορυφώνεται. Φαίνεται πως ο
ποιητής παραθέτει εξαρχής τόσες πληροφο-
ρίες για γεγονότα που έπονται, γιατί το ζητού-
μενο σ’ αυτό το έργο δεν είναι τόσο η δράση
όσο οι χαρακτήρες και τα συναισθήματα των
προσώπων. Κι αυτό που κυρίως τον αφορά εί-
ναι να δείξει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
Πόσο θα αντέχει η Εκάβη να θρηνεί γιους και
θυγατέρες; Υπάρχει διέξοδος απ’ αυτή την
οδύνη;

Η ρημαγμένη βασίλισσα βγαίνει από τη σκη-
νή του Αγαμέμνονα όπου βρισκόταν, συγκλο-
νισμένη από φοβερούς εφιάλτες. Νιώθει ότι
κάτι κακό συμβαίνει με τα δυο της παιδιά, τον
Πολύδωρο και την Πολυξένη, και ψάχνει ενα-

γωνίως τα άλλα δυο παιδιά της, τον Έλενο και
την Κασσάνδρα, που έχουν μαντικές ικανότη-
τες, να της εξηγήσουν τα όνειρά της. Μπροστά
της, όμως, παρουσιάζονται οι γυναίκες του χο-
ρού – σκλάβες Τρωαδίτισσες – που της ανα-
κοινώνουν ότι το φάντασμα του Αχιλλέα απαί-
τησε να σφάξουν στον τάφο του την Πολυξένη.
Οι Έλληνες συμφώνησαν. Ο Αγαμέμνονας προ-
σπάθησε, λένε, να τη σώσει τιμώντας τον έρω-
τα της Κασσάνδρας, που την έχει δούλα και
παλλακίδα του. Όμως αντέτειναν οι δυο Αθη-
ναίοι, τα παιδιά του Θησέα, κι είπαν
πως πρέπει να τιμήσουνε με φρέσκο
αίμα το μνήμα του Αχιλλέα·
κι είπαν πως το κρεβάτι της Κασσάνδρας
ψηλότερα δε θα ’βαζαν ποτέ τους
απ’ του Αχιλλέα το κοντάρι.  (στ.123 – 6)

Ο Οδυσσέας, έπειτα, τους έπεισε πως πρέ-
πει να σφάξουν την Πολυξένη και να μην κα-
ταφρονέσουν τον πρώτο ανάμεσα στους Έλλη-

Η�γνωστή�φράση�του�Μαρξ�που�«οι�αρχαίοι�Έλληνες�ήσαν�σοφά�παιδιά»
ανοίγει�το�γνωστικό�δρόμο�αλλά�δε�φτάνει�για�να�μελετήσουμε�σε�βάθος�και
πλάτος�το�αρχαίο�δράμα.
Ας�υποθέσουμε�ότι�η�άνοδος�των�παραγωγικών�δυνάμεων�και�κυρίως�η

εκμετάλλευση� των� δούλων,� στην� οικοτεχνία,� τα� ορυχεία,� τη� γη,� και� τη
θάλασσα�δυνάμωσε�υπερβολικά�μαζί�με�τις�αποικίες�τον�αθηναϊκό�πλούτο.
Τροφοδότες�στην�περηφάνια�της�αθηναϊκής�πόλης-κράτος�και�ταυτόχρονα
σε�συνδυασμό�με�την�νίκη�στους�Περσικούς�πολέμους,�δημιουργούν�ένα
λαμπρό�πνευματικό�οικοδόμημα.
Αλλά�άνοδο�των�παραγωγικών�δυνάμεων�είχαμε�την�ίδια�περίοδο�στην

Αίγυπτο�και�την�Κίνα,�χωρίς�ωστόσο�να�έχουμε�την�δραματική�απορία,�την
τραγική�ειρωνεία�και�την�αμφισβήτηση�της�δικαιοσύνης�των�θεών.
Ο�Ευριπίδης�αμφισβητεί�το�δίκιο�του�νικητή,�μιλάει�για�τις�γυναίκες�και

μάλιστα�τις�Τρωαδίτισσες.�Όσο�κι�αν�βρίσκουμε�στα�γραπτά�του�ψήγματα�των
αμφισβητιών�σοφιστών,� όσο� κι� αν� καταλαβαίνουμε�πως�η� πραακμή� των
Αθηνών�οδηγεί�σε�πνευματικό�σκεπτικισμό,�πάλι�«αυτό�λείπει».
Μπορούμε� να� εννοήσουμε� το� μεγαλείο� της� τραγωδίας� (που� ξεπερνά

κατά� πολύ� τον� Σαίξπηρ)� μόνο� όταν� τη� δούμε� ενταγμένη� στο� πλαίσιο� της
αρχαίας�δημοκρατίας.
Οι�τραγικοί�αγώνες�αρχίζουν�το�534�π.Χ.�(βράβευση�του�θέσπη�μ’�έναν

τράγο)� και� διήρκεσαν� περίπου� 500� χρόνια.� Όταν� η� τραγωδία� αρχίζει� να
φθίνει� στο� τέλος� του� 4ου αιώνα,� ο� Αριστοτέλης� διατυπώνει� τον� γνωστό
αριστοτεχνικό�ορισμό�του.

«Εστιν συν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας και τελείας
μέγεθος εχούσης ηδυσμένω λόγω χωρίς έκαστα των ειδών εν παγ-
κοσμίοις δρώντων και ου δι απαγγελίας, δε ελεόυ και φόβου
παραινούσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν».
Η�αττική�τραγωδία�άσκησε�τεράστια�επίδραση�σ’�αλλόγλωσσους�πολιτισμούς

(π.χ.�Ρωμαίους),�έφτασε�ως�την�τελική�αναγέννηση�(16ος�αιώνας)�επηρεάζει
Ισπανούς�και�Άγγλος�(Σαίξπηρ)�και�φυσικά�αντιμετωπίζει�πηγές�έμπνευσης
για�τον�κλασικισμό�της�γαλλικής�αστικής�επανάστασης.
Η�ρομαντική�τραγωδία�θα�φτάσει�στο�ευρωπαϊκό�της�απόγειο�με�τους

Γκαίτε�και�Κέλλερ�στη�Γερμανία�και�τον�Ουγκώ�στη�Γαλλία.
Παρ’�όλα�αυτά�το�αρχικό�ερώτημά�μας�παραμένει.
Η� αρχαία� τραγωδία� είναι� πνευματικό� δημιούργημα� της� ανάπτυξης� της

οικονομίας�και�μιας�μεγάλης�ανάπτυξης�στην�Αττική�–κυρίως– του�πολιτικού
συστήματος�της�αρχαίας�δημοκρατίας.�Θεωρούμε�ότι�πρέπει�να�συγκλίνουμε
σε�οικονομικά�και�πολιτικά�αίτια�και�να�μην�αποκλείσουμε�τα�δεύτερα.
Στις�πρώτες�σοσιαλιστικές�απόψεις�κάτω�από�μια�επίδραση�μηχανιστικού

υλισμού�κυριάρχησε�η�ιδέα�πως�η�αρχαία�αθηναϊκή�δημοκρατία�ήταν�ταξική,

γιατί�απέκλειε�δούλους�και�γυναίκες.

Αυτό�το�αναντίρρητο�γεγονός�σε�τίποτα�δεν�μειώνει�ότι�η�συγκεκριμένη

πολιτική� δομή� (εκλογές,� συνέλευση� του� δήμου� ίσα� πολιτικά� δικαιώματα,

κλήρωση� για� τα� αξιώματα� κ.ά.)� δεν� έχει� προηγούμενο� ή� επόμενο� σε

κοινωνίες�στην�Κίνα�στη�Μέση�Ανατολή,�την�Αίγυπτο,�τους�Ίνκας�ή�τους�Μά-

για.

Ο�Ανατολ�Λουνατσάρσκι� (επίτροπος�της�Παιδείας�μετά�την�Οχτωβριανή

Επανάσταση�στη�Ρωσία)�αποδίδει�ιδιαίτερη�σημασία�στο�κλίμα�της�Ελλάδας

που�είναι�ιδεώδες�μέτριο�(Εισαγωγή�στην�ιστορία�των�θρησκευμάτων,�εκδ.

Αλφειός�σελ.�55).�Πρέπει�να�είμαστε�αρκετά�προσεκτικοί�σε�μία�«κλιματολογική

προσέγγιση»,�όσο�κι�αν�δεν�πρέπει�ν’�αποκλείεται�ένας�τέτοιος�παράγοντας.

Απέναντι�στις�δυτικές�μισοβάρβαρες�φυλές�και�στα�γιγάντια�ανατολικά

κράτη�το�«πρότυπο»�της�πόλης-κράτους�με�κορωνίδα�την��Αθήνα�βρίσκονταν

πιο�κοντά�στο� �καθεστώς�της�δημοκρατίας-ελευθερίας.�Είναι�αλήθεια�ότι

δεν�είχαμε�εξεγέρσεις�δούλων�(μ’�εξαίρεση�την�Σπάρτη)�ούτε�οι�σοφιστές

ως� ακραία� σκέψη� έθεσαν� τέτοια� ζητήματα.� Ανάμεσα� στους� πλούσιους

δουλοκτήτες�και�τους�τεχνίτες�της�πόλης�υπήρχε�η�σύγκρουση�η�ιεραρχία�η

διαφορά.�Αλλά�το�γεγονός�ότι�ίσχυε�το��«ένας�πολίτης�–�μία�ψήφος»�έδινε

στο�καθεστώς�ένα�πρωτόγνωρο�γνώρισμα�που�σταθερά�απεικονίστηκε�στην

τραγωδία�ως�αναζήτηση,�αμηχανία,�ερώτημα,�απορία,�δίλημμα.

Ας�μην�ξεχνάμε�ότι�έχουμε�περάσει�από� το�καθεστώς� της�Τυραννίδας

στην�Εκκλησία� του�Δήμου.� Ας�μην� ξεχνάμε� επίσης�ότι� οι� Ρωμαίοι� πολλά

χρόνια� αργότερα� ανακαλύπτουν� την� υπερβολική� συγκέντρωση� δύναμης

στον�καισαρισμό�και�οι�αστοί�Γάλλοι�στον�Βοναπαρτισμό.

Κατανοούμε�απολύτως�τις�επιβιώσεις�των�παλιών�θεών�και�εθίμων�στα

γραπτά�των�τραγωδών,�όπως�π.χ.�τον�ανιμισμό�στην�απαίτηση�της�Αντιγόνης

να�θάψει�τον�αδελφό�της.�(Εδώ�ακόμα�και�σήμερα�οι�Χριστιανοί�τρώνε�τις

σάρκες� του� Χριστού� και� πίνουν� το� αίμα� του·� ειδωλολατρικές� δηλαδή

επιβιώσεις�για�το�θάνατο�του�παλικαριού).

Φυσικά�χρειάζεται� να�μιλήσουμε�ξανά�και� ξανά�για� τα�οικονομικά�και

πολιτικά� αίτια� που� γέννησαν� την� αρχαία� τραγωδία.� Να� μην� μείνουμε� σε

γνωστά�και�επιφαινόμενα.�Αυτό�μπορεί�να�γίνει�μόνο�με�επιστημονικά�όπλα,

με�βαθειά�έρευνα�και�υλιστικό�πνεύμα.

Προς�το�παρόν�η�Μαρία�Δανιήλ�αναλύει�την�Εκάβη.�Είναι�βέβαιο�ότι�θα

επανέλθουμε.
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νες. Μπροστά σ’ αυτή τη συμφορά, οι γυναίκες
του χορού τής προτείνουν να προσπέσει ικέ-
τισσα σε βωμούς ή στα πόδια του Αγαμέμνονα
για να σώσει το παιδί της.

Ο ποιητής, απ’ την αρχή ακόμη του έργου,
με τη στάση των παιδιών του Θησέα, επιτίθεται
στους συμπολίτες του για την φιλοπόλεμη τα-
κτική τους. Το «φρέσκο αίμα»2, που απαιτούν
οι δυο Αθηναίοι, θα κουδουνίζει στ’ αυτιά των
θεατών για πολύ μετά την παράσταση. Παρά-
δοξος είναι και ο ρόλος του χορού στην πάρο-
δο αυτής της τραγωδίας. Συνήθως στην πάρο-
δο ο χορός παίρνει θέση για όσα έγιναν στον
πρόλογο, συμπάσχει ή όχι, ανάλογα με την πε-
ρίσταση. Εδώ, ενώ ο υποκριτής προσπαθεί να
ξεφύγει από τη δίνη ενός εφιάλτη, ο χορός, σε
ρόλο αγγελιαφόρου, ενημερώνει για καινού-
ριες συμφορές. Γιατί ο ποιητής έδωσε στο χο-
ρό ρόλο αγγελιαφόρου; Γιατί, ενώ η πάροδος
άρχισε ως θρήνος για τη σκλαβιά,
… μ’ έχουν ορίσει σκλάβα ο κλήρος
κι η προσταγή από τότε που με πήραν
από την Τροία οι Αχαιοί,
όταν με σκλάβωσαν με το κοντάρι  (στ. 97 – 100)

εξελίχθηκε σε αναγγελία νέων δεινών; Πα-
ρά την επιφανειακή ανατροπή, ο ποιητής κρά-
τησε το βαθύτερο ρόλο που «χτίζει» για το χο-
ρό από τα πρώτα του έργα. Όταν η Εκάβη θα
καταρρέει, δεν θα αντέχει να έχει εχθρούς δί-
πλα της. Αντί για έναν άχρωμο, απρόσωπο κι
εχθρό αγγελιαφόρο, ο ποιητής της προσφέρει
την προστατευτική αγκαλιά των πολλών φίλων.
Δηλαδή του χορού. Ένα βασικό ευριπίδειο
γνώρισμα.

