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αντίπρολόγου
Η ιστορία μοιάζει να κινείται όπως στον πίνακα του Π. Κλεε, «Angelus Novus». 

Κινείται με ταχύτητα προς το αύριο, σχεδόν δαιμονισμένα, 
κοιτώντας όμως προς τα πίσω, προς το παρελθόν. 

Αν παρακολουθήσουμε λεπτομερειακά τις πρόσφατες εξελίξεις θα δούμε ότι δικαιώματα και
κατακτήσεις που κερδήθηκαν με ιδρώτα και αίμα σφαγιάζονται στο βωμό του μνημονίου,
που είναι το εγχώριο απότοκο της καπιταλιστικής κρίσης. Μια σειρά πληγές του ιστορικού
παρελθόντος παρουσιάζονται πάλι μπροστά μας, περιγελώντας τη στέρεα βεβαιότητά μας 

πως κλείστηκαν ερμητικά στα χρονοντούλαπα.
Πρόσφατο φρικτό παράδειγμα στο προσφυγικό, η θέληση των προσφύγων και μεταναστών

να πάνε στα γερμανικά εδάφη, δηλαδή σε ένα από τα κράτη – σφαγέα των χωρών τους. 
Είναι σαν να ζητούσαν το 1940 οι Έλληνες να πάνε στη Γερμανία ή την Ιταλία... 

Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Όταν υποχωρεί η αριστερά, οι αξίες της, η ιδεολογία και η ηθική της,
επανέρχονται στο προσκήνιο –σαν να βγήκε το τζίνι από το μπουκάλι του– όλες οι παλιές αμαρτίες. 

Οι νικητές του α’ μισού του 20ου αιώνα, οι διάκονοι της Οκτωβριανής και Κινέζικης
Επανάστασης και των Λαϊκών Δημοκρατιών (Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία

κλπ) βρίσκονται στη δυσχερή θέση να παρακολουθούν τα παιδιά τους να βγάζουν διαβατήρια
για την αλλοδαπή, να στριμώχνονται τυπώνοντας βιογραφικά, να ζουν με φιλοδωρήματα 

και ν’ αντικρύζουν το μέλλον σαν ζόφο που έρχεται καταπάνω τους.
Ανάποδη ιστορική κίνηση! Ανάποδος καιρός! Ανάποδη εποχή!

Αλλά εμείς, επειδή είμαστε διαλεκτικοί υλιστές, θεωρούμε ότι η κίνηση είναι διαρκής
και το αύριο βρίσκεται στα δικά μας χέρια· δεν ησυχάζουμε, 
δημιουργούμε τις συνθήκες για να αλλάξουμε τα πράγματα, 

να τα φέρουμε στο ύψος των ανθρώπων, 
να μη συμβιβαστούμε με τη δοσμένη τάξη πραγμάτων.

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος – αντιτετράδια της εκπαίδευσης έχουμε δεκάδες λόγους να είμαστε
ευχαριστημένοι, γιατί ο λόγος μας έγινε σπορά και πολλά από τα λεγόμενά μας φύτρωσαν
στους σχολικούς χώρους, άλλα βέβαια τα πήραν εχθροί και άσπονδοι φίλοι και τα ‘καναν

αγνώριστα. Έχουμε όμως, επίσης, δεκάδες λόγους να «κατσουφιάζουμε», όταν βλέπουμε
την απεραντοσύνη των σκοπών μας να πνίγεται στα βαλτόνερα 

και στις μικρότητες της καθημερινής συνήθειας.
Είναι σαν να γλύτωσε ο Οδυσσέας από τους Κύκλωπες, τους Λαιστρυγόνες και το θυμωμένο

Ποσειδώνα και να τον τσίμπησε ένας ταπεινός και φαρμακερός σκορπιός. Τ’ αναπάντεχο!
Απέναντί μας στέκει το κάστρο των μπουρζουάδων. Ειρωνικό, φαντάζει απόρθητο, όμως
μέσα του σπαράσσονται οι φυλές, δολοπλοκούν οι μηχανορράφοι, σφάζονται οι επίγονοι 

για το ποιος θα γίνει κυβερνώσα κάτι. Αν κρατιούνται στη ζωή (μ’ αιμομιξίες και αναπνοές
θαλάμου εντατικής) είναι γιατί όλοι εμείς, εργάτες του χεριού και του μυαλού,

δεν έχουμε την αναγκαία αυτοπεποίθηση. 
Είναι γιατί κοιτάμε χαμηλά ψάχνοντας για τη χαμένη τιμή, 

αυτήν που κερδίζεται στους δρόμους και στα μαρμαρένια αλώνια.
Εμείς οι διανοούμενοι δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα από το μαύρο γάλα των υπερκείμενων

αφεντικών. Αντίθετα, μπορούμε να βρούμε την απαντοχή και τη δύναμή μας 
στη διαρκή έξοδο προς τους φτωχούς, τους απόκληρους και τους κατατρεγμένους.

Ο πρισματικός καθρέφτης που μας παρουσιάζει 
η κυρίαρχη τάξη είναι fata morgana. Ψευδαίσθηση. 

Ο νοτισμένος από τον ιδρώτα και αίμα καθρέφτης της φυλής μας 
μπορεί να μην είναι λαμπερός αλλά είναι πραγματικός. 

Έξοδος στον κόσμο της εργασίας και τη νέα γενιά.
Qui si conviem lasciare ogni sospetto, Ogni vilta conviem che qui sia morta.

(Εδώ πρέπει να αφήσεις κάθε υποψία. Κάθε ποταπότητα πρέπει να πεθάνει
(Δάντης, «Η θεία κωμωδία»)
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Νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα προ των πυλών, άγρια φο-
ροεπιδρομή τελικής αφαίμαξης των λαϊκών εισοδη-
μάτων, και με νέες αυξήσεις στους έμμεσους φόρους

που πλήττουν κυρίως τα πιο φτωχά στρώματα, βαριές περι-
κοπές στις επικουρικές και κύριες συντάξεις, διευρυμένη
επίθεση στη λαϊκή κατοικία, επίσπευση του ξεπουλήματος
όσης δημόσιας περιουσίας και όσων δημόσιων υποδομών
έχουν απομείνει. 

Οι δανειστές εντείνουν τις πιέσεις και τους εκβιασμούς. «Οι
αριθμοί πρέπει να βγαίνουν» κραυγάζει η Λαγκάρντ. «Η Ελλάδα
πρέπει να κάνει περισσότερα», «Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο
πρόγραμμα έχει συμφωνηθεί» συμπληρώνει ο Σόιμπλε.

Η υποτιθέμενη εκμετάλλευση, εκ μέρους της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των αποκαλύψεων των Wikileaks για τις συνο-
μιλίες Τόμσεν και Βελκουλέσκου [όπου τα υψηλόβαθμα στε-
λέχη του ΔΝΤ μεθόδευαν την καθυστέρηση της ελληνικής αξιο-
λόγησης με σκοπό τη δημιουργία πιστωτικής ασφυξίας, ώστε,
σε συνδυασμό με το επερχόμενο βρετανικό δημοψήφισμα και
την απειλή του Brexit, η μεν ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί
ακόμη σκληρότερα μέτρα, η δε ΕΕ ευρεία αναδιάρθρωση του
ελληνικού χρέους] αποδείχθηκε μπούμερανγκ. Όχι μόνο δε
διευρύνθηκε το όποιο ρήγμα μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ, όσον αφορά
στην αξιολόγηση και στα απαιτούμενα μέτρα, αλλά η «ελαστι-
κή» ΕΕ προσέγγισε -μέχρι ταυτίσεως- τις θέσεις του «σκλη-
ρού» ΔΝΤ. ΔΝΤ και Γερμανία κονιορτοποιούν τους κυβερνη-
τικούς «χειρισμούς» και ενταφιάζουν τις κυβερνητικές προσ-
δοκίες για απόσπαση ευνοϊκής μεταχείρισης από την «καλή»
Γερμανία και «καλή» ΕΕ απέναντι στο «κακό» ΔΝΤ και για
αποχώρηση του τελευταίου από το Μνημόνιο. Όπως αποσα-
φήνισε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, Μπενουά Κερέ «...συμφωνούμε πλήρως με το ΔΝΤ στην
ανάγκη για μια ισχυρή δέσμη μέτρων. Ο σκοπός των συζητή-
σεων είναι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του Μνη-
μονίου και ένα νέο πρόγραμμα με το ΔΝΤ». Ο νοών νοείτω…

Τα «λάθη» και οι «ανοησίες» του ΔΝΤ, εναντίον των οποίων
ξεσπάθωσε ο Α. Τσίπρας, ακυρώνοντας το προηγούμενο φλερτ
του με αυτό, κατά κανόνα, υιοθετούνται από τη Γερμανία και
την ΕΕ. Και η πρωθυπουργική έπαρση, που αποτυπώθηκε στις
μεγαλοστομίες πως «πρέπει να προστατέψουμε την Ευρώπη
από το ΔΝΤ»(!) και «δεν θα αφήσουμε τον Τόμσεν να διαλύσει

την Ευρώπη»(!), εκτός από τη φαιδρή πλευρά ενός επα-
ναλαμβανόμενου μι-

κρομεγαλισμού,
κατέδειξε και τον

κυβερνητικό
ζήλο να δη-

λώσει υποταγή στον ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό και να επιχειρή-
σει, για άλλη μια φορά, τον εξαγνισμό του.

Τακτικισμοί και παλινωδίες
Οι πρώην πολέμιοι του «μερκελισμού» εξελίχθηκαν στους

πλέον ένθερμους θιασώτες του. Αυτοί που συνάντησαν την
«κατανόηση» και την «υποστήριξη» του ΔΝΤ και των ΗΠΑ απέ-
ναντι στην «καταστροφική» πολιτική της Μέρκελ, αυτοί που
έκαναν νόμο του ελληνικού κράτους και ζήτησαν με επιστολή
τους τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο τρίτο Μνημόνιο, παριστάνουν
τώρα πως διεξάγουν «ηρωική μάχη» εναντίον του ΔΝΤ. Έφτα-
σε, μάλιστα, στο σημείο ο υπ. Οικονομίας, Γ. Σταθάκης, σε μια
εμετική επίδειξη εκδούλευσης στη Γερμανία, να δηλώσει ότι
«το χρέος μέχρι το 2022 είναι βιώσιμο», υιοθετώντας τη στα-
θερή θέση του Σόιμπλε γι’ αυτό το ζήτημα, ο δε υπουργός Οι-
κονομικών, Ε. Τσακαλώτος, να περιορίσει τις προσδοκίες του
στο «να μας δώσουν κάτι(!) για το χρέος μετά την αξιολόγηση».
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από το περίφημο γενναίο «κούρεμα»
του μη βιώσιμου χρέους, πέρασε στην αναγνώριση της βιωσι-
μότητάς του και στην «ήπια» αναδιάρθρωσή του, παραιτούμενη
από διεκδικήσεις και «σκληρές» διαπραγματεύσεις. Άντε, να
μας δώσουν και κάτι…

Οι αλλοπρόσαλλοι τακτικισμοί και οι κραυγαλέες παλινωδίες
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που καταλήγουν στην υποταγή
της στους δανειστές και της ΕΕ και του ΔΝΤ, χαρακτηρίζουν
ολόκληρη την περίοδο της κυβερνητικής της θητείας. Μετά τη
νέα διακοπή των διαπραγματεύσεων με την τετραμερή, οι αρ-
μόδιοι υπουργοί -ενώ προηγουμένως διαβεβαίωναν πως η πε-
ρίφημη συμφωνία είναι ζήτημα ωρών- εξήγγειλαν την εσπευ-
σμένη κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή για το Ασφαλιστικό
και το Φορολογικό, δηλώνοντας πως δεν συνιστά μονομερή
ενέργεια, και ταυτόχρονα ο Α. Τσίπρας έσπευδε στο Παρίσι και
το Στρασβούργο για συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Γαλλίας
και τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, εκλιπαρώντας αγω-
νιωδώς πολιτική στήριξη.

Παράλληλα, η κυβερνητική προπαγάνδα εξακολουθεί να επι-
στρατεύει θλιβερές επινοήσεις για τις ανύπαρκτες «κόκκινες
γραμμές» της κυβέρνησης, πασχίζοντας να συγκαλύψει το γε-
γονός της άτακτης υποχώρησής της σε ολόκληρο το μέτωπο
των διαπραγματεύσεων και της ολοκληρωτικής κατάρρευσης
όλων των «κόκκινων γραμμών» της και να συσκοτίσει την
κραυγάζουσα πραγματικότητα της επερχόμενης άγριας κλιμά-
κωσης της αντιλαϊκής επίθεσης. Πρόκειται για τετριμμένους
επικοινωνιακούς χειρισμούς που πασχίζουν να σπείρουν αυ-
ταπάτες για την πραγματική αντιλαϊκή φύση και πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και -ταυτόχρονα- να προλειάνουν

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία
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το έδαφος ώστε, την «ύστατη στιγμή», όταν ο «χρόνος θα έχει
τελειώσει», να προβληθεί η επιτακτικότητα της «σύγκλισης»
και της αποδοχής των ιμπεριαλιστικών απαιτήσεων, ώστε να δι-
καιολογηθεί η τελική συνθηκολόγηση και υποταγή της κυβέρ-
νησης και να εκβιαστεί εκ νέου η λαϊκή ανοχή και συναίνεση.

Πλήρης υποταγή στους ισχυρούς
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγχώριων αντι-

λαϊκών πολιτικών δυνάμεων. Υποταγμένος, βαθιά ταπεινωμένος,
αμετάκλητα παγιδευμένος στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
του ιμπεριαλισμού και της εγχώριας ολιγαρχίας, υποκλίνεται στην
ιμπεριαλιστική ισχύ. Χρησιμοποιεί, μάλιστα, τις ίδιες μεθόδους
και αναπαράγει την ίδια επιχειρηματολογία και εκβιαστικά δι-
λήμματα των προκατόχων του για το μονόδρομο του τρίτου Μνη-
μονίου, «ευνοϊκότερου»(!) υποτίθεται των προηγούμενων. Αυτή
είναι η  υποτιθέμενη σκληρή διαπραγμάτευση, αυτή είναι η πε-
ρίφημη «αντιμνημονιακή διέξοδος», η πλήρης υποταγή στους
ισχυρούς. Υπεραμυνόμενος της ταπεινωτικής προσαρμογής του
και της πιστής εκπλήρωσης των δεσμεύσεών του απέναντι στους
δανειστές, συγχρονίζεται με το ταυτόσημο αντιδραστικό μήνυμα
όλων των μνημονιόδουλων, σπέρνοντας ηττοπάθεια και απογοή-
τευση στα λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα σ’ όσους είχαν εναποθέσει
τις ελπίδες τους σε μια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επικαλούμενος -
μάλιστα- την υποτιθέμενη αριστερή του ταυτότητα, προσφέρει
πολύτιμες υπηρεσίες στις αντιδραστικές δυνάμεις δυσφημίζοντας
την έννοια της Αριστεράς, προσφέροντας όπλα σε ένα -εν εξελί-
ξει- αντιαριστερό, αντικομμουνιστικό παραλήρημα, που χρεώνει
στην Αριστερά την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.

Για να περάσουν τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα από τη συγκυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρειάζεται  να δη-
μιουργηθούν εκ νέου συνθήκες αποπρο-
σανατολισμού και σύγχυσης της κοινής
γνώμης, που να απορροφήσουν τις ανα-
πόφευκτες λαϊκές αντιδράσεις. Ήδη, οι
ανακατατάξεις ενός αυταπόδεικτα χρεοκοπημένου
πολιτικού συστήματος [στο χώρο της ακροδε-
ξιάς, της κεντροαριστεράς και της κεντροδε-
ξιάς] προοιωνίζονται «διάταξη εκλογικής
μά χης» για το ενδεχόμενο της μετάθεσης
της «αξιολόγησης» για τον κρίσιμο Ιούλη,
στον οποίο θα πρέπει να πληρωθούν τοκο-
χρεολύσια ύψους περίπου 9 δις €.

Όπως εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση, γί-
νεται ολοένα πιο επιτακτική η ανάγκη της τα-
ξικής αντιπαράθεσης του εργατικού και λαϊκού
κινήματος με την αντιδραστική κυβερνητική
πολιτική και τα ξένα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Με
δυο λόγια καλείται ο λαός να βγει στους δρό-
μους και απαιτείται γι’ αυτό η πιο ενεργη-
τική παρέμβαση της πραγματικής αριστε-
ράς, αυτής που μπορεί να αντιληφθεί το
βάθος της κύριας αντίθεσης, του ιμπε-
ριαλισμού και της ντόπιας ολιγαρχίας
από τη μια πλευρά και του λαού από την άλ-
λη, της αντίθεσης που περονιάζει την ελληνική
κοινωνία, με την έκταση της εξάρτησης που
βαθαίνει μέρα με τη μέρα, τόσο στην ακο-
λουθούμενη μνημονιακή πολιτική, όσο και
στο θέμα του προσφυγικού προβλήματος. 

Α) Ασφαλιστικό. Το νέο αντιασφαλιστι-
κό νομοσχέδιο, που κατατίθεται την εβδο-
μάδα έκδοσης των «α», για το οποίο η κυ-
βέρνηση ευελπιστεί να έχει τη σύμφωνη
γνώμη των δανειστών, περιλαμβάνει: 

*Κύριες συντάξεις. Ισχυρίζεται το
υπουργείο στην προκλητική ανακοίνωσή
του: «Διασφαλίστηκε η απόλυτη προστα-
σία των κύριων συντάξεων. Εξασφαλί-
σθηκε, επίσης, εθνική σύνταξη 384 ευρώ
και ποσοστά αναπλήρωσης κοντά σε αυτά
της αρχικής κυβερνητικής πρότασης,
που προστατεύουν τους πιο αδύναμους
και ταυτόχρονα δίνουν κίνητρα παραμο-
νής στην εργασία για όσους έχουν αυτήν
τη δυνατότητα.Καμιά επικουρική σύνταξη
συνταξιούχου με μεσαία ή μικρά εισοδή-
ματα δεν πρόκειται να μειωθεί. Δημοσι-
εύματα που κάνουν λόγο για περικοπές
από το πρώτο ευρώ είναι απολύτως ανα-
ληθή».

Η προστασία των κύριων συντάξεων
για την οποία κάνει λόγο, αφορά στις συν-
τάξεις  που  έχουν ήδη υποστεί 11 μει-
ώσεις! Αυτές τις ίδιες που μείωσε το πε-
ρασμένο καλοκαίρι  και η σημερινή κυ-
βέρνηση, επιβάλλοντας πρόσθετη εισφο-
ρά στον κλάδο Υγείας [το 4% έγινε 6%].

Εννοεί τα κατώτερα όρια των κύριων συν-
τάξεων, που και αυτά τα μείωσε κατά
20% (π.χ. ΙΚΑ από 486 στα 392 ευρώ μει-
κτά). Όπως επίσης και τη μείωση που πε-
ρικόπτει το τμήμα των κατώτερων συν-
τάξεων που δεν προέρχεται από τις ει-
σφορές του εργαζομένου, στην περίπτω-
ση που ο συνταξιούχος δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του. Επι-
πλέον, στο νόμο που προτείνει η κυβέρ-
νηση, ρητά ορίζεται ότι όλες οι συντάξεις
που αποδίδονται μέχρι σήμερα θα επα-
νυπολογιστούν με το νέο σύστημα. Δηλα-
δή, θα διαμορφωθούν σε πολύ κατώτερα
επίπεδα και μετά το τέλος του προγράμ-
ματος (2018), η διαφορά που θα έχει
προκύψει «θα καταβάλλεται απομειού-
μενη...», που σημαίνει ότι το ποσό της
«προσωπικής διαφοράς» θα δοθεί προ-
σωρινά και μετά θα καταργηθεί. Άρα, οι
μειώσεις αφορούν και στους ήδη συντα-
ξιούχους.

*Τέλος στη 15ετία. Η λεγόμενη «εθνι-
κή» σύνταξη θα δίνεται ολόκληρη (384
ευρώ) στην περίπτωση της 20ετίας και
με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ ανοίγει διάπλατα το δρόμο για
την κατάργηση της 15ετίας, καθώς πλέον

αυτή δεν εξασφαλίζει πλήρη ασφαλιστι-
κά δικαιώματα, αλλά μια σύνταξη της τά-
ξης των 346 ευρώ. Επίσης, τα ποσοστά
αναπλήρωσης με τα οποία θα υπολογί-
ζεται η λεγόμενη «ανταποδοτική» σύν-
ταξη και για τα οποία επαίρεται η κυβέρ-
νηση, όχι μόνο είναι σχεδόν μισά από τα
ισχύοντα, αλλά είναι κάτω ακόμα και από
την αρχική της πρόταση. Συγκεκριμένα,
με 40 χρόνια ασφάλισης, το ποσοστό ανα-
πλήρωσης από 80% (2% για κάθε έτος
ασφάλισης), διαμορφώνεται στο 40,7%
μετά τη διαπραγμάτευση, κάτω και από
το 48% που υπήρχε στην αρχική της πρό-
ταση. Έτσι, «εθνική» και «ανταποδοτική»
σύνταξη οδηγούν σε συντάξεις πείνας,
παίρνοντας υπόψη ότι και ο συντάξιμος
μισθός θα υπολογίζεται στη βάση όλου
του εργάσιμου βίου και όχι της τελευταί-
ας πενταετίας ή διετίας που ίσχυε πριν.
Ο ισχυρισμός Κατρούγκαλου ότι δήθεν οι
νέες συντάξεις θα είναι «υψηλότερες
από τις σημερινές» δεν έχει καμία σχέση
με την πραγματικότητα, όταν μάλιστα ο
ίδιος παραδέχεται ότι «η συνταξιοδοτική
δαπάνη θα είναι μικρότερη».

*Σφαγή στις επικουρικές. Το υπουρ-
γείο ισχυρίζεται ότι δεν θα υπάρχουν μει-



ώσεις στις επικουρικές συντάξεις για
τους συνταξιούχους «με μέσο και μικρό
εισόδημα», χωρίς όμως να ορίζει το
ύψος αυτών των εισοδημάτων. Ωστόσο
είναι βέβαιο ότι μειώσεις στις επικου-
ρικές θα υπάρξουν και το ύψος τους θα
εξαρτηθεί από το ύψος των εισφορών
που θα επιβληθούν στους εν ενεργεία
ασφαλισμένους, ώστε να καλυφθεί η πε-
ρικοπή των 700 εκατομμυρίων ευρώ που
έχει αποφασιστεί για φέτος στη σχετική
δαπάνη. Όσο δε για τις νέες επικουρικές
που θα αποδίδονται με το καινούριο σύ-
στημα υπολογισμού, αυτές οδεύουν
προς πλήρη κατάργηση, αφού ο υπολο-
γισμός τους με τους νέους συντελεστές
επιβάλλει μειώσεις μέχρι και 70% σε
σύγκριση με το ισχύον σύστημα και αυτό
η κυβέρνηση το κρύβει επιμελώς.

*ΕΚΑΣ. Έχει ήδη ψηφιστεί από πέρσι
το καλοκαίρι η σταδιακή κατάργησή του
μέχρι το 2019. Σήμερα ΕΚΑΣ λαμβάνουν
περίπου 380.000 δικαιούχοι. Η σταδια-
κή κατάργησή του από 1η Ιουνίου του
2016 θα αφορά σε πρώτη φάση το 20%
των δικαιούχων με τα υψηλότερα εισο-
δήματα, για φέτος τουλάχιστον 70.000
συνταξιούχους. Στο χρονοδιάγραμμα
σταδιακής κατάργησή του θα ακολου-
θήσει η δεύτερη φάση από 1/1/2017 για
το 50% των σημερινών δικαιούχων, με
στόχο την 1/1/2018 να καταργηθεί και
για το υπόλοιπο 20%.

*Το πακέτο των μέτρων περιλαμβά-
νει ακόμα: Εισφορά  20% στο εισόδημα
επαγγελματιών, επιστημόνων και αγρο-
τών (από 1.1.2017). Η εισφορά αυτή θα
επιβληθεί σταδιακά έως το 2021 για
τους αγρότες (με δυνατότητα επιλογής
συντελεστή 16% για τους κατ’ επάγγελ-
μα αγρότες, με αντίτιμο όμως χαμηλό-
τερη μελλοντική σύνταξη). Οι επιστή-
μονες με εισόδημα έως 55.000 ευρώ θα
έχουν έκπτωση έως 50%. Στους νέους
επιστήμονες θα επιβληθεί συντελεστής
14% για τα δύο πρώτα χρόνια άσκησης
του επαγγέλματός τους και 17% για τα
επόμενα τρία. Περικοπές επίσης στα
εφάπαξ έως 20%, καθώς και μειώσεις
άνω του 30%  στο μέρισμα των δημο-
σίων υπαλλήλων από το ΜΤΠΥ.

Β) Φορολογικό. Η κυβερνητική πρό-
ταση που, θα αποτυπώνεται στο φορο-
λογικό νομοσχέδιο, προβλέπει τη μεί-
ωση του άτυπου αφορολόγητου μισθω-
τών και συνταξιούχων στα 9.090 ευρώ
(από 9.550 ευρώ σήμερα), με την εξής
φορολογική κλίμακα: 22% για τα πρώτα
20.000 € εισοδήματος, 29% για εισο-

δήματα από 20.001 έως και 30.000 €,
37% για εισοδήματα από 30.001 έως και
40.000 € και 45% για εισοδήματα πάνω
από 40.000 €. Μισθωτοί και συνταξιού-
χοι θα έχουν έκπτωση φόρου μέχρι
2.000 € (από 2.100), η οποία θα μειώνε-
ται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον
1.000 € εισοδήματος πάνω από 20.000
€. Για εισοδήματα πάνω από 12.00 € θα
προστίθεται και μόνιμη ειδική εισφορά
αλληλεγγύης!

• Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, από
το 23% στο 24%, με προσδοκώμενη αύ-
ξηση των κρατικών εσόδων ύψους μέχρι
500 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. «Εναλ-
λακτικά» ή σε συνδυασμό με το προ-
ηγούμενο, εξετάζεται μετάταξη του
ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού
ύδρευσης στο συντελεστή ΦΠΑ 23%
από 13% σήμερα, μέτρο που θεωρείται
«ασφαλέστερης» απόδοσης.

• Αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) στις βενζίνες, μέχρι και
10 λεπτά ανά λίτρο.

• Αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κί-
νησης, με κατεύθυνση την εξομοίωσή του
με τον ΕΦΚ που ισχύει στις βενζίνες.

• Αύξηση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο,
στο φόντο μάλιστα της σχετικής απαλ-
λαγής των βιομηχάνων.

• Αύξηση του ειδικού τέλους στους
λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας.

• Παρεμβάσεις στα τέλη κυκλοφο-
ρίας οχημάτων.

• Αύξηση φόρων στον καπνό και τα
τσιγάρα, τουλάχιστον 0,50 ευρώ ανά
πακέτο.

• Επιβολή ειδικού τέλους διανυκτέ-
ρευσης στα ξενοδοχεία.

• Αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων, με κατεύθυνση τη
διευκόλυνση και επιτάχυνση των κατα-
σχέσεων και των πλειστηριασμών σε
βάρος των λαϊκών νοικοκυριών για τα
ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία.

• Θέσπιση ρύθμισης για τη νομιμο-
ποίηση αδήλωτων καταθέσεων, με την
παροχή κινήτρων σε μερίδες της εγχώ-
ριας πλουτοκρατίας που έχουν φυγα-
δεύσει αδήλωτα κεφάλαια σε τράπεζες
του εξωτερικού και σε άλλους «φορο-
λογικούς παραδείσους».

• Δέσμευση για μη θεσμοθέτηση νέας
ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το Δημόσιο ή για περαίωση ανέ-
λεγκτων υποθέσεων.

• Μέτρα για τον περιορισμό της χρή-
σης μετρητών και την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών πληρωμών.

Με βάση τα παραπάνω θα μπούν νέοι

άμεσοι και έμμεσοι φόροι ύψους 3,6 δις
€ το χρόνο, που θα φορτωθούν στις
πλάτες των μόνιμων υποζυγίων.

Σημειώνουμε πως οι «διαπραγματεύ-
σεις» «κόλλησαν» μετά την απαίτηση
των δανειστών να μειωθεί το αφορολό-
γητο όριο στα 8.182 € και μείωσης της
έκπτωσης φόρου από τα 2.000 € της κυ-
βερνητικής πρότασης στα 1.800 €.

Γ) «Κόκκινα» δάνεια. Ήδη είναι
έτοιμο το νομικό πλαίσιο για τη μεταβί-
βαση, από τις τράπεζες προς τα αρπα-
χτικά funds, των «κόκκινων» δανείων
των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά και για
τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται
«μικρομεσαίες». Το θέμα σκοντάφτει
στην «προστασία» επιχειρηματικών δα -
νεί ων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ύψους έως 100.000 €, δά νεια για ελεύ-
θερους επαγγελματίες ύψους έως
75.000 €, κα θώς και καταναλωτικά δά-
νεια των νοικοκυριών έως 5.000 €. Για
τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας,
η συγκυ βέρ νη ση συμφωνεί στο ξεπού-
λημά τους, ζητά όμως την εξαίρεσή τους
για ένα χρόνο. Από την άλλη πλευρά, οι
δανειστές φέρονται να παρα μέ νουν στις
θέσεις τους σε ό,τι αφορά την πώληση
σε funds του συνόλου των δανείων,
ακόμη και αυτών που εξυπηρετούνται!

Δ) Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλή-
λων. Το ΔΝΤ επιμένει στην κατάργηση
των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου
που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο και το
οποίο οδηγεί σε κάποιες μικρές αυξή-
σεις των αμοιβών μικρής μερίδας δη-
μοσίων υπαλλήλων.

Ε) Ιδιωτικοποιήσεις. Χωρίς αμφιβο-
λία, το ξεπούλημα των υποδομών της
χώρας αποτελεί για Αμερικάνους, Ευ-
ρωπαίους, Ρώσους και Κινέζους σημείο
αντιπαράθεσής τους, προκειμένου ο κα-
θένας από την πλευρά του να ενισχύσει
τα ερείσματα του στην ευρύτερη περιο-
χή. Κι αυτό γιατί πρόκειται για στρατη-
γικής σημασίας υποδομές. Μετά το ξε-
πούλημα των 14 αεροδρομίων στη γερ-
μανική Fraport και την ολοκλήρωση του
ξεπουλήματος του ΟΛΠ στην κινέζικη
Cosco, σειρά παίρνουν ο ΟΛΘ, οι σιδη-
ρόδρομοι και οι αγωγοί φυσικού αερίου
ΤΑΡ και IGB για τους οποίους οι Αμε-
ρικάνοι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον.
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1. Θεωρούμε ότι η πολιτική συγκρότηση και φυσιογνωμία του πολι-
τικού εκπαιδευτικού κινήματος, της «εκπαιδευτικής αριστεράς», όπως
την ονομάσαμε, μπορεί και πρέπει να συγκροτηθεί στις αρχές των τριών
«αντί»: Αντιιμπεριαλισμός, Αντικαπιταλισμός, Αντιρεφορμισμός. 

3 Αντιιμπεριαλιστικό πρόσημο, με την έννοια ότι η οικονομική και
κοινωνική συγκρότηση της χώρας μας καθορίστηκε από το ρόλο
του ξένου παράγοντα. Η ένταξη στην ΕΕ, το ευρώ και οι πολιτικές
των μνημονίων επέτειναν περισσότερο τον εξαρτημένο και υποτελή
χαρακτήρα της χώρας και της άρχουσας τάξης.

3 Αντικαπιταλισμός. Αυτό σημαίνει ότι τα μεγάλα οράματα και η κα-
τάργηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης βρίσκονται στον αντίποδα
του αστικού καπιταλιστικού συστήματος. Θεωρούμε ότι η πάλη
των τάξεων, η εξύψωση σε ανώτερο επίπεδο όλων των προσπα-
θειών μας πρέπει να κατατείνει στη ριζική κοινωνική ανατροπή
της υπάρχουσας κατάστασης, στην επαναστατική προοπτική και
στο Σοσιαλισμό.

3 Αντιρεφορμισμός. Οι πρακτικές της «πρώτη φορά αριστεράς» και
η οξείδωση των αγωνιστών της αριστεράς με τη λογική της συν-
διαχείρισης – συναίνεσης και του κυβερνητισμπύ φέρνουν στο προ-
σκήνιο με έμφαση την πάλη ενάντια στο ρεφορμισμό, δηλαδή με
τις δυνάμεις εκείνες και τις αντιλήψεις τους που υποκαθιστούν τον
ενιαίο μαζικό αγώνα με τον κυβερνητισμό, τον κοινοβουλευτισμό,
που εξωραΐζουν τον χαρακτήρα του αστικού κράτους, θεωρώντας
ότι μπορούν να το μετασχηματίσουν.

2. Τα τρία αντί συνδεδεμένα, προφανώς, με όλα τα επιμέρους ζητή-
ματα, (προσφυγικό, δράση των φασιστικών συμμοριών, περιστολή των
λαϊκών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών) αποτελούν για
τον Εκπαιδευτικό Όμιλο τους βασικούς και ακρογωνιαίους λίθους που
συνενώνουν διαλεκτικά και μαχητικά όλα τα επιμέρους πολιτικά σημεία.
Δημιουργούν την αναγκαία κρίσιμη μάζα για να υπάρχει ανάσχεση, ρωγ-
μή ακόμα και ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, ανεξάρτητα από τα
κόμματα ή τους φορείς που την υλοποιούν.

3. Τα παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα τους βασικούς άξονες οι
οποίοι υπηρετούν την αγωνιστική και ταξική ανασυγκρότηση του εκ-
παιδευτικού κινήματος, βαθαίνουν και αναβαθμίζουν την πολιτική
πάλη και δημιουργούν προϋποθέσεις για να τον πραγματικά αριστερό
προσανατολισμό του, στα πλαίσια του ευρύτερου εργατικού και συν-
δικαλιστικού κινήματος.

Ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα 
πόλεμος και ξεριζωμός

4. Στην περίοδο που διανύουμε, η συνεχιζόμενη και παρατεταμένη
καπιταλιστική κρίση οδηγεί σε παραπέρα όξυνση και ένταση των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Στο όνομα των κλιμακούμενων ανταγω-
νισμών τους, ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσία οξύνουν την επιθετικότητά τους, κη-
ρύσσουν τον πόλεμο σε χώρες και λαούς, ξαναχαράζουν τα σύνορα για
να μοιράσουν εδάφη και σφαίρες επιρροής. Από τη Λιβύη μέχρι το Αφ-
γανιστάν και από την Ουκρανία μέχρι τη Συρία, οι λαοί αυτών των χωρών
βρίσκονται αντιμέτωποι με το διαρκές σφυροκόπημα των ιμπεριαλιστών.

5. Επίκεντρο του πολέμου είναι τώρα η Συρία. Αμερικάνοι, ευρω-
παίοι και Ρώσοι ιμπεριαλιστές αξιοποιούν το σκοταδιστικό και βαθιά
αντιδραστικό μόρφωμα του αποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» για
να εξαπολύσουν το βάρβαρο και κατακτητικό τους πόλεμο στη Συρία.
Στόχος τους είναι να καθυποτάξουν τη χώρα, να ανατρέψουν το κα-
θεστώς, να συντρίψουν την αντίσταση του λαού, για να μπορέσουν να
εξυπηρετήσουν τα αλληλοσυγκρουόμενα και διασταυρούμενα συμ-
φέροντά τους στην περιοχή.

6. Στο εσωτερικό της ΕΕ, υψώνονται φράκτες και αντιμεταναστευ-

τικά τείχη. Επωάζεται το αυγό του φιδιού. Ανέρχεται με γοργούς ρυθ-
μούς η ακροδεξιά με ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορεία. Οι μεγάλες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της ΕΕ αξιοποιούν τα τυφλά και τρομοκρα-
τικά χτυπήματα του «Ισλαμικού Κράτους» για να εξαπολύσουν νέο κύ-
μα καταστολής και περιστολής των δημοκρατικών και πολιτικών δι-
καιωμάτων και ελευθεριών. Να μετατρέψουν την Ευρώπη σε ένα απέ-
ραντο φρούριο απέναντι στα τεράστια κύματα προσφύγων και μετα-
ναστών που φεύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές.

7. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος διατυπώνουμε τη θέση πως απέναντι
στην αχαλίνωτη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που ξεδιπλώνεται στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, πρέπει να αναπτυχθεί ένα ισχυρό
και μαζικό αντιπολεμικό – αντιιμπεριαλιστικό κίνημα. Μόνο η πάλη
του αντιπολεμικού – αντιιμπεριαλιστικού κινήματος μπορεί να απο-
κρούσει τους κινδύνους που εγκυμονεί η επιθετική ιμπεριαλιστική πο-
λιτική. Ταυτόχρονα πρέπει να ξεδιπλωθεί η πιο γνήσια διεθνιστική αλ-
ληλεγγύη απέναντι στους δοκιμαζόμενους λαούς που σφυροκοπούνται
από τις βόμβες των ιμπεριαλιστών.

8. Μπροστά στο κύμα των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται
σήμερα στη χώρα μας τα εκπαιδευτικά σωματεία μπορούν και πρέπει
να πάρουν την υπόθεση της αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής πάλης
και της γνήσιας διεθνιστικής – εργατικής αλληλεγγύης στα χέρια τους.
Να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση να παράσχει άμεσα ό,τι είναι ανα-
γκαίο για την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των προσφύγων και μετανα-
στών, υποδομές υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης, σίτιση και στέγαση,
άσυλο και χαρτιά. Υποδοχή και ένταξη στα σχολεία και ισότιμη αντιμε-
τώπιση όλων των παιδιών, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες μορφωτικές
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Έργα και Ημέρες
της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

9. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται το εφιαλτικό μνημονιακό
κάτεργο. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους προ-
κατόχους της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε να συνεχίσει την αντιλαϊκή πο-
λιτική πολιτική των μνημονίων. Αποδεικνύεται πως ο σοσιαλδημοκρα-
τικός ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη βασική επιλογή της άρχουσας τάξης και
των ξένων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Ανήλθε στην κυβερνητική εξου-
σία για να υπηρετήσει την πολιτική της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας και
εξάρτησης, να διαιωνίσει και να βαθύνει το καθεστώς της εξαθλίωσης
και της φτώχειας των λαϊκών στρωμάτων, της σύνθλιψης των εργατο-
λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Αφού «ξέπλυνε» τους ιμπε-
ριαλιστές δυνάστες σε ΕΕ – ΔΝΤ – ΝΑΤΟ, μετονομάζοντάς τους σε
«Θεσμούς», αφού αποδέχθηκε πλήρως το δόγμα «ανήκομεν εις την
Δύσιν» και το πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης της χώρας από
τις δυνάμεις αυτές, στη συνέχεια προσαρμόστηκε και τελικά υποτάχ-
θηκε στις απαιτήσεις και τους εκβιασμούς τους.

10. Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει το βρώμικο έργο να
κατεδαφίσει ό,τι απέμεινε όρθιο από τις εργατικές και λαϊκές κατακτή-
σεις και δικαιώματα. Βάζει ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, με-
τατρέποντας τις συντάξεις σε επιδόματα εξαθλίωσης, καταδικάζοντας
τους εργαζόμενους σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σαρώνει τα
εισοδήματα με απανωτές φοροεπιδρομές και φοροληστεία. Βγάζει στο
σφυρί τα «ασημικά και τα χρυσαφικά» της χώρας, ξεπουλώντας τη δη-
μόσια περιουσία, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Συνάμα διατηρεί στο ακέραιο
το σύνολο της προηγούμενης πολιτικής, κάτω από το ιμπεριαλιστικό
δόγμα «καμία μονομερής ενέργεια».

11. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί όλη την αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική των μνημονίων και την προχωρά ακόμα περισσότερο. 1500

Εκπαιδευτικός Όμιλος

Η φυσιογνωμία του Εκπαιδευτικού Ομίλου
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σχολεία κλειστά. Αντιεκπαιδευτικοί νόμοι που συνθλίβουν τη νέα γενιά
στις μυλόπετρες των ταξικών εξεταστικών κάτεργων και της μαύρης
εργασίας μαθητείας. Μηδενικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών. Γε-
νίκευση της ελαστικής και επισφαλούς εργασίας. Επιβολή νέας και βα-
θύτερης φτώχειας διαρκείας για δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς μέ-
σω του νέου μισθολογίου. Νέα αξιολόγηση – χειραγώγηση. Αυτά είναι
μόνο λίγα από τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην
εκπαίδευση.

12. Με πρόσχημα την τεράστια ένταση της προσφυγικής κρίσης στη
χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποκλίνεται στα κελεύσματα των Αμερικάνων ιμπερια-
λιστών και μετατρέπει το Αιγαίο σε «ξέφραγο αμπέλι». Δίνει γη και ύδωρ
στις ΝΑΤΟϊκές αρμάδες να αρμενίζουν, μετατρέποντας το Αιγαίο σε πλω-
τή βάση και ορμητήριο των ιμπεριαλιστών, στοχεύοντας προς τη Συρία.

Οι ταξικοί φραγμοί και το σχολείο
στο αστικό κράτος

13. Η εκπαιδευτική ανισότητα έχει θεμελιώδη κοινωνική λειτουργία,
καθώς η εκπαίδευση στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής καλείται να
συμβάλλει αποφασιστικά στη διευρυμένη αναπαραγωγή των φορέων
που θα καταλάβουν τις διάφορες θέσεις του καταμερισμού εργασίας,
καθώς και στην κατανομή τους στις θέσεις αυτές. Αν και οι τάξεις στον
καπιταλισμό δεν είναι κάστες, η καταγωγή τους όμως της δένει με κα-
θορισμένες θέσεις. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της κατανομής είναι
τέτοια, που τα παιδιά των αστών παραμένουν μαζικά αστοί και τα παιδιά
των προλετάριων γίνονται μαζικά προλετάριοι! Βέβαια δεν είναι το σχο-
λείο αυτό που καθορίζει την αναπαραγωγή των τάξων και των στρωμάτων
στον καπιταλισμό, αλλά η παραγωγική διαδικασία, στη συνάρθρωσή της
με τις πολιτικές και ιδεολογικές σχέσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα
αυτό το σχολείο.

14. Το σχολείο (δομή, αναλυτικά προγράμματα, στόχοι) είναι όργανο
της ταξικής κυριαρχίας. Αναπαράγει στους κόλπους του τη διαίρεση
χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας. Το αστικό σχολείο στον κα-
πιταλισμό υπηρετεί και αναπαράγει σ’ όλες τις εκφράσεις του το υπάρ-
χον εκμεταλλευτικό σύστημα με δύο τρόπους. Κυριαρχικά αναπαράγει
τους ταξικούς φραγμούς στο μορφωτικό πεδίο καταδικάζοντας τα φτω-
χά λαϊκά στρώματα σε αμορφωσιά και απαιδευσία. Εγχαράσσει την
κυρίαρχη ιδεολογία στη συνείδηση της νέας γενιάς μέσα από τα ανα-
λυτικά προγράμματα, την καθημερινή λειτουργία, το τυπικό τελετουργικό
και τη θεσμοθετημένη ιεραρχία. Είναι φανερό ότι η αναπαραγωγή και
επέκταση της αστικής κυριαρχίας γίνεται πρωταρχικά στους χώρους
δουλειάς και στο οικονομικό πεδίο.