Η Εκάβη ξεσπά σε θρήνο απαρηγόρητο.
Νιώθει ότι δεν έχει αποκούμπι πουθενά· ούτε
ανάμεσα στους ανθρώπους ούτε ανάμεσα
στους θεούς.
Α! η δύστυχη, σαν τι φωνή να σύρω;
Ποιο μοιρολόι και ποιο θρήνο
η δόλια μες στα μαύρα γερατειά μου
και σε σκλαβιά ανυπόφετη 
κι αβάσταχτη; Άαχ, αχ. 
Ποιος θα με βοηθήσει;
Ποια χώρα, ποιος δικός μου;
Χάθηκε ο γέρο Πρίαμός μου,
χάθηκαν τα παιδιά μου.
Ποια στράτα ν’ ακλουθήσω
αυτήν ή εκείνη τάχα; Πού να πάω;
Και ποιος θεός ή δαίμονας
θα με συντρέξει; Ω! Τρωαδίτισσες,
που φέρατε πικρά, φριχτά μαντάτα,
αχ! μ’ έχετε σκοτώσει, μ’ αφανίσατε.
Αγλύκαντη η ζωή μου πια
στο φως του ήλιου. (στ. 151 – 65)

Η ανθρώπινη αντοχή στα όριά της. Η γυναί-
κα που είδε τον άντρα της, τους γιους και τις
κόρες της να σφάζονται στην Τροία, τώρα πρέ-
πει να δει τη σφαγή άλλης μιας κόρης της, για

να ικανοποιηθεί ο ισχυρός των Αχαιών, ο Αχιλ-
λέας. Αυτός τής σκότωσε τον Έκτορα κι άλλα
πολλά παιδιά της. Όμως δεν κάνει καμιά ανα-
φορά στο γεγονός αυτό. Τώρα προέχει να σώ-
σει την Πολυξένη! Την καλεί, λοιπόν, με φωνές
να βγει απ’ τη σκηνή της. 

Η Πολυξένη παρουσιάζεται έντρομη απ’ τις
φωνές της μάνας της.
Αχ! μάνα, γιατί σκούζεις, …
και μ’ έχεις από μέσα ξεπετάξει
σαν το περίφοβο πουλί;      (στ. 173 – 6)

Η Εκάβη την ενημερώνει κλαίγοντας για την
απόφαση των Ελλήνων κι η Πολυξένη ξεσπά
σε θρήνο. Όχι για τον εαυτό της, αλλά για τη
μάνα της!
Αχ! Τι κακό σε βρήκε, αχ! δύστυχη,
Με τη ζωή σου βάσανα γεμάτη, 
απάνω σου ποια συμφορά
ανείπωτη και μισητή
κάποιος θεός εσώριασε;……
Γιατί σαν το βουνίσιο αγρίμι,
σαν το δαμάλι θα με δεις τη δόλια

να με ξεσέρνουν, …….
και με κομμένο το λαιμό 
στον Άδη να με ξαποστέλνουν…..
Για σε μοιρολογώ, μανούλα,
με πικρούς θρήνους· κι όσο 
για τη βαριόμοιρη ζωή μου, 
- ντροπή μονάχα κι ατιμία-
δεν τήνε κλαίω, για μένα
τύχη καλύτερη ’ναι τούτος
ο θάνατος που θα με βρει. (στ. 194 – 213)

Μετά την τρομαγμένη είσοδό της, κανείς
δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει
τέτοιο θάρρος από μια κόρη που προτιμά το
θάνατο από μια ντροπιασμένη κι ατιμασμένη
ζωή και που η μόνη της έννοια είναι ο πόνος
τής μάνας της. Οι θεατές μένουν ενεοί. Να που
το φάντασμα του Πολύδωρου δεν τους είχε
ενημερώσει για όλα!

Όταν μετά από λίγο παρουσιάζεται ο Οδυσ-
σέας για να πάρει την κόρη, οι θεατές εξανί-
στανται με τον «πολιτισμένο» Έλληνα, ο οποί-
ος κρύβει την προσωπική του ευθύνη – και
πρόταση – πίσω από το γενικόλογο «ο στρατός
αποφάσισε» και ο οποίος, προκειμένου να μην
αντιδράσει η «βάρβαρη» βασίλισσα στη σφαγή
τής κόρης της, τής χτυπά καταπρόσωπο την
αδυναμία στην οποία έχει περιπέσει
Αδύναμη ’σαι, να το νιώσεις, κι ούτε
μπορούν να σε συντρέξουν οι δικοί σου.
(στ.225-6)

Η έπαρση, η ανηθικότητα και η μικρότητα
του νικητή Οδυσσέα βρίσκονται σε πλήρη αν-
τιδιαστολή με το ήθος και τη μεγαλοσύνη της
Πολυξένης. Ο ποιητής οδηγεί τους θεατές να
πάρουν θέση. Και να βρεθούν με την πλευρά
των νικημένων. 

Η μάνα νιώθει πως, αν υπάρχει έστω και μια

πιθανότητα να σώσει το παιδί της, πρέπει να
καταφέρει να χρησιμοποιήσει και την παραμι-
κρή ρανίδα της λογικής της για να μεταπείσει
τον επηρμένο και έξυπνο αντίπαλό της. Αρχικά
του θυμίζει ότι τον έσωσε όταν μπήκε στην
Τροία μεταμφιεσμένος3. Στη συνέχεια ασκεί
πίεση συναισθηματική, ηθική και λογική.
Αχάριστοι όλοι εσείς που αποζητάτε
να σας τιμά ο λαός στις ρητορείες.
Ποτέ να μη σας γνώριζα, που διόλου
δε νοιάζεστε αν θα βλάψετε τους φίλους.4…
ποιο χρέος τους ανάγκασε να σφάξουν
πάνω σε τάφο ανθρώπους, όταν πρέπει
βόδια να θυσιάζουν; …..

(Ο Αχιλλέας)… στον τύμβο του σφαχτάρι
θα ’πρεπε να γυρέψει την Ελένη·
γιατί αυτή τον έφερε στην Τροία
και τον αφάνισε.  (στ. 252 – 64)

Τέλος, τον ικετεύει να της ανταποδώσει τη
χάρη που του έκανε και να σώσει την κόρη της.
Του επισημαίνει ότι οι δυνατοί δεν πρέπει ν’
αφεντεύουν πέρα από το δίκιο, ούτε να πι-
στεύουν ότι θα είναι για πάντα ευτυχισμένοι.
Η δική της περίπτωση, εξάλλου, το αποδει-
κνύει. Κι αν οι Έλληνες επιμένουν, αυτός έχει
τον τρόπο να τους πείσει.

Η τραγική μάνα, μπροστά στο φοβερό κίν-
δυνο που κρέμεται πάνω από το κεφάλι του
παιδιού της, καταφέρνει να ελέγξει απόλυτα
τα συναισθήματά της. Ο λόγος της εκπλήσσει
με τη συγκροτημένη διάρθρωσή του. Μπροστά
σ’ αυτό τον καταιγισμό θέσεων και επιχειρη-
μάτων, ο Ευριπίδης παρουσιάζει τον Οδυσσέα
εντελώς αμήχανο. Ο γνωστός για τη δεινότητα
τού λόγου του ήρωας δεν καταφέρνει να αξιο-
ποιήσει το «δικαίωμα» του «ἴσα ἀντιλέγειν»,
που δίνουν στους ήρωές τους οι ποιητές. Ο
Οδυσσέας απαντά μόλις με 33 στίχους στους
55 στίχους της Εκάβης. Το μόνο που καταφέρ-
νει να θίξει είναι ότι δεν μπορούν να αφήσουν
ατίμητο τον πιο σημαντικό τους ήρωα κι ότι
αυτό που έχει πάθει η Εκάβη το έχουν πάθει
πολλοί γέροντες και γερόντισσες στην Ελλάδα
που έχασαν τα παιδιά τους! 

Οι θεατές μένουν άναυδοι μπροστά σ’ αυτόν
τον ηθικό ξεπεσμό. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί
Έλληνες που έχασαν τα παιδιά τους σ’ αυτή τη
δεκάχρονη εκστρατεία. Με ποιο δικαίωμα,
όμως, ο Οδυσσέας βάζει στην παλάντζα τον
πόνο των ανθρώπων και μάλιστα μπροστά σε
κάποιον που έχει χάσει παιδιά, σύζυγο, πα-
τρίδα, πλούτη κι εξουσία; Προφανώς με το δι-
καίωμα του πορθητή που έχει τον τρόπο να
ισοπεδώνει τα πάντα.

Με τον εκρηκτικό μονόλογο της Εκάβης, σε
αντιδιαστολή με τον απίστευτο αμοραλισμό του
Οδυσσέα, οι θεατές δέχονται ένα πολύ ηχηρό
μήνυμα για την πολιτική κατάσταση στην πόλη
τους. Νιώθουν ότι Οδυσσέας είναι ο Κλέωνας.
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2 Στο πρωτότυπο «αἵματι χλωρῷ». Είναι η δεύτερη φορά που οι θεατές ακούνε το επίθετο «χλωρός» ως προσδιορισμό του αίματος. Η πρώτη ήταν στις Τραχίνιες του
Σοφοκλή (μάλλον 438π.Χ.), όταν άκουγαν συγκλονισμένοι τον Ηρακλή να κραυγάζει από πόνο που ο φαρμακερός χιτώνας πίνει το «χλωρόν α�μα» του (στ. 1055). Τώρα
είναι τα παιδιά του Θησέα, δηλαδή οι ίδιοι οι Αθηναίοι, που απαιτούν να τιμηθεί ένας τάφος «αἵματι χλωρῷ»!
3 Στην Οδύσσεια (δ 244 κ.ε.) η Ελένη διηγείται ότι ο Οδυσσέας μπήκε κρυφά στην Τροία, μεταμφιεσμένος. Αυτή τον αναγνώρισε, αλλά δεν τον πρόδωσε σε κανένα. Ο
Ευριπίδης, παραλλάσσοντας την ομηρική παράδοση, αναφέρει ότι η Ελένη εμπιστεύθηκε το μυστικό στην Εκάβη. Μ’ αυτό τον τρόπο ο ποιητής υποδεικνύει ότι ο
Οδυσσέας πρέπει να νιώθει βαθιά υποχρεωμένος στην Εκάβη.
4 Πολύ δηκτικό σχόλιο του ποιητή για τον φιλοπόλεμο δημαγωγό Κλέωνα που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της Αθήνας μετά το θάνατο του Περικλή.
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Όμως τις αποφάσεις για τις πολεμικές ενέρ-
γειες τις παίρνουν οι ίδιοι. Ο ποιητής, εξάλλου,
τους το είπε πριν από λίγο: τα παιδιά του Θη-
σέα απαίτησαν τη σφαγή της Πολυξένης. Το
έγκλημα στη Μυτιλήνη προβάλλει ολοζώντανο
μπροστά τους! 

Η Εκάβη δεν καταθέτει τα όπλα. Αν η ίδια
δεν πέτυχε να μεταπείσει τον επηρμένο νικητή,
ίσως μπορεί να το πετύχει η κόρη της. Της προ-
τείνει, λοιπόν, να προσπέσει ικέτισσα στον
Οδυσσέα και να φροντίσει να σώσει τη ζωή της
γλυκά λαλώντας σαν την αηδόνα(!). (στ. 335-6)

Ό,τι δεν πέτυχε η λογική, ελπίζει να το πε-
τύχει το τραγούδι!