15. Ωστόσο, το σχολείο ως θεσμός του εποικοδομήματος λειτουργεί
συμπληρωματικά στην αναπαραγωγή των ταξικών θεσμών και στη δι-
αιώνιση της κυριαρχίας της άρχουσας τάξης. Παρόλα αυτά διατηρεί
ακόμα μια σχετική αυτονομία απέναντι στην ολοκληρωτική άλωσή του
από την αστική επίθεση. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως των αγώνων
των εκπαιδευτικών που καθοδηγήθηκαν από την εκπαιδευτική Αριστε-
ρά, ιδιαίτερα μέσα από τις μεγάλες απεργίες του 1988, 1990, 1997, του
ΑΣΕΠ το 1998, αλλά και τους μαθητικούς αγώνες το 2000 και του πα-
νεκπαιδευτικού αγώνα για την υπεράσπιση του άρθρου 16 το 2006.

16. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι κοινωνική ανατροπή και αλλαγή θα
επέλθει, εφόσον υπάρξει ένα μορφωτικό, πολιτιστικό ρεύμα στη λογική
«πρώτα τα γράμματα ύστερα, οι αγώνες». Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος
θεωρούμε ότι το σχολείο μπορεί να ερμηνευτεί πολιτικά στο δοσμένο
χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό κίνημα, διακλαδωμένο στα σχολεία
και τα συνδικάτα, οφείλει να παρέμβει στο πεδίο της εκπαίδευσης
και με βάση το διπλό στόχο:

3 Πρώτον, να ανεβάσει το συνολικό μορφωτικό επίπεδο του λαού
και της νεολαίας.

3 Δεύτερον, να μειώσει, να αμβλύνει τους ταξικούς φραγμούς στη
μόρφωση, ώστε να δώσει περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά
των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων.

17. Η άρχουσα τάξη, η ιδεολογία και η πρακτική της, «δένει» το σχο-
λείο με την κοινωνία με τα δικά της φίλτρα. Από αυτήν την άποψη τα
σχολεία και οι σχολές είναι «ανοιχτές» στα μηνύματα των κυρίαρχων
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων και κλειστές στις δυνάμεις της

εργασίας και στο λαό. Η θέση μας, «η εκπαίδευση της ημιμάθειας»
όπως της διατυπώσαμε, αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του, το οποίο
δεν μπορεί να αποβάλλει όσες μεταρρυθμίσεις και αν κάνει. Χωρίς αυτό
δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει καθώ θα αδυνατεί να υλοποιήσει το
σκοπό της στα πλαίσια του καπιταλισμού, να εκπαιδεύσει αφενός κα-
τάλληλα τη δική της νέα γενιά ως «συνέχεια του εαυτού της», εξοπλί-
ζοντάς την με την ιδεολογία της και με γνώσεις και ικανότητες οι οποίες
απαιτούνται για τον έλεγχο των μέσων παραγωγής και του κράτους.
Αφετέρου δεν θα μπορεί να «εκπαιδεύσει» τη νέα γενιά της εργατικής
τάξης, έτσι ώστε αυτή να γίνει ικανή και πρόθυμη για εκμετάλλευση.

Ως εκ τούτου ως Εκπαιδευτικός Όμιλος αντιστρατευόμαστε το σύ-
νολο των δομικών στοιχείων του αστικού σχολείου. Είμαστε ριζικά
αντίθετοι στο αστικό σχολείο!

Για την ειδική εκπαίδευση
18. Μετά το 1980 έγινε στη χώρα μας μια προσπάθεια ώστε η εκπαί-

δευση των ανάπηρων παιδιών να περάσει από τα χέρια της εκκλησίας
και των διαφόρων ιδιωτικών ιδρυμάτων στην εποπτεία του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν πανεπιστημιακές σχολές για ειδικούς
παιδαγωγούς και έγιναν στοιχειώδη βήματα κάλυψης των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στη Δημόσια Εκπαίδευση (παράλληλη στήριξη, τμήματα
ένταξης, ΚΕΔΔΥ κλπ). Ωστόσο η ανίχνευση, καταγραφή, ένταξη των ανά-
πηρων παιδιών παραμένει μακρυά από τις πραγματικές ανάγκες Τα
προβλήματα συσσωρεύτηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονο-
μικό-κοινωνικής κρίσης. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος θεωρούμε ότι η ει-
δική εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σύγχρονη κοινωνική
αναγκη. Αφορά σε μια ευαίσθητη κατηγορία νέων ανθρώπων. Για μας
είναι πρόδηλο ότι η πλήρης ισοτιμία των αναπήρων θα προέλθει στο
τριπλό πεδίο κοινωνία, εργασία και εκπαίδευση, με την αναγνώριση
του κάθε ξεχωριστού ανθρώπου ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία,
τη γλώσσα, τη φυλή, το χρώμα ή τα σωματικά του χαρακτηριστικά.

19. Σ’ αυτόν τον αγώνα για μια πλήρη κοινωνική χειραφέτηση χρει-
άζεται να στηριχτεί η ειδική εκπαίδευση και ταυτόχρονα το κίνημα των
αναπήρων να συνταχθεί δυναμικά με όλες τις αγωνιζόμενες τάξεις και
στρώματα. Στο πλαίσιο αυτό αγωνιζόμαστε:

3 Ειδικά σχολεία και τμήματα, πλήρη ενσωμάτωση και ένταξη.
3 Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό από ΑΕΙ/ΤΕΙ με μαζικούς

μόνιμους διορισμούς.
3 Πλήρη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό.

Για τα Συνδικάτα
20. Τα συνδικάτα αποτελούν κατάκτηση σε μια πορεία οργάνωσης

και αγώνα εργατών και εργαζομένων υπαλλήλων. Ο σημερινός εκφυ-
λισμός τους που εκφράζεται κάτω από το δόγμα συναίνεση-συμβιβα-
σμός-συνδιαχείριση και στην πιο αγοραία έκφρασή του «κοινωνικοί
εταίροι», αφενός οδήγησε χιλιάδες εργαζόμενους έξω από αυτά, αφε-
τέρου κατέστησε τα συνδικάτα συμπληρωματικό βραχίονα στήριξης της
αστικής – κρατικής πολιτικής και δρόμο μεταβίβασης των κυβερνητικών
επιλογών στους εργαζόμενους.

21. Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα (ΕΛΜΕ – ΟΛΜΕ – ΔΣ – ΔΟΕ – ΣΕΦΚ
– ΟΙΕΛΕ) αδυνατούν να συνενώσουν, να συγκινήσουν και να συνεγείρουν
τους εκπαιδευτικούς. παρ’όλο που όντας διασπαρμένα σ’ όλη τη χώρα
(δάσκαλοι, καθηγητές σε δομές της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης) αποτελούν μια υπολογίσιμη οργανωτική δομή, τη σημαντικότερη
στους Δημοσίους Υπαλλήλους και μια αξιοσημείωτη δύναμη σ’ επίπεδο
ΓΣΕΕ (ιδιωτική εκπαίδευση).

22. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος αγωνιζόμαστε για εκπαιδευτικά συν-
δικάτα όπλα των εργαζομένων, μαχητικά, ρίχοντας το βάρος στις δια-
δικασίες βάσης (γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα κλπ), ενάντια
στον υπερσυγκεντρωτισμό, τον υδροκεφαλισμό και τη γραφειοκρατία.
Αγωνιζόμαστε πρωτοπόρα για Ένα Εκπαιδευτικό Συνδικάτο που θα
συνενώνει δημοκρατικά (χωρίς ηγεμονισμούς) σε πρώτη φάση τους δά-
σκαλους και τους καθηγητές σ’ όλη τη χώρα. Λέμε χωρίς περιστροφές
και μισόλογα ότι πρέπει να ενωθεί η ΔΟΕ με την ΟΛΜΕ τώρα και να
αρθεί μια διαίρεση που αφορά στην ιστορία και στο μοίρασμα θέσεων.
Προτείνουμε να γίνουν οργανωτικά συνέδρια των δύο Ομοσπονδιών
που θα υπηρετήσουν αποκλειστικά το σκοπό αυτό.
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23. Είμαστε σε πλήρη σύγκρουση και αντιπαράθεση με τις δυνάμεις
των ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, με όποιο πρόσωπο κι αν εμφανίζονται, ανεξάρ-
τητα από τη συνδικαλιστική ταμπέλα που φορούν στην προμετωπίδα
τους. Σήμερα εξακολουθούν να συγκροτούν τη βασική έκφραση της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, ανεξάρτητα από τις επιμέρους δια-
φοροποιήσεις στη δυναμική τους. Παραμένουν οι βασικότεροι εκ-
φραστές της γραμμής της υποταγής απέναντι στην πολιτική των μνη-
μονίων. Η γενική γραμμή που έχουν ακολουθήσει οι δύο αυτές παρα-
τάξεις ήταν και είναι η γραμμή της συμπόρευσης με τις κυβερνητικές
επιλογές, μια γραμμή υπεράσπισης των μνημονιακών πολιτικών και
στενής υποταγής στη λεγόμενη «ευρωπαϊκή πορεία» της χώρας. Απο-
τελούν ανάχωμα και εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός ισχυρού μετώπου αν-
τίστασης και πάλης ενάντια στην πολιτική αυτή.

24. Οι δυνάμεις ΜΕΤΑ/ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), αποτελούν σήμερα τη νέα
μορφή του απροκάλυπτου και αχαλίνωτου κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Με την πολιτική που υπηρετούν μέσα στο σ/κ οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ
και των ΣΥΝΕΚ έσπειραν απλόχερα κάθε λογής ρεφορμιστικές αυ-
ταπάτες περί «κυβερνώσας αριστεράς» και «κοινοβουλευτικής ανα-
τροπής των μνημονίων». Αυτή η πολιτική οδηγεί σήμερα στην τεράστια
απογοήτευση, την αποστράτευση από τις αγωνιστικές γραμμές και
την υποχώρηση του σ/κ.

25. Η ηγεσία του ΠΑΜΕ, όπως σε όλα τα συνδικάτα έτσι και στην εκ-
παίδευση, εφαρμόζει την ίδια και απαράλλακτη πολιτική. Μια πολιτική
σεχταριστική που διασπά τους εργαζομένους στη βάση της ιδεολο-
γικής καθαρότητας και του «πολιτικού προσανατολισμού», που κη-
ρύσσει τη φυγή από την καθημερινή πάλη για την αναχαίτιση, την
απόκρουση και την ανατροπή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής.
Στην καθημερινή πρακτική του διασπά και περιχαρακώνει τους εκ-
παιδευτικούς, απαξιώνει και καταριέται τα σωματεία που δεν μπορεί
να ελέγξει. Πίσω από τις μεγαλόστομες αντικαπιταλιστικές ντουφεκιές
και τα θολά ρεφορμιστικά σχήματα της «λαϊκής εξουσίας και οικονο-
μίας» κρύβει την πλήρη εγκατάλειψη και απαξίωση της αναγκαιό-
τητας να ενισχυθεί η αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού μας.

26. Αγωνιζόμαστε για την ταξική ανασυγκρότηση του συνδικαλι-
στικού κινήματος των εκπαιδευτικών. Παλεύουμε για τον ταξικό ανα-
προσανατολισμό του και την πύκνωση των αγωνιστικών γραμμών του.
Στην κατεύθυνση αυτή αγωνιζόμαστε για την αλλαγή των συσχετισμών
προς όφελος της πραγματικά αριστερής πτέρυγας του σ/κ. Αντικρούον-
τας τη γραμμή του ρεφορμισμού και του κυβερνητισμού, που καλλιερ-
γούν το συμφιλιωτισμό και το συμβιβασμό. Επιδιώκουμε να στρέψουμε
και να μετατοπίσουμε τη συνείδηση και την πράξη των εργαζομένων
σε ταξική κατεύθυνση ενισχύοντας την αγωνιστική γραμμή. Ταυτόχρονα
εργαζόμαστε για να προσανατολίσουμε την πάλη του σ/κ ενάντια στην
ΕΕ, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ, για να σπάσουν τα δεσμά της ιμπεριαλιστικής
εξάρτησης και την ανατροπή του ντόπιου αντιδραστικού καθεστώτος
που χαλκεύει για το λαό απανωτά μνημόνια εξαθλίωσης. Παλεύουμε
για τη συμμετοχή όλο και περισσότερων εργαζομένων σε δημοκρατικές
διαδικασίες, στις Γενικές Συνελεύσεις, στις επιτροπές αγώνα, στις
εκλογές του σωματείου και τις δράσεις του, στις κινητοποιήσεις και
διαδηλώσεις. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος θεωρούμε πως η Ταξική Ανα-
συγκρότηση σχετίζεται άμεσα με την αλλαγή του γενικότερου πολι-
τικού κλίματος, τροφοδοτείται και τροφοδοτεί την πραγματική Αρι-
στερά.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και οι Παρεμβάσεις
27. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος αποτελεί σήμερα μια οργανική συνι-

στώσα των Παρεμβάσεων – Συσπειρώσεων – Κινήσεων στην Εκπαί-
δευση. Τα μέλη του ήσαν αυτά που συνέλαβαν την ιδέα των Παρεμ-
βάσεων, την πρόβαλαν και την υλοποίησαν από το φθινόπωρο του
1988. Οι Παρεμβάσεις – Συσπειρώσεις – Κινήσεις στην Εκπαίδευση
αποτέλεσαν ένα καινοτόμο, ρηξικέλευθο όσο και ελπιδοφόρο βήμα
στηριγμένο στις αρχές:

3 Ενότητα πάνω στο πρόβλημα
3 Ενιαία δράση
3 Αριστερή οπτική και στόχευση

Σήμερα τα μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου στους αδιόριστους εκ-
παιδευτικούς, στους καθηγητές και τους δασκάλους, στους ιδιωτι-
κούς εκπαιδευτικούς, στα φροντιστήρια και τους συνταξιούχους, προ-
σπαθούν να

3 Ενεργοποιήσουν τα σωματεία
3 Διευρύνουν την εμβέλεια του Εκπαιδευτικού Ομίλου
3 Προσανατολίζουν τις Παρεμβάσεις σε ταξική κατεύθυνση
28. Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος θεωρούμε ότι οι σχέσεις μας με άλλες

πολιτικές συνιστώσες των Παρεμβάσεων και ανένταχτους αγωνιστές
πρέπει να στηρίζονται απαρέγκλιτα στις εξής αρχές:

3 Αμοιβαία κατανόηση, αναγνώριση και σεβασμός
3 Ανοιχτές πολιτικές αντιπαραθέσεις, λύσεις και συζητήσεις.
29. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος θα συμβάλλει όσο του επιτρέπουν οι

δυνάμεις του στη διεύρυνση των Παρεμβάσεων και στον αναπροσανα-
τολισμό, όπου αυτό είναι αναγκαίο, των συνδικαλιστικών και πολιτικών
στόχων τους. Εκτιμάμε ότι σήμερα οι Παρεμβάσεις είναι αντιμέτωπες
με μια σοβαρή απόκλιση προς τη χαμηλότερη πολιτικοποίηση, την εξύ-
ψωση του ακτιβισμού και του αυθορμητισμού, τον παρακολουθητισμό.
Σε πολλές περιπτώσεις παλινωδούν ανάμεσα στο ρεφορμισμό και στον
αριστερισμό του «εδώ και τώρα», που απορρέουν από έναν κούφιο αν-
τικαπιταλισμό επενδυμένο με θεωρίες «μεταβατικών προγραμμάτων»
και «διαγραφής χρεών» και όλα αυτά με ευθύνη πολύ συγκεκριμένων
δυνάμεων που δρουν μέσα στα πλαίσια των Παρεμβάσεων. Συνακόλου-
θα προβλήματα των Παρεμβάσεων είναι η συμπληρωματική δράση γύρω
από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, γεγονός που δημιουργεί ρεφορμιστικές αυ-
ταπάτες, (όπως στο πρόσφατο παρελθόν με την υπόθεση του δημοψη-
φίσματος, τις διαδηλώσεις στήριξης των διαπραγματεύσεων της κυ-
βέρνησης ή ακόμα και τις αυταπάτες περί «εργατικής διαχείρισης των
σχολείων» στην περίπτωση της εκλογής των διευθυντών).

Τι είναι και τι θέλει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος
30. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης. Αποτελεί

πανελλαδικό δίκτυο αγωνιστών, αριστερών εκπαιδευτικών, οι οποίοι
εργάζονται πολιτικοσυνδικαλιστηκά μέσα και δίπλα στις Παρεμβάσεις
– Συσπειρώσεις – Κινήσεις που αποτελούν ένα ισχυρό μοχλό συγκρό-
τησης του εκπαιδευτικού κινήματος.

31. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και οι οργανώσεις του, τα έντυπά του,
τα μέλη και οι φίλοι του αγωνίζονται σε επίπεδο παραγωγής θεωρίας
και πράξης. Παράγουν και μετασχηματίζουν την εκπαιδευτική θεωρία
για όλα τα ζητήματα και ταυτόχρονα ενώνονται με κάθε ταξικό, αγωνιστή
εκπαιδευτικό.

32. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος στην πορεία των τριάντα χρόνων πα-
ρουσίας του μαζί με το περιοδικό του τα «αντιτετράδια της εκπαίδευ-
σης» αγωνίζεται για:
• Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν Δωδεκάχρονο σχολείο και δίχρονη προ-

σχολική αγωγή.
• Όλα τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο.
• Όχι στο σχολείο των ταξικών φραγμών.
• Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Κανένας εκπαιδευτικός με λι-

γότερα από 1000€.
• Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών – Κάτω ο νέος εργα-

σιακός μεσαίωνας. 
• Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις των Εκπαιδευτικών.
• Παιδαγωγική ελευθερία - Εργασιακή δημοκρατία στα σχολεία.
• Όχι στην αξιολόγηση – χειραγώγηση – απόλυση.
• Αγωνιστική – ταξική ανασυγκρότηση του σ/κ.
• Σωματεία ισχυρά, μαζικά αγωνιστικά – οι αγώνες στα χέρια των

εκπαιδευτικών.
• Ένα συνδικάτο εκπαίδευσης.
• Κάτω η βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ολιγαρχίας 
• Κάτω τα δεσμά του ιμπεριαλισμού.
• Έξω η Ελλάδα από ΕΕ – ΔΝΤ – ΝΑΤΟ.
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(Βασικές κατευθύνσεις για τη Σύσκεψη του ΟΜΙΛΟΥ τη Δευτέρα 25/4/2016, στην Αθήνα)



Αφιέρωμα

1. Η «δημοκρατική» ΕΕ. Ίσως πουθενά αλλού δεν τονίζεται τόσο η δημοκρατικότητα των θεσμών και
οργάνων διακυβέρνησης, όσο μέσα στην ΕΕ. Στην πραγματικότητα, αυτός ο υπερτονισμός έρχεται για να
συγκαλύψει ακριβώς το τεράστιο πλεόνασμα αυταρχισμού και αντίδρασης που κυριαρχεί απ’ άκρη σ΄ άκρη
των 28 κρατών-μελών της ΕΕ και ιδιαίτερα μέσα στο «σκληρό πυρήνα» της Ευρωζώνης. 

Να σημειώσουμε ότι όλες οι Συνθήκες, τα Σύμφωνα, οι Αποφάσεις, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες (ντιρεκτίβες),
τα Πρωτόκολλα, κλπ., καθορίζονται, οριοθετούνται και αποφασίζονται από μία ισχνή μειοψηφία 3-4
πανίσχυρων ιμπεριαλιστικών κρατών με ηγέτιδα δύναμη τη Γερμανία. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη απλά
επικυρώνουν τις αποφάσεις, στη βάση κάποιων επιμέρους ανταλλαγμάτων ή και χωρίς αυτά. Οι θεσμοί της
ΕΕ (Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κ.α.), υπακούουν μόνο στις
εντολές του ιμπεριαλιστικού πυρήνα, (στο «δημοκρατικό» Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζεται λιγότερο
από το 50% των ευρωπαϊκών λαών), προβάλλοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και «αντιστάσεις» με
επίχρισμα δημοκρατικότητας.

Εξάλλου, οι οικουμενικές –όσο και βαθιά ταξικές– έννοιες της «Δημοκρατίας», της «Δικαιοσύνης», της
«Ειρήνης», της «Νομιμότητας», των «αξιών», κλπ. εφαρμόζονται στην κοινοτική πρακτική στην πιο ακραία
αντιδραστική έκφανσή τους, όπως για παράδειγμα, η «Ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των
ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων», το «Αντικομμουνιστικό Μνημόνιο», η «Εποπτεία των κρα-
τών-μελών με μη ισοσκελισμένους Προϋπολογισμούς», οι «νόμιμες εξοπλιστικές προμήθειες», η «δημιουργία
και στήριξη δημοκρατικών καθεστώτων» σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Μάλι, Αφρικανική
Δημοκρατία, το «Μνημόνιο κατά της τρομοκρατίας», κ.ά. Να θυμηθούμε και το αλήστου μνήμης «αντικειμενικό»
Δικαστήριο της Χάγης, όπου σύρθηκαν ηγέτες ανεξαρτήτων κρατών για να δικαστούν γιατί υπερασπίστηκαν
την ανεξαρτησία της πατρίδας τους.

Με λίγα λόγια, η παραχάραξη της Ιστορίας, η ανα-
τροπή των εργατικών κατακτήσεων, η καταστρατή-
γηση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η
αναβίωση του φασισμού, οι συνεχείς ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπό-
τητας, η καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας κρα-
τών-μελών της, το κλείσιμο των συνόρων και οι
απάνθρωποι όροι «υποδοχής» των προσφύγων (από
πολέμους μάλιστα στους οποίους και τα ισχυρά
κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συμμετάσχει), οι φορο-
λογικοί Παράδεισοι του Λουξεμβούργου και του Λι-
χνενστάιν, δείχνουν το μέγεθος της ασύλληπτης σε
μέγεθος υποκρισίας και παραπλάνησης σε βάρος
λαών και χωρών. 

από την ένταξη της Ελλάδος
σε ΕΟΚ/ΕΕ

Α) ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ 



Επιμέλεια - Κείμενα:
Σήφης Σταυρίδης
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2. Αδιάσπαστοι δεσμοί του Ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφα-
λαίου με το φασισμό. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο καπιταλισμός και
ιδιαίτερα στο ανώτατο στάδιό του, αποτελεί το υπόστρωμα πάνω στο
οποίο αναπτύσσεται η ιδεολογία του φασισμού, γεγονός εμφανέστατο
στις μέρες μας, όπου πέρα από τη δημιουργία νεοφασιστικών κυ-
βερνήσεων και πλήθους τέτοιων οργανώσεων και κομμάτων, οι ίδιες
οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις δείχνουν το απαίσιο πρόσωπο τους. 

Ας πάμε μερικές δεκαετίες πίσω, τότε που η τεράστια γερμανική
χημική βιομηχανία I.G.Farben, δημιουργός του υδροκυανιούχου αν-
θρωποκτόνου αερίου Zyclon Β, συνεργάστηκε στενά με το ναζιστικό
καθεστώς στο Πρόγραμμα «Τελική Λύση» της εξόντωσης εκατομ-
μυρίων Εβραίων, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μετά τον πόλεμο
η εταιρεία αυτή, διασπάστηκε ή συγχωνεύτηκε με τις εξής εταιρείες:
BASF, Bayer, Agfa, Imperial Chemical Industries, Kuhlmann, Du-
pont, Standard Oil, Dow Chemical, Hoechst, με πρώτους προ-
έδρους, είτε καταδικασμένα στελέχη της στη δίκη της I.G.Farben,
είτε παιδιά των αξιωματικών της Βερμαχτ. Εξ άλλου, η πολεμική
βιομηχανία του Χίτλερ, «Friedrich Krupp AG», της οποίας ο Γκού-
σταφ Κρουπ, επίλεκτο μέλος του Ναζιστικού Κόμματος και πρό-
εδρος των Γερμανών Βιομηχάνων, παραπέμφθηκε να δικαστεί σαν
εγκληματίας πολέμου στη Δίκη της Νυρεμβέργης. Η εταιρεία αυτή
έγινε γνωστή στο πανελλήνιο, με την εξαγορά –για ένα φεγγάρι–
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μαζί με την εξ ίσου ένοχη γερμανική
εταιρεία «Thyssen A.G.»

Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Fiat, αποτέλεσε τη βασική πο-
λεμική βιομηχανία του ιταλικού φασισμού του Μουσολίνι. Η πολε-
μική της παραγωγή σε αεροπλάνα, φορτηγά οχήματα, αυτοκίνητα,
κλπ., εφοδίασε την πολεμική μηχανή των Ιταλών φασιστών κατά την
εισβολή τους και στη χώρα μας.

Η «Siemens A.G», επίλεκτος τροφοδότης του ναζισμού,
είναι αυτή που χρηματοδότησε τη δημιουργία των διαβόητων Ταγ-
μάτων Ασφαλείας το 1943, επί «πρωθυπουργίας» του γερμανό-
δουλου Ι. Ράλλη. Θυμίζουμε, ότι ο Δρ. Νικόλαος Χριστοφοράκος
(πατέρας του Μιχάλη Χριστοφοράκου, Διευθύνοντος συμβούλου
της Siemens Hellas, γνωστού για τις εξοπλιστικές μίζες), που
«αθωώθηκε» κατά τη δίκη των δωσίλογων, ήταν ο γιατρός των
Ες-Ες στην κατεχόμενη Αθήνα.

Σκοτεινό ναζιστικό παρελθόν έχει και η αεροπορική εταιρεία Lu-
fthansa, με επίτιμο πρόεδρο, τον καταδικασμένο για εγκλήματα πο-
λέμου Κουρτ Βάιγκελτ, στην προδρία της Lufthansa. Παρέμεινε μά-
λιστα επίτιμος πρόεδρος μέχρι τον θάνατό του το 1968. Στην εταιρεία
συμμετείχε επίσης ο Κουρτ Κνέπφερ, ειδικός εντεταλμένος σε θέ-
ματα αεροπορίας τοποθετημένος από τον Γκαίρινγκ. Την εποχή του
χιτλερικού καθεστώτος, η LuftHansa απασχόλησε σε υποχρεωτική
εργασία γύρω στα 7.000 άτομα, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

Με τη σειρά της η Deutsche Bank, αποτέλεσε τον κύριο χρημα-
τοδότη των προγραμμάτων «Arbeit macht frei», δηλαδή της δημι-
ουργίας στρατοπέδων συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, στο Νταχάου,
κ.ά. Σήμερα πλασάρεται σαν τράπεζα πρώτης γραμμής με πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην επί ελληνικού εδάφους «Σύσκεψη του Χίλτον»,
για το ξεπούλημα της ελληνικής δημόσιας περιουσίας.

Ακόμα και η πασίγνωστη «ΙΒΜ», έχει κι αυτή τη φασιστική συ-
νεισφορά της στη μηχανοργάνωση των μεγαλύτερων ναζιστικών
στρατόπεδων εξόντωσης. Ο πρόεδρός της, ο T.Watson, τιμήθηκε
για τις «υπηρεσίες» του στο Γ’ Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου
Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του Αετού, το 1937.

Τέλος, η «Ford», κατασκεύασε για λογαριασμό του Χίτλερ το 50%
των φορτηγών του γερμανικού στρατού, και για το λόγο αυτό ο πρό-
εδρός της, Henri Ford, τιμήθηκε για τις «υπηρεσίες» του στο Γ’
Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης
του Αετού, το 1938.

Είναι γνωστές οι θηριωδίες των Άγγλων, Γάλλων, Βέλγων, Ισπα-
νών, κλπ., στις διάφορες γωνιές της Γης, όπως στην Ινδία, την Αί-
γυπτο, την Ελλάδα, τη Γουϊνέα, την Αλγερία, την Καμπότζη, την Ιν-
δοκίνα, το Βιετνάμ, το Κογκό, το Μαρόκο, αλλά και η κτηνωδίες των
Γερμανοϊταλών φασιστών στους λαούς της κατεχόμενης Ευρώπης
και όχι μόνο. Eίναι ακόμα πολύ πρόσφατες οι μνήμες από τις αερο-
πορικές και χερσαίες επεμβάσεις των Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών
στη Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία. 

Κάπου, πολύ σωστά περιγράφει ο ποιητής Φ.Λάδης: «…οι ρίζες
του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνεται βαθιά στα περασμένα,
οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν μα, όχι και το μίσος του για
μένα! Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει μόνος,
τσάκισέ τον!»

3. Οι «αξίες» του Ευρωπαϊκού μορφώματος αποκαλύπτονται.
Στις μέρες μας και μετά τις δολοφονικές επιθέσεις του ISIS στο
Παρίσι, τον οποίο και η Γαλλία εφοδίαζε με όπλα, και στο όνομα
της ασφάλειας, ο Ολάντ επέβαλε στρατιωτικό νόμο και κήρυξε τη
χώρα σε «κατάσταση πολέμου», ενώ παρόμοια μέτρα πάρθηκαν και
στις Βρυξέλλες, αλλά και σε άλλα κράτη της ΕΕ. Σκοπός τους, να
εκφοβίσουν τους λαούς, επικαλούμενοι τον κίνδυνο της «τρομο-
κρατίας», προβάλλοντας εθνικιστικές και ρατσιστικές προκαταλή-
ψεις και υποδαυλίζοντας την ξενοφοβία, συμβάλλοντας, στην άνοδο
των δυνάμεων της ακροδεξιάς, που συμμετέχει ήδη σε κυβερνήσεις
συνασπισμού των ευρωπαϊκών αντιδραστικών δυνάμεων σε πολλές
χώρες της ΕΕ. 

Εξ άλλου, με φόντο το μεγαλύτερο μεταπολεμικά, προσφυγικό-
μεταναστευτικό κύμα, σαν συνέπεια των ιμπεριαλιστικών πολέμων
και της ασύλληπτης λεηλασίας, η ΕΕ υιοθέτησε μία σκληρή κατα-
σταλτική πολιτική, αφ’ ενός με τη θωράκιση των συνόρων της και
αφ’ ετέρου με μία σειρά ρατσιστικά μέτρα και νόμους. Παράλληλα,
προωθεί μεθοδικά και τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, εν μέσω
απειλών, εκβιασμών και τελεσίγραφων, αμφισβητώντας τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα, με το ψευτοεπιχείρημα ότι είναι πρωτίστως
ευρωπαϊκά σύνορα. Κάτι τέτοιο, οδηγεί στην ένταση των στρατιω-
τικών επιχειρήσεων και ενισχύει τις τούρκικες απαιτήσεις για συν-
διαχείριση του Αιγαίου. Το κλείσιμο των συνόρων των δυτικών Βαλ-
κανίων, εγκλωβίζει στη χώρα μας δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες που ζητούσαν διέξοδο στην Ευρώπη. Εξ αιτίας του Προ-
σφυγικού, πυροδοτούνται σοβαρές εντάσεις μέσα στην ΕΕ. 

Η αιφνιδιαστική εμπλοκή του ΝΑΤΟ για να συντονίσει υποτίθεται
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Παρασημοφορία του Γκ. Κρουπ από τον Χίτλερ.
Ο πρόεδρος της IBM T. Watson με τον Χίτλερ, λίγο πριν
από την παρασημοφόρησή του από τους ναζί, το 1937.

Ο H. Ford το 1938 γιορτάζει τα 75α γενέθλιά του λαμβάνοντας
το παράσημο του ναζιστικού μεγαλόσταυρου, η ύψιστη

διάκριση του ναζιστικού Γ’Ράιχ προς μη Γερμανό πολίτη.
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τις κοινές προσπάθειες στο χτύπημα των διακινητών και την επα-
ναπροώθηση προσφύγων και μεταναστών πίσω στα παράλια της
Τουρκίας, αποφασίστηκε από τη Μέρκελ κατά την επίσκεψή της
στην Άγκυρα, σε συμφωνία με την Τουρκία (και προφανώς με τις
ΗΠΑ), χωρίς να ενημερωθεί καν η ελληνική κυβέρνηση, στην οποία
απλά ανακοινώθηκε, σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη
για τους λαούς της Μεσογείου. 

4. Οι επιταγές του «σκληρού πυρήνα». Εξήντα χρόνια μετά, ο
στόχος του φιλόδοξου σχεδίου για την «ολοκλήρωση» του δυτι-
κοευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, ολοένα απομακρύνεται. Θυμίζουμε
πως, εδώ και μία εικοσαετία, ο «σκληρός πυρήνας» προσπάθησε
μέσω της λεγόμενης «σύγκλισης των οικονομιών», του κοινού νο-
μίσματος και των διαφόρων Συνθηκών, Συμφώνων, Αποφάσεων,
Κανονισμών, κλπ., να ενοποιήσει –εντείνοντας το βαθμό εκμετάλ-
λευσης της εργασίας– τις επιμέρους ολιγαρχίες των (συνεχώς αυ-
ξανόμενων) κρατών-μελών της ΕΕ κάτω από την ηγεμονία της Γερ-
μανίας, να τις ενσωματώσει και να κυριαρχήσει στις παγκόσμιες
αγορές, έναντι των άλλων ανταγωνιστών της. Η νέα πραγματικότητα
που δημιουργεί η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση σπρώχνει τον
ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό προς άλλους στόχους, που προωθούνται
μέσα από τη συμμετοχή του σε κατακτητικούς πολέμους ή σε «ει-
ρηνευτικές» διαδικασίες, με στόχο το ξαναμοίρασμα των παγκό-
σμιων αγορών. Κι ακόμα, η παραπέρα όξυνση των ενδοϊμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών, φέρνει όλο και πιο κοντά τον κίνδυνο ενός
γενικευμένου πολέμου. Είναι φανερό ότι η αντιδραστική ιδεολογία
που περονιάζει τη γερμανική ηγεμονία της ΕΕ και ο στρατηγικός
στόχος του δυτικοευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου δεν ήταν
και δεν είναι άλλος από την άσκηση ιμπεριαλιστικής πολιτικής με
συνεχώς καλύτερους όρους για το ευρωπαϊκό χρηματιστικό κεφά-
λαιο. Η οκτάχρονη οικονομική καπιταλιστική κρίση και οι συνεχείς
πολεμικές επιχειρήσεις δημιουργούν εμπόδια στις γερμανικές επι-
διώξεις, ενώ οι πολεμικές επεμβάσεις ενισχύουν τις παρεμβάσεις
των πιο στρατιωτικοποιημένων κρατών-μελών της ΕΕ για το άρ-
παγμα πλουτοπαραγωγικών πηγών και σφαιρών επιρροής.

5. Αποπροσανατολισμός για τις αιτίες της καπιταλιστικής κρί-
σης. Η αστική προπαγάνδα, μέσω διαφόρων ψευτοθεωριών και
«αναλύσεων», προσπαθεί να συγκαλύψει τη βασική αιτία των κα-
πιταλιστικών κρίσεων, ακριβώς για να αποσείσει τις ευθύνες και
τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους και να αποκρύψει τον πραγμα-
τικό ένοχο, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το σύστημα που δημι-
ουργεί και αναπαράγει τις κρίσεις υπερπαραγωγής, αποτέλεσμα
της τεράστιας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων (με μοχλούς
ανάπτυξης την τηλεματική, τη βιοχημεία, την πυρηνική ενέργεια
και ακόμα τη ντηζελομηχανή, την αιολική ενέργεια, τα βιοκαύσιμα,
κλπ.) που διαγκωνίζονται για τις συρρικνούμενες παγκόσμιες αγο-
ρές από μια χούφτα ιμπεριαλιστές. Έτσι, οι διάφορες «Μελέτες»
και οι «Εκθέσεις», καθηγητών, οικονομικών αναλυτών, δημοσιο-
γράφων και λοιπών «επαϊόντων», προσανατολίζουν την κατεύθυνση
της ευθύνης στις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
στα τεράστια χρέη των κρατών, κλπ., ενώ παράλληλα επισείουν τον
κίνδυνο της «περιβαλλοντικής καταστροφής», της «τρομοκρατίας»,
των «ασθενειών», κ.α. Η κινδυνολογία αποτελεί την επωδό όλων
των διαγγελμάτων των ταγών του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού
Κόσμου και εισάγεται σαν άλλοθι προκειμένου να υποστηριχθεί η
προσπάθεια του παγκόσμιου συστήματος, για ενίσχυση και στήριξη
της τεράστιας συγκέντρωσης του χρηματιστικού κεφαλαίου (62 άν-
θρωποι –μεγαλομέτοχοι και ιδιοκτήτες των πλανητικών εταιρειών–
κατέχουν πλούτο όσο– ο μισός πληθυσμός της Γης, δηλ. 3,5 δις
άνθρωποι μαζί!) του βασικού δηλαδή ενόχου της εξελισσόμενης
μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τα «σχέδια» Ομπάμα, Μέρκελ, Ολάντ,
Κάμερον, κλπ., πολιτικών εκφραστών των ολιγαρχιών του πλούτου,

για την εξάλειψη δήθεν 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 πα-
ραγωγικών δυνάμεων και τη συσσώρευση του κεφαλαίου, από
τη μια μεριά, και το μοίρασμα των αποικιών και των σφαιρών
επιρροής για το χρηματιστικό κεφάλαιο, από την άλλη;». (Ο Ιμ-
περιαλισμός). 

6. Η «σιδερένια φτέρνα» του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κε-
φαλαίου. Είναι σκόπιμο να απομυθοποιηθούν ορισμένες αντιλή-
ψεις που έχουν εισάγει κυρίως ορισμένα φιλοευρωπαϊκά κόμματα
(ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, ΑΝΕΛ., κ.α.), πως τάχα είναι δυνατή η «ανα-
τροπή» Συμφώνων, Συνθηκών, κλπ., στη βάση της «διαπραγμά-
τευσης» με τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα της ΕΕ και ιδεολη-
ψιών που προέρχονται από τον ευρωκομμουνισμό και συνοψίζον-
ται στο σύνθημα της «Ευρώπης των λαών». Το μόρφωμα της ΕΕ,
αποτελεί ένα αντιδραστικό φρούριο, το οποίο οι διάφοροι πολι-
τικοί ψευτολεονταρισμοί αποδεικνύονται ανίκανοι να αλώσουν.
Πρόκειται για αυταπάτες που καλλιεργούνται στη βάση της εξα-
πάτησης των λαϊκών μαζών. Οι συμφωνίες και οι κανονισμοί που
έχουν υπογράψει οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
ΕΕ αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως οι ευρωπαϊκοί λαοί θα βρίσκον-
ται σε μόνιμη βάση αντιμέτωποι με βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα είτε
οι κυβερνήσεις τους έχουν υπογράψει δανειακές Συμφωνίες
(Μνημόνια), είτε όχι. Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε ένα
μέρος των «πειστηρίων», «Συνθήκη του Μάαστριχτ», «Συνθήκη
της Νίκαιας», «Συνθήκη του Άμστερνταμ» και «Συνθήκη της
Λισαβόνας», που αποτελούν την πεμπτουσία της ιμπεριαλιστικής
Ευρώπης, καθώς και τα απορρέοντα απ’ αυτές: 1) «Συνθήκη για
τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οι-
κονομική και Νομισματική Ένωση» (πιο γνωστή και ως το «Δη-
μοσιονομικό Σύμφωνο»). 2) Κανονισμός της ΕΕ «αριθ. 472 της
21ης Μαΐου 2013». 3) Κανονισμός της ΕΕ «αριθ. 473 της 21ης
Μαΐου 2013». 4) «Σύμφωνο για το Ευρώ+».

Τα παραπάνω κείμενα, αφορούν την επιβολή προστίμων για πλε-
ονασματικούς προϋπολογισμούς ή με ανώτερο έλλειμμα το 0,5%
του ΑΕΠ, επιβολή κυρώσεων για χώρες με έλλειμμα μεγαλύτερο
του 3% του ΑΕΠ, αυτόματη επιβολή δημοσιονομικών και οικονο-
μικών προγραμμάτων, δηλ. Μνημόνια, από την Κομισιόν και το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο, σε χώρες που το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το
60% του ΑΕΠ, εποπτεία και τακτικές αποστολές επιθεώρησης,
υποβολή ετήσιου σχεδίου δημοσιονομικού προγράμματος, διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις (μειώσεις μισθών, ανατροπές στην κοι-
νωνική ασφάλιση, ανατροπές στην αγορά εργασίας), όλ’ αυτά πε-
ριέχονται στα παραπάνω κείμενα.

7. Η ΕΕ σπαράσσεται από την καπιταλιστική κρίση. Κι όλ’ αυτά
κάτω από τις μελανές προβλέψεις της συνεχιζόμενης οικονομικής
ύφεσης που υποχρεώνει το γερμανικό ιμπεριαλισμό σε πολύ προ-
σεκτικές κινήσεις απέναντι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα
σε Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία. Η Ευρωζώνη παραμένει σε περιορι-
σμένους ρυθμούς ανάπτυξης (1,5% το 2015 έναντι 0,9% το 2014),
με φόβους για αστάθεια στις οικονομίες της Γαλλίας και της Ιτα-
λίας. Ανάμεσα στη Γερμανία και Γαλλία, παραμένουν οξυμένες δια-
φορές ως προς τη δημοσιονομική τους κατάσταση: Πλεόνασμα τρε-
χουσών συναλλαγών 8,6% στη Γερμανία, έλλειμμα 1,5% στη Γαλλία
οριακό δημοσιονομικό πλεόνασμα στη Γερμανία, ενώ δημοσιονο-
μικό έλλειμμα 3,4% στη Γαλλία. Παρατηρείται δε συνεχής πτώση
της βιομηχανικής παραγωγής σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Στη
Γερμανία έπεσε η παραγωγή επενδυτικών εμπορευμάτων 3,3% το
Νοέμβρη 2015, σε σχέση με αύξηση 2,5% τον Οκτώβρη, ενώ η με-
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ταποιητική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,8%. Επίσης, κατά 1,2%
έπεσε το Δεκέμβρη η βιομηχανική παραγωγή. Η βιομηχανική πα-
ραγωγή στη Γαλλία έπεσε το Νοέμβρη του 2015 κατά 0,9% μετά
από την άνοδο του Οκτώβρη, ενώ κατά 1,6% έπεσε το Δεκέμβρη.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ιταλίας σημείωσε μείωση κατά 0,5%
σε μηνιαία βάση.

Δυσκολίες εμφανίζονται και στο νευραλγικό τομέα του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος. Στην ΕΕ, η μετοχή της Deutsche Bank
έχει πτώση κατά σχεδόν 39% από τις αρχές του 2016. Γι’ αυτό και
υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια στήριξης της αξιοπιστίας της
με δηλώσεις των Σόιμπλε, Κράιαν κ.ά. και δημοσιεύματα για έκτα-
κτο σχέδιο επαναγοράς ομολόγων από τη γερμανική τράπεζα ύψους
50 δισ. ευρώ («Financial Times»). Επίσης, η χρηματιστηριακή αξία
της Barclays, της Societe Generale, της UBS και της Credit Suisse
έχει πέσει πάνω από 25%. Ηδη έχουν ανακοινωθεί ζημιογόνα απο-
τελέσματα από Deutsche Bank και Credit Suisse (για πρώτη φορά
από το 2008).

8. Η ανεργία στην ΕΕ. Σε ότι αφορά την ανεργία, σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), στην
ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2016 διαμορφώθηκε στο 10,3% (έναντι
10,4% το Δεκέμβριο). Στην «ΕΕ των 28» στο 8,9% (έναντι 9% το
Δεκέμβριο) καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο
του 2009. Ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2015, η ανεργία στην
ευρωζώνη ήταν 11,3% και στην ΕΕ 9,8%. Συνολικά τον Ιανουάριο
καταγράφονται 21,78 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 16,64 εκα-
τομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας
καταγράφονται στην Ελλάδα (24,6% το Νοέμβριο) και στην Ισπανία
(20,5%). Τα χαμηλότερα σημειώθηκαν στη Γερμανία και στην Τσεχία
(4,5%), στη Μάλτα και στη Μ. Βρετανία (5,1%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο
διαμορφώθηκε στους 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
διαμορφώθηκε στο 20,8% και στις γυναίκες στο 29,3%. Εξάλλου,
οριακή μείωση κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω
των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 48,3% τον Οκτώβριο σε 48% το Νο-
έμβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται
στην Ελλάδα (48%), στην Ισπανία (45%), στην Κροατία (44,1%) και
στην Ιταλία (39,3%). Τα χαμηλότερα ποσοστά στη Γερμανία (7%),
στη Δανία και στην Τσεχία (11%). Τον Ιανουάριο η ανεργία των νέων
στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 22% και στην ΕΕ στο 19,7%.

9. «Για την ενότητα της Ευρώπης». Η ενότητα της οικονομικής
βάσης μερικών χωρών, όπως αυτή θεσμοθετήθηκε στην ΕΟΚ με
τη Συνθήκη της Ρώμης το 1956, δεν αποτελεί ούτε αναγκαία ούτε
και ικανή συνθήκη για μία μελλοντική «υπερεθνική Ευρώπη». Άλ-
λωστε από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως τον Καρλομάγνο και από
τον Ναπολέοντα ως το Χίτλερ, η Ευρώπη πολλές φορές ενώθηκε
με τις πιο ειρηνικές συμφωνίες και άλλες τόσες διασπάστηκε με
τους πιο αιματηρούς πολέμους. Οι δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι το επι-
βεβαιώνουν, μέσα από τα δεκάδες εκατομμύρια θύματά τους. Ση-
μειώνουμε ότι οι προτάσεις «ενότητας» στο πλαίσιο των καπιταλι-
στικών-ιμπεριαλιστικών σχέσεων υποκρύπτουν πάντοτε την προ-
σπάθεια ενός ισχυρού κράτους ή ομάδας κρατών να καθυποτάξουν
τα ασθενέστερα. Στην εποχή του ιμπεριαλισμού, όπου η ανισομετρία
της ανάπτυξης των επιμέρους κρατών-μελών της ΕΕ διαφαίνεται
στην επιβολή των διαφορετικών ταχυτήτων που επιβάλλει το Κοι-
νοτικό Διευθυντήριο, η Ευρώπη των 28 χωρών, των 20 γλωσσών
και των 495 εκατ. κατοίκων, συνιστά έναν οικονομικό γίγαντα που
ξεκινά από την Κύπρο, την Τρανσυλβανία, τη Σκανδιναβία, και φθά-
νει μέχρι το Γιβραλτάρ, και που βεβαίως αποτελεί ένα ισχυρό αν-
ταγωνιστή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας.

Όμως, παράλληλα, αυτή η φαινομενικά κραταιά και ισχυρή Ευ-
ρώπη, όπως φαντάζει στα μυαλά των μικροαστών και των ψευτο-

διανοούμενων συνοδοιπόρων του δυτικοευρωπαϊκού μονοπωλια-
κού κεφαλαίου, περιέχει μέσα της τα διχαστικά σπέρματα των εν-
δοαστικών και ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, έτοιμων πάντα να
ξεσπάσουν σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της «εθνικής κυριαρ-
χίας» των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών της. Αυτό φαίνεται τόσο
στην εμφάνιση εθνικιστικών κομμάτων, όσο και στο σημερινό τε-
ράστιο πρόβλημα των προσφύγων, επιβεβαιώνοντας ότι το κυρίαρχο
στοιχείο στον καπιταλισμό είναι ο ανταγωνισμός και όχι η ενότητα.
Η Πολιτική Οικονομία έχει δικούς της αδήριτους νόμους, που ισο-
πεδώνουν τις αγαθές προθέσεις και τις μεγάλες ιδέες που επικα-
λούνται κατά καιρούς τόσο οι απολογητές του καπιταλισμού, όσο
και η ρεφορμιστική Αριστερά, με τις προτάσεις της για δήθεν εξαν-
θρωπισμό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

10. Η Λενινιστική θέση πάντα επίκαιρη. Από τις αρχές του 20ού
αιώνα, στο ζήτημα της «ένωσης» ευρωπαϊκών κρατών με διαφο-
ρετικό επίπεδο ανάπτυξης (οικονομικής, στρατιωτικής, κοινωνικής
πολιτικής, κ.α.), εισάγονταν από πολλές πλευρές με διάφορες από-
ψεις και ιδέες, με κοινό παρονομαστή την ανοιχτή ή συγκαλυμμένη
εχθρότητά τους προς το εργατικό κίνημα. Το βάρος της αντιμετώ-
πισης αυτών των αντιλήψεων το σήκωσε ο Β.Ι.Λένιν, που έδωσε
αποστομωτικές απαντήσεις στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα «Σοτσιαλντεμοκράτ», αρ. φύλλου 44, στις 23 Αυγούστου
του 1915), και τιτλοφορείται: «ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», («Άπαντα», 5η έκδοση, τόμος 26, σε-
λίδες 359-363).Τηρουμένων των σημερινών αναλογιών και των συν-
θηκών, έχει αξία η προσέγγιση του Λένιν, πάνω στο συγκεκριμένο
ζήτημα, στο οποίο απαντά όχι μόνο στο οικονομικοπολιτικό κατε-
στημένο, αλλά και σε όσους ονειρεύονται μια «Ευρώπη των λαών»,
στη βάση της «πραγματικής σύγκλισης των οικονομιών των κρα-
τών-μελών της», με «κοινωνικό πρόσωπο», όπου «ο άνθρωπος θα
είναι πάνω από τα κέρδη».

Παρουσιάζουμε μερικές αναφορές του: «…Από τη σκοπιά των
οικονομικών συνθηκών του Ιμπεριαλισμού -π.χ., η εξαγωγή άνευ
ενδιαφέροντος κεφαλαίου και η διαίρεση του κόσμου από τις
“ανεπτυγμένες” και “πολιτισμένες” αποικιακές δυνάμεις, οι
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, κάτω από τον καπιταλισμό,
είναι είτε αδύνατες είτε αντιδραστικές. Eνωμένες Πολιτείες της
Ευρώπης κάτω από τoν καπιταλισμό είναι ισοδύναμες προς μια
συμφωνία για διαίρεση των αποικιών. Κάτω από τον καπιταλισμό,
εντούτοις, καμία άλλη βάση και καμία άλλη αρχή της μοιρασιάς
δεν είναι πιθανή εκτός από την δύναμη. Ένας πολυεκατομμυρι-
ούχος δεν μπορεί να μοιραστεί το “εθνικό εισόδημα” μιας καπι-
ταλιστικής χώρας με κανένα άλλον, σε αναλογία “με το κεφάλαιο
που επενδύθηκε” (με ένα επίδομα που ρίχνεται μέσα, έτσι ώστε
το μεγαλύτερο κεφάλαιο μπορεί να λάβει περισσότερο από το
μερίδιό του). Ο καπιταλισμός είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία των μέ-
σων παραγωγής, και η αναρχία στην παραγωγή. Η υπεράσπιση
μιας “δίκαιας” μοιρασιάς του εισοδήματος σε μια τέτοια βάση
είναι καθαρός Προυντονισμός, ηλίθιος φιλισταιισμός. Καμία μοι-
ρασιά δεν μπορεί να επηρεαστεί ειδάλλως από την “αναλογία
στην δύναμη”, και τις αλλαγές της δύναμης με τη πορεία της οι-
κονομικής ανάπτυξης. Μετά από το 1871, το ποσοστό της Γερ-
μανίας σε άνοδο δύναμης ήταν τρεις ή τέσσερις φορές γρηγορό-
τερο από αυτό της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, και της
Ιαπωνίας και δέκα φορές τόσο γρήγορο όσο της Ρωσίας. Δεν
υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει κανένας άλλος τρόπος για να
δεις την πραγματική δύναμη ενός καπιταλιστικού κράτους εκτός
τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές
αρχές της ιδιωτικής ιδιοκτησίας - το αντίθετο, είναι μια άμεση
και αναπόφευκτη έκβαση εκείνων των βασικών αρχών. Κάτω
από τον καπιταλισμό η ομαλή οικονομική ανάπτυξη ατομικών
επιχειρήσεων ή ατομικών κρατών είναι αδύνατη. Κάτω από τον
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Ε καπιταλισμό, δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο για την αποκατάστα-

ση της περιοδικά ενοχλημένης ισορροπίας από τις κρίσεις στη
βιομηχανία και τους πολέμους στην πολιτική.

Φυσικά, οι προσωρινές συμφωνίες είναι πιθανές μεταξύ των
καπιταλιστών και μεταξύ των κρατών. Από αυτή την άποψη οι
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης είναι πιθανές ως συμφωνία
μεταξύ των Ευρωπαίων καπιταλιστών ... αλλά με ποιο σκοπό; Μό-
νο με σκοπό από κοινού να καταπνίγουν τον σοσιαλισμό στην Ευ-
ρώπη, από κοινού να προστατεύουν την αποικιακή λεία ενάντια
στην Ιαπωνία και την Αμερική, που έχουν μείνει άσχημα απέξω
από το μερίδιό τους από το παρόν χώρισμα των αποικιών, και την
αύξηση της δύναμης αυτών που η δύναμή τους κατά τη διάρκεια
των τελευταίων πενήντα ετών ήταν ασήμαντα γρηγορότερη από
την οπισθοδρομική και μοναρχική Ευρώπη, και που τώρα γίνεται
γεροντική. Συγκρινόμενη με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής, η Ευρώπη συνολικά δείχνει οικονομική στασιμότητα…»

Β) Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΟΚ/ΕΕ

11. Ραγδαία επιδεινωση σε βάρος των εργατολαϊκών στρωμά-
των. Το 1980, η χώρα μας επί κυβερνήσεως Κων/νου Καραμανλή
εντάχθηκε σαν δέκατο μέλος στην τότε ΕΟΚ, όντας μία μέσης κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης χώρα, με μεγάλο πρωτογενή τομέα ο οποίος
συμμετείχε κατά 37% στο ΑΕΠ. Επομένως, δεν εντάχθηκε σαν ισχυ-
ρή οικονομία, αλλά σαν γεωπολιτικό στο σημείο (γεωστρατηγικό ρό-
λο της είχε ήδη επενδύσει με βάσεις ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
τριάντα χρόνια πριν) που «βλέπει» σε τρείς Ηπείρους, ικανό να εξυ-
πηρετήσει τα εμπορικά κυρίως συμφέροντα των ισχυρών οικονομικά
κρατών-μελών. Σήμερα 35 χρόνια μετά, η γεωπολιτική αυτή θέση
έχει εξασθενήσει, λόγω κυρίως της ένταξης πολλαπλών οικονομι-
κοπολιτικών διαμετρημάτων κρατών-μελών και παράλληλα η οικο-
νομική οντότητα της ίδιας της χώρας μας έχει χρεοκοπήσει. 

Η ένταξη παρουσιάστηκε από την κυρίαρχη τάξη, σαν μία φαντα-
σμαγορική εικόνα μελλοντικής ευημερίας και τεράστιων διαγραφό-
μενων προοπτικών για τον εργαζόμενο λαό και την ελληνική οικο-
νομία. Ωστόσο, σήμερα, η ζοφερή πραγματικότητα. Η τεράστια κοι-
νωνική αναντιστοιχία της προσπάθειας της αστικής τάξης για «σύγ-
κλιση» των οικονομικών δεικτών σύμφωνα με τις επιταγές του Μά-
αστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας, με τη μό-
νιμη πια πολιτική της ανελέητης λιτότητας, οδήγησε το μεγαλύτερο
μέρος της εργατικής τάξης και της φτωχομεσαίας αγροτιάς στην
ανεργία, την εξαθλίωση και το περιθώριο. 

Η προπαγάνδα της ευρωπαϊκής δήθεν ευημερίας με την οποία

οι κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά και ορι-
σμένα «αριστερά» κόμματα για 35 χρόνια νανούρισαν το λαό, πήρε
τέλος. Η οικονομική χρεοκοπία, σε συνδυασμό με τη μνημονιακή
πολιτική, τράβηξαν βίαια την κουρτίνα της επίπλαστης «ισχυρής
ελληνικής οικονομίας» και αποκάλυψαν όλο το σάπιο υπόβαθρο
στο οποίο στηρίζονταν η χώρα. Η δήθεν πλούσια βιτρίνα, η «μακέτα»
του ανεκδιήγητου Σημίτη, σε συνδυασμό με την πολιτική της μονό-
πλευρης λιτότητας και κερδοσκοπίας, απέδειξαν με ασφαλή τρόπο
τον ταξικό χαρακτήρα της κατανομής του πλούτου και κατά συνέπεια
τις κοινωνικές αποκλίσεις που επισώρευσε η ένταξη. 

Παρά τα «οράματα» και τις «μεγάλες ιδέες», με τα οποία η αστική
τάξη κατάφερε να παρασύρει το λαό στις πολιτικές και οικονομικές
της επιλογές, οι βασικοί τομείς της υλικής παραγωγής και ιδιαίτερα
η Γεωργία και η Βιομηχανία έχουν απαξιωθεί. Τα ελληνικά προϊόντα
και ο τριτογενής παρασιτικός τομέας (τράπεζες, χρηματιστηριακά
γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.), αφού αποτέλεσαν για μια
τουλάχιστον δεκαετία το εφαλτήριο πλουτισμού μιας σειράς εμπο-
ροβιομηχάνων και αεριτζήδων, σήμερα σβήνουν κάτω από τη βι-
αιότητα της μνημονιακής πολιτικής και τον ανελέητο ανταγωνισμό
των μονοπωλίων. Τα παραγωγικά στηρίγματα της χώρας έχουν κα-
ταρρεύσει, υποκαθιστάμενα με την εναγώνια προσπάθεια της με-
γαλοαστικής τάξης για «έξοδο στις αγορές», δηλ. τον αλόγιστο δα-
νεισμό, που δημιουργεί ένα αέναο σπιράλ, με συνεχή αύξηση του
δημόσιου χρέους που καλείται πάντα να ξεπληρώνει ο λαός. 

Η ένταξη στην Ευρωζώνη και οι αυστηροί κανόνες τήρησης του
Συμφώνου Σταθερότητας, που είχε σαν συνέπεια την απόσυρση της
δραχμής, την άρση της χρηματοπιστωτικής πολιτικής, την παύση
της οποιασδήποτε αυτόνομης οικονομικής πολιτικής, την εκτίναξη
του δημόσιου χρέους και εν τέλει την υπαγωγή της χώρας μας στα
νεοαποικιακά δεσμά τριών Μνημονίων, αποτέλεσαν το βρόχο που
πνίγει σήμερα το λαό μας. 

Απόρροια όλων αυτών, η ραγδαία φτωχοποίηση εκατοντάδων χι-
λιάδων εργατολαϊκών νοικοκυριών, η ανεργία, η ξενοφοβία, σε συν-
δυασμό με την απουσία ενός ρωμαλέου κομμουνιστικού υποκειμέ-
νου που θα μπορούσε να εμπνεύσει, να συναρπάσει, να μαζικοποι-
ήσει, να οργανώσει και να κατευθύνει τις λαϊκές μάζες προς την
κατεύθυνση της σοσιαλιστικής προοπτικής διαμέσου της αποτίναξης
του συστήματος της εξάρτησης και της ντόπιας ολιγαρχίας, έδωσαν
ώθηση στα ρατσιστικά φαινόμενα και στην άνοδο του νεοναζιστικού
μορφώματος και της δολοφονικής δράσης της «Χρυσής Αυγής». 

12. Ο βρόχος τoυ δημόσιου χρέους. Συνοπτικά αναφέρουμε πως
το 1980 (μία χρονιά πριν την ένταξη στην ΕΟΚ), το ΑΕΠ (υπολογι-
σμένο σε ευρώ) της χώρας ήταν 5,08 δις € και το δημόσιο χρέος
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στο 28,4% του ΑΕΠ. Το 1990 το ΑΕΠ ανέβηκε στα 39,11 δις € και το
δημόσιο χρέος στο 79,6% του ΑΕΠ. Το 2000 το ΑΕΠ έφθασε τα
136,28 δις €, ενώ το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το 103,4% του ΑΕΠ.
Το 2010, το ΑΕΠ έφθασε τα 248,66 δις €, ενώ το χρέος της χώρας
ακούμπησε το 120,1%. Σήμερα, το χρέος βρίσκεται στα 180% του
ΑΕΠ, δηλ. στα 335 δις €, και παρά τους μνημονιακούς υπολογισμούς
(για χρέος το 2020 στο 120%), αυτό αυξάνεται συνεχώς. 

Φυσικά η πολιτική λιτότητας των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων
(είτε με Μνημόνια, είτε χωρίς), αξιοποιεί στο έπακρο το δυσθεώρητο
δημόσιο χρέος προκειμένου να επιβάλει δια πυρός και σιδήρου μει-
ώσεις στα μεροκάματα, τους μισθούς και τις συντάξεις, φόρους και
κάθε λογής χαράτσια, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ξεθε-
μελίωμα των παροχών Υγείας, διάλυση της Παιδείας, κατεδάφιση
της Πρόνοιας, ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Σημειώνουμε εμφαντικά, πως τα συναπτόμενα δάνεια, οδηγούνται
είτε στις τσέπες των δανειστών-τοκογλύφων, είτε στις τσέπες των
τραπεζών και (έμμεσα ή άμεσα) της ντόπιας ολιγαρχίας. Ας ρίξουμε

μια ματιά στους αριθμούς, που απεικονίζουν μία εντυπωσιακή κα-
ταγραφή των τελευταίων 20 χρόνων, επισημαίνοντας ότι από την έν-
ταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ, το 1981, υπήρξε μία «μεταβατική
περίοδος» προσαρμογής στο κοινοτικό σύστημα. Στη συνέχεια και
από το 1987 άρχισαν να δίνονται τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ-
γράμματα (ΜΟΠ), ύψους 2,57 δις €, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης
(ΚΠΣ Α’, Β’ και Γ’) συνολικού ύψους 43,9 δις €, το ΕΣΠΑ (2007-2014),
ύψους 24,3 δις € και παράλληλα ο αθρόος εξωτερικός δανεισμός
που σήμερα φθάνει στον εξωφρενικό αριθμό των 335 δις €! 

Αν κανείς σκεφτεί τα τεράστια ποσά (που προφανέστατα προέρχον-
ται από αεριτζίδικες δουλειές, μίζες, Χρηματιστήρια, απάτες, βρώμι-
κες συναλλαγές, κλπ.), των λιστών Λαγκάρντ, Άμστερνταμ, Λουξεμ-
βούργου, κλπ., ή τα κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ελβετίας, που με μία πρόχειρη εκτίμηση, φθάνουν τα 500-600 δις €,
(και τα οποία προέρχονται από το Χρηματιστηριακό τζόγο, τις μίζες
των εξοπλιστικών προγραμμάτων, το φαγοπότι των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, τη ρεμούλα των «μεγάλων Έργων», τα κέρδη από την υπεραξία
της βιομηχανικής παραγωγής στις βρώμικες συναλλαγές με τους πα-
ράγοντες της πολιτικής ζωής, κλπ.), εύκολα καταλαβαίνει προς τα πού
τραβάει το ποτάμι του ιδρώτα των εργαζομένων.

Την τελευταία 20ετία, ο λαός πλήρωσε για τοκοχρεολύσια 532,80

δις € και για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανείων άλλα 240,08
δις €, δηλ. ένα σύνολο 772,88 δις €! Από το 2012 και πέρα, θα πρέ-
πει (χονδρικά, γιατί στο μεταξύ το χρέος ανατοκίζεται με τα επιτόκια
που είχαν συμφωνηθεί, δηλ, 7,2% το χρόνο) μέχρι το 2020, να πλη-
ρώσει 186,87 δις € μέχρι το χρέος να φθάσει το 120% του ΑΕΠ. Θα
απομένουν αξεπλήρωτα (χονδρικά) άλλα 138,13 δις €, για τα οποία
η κυβέρνηση ζητάει χρόνο αποπληρωμής το 2064, δηλ. σε 50 χρόνια.
Στο μεταξύ με τους ανατοκισμούς το χρέος θα «τρέχει» στο άπειρο...
Αυτό που γίνεται εξόφθαλμα αντιληπτό είναι το ότι μέσα σε μία πε-
ρίπου 30ετία ο λαός θα πληρώσει γύρω στο 1 τρις €!

Αυτή είναι και η κατάληξη του περίφημου παραμυθιού της έντα-
ξης στην ΕΟΚ, όπου θα «τρώγαμε με χρυσά κουτάλια». 

13. Αλήθειες και ψέματα. Το Μάρτη του 2016, το δημόσιο χρέος
έφθανε το απολύτως μη βιώσιμο ύψος των 335 δις €, δηλ. κοντά
στο 180% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό το επαχθές χρέος, η συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλλιεργεί την αυταπάτη ότι μία «ελάφρυνση» ή «κού-
ρεμα», σημαίνει και αντίστοιχη απόσειση των μνημονιακών βαρών
ή ακόμα και το τέλος των αντιλαϊκών μέτρων. Τίποτα ψευδέστερο!

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, α) πέρα από το γεγονός
ότι τα τρία Μνημόνια περιλαμβάνουν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που
θα συνοδεύουν το χρέος μέχρι αυτό να κατέβει στο 60% του ΑΕΠ
(ίσως το 2064 και βλέπουμε), ισχύουν πάντα για όλα τα κράτη-μέλη
οι τέσσερες Συνθήκες και επιπλέον το «Δημοσιονομικό Σύμφωνο»,
το «Σύμφωνο για το Ευρώ+», ο Κανονισμός της ΕΕ «αριθ. 472 της
21ης Μαΐου 2013» και ο Κανονισμός της ΕΕ «αριθ. 473 της 21ης
Μαΐου 2013». Όλα τα παραπάνω αφορούν πρόστιμα για πλεονασμα-
τικούς ή ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, επιβολή κυρώσεων για
χώρες με έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ, αυτόματη επιβολή
δημοσιονομικών και οικονομικών προγραμμάτων δηλ. Μνημόνια, από
την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε χώρες που το δημόσιο
χρέος ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ, εποπτεία και τακτικές αποστολές
επιθεώρησης, υποβολή ετήσιου σχεδίου δημοσιονομικού προγράμ-
ματος, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (μειώσεις μισθών, ανατροπές
στην κοινωνική ασφάλιση, ανατροπές στην αγορά εργασίας), όλ’ αυτά
περιέχονται στα παραπάνω κείμενα, β) η όποια «αναδιάρθρωση» του
χρέους («κούρεμα», επιμήκυνση, χαμηλότερα επιτόκια, κ.α.), θα συ-
νοδευτεί με νέα μέτρα (κάτι αντίστοιχο με την επιμήκυνση ενός τρα-
πεζικού δανείου) που απορρέουν από τους ισχύοντες τραπεζικούς
κανονισμούς. Τυχόν «εξοικονόμηση» πόρων από την «αναδιάρθρω-
ση» θα κατευθυνθούν –όπως πάντα– στις τράπεζες και τους μεγα-
λοεπιχειρηματίες, προκειμένου να υπάρξει στήριξη (φοροελαφρύν-
σεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις, κλπ.) της διαβόητης «ανάπτυξης», γ)
το ίδιο θα γίνει και με την αναγγελλόμενη «έξοδο στις αγορές» (που
σκόπιμα συγχέεται με την «ανάπτυξη»), όπως επίσης και η ένταξη
στο «πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης» της ΕΚΤ!

Τα λεηλατημένα λαϊκά νοικοκυριά δεν πρόκειται να δουν δεκάρα
από την «αναδιάρθρωση» του χρέους. Αντίθετα, θα φορτωθούν με
νέα βάρη.

14. Και το παραμύθι του «εκσυγχρονισμού». Θυμίζουμε ότι το
πρώτο κύμα του δήθεν εκσυγχρονισμού καθαγιάστηκε από τις διά-
φορες Κοινοτικές Συνθήκες (Μάαστριχ, Άμστερνταμ, Νίκαιας), κα-
θώς και τις επιμέρους κοινοτικές πολιτικές (Ατζέντα 2000, Λευκή
Βίβλος, ΜΟΠ, Α’ ΚΠΣ, κλπ.), που συσσώρευσαν αμύθητα κέρδη για
την ολιγαρχία μέσω των Κοινοτικών Ταμείων. Επιδοτήσεις, ενισχύ-
σεις, οικονομικές βοήθειες, παντοειδή «Προγράμματα», Πλαίσια,
ένας πακτωλός χρημάτων, έδωσε τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις
που παρέλασαν να μιλούν για «Άνοιξη» της οικονομίας, όταν οι πα-
ραγωγικοί τομείς της Γεωργίας και της Βιομηχανίας ήδη είχαν πάρει
την κατηφόρα. Κι ακόμα παραπέρα, σαν τραγική ειρωνεία του ξε-
φουσκώματος της πραγματικής οικονομίας, «φούσκωσε» το εικο-
νικό κεφάλαιο, διαμέσου του ΧΑΑ, από τον κοπανιστό αέρα των κυ-
βερνητικών αβανταδόρων, των διάφορων παπαγάλων-εκφραστών
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του ντόπιου και ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου, παρασύροντας
τους αφελείς μικροεπενδυτές στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή
«φούσκα» στην ιστορία της χώρας. Μια παγίδα που άφησε καθαρό
κέρδος για το μεγάλο κεφάλαιο πάνω από 35 τρις δρχ. (δηλ. όσο το
τότε ΑΕΠ της χώρας) και τίναξε στον αέρα όχι μόνο τα αποθεματικά
των Ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά και τις πενιχρές οικονομίες εκα-
τοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών.

Ένα δεύτερο κύμα «εκσυγχρονισμού» αποθεώθηκε από την κυ-
βέρνηση Σημίτη και το όργιο του χρηματισμού και της διαπλοκής,
που ήρθε να σαρώσει όποιες κατακτήσεις των εργαζομένων εξα-
κολουθούσαν να στέκονται όρθιες. Η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
έχοντας εξασφαλίσει τη συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης και με ιδεολογικό περιτύλιγμα την διαβόητη Ολυμπιάδα του
2004, προχώρησε με βάση τη διετή Σύμβαση «κοινωνικής ειρήνης»
στην έγκριση του «Εθνικού Σχεδίου δράσης για την Απασχόληση»,
που σήμανε την απαρχή σε περικοπές επιδομάτων, την αύξηση της
ανεργίας, τη σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας, την ελαστικοποί-
ηση του χρόνου εργασίας, την άρση μονιμότητας των δημοσίων
υπαλλήλων και τις περιβόητες «μεταρρυθμίσεις».

Σ’ αυτή την αντιλαϊκή κατεύθυνση προωθήθηκαν τα εξοπλιστικά
προγράμματα, η «απελευθέρωση» των αγορών στις τηλεπικοινω-
νίες, την ενέργεια, τις αερομεταφορές, σύμφωνα με τις επιταγές
της ΕΕ, ενώ η Παιδεία κινήθηκε με βάση τις συμφωνίες της Λισ-
σαβόνας και τη Σύμβαση της Μπολόνια.

Θα πρέπει να τονίσουμε εμφαντικά, ότι χωρίς τη μεγαλειώδη λαϊκή
αντίδραση στις προτάσεις Γιαννίτση για το Ασφαλιστικό, που απο-
τέλεσαν μια τεράστια ανασχετική δύναμη των δυνάμεων της εργασίας
στον ολετήρα του κεφαλαίου, η κυβέρνηση Σημίτη θα είχε από τότε
επιβάλει μέρος των μέτρων του σημερινού τρίτου Μνημονίου.

Το κύμα των «μεταρρυθμίσεων», που χαρακτηρίστηκε από την
πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ηθική σαπίλα της άρχουσας τάξης
και των πολιτικών της υπηρετών και που αφορούσε την άσκηση της
κυβερνητικής εξουσίας από τη ΝΔ, αποδείχθηκε εξ ίσου καταστρο-
φικό για τα λαϊκά νοικοκυριά, που βούλιαξαν στα χρέη λόγω της
ακρίβειας, του εργασιακού Μεσαίωνα, της καθήλωσης μισθών, ημε-
ρομισθίων, συντάξεων και της φορομπηχτικής πολιτικής. 

Ολόκληρο το οικονομικό οικοδόμημα των κυβερνήσεων ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο ανέχθηκαν αλλά και συμπλήρωσαν οι
Οικουμενικές συγκυβερνήσεις με το «Συνασπισμό της Αριστεράς
και της Προόδου», στήθηκε στα πήλινα πόδια των δισεκατομμυρίων
ευρώ του αλόγιστου δανεισμού που επέβαλαν τα ξένα ιμπεριαλι-
στικά κέντρα.

15. Η αποτύπωση της κατάστασης. Τόσο το πρόσχημα του τερά-
στιου δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων, όσο και οι συστάσεις
της Κομισιόν και η κινδυνολογία της εξόδου από την ΕΕ, χρησιμο-
ποιήθηκαν σε κάθε ευκαιρία για να φορτώσουν με νέους φόρους
τα λαϊκά νοικοκυριά. Θυμίζουμε την υποκριτική απορία του τότε
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κ.Σημίτη, για το «που πήγαν τα λεφτά;», ενώ
ακριβώς τόσο η πολιτική του Α.Παπανδρέου, όσο και του Κ.Σημίτη,
εξέθρεψαν εξ ίσου τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, οδηγώντας πο-
ταμηδόν το δημόσιο χρήμα στις τσέπες της ολιγαρχίας και κοροϊ-
δεύοντας το λαό, με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα του Κων/νου Κα-
ραμανλή, του Κώστα .Μητσοτάκη και του Κ.Καραμανλή. 

Το ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο, στην προσπάθειά του να επι-
βιώσει μέσα στους οξύτατους όρους ανταγωνισμού που γεννά ο ιμ-
περιαλισμός και η εξάρτηση, είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί
στους κανόνες που επιβάλλει η Ευρωζώνη και βεβαίως διαμέσου
της ανελέητης εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και της κλοπής
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού υπεραξίας, μειώνοντας το
μισθό και αυξάνοντας τις ώρες εργασίας. Στην προσπάθειά αυτή, η
μεγαλοαστική τάξη, δια μέσου του πολιτικού της προσωπικού, επι-
χειρεί πολιτικές συμμαχίες με άλλα αστικά ή και ρεφορμιστικά κόμ-
ματα, υπογράφει «κοινωνικά συμβόλαια» (ΣΕΒ) με τις ξεπουλημέ-

νες συνδικαλιστικές ηγεσίες, προβάλλει συνεχώς νέες «μεγάλες
Ιδέες» και «οράματα» προκειμένου να προσεταιριστεί το λαό.

Η αντιλαϊκή οικονομική πολιτική παρουσιάζεται από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις σαν μια νομοτελειακή κατάσταση, σαν μια αδήριτη
πραγματικότητα που είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζεται στους
νόμους της παγκόσμιας αγοράς, με στόχο της πάντοτε το συμφέρον
του συνόλου, αλλά βεβαίως μέσα στο κοινωνικό πρότυπο του κα-
πιταλισμού. Μόνο που αποκρύβεται με κάθε επιμέλεια η παραμικρή
αναφορά στη καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννά τις κρίσεις, την
ανεργία, την πείνα, την εξαθλίωση, την εγκληματικότητα, τους πο-
λέμους, την προσφυγιά.

Η ντόπια ολιγαρχία είναι υποχρεωμένη να ευθυγραμμιστεί με τα
συντεταγμένα σχέδια που της επιβάλλει ο ιμπεριαλιστικός πυρήνας
της ΕΕ, μέσα στην τρικυμισμένη ζώνη του ευρώ και τη λαίλαπα της
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Για την καταστροφική τροχιά
της ελληνικής οικονομίας, οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν
και στα εξαρτημένα, αεριτζίδικα, τυχοδιωκτικά, κομπραδόρικα χα-
ρακτηριστικά της ντόπιας ολιγαρχίας και των κυβερνήσεών της. Ο
απόλυτος έλεγχος της οικονομικής πολιτικής από το σκληρό πυρήνα
της ΕΕ και το ευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο, όλ’ αυτά τα χρό-
νια, αποσύρει τώρα την κουρτίνα της «ισχυρής Ελλάδας», δίνει τις
πραγματικές διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας, στη χειρότερη
εκδοχή της, δηλαδή στην καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων.
Το τοπίο ξεκαθαρίζει και αποκαλύπτει πως για τα μακροπρόθεσμα
σχέδια του ιμπεριαλισμού χρειάζεται ένα προνομιακό γεωστρατη-
γικό-γεωπολιτικό σημείο, με πλουτοπαραγωγικές πηγές, με ρη-
μαγμένη οικονομία και το λαό στα γόνατα. 

Το νέο καθεστώς των τριών δανειακών Συμφωνιών (με τα αντί-
στοιχα Μνημόνια), ήρθε να ολοκληρώσει τη συμφορά των εργατο-
λαϊκών και φτωχομεσαίων αγροτικών νοικοκυριών. Η υπαγωγή της
χώρας στο ΔΝΤ και η επιβολή των τριών Μνημονίων κάτω από το
νεοαποικιακό έλεγχο των ιμπεριαλιστικών κέντρων, οδήγησε με
μαθηματική ακρίβεια στη σύνθλιψη του μισθού εργασίας, στη λεη-
λασία των λαϊκών εισοδημάτων, στην ανεργία, τη φτωχοποίηση, την
εξαθλίωση. Ο λαός μας γνώρισε τη μεγαλύτερη μεταπολεμική υπο-
τίμηση στο βιοτικό του επίπεδο και η χώρα μας υποβαθμίστηκε
στην κατηγορία των τριτοκοσμικών χωρών. 

16. Οι αλλαγές στους, παραγωγικούς και μη, τομείς της οικονομίας.
Στον πρωτογενή τομέα, μέσα στα 35 χρόνια της ένταξης, η πυ-

ραμίδα της κοινωνικοταξικής διάρθρωσης της αγροτιάς κόντυνε σε
ύψος και πλάτυνε σε φάρδος. ΄Ετσι, ενώ το 1964 το 56% κατείχε το
80% της καλλιεργούμενης γης , το 2004 το 20% κατείχε το 80% της
καλλιεργούμενης γης και το 80% κατείχε το υπόλοιπο 20% της καλ-
λιεργούμενης γης (περιοδ. Νέος Κόσμος, Δεκ. 1964 και Ελευθε-
ροτυπία, 18 Μάη 1997). Σήμερα, λιγότερο από το 15% κατέχει το
80% της καλλιεργούμενης γης, με συνεχή τάση μείωσης, εξ αιτίας
και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης της χώρας. Από τα μέσα
της δεκαετίας του ‘80 ξεκίνησε και στη χώρα μας σε ευρύτατη κλί-
μακα η διαπλοκή του αγροτικού με το βιομηχανικό και το τραπεζικό
κεφάλαιο, που συνεχίζει να ολοκληρώνεται στις μέρες μας με την
εμφάνιση των «Γεωργικών» Εταιρειών, της συμβολαιϊκής γεωργίας,
της καθετοποιημένης αγροτικής εκμετάλλευσης, της διείσδυσης
των αγροδιατροφικών μονοπωλίων. 

Όταν εντάχθηκε η Ελλάδα στην ΕΟΚ χαρακτηρίζονταν καθαρά γε-
ωργική. Έκτοτε ο πληθυσμός που απασχολούνταν στη Γεωργία-Κτη-
νοτροφία-Αλιεία, συνεχώς μειώνεται. Παρακάτω δίνουμε διασταυ-
ρωμένα στοιχεία, έξω και πέρα από τις «πειραγμένες» στατιστικές
της ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT.

Το 1981 992.000,δηλ. το 28% του ενεργού πληθυσμού (3.543.797)
Το 1995 671.476 δηλ. το 17,3%. » » »
To 2011 458.804 δηλ. το 9,2%. » » »

(έρευνα ΠΑΣΕΓΕΣ Ιούλης 2012)
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Το 1981 η συμμετοχή της Γεωργίας στο ΑΕΠ ήταν 17,0%
Το 1997 9,8%.
To 2011 2,5%

Το 1981 το Αγροτικό Εμπ. Ισοζύγιο + 9,1 εκατ. € (+ 3,1δις δρχ.)
Το 2003 - 1,907 δις € 
Το 2011 - 2,043 δις €. 
Το 2012 -1,934 δις €.

Σημειώνουμε πως το 64% αυτών των εισαγωγών, αφορά αγροτικά
προϊόντα τα οποία θα μπορούσε να παράγει η ίδια, με εθνική στή-
ριξη των τιμών των παραγωγών.

Έτσι, μία χώρα με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον αγρο-
τικό τομέα κινδυνεύει να αφανισθεί. Ήδη πάνω από 600.000 φτω-
χομεσαία αγροτικά νοικοκυριά μόλις επιβιώνουν κάνοντας και άλλες
εργασίες. Ιδιαίτερα για τα τελευταία, η εφαρμογή της αντιαγροτικής
ΚΑΠ, με όλες τις αγροτοβόρες αναθεωρήσεις που επέβαλε κατά
καιρούς το Κοινοτικό κατεστημένο του «σκληρού πυρήνα», οδηγεί
σήμερα σε πλήρες αδιέξοδο την ελληνική αγροτική οικονομία, κα-
θώς τα όρια οικονομικής αντοχής των περίπου 700.000 επιδοτού-
μενων και δανειοσυντηρούμενων φτωχομεσαίων αγροτικών νοικο-
κυριών έχουν προ πολλού εξαντληθεί. Το φάσμα της καταστροφής
προβάλλει απειλητικό, καθώς η πρόσφατη μεταρρύθμιση που ξε-
κόβει ή και καταργεί κάθε επιδότηση, ενίσχυση, βοήθεια από τη
γεωργική παραγωγή και η επιβολή της έννοιας του «κατ’ επάγγελ-
μα» αγρότη, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στην αγροτιά που
αντιστέκεται αντλώντας δύναμη, σαν τον μυθικό Ανταίο, από το κομ-
μάτι της γης που κατέχει. 

Στο δευτερογενή τομέα, οι βασικές βιομηχανίες της χώρας γνω-
ρίζουν σοβαρή καθίζηση, ενώ όλες οι εναλλασσόμενες στην εξουσία
μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις πλειοδότησαν στο ξεπούλημα όλων
των κερδοφόρων επιχειρήσεων του Δημοσίου στο ντόπιο και ξένο
μονοπωλιακό κεφάλαιο. Χιλιάδες μικρομεσαίες βιοτεχνίες κλείνουν
καθημερινά, ενώ παρέχονται γενναίες επιδοτήσεις προς τους ερ-
γοδότες για την πρόσληψη ανέργων.

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δίνονται τα εξής
στοιχεία: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής πα-
ρουσίασε μείωση 5,2% τον Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση µε τον αν-
τίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012. Ειδικότερα, οι δείκτες των
επιμέρους τομέων βιομηχανίας παρουσίασαν την εξής εικόνα: Δεί-
κτης παραγωγής ορυχείων- λατομείων, μείωση 15%. Δείκτης πα-
ραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών, μείωση κατά 5,9%. Ειδικό-
τερα, στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή
ξύλου και φελλού (27,7%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα
(15,7%) και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (20%). Πτωτικά κινήθηκε
και η παραγωγή «παραδοσιακών» προϊόντων, όπως καπνού (12,1%),
ποτών (11,7%), ειδών ένδυσης (8,5%), κλωστοϋφαντουργικών υλών
(4,1%), τροφίμων (3,1%) και δερμάτων- ειδών υπόδησης (2,9%).
Δείκτης παραγωγής ηλεκτρισµού, αύξηση κατά 0,8%, και Δείκτης
παροχής νερού, μείωση κατά 3,7%. 

ΕΜΠΟΡΙΟ: Πτωτικά κινήθηκαν το 2013, τόσο οι εισαγωγές όσο
και οι εξαγωγές. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, για την
πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, η συνολική
αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4,2 δις € τον Οκτώβριο
2013, έναντι 4,5 δις € τον αντίστοιχο µήνα του 2012, παρουσιάζοντας
μείωση 6,9%. Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εξαγωγών
ανήλθε στο ποσό των 2,2 δις € έναντι 2,5 δις €, τον αντίστοιχο μήνα
του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Στο μεταξύ συνεχίζεται η ραγδαία πτώση της
ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, που κατέγραψε τον Οκτώ-
βρη 2013 πτώση 37,1%, ενώ η μείωση και στον αριθμό των οικο-
δομικών αδειών που εκδόθηκαν από τις πολεοδομίες της χώρας

δεν προοιωνίζεται κάτι θετικό για το προσεχές διάστημα. 
Τέλος, ο τριτογενής τομέας, το μόνο μη παραγωγικό κομμάτι της

οικονομίας, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της κατάρρευσης, συντηρού-
μενο με τα δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων, και του τουρισμού,
δείχνοντας χαρακτηριστικά τα όρια πάνω στα οποία ακροβατεί η πα-
ραπαίουσα οικονομία, στηριζόμενη στον ξένο δανεισμό και τα ξε-
πουλήματα της δημόσιας περιουσίας, από τα οποία επωφελείται το
μονοπωλιακό ξένο κεφάλαιο και οι ντόπιοι ατζέντηδες-αεριτζήδες.
Σημειώνουμε πως τα περισσότερα κατασκευασθέντα έργα ήταν έργα
βιτρίνας που σκοπό είχαν να διευκολύνουν από τη μια πλευρά το δια-
μετακομιστικό ευρωπαϊκό εμπόριο με Ασία και Αφρική και από την
άλλη να δημιουργήσουν για την ντόπια ολιγαρχία μια «δυτικοευρω-
παϊκή εικόνα». Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα, ότι όντας δεμένοι
στο άρμα του δυτικοευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού , οδηγούμαστε σε
νέες εθνικές περιπέτειες (τις οποίες η ντόπια ολιγαρχία φαίνεται να
αποδέχεται, με τη γλυκιά προσμονή μιας επικείμενης κερδοφορίας
από τις νέες ενεργειακές πηγές κλπ.), με την εμπλοκή σε στρατιω-
τικές επεμβάσεις και «ειρηνευτικές βοήθειες» σε χώρες της Μ.Ανα-
τολής που σπαράσσονται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

Την ίδια στιγμή, η ανεργία βρίσκεται (Γενάρης 2016) στο 24,4%,
οι άνεργοι ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύρια, αντιμετωπίζοντας το φά-
σμα της πείνας και της δυστυχίας. Να θυμίσουμε, πως στα 6,3 εκα-
τομμύρια άτομα ανήλθε το 2013 ο πληθυσμός της Ελλάδας που ζούσε
υπό καθεστώς φτώχειας (ετήσιο εισόδημα 4.608 ευρώ για το 2013,
δηλ. 12,62 € τη μέρα!), ή υπό την απειλή της φτώχειας λόγω υλικών
στερήσεων και ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε
η Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Κράτους (ΓΠΚ) της
Βουλής για τις «Πολιτικές Ελάχιστου Εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στην Ελλάδα: Μία συγκριτική ανάλυση». 