Η Πολυξένη βλέπει τον Οδυσσέα να απο-
τραβιέται για να μη της δώσει τη δυνατότητα
να βρεθεί σε στάση ικεσίας5. Δεν καταδέχεται,
λοιπόν, να τον ικετεύσει. Του παραδίδεται να
τη σφάξει, εφόσον από δω και πέρα δε βλέπει
καμιάν ελπίδα να ζήσει ευτυχισμένη. Άλλα
όνειρα έκανε για τη ζωή της. Τη σκλαβιά δεν
την αντέχει και ζητά από τη μάνα της να απο-
δεχθεί το θάνατό της 
……. γιατί μέγας πόνος
είναι να ζει στην ατιμία. (στ. 376)

Η Εκάβη προσπαθεί να ανταλλάξει τη δική
της ζωή με τη ζωή της κόρης της. Κι όταν δεν
το πετυχαίνει ζητά να τη σκοτώσουν μαζί με
την κόρη της. Ο Οδυσσέας αρνείται κι η Πο-
λυξένη, με την πίκρα της κοπέλας που δεν
πρόλαβε ν’ ακούσει τραγούδια του γάμου που
της πρέπαν και που πεθαίνει σκλάβα αν κι είχε
λεύτερο πατέρα, σφιχταγκαλιάζει τη μάνα της
και την αποχωρίζεται.

Στήθια και κόρφοι, που γλυκά μ’ έχετε θρέ-
ψει (στ. 422)

Οι θεατές παρακολουθούν έναν συγκλονι-
στικό αποχωρισμό κόρης από τη μάνα. Καθώς
απομακρύνεται η Πολυξένη, μιλά για το φως
και τα λόγια της καρφώνονται στο μυαλό και
την ψυχή τους.
Ω! φως, μπορώ να σε φωνάζω ακόμη
μα να σε χαίρομαι όχι, μόνο τόσο
όση ώρα μου απομένει για να φτάσω
στο ξίφος και στον τάφο του Αχιλλέα.

(στ. 433 – 5)
Θα μετρά μία – μία τις στιγμές που θα βλέ-

πει ακόμη το φως που δε θέλει να χάσει,
μουρμουρίζει κάποιος. Το θέατρο έχει βου-
βαθεί.

Η Εκάβη διαλύεται. Με το παιδί που χάνει
νιώθει πως δεν έχει πια παιδιά. Καθώς κα-
ταρρέει, μια κατάρα ακούγεται αντίρροπη στα
δεινά της.
Χάνομαι, σβήνω, λύνονται οι αρμοί μου.
Πιάσε με, θυγατέρα, άπλωσέ μου
το χέρι, δος μου το και μη μ’ αφήσεις
δίχως παιδιά. Αφανίστηκα, καλές μου.
Μακάρι έτσι να δω και την Ελένη
…..       γιατί με τα γλυκά της
μάτια την Τροία την ευτυχισμένη
σ’ άπρεπο χαλασμό την έχει ρίξει. (στ. 436-41)

Η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ βαριά και οι
γυναίκες του χορού καταφεύγουν στο τραγού-
δι. Ψάχνουν τρόπο διαφυγής απ’ την αφόρητη

κατάσταση που τις πιέζει και βρίσκουν τ’ αγέ-
ρι. Προσπαθούν να φανταστούν σε ποια περιο-
χή θα τις μεταφέρει τ’ αγέρι, σε ποιο χώρο θα
βρεθούν. Όμως, η πραγματικότητα είναι αμεί-
λικτη.

Αλίμονο για τους γονιούς μου,
για τα παιδιά μου και την Τροία
που κουρσεμένη απ’ τους Αργίτες
σωριάστηκε συντρίμμια
μέσα σε φλόγες και καπνούς (στ. 471 – 5)
Στη σκηνή μπαίνει ο Ταλθύβιος, υπηρέτης

του Αγαμέμνονα, με εντολή να πει στην Εκάβη
να θάψει την κόρη της. Συμπονάει βαθιά τη
σωριασμένη στο χώμα γερόντισσα για τη δυ-
στυχία και τις φοβερές ανατροπές που έγιναν
στη ζωή της. Είναι τόσο συγκλονισμένος απ’
όσα έχουν συμβεί που φτάνει στο σημείο να
αμφισβητεί ακόμη και την ύπαρξη των θεών.
Ω! Δία, τι να πω; Τάχα φροντίζεις
για τους θνητούς ή έχουμε του κάκου
τη γνώμη αυτήν την ψεύτικη, θαρρώντας
πως υπάρχουνε θεοί κι η τύχη μόνο
τα πάντα κυβερνά για τους ανθρώπους; 

(στ. 484-7)
Η Εκάβη θέλει να πιει το φαρμάκι του πόνου

ως τα άκρα. Γι’ αυτό ζητά να μάθει λεπτομέ-
ρειες για τη σφαγή της κόρης της. Κι ο Ταλ-
θύβιος, αν κι αυτό του είναι πολύ βαρύ, της
κάνει το χατίρι. Μαζεύτηκε, λέει, ο στρατός κι
ο γιος του Αχιλλέα οδηγεί την κόρη στον τάφο,
κάνει χοές στο νεκρό πατέρα του και ζητά από
τους στρατιώτες να κρατήσουν την κόρη. Η Πο-
λυξένη τότε βάζει τις φωνές.
Αργίτες που κουρσέψατε τη γη μου,
με τη δικιά μου θέληση πεθαίνω·
κανένας το κορμί μου να μη γγίζει·
άφοβα θα σας δώσω το λαιμό μου.
Στ’ όνομα των θεών, για να πεθάνω
λεύτερη, μη μου δέσετε τα χέρια. (στ. 543-8)

Ο στρατός επαινεί την κόρη κι αυτή γυμνώνει
το λαιμό και το στήθος της, για να τη χτυπήσει
ο θύτης της όπου θέλει. Εκείνος την λυπάται
αλλά της κόβει το λαιμό. Κι αυτή φροντίζει
σεμνόπρεπα να πέσει και να κρύψει
όσα απ’ τα μάτια των ανδρών ταιριάζει
να κρύβονται.  (στ. 565 – 6)

Αφού ξεψύχησε, οι στρατιώτες προσφέρουν
ό,τι μπορούν για την ταφή της. Αν κάποιος
αδιαφορεί, οι άλλοι του επιτίθενται.
Στέκεις κακομοίρη,
δεν έχεις ούτε πέπλο ούτε στολίδι
για την παρθένα; Δε θα πας να δώσεις
κάτι γι’ αυτήν που τόσο έδειξε θάρρος
και μια ψυχή γενναία; (στ. 573-6)
Μια κοπέλα νίκησε ολόκληρο στρατό!

Η Εκάβη ήπιε το ποτήρι του πόνου μέχρι τέ-
λους. Το γεγονός όμως ότι η κόρη της στάθηκε
γενναία αλαφρώνει κάπως τον πόνο της. Πα-
ράδοξα, ωστόσο, ηχεί στ’ αυτιά του θεατή η
εντολή που δίνει στον Ταλθύβιο. Να μην αγγί-
ξει κανείς την κόρη της, γιατί
Μες στο στράτευμα το πλήθιο
είναι ο λαός ακόλαστος κι οι ναύτες
όταν δεν τους δεσμεύει η πειθαρχία,
κι απ’ τη φωτιά χειρότεροι ’ναι, κι όποιος

δεν κάνει το κακό, κακός λογιέται. (στ. 602- 4)
Αυτά που λέει μπορεί γενικά να ισχύουν.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο στρα-
τός είναι συγκλονισμένος και δεν υπάρχει η
παραμικρή πιθανότητα να πάθει κάτι κακό το
νεκρό σώμα της Πολυξένης. Γιατί η Εκάβη πα-
ρουσιάζεται τόσο καχύποπτη; Ο μέσος θεατής
είναι δύσκολο να απαντήσει. Όσοι, όμως, πα-
ρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο «χτίζει»
ο Ευριπίδης τους χαρακτήρες στα έργα του ψυ-
χανεμίζονται ότι ο μεγάλος πόνος έχει οδηγή-
σει την Εκάβη σε δύσκολα μονοπάτια. Όχι μόνο
δεν εμπιστεύεται κανέναν αλλά είναι πιθανόν,
καθώς περιχαρακώνεται μέσα στον πόνο της,
να προξενήσει και μεγάλο κακό. 

Ο Ταλθύβιος αποχωρεί και η Εκάβη δίνει
σε μια δούλα τη μοιραία εντολή. Να πάει στη
θάλασσα να της φέρει νερό, για να πλύνει το
νεκρό σώμα τής κόρης της. Η ίδια θρηνεί την
προηγούμενη ευτυχία της και στέκεται με σκε-
πτικισμό απέναντι στους ανθρώπους που κομ-
πάζουν για τ’ αρχοντικά σπιτικά, τα πλούτη και
την εξουσία τους.
τίποτα δεν αξίζουν τούτα, μόνο
της γλώσσας καυχησιές είναι και κούφιες
φροντίδες του μυαλού. Να λογαριάζεις 
ευτυχισμένο εκείνον που περνάει
με δίχως συμφορές την κάθε μέρα 

(στ. 622 – 624)
Ο χορός, ίσα- ίσα για να καλύψει το χρόνο

που ήταν αναγκαίος για να πάει η δούλα ως τη
θάλασσα και να φέρει νερό, τραγουδά ένα σύν-
τομο τραγούδι για το χαλασμό που έφερε σε
Τρώες μα και σε Έλληνες ο έρωτας του Πάρι
για την Ελένη.

Η δούλα μετά από λίγο επιστρέφει κι αντί
για νερό φέρνει το νεκρό κορμί του Πολύδω-
ρου, που το βρήκε στην ακροθαλασσιά. Η Εκά-
βη καταρρέει. Ο σπαραγμός της απίστευτος,
δεν μπορεί να εκφραστεί με θρήνο εκτεταμέ-
νο. Σκόρπιες φράσεις λέει – κι αυτές μετά από
παρέμβαση της δούλας ή του χορού που προ-
σπαθούν να τη βοηθήσουν να εκφραστεί.
Αχ! αχ, παιδάκι μου, παιδί μου,
Ξεσπάω σε μοιρολόγια,…….
………………….         το ένα 
κακό πάνω στο άλλο κι ούτε θα ’ρθει
μια μέρα δίχως δάκρυα για μένα……..
Παιδί μου, γιε μου, μάνας δύσμοιρης,
με τι θάνατο πήγες, 
ποια μοίρα σ’ έριξε νεκρό, 
ποιος σε θανάτωσε; (στ. 678 – 687)
Αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι τον σκότωσε ο Πο-
λυμήστορας.
Ανείπωτα έργα – πώς να τα ονομάσεις;– 
ανόσια κι απίστευτα κι αβάσταχτα.
Πού ’ναι το δίκιο που τους ξένους σκέπει;
Καταραμένε, πώς μπόρεσες
κι έτσι χωρίς να σπλαχνιστείς
με σιδερένιο ξίφος το κορμάκι
πελέκησες του δύσμοιρου παιδιού μου;

(στ. 700-8)
Έτσι, όταν έρχεται ο Αγαμέμνονας να τη ρω-

τήσει γιατί καθυστερεί να θάψει την Πολυξένη,
αυτός ο μεγάλος εχθρός της φαντάζει στα μά-
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5 Δηλαδή να μην μπορέσει να πιάσει το δεξί του χέρι, να αγγίξει το γόνατο ή το πηγούνι του.
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δικηθεί το θάνατο του παιδιού της. Του ανα-
κοινώνει τι έχει συμβεί κι αυτός τη συμπονά
για τα πάθη της. Προσπαθεί, τότε, να τον πεί-
σει να τη βοηθήσει να εκδικηθεί το φονιά, γιατί
η ανομία του ήταν πολύ μεγάλη. Σκότωσε το
παιδί φίλων του οι οποίοι τον είχαν φιλοξενή-
σει και είχαν φάει μαζί του πολλές φορές· οι
οποίοι τον θεωρούσαν πρώτο ανάμεσα στους
φίλους τους. Αν και πήρε αμοιβή για να προ-
σέχει το παιδί, αυτός όχι μόνο το σκότωσε, αλ-
λά και το πέταξε άταφο στη θάλασσα. Τα εγ-
κλήματα του Πολυμήστορα ήταν φρικτά. Τώρα,
όμως, ο νόμος βρίσκεται στα χέρια του Αγα-
μέμνονα που πρέπει να φροντίσει να μην μεί-
νουν ατιμώρητοι όσοι σκοτώνουν ξένους ή μο-
λύνουν τα ιερά των θεών. Του ζητά να την
σπλαχνιστεί και, με μια παρομοίωση εκπλη-
κτική για την ενάργεια και την αμεσότητά της,
του ζητά να δει τις συμφορές της.
……….σπλαχνίσου με, τραβήξου
σαν το ζωγράφο μπρος απ’ την εικόνα
και κοίταξε καλά τις συμφορές μου.
Ήμουν βασίλισσα, σκλάβα σου τώρα,
κάποτε ευτυχισμένη απ’ τα παιδιά μου,
άτεκνη τώρα και γριά έχω μείνει,
παντέρημη, χωρίς πατρίδα, απ’ όλους
η πιο δυστυχισμένη. (στ. 790 – 4)

Βλέπει, όμως, ότι ο Αγαμέμνονας δεν είναι
πρόθυμος να τη βοηθήσει και ετοιμάζεται να
φύγει. Καταφεύγει τότε στην πειθώ του έρωτα.
Πώς θα είναι οι ερωτικές του βραδιές με την
Κασσάνδρα, όταν αυτή θα ξέρει ότι η δολοφο-
νία του αδελφού της έμεινε ατιμώρητη; Όσο
για την ίδια, μακάρι να ’χε φωνή και στα μπρά-
τσα και στα χέρια και στα μαλλιά και στις φτέρ-
νες για να ακουστεί η έκκλησή της απ’ όλα τα
μέλη του σώματός της! Ως και «αφέντη, λαμ-
περό φως των Ελλήνων» τον προσφώνησε!