Σαν συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα, 35 χρόνια μετά
την ένταξη της χώρας στην ONE, οι βασικοί μοχλοί της οικονομίας
αποφασίζονται και ελέγχονται από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα της
ΕΕ και των ΗΠΑ, που καθορίζουν πλέον και το όλο σχήμα της πο-
λιτικής της χώρας με βάση τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού και αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, διαβρωμένο από την πολύχρονη ρε-
φορμιστική σκουριά, αδυνατεί να παίξει τον ταξικό ρόλο του, και
έτσι οι υγιείς δυνάμεις που μπορούν να δώσουν προοπτική και όρα-
μα, να αφυπνίσουν συνειδητά και να καθοδηγήσουν σωστά την ερ-
γατική τάξη και τη φτωχομεσαία αγροτιά, όχι μόνο για να μην πε-
ράσουν τα μνημονιακά μέτρα, αλλά και για την ανάκτηση των κε-
κτημένων, θα πρέπει να παλέψουν σκληρά ενάντια σε λυσσασμένους
εχθρούς και ψεύτικους φίλους, για να φύγει η Ελλάδα από τον επι-
κίνδυνο αγκάλιασμα του ιμπεριαλιστικού μηχανισμού της ΕΕ, των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Κι αυτό μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ου-
σιαστικό στοιχείο πάλης των πραγματικά προοδευτικών ταξικών
δυνάμεων του τόπου και συγχρόνως μια διαχωριστική γραμμή με
την πολιτική των δυνάμεων που εκφράζουν την αστική τάξη και
τα ψευτοαριστερά δεκανίκια τους. 

17. Οι συνέπειες της αντιδραστικής πολιτικής για το στο λαό.
Όλ’ αυτά τα χρόνια, η εργατική τάξη και ο λαός μας βίωνε καθημε-
ρινά τις σκληρές συνέπειες μιας γενικευμένης επίθεσης, μέσα από
την αντιλαϊκή πολιτική που ασκούσαν οι αλληλοδιαδεχόμενες κυ-
βερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθώς και από τη διαβόητη «συγκυβέρ-
νηση» Τζανετάκη (Ιούνης 1989, συνεργασία ΝΔ-Μητσοτάκη και Συ-
νασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου- ΚΚΕ και ΕΑΡ), αλλά
και την Οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα (Νοέμβρης 1989, συνερ-
γασία ΠΑΣΟΚ-Παπανδρέου, ΝΔ-Μητσοτάκη και Συνασπισμού της
Αριστεράς και της Προόδου-ΚΚΕ και ΕΑΡ). 

Η «πολιτική λιτότητας» εγκαινιάσθηκε το 1984 με την Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου του Κουτσόγιωργα και ο λαός μπήκε στο
«τούνελ» για να μην ξαναβγεί ποτέ. Ο μονόδρομος της ΕΕ και της
ΟΝΕ και παράλληλα της υποτέλειας στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό
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συνεχίστηκε με περισσότερη ένταση τα επόμενα χρόνια, με τα συ-
νεχή «κύματα εκσυγχρονισμού» των κυβερνήσεων Σημίτη. Βασικός
στόχος, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παραπέρα απελευθέρωση της αγο-
ράς εργασίας, η καταπάτηση του 8ώρου, η κατάργηση των συλλο-
γικών συμβάσεων, η δραστική περικοπή των κοινωνικών ασφαλι-
στικών παροχών, η αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης,
η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, το πάγωμα και στη συνέχεια
η σύνθλιψη των μισθών και συντάξεων, η βαθμιαία περικοπή της
δυνατότητας πρόσβασης των λαϊκών στρωμάτων στην Υγεία, την
Παιδεία, την Πρόνοια, το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς,
κι όλ’ αυτά στο όνομα της κακόφημης παραμονής στην Ευρωζώνη,
και της «ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας. 

Παράλληλα στην εξωτερική πολιτική εντάθηκε ο ανταγωνισμός
ΗΠΑ και ΕΕ για την κηδεμονία της χώρας, υποσκάπτοντας τα ελλη-
νικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, με την Κύπρο να οδηγείται
σε ντεφάκτο διχοτόμηση. Έχοντας συνεργήσει με τους Αμερικανο-
νατοϊκούς στο ξεκοίλιασμα της Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, τη συμμετοχή
στη στρατιωτική δύναμη στο Αφγανιστάν, τη δολοφονική εισβολή
στο Ιράκ, τις αεροπορικές επιδρομές στη Λιβύη, κ.α., οι κυβερνή-
σεις της ντόπιας ολιγαρχίας, έδωσαν «γη και ύδωρ» στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις. 

18. Η αρχή της πορείας προς το γκρεμό: Το φθινόπωρο του 2004,
ο τότε υπουργός Οικονομικών της ΝΔ, Αλογοσκούφης προχώρησε
σε οικονομική απογραφή, πιεζόμενοςδήθεν από την Eurostat, αλλά
προφανώς από τις ηγεσίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η
απογραφή αποκάλυψε σοβαρές αποκρύψεις δαπανών της προηγού-
μενης κυβέρνησης Σημίτη, με αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν τα ελ-
λείμματα των προηγούμενων ετών προς τα πάνω και άρα να εμφα-
νιστούν τεράστια ελλείμματα στους προηγούμενους Προϋπολογι-
σμούς. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε τριετή επιτήρηση από την ΕΕ. 

Την ίδια χρονιά η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση ακόμα
παλαιότερων ελλειμμάτων της Ελλάδας, από τα οποία προέκυπτε
ότι η χώρα μας δεν ικανοποιούσε ποτέ τα κριτήρια σύγκλισης του
Μάαστριχτ για την ένταξή της στην Ευρωζώνη, αφού ακόμα και την
κρίσιμη χρονιά του 1999 εξακολουθούσε να έχει έλλειμμα 6,3%,
δηλ. πολύ πιο πάνω από το οριζόμενο 3%. Θυμίζουμε ότι επί πρω-
θυπουργίας Κ. Σημίτη και ενόψει της εισόδου της χώρας στην Ευ-
ρωζώνη, συμφωνήθηκε με τη Goldman Sachs το περίφημο «cur-
rency swap», δηλαδή ένα μέρος του χρέους της Ελλάδας, θα κατα-
μετρούνταν σε δολάρια και γιεν Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα η είσοδος
στην ΟΝΕ να καθιστούσε απαραίτητη τη μετατροπή τους σε ευρώ. Η
μετατροπή έγινε με παλαιότερη και όχι τρέχουσα ισοτιμία και με
αυτή τη λαθροχειρία αφαιρέθηκε από το ονομαστικό χρέος της χώ-
ρας ένα σεβαστό ποσό, ούτως ώστε το χρέος να εμφανιστεί μειωμένο
στα επίπεδα του 60% του ΑΕΠ και άρα να πληρεί τις προϋποθέσεις
του Συμφώνου Σταθερότητος και Ανάπτυξης. Το όφελος της Gold-
man Sachs από την παραπάνω «διευκόλυνση», σύμφωνα άλλωστε
με δική της δήλωση, ήταν της τάξης των 2,3 δις $. Με δυο λόγια, η
ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ βασίστηκε στην απάτη!

Όλες αυτές οι ίντριγκες, οι μεθοδεύσεις, οι απάτες μεταξύ με-
γαλοαστικής τάξης της χώρας και ξένων επικυρίαρχων, γίνονταν
«εν κρυπτώ και παραβύστω», ερήμην του λαού, ο οποίος είχε ήδη
δεχθεί τα πλήγματα των χρηματιστηριακών απατών και του ασύλ-
ληπτου επερχόμενου φαγοποτιού της Ολυμπιάδας 2004! 

Έχοντας διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό, όσον
αφορά την ελληνική οικονομία, ο Κ.Καραμανλής, που κυβερνούσε
με μία μικρή πλειοψηφία 152 βουλευτών, για να ξεφορτωθεί από
πάνω του την επερχόμενη λαίλαπα, εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές
για τις 4 Οκτώβρη 2009. Τις εκλογές κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με υποσχέ-
σεις για αυξήσεις μισθών στα όρια του πληθωρισμού συνοδευόμενες
από τη βαρύγδουπη δήλωση Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν».

19. Η επερχόμενη λαίλαπα μέτρων σαρώνει τις λαϊκές κατακτή-
σεις. Στις 20 Οκτώβρη του 2009 ο υπουργός Οικονομικών Παπακων-

σταντίνου, ανακοίνωσε στο Ecofin ότι το έλλειμμα για το 2009 βρί-
σκεται στο 12,5% από 6% που το υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση, στοιχείο που τελικά αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, δηλ. τελικά
στο 15,4%! Ακολουθούν απανωτές υποβαθμίσεις της ελληνικής οι-
κονομίας, από τους οίκους αξιολόγησης, ενώ ξεκινά μία ραγδαία
άνοδος των spreads. Στις 9 Φλεβάρη 2010, ο Παπανδρέου λίγο μετά
την επιστροφή του από το Νταβός ανακοίνωσε μέτρα για το δημόσιο
τομέα που περιλάμβαναν πάγωμα μισθών, περικοπές επιδομάτων
10%, περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών, ενώ στο αμέσως επό-
μενο διάστημα (Μάρτης 2010) και καθώς άρχισε να αναφαίνεται έν-
τονα το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών, η κυβέρνηση, κάτω από την
πίεση των ιμπεριαλιστικών κέντρων, ανακοίνωσε και νέα δέσμη αν-
τιλαϊκών μέτρων. 

20. Η έναρξη της μνημονιακής εποχής από το Καστελόριζο. Η
ντόπια ολιγαρχία με το πολιτικό της προσωπικό, παρά τη λήψη τόσο
επώδυνων μέτρων, δεν κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της οικο-
νομίας στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα ενάμιση μήνα μετά να
προσφύγει στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
που συγκρότησαν από κοινού «μηχανισμό βοήθειας» για την Ελ-
λάδα. Η ανακοίνωση της προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης έγινε
στις 23 Απρίλη 2010 από τον πρωθυπουργό από το Καστελόριζο,
με φόντο τις βάρκες που αρμένιζαν στο λιμάνι. Τελικά στις 3 Μάη,
η Ελλάδα ζητά 80 δις € από τις υπόλοιπες (15) χώρες της Ευρω-
ζώνης και 30 δις € από το ΔΝΤ. Την αίτηση συνόδευαν 3 συνημμένα
μνημόνια: 1. «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πο-
λιτικής» (ΜΟΧΠ) 2. «Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης» (ΤΜΣ) και 3.
«Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικο-
νομικής Πολιτικής» (ΣΠΟΠ).

Στη συνέχεια σχηματίστηκε ομάδα εκπροσώπων των ιμπεριαλι-
στικών κέντρων (Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ), γνωστή και ως «τρόικα»,
η οποία ανά τρίμηνο θα αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος
εφαρμογής των όρων του «Μνημονίου» (ΜΟΧΠ και ΣΠΟΠ) και θα
αποφασίζει για την εκταμίευση της αντίστοιχης δόσης του δανείου.
Τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν προκειμένου να ενεργοποιηθεί
μηχανισμός στήριξης, ανακοινώθηκαν από τον Παπανδρέου την Κυ-
ριακή 2 Μάη, και προέβλεπαν: 
• Αντικατάσταση του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλή-

λων με επίδομα 500 Ευρώ σε όλους όσοι έχουν αποδοχές μέχρι
3.000 € και πλήρης κατάργησή των δύο μισθών για μεγαλύτερες
αποδοχές

• Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης με επίδομα 800 € για συν-
τάξεις ως 2500 €.

• Περαιτέρω περικοπή επιδομάτων 8% στα επιδόματα των δημο-
σίων υπαλλήλων και 3% στους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ όπου δεν
υπάρχουν επιδόματα.

• Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%, του με-
σαίου από 10% σε 11% (από 1η Ιουλίου 2010) και από 11% σε
13% (από 1η Ιανουαρίου 2011) και αντίστοιχα του χαμηλού στο
6,5% (από 1η Ιανουαρίου 2011).

• Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και
ποτά κατά 10%

• Αύξηση στις αντικειμενικές τιμές ακινήτων
• Πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους φόρους εισαγωγής επί της

αξίας των περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων.
Επίσης, το νομοσχέδιο προέβλεπε αλλαγές στα εργασιακά με αύ-

ξηση του ορίου απολύσεων και μείωση του κατώτατου μισθού. Επι-
πλέον, στο ασφαλιστικό προέβλεπε αύξηση στα όρια ηλικίας συν-
ταξιοδότησης των γυναικών στον δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια έως
το τέλος του 2013 με έναρξη το 2011. 

Η εποχή των Μνημονίων και του νεοαποικιακού ελέγχου από τα
ιμπεριαλιστικά κέντρα ΕΕ και ΔΝΤ, ξεκίνησε. 

Ακολουθεί η κατάθεση του «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
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νομικής Στρατηγικής 2012-2015» με μία πληθώρα φορολογικών και
εργασιακών μέτρων, η Σύνοδος Κορυφής της 21ης Ιούλη όπου απο-
φασίζεται η χορήγηση και νέου δανείου ύψους 158 δις € προς την
Ελλάδα και τέλος η υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους
Οίκους αξιολόγησης Moody’ s και Fitch στην κατηγορία της «ελεγ-
χόμενης χρεοκοπίας». Προφανώς πρόκειται περί κανονικής χρεο-
κοπίας, μιας και ο έλεγχος λόγω της εξάρτησης, υφίσταται πάντα. 

21. Το «κούρεμα» του χρέους. Στις 23 Οκτώβρη 2011, συγκλή-
θηκε έκτακτη Σύνοδος Κορυφής, με στόχο την κατάρτιση ενός ορι-
στικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρωζώνη, με ιδι-
αίτερη έμφαση στην Ελλάδα. Η Σύνοδος κατέληξε σε συμφωνία που
ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της 27ης Οκτώβρη και απέβλεπε σε
«κούρεμα» κατά 51% του ελληνικού χρέους και πρόσθετο πακέτο
βοήθειας προς τη χώρα μας, ύψους 130 δις €. Η συμφωνία συνο-
δεύονταν από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με διάρ-
κεια μέχρι το 2021 και δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας
της Ελλάδας για τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των με-
ταρρυθμίσεων. Παρενθετικά να αναφέρουμε, πως το «κούρεμα»
(PSI-Private Sector Involvement, κατά κυριολεξία, «Εμπλοκή του
Ιδιωτικού Τομέα»), ολοκληρώθηκε το Μάρτη του 2012, επί συγκυ-
βερνήσεως Α.Σαμαρά-Ε.Βενιζέλου, με τραγικές συνέπειες για τα
Ασφαλιστικά Ταμεία. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της
Ελλάδος, δείχνουν ότι το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους έφερε
στα Ασφαλιστικά Ταμεία απώλειες ύψους 7,3 δις €. Ειδικότερα, η
ονομαστική αξία του Κοινού Κεφαλαίου (το «κοινό Ταμείο» στο
οποίο είχαν κατατεθεί υποχρεωτικά όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια
των Ασφαλιστικών Ταμείων και επενδύονταν σε ελληνικά ομόλογα)
από 18,7 δις € που ήταν στις 9 Μαρτίου 2012 μειώθηκε κατά 53,5%
λόγω του PSI. Να σημειώσουμε ακόμα, πως ο Ν. 4046/2012 στο
άρθρο 4 ορίζει σαφώς τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρίας, αποκλει-
στικού σκοπού, για να βοηθήσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία να αποκα-
ταστήσουν τη ζημιά που πάθανε λόγω του PSI. Από τότε μέχρι σή-
μερα, ουδέποτε συστάθηκε αυτή η εταιρία και όπως είναι γνωστό
όχι μόνο δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για το Ασφαλιστικό Σύστημα,
αλλά αντίθετα, συνεχίστηκε η λεηλασία του.

Από την άλλη πλευρά, η «ελεγχόμενη χρεοκοπία», στις αρχικές
συνθήκες αβεβαιότητας που υπήρχαν μέσα στην Ευρωζώνη στη
διάρκεια των ετών 2010, 2011 και 2012, από μία ενδεχόμενη απο-
χώρηση της Ελλάδας, έδωσε εκείνο το χρονικό περιθώριο στο όλο
εγχείρημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις,
οι διεθνείς διασκέψεις ΔΝΤ, ΕΚΤ και Κομισιόν, οι υπόγειες συνεν-
νοήσεις, τα επίσημα και ανεπίσημα Eurogroups, οι τηλεδιασκέψεις,
οι δανειακές Συμβάσεις, κλπ., ώστε οι δανειστές-τοκογλύφοι να ξε-
φορτωθούν από πάνω τους τα 184,7 δις δολάρια (από τα συνολικά
252,1 δις δολάρια) των ομολόγων του δημόσιου και ιδιωτικού ελλη-
νικού χρέους που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους, προϊόντα του τοκο-
γλυφικού τζογαρίσματος πάνω στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου! 

Ακολουθεί η αποπομπή Παπανδρέου από τους Μέρκελ και Σαρκοζί
στις Κάννες (31 Οκτώβρη 2011) λόγω της απειλής εξαγγελίας εθνικού
δημοψηφίσματος για το νέο πρόγραμμα στήριξης των 172 δις €! 

Την ίδια περίοδο οξύνεται η ένταση στη Μ. Ανατολή με τον αμε-
ρικάνικο και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό να βάζουν στο στόχαστρο τη
Συρία και την ελληνική κυβέρνηση να σπεύδει να συνδράμει προ-
σφέροντας «γη και ύδωρ», βάσεις, θάλασσα και αέρα, όπως το έκα-
νε και στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στην καταστροφή του Aφ-
γανιστάν, την ισοπέδωση του Iράκ και τη λαφυραγώγηση της Λιβύης. 

22. Το χρέος και το λάθος. Σήμερα, η έκθεση των ξένων τραπε-
ζών στο ελληνικό δημόσιο χρέος είναι λιγότερη από 30 δις δολάρια,
ενώ το επίσημο δημόσιο χρέος προς το EFSF (Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας) και το ΔΝΤ φθάνει τα 335 δις € (α’ Δανει-
ακή Σύμβαση Μάης 2010, 110 δις € + β’ Δανειακή Σύμβαση Φλε-
βάρης 2012, 140 δις € + γ’ Δανειακή Σύμβαση 86 δις € Τοκοχρεο-
λύσια, κλπ.) και το χρέος αυτό είναι, προφανέστατα, μη βιώσιμο. Ο

λαός μας υποχρεώνεται για την αποπληρωμή του στο διηνεκές,
μέσα από αιματηρές θυσίες που του επέβαλαν οι αρχιτέκτονες του
διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου. 

Υπάρχει ωστόσο, ένα άλλο, διαφορετικό ζήτημα χρέους και λά-
θους, που διαπερνά ολόκληρη την Αριστερά. Κόμματα και οργανώ-
σεις του ρεφορμισμού, που ομνύουν στο όνομα της αριστεράς, σέρ-
νονται πίσω από τις απατηλές ιδεοληψίες της «λαϊκής εξουσίας»,
της «ιμπεριαλιστικής Ελλάδας», του «ολοκληρωτικού καπιταλι-
σμού» και των «μεταβατικών προγραμμάτων», αρνούμενα να δουν
την κύρια αντίθεση που διαπερνά σήμερα την ελληνική κοινωνία
και που δεν είναι άλλη από την αντίθεση: ξένη εξάρτηση και ντόπια
ολιγαρχία από τη μια και λαός από την άλλη. Μονάχα με οδηγό την
αντίθεση αυτή μπορεί ο λαός μας να συνειδητοποιηθεί και στο όνο-
μα της τάξης του να αποστασιοποιηθεί από τον ταξικό του
εχθρό –την αστική τάξη και τον ιμπεριαλισμό–, να τον πολεμήσει
στα ίσια και να τον νικήσει. Αυτό είναι το λάθος.

Με βάση αυτό τον προσανατολισμό, μπορεί ένα πολιτικό υποκεί-
μενο να υποδείξει στον κάθε εργαζόμενο, δημοκράτη, προοδευτικό,
αριστερό, κομμουνιστή, να σηκωθεί απ’ όπου κι αν βρίσκεται, να
διαμαρτυρηθεί, να κινητοποιηθεί, να διαδηλώσει, να οργανώσει και
να οργανωθεί, να στρατευτεί ενάντια στην καταλήστευση των εισο-
δημάτων του, στην κατάλυση της εθνικής του ανεξαρτησίας από
τους ξένους δυνάστες, ενάντια στη στυγνή εκμετάλλευση του ιδρώτα
του από μία χούφτα ντόπιους πλουτοκράτες. Αυτό είναι το χρέος. 

23. Μπαράζ κυβερνήσεων και μέτρων. Μετά τις ξενόδουλες
μνημονιακές κυβερνήσεις των Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σα-
μαρά-Βενιζέλου, μετά από απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, μετά
τα συνεχή μπαράζ μέτρων, μετά από τις ανεκδιήγητες αναφορές
στην «ανάκαμψη-ανάπτυξη» και τα «success stories», μετά τη συμ-
μετοχή της κλαυσίγελης ΔΗΜΑΡ σε κυβερνητικό σχήμα, μετά την
αδυναμία της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου να υπερψηφίσουν
το διαβόητο e-mail Χαρδούβελη, οι προσπάθειες των ξένων ιμπε-
ριαλιστικών κέντρων και της ντόπιας ολιγαρχίας στράφηκαν προς
τον αντιπολιτευόμενο ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης με προεξάρχοντα το
Σόιμπλε, χωρίς να λάβουν υπόψη τις φτηνές κορώνες των Σαμαρά-
Βενιζέλου, καθόρισαν τα οικονομικά όρια μέσα στα οποία θα κινηθεί
το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το επόμενο διάστημα. Πιο συγκε-
κριμένα το Eurogroup: α) κάλεσε τις ελληνικές αρχές να διασφα-
λίσουν την γρήγορη και πλήρη εφαρμογή όλων των μεταρρυθμιστι-
κών μέτρων που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωση της πέμπτης
αξιολόγησης, β) μετά τη λήξη της δίμηνης παράτασης του τρέχοντος
ΜΠΔΠ, πρότειναν τη δυνατότητα της «προληπτικής πιστωτικής
γραμμής» κοινοτικής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, γ) η εκτα-
μίευση της δόσης ύψους 1,8 δις €, θα γίνονταν αφού είχε προηγηθεί
η αξιολόγηση. Η συνισταμένη των τριών αυτών όρων, σε συνδυασμό
με την προφανή αδυναμία της οριακής κοινοβουλευτικής πλειοψη-
φίας της συγκυβέρνησης των Α.Σαμαρά-Ε.Βενιζέλου, οδήγησε αυ-
τομάτως στην επίσπευση των προεδρικών εκλογών για τις 29 Δε-
κέμβρη και των βουλευτικών για τις 25 Γενάρη 2015. 

24. Η «για πρώτη φορά Αριστερά» στην κυβερνητική εξουσία.
Η «για πρώτη φορά Αριστερά» σχηματίζει την 5η κατά σειρά κυ-
βέρνηση, μέσα σε πέντε χρόνια, με τους εθνικιστές των ΑΝ.ΕΛΛ.
και αναδεικνύεται σε «χρυσή» πολιτική εφεδρεία της μεγαλοαστι-
κής τάξης και του ιμπεριαλισμού. Η επιχειρηματολογία του Τσίπρα
ότι «…μετά το τέλος της 17ωρης συζήτησης είχα ένα κρίσιμο δί-
λημμα, εάν θα σηκωθώ να φύγω όπως μου έλεγε η καρδιά μου, γυ-
ρίζοντας πίσω σαν ο ήρωας για κάποιες στιγμές, αλλά την επόμενη
μέρα θα είχα να αντιμετωπίσω μια κρίση με πρωτοφανείς διαστά-
σεις», ή ότι «ήταν μία πολιτική ευθύνης για ν’ αποτρέψω μια κατα-
στροφή για τις λαϊκές μάζες», αποτελούν παιδαριώδεις αιτιάσεις
και σαθρά επιχειρήματα, που κρύβουν την πραγματική ταξική διά-
σταση της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό γιατί από το 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ
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είχε στενότατες επαφές με ηγέτες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, Προ-
έδρους της Κομισιόν και Επιτρόπους της ΕΕ, Διευθυντές του ΔΝΤ,
Προέδρους του Ευρωκοινοβουλίου, υπουργούς κρατών, αξιωμα-
τούχους των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον, οικονομολόγους και
δημοσιογράφους. Ήταν, κατά συνέπεια, ενήμερος για όλες τις εκ-
δοχές μίας διαπραγμάτευσης με τα πανίσχυρα κέντρα της παγκό-
σμιας εξουσίας και κατ’ επέκταση τους φανερούς και κρυφούς εκ-
βιασμούς και απειλές, αλλά και τα «φιλικά» χτυπήματα στην πλάτη,
τους χαριεντισμούς και τις υποσχέσεις. Απ’ όσο αποδείχθηκε εκ
των υστέρων, ο αμερικάνικος παράγοντας έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στις «διαπραγματεύσεις».

Ο ίδιος ο Τσίπρας έπαιξε και συνεχίζει να παίζει καταλυτικό ρόλο,
προκειμένου να εφαρμοστεί και να ολοκληρωθεί το Μνημόνιο ΙΙΙ,
περνώντας στο λαό ένα νέο βρόχο 86 δις €, με την αμέριστη στήριξη
των κομμάτων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. 

Με το Μνημόνιο ΙΙΙ, η αντιλαϊκή καταιγίδα συνεχίζεται, με κύματα
αλλεπάλληλων αντιλαϊκών μέτρων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
δίνει τη χαριστική βολή στα εργατολαϊκά εισοδήματα, κατεδαφίζει
την κοινωνική ασφάλιση, ακυρώνει τις δημοκρατικές και εργατικές
κατακτήσεις, ξεπουλά όσο-όσο τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.
Οι «θεσμοί» ασκούν ασφυκτική εποπτεία και έλεγχο για την απα-
ρέγκλιτη τήρηση των Μνημονίων, απαιτώντας όλο και περισσότερα,
καθώς το «δημοσιονομικό κενό», λόγω του οικονομικού στραγγί-
σματος του λαού μας, όλο και διευρύνεται. 

Το προσφυγικό πρόβλημα, των ξεριζωμένων ανθρώπων που ζη-
τούν άσυλο και δουλειά στην Ευρώπη, δεν φαίνεται να συγκινεί τους
Ευρωπαίους και Αμερικάνους ιμπεριαλιστές, τους υπευθύνους για
τον πόλεμο και τον ξεριζωμό. Αντίθετα, οι ευρωπαίοι ηγέτες θω-
ρακίζουν τα σύνορά τους, ψηφίζοντας ρατσιστικούς νόμους και κα-
ταπατώντας τη Συνθήκη της Γενεύης, εγκλωβίζοντας στη χώρα μας
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, στοιβάζοντάς
τους όπως-όπως σε άθλια στρατόπεδα. Ανίκανη η κυβέρνης να δια-
χειριστεί το πρόβλημα, μετατρέπεται σε υποχείριο των ιμπεριαλι-
στών, που απειλούν και εκβιάζουν προκειμένου να προωθήσουν τα
συμφέροντά τους είτε στη συνδιαχείριση του Αιγαίου, είτε στο Κυ-
πριακό, απαιτώντας συνεχείς διευκολύνσεις για τη ΝΑΤΟϊκή πα-
ρουσία και δράση. 

25. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ. στην ίδια αντιλαϊκή ρότα.
Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη 2015, ανέδειξαν και πάλι το ΣΥΡΙΖΑ,
με το ίδιο σχήμα της συγκυβέρνησης. Επιπλέον αποδείχθηκαν
φρούδες όλες εκείνες οι ψευτοθεωρίες κομμάτων και οργανώσεων
που αναφέρονται στην Αριστερά, που υποστήριζαν είτε ότι η Ελλάδα
είναι «χώρα με ιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά», είτε δεν αναγνώ-
ριζαν τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΕΕ, θεωρώντας ότι για τα
επισωρευμένα δεινά στους ευρωπαϊκούς λαούς φταίει γενικά και
αόριστα ο «κακός» καπιταλισμός, αρνούμενες να δουν τον ιμπε-
ριαλιστικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μορφώματος και τη βαθιά
εξάρτηση που επιβάλλουν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα ΕΕ και ΗΠΑ
στη χώρα μας. 

Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, με άλλοθι τις αναφορές του στην αξιοκρατία
και τους νόμους, εμφανίζεται λαύρος κατά της διαπλοκής και δια-
φθοράς, έχοντας ήδη βυθιστεί μέσα στην ιδεολογική και πολιτική
βρωμιά. Με αυτό τον ύποπτο τρόπο εξωραΐζει τη φύση του καπιτα-
λιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος, μέσα στο οποίο η διαπλοκή
και η διαφθορά αποτελούν το οξυγόνο της ίδιας της ύπαρξής του. 

Χωρίς αμφιβολία, η τωρινή συγκυρία έχει ραγδαίες εξελίξεις,
μία ρευστή κατάσταση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές
σκηνικό. Το αστικό σύστημα, στο οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί και
η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει έντονα τα συμπτώματα του δια-
λυτισμού και της αστάθειας, επιστρατεύοντας κάθε γραφική εφε-
δρεία. Το ότι μέσα σε έξι χρόνια σχηματίσθηκαν έξι κυβερνήσεις,
είναι ενδεικτικό αυτών των ανακατατάξεων που συντελούνται με
ταχύτατους ρυθμούς. Ακόμα και το νέο δίπολο των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ, δεν

μπορεί να αντιμετωπίσει τη γενικευμένη αστική πολιτική κρίση και
να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Το χάσμα ανάμεσα στο λαό
και την ελληνική ολιγαρχία και τον ιμπεριαλισμό, διευρύνεται. Ταυ-
τόχρονα, η Ελλάδα, μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που χα-
ρακτηρίζεται από αστάθεια, σφοδρούς ιμπεριαλιστικούς ανταγω-
νισμούς και πολεμικές συγκρούσεις, είναι στο μάτι του κυκλώνα,
καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πυρός όσον αφορά τα
πρωτοφανή σε διάσταση προσφυγικά ρεύματα.

26. Ο χαμερπισμός θριαμβεύει. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
υπερθεμάτισε στη στρατηγική της ελληνικής ολιγαρχίας για ένταξη
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη και συστρατεύθηκε στο δόγμα του
«ανήκομεν εις την Δύσιν». Αποδέχθηκε πλήρως το πλαίσιο της
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης της Ελλάδας από ΕΕ, ΗΠΑ, δεσμεύ-
τηκε για τις ΝΑΤΟϊκές επεμβάσεις, προσχωρώντας ολοκληρωτικά
στον πυρήνα της αστικής ιδεολογίας, σε ότι αφορά την εξάρτηση
της χώρας μας. Για να θολώσει τα νερά και να αποσείσει τυχόν
εσωτερική κριτική, επιχειρεί να δικαιώσει την πολιτική του, κά-
νοντας λόγο για μία «Ευρώπη που αλλάζει». Η παρουσία του Τσί-
πρα στο πρόσφατο Συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών στο Παρίσι,
είναι δείκτης της μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις του για τις
«προοδευτικές δυνάμεις που οφείλουν να αναδείξουν την ανάγκη
να επιστρέψουν στις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης», δείχνει κα-
θαρά τη συνέχιση της σποράς αυταπατών, την ίδια στιγμή που η
κτηνωδία των Ευρωπαίων ηγετών απέναντι στην ικεσία των προ-
σφύγων, στοιχειώνει τα ψευτοϊδεολογήματα των «ιδρυτικών
αξιών». Ο Α.Τσίπρας, παρά τη δήθεν διπλωματική εκμετάλλευση
των αντιθέσεων, υποκλίθηκε και έγινε άθυρμα τόσο στον ευρω-
παϊκό όσο και στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, έτοιμος να παρά-
σχει την οποιαδήποτε διευκόλυνση του ζητηθεί, προκειμένου να
παραμείνει στην κυβερνητική εξουσία. Ήδη η χώρα μας, εξαιτίας
της αλλοπρόσαλης πολιτικής της συγκυβέρνησης, βρίσκεται εγ-
κλωβισμένη στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που επισύρουν
έκρηξη γενικευμένου πολέμου. 

Εξ άλλου, η πρόσφατη απόφαση της 18ης Μάρτη 2016, της Συνό-
δου Κορυφής ΕΕ-Τουρκίας για το Προσφυγικό, αποδέχεται μονο-
μερώς το οριστικό κλείσιμο του διαδρόμου των Βαλκανίων, δικαιώ-
νει την Ευρώπη-φρούριο, περιχαρακώνει τα συμφέροντα των ισχυ-
ρών κρατών μελών και μετατρέπει το παγκόσμιο ζήτημα ασύλου
της προσφυγιάς –θύματα πολέμων στους οποίους και η ίδια συνέρ-
γησε– σε πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Και στη μεν Ελλάδα
μένουν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένων, χωρίς
καμία προοπτική, στη δε Τουρκία παρέχονται οικονομικές και εν-
ταξιακές διευκολύνσεις που σε συνδυασμό με τη διευρυμένη πα-
ρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο –με πρόσχημα την αντιμετώπιση των
διακινητών–, αξιοποιείται και προωθείται η «συγκυριαρχία» και οι
«γκρίζες ζώνες», επηρεάζοντας τις εξελίξεις και στο Κυπριακό.
Την απόφαση αυτή συνυπόγραψε και η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝ.ΕΛΛ., πιστός υπηρέτης των Αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπε-
ριαλιστών, με συμπαραστάτες τα αστικά κόμματα της εξάρτησης
και της υποτέλειας, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, «Ποτάμι».

27. Οι δυνάμεις της εργασίας. Τριάντα πέντε χρόνια τώρα, οι δυ-
νάμεις της εργασίας, η εργατική τάξη και η φτωχομεσαία αγροτιά,
πάλεψαν και παλεύουν ενάντια στις διακηρύξεις των αστικών και
ψευτοαριστερών κομμάτων, ότι τάχα η ΟΝΕ και το Ευρώ θα δημι-
ουργήσουν καλύτερους όρους για τους «Ευρωπαίους πολίτες». 

Η σύνθλιψη των μισθών και ημερομισθίων, η κυβερνητική επέ-
λαση στις μεταπολεμικές κοινωνικές κατακτήσεις που κονιορτο-
ποιούνται με τη μνημονική πολιτική (ασφαλιστικό, παιδεία, κοινω-
νική πρόνοια, πενθήμερο κλπ) ή ακόμα στις ιστορικές κατακτήσεις
του 8ωρου (ελαστικοποίηση), η σύνδεση μισθού-παραγωγικότητας,
οι αντεργατικοί νόμοι, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ο κοι-
νωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός, η άνοδος του φασισμού, η καλ-
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πάζουσα ανεργία, η προϊούσα πολιτική σήψη, οι δεκάδες θάνατοι
από το κρύο και την πείνα, τα εκατομμύρια των νεόπτωχων, οι εκα-
τοντάδες χιλιάδες των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων,
βρίσκονται μονίμως στην επικαιρότητα. 

Θα πρέπει να γίνει συνείδηση για την εργατική τάξη και τους συμ-
μάχους της, ότι η ΕΕ και οι Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Αμστερν-
ταμ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας, αποτελούν τη θεσμοθετημένη
έκφραση της κυριαρχίας των δυνάμεων του ευρωπαϊκού μονοπω-
λιακού και χρηματιστικού κεφαλαίου, της κυριαρχίας του δυτικοευ-
ρωπαϊκού ιμπεριαλισμού και σαν τέτοια η ΕΕ είναι από τη φύση της
αντεργατική και αντιδραστική. Κανένα φτιασίδι και κανένα εξωραϊ-
σμό δεν επιδέχονται προς μια «προοδευτικότερη» κατεύθυνση, όσο
και αν τα σοσιαλδημοκρατικά και ρεφορμιστικά κόμματα προσπα-
θούν να πείσουν τα εργατολαϊκά στρώματα. 

Πάνω στο έδαφος της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής ανα-
πτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερα μαζικοί και μαχη-
τικοί, παρατεταμένοι αγώνες. Οι απεργίες των εργαζομένων, οι με-
γάλοι αγροτικοί ξεσηκωμοί, οι παρατεταμένες αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις διαφόρων κλάδων, οι μεγάλες απεργίες των εκπαιδευτι-
κών, έδωσαν νέα πνοή και δύναμη στο συνδικαλιστικό κίνημα της
χώρας μας.

Βασικά χαρακτηριστικά των απεργιακών αγώνων που αναπτύχθη-
καν ήταν η μεγάλη διάρκειά τους, η μαζικότητα, η μαχητικότητα, η
από τα πρωτοβάθμια σωματεία οργάνωση και κινητοποίηση των ερ-
γαζομένων που ξεπερνούσε τις ρεφορμιστικές ηγεσίες και τις απο-
μόνωνε ή τις εξανάγκαζε να συρθούν για ένα διάστημα στον αγώνα.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των αγώνων ήταν η βαθμιαία εξύ-
ψωσή τους στο επίπεδο του πολιτικού αγώνα και στη συνέχεια η έν-
τονη πολιτικοποίηση και η στροφή των εργαζομένων συνολικά η
ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και την αντιδραστική πολιτική
της ΕΕ. Θυμίζουμε τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις των τρα-
πεζοϋπαλλήλων, της ΔΕΗ, των εκπαιδευτικών, την αντίδραση των
εργαζομένων στο αντιασφαλιστικό τερατούργημα του Γιαννίτση, την
8ήμερη απεργία-κινητοποίηση των εργαζομένων στο Mετρό της Aθή-
νας, ενάντια στην ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, των εργαζόμε-
νων στα ΑΕΙ, τις απεργίες των Ναυτεργατών, το «μαύρισμα» της ΕΡΤ
και την απόλυση 2.600 υπαλλήλων (που οδήγησε στην παραίτηση
της ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση Σαμαρά), τις κινητοποιήσεις των
οδηγών νταλίκας, τις απεργίες της ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης,
κλπ., κλπ. Παράλληλα, την ενεργοποίηση όλων των κατασταλτικών
μηχανισμών, από τον «κοινωνικό αυτοματισμό» μέχρι τις διμοιρίες
των ΜΑΤ και τις επανειλημμένες επιστρατεύσεις των εργαζομένων.

28. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Με ευθύνη των ρεφορμιστικών
και ψευτοαριστερών δυνάμεων, όλ’ αυτά τα χρόνια, υπονομεύτηκε
κάθε προσπάθεια γενικού συντονισμού των αγώνων και ενεργητικής
εκδήλωσης εργατικής αλληλεγγύης από άλλους κλάδους προς τους
απεργούς, που αν συνέβαινε θα μπορούσε να αλλάξει τους συσχετι-
σμούς δυνάμεων και κατά συνέπεια την πορεία και την έκβαση αυτών
των αγώνων. Να θυμίσουμε πως οι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΔΕΗ,
με τις πολιτικές της συνδιαλλαγής, της «συνδιαχείρισης» και των
αυταπατών που εισηγήθηκαν και υπηρέτησαν στο συνδικαλιστικό
κίνημα, δεν έβαλαν κανένα φρένο στην εκποίηση του δημόσιου πλού-
του και της ηλεκτρικής ενέργειας. Μνημείο συνδιαλλαγής και εκ-
χώρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελεί η συμφωνία
της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ το 1999, με την οποία παραχώρησε τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στην,
προς ιδιωτικοποίηση μέσω του χρηματιστηρίου, επιχείρηση. Την
επαίσχυντη συμφωνία συνυπέγραψαν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις
των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΣΥΝ, παραχωρώντας στην εταιρεία το ποσό των 3,2
τρισεκ. δραχμών που αποτελούσαν χρήματα των εργαζομένων, τα
οποία μέσω των μετοχών της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΔΕΗ
πέρασαν στα θησαυροφυλάκια των κερδοσκόπων.

Οι μικροί και μεγάλοι αγώνες, παρότι δημιούργησαν ρωγμές και

ικανοποίησαν επιμέρους αιτήματα, δεν μπόρεσαν σ’ αυτή τη φάση
να πετύχουν το βασικό τους στόχο, να βάλουν φρένο και να ανατρέ-
ψουν την κυβερνητική πολιτική. Αυτό έχει να κάνει με το σημερινό
επίπεδο οργάνωσης και συνείδησης των μαζών, με τη γραμμή και
τις δυνάμεις που κυριαρχούν στο εργατικό και συνδικαλιστικό κί-
νημα, με τη γενική κατάσταση που επικρατεί στο λαϊκό, αριστερό
και κομμουνιστικό κίνημα της χώρας μας.

Ωστόσο, μέσα από εκεί δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς εργα-
ζόμενους να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των δυνάμεων που δρουν
στο κίνημα, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη σύγκρουσης με τη
γραμμή της κοινωνικής συναίνεσης και του συμβιβασμού, την ανάγ-
κη για την επικράτηση στο κίνημα ενός ταξικού προσανατολισμού,
για να υπάρξει προοπτική νίκης.

Γι’άλλη μια φορά διαπιστώθηκε πως όσο θα κυριαρχεί μέσα στο
εργατικό-συνδικαλιστικό και ευρύτερα αριστερό και επαναστατικό
κίνημα η γραμμή της κοινωνικής συναίνεσης και της ταξικής συμφι-
λίωσης, η γραμμή της συνθηκολόγησης και της υποταγής, η γραμμή
του ρεφορμισμού και της διάσπασης των ταξικών δυνάμεων, οι ερ-
γαζόμενοι δεν θα μπορούν ν’ αντισταθούν αποτελεσματικά στην αν-
τιλαϊκή επίθεση, την οποία εξαπέλυσαν και εξαπολύουν οι αστικές
και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, προστάτες της ντόπιας ολι-
γαρχίας. 