Αν καταφέρει να τον πείσει, η εκδίκησή της
θα ’ναι πολύ σκληρή, ψιθυρίζουν κάποιοι θε-
ατές.

Ο Αγαμέμνονας επιστρέφει. Το μόνο που
τον προβληματίζει, λέει, είναι ότι ο στρατός
θεωρεί φίλο του τον Πολυμήστορα και δε θέλει
να κατηγορηθεί πως αυτός μηχανεύτηκε το
φόνο του βασιλιά για το κρεβάτι της Κασσάν-
δρας. Η Εκάβη τον καθησυχάζει. Δεν του ζητά,
εξάλλου, να κάνει κάποια ενέργεια. Μόνο να
της επιτρέψει να τιμωρήσει η ίδια το φονιά. Ο
Αγαμέμνονας δέχεται και αποχωρεί, ενώ η
Εκάβη έχει στείλει μια δούλα να καλέσει τον
Πολυμήστορα μαζί με τα παιδιά του 

Ο χορός αναθυμάται την τελευταία νύχτα της
Τροίας. «Το πιο λυγμικό κλάμα» για την άλωση
της πόλης και τη δουλεία που ήρθαν «στην πιο
γλυκιά ανθρώπινη ώρα, τότε που τα κορμιά του
ζευγαριού στην κλίνη πάνε να λυθούν στον
ήμερο ύπνο»6.
Πατρίδα μου, εσύ Τροία,…
Σα σύννεφο σε σκέπασαν οι Έλληνες,
με το κοντάρι σ’ αφανίσαν…….
Μεσάνυχτα ήρθε ο χαλασμός
όταν το απόδειπνο γλυκά

στα βλέβαρα βαραίνει ο ύπνος… (στ. 889-900)
Στη σκηνή μπαίνει ο Πολυμήστορας με τα

δυο παιδιά του. Καμώνεται πως θρηνεί τη συμ-
φορά του Πρίαμου και της Εκάβης κι αυτή, που
δεν αντέχει να βλέπει το φονιά του γιου της,
καμώνεται πως δεν τον κοιτά από ντροπή τώρα
που τη ζώνουν τόσα δεινά. Αυτός της λέει πως
ο Πολύδωρος ζει και πως ο θησαυρός του
υπάρχει. Αυτή καμώνεται πως τον πιστεύει. Κι
όταν του λέει ότι τον κάλεσε για να του πει πού
ακριβώς έχει κρυμμένους θησαυρούς ο Πρία-
μος και ότι αυτό θέλει να τ’ ακούσουν και τα
παιδιά του μην τυχόν κι αυτός πεθάνει, ο Πο-
λυμήστορας εύκολα την πιστεύει. Πολύ πιο εύ-
κολα τον οδηγεί στη σκηνή όπου υποτίθεται
ότι η ίδια έχει κρυμμένο θησαυρό τον οποίο
θέλει να του εμπιστευθεί. 

Η παγίδα έχει στηθεί. Κι ο θεατής, που νιώ-
θει απέχθεια για τη στάση του Πολυμήστορα,
περιμένει τη σκληρή του τιμωρία, δηλαδή το
θάνατό του. Αυτή την επιθυμία του θεατή εκ-
φράζει και ο χορός.
Ακόμα δε σε βρήκε, μα θα σ’ έβρει
η δίκαιη τιμωρία· σαν κάποιον
που βούλιαξε στη θάλασσα…
έτσι κι εσύ θα σωριαστείς
χάνοντας τη ζωή σου. (στ. 1010 – 13)

Η Εκάβη, όμως, δεν έχει επιλέξει ως τιμω-
ρία το θάνατο. Ο θάνατος μπορεί κάποιες φο-
ρές να οδηγεί στον εξαγνισμό ή στη λύτρωση.
Η ρημαγμένη, όμως, μάνα θέλει να προκαλέσει
στο φονιά του παιδιού της τον ίδιο κι ακόμη
μεγαλύτερο πόνο απ’ αυτόν που ένιωσε η ίδια
όταν είδε νεκρό τον Πολύδωρο. Οι Τρωαδίτισ-
σες, λοιπόν, που βρίσκονται μέσα στη σκηνή
τον ακινητοποιούν, σφάζουν μπροστά τα μάτια
του τα παιδιά του και μετά τον τυφλώνουν.

Τόσο σκληρή τιμωρία δεν την περίμεναν ού-
τε οι θεατές ούτε ο χορός. Ταράζονται, αλλά
αμέσως μετά αποδέχονται αιτιολογώντας ό,τι
συνέβη.
Δύστυχε, τι αβάσταχτα σε βρήκαν δεινά.
Τα έργα σου φριχτά, για τούτο
φριχτή κι η τιμωρία που λαβαίνεις. (στ. 1067-8)

Κι όταν ο Πολυμήστορας κραυγάζει ζητώντας
βοήθεια, ο χορός μ’ ένα φοβερό σαρκασμό τού
λέει ότι τώρα μπορεί να πάει να αυτοκτονήσει! 

Ο Αγαμέμνονας, ακούγοντας τις κραυγές του
Πολυμήστορα, εμφανίζεται στη σκηνή. Ο τυ-
φλός βασιλιάς του διηγείται τι συνέβη και
ισχυρίζεται ότι σκότωσε τον Πολύδωρο για να
μην μείνει ζωντανός ένας εχθρός των Αχαιών,
ξαναχτίσει την Τροία και χρειαστεί να ξανα-
κάνουν οι Αχαιοί εκστρατεία. Η Εκάβη, όμως,
αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί του είναι έωλοι.
Το γιο της τον έσφαξε μόνο για να πάρει το
χρυσάφι. Αν ήταν φίλος των Αχαιών θα τον είχε
σφάξει πριν την άλωση της Τροίας ή θα τους
τον είχε παραδώσει. Θα τους είχε παραδώσει
επίσης και το χρυσάφι, καθώς πολεμούσαν τό-
σα χρόνια μακριά απ’ την πατρίδα τους. Ο Αγα-
μέμνονας θεωρεί ότι η τιμωρία είναι δίκαιη,
γιατί
Μπορεί για σας τους βαρβάρους ο φόνος 

του ξένου που φιλεύετε στο σπίτι
να ’ναι εύκολος, μα οι Έλληνες μια τέτοια 
πράξη κι αισχρή κι ανόσια τη λογιάζουν. 

(στ. 1226- 7)
Ο Πολυμήστορας, όχι μόνο δε μετανιώνει

για την πράξη του, αλλά νομίζει ότι μπορεί να
πλήξει την Εκάβη και τον Αγαμέμνονα. Ανα-
κοινώνει, λοιπόν, όσα έχει μαντεύσει ο Διόνυ-
σος, μάντης στους Θράκες. Η Εκάβη θα πέσει
απ’ το κατάρτι του πλοίου και θα μεταμορφω-
θεί σε σκύλα με ματιά σα φλόγα και τον Αγα-
μέμνονα θα τον σκοτώσει η γυναίκα του. Η
Εκάβη μένει παγερά αδιάφορη.
Ούτε με νοιάζει, εκδίκηση αφού πήρα. (στ.1253)

Ο Αγαμέμνονας, όμως, εξαγριώνεται. Ποιος
είναι αυτός που τολμά να του λέει τέτοιες κου-
βέντες; Και δίνει εντολή στους στρατιώτες να
τον πετάξουν σ’ ένα ερημονήσι. Μετά προτεί-
νει στην Εκάβη να θάψει τους νεκρούς της και
στις υπόλοιπες Τρωαδίτισσες να ετοιμαστούν,
γιατί φυσάει ούριος άνεμος κι είναι καιρός να
ξεκινήσουν για την Ελλάδα.

Η τραγωδία τελειώνει και ο θεατής νιώθει
συγκλονισμένος απ’ αυτά που παρακολούθη-
σε. Ως ποιο σημείο μπορεί να οδηγήσει τον
άνθρωπο ο ανυπέρβλητος πόνος; Ως το σημείο
που το θύμα μετατρέπεται σε θύτη ανάλγητο
και μάλιστα ηθικά δικαιωμένο. Ως ποιο σημείο
ο άνθρωπος αντέχει τον πόνο; Ως εκεί που να
μην νοιάζεται για τη ζωή του, αρκεί να πλήξει
αυτόν που του προξένησε τον πόνο. Ως ποιο
σημείο ο πόλεμος επηρεάζει όλα αυτά; Σε ση-
μείο τόσο καταλυτικό, που οι Έλληνες να συμ-
περιφέρονται ως βάρβαροι και οι βάρβαροι
ως Έλληνες. Πάλι καλά που ένας υπηρέτης, ο
Ταλθύβιος, σώζει κάπως την κατάσταση απ’
την πλευρά των Ελλήνων. Γιατί ο «πολιτισμός»
του Αγαμέμνονα πατά πάνω στην υστεροβου-
λία, στο κρεβάτι της Κασσάνδρας. Όσο για τον
Οδυσσέα ή τα παιδιά του Θησέα…. Γιατί είναι
κι αυτό το ήρεμο θάρρος της «βάρβαρης» Πο-
λυξένης… Είναι και οι εκπληκτικά συγκροτη-
μένοι λόγοι της άλλης «βάρβαρης», της Εκά-
βης. Είναι κι αυτό το πάθος της να αποδοθεί
δικαιοσύνη. Κι αν το πάθος την οδήγησε σε
υπερβολή… Σιγά την υπερβολή, λέει κάποιος.
Αλλού ήθελε να μας προσανατολίσει στο τέλος
ο Ευριπίδης. Όλα τα χορικά ήταν μια σταλιά
τραγούδια. Κι όταν όλοι περιμέναμε την εκδί-
κηση της Εκάβης, τότε έβαλε το μοναδικό με-
γάλο χορικό, με στροφές, αντιστροφές και
επωδό. Ένα θρήνο για την άλωση της πόλης
και τη σκλαβιά. Και η επωδός, μόνο κατάρες
για τον αίτιο, την Ελένη. Μια στιγμή ήταν η εκ-
δίκηση. Η σκλαβιά συνεχίζεται.
Πάμε, καλές μου, στα λιμάνια
και στις σκηνές, για να γευτούμε
τις πίκρες της σκλαβιάς·

γιατί σκληρή το θέλει ανάγκη. (στ. 1274 -6)
Μ’ αυτούς τους στίχους κλείνει το έργο.
…Κι ο Πελοποννησιακός πόλεμος καλά

κρατεί. 
Οι στίχοι είναι 

από τη μετάφραση του Τ. Ρούσσου
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Έκλεισαν ήδη 41 χρόνια από τότε που έφυγε
ο ποιητής Νίκος Καββαδίας (10-2-1975).
Ασυρματιστής, ποιητής μέχρι τα βαθειά γε-

ράματα του (γεννήθηκε το 1911) ταξιδευτής σε
ποντοπόρα πλοία, αδέκαρος ή χωρίς τιμές, γιατί
τον ξέχασε η πατρίδα του.
Ένας Λουντέμης της θάλασσας. Αν όμως δεν ήταν
ο Θ. Μικρούτσικος με τον πολυτραγουδισμένο
όσο και αξιόλογο δίσκο των μελοποιημένων ποι-
ημάτων του Ν. Καββαδία ελάχιστοι θα γνώριζαν
για τον ασυρματιστή ποιητή. Οι τρεις συλλογές
του Μαραμπού (1933), Πούσι (1947) και «Τρα-
βέρσο» (1975) δεν έτυχαν καμίας ιδιαίτερης προ-
βολής και ελάχιστα κέρδη προσπόρισαν στον Ν.
Καββαδία. Την ίδια περίπου εποχή (1911-1996)
ο Οδυσσέας Ελύτης γιος και αδελφός των εργο-
στασιαρχών σαπουνοποιΐας Αλεπουδέλη συγκεν-
τρώνει εκτός από το οικογενειακό χρήμα ανάλογη
παιδεία και ασύγκριτη δόξα. Αποκορύφωμα είναι
το βραβείο Νόμπελ ποίησης που του δίνεται για
λόγους –καραμανλικής– σκοπιμότητας το 1979,
ακολουθώντας τον Γ. Σεφέρη στο δρόμο της εθνι-
κής αίγλης.
Ο Οδ. Ελύτης, όταν οι διανοούμενοι της γενιάς
έπαιρναν το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς και
του οικονομικού ξεριζωμού, εγκαθίσταται στην
Γαλλία (1948), όπου κι έχει σημαντικές κοσμικές
επαφές με τους ανάλογους κύκλους. Το 1952 γυ-
ρίζει στην Ελλάδα χρονιά που εκτελείται ο
Ν.Μπελογιάννης, και αργότερα διορίζεται διευ-
θυντής στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ) το
1960. Του απονέμεται το α΄ κρατικό βραβείο ποί-
ησης. Το 1975 αναγορεύεται σ’ επίτιμο διδάκτορα
της Φιλοσοφικής του Αριστοτέλειου Παν/μίου
Θεσσαλονίκης.
Το 1979 παίρνει το βραβείο Νόμπελ. Δύο ποιητές,
δύο ζωές, δύο συγκρουόμενες πορείες.
Ας τους δούμε με τα μάτια των στίχων τους
Η ποίηση του Ν. Καββαδία είναι ζώσα, πλαστική
και άκρως βιωματική, όταν αναφέρεται στην θα-
λασσινή πραγματικότητα, ενώ του Οδ. Ελύτη εγ-
κεφαλική, αριστοκρατική και απόμακρη, θυμίζον-
τας τεχνικές εργαστηρίων. Ο πρώτος δαμάζει από
τα κύματα, ο δεύτερος τα θαυμάζει.
Γράφει ο Ν. Καββαδίας σαν νάναι παρών
«Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχεί
πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου [...]
...βλαστημά ο λοστρόμος τον καιρό
κ’ είν’ αλάργα τόσο η Τοκοπίλλα (Πούσι, 1947)
και ο λοστρόμος ξαναπαρουσιάζεται πειστικά και
ρεαλιστικά
«Ο λοστρόμος κρατά μια καραβέλα
μισή ποτίλια τζιν και δυο μιγάδες» 

(Στεριανή ζάλη- Πούσι)
Αντίθετα ο άνθρωπος του νομπελίστα είναι κα-
τασκευασμένος
Κτήνος της αγριαχλαδιάς
Λιγνό άγουρο αγόρι
Ο ήλιος ανάμεσα στα σκέλια σου
κι η κοπελίτσα στην αντικρινή στεριά
να σιγοκαίγεται απ’ τις ορτανσίες

(Ήλιος ο πρώτος)
Ένας αυστηρότερος κριτής θα παρατηρούσε ότι ο

στίχος «ο ήλιος ανάμεσα στα σκέλια σου» είναι
αντιγραφή από τον Ν. Εγγονόπουλο «έχει μια
ακακία ανάμεσα στα σκέλη». Σημειώνουμε ότι
Εγγονόπουλος – Εμπειρίκος και ο πρώιμος Γκά-
τσος είναι η ιερή τριάδα του ελληνικού σουρεα-
λισμού.
Ο Ν. Καββαδίας λοιπόν βλέπει τη θάλασσα σαν
ζωογόνα δύναμη, πλανεύτρα, αιματοποτισμένη,
αγκαλιά με το θάνατο, αυλακωμένη από τις πο-
ρείες των πλοίων, ιδρωμένη από το μόχθο και
τις αγωνίες των ανθρωπών της, ο δεύτερος σαν
ξεναγός του Αιγαίου σαν καρτ ποστάλ για του-
ρίστες.
Γράφει ο Ελύτης «Δεν την αντέχω τη στεριά» κι
απαντάει ο Καββαδίας
«Σαλπάρουμε»! Μας περιμένουν στο Μπραζίλ
το πρόσωπό σου θα το μουσκέψει τ’αγιάζι
ζεστόν αέρα κατεβάζει το μπουγάζι
μα ούτε φουστάνι στη στεριά ούτε μαντήλι»

(Cambays Water)
Ο Ελύτης θέλει ως εικονοσυλλέκτης να φωτο-
γραφίσει την εικόνα, να περάσει ενδεχόμενα στο
πεδίο του συμβολισμού και ταυτόχρονα να καυ-
χηθεί για το απαστράπτων λεκτικό εύρημά του.
«Πέρκες από τις δαχτυλιές του κακού ψαρά
ξέρες περήφανες στις πετονιές του ήλιου»
και για τη γυναίκα
«η κούκλα μου κάνει μπάνιο στη νυχτιά
και γαργαλάει τους γρύλους»
Έτσι που ο μελετητής Π. Σπανδωνίδης θα γράψει
«Στην ποίηση του Ελύτη προβάλλει η αγωνία για
τη μορφή. Ενώ σημαίνουν οι ώρες για την ανα-
κάλυψη του νέου προορισμού της Τέχνης γυρνάει
πάλι στην αγωνία της μορφής. Αυτό κάνει ο Ελύ-
της. Έχει αγωνία για τη μορφή»
Ας δούμε ξανά τον Ν. Καββαδία
«Πλέμε σε μια θάλασσα γιομάτη
με λογής παράξενα φυτά
ένας γέμος ήλιος μας κοιτά
και μας κλείνει που και που το μάτι».
Ενώ η «γυναίκα» του
«Ύστερα σ’ είδα στη Μαρσίλια σαν εχάθηκες
μέσα στο θόρυβο χωρίς να στρέψεις πίσω.
Κι εγώ, που μόνο την υγρή έκταση αγάπησα
λέω πως εσένα θα μπορούσα ν’ αγαπήσω.»

(Α bord de Aspasia-Μαραμπού)
Θα μπορούσε κάποιος ν’αντιτείνει πως η ποίηση
εκτός από «ανακάλυψη» είναι και «εφεύρεση».
Εκτός από αποτύπωση εικόνων, σχέσεων, πρά-
ξεων είανι και μία πνευματική σύλληψη που χρη-
σιμοποιεί το λόγο. Έτσι είναι, αλλά στη μία περί-
πτωση γίνεται εμμονή, μανιέρα, εναγώνια ανα-
ζήτηση, ενώ στην άλλη όχθη κελαρυστό νερό το
οποίο ποτίζει άνυδρα τοπία.
Ας παρακολουθήσουμε και πάλι εικόνες του νομ-
πελίστα.
«Πάει το ναυτάκι του περιβολιού»
«λαμπρή στα φύκια του ουρανού»
«μια μαχαιριά στου ήλιου τα ψαχνά»
«σιγά-σιγά η μικρή Πορτοκαλένια»
«Τα πράσινα πουλιά σχίζουν τα όνειρά μου»
«στον αφρό των χόρτων οι μουριές ανοίγουν τα
πανιά»

«εκεί που ανοίγει ο αχινός τους γρίφους του
νερού»
«και πέρα – πέρα ένα βαπόρι με φουγάρα κόκ-
κινα»
«στο μυχό της ψυχής μου αράζει στόλος άστρων»
«όπως στις αμμουδιές σε ξαναβρίσκει ο ήλιος»
«μες στη γυμνή σου υγεία ο ουρανός»
«σαύρες γλιστρούν στη χλόη της μασχάλης»
«το ζουζούνι αυτό που πιπιλάει τα κλήματα»
«θα πας να βρεις τη θηλυκή σου κοίτη
αναποδογυρίζοντας ένα λιβάδι»
Αντίθετα, στη ρέουσα θαλασσινή ποίηση του Ν.
Καββαδία, παρελαύνουν οι φυλές μ’ ένα ποιητικό
διεθνισμό.
Ο λοστρόμος βλαστημά τον καιρό
Μια μιγάδα που κλαίει και μια μποτίλια
Οι κούληδες τρώνε σκυφτοί ρύζι με κάρι
Οι Νάγκο χορεύουν στην Ασία
Δούλευε το φτυάρι σου μαύρε του Μαρόκου
Φωτιές ανάβουνε στην άμμο ιθαγενείς
Διπλά φορώντας των Ίνκας τα σκουλαρίκια
Κοπέλες απ’το Δίστομο φέρτε νερό και ξύδι
Ξέχασε εκείνο το σκοπό που λέγανε οι Χιλιανοί
Που σου χαράξαν Κινέζοι πειρατές στις λαγόνες
Μας σπρώχνουν προς τη θάλασσα με τόξα οι Πα-
ταγόνες
Το κορίτσι νυστάζει στην Καράστρα
Βλέπω στο Λονδίνο εγώ τη Funny
Γουίλιαμ, γέλα στο βυθό φλεγματικά
Τότες που σ’ έφεραν κατσιβέλες στην μπόλια.
Επίτηδες υπογραμμίσαμε τα ρήματα των στίχων
ώστε ο αναγνώστης να δει τη διαφορά. Ανάμεσα
στην ενεργητική, ακραία πολλές φορές, δυναμική
των στίχων του Ν. Καββαδία και την αδιάφορη
ματιά του Ο. Ελύτη. Αυτά όσον αφορά στη θάλασ-
σα.
Αλλά μας παρωθεί και μια σημείωση για την κα-
τοχή. Η ομάδα των Νέων Γραμμάτων με «αρχη-
γό» τον Γ. Σεφέρη διαλύθηκε. Ο Γ. Σεφέρης πήγε
στο Κάιρο όπου βυσσοδομούσαν ενάντια στο ΕΑΜ
οι Άγγλοι και από εκεί γύρισε –μέσω Ιταλίας–
στην πολύπαθη πατρίδα. Ο Ο. Ελύτης ούτε φωνή
ούτε ακρόαση. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν πήγε
στο Παρίσι, γνώρισε αντιστασιακούς, άκουσε για
κατοχικές φρικαλεότητες, τύπωσε το βιβλίο
«Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυ-
πολοχαγό της Αλβανίας». Ο ποιητής φεύγει για
λίγο από το Αιγαίο και μιλάει για τον πόλεμο. Πα-
ρόλον τον κοσμοπολιτισμό του όμως στο έργο του
δεν υπάρχει ο ξένος, ο αλλοδαπός, ο νέγρος, ο
μιγάδας. Ο εργαστηριακός του λόγος είναι απο-
στειρωμένος, αποκαρωμένος από τη ζεστασιά
των ανθρώπων, τη σκληράδα της ζωής και τη
φρίκη της μάχης.
«Τα φρούτα φτύνουν το κουκούτσι τους»  ή «κάθε
βροντή ένας θάνατος καβάλα στον αέρα» (Άσμα
ηρωϊκό...)
Γι’ αυτό ξαναδιαβάζουμε τον ερημίτη-ταξιδευτή
Από να φοβάμαι και να καρτερώ 
Κάλλιο περισκόπιο και τορπίλλα

(Ν. Καββαδίας – Πούσι)
Δύο κόσμοι...

Μία σύγκριση ανάμεσα στον Ν. Καββαδία ως ποιητή της θάλασσας 
και τον Ο. Ελύτη ως επισκέπτη
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Ο ελληνικής καταγωγής ιστορικός Λευ-
τέρης Σ. Σταυριανός έκανε μια λαμπρή κα-
ριέρα στις Η.Π.Α. και τον Καναδά στο πε-
δίο της Παγκόσμιας Ιστορίας (World Hi-
story). Δίδαξε το αντικείμενο της Παγκό-
σμιας Ιστορίας στα πανεπιστήμια Νorth
Western και Καλιφόρνιας (1946- 1973).
Βιβλία του διδάσκονται ακόμη σε πανεπι-
στήμια των Η.Π.Α. και σημαντικοί ιστορι-
κοί στο πεδίο της Παγκόσμιας Ιστορίας
αναφέρουν το Σταυριανό ως «δάσκαλο»
τους και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
προς αυτόν στα βιβλία τους.

Πρόσφατο δείγμα μιας τέτοιας απήχη-
σης του έργου του είναι το ογκώδες έργο
Societies, networks, and transitions. A
Global History του Graig Lockard, καθη-

γητή στο πανε-
πιστήμιο του
Wisconsin. Το
βιβλίο εκδόθη-
κε το 2007, έχει
πραγματοποι-
ήσει πολλές
επανεκδόσεις
και θεωρείται
ένα από τα πιο
σημαντικά πα-
νεπιστημιακά
εγχειρίδια Παγ-

κόσμιας Ιστορίας σε όλο τον κόσμο. Στον
Πρόλογο του ογκώδους βιβλίου (αποτε-
λείται από 1012 σελίδες) ο Lockard ανα-
φέρει: «Οφείλω ευχαριστίες σε πρωτοπό-
ρους ιστορικούς της παγκόσμιας ιστορίας,
όπως ο Philip Curtin, o Marshall Hodg-
son, o William McNeill και ο Leften S.
Stavrianos [η επισήμανση δική μας]. Η
δική μου προσέγγιση οφείλει πολλά στη
δική τους παγκόσμια ματιά της ιστορίας». 