29. Έξω η Ελλάδα από την ΕΕ. Κάτω από αυτές τις αρνητικές
προϋποθέσεις στις οποίες ζει και αγωνίζεται ο λαός μας, το σύν-
θημα «Έξω η Ελλάδα από την ιμπεριαλιστική Ε.Ε.», προτρέπει σε
συνεχείς και αδιάλειπτους μαζικούς και οργανωμένους αγώνες για
την απόκρουση της ξενόδουλης αντιλαϊκής-αντιαγροτικής πολιτικής
των αστικών και ρεφορμιστικών κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΣΥ-
ΡΙΖΑ, την απαλλαγή της χώρας από τα βαριά δεσμά της εξάρτησης,
και την έξοδό της από τη στρατιωτική εξάρτηση των Αμερικανονα-
τοϊκών και την οικονομική και πολιτική κηδεμονία του ευρωπαϊκού
μονοπωλιακού κεφαλαίου που κρύβεται κάτω από τον μανδύα τής
τάχα δημοκρατικής Ε.Ε. 

Για τον κόσμο της εργασίας και τη φτωχομεσαία αγροτιά, όλη η
περίοδος της ένταξης στην Ε.Ε., συνοδεύτηκε από τη συνεχή επι-
δείνωση του εισοδήματός, του ασφαλιστικού, της Παιδείας, της
Υγείας, της Πρόνοιας, των εργασιακών σχέσεων και των όρων ζωής
του, που δυστυχώς δεν αντιστοιχούν ούτε στο ελάχιστο στις πρωτο-
φανείς θυσίες και τις στερήσεις στις οποίες υποβλήθηκε προκει-
μένου να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη κατ’ απαίτηση της με-
γαλοαστικής τάξης. Ακόμα χειρότερα, ο ελληνικός λαός βρίσκεται
εγκλωβισμένος στη δύνη της αρπαχτικής πολιτικής του ευρωπαϊκού
και αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, που προμηνύει ληστρικούς άδι-
κους πολέμους ενάντια σε φιλειρηνικούς λαούς και οξύτατες εν-
δοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, που προοιωνίζονται ένα λυσσαλέο
αγώνα για το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
σφαιρών επιρροής.

Κατά συνέπεια οι κίνδυνοι που προβάλουν είναι όχι μόνο ορατοί
αλλά και άμεσοι. 

Η αντιδραστική πολιτική της ΕΕ απορρέει από τη στρατηγική
ανάγκη του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου να αντιπαλέψει
από καλύτερες θέσεις τον ανταγωνισμό με τα άλλα ιμπεριαλιστικά
κέντρα και να συντρίψει ό,τι στέκεται εμπόδιο στο δρόμο του, δηλ.
το οργανωμένο εργατολαϊκό κίνημα. Αυτήν την ανάγκη υπηρετεί
διαχρονικά και η συγκρότηση και η δράση της ίδιας της ΕΕ. Σήμερα,
φαίνεται πολύ - πολύ καθαρότερα. Οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέ-
πει να βγάλουν συμπεράσματα. Είτε με νεοφιλελεύθερη, είτε με φι-
λελεύθερη, είτε με συντηρητική, είτε με σοσιαλφιλελεύθερη μορφή,
το καπιταλιστικό σύστημα είναι το ίδιο. Γι’ αυτό και ο αγώνας ενάντια
στην αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική διαχείρισης της κρίσης δεν
μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και διάρκεια, αν δεν ανυψωθεί στο
επίπεδο της αμφισβήτησης συνολικά της ΕΕ, γενικότερα του ιμπε-
ριαλισμού και της εξουσίας των μονοπωλίων. 
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Π
ραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/3 στο
Υπουργείο Παιδείας εκδήλωση στο
πλαίσιο των «Ημερών Προβληματι-

σμού» του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου
για την Παιδεία, με προσκεκλημένους ομι-
λητές τους καθηγητές Μαίρη Καλαντζή, Bill
Cope και την πρώην υπουργό Παιδείας της
Πορτογαλίας Maria de Lurdes Rodrigues.

Στόχος της εκδήλωσης, σύμφωνα με
τους επιτελείς του Υπουργείου, ήταν «να
συζητηθούν ιδιαίτερες πλευρές της εκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης μέσα από τη
διεθνή εμπειρία και τις αλλαγές που αλ-
λάζουν εκ βάθρων την εκπαιδευτική δια-
δικασία».

Είναι φανερό ότι ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Εθνικού Διαλόγου κ. Αντώνης Λιά-
κος θέλοντας, προφανώς, να προσδώσει
στο διάλογο την υπόληψη και την ευρύτη-
τα “διεθνούς εμπειρίας”, οργάνωσε την
ειδική αυτή “κλειστή” εκδήλωση σε μια
προσπάθεια να αποκτήσει επιστημονική
εγκυρότητα και αξιοπιστία. Ωστόσο, ακό-
μη και με τυπικούς όρους, το χρονοδιά-
γραμμα του διαλόγου, που ανακοινώθηκε
στις 11 Φεβρουαρίου, για τις 23-24 Μαρ-
τίου, αναφέρονταν σε «Διεθνές συνέδριο
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από
άλλες χώρες». Με δύο γνωστούς από τα
παλιά και μία πρώην υπουργό Παιδείας
της Πορτογαλίας, η εκδήλωση απέχει, βέ-
βαια, από το να χαρακτηριστεί διεθνές συ-
νέδριο. Παράλληλα, είναι σαφές, ότι ακό-
μη και αυτή η διαπίστωση να μη ληφθεί
υπόψη, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του
«διεθνούς συνεδρίου» δοκιμάζεται και
κρίνεται με αναφορά σε δείκτες που συν-
δέονται με «τα έργα και ημέρες» των προ-
σκεκλημένων και τον πολιτικο-ιδεολογικό
τους προσανατολισμό.

«ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ» της πρώην
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Η κ. Μαρία Ροντρίγιεζ ήταν υπουργός

Παιδείας της Πορτογαλίας από το 2005-
2009 (επί κυβέρνησης Σοσιαλιστών). Στη
διάρκεια της θητείας της έγιναν οι μεγα-
λύτερες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις
στην Πορτογαλία, με κορυφαία στιγμή την
8η Μάρτη του 2008, όπου 100.000 εκπαι-
δευτικοί συγκεντρώθηκαν στη Λισαβόνα,
απαιτώντας να πάρει πίσω το νόμο που
προέβλεπε αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών με βάση τις επιδόσεις των μαθητών
και τα επίπεδα της μαθητικής διαρροής.
Το 2010, μετά από την «πετυχημένη πα-
ρέμβασή της για την ενίσχυση των δημό-
σιων σχολείων», έκλεισαν ή συγχωνεύτη-
καν στην Πορτογαλία χιλιάδες σχολεία...

Η Ροντρίγιεζ μίλησε για τις αναδιαρθρώ-
σεις που έγιναν την περίοδο 2005 - 2009
στην Πορτογαλία. Ως βασικούς στόχους
εκείνης της μεταρρύθμισης απαρίθμησε,
ανάμεσα σε άλλα, και την αποκέντρωση με
τη συμμετοχή γονιών και τοπικών αρχών
που χρηματοδοτούν σχολικές λειτουργίες.
Όπως η ίδια ανέφερε «το 2003 η Πορτο-
γαλία είχε 14.000 αυτόνομες σχολικές μο-
νάδες. Χρειάστηκε να κλείσουμε σχολεία
με λίγους μαθητές ή αρνητικό ιστορικό
επιδόσεων, ώστε σήμερα να έχουμε 950
σχολικά συγκροτήματα με τις βαθμίδες της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφορά και
στο πρόγραμμα αξιολόγησης των δασκά-
λων το οποίο εισήγαγε τότε η Πορτογαλία,
και το οποίο είχε προκαλέσει όπως είπαμε
αντιδράσεις, καθώς περιελάμβανε την εν-
τός της τάξης εποπτεία των καθηγητών και
τη σύνδεση της διδασκαλίας τους με τις ερ-
γασιακές τους προοπτικές.

Οι μεταρρυθμίσεις της κ. Ροδρίγιεζ
προβάλλονται, ως το διεθνές πετυχημένο
πρότυπο και για την Ελλάδα, στην έκθεση

του ΟΟΣΑ (2011) για τη χώρα μας (βλέπε
σελ. 35 και 54) και, όσο και αν αυτό κρύ-
βεται από τους διοργανωτές της εκδήλω-
σης, ήρθε ως τοποτηρητής του ΟΟΣΑ για
το ελληνικό σχολείο.

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΩΣ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ζεύγος Μαίρη Καλαντζή - Bill Cope
(ιδιοκτήτες μέχρι πριν από λίγα χρόνια της
“οικογενειακής”-κατά δήλωσή τους- Εται-
ρείας Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Common
Ground Publishing, την οποία κληρονόμη-
σαν στον Phillip Kalantzis-Cope), είναι
γνωστοί δέκα χρόνια, στην Ελλάδα. Ήδη, το
2005 έχουν εκπονήσει με συμβάσεις αρ-
κετά πακέτα έργων στο ΕΠΕΑΕΚ, στην εκ-
παίδευση ενηλίκων, αλλά και στο Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο στη συνέχεια (“Το Νέο
Σχολείο”). Αργότερα, τους συναντάμε στο
σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής επί
Άννας Διαμαντοπούλου (είχε δημοσιοποι-
ηθεί η συνάντηση εργασίας με ξένους και
έλληνες εμπειρογνώμονες στην αίθουσα
3077 του Υπουργείου στις 27 και 28 Φε-
βρουαρίου 2010). Οι ίδιοι λανσάρουν στα
κείμενά τους “Το νέο Σχολείο” και τη “Νέα
Μάθηση”. Η Α. Διαμαντοπούλου, φαίνεται,
το υιοθέτησε. Τον Ιούλιο του 2012 τους βρί-
σκουμε ως αξιολογητές του Πρόγραμματος
Τσιγγανοπαίδων (ΕΣΠΑ) να επισκέπτονται
καταυλισμούς Τσιγγάνων. 

Η κ Καλαντζή προβλήθηκε ως η Πανε-
πιστημιακός που πολύ προσφάτως εξελέγη
ως η δεύτερη καλύτερη κοσμήτορας σχολής
εκπαίδευσης στην Αμερική! Από τον ιστό-
τοπο μιας άλλης ιδιωτικής αμερικάνικης
εταιρείας-«φροντιστήριο», την Mometrix

H εκπαίδευση 
στο στόχαστρο

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:

ΟΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΗ

Ποιοι μας συμβουλεύουν και τι εκπαίδευση προτείνουν;
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Test Preparation, πληροφορούμαστε ότι
κατατάχτηκε από τη συγκεκριμένη εται-
ρεία -δεν εξελέγη- στη θέση αυτή, με βά-
ση την αξιολογική κατάταξη που κάνουν
οι «πελάτες» των προγραμμάτων σπου-
δών ή των τίτλων σπουδών που προσφέ-
ρει ένα πανεπιστημιακό τμήμα, σε συν-
δυασμό με το «ύψος αποδοχών» που
παίρνουν οι εκπαιδευτικοί - απόφοιτοι
των εν λόγω ιδρυμάτων όταν προσλαμβά-
νονται για πρώτη φορά. Είναι ολοφάνερο
ότι έχουμε να κάνουμε με μια κλασική πε-
ρίπτωση μεταφοράς ιδιωτικοοινομικών
κριτηρίων επιχειρηματικότητας και απο-
δοτικότητας από τον κόσμο των ιδιωτικών
επιχειρήσεων στην εκπαίδευση. 

Για την Αμερική, βέβαια, αυτό είναι η
αποκλειστική, μοναδική και κυρίαρχη
λογική. Είναι γνωστό ότι στα Πανεπιστή-
μια των ΗΠΑ για να πάρει μια ανάλογη
διάκριση ένας πανεπιστημιακός χρειάζε-
ται να έχει επιδείξει εξαιρετικές επιδό-
σεις στην επιχειρηματικότητα και στην
προσέλκυση οικονομικών χορηγιών ή
κονδυλίων ή συμβολαίων έρευνας με
επιχειρήσεις.

Από τα βιογραφικά και τους ιστότο-
πους που λειτουργούν προκύπτει ότι η κ.
Καλαντζή και ο κ. Bill Cope, συνάδελφοι
πανεπιστημιακοί και σύντροφοι στη ζωή,
αρουσιάζουν αξιοζήλευτη ενεργητικότη-
τα και κινητικότητα, από την Αυστραλία
μέχρι τις ΗΠΑ, με πολλές συνεργασίες
και σε άλλες χώρες. Επινοούν, κατά και-
ρούς, διάφορα πακέτα “εκπαιδευτικών
προγραμμάτων” και έχουν βρει ευφυείς
τρόπους να τα προωθούν στην αμερικά-
νικη και διεθνή «εκπαιδευτική αγορά».
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
project New Learning που έχει προωθη-
θεί σε Παιδαγωγικά Τμήματα ελληνικών
πανεπιστημίων (γνωστό ως Νeamathisi),
με την εκδοχή Learning by Design (“Μά-
θηση μέσω Σχεδιασμού”). Πολύ συχνή
και συστηματική είναι και η παρουσία
τους –συνήθως εξ’ αποστάσεως– σε
“Διεθνή Συμπόσια” σε ελληνικά πανεπι-
στήμια, με τη «διακριτική» συνδρομή της
Common Ground Publishing.  

Η κ. Καλαντζή, στη συγκεκριμένη εκ-
δήλωση του Υπουργείου, στάθηκε ιδιαί-
τερα στο ζήτημα της αυτονομίας της σχο-
λικής μονάδας στην επιλογή της ύλης,
ενώ προβάλλοντας στην οθόνη εικόνες
μικρών μαθητών σκυμμένων πάνω από
υπολογιστές, ο κ. Bill Cope, αναφέρθηκε
στις νέες τεχνολογίες και στο πώς επι-
δρούν όχι ως εργαλεία, αλλά ως νέα μορ-
φή εκπαίδευσης, με δραματικά μικρότε-
ρο κόστος, όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Η κ. Καλαντζή μίλησε για μοντέλα εκ-
παίδευσης. Αν ανοίξει κανείς τις σελίδες
του βιβλίου τους (“New Learning-Ele-
ments of a Science of Education”-α΄ έκ-

δοση 2008, β’ έκδοση 2012, που έχει κυ-
κλοφορήσει και στα ελληνικά το 2013),
στο κεφάλαιο “Η Ζωή στα σχολεία”, θα
βρει τα τρία “μοντέλα”, το “Διδακτικό”,
το “Αυθεντικό”/ “Προοδευτικό” και το
“Μετασχηματιστικό”/ “Συμπεριληπτικό”.
Από τότε που έχουν πρωτοκυκλοφορήσει
αυτές τις ιδέες (2008), όλο και κάτι βρί-
σκουν, ανάλογα με την περίσταση, και
αυτοσχεδιάζουν (“Μάθηση μέσω σχεδια-
σμού”).

Ρωτήσαμε τον ομότιμο καθηγητή Παι-
δαγωγικής, Γιώργο Μαυρογιώργο, να μας
μιλήσει για το βιβλίο. Μας είπε, κατ αρ-
χάς, ότι «Η κ. Καλαντζή, ξέρετε, είναι
αξιολογήτρια της ΑΔΙΠ για τα Παιδαγω-
γικά Τμήματα. Είναι και μέλος εκλεκτο-
ρικών σωμάτων στις εξελίξεις μελών
ΔΕΠ στα αντικείμενα “Παιδαγωγικής”». 

Όσο για το βιβλίο, υποστήριξε ότι «οι
συγγραφείς κατά πως φαίνεται, ανακά-
λυψαν το “θησαυρό” με τις πολύ ενδια-
φέρουσες και προοδευτικές για την επο-
χή ιδέες του Τζων Ντιούι (“Learning by
Doing”), κακοπάντρεψαν έναν υπερα-
πλουστευμένο πραγματισμό με τις δυνα-
τότητες των τεχνολογιών πληροφορίας
και επικοινωνίας για “σχεδιασμό” (“De-
sign”) και μας έδωσαν σε αμπαλάζ αγο-
ράς μια σειρά από ακατάσχετους νεολο-
γισμούς και απλοϊκές υποδείξεις με μον-
τέλα-κορσέδες, για τη λεγόμενη “Νέα
Μάθηση”. Το σοβαρότερο πρόβλημα το
βρίσκω στο ότι οι συγγραφείς δεν έχουν
επιφυλάξεις για αυτά που υποστηρίζουν.
Είναι οριστικοί στις διατυπώσεις τους:
“Μια επανάσταση συμβαίνει στο χώρο
της εκπαίδευσης. Βρισκόμαστε μπροστά
στην ανακάλυψη του Νέου Σχολείου”. Άν-
τε, να τους πείσεις ότι δεν ανακάλυψαν
τον τροχό! Τους ενδιαφέρει η “Μάθηση
για την αγορά Εργασίας”. Όταν πάμε στο
γλωσσάρι που δίνουν, γράφουν απλοϊκά
κι αμερικάνικα: “Αγορές είναι τα προϊόν-
τα και οι υπηρεσίες που παράγονται
στους χώρους εργασίας και διατίθενται
προς πώληση. Επίσης, οι χώροι στους
οποίους οι εργαζόμενοι αγοράζουν με το
μισθό τους προϊόντα και υπηρεσίες”»!

Καθόλου τυχαία, ακόμα και ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής Μορφωτικών υπο-
θέσεων της Βουλής κ. Κώστας Γαβρό-
γλου, καθώς δεν μπορούσε να παρακάμ-
ψει τα σοβαρά επιστημολογικά, ιδεολο-
γικά και πολιτικά ζητήματα που έθεταν
οι απόψεις της κ. Καλαντζή και ασκώντας
κριτική στα μοντέλα που ανέλυσε, επι-
σήμανε ότι «οι συνθήκες της κρίσης ανα-
παράγονται μέσω άλλων παραγόντων και
όχι στην εκπαίδευση. Τα μοντέλα είναι ο
λόγος που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή.
Η υποχρεωτική εφαρμογή τους αποτελεί
κυρίαρχη και ηγεμονική ιδεολογία που
μέσα στην κρίση αναπαράγεται». 

ΤΟ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πάλι στο 
στόχαστρο
τα Πανεπιστημιακά 
Συγγράμματα

Σε συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών ο Πρόεδρος της Επιτροπής του εθνικού δια-
λόγου για την Παιδεία κ. Λιάκος, αφού επισήμανε
ότι υπάρχει ανάγκη «εξεύρεσης πρόσθετων πόρων,
όσο επίσης και εξοικονόμησης πόρων», αναφέρ-
θηκε στην «οικονομική αιμορραγία των συγγραμ-
μάτων», θέτοντας ευθέως το ερώτημα «γιατί να μη
γίνουν ηλεκτρονικοί φάκελοι διαθέσιμοι στους φοι-
τητές; Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ελεύθερης
πρόσβασης είναι απείρως οικονομικότερη από την
εκτύπωση εκατοντάδων χιλιάδων τόμων».

Μάλιστα ο κ. Λιάκος ετοιμάζεται υποτίθεται να
εξαπολύσει επίθεση και στα «μικρά, μεγάλα, και
πολύ μεγάλα συμφέροντα» που κρύβονται, όπως
αποκαλύπτει, πίσω από τη διανομή δωρεάν συγ-
γραμμάτων στους φοιτητές. Σε άλλη δημόσια το-
ποθέτησή του για το θέμα παρατηρεί: «Το 2014-
2015 μοιράστηκαν πάνω από 2.120.000 τόμοι σε
230.000 φοιτητές με ετήσιο κόστος που ανέρχεται
σε, περίπου, πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ,
δηλαδή στο 84% των συνολικών δαπανών για την
απόκτηση επιστημονικού υλικού από τα ΑΕΙ. Δεν
είναι εξωφρενικό; Δεν υπάρχουν συμφέροντα
εδώ;»

Παράλληλα, την ίδια ακριβώς περίοδο ο Σύνδε-
σμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που
συμμετέχει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία πα-
ρουσίασε μια «πρόταση» για τη μεταρρύθμιση του
πλαισίου διάθεσης Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων.

Αφού τονίζει ότι απαιτείται ένας «εξορθολογι-
σμός της ετήσιας δαπάνης από την Πολιτεία» επι-
κεντρώνει, ανάμεσα σε άλλα, στα παρακάτω:

«1. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος δια-
νομής συγγραμμάτων είναι η χαμηλή αξιοποίησή
τους από τους φοιτητές, τόσο κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους
(μικρό όφελος σε σχέση με το κόστος)

2. Η διατήρηση του συστήματος διανομής συγ-
γραμμάτων στην παρούσα μορφή του δρα ως ανα-
σταλτικός παράγοντας ανάπτυξης, αφού απορροφά
υπερβολικά μεγάλο ποσοστό από τους διαθέσιμους
πόρους, οδηγώντας τελικά σε αδράνεια βασικούς
διαύλους πρόσβασης στην επιστημονική γνώση»
και καταλήγει, βεβαίως, στην «εισαγωγή του ηλε-
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κτρονικού συγγράμματος ως εναλλακτική
μορφή σε σχέση με το έντυπο σύγγραμμα».

Οριακή θεσμοθετημένη
μέριμνα για την υποστήριξη
των φοιτητών

Στη χώρα μας η θεσμοθετημένη μέριμνα για την υποστήριξη των φοι-
τητών εξαντλείται ουσιαστικά στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων, στο
μειωμένο εισιτήριο στις μετακινήσεις και στην επιχορήγηση δωρεάν
υπηρεσιών σίτισης και στέγασης σε συγκεκριμένες ομάδες φοιτητών
με χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη
φοιτητική στέγη αυτή καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών.

Η διανομή έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων/βιβλίων χωρίς άμεσο
κόστος για τους φοιτητές για κάθε ακαδημαϊκό μάθημα που διδά-
σκονται κατά τη φοίτησή τους στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα αποτελεί διαχρονικό γνώρισμα της φυσιογνωμίας της ελλη-
νικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε, πε-
ρίπου, πενήντα τέσσερα (54) εκατομμύρια ευρώ και αντιστοιχεί στο
1% περίπου του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία.

Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια παρατήρηση: Έχουν παρατηρηθεί
προβλήματα με την ποιότητα κάποιων συγγραμμάτων; Γίνονται και
κάποιες «κομπίνες» από κάποιους εκδότες; Προφανώς ναι. Αλλά το
κράτος και τα Πανεπιστήμια οφείλουν να έχουν και να λειτουργούν
τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς. Και όχι με όχημα το χτύπημα κά-
ποιων συμφερόντων τάχα να ανοίγουμε το δρόμο αφενός σε νέα συμ-
φέροντα, αφετέρου να ισοπεδώνουμε ό,τι έχει απο-
μείνει από τη φοιτητική μέριμνα.

Η «ιστορία» της
αποψίλωσης 
των Πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων

Τα Πανεπιστημιακά Συγγράμματα δεν μπαί-
νουν για πρώτη φορά στο στόχαστρο των πα-
ρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Με ποι-
κίλους επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς κά-
θε φορά, χρόνια τώρα, μεθοδεύονταν απ’ τις κυ-
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ η κατάργηση
της δωρεάν διανομής τους. Η ίδια η «ιδέα» της
πρόσβασης στα πανεπιστημιακά συγγράμματα μέ-
σω Διαδικτύου δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς
το ίδιο είχε διατυπώσει και η πρώην υπουργός Παι-
δείας Άννα Διαμαντοπούλου.

Πρόκειται για μια πρόθεση που είχε ήδη εκδη-
λωθεί από το 2007, επί Kυβερνήσεως Nέας Δημοκρατίας, με το Eπι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Eπαγγελματικής Aρχικής Eκπαίδευσης και
Kατάρτισης (EΠEAEK) -Προγραμματική Περίοδος 2007-2013, με βάση
το οποίο το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο το 2009 είχε συντάξει την Πρόταση
για το Σχεδιασμό και την Εισαγωγή του «Hλεκτρονικού Βιβλίου» στην
Εκπαίδευση.

Στη συνέχεια, στις 28 Ιανουαρίου 2011, Εγκύκλιος με την οποία πε-
ριορίστηκε στο ελάχιστο η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων (1 βιβλίο
ανά μάθημα) στους φοιτητές και σπουδαστές των ανώτατων σχολών
της χώρας. Στις 8 Mαρτίου 2011, σε ομιλία της για τα ακαδημαϊκά συγ-
γράμματα και την ηλεκτρονική υπηρεσία «Eύδοξος» η Yπουργός Παι-
δείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθαρίζει, ότι «στόχος είναι τα συγ-
γράμματα και οι σημειώσεις να δίνονται ηλεκτρονικά» (Υπουργείο
Παιδείας - Σημεία από την ομιλία της Υπουργού Παιδείας, Άννας Δια-
μαντοπούλου 08/03/2011)

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 3 Mαρτίου 2011 ο Eιδικός Γραμματέας
Aνώτατης Eκπαίδευσης Bασίλης Παπάζογλου, μιλώντας στους δημο-
σιογράφους επεσήμανε ότι «το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί σύντομα
να λανσάρει ως καινοτομία της μεταρρύθμισης στην Tριτοβάθμια Eκ-
παίδευση την έννοια του ηλεκτρονικού συγγράμματος». Σε ερώτηση
«σε ποιο στάδιο έχει εφαρμοστεί σήμερα το πρόγραμμα και πότε προ-
βλέπεται να αντικαταστήσει πλήρως τα έντυπα συγγράμματα;» ο Eι-
δικός Γραμματέας απαντούσε τότε ότι «στόχος της υπηρεσίας “Eύ-
δοξος” είναι να εισάγει σταδιακά το ηλεκτρονικό σύγγραμμα ως εναλ-
λακτική επιλογή στο έντυπο. H εξοικείωση των νέων, το γνωστικό αν-
τικείμενο και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα καθορίσουν και το βαθμό
επικράτησης των ηλεκτρονικών βιβλίων. Όπως και να έχει το Yπουρ-
γείο Παιδείας θα προσφέρει εντός των επόμενων δύο χρόνων πάνω
από 2.000 ελληνικά ακαδημαϊκά συγγράμματα, προσβάσιμα από όλους
στο διαδίκτυο».

Ενάμιση χρόνο αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου 2012, κατά τη διάρκεια
κινητοποίησης του Σπουδαστικού Συλλόγου της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Αθήνας
στο υπουργείο Παιδείας για τα συγγράμματα, στέλεχος του υπουργείου
παρουσίασε τα εξής σενάρια:
• Αντικατάσταση του βιβλίου με το ηλεκτρονικό σύγγραμμα.
• Διανομή σημειώσεων αντί για βιβλία.
• Οι φοιτητές να επιστρέφουν τα βιβλία των παλιότερων ετών για να

ξαναμοιραστούν στους νεότερους.
• Επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων για τη δωρεάν διανομή συγγραμ-

μάτων.
Την περίοδο εκείνη, οι τότε ηγεσίες του Υπουρ-

γείου Παιδείας, (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ) πρόβαλαν ως σύνθη-
μα την ανάγκη του «πολλαπλού συγγράμματος». Η
πρόφαση ήταν πως ο φοιτητής πρέπει να έχει πολ-
λές πηγές, από πολλά βιβλία, να επιλέγει ο ίδιος
στις βιβλιοθήκες κ.ά. Ολα αυτά ακούγονται λογι-
κά, εφόσον η βασική βιβλιογραφία διανέμεται
δωρεάν. Το δίλημμα «πολλαπλό» σύγγραμμα ή
δωρεάν διανομή συγγραμμάτων είναι πλαστό.
Δεν χωράει αμφιβολία ότι οι σπουδαστές χρει-
άζονται όχι μόνο όλα τα απαραίτητα βιβλία, αλ-
λά και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συγγράμμα-
τα και, τις καλά «εξοπλισμένες» βιβλιοθήκες.

Aν προβλέπονταν δωρεάν παροχή των συγ-
γραμμάτων που κάλυπταν το γνωστικά αντι-
κείμενα σε κάθε τμήμα και σχολή, εάν υπήρ-
χαν Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ενημε-
ρωμένες στις οποίες κάθε φοιτητής θα μπο-
ρούσε να βρει και να δανειστεί τα βιβλία
που απαιτούνταν για το διάβασμα ή την ερ-
γασία του, τότε θα μπορούσε κανείς, συμ-

πληρωματικά, να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που
δίνει το ηλεκτρονικό σύγγραμμα.

Η αντικατάσταση του βιβλίου με το ηλεκτρονικό σύγγραμμα είναι
το λιγότερο αντιπαιδαγωγική. Το ηλεκτρονικό σύγγραμμα μπορεί να
είναι μόνο ενισχυτικό. Οι σημειώσεις (που ούτως η άλλως δίνονται
δωρεάν από τους διδάσκοντες) δεν μπορεί να αντικαταστήσουν τα επι-
στημονικά συγγράμματα. Είναι προφανές ότι εάν προχωρήσουν στην
κατάργηση των έντυπων συγγραμμάτων, όλο το βάρος θα μετακυλήσει
στις τσέπες των φοιτητών και των γονιών τους.

Μια νέα επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πιο μεγάλη μαε-
στρία, πατώντας στη βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων και των εν-
νοιών. Αν τραβήξουμε το παραβάν, θα ανακαλύψουμε ότι πίσω από
την επίκληση στον εξορθολογισμό, στα συμφέροντα που κρύβονται,
στην αποτελεσματική διαχείριση, στην εξυγίανση, στον εκσυγχρονισμό,
στο πολλαπλό σύγγραμμα και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δεν βρί-
σκεται τίποτε περισσότερο από μια σημαία που στη ούγια της είναι
τυπωμένος ο ΟΑΣΑ και οι οδηγίες του για περικοπές! 



«Ένα από τα μέτρα που θα συμπεριληφθούν άμεσα στις ρυθμίσεις
του υπουργείου Παιδείας είναι ο χρόνος διδασκαλίας και ο εργασιακός
χρόνος των εκπαιδευτικών να μη συμπίπτουν», δήλωσε ο πρόεδρος
της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου Α. Λιάκος. «Ο εργασιακός χρόνος
να περιλαμβάνει επίσης τις παιδαγωγικές συναντήσεις των δασκάλων
και των καθηγητών, οι οποίοι κάθε βδομάδα θα χαράζουν την εκπαι-
δευτική πολιτική». Στην ίδια συνέντευξή του Λιάκος αναφέρθηκε και
σε αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα: «Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν
είναι ανάγκη να είναι τόσο πολύ αναλυτικό και γι αυτό το λόγο -εδώ
θα βοηθήσει το Εθνικό Πλαίσιο γιατί θα
δίνει οδηγό – και να βάλουμε μια ζώνη που
θα είναι τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου των
παιδιών, στην οποία θα υπάρχει μια ζώνη
αυτονομίας, μια ζώνη συνεργασίας, δια-
θεματική ζώνη ή ζώνη έρευνας, όπου τα
παιδιά δεν θα είναι απλώς οι παθητικοί
αποδέκτες της γνώσης –δεν το θέλουμε σε
καμία περίπτωση ούτε στα άλλα μαθήμα-
τα– όπου ο στόχος θα είναι οι μαθητές να
γίνουν οι μικροί ερευνητές, αυτοί που θα
ανακαλύψουν τη γνώση».

Αν ξύσει κανείς την επιφάνεια όσων,
λέει ο Πρόεδρος του Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία (ο οποίος είναι
φανερό ότι έχει αναλάβει επιτελικό ρόλο στην επιχειρούμενη ανα-
διάρθρωση), εμφανίζεται η επιχείρηση διαφοροποίησης των σχολεί-
ων, ένα στόχο που συναντάμε αυτούσιο στις προγραμματικές δηλώσεις
για την Παιδεία της Άννας Διαμαντοπούλου το 2009 και του Κωνσταν-
τίνου Αρβανιτόπουλου το 2012 και που αποτελεί κεντρική κατεύθυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Μάλιστα τον Αύγουστο του
2014, ο τότε υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρότεινε να
δοθεί αυτονομία στην επιλογή προγραμμάτων στο 10% του προγράμ-
ματος κάθε τάξης και μάλιστα κοινοποίησε την πρωτοβουλία του στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το οποίο ζήτησε εισήγηση
για την υλοποίηση της μερικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

Όσο κι αν ο κ. Λιάκος προσπαθεί με παραπλανητικό τρόπο να νοη-
ματοδοτεί την «αυτονομία» με δημοκρατικό και παιδαγωγικό περιε-
χόμενο, είναι φανερό ότι όλες οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια αφο-
ρούσαν και αφορούν τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης, αφού, ειδικά στο δημοτικό σχολείο, πέρα από το βασικό κορμό
των μαθημάτων, που γίνονται σκόρπια, κάθε σχολείο έχει ήδη το δικό
του πρόγραμμα ανάλογα με τις ειδικότητες που του παρέχονται! Πίσω
από όσα λέει ο κ. Λιάκος αλλά και ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης,
όταν κάνουν λόγο για δυνατότητα της σχολικής μονάδας να διαμορφώνει
το πρόγραμμά της, για αυτονομία, διαφοροποίηση, μείωση, αναδιάταξη
της ύλης και του αναλυτικού προγράμματος, ξεπροβάλλει μια εκπαί-
δευση και ένα σχολείο αντίστοιχο με τις οικονομικές και κοινωνικο-
ταξικές συνθήκες της περιοχής του, που θα διαφοροποιείται κατά πε-
ριφέρεια ανάλογα με τις επιδιώξεις της αγοράς και τις κατευθύνσεις
των επιχειρήσεων.

Ο «εργασιακός χρόνος» των εκπαιδευτικών
Παράλληλα, είναι φανερό, παρόλο που για ευνόητους λόγους, ο Πρό-

εδρος του Εθνικού διαλόγου χρησιμοποιεί τη διφορούμενη γλώσσα
του Μαντείου των Δελφών, ότι θα επιχειρηθούν αλλαγές και στις ερ-
γασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και στο ωράριο. Κι αν σε
αυτή τη φάση, πιθανόν, δεν είναι έτοιμο το Υπουργείο Παιδείας να προ-
χωρήσει σε μια αύξηση του διδακτικού ωραρίου, φαίνεται ότι κάτι προ-

ετοιμάζεται στο λεγόμενο “εργασιακό χρόνο” των εκπαιδευτικών. Είναι
φανερό ότι θα επιχειρήσουν να τον διευρύνουν ή να τον “αξιοποι-
ήσουν”. Τα μισόλογα για “επιμόρφωση στα κενά” δεν πρέπει να θεω-
ρούνται τυχαία. Όπως τυχαία δεν πρέπει να θεωρηθούν και τα σιβυλ-
λικά λόγια για αναλυτικό πρόγραμμα που “δεν είναι ανάγκη να είναι
και τόσο αναλυτικό”, τον εργασιακό χρόνο που θα “περιλαμβάνει τις
παιδαγωγικές συναντήσεις των δασκάλων και των καθηγητών οι οποίοι
κάθε βδομάδα θα χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική” (!) αλλά και
οι “προτάσεις” για τις συγχωνεύσεις ειδικοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι «προφα-
νώς ο Πρόεδρος του εθνικού Διαλόγου ζει
με την εντύπωση ότι οι καθηγητές κάνουμε
μόνο μάθημα στο σχολείο και φεύγουμε.
Ότι η γραφειοκρατία του σχολείου διεκπε-
ραιώνεται από μόνη της. Ότι οι απουσίες
των μαθητών καταχωρούνται αυτόματα. Ότι
το myschool είναι αυτοδιαχειριζόμενο και
ότι οι γονείς εξυπηρετούνται στα σχολεία
από αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης
κηδεμόνων».

Όμως είναι γνωστό, τουλάχιστον σε
εκείνους που αναπνέουν την κιμωλία μέσα

στην τάξη, ότι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν δει τα τελευταία χρόνια τις
αποδοχές τους να μειώνονται κατά 50% και το διδακτικό τους ωράριο
να αυξάνεται, συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν καθημερινά ένα βουνό
(συχνά άχρηστων) γραφειοκρατικών διαδικασιών πολύ πέρα από τις
ώρες διδασκαλίας τους.

Όσοι δεν σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική μακριά από την καθη-
μερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γνωρίζουν επίσης πολύ
καλά ότι οι εκπαιδευτικοί διορθώνουν τα γραπτά των μαθητών και
προετοιμάζουν τα μαθήματά τους εκτός των ωρών εργασίας τους.

Αρμοδιότητες για την εκπαίδευση στην τοπική αυτοδιοίκηση
Μετά τον κ. Λιάκο, που έκανε λόγο για εκπαίδευση «διασωληνω-

μένη από το κράτος» και τόνισε την ανάγκη «ενηλικίωσης του εκπαι-
δευτικού συστήματος, τον απογαλακτισμό από το μεγάλο προστατευ-
τικό και παρεμβατικό κράτος» και ο υπουργός Παιδείας, μιλώντας
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, δήλωνε:
«Εμείς έχουμε εμπειρία πολύ ισχυρού, συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Θέλουμε να περάσουμε αρμοδιότητες, ευθύνες με ανά-
λογους πόρους, όμως, όχι απλώς να διώχνουμε ευθύνες από το κεν-
τρικό κράτος, στην Αυτοδιοίκηση και στις σχολικές μονάδες. Δεν πι-
στεύουμε ότι ένα συγκεντρωτικό σήμερα εκπαιδευτικό μοντέλο μπορεί
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας».

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η προώθηση μεγαλύτερης αυτονο-
μίας των σχολικών μονάδων είναι από τις κεντρικές κατευθύνσεις του
ΟΟΣΑ, που έρχεται κι επανέρχεται σε όλες τις εκθέσεις του για την
ελληνική Εκπαίδευση εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Η αυτονομία που επικαλούνται, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε
αυτό που αμέσως μετά, πολύ συγκεκριμένα διατύπωσε ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής: «Στο σχολείο
του 2016 δεν μπορεί όλα να περνάνε από το υπουργείο Παιδείας. Θα
πρέπει να δοθεί ελευθερία στους συλλόγους διδασκόντων, στη διεύ-
θυνση, αλλά και στους γονείς να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Για
παράδειγμα, η χρηματοδότηση ενός σχολείου για εργασίες υποδομών
από μια ιδιωτική εταιρία, θα μπορούσε να είναι μια απόφαση που θα
ήταν –ίσως– καλύτερο να ληφθεί από το ίδιο το σχολείο»!
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Προωθούνται αλλαγές στον «εργασιακό χρόνο» των εκπαιδευτικών

και στα αναλυτικά προγράμματα
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Ησχολική χρονιά τελειώνει και πάνω από 1.000 κενά
εκπαιδευτικών στη Β/θμια και 2.500 στην Α/θμια
Εκπαίδευση παραμένουν ακάλυπτα. Τα χειρότερα

έρχονται από το Σεπτέμβρη, αφού με τα μέχρι τώρα δε-
δομένα οι ελλείψεις θα φτάσουν τις 30.000!

Τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Παιδείας ανα-
κοινώνει την πρόθεση πρόσληψης 20.000 εκπαιδευτικών
την επόμενη τριετία, που όμως … χρειάζονται την έγκριση
των «θεσμών», η οποία απ΄ ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται
να δοθεί. Με ακόμη πιο περιορισμένες τις πιστώσεις για
προσλήψεις αναπληρωτών (190 εκ. μόλις από το ΕΣΠΑ
για τα επόμενα 4 χρόνια, αν σκεφτεί κανείς ότι φέτος χρη-
σιμοποιήθηκαν 160 εκ.) είναι αμφίβολο για το πόσα σχο-
λεία θα καταφέρουν να λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά
και πόσα θα παραμείνουν ανοιχτά.

Η πολιτική ευθύνη
Κυβέρνηση και Υπουργείο επιλέγουν την απρόσκοπτη

υποταγή στις επιταγές των μνημονίων, της ΕΕ, των «θε-
σμών» και του ΟΟΣΑ, εφαρμόζοντας, όπως και οι προκά-
τοχοί τους, την πολιτική του στραγγαλισμού της Δημόσιας
Παιδείας και των βασικών κοινωνικών αγαθών όπως είναι
η μόρφωση των παιδιών μας. Βαπτίζουν εθνικό διάλογο
για την Παιδεία το μονόλογο των δανειστών και την προ-
σπάθεια υλοποίησης των μνημονιακών δεσμεύσεών τους.

Ψάχνοντας για άλλοθι: Οι διορισμοί είναι απαραίτητοι,
αλλά οι «θεσμοί» έχουν τον τελευταίο λόγο…

Ο υπουργός εμπαίζοντας τις εκπαιδευτικές Ομοσπον-
δίες τις καλεί να στηρίξουν με κινητοποιήσεις τον «αγώνα»
που δίνει απέναντι στου θεσμούς για την έγκριση των
20.000 διορισμών, λες και η στελέχωση των σχολείων με
μόνιμο προσωπικό δεν είναι βασικό αίτημα του κλάδου
και δε δίνονται μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τη διεκδίκησή
του! Σε πρόσφατη δήλωσή του ο υφυπουργός Παιδείας,
αναφέρει πως χωρίς μόνιμους διορισμούς του χρόνου θα
κλείσουν τα σχολεία! Λες και την ευθύνη για την τραγική
κατάσταση που υπάρχει έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθη-
τές, η κοινωνία όπου απευθύνονται. Είναι ξεκάθαρο ότι
ζητούν συμμάχους και μνημονιακούς συνδιαχειριστές.

Επικεντρώνοντας στο πώς θα γίνουν οι μηδενικοί
διορισμοί, κερδίζοντας πολιτικό χρόνο:
Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις…

Κρύβονται πίσω από αποφάσεις του ΣΤΕ (γνωστές εδώ
και ένα χρόνο), κερδίζοντας πολιτικό χρόνο και καλλιερ-
γώντας προσδοκίες και αυταπάτες στους χιλιάδες συμβα-

Τη ίδια στιγμή που η κυβέρνηση και οι συνοδοιπόροι τους, γίνονται αμείλικτοι, καταδυναστεύουν
και καταπατούν κάθε έννοια κοινωνικού δικαιώματος ψηφίζοντας μνημόνια, φόρους, πλειστη-
ριασμούς, καταργώντας ασφαλιστικά δικαιώματα και μειώνοντας αποδοχές, την ίδια στιγμή που
με την υπογραφή των νέων «αριστερών» λακέδων το Αιγαίο γεμίζει νατοϊκά πλοία αναθερμαίνοντας
σενάρια «γκρίζων ζωνών» και πολεμικών διενέξεων, η ομοσπονδία μας, ρωτά «πώς το σχολείο
μπορεί να αλλάξει, να γίνει καλύτερο, πώς το σχολείο μπορεί να γίνει ωφέλιμο για όλους
τους μαθητές».