Κάνουμε εδώ μια κρίσιμη παρέμβαση:
το όνομα του Λευτέρη Σταυριανού στο
εξωτερικό είναι γνωστό από το επιστημο-
νικό του έργο. Στη χώρα μας, το επιστη-
μονικό του έργο είναι ελάχιστα γνωστό και
ο Λευτέρης Σταυριανός έγινε γνωστός από
την «ελληνική δίκη των πιθήκων», όπως
έχουν αποκαλέσει πολλοί την ανατάραξη
που προκάλεσε το σχολικό βιβλίο Ιστορία
του Ανθρώπινου Γένους, το οποίο τελικά

και αποσύρθηκε από τα σχολεία τη δεκαε-
τία του 1980.

Πριν φτάσουμε στο επεισόδιο της από-
συρσης του σχολικού βιβλίου, θα προχω-
ρήσουμε στην συνοπτική παρουσίαση του
έργου και της σκέψης του Λευτέρη Σταυ-
ριανού.

1. Η ιστορία ως παγκόσμια διαδικασία
Η ιστορία για το Σταυριανό είναι μια

παγκόσμια διαδικασία. Γι’ αυτό και δεν
νοείται η μελέτη της ιστορίας μιας περιο-
χής χωρίς σύνδεση με την ιστορία, τις οι-
κονομικές και κοινωνικές αλλαγές ευρύ-
τερων γεωγραφικών ενοτήτων. Αποτελεί
μεθοδολογικό λάθος που οδηγεί σε λάθος
συμπεράσματα η απόπειρα διερεύνησης
της ιστορίας μιας περιοχής ή μιας περιό-
δου χωρίς σύνδεση με το ευρύτερο πλαί-
σιο της παγκόσμιας οικονομίας, ιστορίας
κτλ. Γι’ αυτό και το βιβλίο του Τα Βαλκάνια
(εκδ. Βάνιας, 2007) ξεκινάει με την «απο-
λογία» του συγγραφέα: «Το βιβλίο αυτό
ίσως θα έπρεπε να ξεκινά με μια απολογία
αντί προλόγου – μια απολογία για την αλα-
ζονεία του να επιχειρήσει κανείς μεμο-
νωμένα μια ιστορία της Βαλκανικής Χερ-
σονήσου. Στην ιδεατή περίπτωση, ένα τέ-
τοιο έργο θα έπρεπε να αναληφθεί από
μια διεθνή ομάδα επιστημόνων. Όμως

ακόμη και μια τέτοια ομάδα δεν θα μπο-
ρούσε να ελπίζει ότι θα παρήγαγε ένα συγ-
κεκριμένο έργο χωρίς να προηγηθεί μια
μακρόχρονη περίοδος ερευνητικής συ-
νεργασίας και διαλογισμού πάνω στα ανα-
ρίθμητα προβλήματα της βαλκανικής
ιστορίας που ακόμη παραμένουν άλυτα»
(σ. 19). Και πιο κάτω, ο Σταυριανός εξηγεί
ότι πρέπει «να δοθεί έμφαση στη διασύν-
δεση ανάμεσα στη βαλκανική, τη γενική
ευρωπαϊκή ιστορία και την παγκόσμια
ιστορία». 

Εμμέσως, πλην σαφώς, ο Σταυριανός
εισάγει τον αναγνώστη στο γενικό ερμη-
νευτικό του σχήμα της παγκόσμιας ιστο-
ρίας μετά τον 15ο αιώνα. Οι εξελίξεις στα
Βαλκάνια εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό
από την επίδραση της δυναμικής βιομη-
χανικής δυτικής κοινωνίας στη στατική
αγροτική βαλκανική κοινωνία. «Η αστά-
θεια και αναταραχή της σύγχρονης βαλ-
κανικής πολιτικής σκηνής αποκτούν νόη-
μα όταν ερμηνευτούν ως τοπική εκδήλω-
ση του παγκόσμιου προβλήματος προσαρ-
μογής των λιγότερο αναπτυγμένων περιο-
χών στο δυτικό βιομηχανικό πολιτισμό
που έχει κατακλύσει την υφήλιο». Η
«προσαρμογή» των λιγότερο αναπτυγμέ-
νων περιοχών στο δυτικό βιομηχανικό πο-
λιτισμό συνιστά για τον Σταυριανό «παγ-
κόσμιο πρόβλημα» με «τοπικές εκδηλώ-
σεις». Ποια είναι η ουσία αυτού του προ-
βλήματος;

Η ουσία του προβλήματος βρίσκεται
στον ιμπεριαλισμό, σύμφωνα με τον Σταυ-
ριανό. Βρίσκεται στο ότι η περιοχή των
Βαλκανίων από μια χρονική περίοδο και
ύστερα, περνάει σε ένα καθεστώς οικο-
νομικής εξάρτησης και υποτέλειας από
άλλες δυνάμεις. Η παρακμή της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με τις δυ-
τικές δυνάμεις δημιούργησε αυτή την ανι-
σόμετρη ανάπτυξη, η οποία οδήγησε στη
γενικότερη εξάρτηση της Βαλκανικής
Χερσονήσου από την ανάπτυξη του καπι-
ταλισμού στην Δυτική Ευρώπη. Έτσι, «η
επιβολή του οθωμανικού ζυγού στους
βαλκανικούς λαούς δεν επέφερε την από-
λυτη δυστυχία, όπως συχνά πιστεύεται. Εί-
δαμε ότι η έλευση των Τούρκων ήταν, από

βιβλιο
παρουσίαση

Ο Λευτέρης
Σταυριανός 
(1913–2004)
και η παγκόσμια ιστορία 
υπό το πρίσμα της εξάρτησης



γράφει ο Κώστας Θεριανός
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ορισμένες απόψεις, μάλλον ωφέλιμη παρά
καταστροφική. Οι κατακτητές επέβαλαν
δια της βίας την ειρήνη σε ολόκληρη την
χερσόνησο κι εξουδετέρωσαν την κατα-
πιεστική εντόπια αριστοκρατία. Σε πολλές
περιοχές, η θέση των αγροτών βελτιώθη-
κε σημαντικά με το νέο καθεστώς. Η κα-
τάσταση άλλαξε καθοριστικά όταν η  Οθω-
μανική Αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέ-
ει. Η αυτοκρατορική παρακμή επηρέασε
άμεσα όλους τους βαλκανικούς λαούς,
όπως άλλωστε και τους μουσουλμάνους
υπηκόους» (Σταυριανός, 2007: 289). 

Η μακρόχρονη παρακμή της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας και ο διαμελισμός της
μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου δεν έγινε σε οικονομικό και πο-
λιτικό κενό. Η ιστορία, σύμφωνα με τον
Σταυριανό, είναι παγκόσμια διαδικασία, η
ερμηνεία της παραπέμπει σε διεθνή δί-
κτυα και δεν είναι αποτελεσματική η οποι-
αδήποτε εξήγηση χωρίς την προσφυγή στα
δίκτυα αυτά. Της οθωμανικής παρακμής
έχουν προηγηθεί η συγκρότηση των εθνι-
κών κρατών και η βιομηχανική ανάπτυξη
στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι οποί-
ες όχι μόνο επιταχύνουν αλλά και θέτουν
υπό τον έλεγχό τους τις εξελίξεις στη Βαλ-
κανική Χερσόνησο. Τα εθνικά κράτη που
δημιουργούνται είναι νεογέννητα που κου-
βαλάνε το βάρος σχέσεων οικονομικής
εξάρτησης από τις δυτικές χώρες του ανα-
πτυγμένου καπιταλισμού, οι οποίες σμι-
λεύθηκαν την εποχή της παρακμής της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της ταυ-
τόχρονης οικονομικής και επιστημονικής
ανάπτυξης της Δύσης.

Παράλληλα με την ανισόμετρη οικονο-
μική ανάπτυξη, ο Σταυριανός προσπαθεί
να παρακολουθήσει και τις εξελίξεις στην
επιστήμη. Στην ενότητα με τίτλο «Δυτική
επιστήμη και το οθωμανικό βλέμμα του
βοδιού» (σελ. 278-283), ο συγγραφέας πα-
ρουσιάζει την ανισόμετρη ανάπτυξη των
επιστημών στην Δυτική Ευρώπη και την
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα μουσουλ-
μανικά κολέγια ή μεντρεσέδες έχουν θε-
ολογικό προσανατολισμό, έδιναν έμφαση
στη θεολογία και την νομική σε βάρος της
αστρονομίας, των μαθηματικών και της ια-
τρικής επιστήμης. Την εποχή που στη Δύ-
ση γίνεται μια επιστημονική επανάσταση,
με στροφή στην παρατήρηση και το πεί-
ραμα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία μένει
πίσω. Οι γεωγραφικοί χάρτες του Πίρι
Ρέις αποτελούν για τον Σταυριανό εξαίρε-
ση στο γενικό κανόνα. Ο Παράκελσος, ο
Βεζάλιος, ο Γαλιλαίος, ο Κοπέρνικος, ο
Κέπλερ είναι φιγούρες εντελώς άγνωστες
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Ο Σταυριανός πρωτοπορεί για την εποχή
του και στον τρόπο με τον οποίο αναλύει
και παρουσιάζει τις «αναπαραστάσεις»

και τα στερεότυπα για την οθωμανική κυ-
ριαρχία. «Οι Τούρκοι εξουσίαζαν τα Βαλ-
κάνια, για όσο καιρό το έκαναν, διότι ικα-
νοποιούσαν τις ανάγκες των υπηκόων τους
σε σημαντικό βαθμό. Σε μεταγενέστερους
αιώνες, οι διοικητικοί θεσμοί τους υπο-
βαθμίστηκαν και έγιναν φαύλοι και κατα-
πιεστικοί» (σελ. 250).

Ο Σταυριανός συγκρίνει την οθωμανική
κυριαρχία με την κυριαρχία των Βενετών
και καταλήγει ότι οι δεύτεροι ήταν σαφώς
πιο καταπιεστικοί. Και καταλήγει: «Συμ-
περασματικά, μπορούμε να απορρίψουμε
το μύθο των πέντε αιώνων «σκότους και
σκλαβιάς» ως τμήμα του παραδοσιακού
λαϊκού βαλκανικού εθνικισμού. Από πολ-
λές απόψεις, η Τουρκοκρατία ήταν στην
αρχή αξιέπαινη. Εξασφάλισε στους βαλ-
κανικούς λαούς ένα βαθμό ειρήνης και
ασφάλειας που ήταν ως τότε άγνωστος.
Τους έδωσε το δικαίωμα να διατηρήσουν
την πίστη τους και να διαχειρίζονται τα κοι-
νωνικά τους θέματα με ελάχιστη παρέμ-
βαση και φορολογική επιβάρυνση. Οποι-
αδήποτε σύγκριση με την κυριαρχία των
Βενετών στην Ελλάδα, την ίδια εποχή, είναι
σαφώς ευνοϊκή για τους Τούρκους […] Η
παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορικής
δομής είχε αναπόφευκτες συνέπειες για
τους υπηκόους της. Σε αντίθεση με την
προηγούμενη πειθαρχία κι αποτελεσματι-
κότητα, υπόκειντο πλέον στην αρπακτικό-
τητα των διοικητικών αξιωματούχων και
στη βιαιότητα ανεξέλεγκτων στρατιωτικών
και ληστρικών ομάδων» (σελ. 252).

Το καθεστώς της υποτέλειας δεν είναι
ούτε γραμμικό, ούτε της ίδιας υφής.
Όμως, είναι αυτό ακριβώς που διαμορφώ-
νει επικαθοριστικά την ιστορία των Βαλ-
κανίων. Ο Σταυριανός εισάγει την έννοια
του ιμπεριαλισμού, όπως τον ορίζει ο  W.L.
Langer στον οποίο και παραπέμπει, τον
οποίο στην πορεία διακρίνει σε «παλιό»
και «νέο» ιμπεριαλισμό: 

«Ιμπεριαλισμός ορίζεται ως η κυριαρ-
χία ή ο έλεγχος πολιτικός ή οικονομικός,
άμεσος ή έμμεσος, ενός κράτους, έθνους
η λαού σε άλλες αντίστοιχες ομάδες. Υπό
αυτήν την έννοια, προφανώς ο ιμπεριαλι-
σμός ασκούνταν από τις Μεγάλες Δυνά-
μεις στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη την
Εγγύς Ανατολή για αιώνες. Θα μπορούσε
κανείς να ξεκινήσει από τη μεσαιωνική
εποχή, όταν οι σταυροφόροι εισέβαλαν
στους Αγίους Τόπους, και να ακολουθήσει
τα ίχνη των ιμπεριαλιστικών δραστηριο-
τήτων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όταν η
Μεγάλη Αικατερίνη επιχείρησε να απο-
κτήσει για τον εγγονό της έναν αυτοκρα-
τορικό θρόνο στην Κωνσταντινούπολη κι
όταν η Βρετανία οικειοποιήθηκε την Αί-
γυπτο, την Κύπρο και τα Ιόνια Νησιά.

«Παρόλο που ο ιμπεριαλισμός υπήρξε

μόνιμος παράγοντας στις βαλκανικές υπο-
θέσεις, υπάρχει γενικά η άποψη ότι η φύ-
ση του άλλαξε αποφασιστικά στα τέλη του
19ου αιώνα. Έγινε πιο δυναμικός και πιο
διεισδυτικός. Παρήγαγε εντονότερες και
συχνότερες συμπλοκές ανάμεσα στις ίδιες
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Και είχε πο-
λύ μεγαλύτερη επίδραση στις επικράτειες
που δέχονταν την επιρροή του, είτε στα
Βαλκάνια είτε οπουδήποτε αλλού στον κό-
σμο. Αυτή η αλλαγή της φύσης του ήταν
αρκετά έντονη, ώστε να δικαιολογήσει τη
χρήση του όρου «νέος ιμπεριαλισμός»
(Σταυριανός, 2007: 787).  

Η φύση του «νέου» ιμπεριαλισμού προ-
έκυψε, κατά τον Σταυριανό, από τις οικο-
νομικές εξελίξεις που συνέβησαν στη Δυ-
τική Ευρώπη από τα μέσα του 19ου αιώνα
και μετά. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εκτός από την
πρωτοπόρο της βιομηχανικής επανάστα-
σης Μεγάλη Βρετανία, οδήγησε στον αν-
ταγωνισμό τους για την εξεύρεση αγορών
εκτός των εθνικών τους συνόρων και
εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Η συσσώ-
ρευση κεφαλαίου στο εσωτερικό των χω-
ρών μείωνε την αποδοτικότητα του. Η
προσπάθεια οικειοποίησης αγορών και
πρώτων υλών οδήγησε σε έναν ξέφρενο
ανταγωνισμό τις αναπτυγμένες βιομηχα-
νικά χώρες. Αποτέλεσμα: η Ευρώπη το
1914 είχε γίνει όχι μόνο το βιομηχανικό
εργαστήριο, αλλά και ο τραπεζίτης της
υφηλίου. Ταυτόχρονα, βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη διαδικασίες οικειοποίησης του κό-
σμου, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να συγ-
κριθούν ούτε με τις κατακτήσεις του Τζέν-
κινς Χαν (Σταυριανός, 2007: 787).

«Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα νέα
βαλκανικά κράτη υπέστησαν έντονη οικο-
νομική διείσδυση από τη Δύση, οι κύριες
εκδηλώσεις της οποίας ήταν τα κρατικά
δάνεια, τα οποία προκάλεσαν οικονομική
εξάρτηση, και η κατασκευή σιδηροδρό-
μων, η οποία αύξησε το εξωτερικό χρέος,
αλλά και οδήγησε έμμεσα σε μια εισροή
δυτικών μεταποιητικών προϊόντων»
(Σταυριανός, 2007: 789).

Η επέκταση του σιδηροδρομικού δι-
κτύου στη βαλκανική χερσόνησο ήταν για
τον συγγραφέα η αιχμή του δόρατος της
ιμπεριαλιστικής οικονομικής διείσδυσης.
Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηρο-
δρομικών γραμμών και βαγόνια, κατα-
σκευασμένα με δάνεια από ευρωπαϊκές
τράπεζες, τα οποία δόθηκαν σε εταιρείες
των καπιταλιστικών μητροπόλεων που εί-
χαν τα μέσα και την τεχνογνωσία να κατα-
σκευάσουν αυτό το δίκτυο, ευνόησαν την
οικονομική διείσδυση και εμπέδωσαν την
εξάρτηση των κρατών της Βαλκανικής από
τις καπιταλιστικές μητροπόλεις. Ταυτό-
χρονα, ανέπτυξαν και ανταγωνισμούς ανά-
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η μεσα στα νέα εθνικά κράτη για το ποιο θα
κατορθώσει να αποκτήσει «συγκριτικό
πλεονέκτημα» μέσω του δικού του σιδη-
ροδρομικού δικτύου έναντι των άλλων.
Έτσι, μέσα από τα στοιχεία που παραθέτει
ο Σταυριανός, τεκμηριώνεται ότι μαζί με
την εξάρτηση χτίζεται και ο ανταγωνισμός
των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου.
Η τουρκική κυβέρνηση έθεσε βέτο στην
πρόταση για κατασκευή σιδηροδρομικού
δικτύου στην Ελλάδα, το οποίο θα ένωνε
τη Θεσσαλονίκη με τη νότια Ελλάδα. Η Αυ-
στρία βρέθηκε σε σύγκρουση με τα συμ-
φέροντα της Σερβίας για το ποια πορεία
θα ακολουθήσουν οι σιδηροδρομικές
γραμμές. Ο ιμπεριαλισμός και οι σχέσεις
εξάρτησης που διαμορφώνουν τα νέα βαλ-
κανικά κράτη από τις καπιταλιστικές μη-
τροπόλεις, αλλά και οι μεταξύ τους αντι-
θέσεις και ανταγωνισμοί, γίνεται το νήμα
που οδηγεί από εδώ και πέρα την ιστορική
ανάλυση και την αφήγηση του Σταυριανού.

Τα δάνεια προς τα κράτη και οι επενδύ-
σεις γίνονταν, παραμονές του Πρώτου Παγ-
κοσμίου Πολέμου και στο πλαίσιο του οξυ-
μένου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, όχι
μόνο με οικονομικά αλλά κυρίως με πολι-
τικά κριτήρια. Στην εποχή του πολιτικού
ανταγωνισμού, που σύντομα έμελλε να γί-
νει στρατιωτική σύγκρουση, τα χρηματο-
οικονομικά κριτήρια έρχονταν σε δεύτερη
μοίρα σε σχέση με τα πολιτικά. Οι χώρες
δανειοδοτούνταν από τις καπιταλιστικές
μητροπόλεις ανάλογα με το ποια πλευρά
επέλεγαν στα μέτωπα που διαμορφώνον-
ταν παραμονές του πολέμου. Αυτό, όμως,
σήμαινε και μια απευθείας επικαθοριστική
ανάμιξη στην πολιτική ζωή των βαλκανι-
κών κρατών. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία
αιτήθηκε δανείου από τη Γαλλία το 1909
το οποίο δεν της δόθηκε. Μετά την συμ-
φωνία που υπέγραψε με τη Σερβία το 1912,
η Γαλλία άρχισε να βλέπει θετικά το δά-
νειο, υπολογίζοντας ότι αφού η Βουλγαρία
σύνηψε μυστική συμφωνία με τη Σερβία
θα ήταν αποφασισμένη να συμμαχήσει και
με τις δυνάμεις της Αντάντ. Ο Πουανκαρέ
ήταν αποφασισμένος να δώσει το δάνειο,
το οποίο είχε αρνηθεί το 1909. Όμως, η
επίσκεψη του Φερδινάνδου της Βουλγα-
ρίας στη Βιέννη και το Βερολίνο, έκαναν
τον Πουανκαρέ να αλλάξει άποψη και να
μην δώσει δάνειο στην Βουλγαρία. Μετά
τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, η
Βουλγαρία ζήτησε και πάλι δάνειο από τη
Γαλλία. Η Γαλλία αρχικά το αρνήθηκε και
πάλι, για να προθυμοποιηθεί να το δώσει
λίγο αργότερα με τον όρο αντικατάστασης
της ευνοϊκής προς τη Γερμανία κυβέρνη-
σης της Βουλγαρίας. Τελικά, η Βουλγαρία
πήρε δάνειο από τη Γερμανία και συμμά-
χησε με τις Κεντρικές Δυνάμεις (Σταυρια-
νός, 2007: 794 - 795). Αποτέλεσμα όλων

αυτών των διαδικασιών ήταν τα βαλκανικά
κράτη, τα οποία είχαν ασήμαντα χρέη ως
το 1878, να βρεθούν αντιμέτωπα με τερά-
στια χρέη το 1914.

Το βιβλίο «Τα Βαλκάνια από το 1453»
εκδόθηκε το 1958, όταν ο Σταυριανός είναι
σε ηλικία 45 ετών. Ποιο είναι το «ιδεολο-
γικό» και «πνευματικό» κλίμα που επι-
κρατεί στις Η.Π.Α. την εποχή που ο Σταυ-
ριανός εκδίδει το βιβλίο του; Ποιο είναι
το κυρίαρχο επιστημονικό ρεύμα στα ζη-
τήματα της ανάπτυξης και της υπανάπτυ-
ξης; Σε ποιο βαθμό και πόσο έχει μορφο-
ποιηθεί επιστημονικά ο επιστημονικός
λόγος που αντιμετωπίζει το ζήτημα της
ανάπτυξης και της υπανάπτυξης με τους
όρους που το χειρίζεται ο Σταυριανός, δη-
λαδή ως σχέσεις εξάρτησης των χωρών
της καπιταλιστικής περιφέρειας από τις
χώρες της καπιταλιστικής μητρόπολης;

Η σύντομη απάντηση που θα επιχειρή-
σουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θεωρούμε
ότι δείχνει σε γενικές γραμμές γιατί το έρ-
γο του Σταυριανού στο πεδίο της παγκό-
σμιας ιστορίας είναι πρωτοποριακό, εν-
τάσσοντας ταυτόχρονα το συγγραφέα στο
πλαίσιο της μαρξιστικής προσέγγισης της
ιστορίας. 

2. Ιμπεριαλισμός, εξάρτηση 
και παγκόσμια ιστορία

Το έργο του Σταυριανού Τα Βαλκάνια
από το 1453 και μετά εκδόθηκε το 1958.
Το 1966 εκδόθηκε το βιβλίο The World
since 1500: A Global History. Κινήθηκε
στον άξονα της ίδιας προσέγγισης: παγ-

κόσμια αντιμετώπιση της ιστορίας μέσω
των διεθνών σχέσεων που προκαλεί ο ιμ-
περιαλισμός και η εξάρτηση. Ο Σταυρια-
νός ήταν πολιτικά κοντά στους Δημοκρα-
τικούς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και με-
θοδολογικά εργαλεία και κατηγορίες της
μαρξιστικής ανάλυσης της ιστορίας. Κυ-
ρίως της προσέγγισης των θεωριών της
εξάρτησης που εμφανίζεται και μορφο-
ποιείται στα αμερικάνικα πανεπιστήμια,
αλλά και μέσω του περιοδικού Monthly
Review τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Το 1981 εκδίδεται το ογκώδες έργο του
The Global Rift. Εδώ αφιερώνει πολλές σε-
λίδες προκειμένου να παρουσιάσει το ερ-
μηνευτικό του σχήμα της παγκόσμιας ιστο-
ρίας. Και σε αυτό το βιβλίο, η επαφή του με
την μαρξιστική ανάλυση και τις θεωρίες της
εξάρτησης δεν είναι ούτε επιλεκτική ούτε
περιστασιακή. Αντίθετα, στο βιβλίο αυτό
συγκροτεί ξεκάθαρα τις επιστημονικές του
επιλογές και παραδοχές, οι οποίες είναι
στον αντίποδα της έννοιας της ανάπτυξης/
υπανάπτυξης των λειτουργιστών και εκσυγ-
χρονιστών οικονομολόγων και κοινωνιολό-
γων, οι οποίοι θεωρούσαν την υπανάπτυξη
εσωτερικό πρόβλημα της δομής της οικο-
νομίας και της κοινωνίας των χωρών του
Τρίτου Κόσμου. Γράφει χαρακτηριστικά:

«Η υπανάπτυξη δεν είναι ένα εσωτερικό
φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στις δομές
του συνόλου των χωρών του Τρίτου Κό-
σμου, αλλά ένα προϊόν του παγκόσμιου κα-
πιταλιστικού συστήματος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του. Δεν μπορεί να
υπάρξει κανένας τρόπος να για ξεπεραστεί
η υπανάπτυξη, παρά μόνο θέτοντας τέλος
στην εξάρτηση. Η ανάπτυξη δεν είναι ένα
οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί
με ενέσεις κεφαλαίου, αλλά μάλλον ένα
πολιτικό πρόβλημα. Γιατί η υπανάπτυξη
είναι προϊόν του παγκόσμιου καπιταλιστι-
κού συστήματος;» (Stavrianos, 1981: 35).