Τη χρονική αυτή στιγμή, που τα σχολεία μένουν χωρίς πετρέλαιο, που ακόμα υποδέχονται ανα-
πληρωτές και ωρομίσθιους δασκάλους, τους οποίους το υπουργείο ορκίζεται πως θα διορίσει,
που τα ειδικά σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, την ώρα που ακούγονται προτάσεις που
αφορούν μέχρι και την επιβολή διδάκτρων στα δημόσια σχολεία, η ΔΟΕ, πιο ανάξια του ρόλου της
από ποτέ, αντί να προωθεί τις κινητοποιήσεις, υπονομεύει κάθε ανάγκη αντίδρασης και κλιμάκωσης
του αγώνα, ζητώντας τις ιδέες και τις προτάσεις μας για το ιδανικό σχολείο!

Διευκρινίζει, μάλιστα, θέλοντας να μας πείσει για το τυχαίο της χρονικής συγκυρίας, πως: “Οι
διαδικασίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν εντάσσονται στον «εθνικό διάλογο» που ορ-
γανώνει αυτή την περίοδο το υπουργείο Παιδείας... αφού είναι πολύ πιθανό το σχολείο
αυτό να διαφοροποιείται ριζικά από το σχολείο  της κυβερνητικής/μνημονιακής πολιτικής.”
Είναι πιθανό! Αλλά όχι και σίγουρο! Δηλαδή να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω
μας. Θα πούμε τα όνειρά μας και μετά τι θα τα κάνουμε; Προφανώς θα τα δώσουμε στο υπουργείο
που θα εκτιμήσει την αυθόρμητη πρόθεση των εκπαιδευτικών για διάλογο..

«Οι διαδικασίες αυτές δεν εντάσσονται στο διάλογο του υπουργείου», αλλά σύμφωνα με κάποιες
παρατάξεις «είναι ευκαιρία» τώρα να πούμε τις ιδέες μας. Και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί είναι
τώρα η ευκαιρία; Και που είναι η διαφορά ανάμεσα στον «προσχηματικό» διάλογο του υπουργείου
και στις «διαδικασίες» της ΔΟΕ; Όπως και να ονομάζει το κάλεσμα που κάνει στον κλάδο η ομο-
σπονδία, «αυτή την περίοδο» το περιεχόμενο δεν μπορεί παρά να είναι πανομοιότυπο με αυτό του
υπουργείου. Γιατί όταν είμαστε αντιμέτωποι με την επίθεση του τρίτου ακόμα πιο βάρβαρου
μνημονίου και στην καρδιά της μάχης για το ασφαλιστικό, το να καλεί η ομοσπονδία τον κλάδο να
συζητήσει περί «άλλων» είναι μια κίνηση αποπροσανατολισμού από το κύριο ζήτημα της περιόδου.
Για το οποίο η ΔΟΕ συνεχίζει να σφυρίζει… ό,τι πει η ΑΔΕΔΥ… Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο
και ο στόχος των «διαδικασιών» στις οποίες μας καλεί να πάρουμε μέρος η ΔΟΕ. Ο αποπροσα-
νατολισμός και η καλλιέργεια αυταπατών!

Και οφείλουν να εξηγήσουν όσοι μιλούν για ευκαιρίες, γιατί τώρα είναι ευκαιρία για έναν τέτοιο
διάλογο; Μήπως για να συντηρηθεί στις συνειδήσεις του κλάδου το είδωλο της «νέας αριστερής
κυβέρνησης»; Γιατί δηλαδή δεν ήταν ευκαιρία να κάνει αυτή τη πρόταση η ΔΟΕ πριν από ένα χρόνο;
Για ποιον άλλο λόγο αν όχι για να υπονοήσουν και να διασπείρουν τις αυταπάτες που αγωνίζεται
να μας εμφυτεύσει το υπουργείο και ο Φίλης, ότι πάνω στα κοινωνικά ερείπια της ακραία
μνημονιακής πολιτικής τους το σχολείο μπορεί να γίνει καλύτερο! Είναι άλλωστε χαρα-
κτηριστικό το ενδιαφέρον κάποιων παρατάξεων προσκείμενων στη κυβέρνηση και τις πολιτικές
της, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει, όχι απλά συζητήσεις, αλλά, ημερίδες γι’ αυτό το θέμα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρέπει και δε θα μείνουμε σε αυτή την κοινωνική αφασία που
αγωνίζεται να μας κρατήσει η κυβέρνηση. Ρόλος της ομοσπονδίας μας και του σωματείου
μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας και αυτός πρέπει να παραμείνει. Η απάντηση
σε αυτή την αποπροσανατολιστική πρόταση της ΔΟΕ είναι το ραντεβού στους δρόμους και στις
συνελεύσεις με πρώτους στόχους :
• Ένα δημόσιο σχολείο μόνιμων εργασιακών σχέσεων με επάρκεια σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό
• Τη διεκδίκηση δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης για όλους
• Την απόκρουση-ανατροπή των νέων μέτρων της φορολογικής και αντιασφαλιστικής καταιγίδας,
του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και της κατεδάφισης υγείας, παιδείας, πρόνοιας
• Την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης για υποταγή στις εντολές της ΕΕ και ΔΝΤ

κόντρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ

Για το ωφέλιμο σχολείο της ΔΟΕ
και τον εθνικό διάλογο

….και τότε 
ρίξανε τον κλήρο 

να δούνε 
ποιος θα φαγωθεί…



γράφει η Κική Γιαννάτου*
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σιούχους εκπαι-
δευτικούς που
διεκδικούν μόνι-
μη δουλειά. Επι-
καλούνται απο-
φάσεις δικαστη-
ρίων και περι-
φρονούν το
Σύνταγμα που
στο άρθρο 22
αναφέρει ρη-
τά πως η ερ-
γασία αποτε-
λεί δικαίωμα
και προστα-
τεύεται από
το κράτος,
που μερι-

μνά για τη δη-
μιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των

πολιτών. Στο παιχνίδι αυτό προσπαθούν να βάλουν και τα σω-
ματεία, επιχειρώντας να τα μετατρέψουν σε νομικούς συμβού-
λους του υπουργείου. Από πότε τα αιτήματα του κλάδου και οι
διεκδικήσεις του οφείλουν να έχουν νομική κάλυψη;

Η πραγματικότητα
Εκμεταλλεύονται την εργασιακή ανασφάλεια, την ψυχική

εξάντληση, την απόγνωση και την οικονομική ανέχεια των
συναδέλφων και καλλιεργούν με κάθε δυνατό τρόπο τη λο-
γική της μοριομανίας και της ανθρωποφαγίας, στρέφοντας
την αγανάκτηση και την οργή σε λάθος κατεύθυνση. Ενι-
σχύουν το αίσθημα ότι ο εχθρός είναι ο διπλανός μας που
διεκδικεί μόνιμη δουλειά και όχι η κυβέρνηση που με την
πολιτική των μνημονίων καταδικάζει το λαό στην ανεργία και
ρημάζει τη νέα γενιά. Κατασπαράξτε δηλαδή ο ένας τον άλ-
λον, για να βγούμε εμείς αλώβητοι…

Το υπουργείο, αφήνοντας στην άκρη το ζήτημα των διορι-
σμών, ανοίγει το θέμα της αναζήτησης του «καλύτερου μό-
νιμου συμβασιούχου». Αφού εφάρμοσαν τον Ιούλιο το ν. Λο-
βέρδου, αλλάζοντας τα δεδομένα στους πίνακες των αναπλη-
ρωτών, έρχονται τώρα να βάλουν σε ισχύ και το ν. 3848 (ν.
Διαμαντοπούλου), εξαφανίζοντας την προϋπηρεσία των εκ-
παιδευτικών και συνεχίζοντας την τακτική του «διαίρει και
βασίλευε» στο χώρο της αδιοριστίας. 

Ταυτόχρονα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τους τρόπους
που αναζητούν, ώστε και με μειωμένες προσλήψεις αναπλη-
ρωτών να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία: αύξηση
ωραρίου, αύξηση διδακτικής ώρας, αλλαγή στο ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων κλπ.

• Η κατάσταση αυτή μας αφορά όλους, αναπληρωτές και
μόνιμους εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς

• Κανένας εφησυχασμός, καμία ανοχή, καμία συνδιαλ-
λαγή με την πολιτική της ανεργίας και της διάλυσης
του δημόσιου σχολείου.

• Δε διαπραγματευόμαστε τα ψίχουλα που μας πετούν.
Είμαστε απέναντί τους!

• Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα!

* Η Κική Γιαννάτου είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, μέλος
του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, εκπρόσωπος των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων.
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• ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

• ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ Ω Ρ Α

Η διάταξη-συμπλήρωμα του επαίσχυντου νόμου 3848/2010 της ιέρειας του νε-
οφιλελευθερισμού Διαμαντοπούλου, που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αποτελεί επαναφορά των πολιτικών Αρβανιτόπουλου και Μητσο-
τάκη που έστειλαν χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία και επιχείρησαν να απο-
λύσουν μόνιμους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση του υπουργείου διαγράφει τον αγώνα
των συναδέλφων μας αναπληρωτών σε κάθε γωνιά της χώρας, ανατρέπει τον προ-
γραμματισμό τους (ειδικά όσων επέλεξαν να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτα σύμφωνα
με το κίνητρο του διπλασιασμού των μορίων), θα δημιουργήσει κύματα αρνήσεων
πρόσληψης (όσοι θα έχουν φτάσει τους 60 μήνες προϋπηρεσία) στις ακριτικές,
ορεινές και νησιωτικές περιοχές και θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις κοινωνίες
της υπαίθρου, αφού τα περισσότερα σχολεία θα παραμένουν υποστελεχωμένα. Η
στόχευση σαφής, οι αναπληρωτές διασπασμένοι, χωρίς εργασιακά δικαιώματα,
ανίκανοι να προβάλλουν αντίσταση μέσα από συλλογικές διεκδικήσεις, προ-
κειμένου να μετακινηθεί η συζήτηση από το μείζον και πραγματικά αναγκαίο
που ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, δηλαδή την πάλη για ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟ-
ΡΙΣΜΟΥΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, στον ανταγωνισμό και την ανθρωποφα-
γία υπό τη δαμόκλεια σπάθη της ανεργίας. 

Στην πραγματικότητα το υπ. Παιδείας υπόσχεται το Σεπτέμβρη ΜΗΔΕΝ ΔΙΟΡΙ-
ΣΜΟΥΣ ΜΟΝΙΜΩΝ, πολύ λιγότερους διορισμούς αναπληρωτών [βλ. δηλώσεις
Πελεγρίνη ότι έχουν απορροφηθεί 160 εκ. από το ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπλη-
ρωτών και απομένουν μόλις 190 εκ. μέχρι το 2020], σχολεία με χιλιάδες κενά σ΄
όλη τη χώρα, εντατικοποίηση και εργασιακή περιπλάνηση για τους μονίμους
σε 3 και 4 σχολεία εντός και εκτός ΠΥΣΔΕ, πιθανότατα νέα αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου, συγχωνεύσεις και καταργήσεις ειδικοτήτων και τμημάτων στα
ΕΠΑΛ, καταργήσεις νηπιαγωγείων [βλ. μίνι πολυνομοσχέδιο που εντάχθηκε στο
νόμο για την Έρευνα] κλπ!

Η στάση της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ [ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ], που ενώ υποτίθεται ότι
καταγγέλλει την πρόταση και προκηρύσσει κινητοποίηση στις 15/4, ταυτόχρονα
«παζαρεύει» με το υπουργείο με τρόπο ντροπιαστικό για την Ομοσπονδία, πίσω
από τις πλάτες ακόμη και του ΔΣ, κινείται σε λογική ολοκληρωτικής συνδιοί-
κησης – συνδιαχείρισης – κυβερνητικού συνδικαλισμού, κάνοντας κανονικά
πλάτες στην κυβέρνηση και το υπουργείο.

Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν η χαριστική βολή στις συντάξεις [μέσα από βα-
ριές περικοπές στις επικουρικές και κύριες], η τελική αφαίμαξη του λαϊκού ει-
σοδήματος [μέσα από την απογείωση της φοροεπιδρομής], η διευρυμένη επίθεση
στη λαϊκή κατοικία [μέσα από την παράδοση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων
- πιθανότατα και των καταναλωτικών και των μικρομεσαίων με υποθήκη ή προ-
σημείωση την πρώτη κατοικία- στα ακροβολισμένα distress funds], το ξεπούλημα
όποιας δημόσιας πε ριουσίας και πλούτου έχει απομείνει, επισπεύδονται και η
ηγεσία της ΟΛΜΕ θα έπρεπε να οργανώνει την αντίσταση των εκπαιδευτικών
για να αποτραπούν όλα αυτά. 

Παρασκευή 15/4, 11.30 ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Παλεύουμε για
• Μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, με βάση την προϋπηρεσία

και την ημερομηνία λήψης πτυχίου.
• Κατάργηση του ν. 3848/10 και του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που

απαξιώνει τις σπουδές και τα εργασιακά δικαιώματα των πανεπιστημιακών
πτυχίων. Όχι στα «προσοντολόγια» σύμφωνα με τις εντολές του ΟΟΣΑ.

• Κάλυψη τώρα όλων των κενών – Κανείς αναπληρωτής δεν περισσεύει.
Να αποσυρθεί η πρόταση του Υπουργείου - Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά

δικαιώματα των εκπαιδευτικών, υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο
12/4/2016

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΦΙΛΗΣ

Εκπαιδευτικός Όμιλος
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«Υ
πάρχει μια συζήτηση στη Βουλή το 1977, το καλοκαίρι, με υπουργό

Παιδείας στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το Γεώργιο
Ράλλη, όπου ψηφίστηκε ένας νόμος και λίγα από αυτά εφαρμόζουμε.

Καταργήθηκε ο νόμος από τον κ. Αρβανιτόπουλο και όριζε ότι δεν θα γίνονται
αναιτιολόγητες απολύσεις εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό θέμα αυτό, διότι
δεν μπορείς να κάνεις σχολείο υπό τη δαμόκλειο σπάθη των αναιτιολόγητων
απολύσεων εκπαιδευτικών.”

Τάδε έφη ο υπουργός Παιδείας για την επαναφορά του νόμου σχετικά με
τις απολύσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία. Νόμο που κατάργησε
ο Αρβανιτόπουλος πριν από περίπου 2 χρόνια. Η τροπολογία Αρβανιτόπουλου:

- Επέτρεπε στα ιδιωτικά σχολεία να λειτουργούν εκτός επίσημου διδακτικού
ωραρίου (απογεύματα-βράδια) χωρίς να μπορεί να παρέμβει ο Διευθυντής
Εκπαίδευσης.

- Αφαιρούσε από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης –και κατά συνέπεια από το
υπουργείο Παιδείας– την εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων
(ωρολόγια προγράμματα, απουσιολόγια, κ.λπ.). Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης
σταμάτησαν να είναι οι πειθαρχικοί και διοικητικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών
σχολείων, καθώς και να εγκρίνουν τους διορισμούς, και τις απολύσεις των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Κι ενώ το περασμένο καλοκαίρι μεσολάβησε ένα όργιο απολύσεων εκπαι-
δευτικών σε διάφορα ιδιωτικά σχολεία ανά την Ελλάδα (είτε για να επανα-
προσληφθούν το Σεπτέμβρη και να γλιτώσουν έτσι οι σχολάρχες την πληρωμή
μισθών τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε για να προσληφθούν στη θέση τους
άλλοι, χαμηλότερα αμειβόμενοι και πιο “υπάκουοι” εκπαιδευτικοί καθώς οι
απολυμένοι ήταν στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία,
και άρα υψηλά αμειβόμενοι, ή πιο διεκδικητικοί εκπαιδευτικοί) δύο χρόνια
μετά, οι αρμόδιοι του υπουργείου εδέησαν να επαναφέρουν το νόμο, με με-
γαλόστομες, μάλιστα, δηλώσεις!

Αλλά η υποκρισία για μια ακόμη φορά περισσεύει... Ούτε λόγος για μια
πραγματική εποπτεία του υπουργείου Παιδείας...για τις εργασιακές συνθήκες
στα ιδιωτικά σχολεία, για τη μαύρη εργασία, για την, χωρίς κανένα έλεγχο από

το υπουργείο, απασχόληση των εκπαιδευτικών εκτός διδακτικού ωραρίου,
όταν καλούνται από την εργοδοσία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανά
πάσα ώρα και στιγμή! Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία ντύνουν τις υπηρεσίες
που προσφέρουν με το γυαλιστερό περιτύλιγμα των έξτρα δραστηριοτήτων
και των φανταχτερών εκδηλώσεων απογεύματα, Σαββατοκύριακα και αργίες.
Το... “αμπαλάζ” πέφτει πάντα στα χέρια των εκπαιδευτικών που αναγκάζονται,
με την απειλή της απόλυσης, να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι, χωρίς
φυσικά καμία έξτρα αμοιβή!

Ούτε λόγος,επίσης, για τα ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν παράνομα και
κάτω από άθλιες συνθήκες.

Ούτε λόγος και για τις απολύσεις, κάθε χρόνο, από τα δημόσια σχολεία,
χιλιάδων αναπληρωτών. Απολύσεις παντελώς αναιτιολόγητες μιας και αυτοί,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, καλύπτουν πάγιες ανάγκες των σχολείων.
Μάλλον, τα δημόσια σχολεία μπορούν να λειτουργούν “υπό τη δαμόκλειο
σπάθη των αναιτιολόγητων απολύσεων εκπαιδευτικών”...

Ενδιαφέρον, έχει και το σχόλιο του κ.Φίλη για τη Ν.Δ.: “Αλλά είναι και η
Ν.Δ. που φωνάζει και επαναλαμβάνω ότι επαναφέρουμε τις βασικές διατάξεις
νόμου της Ν.Δ., από το 1977. Η Ν.Δ. του Καραμανλή και του Ράλλη ήταν
διαφορετική, όμως, από αυτή του Σαμαρά και του Μητσοτάκη.”

Αυτή η σύμπνοια με τη ΝΔ του Καραμανλή απ’ ό,τι φαίνεται, μάλλον, δεν
εξαντλείται μόνο στο “Ανήκουμε στη Δύση, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ” του Τσίπρα,
κατά τα πρότυπα του “Ανήκομεν εις την Δύσιν” του προηγούμενου...

Υπάρχει, ωστόσο, και μια μεγάλη αλήθεια στις δηλώσεις του υπουργού:
“Δεν θέλουμε να κάνουμε δημόσια τα ιδιωτικά σχολεία”. Με τους γονείς,
μάλιστα, να αναγκάζονται να πληρώνουν, τεράστια ποσά καθ’ όλη τη διάρκεια
της μαθητικής ζωής των παιδιών τους από τον παιδικό σταθμό μέχρι το πανε-
πιστήμιο, η κατεύθυνση είναι σίγουρα η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας
εκπαίδευσης και όχι το αντίθετο... Δε θα περιμέναμε, άλλωστε, κάτι άλλο από
μια κυβέρνηση που υποχρηματοδοτεί κάθε δομή υγείας, παιδείας, πρόνοιας,
ξεπουλά λιμάνια, αεροδρόμια, ΔΕΗ και ό,τι άλλη δημόσια περιουσία έχει
απομείνει.

Η υποκρισία περισσεύει

Ιδιωτικά Σχολεία 

γράφει η Σοφία Σουλιώτη

Όλοι καταθέτες στέκουμε στη γη
άλλοι το μέλλον στις τράπεζες προτάσσουν
άλλοι το τώρα πασχίζουν να αλλάξουν
μα οι πιο πολλοί ψάχνουν να ησυχάσουν

ησυχία, ύπνος πνευματικός
το να λες ευχαριστώ που ανασαίνεις
να νιώθεις τάχα ηρωικός
και στο άδικο του διπλανού σου να σωπαίνεις

ένα νούμερο για κείνους στέκει
η ψυχή σου π’ αυτοκτόνησε παρέκει 

απ’ το κελί του εγωισμού που ‘χεις λουφάξει
τα μάτια άνοιξε - δες - πάει να χαράξει 

μη μένεις έρμαιο στις προσδοκίες
ντόπιων καναλαρχών και σε πυθίες
σκιές είναι που πάνε να θεριέψουν

ως και την ελπίδα που απέμεινε
πασχίζουνε να κλέψουν

έχε στο νου σου η ζωή γι’ αυτούς
είναι φόβητρο μεγάλο
μην τους τη δίνεις για ρεγάλο
μη στέκεις σκιάχτρο στους καιρούς

γεμάτη λάσπη, άδικο κι αντάρα 
είναι η αλήθεια
μα στη συνήθεια
πολυκαιρισμένα στέκουμε φουγάρα
που ‘χει το μέσα μας τόσο μαυρίσει
μα έχε πίστη, σφιχτή γροθιά και θα γυρίσει
ανθρωπιάς άνεμος κοντοζυγώνει
μ’ άρωμα γαρύφαλλο τις ψυχές πυρώνει

* Ο Βάιος Κανδήλας είναι δάσκαλος 
στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας

Καταθέτες 
(από την ποιητική συλλογή του Βάιου Κανδήλα*)
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Το νέο μισθολόγιο που επεδίωκαν οι ... «θεσμοί» για το δημόσιο με
εφαρμογή από 1/1/2016 έγινε πραγματικότητα. Ψηφίστηκε χωρίς
κανένα δημόσιο κοινωνικό διάλογο ως «κατεπείγον» στις 16-12-

2015. Είναι ο ν.4354/2016 και ΦΕΚ αρ. φ. 176, τ.1, 16 Δεκεμβρίου 2016.
Ο γενικός του τίτλος είναι: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων». Όπως λέει και ο τίτλος, αποτελεί άμεση μνημονιακή
εφαρμογή, αλλά και συμφωνία «δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων». Επομένως, επειδή με βάση τα προηγούμενα
μνημόνια έληγε το «πάγωμα» των βαθμών-βασικών μισθών στις 31-12-
2016, η όποια μνημονιακή ελληνική κυβέρνηση όφειλε ή να ξεπαγώσει
τους βαθμούς-μισθούς ή να ετοιμάσει νέο μισθολόγιο με περικοπές.

Όπως αναλύουμε στη μελέτη μας στο ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ, η κυβέρνηση
πέτυχε και τα δύο: Πέτυχε και δημοσιονομικούς στόχους, όπου τηρείται
η «φθίνουσα δημοσιονομική πορεία έως το 2019» και το αντίστοιχο
μσθολογικό κόστος, αλλά έθεσε και τις βάσεις για ποιοτική αναδιάρ-
θρωση στο εσωτερικό του μισθολογίου εις βάρος κατά κανόνα των εκ-
παιδευτικών της τάξης. Ταυτόχρονα νομιμοποίησε τόσο τις προηγούμε-
νες τεράστιες μισθολογικές περικοπές (δώρα, επιδόματα, κλπ), όσο και
την ωρίμανση από βαθμό σε βαθμό του μισθολογίου ΠΑΣΟΚ (ν. 4024/27-
10-2011). Επομένως θεωρείται αμφίσημη η αποσύνδεση βαθμού-μισθού
με τον τρόπο που έγινε.

Πριν σημειώσουμε όλες τις αρνητικές όψεις (ποιοτικές και ποσοτικές)
οφείλουμε να σημειώσουμε μια ακραία οδυνηρή αρνητική πλευρά και
δύο θετικές τροπολογίες για δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών. 

Τρεις ειδικές παρατηρήσεις για εκπαιδευτικούς
α) Τη μείωση των βασικών μισθών των αναπληρωτών (και των όποι-

ων νεοδιορίστων) που θα προσλαμβάνονται μετά την 1/1/2016, αφού
δεν θα ισχύουν οι «προσωπικές διαφορές» που αναμένεται να υπάρχουν
μεταξύ 2 και 14 ετών προϋπηρεσίας.

β) Την παραμονή, μετά από τροπολογία του Υπ. Παιδείας, στη μισθο-
λογική κατηγορία των ΤΕ και ΠΕ εκπαιδευτικών χωρίς πτυχίο ΤΕΙ ή
ΑΕΙ: Ν. 1566/1985: «Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: .... ζ. Των
άρθρων 12, 13 , 14 του ν. 1566/1985 (Α΄167)...». Αυτή αποτελεί πάγια
θέση του κλάδου των εκπαιδευτικών και αφορά το λόγο διορισμού τους
και ορθά συνεχίζεται το παλαιό καθεστώς. 

γ) Την αποκατάσταση του μισθολογικού χρόνου των συναδέλφων
καθηγητών που βγήκαν σε διαθεσιμότητα μετά από ... δύο μήνες από
την ψήφιση του μισθολόγιου! Με αλλαγή του ν. 4354/2016 με το
ν.4369/2016 και άρθρο 39, (βλ. και σχ. εγκ. 36206/E2/02-03-2016): Άρ-
θρο 39. «Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας
με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). του ν. 4172/2013 (Α΄
167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και... ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεω-
ρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη». Πάντως μέχρι 31-03-2016 δεν
έχει βγει η σχετική εγκύκλιος για άμεση εφαρμογή από 1/1/2016. Ο κίν-
δυνος να εφαρμοστεί από 1/1/2018 είναι ορατός.
Υπόλοιπες βασικές παρατηρήσεις στο μισθολόγιο

Το νέο μισθολόγιο κινείται στην κατεύθυνση της περαιτέρω συρρί-
κνωσης των μισθών των ελλήνων εκπαιδευτικών, που ήδη πληρώνονται
κάτι λιγότερο από το μισό του Μ.Ο. των μισθών των συναδέλφων τους
των χωρών της Ευρωζώνης.

1) «Ο ν.4354/15 δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προηγούμενα
αντεργατικά μισθολόγια των κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα περισσότερα
(22 από τα 39) και τα πιο σημαντικά από τα άρθρα». Γενικά μ’ αυτό το
μισθολόγιο δίνονται χαμηλότεροι μισθοί από τους προηγούμενους για
τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. 

2) Συνεχίζει την πολιτική απόρριψης των ουσιαστικών αυξήσεων
των μισθών, πέραν της λογικής της ωρίμανσης. Ταυτόχρονα η όποια
και όποτε επερχόμενη ωρίμανση έχει σταθερό ποσοτικό βήμα (στους
ΠΕ 59€) αντί για ποσοστιαίο, άρα αυξανόμενο, που είχε σε όλα τα προ-
ηγούμενα μισθολόγια.

3) Νομιμοποιεί σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής την, δήθεν προ-
σωρινή, κατάργηση 6 περίπου μισθών από το 2010. Έχουμε δηλαδή
«διατήρηση της κατάργησης έξι μισθών που επέφεραν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις κατά την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης (κατάργηση
13ου, 14ου μισθού, δύο μισθούς από τη μισθολογική καθήλωση από
το 2011, μειώσεις που αντιστοιχούν σε δύο μισθούς μέσω των αυξή-
σεων στις μηνιαίες εισφορές και κρατήσεις)..» συν την εξάλειψη της
ωρίμανσης από βαθμό σε βαθμό από 1/1/2016.

4) Καθυστερεί χρονικά κατά 33,3% την αλλαγή ΜΚ στους συναδέλ-
φους της κατηγορίας ΔΕ (όπως και ΥΕ), λόγω της αλλαγής ΜΚ ανά τρία
έτη και όχι ανά δύο. 

5) Ο καταληκτικός βαθμός (ΜΚ) πάει τυπικά στα 36 έτη μισθολογι-
κής υπηρεσίας, από τα 33 που ήταν στα προ κρίσης μισθολόγια και στα
28 που διεκδικεί ο κλάδος. Στους πολλούς όμως πάει στα 38 πραγματικά
εργασιακά έτη, αφού αφαιρούνται το 2016 και 2017 τουλάχιστον. Θα αυ-
ξάνεται κατά 1 έτος σε όσους κρίνονται «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι»
σε τρεις διαδοχικές ατομικές «αξιολογήσεις». Παράλληλα με την πολ-
λαπλή μέθοδο της «προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης» τα 36 μι-
σθολογικά έτη σε λίγους επέρχονται πολύ νωρίτερα (πλασματικά έτη). 

6) Νομιμοποιεί αφ’ ενός την πολιτική του «προσωρινού παγώματος»
της ακώλυτης μισθολογικής εξέλιξης και αφ’ ετέρου καταργεί τα μι-
σθολογικά έτη 2016-2017. 

7) Νοθεύει τη μισθολογική εξέλιξη μέσω της αύξησης του πραγ-
ματικού εργασιακού χρόνου (χρονοεπίδομα) με τέσσερις τρόπους.
Αφαιρεί πραγματικό εργασιακό χρόνο για όλους (π.χ. 2016 και 2017).
Μέσω ατομικής αξιολόγησης προβλέπει 1 έτος αφαίρεση πραγματικού
εργασιακού χρόνου. Διπλασιάζει τον «πλασματικό» μισθολογικό χρόνο
μέσω προσόντων (μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πτυχία ΕΣΔΔΑ, την ίδια
ώρα που καθηλώνει στο μηδέν το 2ο πτυχίο/ειδικότητα) και περίπου τε-
τραπλασιάζει το μισθολογικό βήμα. Δίνει ένα πλασματικό ΜΚ, υπό όρους
και προϋποθέσεις, σε μερίδα «αρίστων» σε τρεις διαδοχικές ατομικές
αξιολογήσεις. 

8) Νομιμοποιεί ως βάση για τις κρατήσεις/εισφορές σε πολύ πα-
ρελθόντα μισθό (31/10/2011) πάνω στις οποίες γίνονται οι όποιες κρα-
τήσεις εισφορών και νομιμοποιεί επίσης την προσωρινότητα των «ει-
σφορών αλληλεγγύης».

9) Εισάγει τη λογική της άμεσης σύνδεσης ατομικής αξιολόγησης/
εξέλιξης στα ΜΚ, είτε «θετικά», είτε τιμωρητικά.

10) Επειδή το μνημόνιο ΙΙΙ προβλέπει τακτές «αξιολογήσεις του
προγράμματος» και άμεσους «κόφτες», οι «προσωπικές διαφορές»
δε δημιουργούν μόνο μακροχρόνιο εγκλωβισμό στην όποια ωρίμανση
μετά το 2017, αλλά και ορατό κίνδυνο για άμεσες περικοπές, αφού πλέον
δεν αποτελούν «βασικό μισθό». Επίσης κίνδυνος υπάρχει για κάθε ¼
των ωριμάνσεων που προβλέπεται να δοθεί μετά το 2016.

11) Έχουμε προαναγγελία κατάργησης των ΒΑΕ, μέσω της πρό-
βλεψης για «ευθυγράμμιση του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή νομοθεσία έως 31/12/2017». Η πρόβλεψη μελέτης για τα
επιδόματα των 100€ παραμεθορίων/προβληματικών περιοχών προ-
ιονίζεται την πρόθεσή τους για συρρίκνωση ή κατάργηση σε ορισμένες
εξ’αυτών.

12) Ο κλάδος οφείλει να μελετήσει πρωτόγνωρα ποιοτικά στοιχεία
και να αντιμετωπίσει τόσο την αφαίρεση πραγματικού εργασιακού
χρόνου (2016, 2017, κλπ), όσο και τη δημιουργία πολλών πλασματικών
χρόνων, όπως α) μεταπτυχιακά, διδακτορικά –χωρίς 2ο πτυχίο/2η ειδι-
κότητα- με τετραπλασιασμό του επί πλέον μισθού και β) προώθηση στο
ΜΚ 19 πολλών διοικητικών στελεχών  . 



γράφει ο Παναγιώτης Μπούρδαλας

Οι βασικοί άξονες του Μισθολογίου 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
για τους εκπαιδευτικούς

O Π. Μπούρδαλας είναι μέλος του ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ, εκπρόσωπος των Παρεμβάσεων
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Πριν προλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα να συνειδητοποιήσει ότι η
εξαγγελία για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή αποτελεί μια
ακόμη εξαγγελία εντυπωσιασμού και παραπλάνησης (ίδιας τακτικής με
αυτής των προηγούμενων κυβερνήσεων), αφού τέσσερις μήνες μετά
καμιά ενέργεια δεν έχει δρομολογηθεί ως προς την κατεύθυνση της
υλοποίησής της (καταγραφή παιδιών, εύρεση κτιρίων, διορισμοί κά.).
Πριν προλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα να υπερασπίσει τη διακριτότητα
του ρόλου του Νηπιαγωγείου από αυτόν του παιδικού σταθμού, εν
μέσω του πολέμου που της κήρυξαν ομάδες εντός κι εκτός κυβέρνησης,
(που υποβάλλουν προτάσεις τις οποίες καμουφλάρουν με ευρωπαϊκή,
αλλά και μελετών του ΟΟΣΑ επικάλυψη) για ενοποίηση Παιδικών
Σταθμών - Νηπιαγωγείων και κατάργηση της υποχρεωτικής Προσχολικής
Αγωγής, μια καινούρια τροπολογία-πατέντα του Υπουργείου Παιδείας
έρχεται, η οποία θα δημιουργήσει κύματα ενθουσιασμού στους θεσμούς
για τον ευφυή σχεδιασμό της και την αποτελεσματικότητά της ως προς
την κατεύθυνση της θεαματικής μείωσης του κόστους στην Προσχολική
εκπαίδευση! Ούτε οι ίδιοι οι θεσμοί δεν θα μπορούσαν να καταστρώσουν
ένα τέτοιο σχέδιο που να ορίζει ότι ο ελάχιστος αριθμός νηπίων ανά

τμήμα θα καθορίζεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται
όσο το δυνατό μεγαλύτερο δη-
μοσιονομικό όφελος. Θα είναι
για τις απομακρυσμένες πε-
ριοχές 4 νήπια α και β ηλικίας,
αλλά για τα αστικά κέντρα 14
(από 7 που οριζόταν έως σή-
μερα σε όλη την επικράτεια).

Συγκεκριμένα, με το νέο σχέ-
διο ο ελάχιστος αριθμός των 7
νηπίων α και β ηλικίας για την
ίδρυση-λειτουργία Νηπιαγω-
γείων αυτόματα θα διπλασιαστεί

για Νηπιαγωγεία αστικών περιοχών τα οποία θα λειτουργούν μόνο αν
έχουν 14 νήπια α και β ηλικίας! Για τις ημιαστικές περιοχές και την
επαρχία θα αποφασίζουν οι περιφερειακοί διευθυντές για το ποιο Νη-
πιαγωγείο θα χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένο. Ως γνωστόν οι περι-
φερειακοί τοποθετούνται από την κυβέρνηση και βέβαια θα κληθούν
να εφαρμόσουν τις κυβερνητικές εντολές για εξοικονόμηση ανθρώπινου
δυναμικού, καταργώντας και συγχωνεύοντας όσο μπορούν περισσότερα
Νηπιαγωγεία. Το κάθε Νηπιαγωγείο θα έχει το δικό του ιδιότυπο «bar-
code» και ανάλογα με το χαρακτηρισμό του θα λειτουργεί ως απομα-
κρυσμένο ή όχι (4 νήπια ή 14 νήπια). Είναι κατανοητό ότι η σημασία
που έχει ο χαρακτηρισμός είναι καθοριστική για τη λειτουργία Νη-
πιαγωγείου ή την κατάργησή του. Στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων θα δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αφού
κοντινά Νηπιαγωγεία θα έχουν διαφορετικό χαρακτηρισμό και άλλα θα
μπορούν να λειτουργήσουν, ενώ άλλα θα καταργηθούν ή θα συγχωνευτούν.
Τμήματα με μικρό αριθμό παιδιών τα οποία στεγάζονται σε μικρές αί-
θουσες, φαινόμενο συνηθισμένο λόγω της ελλιπούς μέριμνας για το
κτιριακό, θα βρίσκονται στο έλεος της αβεβαιότητας για το θέμα της
αναστολής της λειτουργίας τους.

Αρχίζουν λοιπόν αθρόες συγχωνεύσεις- καταργήσεις Νηπιαγωγείων,
ιδιαίτερα στην επαρχία, στην οποία τα παιδιά θα υποχρεώνονται να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φοιτήσουν σε Νηπιαγωγείο, με

ό,τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό. Επιπλέον, θα αυξηθεί κατακόρυφα το
ποσοστό διαρροής στην υποχρεωτική αυτή βαθμίδα της εκπαίδευσης,
αφού πολλοί γονείς δε θα δεχτούν να στείλουν τα παιδιά τους σε Νη-
πιαγωγεία τα οποία δεν είναι κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Είναι αλήθεια ότι σε μία τέτοια οριακή κατάσταση που βιώνουμε ως
χώρα και ως εκπαίδευση, το έδαφος είναι πρόσφορο για τη στοχευμένη
από το Υπουργείο Παιδείας μεθόδευση της διαμόρφωσης και προβολής
προτάσεων από κάποιες σκιώδεις ομάδες του χώρου της προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν νομοσχέδια με
αντιπαιδαγωγικό και αντιεκπαιδευτικό, αλλά «φιλικό προς τους θεσμούς»
χαρακτήρα μνημονιακής πολιτικής. Εμείς παλέψαμε και συνεχίζουμε
να παλεύουμε:

- για το «Νηπιαγωγείο της γειτονιάς», το Νηπιαγωγείο όπου το
νήπιο (4-6 ετών) δε χρειάζεται να κάνει χιλιόμετρα για να το προ-
σεγγίσει,

- για το Νηπιαγωγείο όπου ο αριθμός των παιδιών να μην υπερβαίνει
τα 15 ανά τμήμα (πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και
χρόνια τεκμηριωμένο πλήρως από παιδαγωγική άποψη). 

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κλείσει σχολεία με γνώμονα τις
καταστροφικές για την εκπαίδευση πολιτικές λιτότητας και το όφελος
από τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους.
◗ Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μην προβεί σε

κατάθεση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, η οποία έχει ως στόχο
τη συρρίκνωση και τη διάλυση της προσχολικής εκπαίδευσης.

◗ Καλούμε τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να ανα-
λάβουν πρωτοβουλίες μαζί με τους γονείς για τη μη κατάθεση της
επίμαχης διάταξης.

◗ Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση και να
κάνουν συζητήσεις σχετικά με το θέμα στα πλαίσια των Συλλόγων
Εκπαιδευτικών Π.Ε., καθώς επίσης και σχεδιασμούς για μορφές
δράσης
Το θέμα μας άφορά όλους, γιατί αν το Υπουργείο διπλασιάζει αυ-

θαίρετα τον ελάχιστο αριθμό παιδιών για λειτουργία Νηπιαγωγείου,
το οποίο ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ανοίγει ο δρόμος και
για ανάλογες ρυθμίσεις σε επίπεδο τμήματος (πχ. αύξηση ελαχίστου
αριθμού μαθητών για δημιουργία ολοήμερου τμήματος κά.) και στην
υπόλοιπη εκπαίδευση. 
Συναδέλφισσες -οι

Είναι σαφές ότι τα μεγάλα ζητήματα του Νηπιαγωγείου όπως η
δίχρονη υποχρεωτική δημόσια Προσχολική Αγωγή, η εφαρμογή του
ωραρίου των Νηπιαγωγών (διανύουμε τον τέταρτο χρόνο από την ψήφιση
του νόμου και δεν έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για την εφαρμογή
του) το κτιριακό, η αποδυνάμωση του Ολοήμερου και άλλα πολύ ση-
μαντικά προβλήματα δεν απασχολούν το Υπουργείο, αφού καμιά ενέργεια
δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους.(...) Είναι πολύ
σημαντικό να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να κάνουμε
προτάσεις και ολοκληρωμένα σχέδια για το Νηπιαγωγείο, αλλά και να
σταματήσουμε τη ροή της εφαρμογής αυτής της επικίνδυνης αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής προτού μας συμπαρασύρει όλους, παιδιά, εκ-
παιδευτικούς και κοινωνία. Ήδη το πλήγμα που έχουν επιφέρει οι μνη-
μονιακές πολιτικές στην εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλο.

Η δύναμή μας είναι μεγάλη και φαίνεται στις δύσκολες στιγμές.
Φάνηκε στον αγώνα κατά της αξιολόγησης-χειραγώγησης. Θα φανεί
και τώρα!(...) 

ΑΘΡΟΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΡΗΚΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ! ΑΠΟ ΤΑ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΘΑ
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΜΙΣΑ! ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ!

ΣΥΝΤΟΝ Ι Σ Τ ΙΚΟ  ΝΗΠ ΙΑΓΩΓΩΝ
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Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά, σε όλα τα επίσημα κεί-
μενα εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται λόγος για το «συγκεντρω-
τικό, άκαμπτο και γραφειοκρατικό χαρακτήρα» του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος, που οδηγεί στο «σφιχτό εναγκαλισμό της
παιδείας από το άκαμπτο κράτος», με αποτέλεσμα «το σχολείο
να παραμένει ξεκομμένο από τη ζώσα πραγματικότητα και τα
προβλήματα της κοινωνίας».

Πρόσφατα ο πρόεδρος του Εθνικού Διαλόγου, Αντ. Λιάκος,
έκανε λόγο για εκπαίδευση «διασωληνωμένη από το κράτος»
και τόνισε την ανάγκη «ενηλικίωσης του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, με τον απογαλακτισμό από το μεγάλο, προστατευτικό και
παρεμβατικό κράτος», ενώ και ο υπουργός Παιδείας, μιλώντας
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (8/3),
δήλωνε: «Εμείς έχουμε εμπειρία πολύ ισχυρού, συγκεντρωτικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Θέλουμε να περάσουμε αρμοδιό-
τητες, ευθύνες με ανάλογους πόρους, όμως όχι απλώς να διώ-
χνουμε ευθύνες από το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκηση και
στις σχολικές μονάδες. Δεν πιστεύουμε ότι ένα συγκεντρωτικό
σήμερα εκπαιδευτικό μοντέλο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγ-
κες της κοινωνίας». 

Και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Εμμανουηλίδης, στην τοπο-
θέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής, αφού μίλησε για «συγκεντρωτικό σύστημα
εκπαίδευσης», είπε ότι «πρέπει να αρχίσουμε να μιλούμε για
το σχολείο των περιφερειών, αν όχι το σχολείο των δήμων».

Αίφνης ανακαλύφθηκε η μαγική λέξη για την υπέρβαση της
κρίσης; Αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος!

Είναι αλήθεια ότι οποιοδήποτε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια ανοί-
ξει κανείς, θα διαπιστώσει εύκολα ότι η έννοια της αποκέντρω-
σης σημασιοδοτείται θετικά. Όμως δεν είναι επιστημονικά ορθό
να εξετάζεται η σημασία της γενικά και αόριστα, έξω από τους
συγκεκριμένους ιστορικούς και κοινωνικούς προσδιορισμούς,
ως ουδέτερη, αφηρημένη έννοια.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η λεγόμενη αποκέντρωση της εκπαίδευσης δεν είναι νέα ιδέα.
Πρώτος σταυροφόρος της ο Γ. Παπανδρέου ανακάλυψε, ως
υπουργός Παιδείας το 1995, τα «καταθλιπτικά γραφειοκρατικά
σχήματα του κρατικού συγκεντρωτισμού και την ταύτιση της κρα-
τικής μηχανής με την παιδεία που πνίγει πρωτοβουλίες, ορίζον-
τες και δυνατότητες» (Πρακτικά Bουλής 20/3/1995, σ. 4.473) και
ότι «η αποκέντρωση είναι ίσως μια τελευταία ευκαιρία να δώσει
στο εκπαιδευτικό σύστημα το σύγχρονο προσανατολισμό, την
ευελιξία (σ. 4.489).

Εντελώς «τυχαία» την ίδια περίοδο η αποκέντρωση και η προ-
ώθηση μεγαλύτερης αυτονομίας των σχολικών μονάδων γίνονταν
μια από τις κεντρικές κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, που έρχεται κι
επανέρχεται σε όλες τις εκθέσεις του για την ελληνική εκπαί-
δευση από τότε μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, την περίοδο εκείνη, είτε εξαιτίας των μεγάλων αντι-
δράσεων του εκπαιδευτικού κόσμου, είτε εξαιτίας αδυναμιών
της κεντρικής διοίκησης, οι εξαγγελίες για αποκέντρωση του
σχολικού συστήματος έμειναν «στα χαρτιά» και μετά από λίγο
εξαφανίστηκαν από τον κυβερνητικό λόγο.

Δέκα χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2005, και ενώ είχε
υλοποιηθεί το πρώτο σχέδιο «Καποδίστριας», το ΠΑΣΟΚ πα-

ρουσιάζει τα «Συμπεράσματα Πολιτικού Συμβουλίου - Συζήτηση
για την Παιδεία», όπου κάνει λόγο για πέντε βασικούς άμεσους
στόχους της εκπαιδευτικής του πολιτικής: «Οι βασικοί άμεσοι
στόχοι της πολιτικής μας: Να θέσουμε τέλος στο κρατικιστικό
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα(…) Στα πλαίσια αυτά: Το
κράτος διατηρεί μόνο το γενικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αποφασίζει για τον κορμό του προγράμματος διδασκαλίας ανα-
μορφώνοντας την διδακτέα ύλη, αφαιρώντας περιττά θέματα και
επαναλήψεις. Η περιφέρεια στηρίζει τη σύνδεση της εκπαίδευ-
σης με την κοινωνία, την οικονομία και την απασχόληση. Προσ-
λαμβάνει τους εκπαιδευτικούς(…) Τα Ειδικά Εκπαιδευτικά Συμ-
βούλια μετά από κοινωνική διαβούλευση καθορίζουν μέρος του
προγράμματος σπουδών, επιλέγουν και αξιολογούν το εκπαι-
δευτικό υλικό(…) Το σχολικό συμβούλιο επιλέγει βοηθητικό δι-
δακτικό και διοικητικό προσωπικό. Χρηματοδοτεί τη σχολική
ζωή με εξασφάλιση και πρόσθετων πόρωv».

Την κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Άννα Δια-
μαντοπούλου, ως υπουργός Παιδείας το 2009. Τότε, στις
5/11/2009 μετά τη συνάντηση με την ΚΕΔΚΕ, η Άννα Διαμαντο-
πούλου δήλωσε ότι υπάρχουν «μείζονα ζητήματα που αφορούν
το ρόλο των δημάρχων στη χωροθέτηση των σχολείων, στη σχο-
λική στέγη, στη λειτουργία του σχολείου. Αυτά αφορούν τη με-
γάλη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, στην οποία η αυτο-
διοίκηση και στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να παίξει
ένα πολύ σημαντικό ρόλο».

Βεβαίως και τότε στο παραβάν βρισκόταν το Εθνικό Στρατη-
γικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ – Δ΄ ΚΠΑ) στον τομέα
εκπαίδευση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», όπου ο 1ος στρατηγικός στόχος περιλάμβανε
την «αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό και αποκέντρωση του εκπαι-
δευτικού συστήματος».

ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η πρόταση για αποκέντρωση είναι δεμένη με ένα νήμα με τη
λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας, τη διαφοροποίηση
στο περιεχόμενο του σχολείου, την ελαστικοποίηση των εργα-
σιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, τη θεσμο-
θέτηση και την ενίσχυση του ρόλου της γονεϊκής επιλογής (pa-
rental choice), της δυνατότητας δηλαδή των γονιών να επιλέξουν
σχολείο. Η «χημεία» τους έχει ως βασικό προϊόν, την αποδόμηση
του δημόσιου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αυ-
τονομία που επικαλούνται οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σ’
αυτό που αμέσως μετά πολύ συγκεκριμένα διατύπωσε πριν λίγες
εβδομάδες ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής: «Στο σχολείο του 2016 δεν μπορεί όλα να περνάνε
από το υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει να δοθεί ελευθερία στους
συλλόγους διδασκόντων, στη διεύθυνση, αλλά και στους γονείς
να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Για παράδειγμα, η χρηματο-
δότηση ενός σχολείου για εργασίες υποδομών από μια ιδιωτική
εταιρεία θα μπορούσε να είναι μια απόφαση που θα ήταν –ίσως–
καλύτερο να ληφθεί από το ίδιο το σχολείο».

Το πρώτο βήμα της πολιτικής της αποκέντρωσης/περιφερει-
οποίησης της εκπαίδευσης ήταν η παράδοση των παιδικών σταθ-
μών στους δήμους. Αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι δήμοι επιβά-
ρυναν τους εργαζομένους με τη χρηματοδότηση των παιδικών
σταθμών, με αυξήσεις στα δίδακτρα ή τροφεία και άλλες έκτακτες

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σχολεία στους δήμους;
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Τα τελευταία χρόνια η μνημονιακή πολιτική στα πανεπιστή-
μια, μεταξύ άλλων, επέφερε μια δραματική μείωση του

αριθμού των μελών ΔΕΠ, ως αποτέλεσμα της μηδενικής ανα-
πλήρωσης των συνταξιοδοτηθέντων καθηγητών, αλλά και της
απίσχνασης των πιστώσεων του «ΠΔ 407», με τα οποία συντη-
ρούνταν, έστω και με λάθος τρόπο, πάγιες και διαρκείς ανάγκες
των πανεπιστημίων, ειδικά της περιφέρειας. Έτσι, πολλά πα-
νεπιστήμια αντιμετωπίζουν δραματικά προβλήματα λειτουρ-
γίας, αδυνατώντας να καλύψουν στοιχειώδεις εκπαιδευτικές
ανάγκες τους. 

Η Κυβέρνηση «απαντάει» στο πρόβλημα με ελάχιστες νέες
θέσεις ΔΕΠ (που έστω ως κίνηση αντιστροφής μιας κατάστασης
έχει μια σημασία, μάλλον συμβολική όμως), αλλά και με μια
μαζική κίνηση που μέλλει να έχει δραματικές συνέπειες: δί-
νει το δικαίωμα αυτοδύναμης διδασκαλίας σε απλούς κατόχους
διδακτορικού, έναντι της αμοιβής των περίπου 300 € το μήνα!
Και επειδή αυτό το επιμίσθιο μάλλον ως ελεημοσύνη μπορεί
να θεωρηθεί, τo καλύπτει με το «δέλεαρ» της «απόκτησης ακα-
δημαϊκής διδακτικής εμπειρίας», παίζοντας με τα όνειρα των
νέων ανθρώπων για ακαδημαϊκή εξέλιξη. 

Κάποιοι ίσως πουν ότι «κάτι είναι καλύτερο από το τίποτε»,
ειδικά για τις εφιαλτικές συνθήκες ανεργίας που αντιμετωπί-
ζουν οι νέοι επιστήμονες. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό η εργασία
των μελών ΔΕΠ υφίσταται μια ραγδαία «εσωτερική υποτίμη-
ση». Θυμίζουμε ότι δικαίωμα για αυτοδύναμη διδασκαλία
έχουν, θεσμικά, μόνο τα μέλη ΔΕΠ, εξαιρουμένων μάλιστα ακό-
μη και των Λεκτόρων. Ακόμη, οι ΕΔΙΠ, επιστήμονες με διδα-
κτορικό, που υποστηρίζουν πολλές φορές χρόνια κάποια μα-
θήματα, δεν έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης διδασκαλίας, παρά
μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες και με απόφαση της Συγκλή-
του. Εκεί φτάσαμε τώρα, η διδασκαλία ενός πανεπιστημιακού
μαθήματος να βγαίνει στη διατίμηση των 300 € το μήνα; Με
τον τρόπο αυτό καταφανώς ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για μια
πάμφθηνη λειτουργία των ΑΕΙ, χωρίς ανάγκη οργανικών θέ-
σεων μελών ΔΕΠ. 

Διαπιστώνεται ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, πως με τον
τρόπο αυτό κατοχυρώνεται και θεσμικά η ακραία εκμετάλλευ-
ση του νέου επιστημονικού δυναμικού, μέσα από την αμείλικτη
εκμετάλλευση των ελπίδων των νέων διδακτόρων για ακαδη-
μαϊκή εξέλιξη λόγω της απελπισίας τους ενώπιον μιας καθο-
λικής έλλειψης προοπτικών εργασίας. Στην ίδια γραμμή εκμε-
τάλλευσης των ερευνητών, διεθνώς, οι οποίοι πρέπει, για πα-
ράδειγμα, να πληρώνουν οι ίδιοι για τη δημοσίευση των εργα-
σιών τους («για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό») –ένα μείζον
θέμα στο οποίο θα επανέρθουμε– θα πρέπει και οι μεταδιδά-
κτορες να παρέχουν έργο υπό εξευτελιστικές συνθήκες, ώστε
ομοίως να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. 

Έχει όμως μεγάλη σημασία και μια ευρύτερη παρατήρηση:
Η αναζήτηση «λύσεων» για τη λειτουργία του πανεπιστημίου,
χωρίς αμφισβήτηση του μνημονιακού πλαισίου που το στραγ-
γαλίζει, φαίνεται πως δυνητικά γεννά τέρατα, οπότε δεν έχει
νόημα να συζητά κανείς για προθέσεις. Ας δούμε καθαρά τις
συνέπειες και ας αντιταχθούμε στη διπλή απειλή: της ευθείας
υποτίμησης του έργου των μελών ΔΕΠ και της ωμής εκμετάλ-
λευσης των νέων επιστημόνων. Αλλιώς, ούτε λόγος να γίνεται
για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών ΔΕΠ ως εργα-
ζομένων, αλλά ούτε και για προστασία του επιπέδου σπουδών
από μια πρωτοφανή και αναπόδραστη… κατρακύλα. 

22.03.16 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΜΠ

Μια καθόλου ακίνδυνη κίνηση 
«βοήθειας» των πανεπιστημίων

εισφορές. Επιπλέον, οι παιδικοί σταθμοί μετατράπηκαν σε πεδία
εφαρμογής των ελαστικών μορφών εργασίας, αφού οι περισσότεροι
εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και
έργου, έτσι ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας.

Είναι φανερό ότι μέσα από την επιχείρηση «αποκέντρωση της εκ-
παίδευσης» προωθείται η ιδιωτικοποίηση και δοκιμάζεται συνολικά
το μοντέλο του ευέλικτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου της αγοράς.
Συγκεκριμένα επιδιώκεται:

1. Η καθήλωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και η
μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων στους
δήμους και ουσιαστικά στους εργαζόμενους, με την επιβολή τοπικής
φορολογίας. Με άλλα λόγια, η χρηματοδότηση κάθε σχολικής μο-
νάδας θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές δυνατό-
τητες κάθε δήμου. Οι δήμοι με τη σειρά τους θα μεταθέτουν την οι-
κονομική επιβάρυνση στους πολίτες, είτε επιβάλλοντας δίδακτρα
είτε άλλες εισφορές ή φόρους. Αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν,
τότε τα σχολεία θα υπολειτουργούν ή θα αναγκαστούν να δεχτούν
τις «ευεργεσίες» των «χορηγών». Στα πλαίσια της αποκέντρωσης
είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να έχει ένα νέο ρόλο
και κυρίως αυτοί που ασκούν διοίκηση. Στην ουσία θα μετατραπούν
σε μάνατζερ – διαχειριστές που θα είναι υποχρεωμένοι ν΄ αναζητούν
πηγές χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου. 

Μακροπρόθεσμα το αποτελέσματα θα είναι ο μαρασμός και το
κλείσιμο πολλών σχολείων, κυρίως των αγροτικών περιοχών, αφού
οι κοινότητες και οι μικρότεροι δήμοι δε θα μπορούν ν’ ανταπεξέλ-
θουν στα έξοδα λειτουργίας τους, την ώρα που οι ποικιλώνυμοι «το-
πικοί παράγοντες» θα ενδιαφέρονται για τη βιτρίνα τους, τα «καλά»
σχολεία της περιοχής. Ανάλογα προβλήματα θ’ αντιμετωπίσουν και
πολλά σχολεία των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων
περιοχών, που θα εξελιχθούν σε σχολεία αλλοδαπών, μεταναστών
και φτωχών Ελλήνων, κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ ή της Αγγλίας. Στον
ανελέητο ανταγωνισμό που θα ξεσπάσει μεταξύ των σχολείων, οι
μαθητές, με πρόσχημα το δικαίωμα επιλογής του σχολείου που θα
φοιτήσουν, θα αντιμετωπίζονται ως πελάτες και παραγόμενα εμπο-
ρεύματα, αφού θα προετοιμάζονται έτσι ώστε να κυκλοφορήσουν
στην αγορά με καλύτερους όρους.

2. H ανάθεση μεγάλου μέρους της ευθύνης για τη χρηματοδότηση,
τη λειτουργία, τους προσανατολισμούς κάθε εκπαιδευτικού ιδρύ-
ματος στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους εκπαιδευόμενους, τους
γονείς, την «τοπική κοινωνία» και τους «παραγωγικούς φορείς»
(δηλαδή τις επιχειρήσεις), είναι φανερό ότι καλλιεργεί την τάση των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις των
«πελατών», αφού η συντήρηση ή η ανάπτυξή τους εξαρτώνται άμεσα
από τη «ζήτηση» των εκπαιδευτικών «προϊόντων» τους. Τα «απο-
κεντρωμένα» σχολεία για παράδειγμα, θα παραμερίζουν πιο εύκολα
τη γενική μόρφωση σε όφελος των δεξιοτήτων που ζητά η αγορά,
για να γίνονται πιο προσφιλή στις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας με-
γαλύτερη χρηματοδότηση. Η παιδαγωγική και η διδακτική οφείλουν
να υποταχθούν σε μια νέα αντίληψη που έχει σχέση περισσότερο με
την επιχειρηματική λογική, αφού το σχολείο θα λειτουργεί με κρι-
τήριο την εξεύρεση κονδυλίων και θα προσαρμόζει τη λειτουργία
του σ΄ αυτήν την προοπτική.
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Όλα δείχνουν πως η χαριστική βολή στις συντάξεις [μέσα από βαριές
περικοπές στις επικουρικές και κύριες], η τελική αφαίμαξη του λαϊκού
εισοδήματος [μέσα από την απογείωση της φοροεπιδρομής], η διευρυ-
μένη επίθεση στη λαϊκή κατοικία [μέσα από την παράδοση των «κόκκι-
νων» στεγαστικών δανείων - πιθανότατα και των καταναλωτικών και των
μικρομεσαίων με υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία- στα
ακροβολισμένα distress funds], το ξεπούλημα όποιας δημόσιας πε -
ριουσίας και πλούτου έχει απομείνει, επισπεύδονται. 

Ασφαλιστικό: Πράγματι, πρόκειται για σαρωτικές αλλαγές που έρ-
χονται τόσο με το προσχέδιο Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό, το οποίο
αφορά τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους και ασφαλισμένους,
όσο και από τις τεράστιες αποκλίσεις από τις απαιτήσεις των ΕΕ και
ΔΝΤ. Πρόκειται για «βαθιές τομές» σε επικουρικές, εφάπαξ, μερίσματα,
νέες κύριες συντάξεις, πολλαπλές συντάξεις. Ωστόσο, το μεγάλο «ψα-
λίδι» εστιάζεται στις επικουρικές, με το προσχέδιο να προβλέπει κλι-
μακωτές περικοπές από 2% μέχρι 20% για 711.000 δικαιούχους επι-
κουρικής σύνταξης πάνω από 173 €! Οι δικαιούχοι του ΕΤΕΑ (υπάλληλοι
Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων, πρώην τραπεζοϋπάλληλοι, ερ-
γαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, σε ασφαλιστικά Ταμεία και εμποροϋπάλληλοι) που
εισπράττουν επικουρικές συντάξεις μέχρι και 1.000 €, θα είναι οι μεγάλοι
χαμένοι των επικουρικών. Στην πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, ώστε να καλυφθεί το
έλλειμμα των 600 εκατ. € του ΕΤΕΑ για το 2016, υπήρξε κάθετη άρνηση
των δανειστών, οι οποίοι επιμένουν στη δραστική μείωση των επικου-
ρικών συντάξεων από το πρώτο ευρώ και μάλιστα σε τέτοια ποσοστά
που ουσιαστικά εκμηδενίζουν την επικουρική ασφάλιση. Πάντως, είτε
ισχύσει τελικά η αύξηση των εισφορών είτε περικοπούν δραματικά οι
επικουρικές, το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την εφαρμογή της «ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος» στις επικουρικές συντάξεις. Τεράστιο χάσμα
υπάρχει και για το ποσό της «εθνικής σύνταξης», το οποίο για τους δα-
νειστές δεν μπορεί να ξεπερνά τα 320 ευρώ (και μάλιστα για 20 έτη
ασφάλισης και όχι για 15 που έχει προτείνει η κυβέρνηση). Αν ισχύσει
η απαίτηση των δανειστών, τότε μπαίνει άμεσα θέμα μειώσεων και στις
κύριες συντάξεις που ήδη καταβάλλονται χωρίς να υπάρξει η γέφυρα
της προσωπικής διαφοράς μέχρι το 2018! Παραμένει η διαφορά και στο
ζήτημα των ποσοστών αναπλήρωσης που καθορίζει τις παροχές του
νέου συστήματος. Το ΔΝΤ ζητά τα ποσοστά να ξεκινούν από 0,5% (του
συντάξιμου μισθού κατ’ έτος) για τα 15 χρόνια ασφάλισης, συντελεστής
που καταβαραθρώνει τις συντάξεις όσων φεύγουν με λίγα χρόνια και
χαμηλούς μισθούς, ενώ θα παρασύρει ακόμα και όσους βγαίνουν στη
σύνταξη με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Η ελληνική πλευρά υποχρεώ-
νεται για άλλη μία φορά να αποδεχτεί μια ελαφρά πτώση από το 0,80%
που έχει προτείνει για τα πρώτα 15 χρόνια ασφάλισης στο 0,77% ή κάτι
αντίστοιχο για να κλείσει η διαπραγμάτευση. Αποδέχεται επίσης ελαφρά
αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για τα έτη ασφάλισης μεταξύ 25
και 35 ετών, ώστε να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα. Να σημειώσουμε ότι
από τη μείωση των επικουρικών, του εφάπαξ, του μερίσματος (περικοπή
κατά 32,47%), και των «υψηλών» συντάξεων των 1.200-1.500 € (sic),
πλήττονται πάνω από 280.000 δημόσιοι υπάλληλοι που έφυγαν με λίγα
χρόνια υπηρεσίας και οι συνταξιούχοι από τα λεγόμενα «ευγενή» Ταμεία
(ΔΕΚΟ - τράπεζες). Στους μεγάλους χαμένους και οι δικαιούχοι του
ΕΚΑΣ, λόγω των νέων εισοδηματικών κριτηρίων. Εκτιμάται πως το επί-
δομα χάνουν φέτος περί τα 120.000 άτομα και ειδικότερα όσοι εισπράτ-
τουν τα 30 € και αρκετοί από όσους παίρνουν τα 230 €. Στο στόχαστρο
μπαίνουν επίσης τόσο οι πολυσυνταξιούχοι (συντάξεις γήρατος, χηρείας,
αναπηρίας, μερίσματα κ.λπ.) για τους οποίους το προσχέδιο Κατρούγ-

καλου ορίζει νέο πλαφόν στα 3.000 € (από 3.680 €), όσο και οι υψηλο-
συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη πάνω από 2.000 €. Όσοι έχουν θεμε-
λιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση
συνταξιοδότησης, μπαίνουν στο νέο, ακόμα πιο βλαπτικό, τρόπο υπο-
λογισμού (δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί). Κίνδυνο διατρέχουν και οι
150.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη που εκκρεμούν προς έκδοση στα
Ταμεία. Το προσχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει επίσης πως όλες οι
συντάξεις, ακόμα και αυτές που ήδη δίνονται, θα επανυπολογιστούν με
βάση τον νέο τρόπο και ό,τι περισσεύει θα διατηρηθεί ως «προσωπική
διαφορά», τουλάχιστον μέχρι το 2018. Από την άλλη, οι δανειστές και
κυρίως το ΔΝΤ πιέζουν ασφυκτικά για μειώσεις δαπανών, προκειμένου
να καλυφθεί το «δημοσιονομικό κενό» των 1,8 δις €. Στο πλαίσιο αυτό,
σε ζώνη υψηλού κινδύνου δεν αποκλείεται να βρεθούν συνταξιούχοι με
«προσωπική διαφορά» άνω των 300 ευρώ, όπως από το πρώην ΤΕΒΕ
και τα λεγόμενα «ευγενή Ταμεία» (ΔΕΚΟ, τράπεζες). Στο στόχαστρο
μπαίνουν κυρίως συντάξεις άνω των 1.200-1.500 €. Σημαντικές μειώσεις
(20-25%) θα γίνουν και στα εφάπαξ των δημοτικών υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ),
των υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα που έχουν φύγει ή θα φύγουν
με λίγα χρόνια ασφάλισης (λιγότερα από 35ετία), αλλά και όσων δικαιούν-
ται υψηλά εφάπαξ στον ιδιωτικό τομέα όπως λ.χ. λιμενεργάτες, υπάλ-
ληλοι του Οργανισμού Υδρευσης Θεσσαλονίκης, του ΟΛΠ, του ΟΛΘ. Οι
μειώσεις θα ισχύσουν και για τους 62.000 συνταξιούχους που περιμένουν
από τον Σεπτέμβριο του 2013 να πάρουν εφάπαξ. 

Φορολογικό: Με το ΔΝΤ να επιμένει στη μείωση του αφορολόγητου
ορίου στα 7.000 € (από 9.545 € που είχε προτείνει η κυβέρνηση), οι
«διαπραγματεύσεις» συνεχίζονται αμήχανα, δεδομένου ότι αν υπερι-
σχύσει η θέση του Ταμείου, η φορολογία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη σε
μισθωτούς και συνταξιούχους. Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει την
αύξηση των συντελεστών φορολόγησης, γεγονός που οδηγεί περίπου
στο ίδιο αποτέλεσμα της σφαγής των χαμηλών εισοδημάτων. Με λίγα
λόγια, μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημα πάνω από 22.000 και έως
25.000 €, θα σηκώσουν το βάρος της φορολογίας, αφού στο τραπέζι έχει
πέσει η αύξηση του φορολογικού συντελεστή γι’ αυτή την κλίμακα, από
το 22% στο 32% (σήμερα ο συντελεστής 32% ισχύει για εισοδήματα πάνω
από 25.000 €). Αν το ποσό αυτό πέσει ακόμη και στα 20.000 ευρώ, τότε
θα είναι πολύ σημαντική η επιβάρυνση για χιλιάδες φορολογούμενους.
Εκείνο που είναι προσυμφωνημένο, είναι το γεγονός πως πρέπει να
εξοικονομηθούν 150 εκατ. € το χρόνο. Με την ίδια λογική καταρτίζεται
και ο τρόπος φορολόγησης για αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγ-
γελματίες, όπου πιθανόν να υπάρξει ενιαία κλίμακα με αυτήν των μι-
σθωτών-συνταξιούχων, αλλά με φόρους που θα επιβάλλονται από το
πρώτο ευρώ εισοδήματος. 

Στόχος συγκυβέρνησης και ιμπεριαλιστικών κέντρων παραμένει η
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης και άρα το
υπάρχον Ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να «αναμορφωθεί» εκ θεμε-
λίων, ώστε να εξυπηρετήσει το στόχο και παράλληλα οι συντάξεις να
μειωθούν τόσο ώστε να καλυφθεί το «δημοσιονομικό κενό». 

Από την άλλη πλευρά η φοροληστεία για τα εργατολαϊκά νοικοκυριά
και τη φτωχομεσαία αγροτιά, θα πρέπει να ενταθεί για τους παραπάνω
δημοσιονομικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή βρίσκονται στο προσκήνιο, η διαχείριση των «κόκκι-
νων» δανείων στις τράπεζες, η απελευθέρωση των πλειστηριασμών ακό-
μη και για την πρώτη κατοικία, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας,
κλπ. Κι όλ’ αυτά ενώ «τρέχουν» δύο ακόμα προηγούμενα Μνημόνια, με
τα δικά τους αντιλαϊκά μέτρα, και ετοιμάζεται και το μείζον θέμα του
εργασιακού.

Εκπαιδευτικός Όμιλος

Μπροστά σε νέα μέτρα λαϊκής αφαίμαξης, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι
πεταμένοι σ’ ένα λασπότοπο παλεύουν να επιβιώσουν σε μια νέα κόλαση
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Προσφυγικό. Την ίδια στιγμή, στην υπόλοιπη Ευρώπη, φράκτες υψώ-
νονται ο ένας μετά τον άλλο, τάφροι ανοίγουν, απαγορεύσεις και κατα-
στολή επιστρατεύονται, η ξενοφοβία και ο φασισμός -συγκαλυμμένος
και ανοικτός- εξαπλώνονται.Τα σύνορα της Ευρώπης σταματούν πλέον
… στην Ειδομένη και κατά μήκος των βορείων ελληνικών συνόρων, όπου
φράκτες έχουν υψωθεί και απειλητικοί στρατοί των γειτονικών χωρών
περιπολούν, με τη συνδρομή στρατιωτών της Αυστρίας, της Ιταλίας και
λοιπών «εταίρων»… Όσο για τα ανατολικά θαλάσσια σύνορά της έχουν
παραδοθεί στη FRONTEX και σε μια πανίσχυρη νατοϊκή στρατιωτική αρ-
μάδα, που συνεχώς ενισχύεται για να «αναλάβει» δήθεν τον «αποτρε-
πτικό» της ρόλο απέναντι στα προσφυγικά ποτάμια, με ολοφάνερες ευ-
ρύτερες επιθετικές στοχεύσεις στην εμπόλεμη περιοχή της Συρίας και
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, παρακολουθώντας από κοντά και τα
ρώσικα πολεμικά πλοία. 

Η κτηνωδία, η βαρβαρότητα της πολιτικής της ΕΕ, η δουλικότητα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτυπώνονται καθημερινά στην Ειδομένη,
στις αδιανόητες συνθήκες εξαθλίωσης στις οποίες έχουν καταδικαστεί
χιλιάδες άνθρωποι που διέπραξαν το έγκλημα της προσφυγιάς. Χιλιάδες
άνθρωποι πεταμένοι σε έναν λασπότοπο, με τα λιγοστά τους υπάρχοντα,
παλεύουν να επιβιώσουν σε μια νέα κόλαση, έχοντας να αντιμετωπίσουν
τη σιδερένια πυγμή του ευρωπαϊκού φρουρίου, την άγρια καταστολή,
τους ανελέητους ξυλοδαρμούς, την άμεση απώθηση, αν τολμήσουν και
αναζητήσουν διέξοδο. Όσοι προσπαθούν να περάσουν παρεμποδίζονται
με κάθε τρόπο, τρεις νεκροί ο απολογισμός μιας απεγνωσμένης προ-
σπάθειας διαφυγής προς την πΓΔΜ, και πετιούνται πίσω στην Ελλάδα.
Παραμένουν στην Ειδομένη με μοναδική ελπίδα ότι ίσως τα σύνορα θα
ανοίξουν… Η κυβερνητική στρατηγική έχει επενδύσει στην εξάντλησή
τους και στην ενημέρωση ότι τα σύνορα έκλεισαν. Μόνη εναλλακτική η
επιστροφή σε κάποιο άθλιο κέντρο διαλογής στην Ελλάδα, η χωρίς τέλος
αναμονή και ο μόνιμος εγκλωβισμός. 

Ασφυκτική επισης η κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου άν-
θρωποι στοιβάζονται περιμένοντας τη μεταφορά τους σε κέντρα/στρα-
τόπεδα στην ενδοχώρα. Ο «ανθρωπισμός» της κυβέρνησης είναι πέρα
από προφανής στον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό, στην  πλήρη παρα-
λυσία, ενώ όλη η μέριμνα για τις πιο βασικές ανάγκες των εγκλωβισμέ-
νων ανθρώπων στηρίζεται στις κάθε είδους ΜΚΟ, στις οποίες άλλωστε
κατευθύνονται και τα κονδύλια της λεγόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η κυβερνητική πολιτική περιορίζεται να ανοίγει κέντρα διαλογής σε όλη
την επικράτεια, όπως-όπως, και να καταγράφει καθημερινά τον αριθμό
των παγιδευμένων 43.000, 45.000, 50.000… και ολοένα αυξάνονται οι
ροές, εντείνεται η απελπισία. 

Αυτός ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, η μετα-
τροπή της χώρας μας σε έναν απέραντο καταυλισμό είναι ακριβώς η
υλοποίηση της ατζέντας της ΕΕ με την οποία έχει ευθυγραμμιστεί πλή-
ρως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όσο και αν επιχειρεί να εξαπατήσει
για μονομερείς ενέργειες κρατών-μελών, υπογράφει αυτές τις κατά-
πτυστες συμφωνίες και στηρίζει όλη αυτή την κτηνωδία. Η Σύνοδος
ΕΕ – Τουρκίας στις 17-18 Μάρτη επικύρωσε τον αποκλεισμό κάθε πι-
θανής οδού διέλευσης, ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την πΓΔΜ θα πα-
ραμείνουν ερμητικά κλειστά, ότι τα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας θωρα-
κίζονται με τη βοήθεια της ιταλικής κυβέρνησης, ενώ οι χώρες των Βαλ-
κανίων, της Κεντρικής Ευρώπης, της Βαλτικής παίρνουν πιο ασφυκτικά
κατασταλτικά μέτρα και προετοιμάζονται να αναχαιτίσουν τους απελπι-
σμένους, σε περίπτωση που αναζητήσουν τρόπο να εισέλθουν στις ανε-
πτυγμένες χώρες της ΕΕ. Με δεδομένη επίσης την άνοδο φασιστικών
δυνάμεων στη Γερμανία, όπως καταγράφηκε στις περιφερειακές εκλο-
γές, που υποβοηθά τη σκλήρυνση της στάσης της γερμανικής κυβέρνη-
σης, η οποία στην ουσία συντηρεί το κλείσιμο των συνόρων, ενώ παράλ-
ληλα σε σύγκριση με τις πρακτικές και αντιλήψεις τόσο των ακροδεξιών
χωρών της Κεντρικής Ευρώπης όσο και της Αυστρίας, εμφανίζεται ως
η φιλάνθρωπη φωνή της Ευρώπης. Από την αρχή της προσφυγικής κρί-
σης, το γερμανικό κεφάλαιο κατέγραφε ανάγκες για σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο φτηνό εργατικό δυναμικό, όσους πρόσφυγες ξεδιαλέγονται
πλέον σε γερμανικό έδαφος, οπότε η Γερμανία έχει κάθε λόγο να δια-
τηρήσει ένα καθεστώς υγειονομικών ζωνών και ασφυκτικού ελέγχου,
αποκλείοντας νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων. 

Σύμφωνα με τις νέες «ανθρωπιστικές» αξίες του ευρωπαϊκού εκτρώ-
ματος, που απέναντι στα καραβάνια της προσφυγιάς δείχνει το αποκρου-
στικό του πρόσωπο, η Συνθήκη της Γενεύης και τα δικαιώματα των προ-

σφύγων (όπως π.χ η ελεύθερη μετακίνηση)
έχουν κονιορτοποιηθεί, το κατεχόμενο Αφγα-
νιστάν θεωρείται «ασφαλής» χώρα, επομένως
οι Αφγανοί παράτυποι μετανάστες προς επι-
στροφή, από τη Συρία – πεδίο βολής όλων των
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων- μόνο οι Σύροι των
«εμπόλεμων» περιοχών θεωρούνται πρόσφυ-
γες και μπορούν να μείνουν στην ...Ειδομένη.
Όσο για τον περιβόητο μηχανισμό μετεγκατάστασης και τις υποχρεωτικές
ποσοστώσεις κατανομής προσφύγων, αρκεί να σημειωθεί ότι η Γαλλία,
η δεύτερη οικονομία της ΕΕ, που πρωτοστατεί στους βομβαρδισμούς
στη Συρία, θα δεχτεί μόλις 30.000 πρόσφυγες! Και να σημειώσουμε επί-
σης ότι οι λεγόμενες μονομερείς ενέργειες χωρών όπως η πΓΔΜ ή η
Σλοβακία, που «ξεδιαλέγουν» αυθαίρετα πρόσφυγες ή  απαιτούν επι-
πλέον έγγραφα, γρήγορα υιοθετούνται επίσημα από την ΕΕ, στα πλαίσια
έντασης της πολιτικής της καταστολής και των απελάσεων. Ωστόσο, το
κλειδί της Συνόδου είναι η αμφίβολη επίτευξη συμφωνίας με την Τουρ-
κία. Η κυβέρνηση Ερντογάν, αυτός ο περιφερειακός μακελάρης που
εξοντώνει τους Κούρδους, απειλεί με εισβολή στη Συρία, συνεργάζεται
με τις μισθοφορικές συμμορίες του Ισλαμικού Κράτους, δολοφονεί τους
πολιτικούς της αντιπάλους και τσακίζει δημοκρατικά δικαιώματα και
ελευθερίες, «κινείται σε θετική κατεύθυνση στην υλοποίηση των δε-
σμεύσεών της στο Προσφυγικό», σύμφωνα με τις αποτιμήσεις των ευ-
ρωπαϊκών οργάνων, που χαιρετίζουν και εδώ οι ντόπιοι λακέδες. Η Τουρ-
κία θεωρείται ασφαλής χώρα που μπορεί όχι μόνο να εγγυηθεί ανθρώ-
πινες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και ενδεχόμενες ζώνες «ασφαλείας»
στη Συρία για τους πρόσφυγες, κάτι που θα  επιθυμούσε διακαώς η Άγ-
κυρα προκειμένου να εκδιώξει τους Κούρδους. Φυσικά η Τουρκία, που
αποτελεί ρυθμιστή στην αναχαίτιση των προσφυγικών και μεταναστευ-
τικών ροών, ανοίγει όλο το πακέτο των απαιτήσεών της και εκβιάζει,
αξιοποιώντας τα αδιέξοδα της ΕΕ και τις αντιθέσεις ανάμεσα στα κρά-
τη-μέλη, προκειμένου σε κάθε Σύνοδο να διασφαλίζει μεγαλύτερο μέρος
των συμφερόντων της. Αποτελώντας προνομιακό συνομιλητή της Γερ-
μανίας, εγείρει συνεχώς νέες απαιτήσεις σε οικονομικό, πολιτικό και
γεωστρατηγικό επίπεδο, χωρίς να δεσμεύεται σε τίποτα και αλλάζοντας
τα συμφωνηθέντα κατά το δοκούν σε ένα διαρκές αλισβερίσι. Η Ελλάδα
αποτελεί πλέον χώρα εγκλωβισμού. 

Παράλληλα η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και η συγκέντρωση δυνάμεων στο
Αιγαίο, με όχημα το Προσφυγικό, προμηνύουν επικίνδυνες εξελίξεις.
Στην ήδη υπάρχουσα Νατοϊκή δύναμη προστίθενται πολεμικά πλοία από
Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ, κάτω από τις προσταγές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με
τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Στόλτενμπεργκ, το ΝΑΤΟ ενισχύει την
αεράμυνα της Τουρκίας λόγω της παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων
της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αν και το Κρεμλίνο ανακοίνωσε
τη σταδιακή απόσυρση από τη Συρία. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, η τουρκική
προκλητικότητα ξεδιπλώνεται με ένταση, στα πλαίσια της συμφωνίας
με την ΕΕ και της κοινής συμμετοχής με την Ελλάδα κάτω από τη Νατοϊκή
ομπρέλα στη φύλαξη των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων, η Τουρκία,
εκτός των άλλων διεκδικήσεών της που πολλαπλασιάζουν τις γκρίζες
ζώνες, απαιτεί την παρουσία αξιωματούχων της στα ελληνικά νησιά με
πρόσχημα το ξεδιάλεγμα προσφύγων – οικονομικών μεταναστών. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με την υποτελή στάση της ελλη-
νικής κυβέρνησης, τις συνεχείς υποχωρήσεις και την πλήρη παράδοση
στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας κουρελιάζονται, παγιώνονται μεθοδικά εξαιρετικά αρνητικοί
συσχετισμοί σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και στη βάση της όξυν-
σης των αντιθέσεων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ο λαός μας βρί-
σκεται όμηρος των σχεδιασμών τους.

Από τους ανελέητους βομβαρδισμούς, την κατερείπωση και το διαμε-
λισμό χωρών, το αιματοκύλισμα και το μαζικό ξεριζωμό λαών, στα μαύρα
καραβάνια της απελπισίας, στους χιλιάδες θαλασσοπνιγμένους στο Αιγαίο,
στην εξαθλίωση και στην εγκατάλειψη σε καταυλισμούς, στη φρίκη και
το αδιέξοδο της Ειδομένης, στα τείχη και στα συρματοπλέγματα της Ευ-
ρώπης ένα διαρκές έγκλημα συντελείται σε βάρος των λαών. Πέρα από
κάθε έννοια δικαίου, πέρα από κάθε έννοια ανθρωπιάς και, βέβαια, πέρα
από τη φαντασία τού κάθε καλόπιστου προοδευτικού ανθρώπου που «δεν
το χωρά ο νους του», ξεπροβάλλει η ιμπεριαλιστική θηριωδία.

24/3/2016

H εκπαίδευση 
στο στόχαστρο
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Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε έγγραφο (αρ.πρωτ.50351/
Δ3-24/3/2016) στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΔΥ
με οδηγίες σχετικά με την ίδρυση Τ.Ε. Στο έγγραφο αυτό συ-

νεχίζει και διευρύνει την πρακτική διάλυσης των δημόσιων δο-
μών Ειδικής Αγωγής. Οι οδηγίες ακολούθησαν την ψηφισμένη
διάταξη που αλλάζει τη φυσιογνωμία των Τμημάτων Ένταξης, παρά
τις «φιλότιμες» προσπάθειες των στελεχών του υπουργείου να
μας πείσουν για το αντίθετο.

Προσηλωμένο στην υλοποίηση του μνημονίου, των περικοπών
στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή των οδηγιών του ΟΟΣΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρά στην κατάργηση των δεύτερων
Τμημάτων Ένταξης σε όσα σχολεία λειτουργούν, τη στιγμή που
αίτημα του εκπαιδευτικού και γονεϊκού κινήματος είναι η ίδρυση
Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και ταυτόχρονα η
ίδρυση δεύτερων τμημάτων σε όσα σχολεία υπάρχει ανάγκη, ώστε
να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπη-
ρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό που δεν τόλμησαν οι προ-
ηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, να καταργήσουν τα Τμήματα
Ένταξης στα συγχωνευμένα σχολεία, το υλοποιεί η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα τμήματα αυτά διατηρήθηκαν όχι εκ παραδρο-
μής, όπως αναφέρει το πολιτικό προσωπικό του υπουργείου, αλλά
κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, όπως ακριβώς
διατηρήθηκε και το σύνολο των οργανικών θέσεων των δασκάλων
αλλά και των ειδικοτήτων. Θα θυμίσουμε ότι και πριν τα κύματα
συγχωνεύσεων (ΦΕΚ 1397/10-10-2005) είχαμε ίδρυση δεύτερων
Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία της χώρας.

Στην περίοδο της κρίσης, οι ελαττωμένες θεραπείες των μα-
θητών με αναπηρίες, οι κουτσουρεμένοι μισθοί, η ανασφάλιστη,
ελαστική μαύρη εργασία, η ανεργία, η φτώχια και εξαθλίωση, δεν
υπάρχουν εκ παραδρομής, αλλά είναι αποτέλεσμα των αντιλαϊκών
μνημονιακών πολιτικών. Η κατάργηση τω Τμημάτων Ένταξης θα
στερήσει από εκατοντάδες μαθητές το δικαίωμα στη δημόσια, δω-
ρεάν ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη. Τα μορφωτικά και κοι-
νωνικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία συνεχίζουν να κα-
ταπατούνται και να καταστρατηγούνται. Αλήθεια από ποια νομο-
θεσία προκύπτει η κατάργησή τους; Μήπως από τους εφαρμοστι-
κούς μνημονιακούς νόμους;

Το συγκεκριμένο έγγραφο καθορίζει ως κριτήριο για την ίδρυση
Τμήματος Ένταξης την ύπαρξη τριών διαγνώσεων με πρόταση για
φοίτηση του μαθητή σε Τ.Ε. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την υπάρ-
χουσα νομοθεσία, ΑΓΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, αφού
σύμφωνα με τους νόμους 3699/2008 και 4186/2013 τα ΙΠΔ συνι-
στούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι
διαγνώσεις τους γίνονται δεκτές από τα σχολεία. Πόσο μάλλον
που η υπογράφουσα το έγγραφο έχει εμπειρία από τον τρόπο λει-
τουργίας των ΚΕΔΔΥ και της αντίστοιχης νομοθεσίας, αφού έχει
υπηρετήσει επί μακρόν σε αυτή τη δομή.

Η πρόταση αυτή βάζει στην ουσία εμπόδια στην ίδρυση Τμη-
μάτων Ένταξης, αφού όλοι γνωρίζουν την τεράστια λίστα αναμονής
που υπάρχει στα ΚΕΔΔΥ εξαιτίας της υποστελέχωσής τους και
του μεγάλου αριθμού μαθητών που έχουν στην ευθύνη τους. Το
υπουργείο παραλείπει να μας πει πότε θα τα ιδρύσει και με ποιους

εκπαιδευτικούς θα τα στελεχώσει, εκτός αν στα σχέδια του περι-
λαμβάνονται νέες ευέλικτες μορφές εργασίας ή εφαρμογή «κα-
λών πρακτικών» όπως η χρήση κουπονιών στην εκπαίδευση ή
η μετακύληση του κόστους λειτουργίας τους στις πλάτες των
γονιών με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. 

Η συγκεκριμένη οδηγία προς τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και
τα ΚΕΔΔΥ δεν αποτελεί «στιγμιαίο λάθος» του υπουργείου. Απο-
τελεί σχεδιασμό που υλοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους και
με διαφορετικές επιτροπές (με πολιτικό προσωπικό προηγούμε-
νων κυβερνήσεων ως «δεξαμενή σκέψης») και βλέπει το φως της
δημοσιότητας με «λαγούς» που θα απλώνονται και θα μαζεύονται
ανάλογα με τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.