Ο Σταυριανός προσπαθεί να διακρίνει
σε περιόδους την παγκόσμια ιστορία με
κριτήριο τις διεθνείς σχέσεις εξάρτησης:
Στο The Global Rift, κάνει συχνές και μα-
κροσκελείς αναφορές τόσο στο έργο του
Μαρξ, όσο και θεωρητικών της εξάρτησης
προσπαθώντας να οικοδομήσει το δικό
του ιστορικό αφήγημα μέσω του οποίου
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δείχνει από πότε και με ποιους τρόπους η παγκόσμια ιστορία της αν-
θρωπότητας αρθρώνεται σε σχέσεις εξάρτησης και ανισόμετρης ανά-
πτυξης.

3. Η Ιστορία του Ανθρώπινου Γένους
Ο Σταυριανός είναι γνωστός στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα όχι

για το επιστημονικό του έργο και την προσέγγισή του στην παγκόσμια
ιστορία, αλλά για το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Ανθρώπινου Γένους,
το οποίο αποσύρθηκε κατόπιν διαμαρτυριών που προήλθαν από τη
Νέα Δημοκρατία και την Ιερά Σύνοδο.

Ποιο ήταν το πρόβλημα με το συγκεκριμένο βιβλίο, ώστε να ξεση-
κωθούν τέτοιες αντιδράσεις; Το βιβλίο προσπαθούσε να «αφηγηθεί»
την ιστορία του ανθρώπινου γένους πατώντας στη θεωρία της εξέλι-
ξης, στην αντίληψη που είχε υιοθετήσει και ο Ένγκελς στη Διαλεκτική
της Φύσης, ότι ο άνθρωπος δημιούργησε πολιτισμό με την εργασία,
καθώς ήταν το μόνο είδος που μπορούσε να εργαστεί κτλ. 

Αυτή η υλιστική διαλεκτική αντίληψη της δημιουργίας του ανθρώπου
–την οποία είχε παρουσιάσει ο Σταυριανός σε προηγούμενο βιβλίο του
με τίτλο  Man the Toolmaker, (Ο Άνθρωπος κατασκευαστής εργαλείων),
Chicago, Follett Publishing Co., 1973– ήταν που προξένησε συγκρού-
σεις και διαμαρτυρίες.

Δεν ήταν, όμως, η μοναδική αιτία. Οι αναλυτικές κατηγορίες του ιμ-
περιαλισμού και της αποικιοκρατίας συσπείρωσαν τους ιδεολογικά και
πολιτικά αντίπαλους απέναντι στον συγγραφέα και τελικά, το βιβλίο
αποσύρθηκε.
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57 και πλέον χρόνια μας χωρίζουν από τις εκλογές του Μάη του
1958 που οδήγησαν στην ανάδειξη της ΕΔΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση,
προκαλώντας πολιτικό «σεισμό», και παρά το γεγονός πως έχουν
γραφτεί και ειπωθεί πολλά για την περίοδο, η Ευγενία Καβαλλάρη κυ-
κλοφορεί το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Οι Ιστορικές Εκλογές του 1958
και η Ημαθία» από τις εκδόσεις Historical Quest.

Όπως μαρτυρεί και ο τίτλος, τη συγγραφέα απασχολεί το συγκεκριμένο
γεγονός σε τοπικό αλλά βέβαια και σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Η Ευγενία Καβαλλάρη ασχολείται με τις εκλογές του 1958 στη συγ-
κεκριμένη περιοχή της Ημαθίας, προσφέροντας στους αναγνώστες
πλούσιο υλικό από δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων  της εποχής,
έγγραφα κρατικών φορέων, πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών
οργανώσεων, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ώστε καθίσταται
φωτεινή η εκλογική μάχη και φανερή η σημαντικότητα που έχει, κάτι
άλλωστε που το υπογραμμίζει εξαρχής στον τίτλο της έρευνάς της χα-
ρακτηρίζοντάς την με το επίθετο «ιστορική». Μία τέτοια ανάγνωση, το-
πικού χαρακτήρα, η επικέντρωση σε τοπικά προσδιορισμένα στοιχεία
για την Ημαθία, αποτελεί όπως είναι φυσικό κύριο ζήτημα για τη συγ-
γραφέα. Η προσπάθειά της όμως δεν περιορίζεται στο να γράψει μόνο
τοπική ιστορία. Το αντίθετο. Ένα τέτοιο βιβλίο με τέτοιο ιστορικό θέμα

δεν μπορεί παρά να έχει πανελλαδική αναφορά
με όσα περιγράφει, εξιστορεί και ερμηνεύει, κι
αυτό είναι κάτι που δεν ξεφεύγει από την προσοχή
της συγγραφέως.

Μέσα από την εξιστόρηση των τοπικών γεγο-
νότων στην Ημαθία η συγγραφέας καταπιάνεται
με το πολύ συγκεκριμένο ζήτημα των πολιτικών
εξελίξεων στην πατρίδα μας το 1958 και με το
ερώτημα, πώς οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη ζωή της
χώρας και του λαού. Το έτος 1958 αποτελεί  κομ-
βικό σημείο για τη μεταπολεμική και μετεμφυλιακή
ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι ελάχιστα
τα χρόνια  που το χωρίζουν από τη λήξη των πο-
λεμικών δεινών και οι πληγές και το αίμα που
άφησε πάνω στο κορμί της χώρας η φασιστική
κατοχή ο εμφύλιος και η ήττα, με την επικράτηση

των αντιδραστικών δυνάμεων και του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
είναι απόλυτα ανοιχτές. Παρ’ όλα αυτά η κοινωνία της εποχής βηματίζει
στο μεταπολεμικό κόσμο, έναν κόσμο εγκλωβισμένο σε νέες δίνες.

Οι εκλογές του 1958 διεξάγονται σε περίοδο ανασυγκρότησης του
αστικού κράτους, περίοδο κατά την οποία προσπαθεί να θωρακιστεί
περαιτέρω, ενισχύοντας τους «δεσμούς» με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα,
βαθαίνοντας την υποτέλεια και εξάρτηση της χώρας, πρώτα και κύρια
στον αμερικανικό παράγοντα-ΝΑΤΟ και κατά δεύτερο στην εμφανιζόμενη
ευρωπαϊκή εκδοχή-ΕΟΚ.

Η αστική τάξη της χώρας, σε αγαστή συνεργασία με τα ξένα
συμφέροντα επιδιώκει αυτήν την περίοδο να κλείσει και εκκρεμότητες,
όπως για παράδειγμα το θέμα του Κυπριακού. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ
με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία προχωρά σε όλα τα παραπάνω
επίπεδα και στο ζήτημα της Κύπρου και στη σύνδεση της χώρας με την
ΕΟΚ, εξελίξεις που κατά τη συγγραφέα έχουν τον αντίκτυπό τους και
στη σημερινή εποχή. Σημειώνει  τον εκλογικό καταποντισμό του
λεγόμενου «Κέντρου», ο οποίος σε συνάρτηση με τις παρεμβάσεις του
ξένου παράγοντα και του ντόπιου κατεστημένου της περιόδου  καταλήγει
λίγα χρόνια έπειτα στην ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στις αρχές
της δεκαετίας του ’60, με τη γνωστή εξέλιξη.

Δε θα μπορούσαν ασφαλώς οι εκλογές να σημαδεύονται μόνο από
αυτά τα γεγονότα. Τον εκλογικό «σεισμό» τον προκαλεί βεβαίως ο

θρίαμβος της τότε αριστεράς, που εκφράζεται νόμιμα με την ΕΔΑ και
αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση, όντας παράνομο και διω-
κόμενο άγρια το ΚΚΕ και μόλις εννέα χρόνια από το 1949!

Ο νομός Ημαθίας, όπως είναι φυσικό δε μένει έξω από αυτά τα γε-
γονότα. Η εκλογική μάχη είναι σκληρή και το εκλογικό αποτέλεσμα
στην ίδια κατεύθυνση με το πανελλαδικό. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτη-
ριστικό για την περιοχή είναι πως εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής
από την Αριστερά, κάτι που ξανασυμβαίνει δεκαετίες αργότερα, όταν
το ΚΚΕ το 1996 εξέλεξε βουλευτή.

Σημειώνοντας τα παραπάνω, η έρευνα της Καβαλλάρη επικεντρώνεται
στο ερώτημα, πώς λειτούργησαν συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες.
Εκτός από την τεράστια δουλειά των αγωνιστών της περιόδου που
έπρεπε να ξεπεράσουν πλήθος εμπόδια, νομικά, αποκλεισμούς, τρο-
μοκρατία κ.α., την ενδιαφέρει να φανερώσει μέσα από το παράδειγμα
της Ημαθίας και όλους εκείνους τους παράγοντες που οδήγησαν σε
αυτήν την επιτυχία. Η πρώτη πολιτική συγκυρία στην οποία στέκεται
είναι η αδυναμία του αστικού πολιτικού συστήματος, να αναδείξει ένα
δεύτερο πόλο, εκτός της δεξιάς ΕΡΕ, που θα είχε την ικανότητα να
απορροφήσει κραδασμούς, να ενσωματώσει τις λαϊκές συνειδήσεις
και αντιδράσεις. Η πολυδιάσπαση αλλά και η γενικότερη ανυποληψία
των κομμάτων του «Κέντρου» αποτελούν για τη συγγραφέα μία από τις
παραμέτρους που σπρώχνουν προς την ΕΔΑ. Πλατιές λαϊκές μάζες,
κύρια ΕΑΜικής καταγωγής προσανατολίζονται σ’ αυτήν ως φυσικό
επακόλουθο. Υπάρχουν όμως και πολιτικοί που προσχωρούν στην ΕΔΑ,
«φιλελεύθερης» ή ακόμα και «δεξιάς» καταγωγής και απόχρωσης
που μπορεί κανείς να πει πως ενισχύουν σε ένα βαθμό το εκλογικό
αποτέλεσμα υπέρ της. Σαν τέτοιους η Ευγενία Καβαλλάρη αναφέρει
τους Τσιριμώκο, Μερκούρη, Μπακόπουλο, Βουλοδήμο, Ζάκκα, Στρατή,
Πυρομάγλου, Λεονάρδο κ.α.

Δεύτερη σημαντική παράμετρος που επηρεάζει κατ’ εξοχήν το
εκλογικό σώμα και το στρέφει αριστερά, παρά τις αντικειμενικές δυ-
σκολίες της εποχής, η όξυνση του συνόλου των λαϊκών προβλημάτων.

Παράγοντας σημαντικός το Κυπριακό,  αλλά και το ενδεχόμενο εγ-
κατάστασης στη χώρα αμερικάνικων πυραυλικών συστημάτων, η στάση
της ΕΔΑ στα συγκεκριμένα ενδεχόμενα, σε αντίθεση με τη στάση των
ΕΡΕ και «Κέντρου».

Τέταρτο που προσμετρά η συγγραφέας στους λόγους ενίσχυσης της
ΕΔΑ, ο καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος της υπερενισχυμένης ανα-
λογικής, αποτέλεσμα πολιτικής συμπαιγνίας Καραμανλή-Παπανδρέου,
νόμος που προκαλούσε απέχθεια σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα.

Η ανάδειξη της ΕΔΑ το Μάη του 1958 σε αξιωματική αντιπολίτευση,
«θορυβεί» σοβαρά ντόπιους και ξένους, Παλάτι-ΗΠΑ-αστικά επιτελεία
και τους οδηγεί να λάβουν μέτρα, όπως η ενοποίηση του «Κέντρου»
και η ενίσχυση ακόμα περισσότερο της κρατικής καταστολής. Οι
εκλογές αυτές αφυπνίζουν το πολιτικό κατεστημένο, το οποίο δρώντας
μεθοδικά και «ακαριαία» το επόμενο διάστημα, φροντίζει ώστε να μην
«επαναληφθεί» κάτι τέτοιο και εννέα χρόνια αργότερα απαντά με την
επιβολή της στυγνής στρατιωτικής δικτατορίας του 1967.
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Η Ευγενία Καβαλλάρη κατοικεί στη Βέροια. Είναι φιλόλογος, Πτυχιούχος Φιλοσοφικής
Σχολής ΑΠΘ (τμήμα Φιλολογίας) με ειδίκευση στη Μεσαιωνική και Νεοελληνική
Φιλολογία. Είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του συνδέσμου Φιλολόγων νομού
Ημαθίας καθώς και μέλος του Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και διετέλεσε μέλος του
Δ.Σ του Εθνικού Μουσείου Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας. Έχει συμμετάσχει σε
πλήθος ημερίδες και συνέδρια της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ενώ ήταν ει-
σηγήτρια σε ιστορικά συνέδρια και σε παρουσιάσεις λογοτεχνικών-ιστορικών βι-
βλίων αλλά και συγγραφέων. Αρθρογραφεί τακτικά σε τοπικής και πανελλαδικής
εμβέλειας ΜΜΕ και ιστοσελίδες.

«Οι Ιστορικές Εκλογές του 1958 και η Ημαθία», 
εκδόσεις Historical Quest

Ευγενία Καβαλλάρη
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