Το ίδιο διάστημα που κυκλοφορούν αυτές οι «φαεινές ιδέες»
από τη διεύθυνση ειδικής αγωγής, άλλες επιτροπές στο υπουργείο
επεξεργάζονται «καλές πρακτικές» για το χώρο της ειδικής εκ-
παίδευσης. Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των διατάξεων για
αλλαγή της λειτουργίας των ΤΕ θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό μαθητών
με ειδικές ανάγκες εκτός δημόσιων εκπαιδευτικών δομών υπο-
στήριξης. Η «δήθεν αποϊατρικοποίηση» του χώρου από διαγνώσεις
δημόσιων ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, αποτελεί στρατηγικό στόχο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι οδηγία ΕΕ και ΟΟΣΑ και στο-
χεύει μακροπρόθεσμα όχι μόνο στην κατάργηση δικαιωμάτων των
μαθητών από τον ασφαλιστικό τους φορέα (άρα και κέρδος για το
κράτος), αλλά και πρόφαση για επέκταση της χρήσης κουπονιών
στην εκπαίδευση ή πρακτικών που θα ιδιωτικοποιούν πλευρές της
δημόσιας λειτουργίας των σχολείων. Άλλωστε το ίδιο δεν έκαναν
προηγούμενες κυβερνήσεις (και συνεχίζει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ) και στο χώρο της υγείας; Με πρόφαση το μεγάλο χρόνο
αναμονής για ραντεβού λόγω της υποστελέχωσης των δημόσιων
δομών υγείας, «έδωσαν την ευκαιρία» για λειτουργία απογευματι-
νών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία με πληρωμή!

Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποτελεί πει-
ραματικό εργαστήριο εφαρμογής νέων εργασιακών σχέσεων και
ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις είναι πε-
ρισσότερες από κάθε άλλη χρονιά ενώ στα ειδικά σχολεία εργά-
ζονται, εκτός από τους αναπληρωτές, και εργαζόμενοι από τα προ-
γράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Το υπουργείο παιδείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά τις προ-
θέσεις του και την αντίληψη που έχει για την ειδική αγωγή, αλλά
και για την εκπαίδευση συνολικότερα, που δεν είναι άλλη από τη
συνέχιση των περικοπών, τους μηδενικούς διορισμούς, την πα-
γίωση ελαστικών σχέσεων εργασίας, την επίθεση στα μορφωτικά
δικαιώματα των μαθητών και την ιδιωτικοποίηση πλευρών της
λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. 
3 Απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το έγγραφο για κατάργηση Τ.Ε
3 Απαιτούμε ίδρυση ΤΕ σε κάθε σχολική μονάδα και ίδρυση

δεύτερου Τ.Ε όπου οι διαγνώσεις μαθητών από δημόσιες υπη-
ρεσίες το επιβάλλουν.

3 Απαιτούμε ΤΩΡΑ μόνιμους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευ-
ση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

4-4-2016 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ! 

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ! 
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Σε όλες τις αποφάσεις των Συνόδων
Κορυφής της ΕΕ, αυτό που κυνικά
αποτελεί το βασικό διακύβευμα είναι
η διαχείριση του Προσφυγικού- Με-
ταναστευτικού με όρους εντατικοποί-
ησης της καταστολής και του απο-
κλεισμού, παράλληλα με το ξεδιάλεγ-
μα φτηνού εργατικού δυναμικού για
ανηλεή εκμετάλλευση στις οικονομι-
κά ανεπτυγμένες χώρες. Παρά τις
εσωτερικές αντιθέσεις ανάμεσα στα
κράτη-μέλη, που αναμφισβήτητα ανα-
δείχτηκαν και οξύνθηκαν κάτω από
τις διαφορετικές διαχειριστικές αντι-
λήψεις και τα επιμέρους συμφέροντά
τους –ιδιαίτερα με αφορμή το περι-
βόητο πρόγραμμα μετεγκατάστασης

και τις ποσοστώσεις– σύσσωμο το ευ-
ρωπαϊκό μόρφωμα επέλεξε τη στρα-
τιωτικοποίηση του Προσφυγικού, τις
βάρβαρες κατασταλτικές επιχειρή-
σεις και όχι τις πολυδιαφημιζόμενες
ευρωπαϊκές «ανθρωπιστικές αξίες».
Μεθοδικά, μέσα από αλλεπάλληλες
Συνόδους Κορυφής, η ΕΕ θωρακίστη-
κε, με ραγδαίους ρυθμούς στήθηκε
μια ανθρωποκτόνα πολιτική ενάντια
σε πρόσφυγες και μετανάστες, ένα
στρατοκρατούμενο φρούριο απόκρου-
σης των εκατοντάδων χιλιάδων κολα-
σμένων, μετατρέποντας τελικά την Ελ-
λάδα σε χώρα δεσμοφύλακα, σε μια
απέραντη φυλακή δεκάδων κέντρων
κράτησης, πανάθλιων καταυλισμών

και στρατοπέδων. Παραβιάζοντας κα-
τάφωρα τα δικαιώματα των προσφύ-
γων όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί
από τη Συνθήκη της Γενεύης –που κα-
τά τα άλλα η ΕΕ υπερασπίζεται– για
προστασία από δίωξη για παράνομη
είσοδο, έγγραφα ταυτότητας και ταξι-
διωτικά έγγραφα για ελεύθερη μετα-
κίνηση και πρόσβαση σε μια μακρο-
πρόθεσμη λύση.

Η άνοδος φασιστικών δυνάμεων στη
Γερμανία, όπως καταγράφηκε στις
περιφερειακές εκλογές, υποβοηθά τη
σκλήρυνση της στάσης της γερμανι-
κής κυβέρνησης, η οποία στην ουσία
συντηρεί το κλείσιμο των συνόρων.
Από την αρχή της προσφυγικής κρί-
σης, το γερμανικό κεφάλαιο κατέγρα-
φε ανάγκες για σχεδόν ένα εκατομμύ-
ριο φτηνό εργατικό δυναμικό, όσους
πρόσφυγες ξεδιαλέγονται πλέον σε
γερμανικό έδαφος, οπότε η Γερμανία
έχει κάθε λόγο να διατηρήσει ένα κα-
θεστώς υγειονομικών ζωνών και
ασφυκτικού ελέγχου, αποκλείοντας
νέα κύματα μεταναστών και προσφύ-
γων.

Οι Σκανδιναβικές χώρες, οι χώρες
των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώ-
πης, της Βαλτικής παίρνουν πιο άγρια
κατασταλτικά μέτρα και προετοιμά-
ζονται να αναχαιτίσουν τους απελπι-
σμένους, σε περίπτωση που αναζητή-
σουν τρόπο να εισέλθουν στο έδαφός
τους.

Η πραγματικότητα δεν κινείται γύρω
από ψευδεπίγραφες ανθρωπιστικές
κορώνες αλλά χτυπάει σε φράχτες,
τείχη και συρματοπλέγματα, δακρυ-
γόνα, ξύλο, στρατούς. Τείχη και φρά-
χτες που πολλαπλασιάζονται, στρατοί
που εκπαιδεύονται να απωθούν εξα-
θλιωμένους.

Η τελευταία συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας, στη Σύνοδο στις 20 Μάρτη, που
μπήκε σε εφαρμογή από τις 4 Απρίλη,
εγκαινιάζει νέο καθεστώς βαρβαρό-
τητας σε βάρος προσφύγων και μετα-
ναστών, ενταφιάζει τα δικαιώματά
τους, εντείνει την καταστολή, τους μη-
χανισμούς απόκρουσης και αποκλει-
σμού. Επικύρωσε το σφράγισμα των
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Πρόσφυγες & Μετανάστες

στην κόλαση των στρατοπέδων και των απελάσεων

Το Προσφυγικό είναι ένα κρίσιμο και μακροπρόθεσμο ζήτημα, με πολλές πτυχές
και διαστάσεις, που δεν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αν δεν

συνδεθούν ξεκάθαρα με τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, επεκτατικά σχέδια και
εκστρατείες. Τα καραβάνια της προσφυγιάς, οι μεταναστευτικές ροές δεν αποτελούν
κάποιο φυσικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι δεν ξεριζώνονται μαζικά λόγω φυσικής
καταστροφής. Είναι θύματα της αχαλίνωτης ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, που
σπέρνει τον όλεθρο. Τα μεγαλύτερα προσφυγικά ρεύματα σημειώνονται στις χώρες
όπου προηγήθηκαν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί στη
Συρία –πεδίο βολής και ενδοϊμπεριαλιστικών αναμετρήσεων– από ΗΠΑ, Γαλλία,
Βρετανία, Γερμανία, Ρωσία, μετέτρεψαν τη χώρα σε ομαδικό τάφο, προκάλεσαν
τον εκτοπισμό εκατομμυρίων Σύρων. Από το Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη
Συρία (χώρες που οι ιμπεριαλιστές ισοπέδωσαν και ερείπωσαν μέχρι την εγκατά-
σταση και στήριξη καθεστώτων ανδρεικέλων, ευθυγραμμισμένων στις απαιτήσεις
τους) μέχρι τις χώρες της Β. Αφρικής, μετά τη λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη». Από
την αποσταθεροποίηση της Μ. Ανατολής μέχρι τις αφρικανικές χώρες της απόλυτης
εξαθλίωσης και των διαρκών συρράξεων, ένα νήμα συνδέει τα τυραννισμένα κύ-
ματα προσφύγων και μεταναστών με τα αναρίθμητα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα. 



γράφει η Xρύσα Σταυρίδη
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βόρειων ελληνικών συνό-
ρων, με τη πΓΔΜ, με την Αλ-
βανία, αλλά και το κλείσιμο
οποιασδήποτε άλλης οδού
διεξόδου από την Ελλάδα
προς τις ισχυρές ευρωπαϊ-
κές χώρες. Νομιμοποίησε
το μαζικό και καταναγκαστι-
κό εγκλωβισμό δεκάδων χι-
λιάδων προσφύγων και μεταναστών
στην ελληνική επικράτεια σε εφιαλ-
τικές συνθήκες, όπως αυτές που επι-
κρατούν από τις 20 Φλεβάρη στην Ει-
δομένη, στο λιμάνι του Πειραιά, σε μια
χώρα όπου δεν θέλουν να παραμεί-
νουν και είναι βέβαιο ότι θα αναζη-
τούν νέες επικίνδυνες διαδρομές δια-
φυγής, πέφτοντας στα νύχια των δια-
κινητών, ρισκάροντας τη ζωή τους.
Όσοι κρίνονται ως «παράτυποι» με-
τανάστες θα φυλακίζονται σε κέντρα
κράτησης μέχρι να απελαθούν. Αρκεί
να σημειωθεί, ότι με προηγούμενες
αποφάσεις της ΕΕ η λίστα των «ασφα-
λών» χωρών έχει διευρυνθεί, περι-
λαμβάνει μέχρι και περιοχές του κα-
τεχόμενου Αφγανιστάν, «μετατρέπον-
τας» πολλούς πρόσφυγες σε μετανά-
στες, στους οποίους η ηγεσία της ΕΕ
έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους
τόνους και με σειρά αντιμεταναστευ-
τικών νόμων, ότι δεν είναι ευπρόσδε-
κτοι.

Επομένως, η αίτηση χορήγησης
ασύλου θα απορρίπτεται τελικά με συ-
νοπτικές διαδικασίες, οδηγώντας
προφανώς σε ομαδικές εξαναγκαστι-
κές απελάσεις, κατά παράβαση της
Συνθήκης της Γενεύης και παρά τις
περί αντιθέτου διακηρύξεις.

Παράλληλα, η ΕΕ των ανθρωπιστι-
κών αξιών θεσμοθετεί τις παράνομες
ανταλλαγές Σύρων προσφύγων. Όπως
αναφέρεται στη συμφωνία των 28, «για
κάθε Σύρο που θα γίνεται εκ νέου δε-
κτός στην Τουρκία από τα ελληνικά νη-
σιά, ένας άλλος Σύρος θα επανεγκα-
θίσταται από την Τουρκία στα κράτη
μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο των υφιστα-
μένων δεσμεύσεων» και μάλιστα η
Κομισιόν προειδοποιεί ότι όσοι πρό-
σφυγες δεν συμμορφώνονται και θα-
λασσοπνίγονται προκειμένου να περά-
σουν σε ευρωπαϊκό έδαφος θα τιμω-
ρούνται και θα μπαίνουν τελευταίοι
στη λίστα μετεγκατάστασης, γιατί πρέ-
πει να «υπονομευτεί η ιδέα ότι η επι-
βίβαση στις βάρκες ισοδυναμεί με εγ-
κατάσταση στην Ευρώπη».

Συνολικά οι θέσεις μετεγκατάστα-
σης ορίστηκαν σε 72.000. Με βάση τη

συμφωνία, που μπήκε σε εφαρμογή
από τις 4 Απρίλη, ξεκίνησε η υποχρε-
ωτική «επαναπροώθηση» μεταναστών
στην Τουρκία, συνοδεία κλιμακίων της
Frontex. Και βέβαια από τη σύναψη
αυτής της συμφωνίας, αβίαστα προ-
κύπτει ότι το βάναυσο καθεστώς Ερν-
τογάν, παρά το γεγονός ότι ούτε τυπικά
η Τουρκία δεν αναγνωρίζει διεθνείς
συμβάσεις και συνθήκες για ανθρώ-
πινα δικαιώματα, πληροί τις προϋπο-
θέσεις για την επιστροφή μεταναστών
και προσφύγων.

Τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, κατήγ-
γειλε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ,
ωστόσο οι μάσκες του αντιδραστικού
ευρωπαϊκού μορφώματος έχουν πέ-
σει προ πολλού, οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες αντιμετωπίζονται ως αν-
θρώπινα σκουπίδια και όσοι δεν ξε-
διαλέγονται να δουλεύουν σκλάβοι με
αντίτιμο μια άδεια παραμονής, χτίζον-
τας τα «ευρωπαϊκά ιδεώδη», πετιούν-
ται ως παρίες έξω από τα τείχη της
ισχυρής Ευρώπης, ανεξάρτητα με το
τι τους περιμένει. 

Αυτός ο εγκλωβισμός χιλιάδων
προσφύγων και μεταναστών, η μετα-
τροπή της χώρας μας σε έναν απέραν-
το καταυλισμό είναι ακριβώς η υλο-
ποίηση της ατζέντας της ΕΕ με την
οποία έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς και
όλο το λεγόμενο «ευρωπαϊκό τόξο»
της αντιπολίτευσης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Πο-
τάμι, Ένωση Κεντρώων, κάτω από τη
σημαία της εθνική συναίνεσης, αφού
το Προσφυγικό και η παραμονή στη
ζώνη Σένγκεν αποτελούν «εθνικό ζή-
τημα». Η κυβέρνηση ψήφισε το νόμο,
που ενσωματώνει τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας στη νομοθεσία για την άμε-
ση εφαρμογή της, δίνοντας έμφαση
στη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου
και της Αρχής Προσφύγων, για την τα-
χύρρυθμη εξέταση των αιτημάτων
ασύλου. Με βάση τη Συνθήκη του
Δουβλίνου, η αίτηση για άσυλο γίνεται
υποχρεωτικά στην Ελλάδα, ως χώρα
εισόδου, ενώ για όσους πρόσφυγες
αρνούνται να αιτηθούν άσυλο θα ξε-
κινούν διαδικασίες επανεισδοχής
στην Τουρκία. Η απόρριψη χορήγησης

ασύλου συνεπάγεται επίσης
την επαναπροώθηση στην
Τουρκία. Τα hotspots μετα-
τρέπονται σε κέντρα παρα-
τεταμένης κράτησης, υπό
αυτό το καθεστώς λειτουρ-
γούν στη Μόρια της Λέσβου
και στη Χίο. Ενισχύεται πε-
ραιτέρω η συνδρομή της

Frontex για τη διαχείριση των ελλη-
νικών συνόρων, η εγκατάσταση κλι-
μακίων της Europol στα κέντρα πρώ-
της υποδοχής και η ένταση των ελέγ-
χων ασφαλείας. 

Ωστόσο, η εγκληματική πολιτική της
ΕΕ στο Προσφυγικό διαμορφώνεται
στη σκιά των δολοφονικών χτυπημά-
των στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες,
που αξιοποιούνται σε πολλά επίπεδα
προκειμένου να διασφαλίσουν τις
επεκτατικές επιδιώξεις των ιμπερια-
λιστικών χωρών, πιο ενεργή συμμε-
τοχή στις νέες ισορροπίες τρόμου που
διαμορφώνονται στη Μ. Ανατολή.

Ταυτόχρονα, συγκαλύπτουν ότι αυτά
τα σκοταδιστικά μισθοφορικά μορφώ-
ματα όπως το λεγόμενο Ισλαμικό Κρά-
τος, είναι δικά τους δημιουργήματα
και κάτω από τον δικό τους έλεγχο ξε-
πήδησαν, εκπαιδεύτηκαν, χρηματο-
δοτήθηκαν, εξοπλίστηκαν.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκμε-
ταλλεύονται χυδαία τα αθώα θύματα
των χτυπημάτων για να επαναφέρουν
το δόγμα περισσότερη ασφάλεια - ξή-
λωμα δημοκρατικών δικαιωμάτων, να
κηρύξουν «τον πόλεμο κατά της τρο-
μοκρατίας» και να σύρουν τους λαούς
κάτω από θολά και αποπροσανατολι-
στικά σχήματα περί πολέμου πολιτι-
σμών - θρησκειών στα δικά τους πο-
λεμοκάπηλα σχέδια. Το κλίμα τρομο-
φοβίας και ξενοφοβίας «λύνει» τα χέ-
ρια στις κυβερνήσεις της ΕΕ, και όχι
μόνο στις ακροδεξιές, για να διατη-
ρούν ερμητικά κλειστά σύνορα, να εν-
τείνουν ελέγχους και παρακολουθή-
σεις με άλλοθι την ασφάλεια. Σε αυτό
το πλαίσιο το περιβόητο σχέδιο με-
τεγκατάστασης, στο οποίο 20 από τα
28 κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν, είναι
εξαιρετικά αμφίβολο αν πρόκειται να
εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως
και οι προκάτοχοί της, δεν αμφισβητεί
ούτε κατά διάνοια τις ευρωπαϊκές συν-
θήκες και οδηγίες, τη Σένγκεν και τις
διατάξεις του Δουβλίνου, το ευρωπαϊ-
κό πλαίσιο για τη μετανάστευση, τις
αποφάσεις της ΕΕ για το Προσφυγικό,
την παράδοση των συνόρων στη Fron-
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tex, την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Εξωραΐζει
τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, επικρο-
τεί την ανάμειξη των ΝΑΤΟϊκών δυνά-
μεων, αποδέχεται τη δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής, μετατρέπει τη χώρα σε
απέραντο στρατόπεδο.

Οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανά-
στες ζητούν το αυτονόητο, να ζήσουν
σαν άνθρωποι, να ζήσουν με αξιοπρέ-
πεια, όχι πεταμένοι σε κέντρα κράτη-
σης, σε στρατόπεδα, σε άθλιους κα-
ταυλισμούς με συσσίτια των ΜΚΟ, χω-
ρίς στοιχειώδη δικαιώματα και χωρίς
καμία προοπτική. 

Στη χώρα μας, οι εγκλωβισμένοι
πρόσφυγες και μετανάστες που θα πα-
ραμείνουν ξεπερνούν ήδη τους 54.000,
ενώ στα hotspots σε Λέσβο, Χίο, Σάμο
κρατούνται όσοι εισήλθαν μετά τις 20
Μάρτη, οπότε μπήκε σε ισχύ η συμ-
φωνία για ενδεχόμενη επιστροφή στην
Τουρκία. Οι αδιανόητες συνθήκες στην
Ειδομένη, διαμορφώθηκαν κάτω από
την κυβερνητική υποτέλεια να εξυπη-
ρετήσει τους ευρωπαϊκούς σχεδια-
σμούς. Παλεύουν να επιβιώσουν σε
μια νέα κόλαση, που ο Κουρουμπλής
χαρακτήρισε Νταχάου, έχοντας να αν-
τιμετωπίσουν τη σιδερένια πυγμή του
ευρωπαϊκού φρουρίου, την άγρια κα-
ταστολή, τους ανελέητους ξυλοδαρ-
μούς, την άμεση απώθηση, αν τολμή-
σουν και αναζητήσουν διέξοδο. Σύμ-
φωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό
Μετανάστευσης, Γ. Μουζάλα, ήταν
επιλογή της κυβέρνησης να μην δημι-
ουργηθεί επίσημη κρατική δομή στην
Ειδομένη, η κρατική παρουσία περιο-
ρίστηκε στην αποστολή αστυνομικών
δυνάμεων, για να στείλουν το μήνυμα
ότι τα σύνορα έκλεισαν. Χωρίς καμία
κρατική μέριμνα εγκατέλειψε τους αν-
θρώπους βορά στα αρπακτικά των κά-
θε λογής ΜΚΟ, στις οποίες κατευθύ-
νονται τα ευρωπαϊκά «ανθρωπιστικά
κονδύλια» και κάνουν χρυσές δουλει-
ές πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία και
απελπισία. Μην έχοντας κανένα σχε-
διασμό, καμία υποδομή που να έχει
οποιαδήποτε συνάφεια με ανθρώπινες
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
αμέσως μετά το κλείσιμο των συνό-
ρων, η κυβέρνηση μετέφερε από τα
νησιά και στοίβαξε χιλιάδες απεγνω-
σμένους ανθρώπους σε εφιαλτικές
συνθήκες στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ
επιχαίρει για το άνοιγμα νέων κέντρων
κράτησης όπου και σταδιακά θα τους
μεταφέρει, συνεχίζοντας κυνικά να
απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή.

Η τυφλή υποταγή της στους σχεδια-
σμούς της ΕΕ, η υλοποίηση των βάρ-
βαρων αντιμεταναστευτικών μέτρων,
σε συνδυασμό με την κυβερνητική
αναλγησία και την τεράστια συγκέν-
τρωση ανθρώπων στην Ελλάδα, χωρίς
να εξασφαλίζονται ανθρώπινες συν-
θήκες διαβίωσης, προλειαίνει το έδα-
φος για να βγουν στο προσκήνιο αντι-
δραστικές δυνάμεις, ευνοώντας ρατσι-
στικά κρούσματα βίας. 

Η κυβερνητική πολιτική ευθύνεται
για τις απάνθρωπες συνθήκες που
επικρατούν και προκαλούν εντάσεις
ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανά-
στες διαφορετικών εθνικοτήτων, τρο-
μαγμένων για την ενδεχόμενη επανα-
προώθησή τους στην Τουρκία, εξα-
θλιωμένων και εγκαταλελειμμένων,
χωρίς καμία προοπτική. Εντάσεις που
σταδιακά αξιοποιούνται για την πυρο-
δότηση ξενοφοβικών αντανακλαστι-
κών, για την εκμετάλλευση αυτής της
χαώδους κατάστασης από ρατσιστικές
και φασιστικές ομάδες. Όσο αυτή η
έκρυθμη κατάσταση παγιώνεται, δη-
μιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για ένταση της καταστολής και βίαιο
ξεπάτωμα των καταυλισμών σε Ειδο-
μένη και Πειραιά, καταναγκαστική με-
ταφορά σε στρατόπεδα κλπ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
στο εσωτερικό δεσμεύτηκε ότι στη Σύ-
νοδο θα κατήγγειλε τις μονομερείς,
υποτίθεται, ενέργειες, μεμονωμένων
κρατών και θα ζητούσε το άνοιγμα των
συνόρων, υπογράφει και σπεύδει να
υλοποιήσει υπάκουα την κατάπτυστη
συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
γνώριζαν από την αρχή ότι τα σύνορα
θα κλείσουν με αποφάσεις της ΕΕ. Ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου, Ν. Τουσκ, μετά τη Σύνοδο στις 7
Μάρτη, σημείωνε: «Οι παράτυπες ρο-
ές κατά μήκος του Βαλκανικού Δια-
δρόμου τερματίστηκαν. Δεν πρόκειται
για ζήτημα μονομερούς ενέργειας, αλ-
λά κοινή απόφαση των 28 της ΕΕ (…)
Ευχαριστώ τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων για την εφαρμογή μέρους
της ολοκληρωμένης στρατηγικής της
ΕΕ για την αντιμετώπιση της μετανα-
στευτικής κρίσης». Επιστέγασμα της
κυβερνητικής εξαπάτησης και δημα-
γωγίας είναι ότι δεν αναγνωρίζει την
Τουρκία ως ασφαλή χώρα, παρόλο
που αποδέχεται πλήρως τη συμφω-
νία. Ο πρωθυπουργός για ακόμα μια
φορά αναμασά το ίδιο επιχείρημα ότι
η συμφωνία χτυπάει τα δίκτυα των

διακινητών, τα οποία αντιθέτως ενι-
σχύει, ισχυρίζεται ότι η αμφίβολη με-
τεγκατάσταση ελάχιστων Σύρων προ-
σφύγων απευθείας από την Τουρκία
«δημιουργεί μία νόμιμη οδό για τους
πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς
προστασίας και διεκδικούν άσυλο
στην Ευρώπη», ενώ αντιθέτως τα σύ-
νορα έκλεισαν, δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι εγκλωβίστηκαν χωρίς καμία
διέξοδο. Και για να ολοκληρωθεί το
θέατρο του παραλόγου, ο πρωθυπουρ-
γός διαβεβαιώνει ότι δεν κάνει υπο-
χωρήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο και όλα κινούνται στο πλαίσιο της
διεθνούς νομιμότητας! Τώρα αν εννοεί
το ευρωπαϊκό κεκτημένο των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης, της κατακρά-
τησης τιμαλφών των προσφύγων που
νομοθέτησε η Δανία, ή το λασπότοπο
του αίσχους στην Ειδομένη και νομι-
μότητα να παρεμποδίζεται με συρμα-
τοπλέγματα, τείχη, δακρυγόνα και
στρατούς η μετακίνηση προσφύγων
και να κατεδαφίζονται τα δικαιώματά
τους ή να αποστερούνται την προσφυ-
γική ιδιότητα, ενώ ο τόπος τους είναι
σε κατοχή, τότε αυτά τα κεκτημένα η
κυβέρνηση, μαζί με τους προστάτες
της, πραγματικά τα υπερασπίζεται. 

Βασικός πυλώνας της συμφωνίας
ΕΕ - Τουρκίας είναι η σημαντική ενί-
σχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αι-
γαίο, με πρόσχημα τον έλεγχο των
προσφυγικών ροών. Η κυβέρνηση λει-
τουργώντας ως φερέφωνο των ιμπε-
ριαλιστών, έσπευσε να χαιρετίσει την
εμπλοκή των δολοφονικών ΝΑΤΟϊκών
αρμάδων, να εξωραΐσει το ΝΑΤΟ -λες
και πρόκειται για φιλανθρωπική ορ-
γάνωση- ως εγγυητή της διασφάλισης
των ελληνικών συμφερόντων (!) και να
πουλήσει το παραμύθι του εθνικού μας
μονόδρομου, δεμένου στην ευρωατ-
λαντική συμμαχία. Να εμφανίσει αυτή
την επικίνδυνη τροχιά, όπου βάζει το
λαό μας, ως θετικό βήμα για τη δια-
χείριση του Προσφυγικού.
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Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική δημαγωγία
ότι τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν
αμφισβητούνται, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει
σύνορα μεταξύ των μελών του, συγκαλύπτει,
εδώ και χρόνια, τις τουρκικές προκλήσεις
ως «διμερείς διαφορές» με την Ελλάδα,
έχοντας εξασφαλίσει διαχρονικά την πλήρη
υποτέλεια των ελληνικών κυβερνήσεων. Κά-
τω από τη Νατοϊκή ομπρέλα, στα πλαίσια της
συμφωνίας με την ΕΕ, η τουρκική προκλητι-
κότητα ξεδιπλώνεται με ένταση, η Τουρκία,
εκτός των άλλων διεκδικήσεών της, που
πολλαπλασιάζουν τις γκρίζες ζώνες, απαιτεί
την παρουσία αξιωματούχων της στα ελλη-
νικά νησιά με πρόσχημα το ξεδιάλεγμα προ-
σφύγων – μεταναστών.

Η συγκέντρωση των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων
στην περιοχή μας διαμορφώνεται με φόντο τις
ενδοϊμπεριαλιστικές οξύνσεις, συμπράξεις και
επικείμενες επεμβάσεις. Η παρουσία του ΝΑ-
ΤΟ προμηνύει επικίνδυνες εξελίξεις, σημαίνει
δεινά για τους λαούς της περιοχής, νέα καρα-
βάνια προσφυγιάς. Σύμφωνα με το γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ, Στόλτενμπεργκ, το ΝΑΤΟ
συγκεντρώνει δυνάμεις στο Αιγαίο και ενισχύει
την αεράμυνα της Τουρκίας λόγω της παρου-
σίας στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός Άμυνας, Π. Καμμένος, υπο-
γραμμίζοντας την πάγια δέσμευση των ελλη-
νικών κυβερνήσεων, πιστές στο δόγμα του
«ανήκουμε στη Δύση» να παράσχουν ό,τι τους
ζητηθεί, σε μια δήλωση-μνημείο υποδούλω-
σης αναφέρθηκε στη βάση της Σούδας ως
«ένα αεροπλανοφόρο που δεν μπορεί να βυ-
θιστεί και οι σύμμαχοί μας μπορούν να τη χρη-
σιμοποιήσουν χωρίς να χρειάζεται να εμπλα-
κούν σε τουρκικά παζάρια».

Καθώς το πλέγμα της εξάρτησης βαθαίνει,
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με την υπο-
τελή στάση της ελληνικής κυβέρνησης, τις συ-
νεχείς υποχωρήσεις και την πλήρη παράδοση
στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, διαμορ-
φώνονται σταδιακά εξαιρετικά αρνητικοί συ-
σχετισμοί που παγιώνουν μια νέα κατάσταση,
κουρελιάζοντας τα ελληνικά κυριαρχικά δι-
καιώματα και ανοίγοντας πιο επιτακτικά ζη-
τήματα εθνικής κυριαρχίας. Οι ίδιες δυνάμεις
που καταδικάζουν το λαό μας στον οικονομικό
στραγγαλισμό και την εξαθλίωση, επιβάλλον-
τας διαρκή μνημόνια, αντιμετωπίζουν εκατομ-
μύρια εκτοπισμένους –θύματα της θηριωδίας
τους– ως «παράπλευρες απώλειες» και αν-
θρώπινα σκουπίδια, έρχονται με τόνους προ-
παγάνδας να αποπροσανατολίσουν τους λα-
ούς, ότι μπορούν να εγγυηθούν για την ανθρώ-
πινη μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών
ή ότι η εμπλοκή του ΝΑΤΟ σχετίζεται με αν-
θρωπιστικά κίνητρα βοήθειας και όχι με νέα
δεινά και νέες κυοφορούμενες επεμβάσεις.
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Είναι γνωστή η προσπάθεια των κυρίαρχων κύκλων να διαστρέ-
ψουν το νόημα των λέξεων ώστε να προκαλούν κοινωνική σύγ-
χυση. Άλλωστε ο λόγος δεν είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε αν-

θρώπους, ομάδες, τάξεις ή έθνη, αλλά εμπεριέχει την κοινωνική πρά-
ξη. Ο λόγος, οι λέξεις δεν συμβολίζουν κάτι, όπως λένε οι μεταδομι-
στές γλωσσολόγοι, αλλά είναι τμήμα της κοινωνικής ζωής, με δυο λό-
για η ομιλία δεν είναι όλος ο κόσμος αλλά τμήμα του. Σ’ αυτό το τμήμα
προσπαθεί να κυριαρχήσει η άρχουσα τάξη, να το «αποικιοποιήσει»,
να το διαστρεβλώσει και να το φέρει στ’ άχαρα μέτρα της.

Πρόσφατο παράδειγμα το Προσφυγικό. Είναι ηλίου φαεινότερον
ότι το προσφυγικό ρεύμα από τη Μέση Ανατολή και ειδικότερα από
τη Συρία το δημιουργεί το τέρας του ιμπεριαλιστικού πολέμου (και
τριτευόντως ότι δεν υπάρχει μία ισχυρή αριστερά να κρατήσει τον
κόσμο στον τόπο του και να τον οπλίσει -όχι μόνο πολιτικά- ενάντια
στους σφαγείς των παιδιών του).

Ύστερα ήρθαν τα δουλεμπορικά, η Φρόντεξ, τα σύνορα, οι βρυ-
κόλακες του φασισμού, ο έρπων ρατσισμός και όσα δαιμόνια άνοιξε
το τζίνι του πολέμου.

Αλλά η προσφυγιά είναι παιδί του πολέμου, όπως ακριβώς η άνοι-
ξη ακολουθεί το χειμώνα.

Όμως οι λυσσασμένοι λεξιθήρες των αστών είχαν άλλη άποψη.
Αυτήν που προσπάθησαν να κρύψουν πίσω από το φερετζέ της ονο-
ματολογίας, ώστε να χρειάζεται λεξικό για να βρούμε το προφανές.
Όλο αυτό το φρικτό έργο ονομάζεται ανθρωπιστική κρίση, έτσι που
να χάνει ο αγωνιστής το δίκιο του και ο φιλόλογος το ψωμί του.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, καθισμένοι πάνω στις δάφνες της παλι-
νόρθωσης στις ανατολικές χώρες και αφού η Ρωσία των Γκορμπα-
τσόφ – Γιέλτσιν σερνόταν στις αυλές των δυτικών αυτοκρατοριών,
εξαφάνισαν τον ιμπεριαλισμό και λάνσαραν στις πασαρέλες των
ανόητων τη λέξη «παγκοσμιοποίηση». Που δε σημαίνει τίποτα ή
μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Μάλιστα επιστράτευσαν τους φυσι-
κούς, για να αποδείξουν ότι το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Αμα-
ζόνιο μπορεί να δημιουργήσει –επαλλήλως– τυφώνα στην Καραϊ-
βική. Μέχρι να ξεμπερδέψουμε με την παγκοσμιοποίηση πέρασε
μια δεκαετία, ακριβώς όση κάναμε για να συνειδητοποιήσουμε πως
το ΠΑΣΟΚ -παλαιότερα- μετέτρεψε τον φτωχό σε άτομο με μειωμέ-
νες καταναλωτικές δυνατότητες!

Αλλά τι σημαίνει ανθρωπιστική κρίση και κυρίως τι συμπεράσματα
παράγει; Τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς, αν δεν θέλουμε να μεί-
νουμε σχολαστικιστές μπροστά στις λέξεις ή ανθρωπιστές μπροστά
στα δράμα των προσφύγων;

Διότι αν ξεκινάς με τον μίτο της Αριάδνης και σκέφτεσαι πως την
προσφυγιά τη γεννά ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, προετοιμάζεσαι ν’
αντιμετωπίσεις και να σαρώσεις όλα τα απαίσια τέρατα, που πνίγουν
τα παιδιά στο Αιγαίο όταν δεν τα βομβαρδίζουν ανηλεώς. Αν κατα-
λήξεις στην ανθρωπιστική κρίση, τότε μαζεύεις όλη την αντοχή σου,
παραμερίζεις τα κρίματα των πολεμοκάπηλων και βοηθάς «τον πλη-
σίον σου ως σεαυτόν». Μόνο που τότε κοιμάσαι ήσυχος πως έκανες
το χρέος σου ως άνθρωπος, αλλά στο Χαλέπι κοιμούνται ανήσυχοι
γιατί ο πόλεμος συνεχίζει να χτυπάει την πόρτα τους και τα σύνορα
χαράζονται με αίμα και δάκρυ.

Είναι λοιπόν αθώες οι λέξεις; Είναι αθώοι οι χάρτες; Είναι αθώοι
του αίματος αυτοί που σφίγγουν το χέρι των αποικιοκρατών, του
Σίσι, του Νετανιάχου και των ντόπιων εντολοδόχων τους;

Να συμφωνήσουμε ότι οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στις λέξεις.
Αλλά να συμφωνήσουμε, επίσης, ότι πίσω από αυτές δεν κρύβεται
ένα αφηρημένο αλφάβητο. Το κυνήγι του κέρδους κρύβεται.

Θ.Τ.

Οι λέξεις και η διαστροφή τους...
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Αυτονόητη  η συμπάθειά μας στους ανθρώπους που σκο-
τώθηκαν στο μακελειό στις Βρυξέλλες, πόσο μάλλον
όταν θα μπορούσε να είναι κάποιος από εμάς. Ας μην

βιαστούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε όρους της ψυχοπαθο-
λογίας για τους δράστες του μακελειού. Νομίζω πως ακόμη
και εδώ η βία παραμένει μέσον που αποσκοπεί κάπου. Σε
κάθε περίπτωση έχει αίτια. Τουλάχιστον στην επιτέλεσή της
αυτή διαθέτει έναν συμβολισμό και με αυτή την έννοια παρα-
μένει πάντα μέσον που μόνο ιστορικά μπορεί να εξηγηθεί. Οι
δράστες δεν είναι «τρελοί» ή «ψυχικά διαταραγμένοι», όπως
θα σπεύσουν να τους χαρακτηρίσουν ΜΜΕ, «ειδικοί» και οι
πολιτικές ελίτ της Ευρώπης, χωρίς να λεν κουβέντα για τους
πολέμους που διεξάγουν στη Συρία, στην Υεμένη, στο Μαλί,
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κ.α., αυτοπροσώπως ή
μέσω αντιπροσώπων.

Σίγουρα, το μακελειό στις Βρυξέλλες, όπως και το αντί-
στοιχο τον Νοέμβρη στο Παρίσι θα «νομιμοποιήσει» τις νέες
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Δεν αποκλείεται  επίσης κάποιοι
(μυστικές υπηρεσίες κ.ά.) να επιδιώκουν να σπρώξουν τα
πράγματα προς τα εκεί. Από αυτήν την οπτική τέτοιες ενέρ-
γειες είναι αδιέξοδες, ανορθολογικές και «προβοκατόρικες».

Ωστόσο, αν αλλάξει κανείς οπτική, αν δει κανείς τα πράγ-
ματα από την οπτική των «καταφρονεμένων αυτής της γης»,
οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι για τους λαούς που βίωσαν
τα πάνδεινα από τους ευρωπαίους αποικιοκράτες και μια πρά-
ξη «αποκατάστασης δικαιοσύνης». Στη ιστορική μνήμη των
λαών της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής,
στο  συλλογικό «ασύνειδο» των λαών που σήμερα βιώνουν εκ
νέου την εξαθλίωση, τη βία, τον ξεριζωμό και τον σκοτωμό,
έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα ο εξευτελισμός και ο τετραχισμός
του Τουπάκ Αμαρού (ηγέτη των εξεγερμένων ινδιάνων του
Περού, 1781), η σφαγή του Μι Λάι στο Βιετνάμ (1968), η σφαγή
του Σετίφ από τους Γάλλους στην Αλγερία (1945), η σφαγή
ιρακινών στη Βαγδάτη από πραιτοριανούς της Blackwater
(αμερικανικής εταιρείας ασφάλειας) (2007) και τόσα άλλα.
Είναι οι θηριωδίες του βασιλιά Λεοπόλδου και των Βέλγων
αποικιοκρατών  στο Κογκό (οι μαζικοί ακρωτηριασμοί και η
κατοικιδιοποίηση ενός ολόκληρου λαού), ο βασανισμός και
η δολοφονία  του λαϊκού ηγέτη Πατρίς Λουμπούμπα  (1961),
που βαραίνουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πως είναι
δυνατόν να πιστεύει κανείς, εν προκειμένω η ευρωπαϊκή αστι-
κή τάξη, ότι αυτές οι πρακτικές θα μπορούν να συνεχίζονται,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ως να μην συμβαίνει τίποτε, ως
να μην υπάρχουν επιπτώσεις;

Και μπορεί η παλαιστινιακή Ιντιφάντα, λόγου χάρι,  να είναι

σε θέση να εκλογικεύει τη χρήση βίας, -και εξαιτίας του μα-
κρόχρονου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα- ώστε αυτή να μην
εμφανίζεται ανεξέλεγκτη (ως αυτοσκοπός), δεν έχουν όμως
όλοι οι λαοί το πολιτικό κεφάλαιο και την αντίστοιχη οργα-
νωσιακή κουλτούρα για να το κάνουν, πόσο μάλλον όταν εδώ
δεν έχουμε να κάνουμε καν με εθνοτικές ομάδες που δε-
σμεύονται, όπως και το έθνος στο νεωτερικό αφήγημα, αλλά
με θρησκευτικές σέχτες. Σέχτες που χρηματοδοτήθηκαν και
εξοπλίστηκαν όμως από τους αμερικανούς και ευρωπαίους
ιμπεριαλιστές και τους τοποτηρητές τους (Σαουδική Αραβία,
Κατάρ κ.ά.) και μετατράπηκαν σε μάχιμο στρατό, όπως έγινε
με την Αλ Καϊντα κ.ά.  για να διαλύσουν, για προφανείς λόγους
(ενεργειακοί αγωγοί κ.π.),  τα εθνικά κράτη της περιοχής.

Εξάλλου δεν επιλέγουν αυτές τις συνθήκες δράσης τους.
Είναι η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και ο ιμπεριαλισμός που
τους έσπρωξαν εκ νέου, πίσω, στην προνεωτερικότητα και στο
μεσαίωνα. Ποιος ξέρει όμως; Ενδεχομένως από τις σέχτες
του ISIS να διαγράφεται ένας άλλος δρόμος εθνογένεσης και
μετάβασης στη νεωτερικότητα, αφού η ευρωπαϊκή εκδοχή (εκ-
συγχρονισμός, μπααθισμός, κοσμικό κράτος κ.λπ.), μετά την
εισβολή στο Ιράκ,  την Αραβική Άνοιξη και τον «χειμώνα» των
αραβικών λαών που ακολούθησε, την επέμβαση στη Συρία και
την Υεμένη κ.ά., φαίνεται να έκλεισε. Εδώ πλέον η σύλληψη
της πραγματικότητας δεν  γίνεται με νεωτερικούς (καπιταλι-
στικούς), ας πούμε ταξικούς, όρους για να διαχωριστούν οι
«εχθροί» σε καπιταλιστές και εργάτες, αλλά με προνεωτερι-
κούς (θρησκευτικούς- κοινοτικούς) όρους (πιστοί και άπιστοι),
παρόλο που μέρος των δραστών έχουν ταξικό πρόσημο, καθώς
προέρχονται από την Underclass των ευρωπαϊκών μητροπό-
λεων.  Ωστόσο οι θρησκευτικές σέχτες του ISIS χρησιμοποιούν
τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούσαν πάντα οι ευρωπαίοι σταυ-
ροφόροι, κονκισταντόρες και αποικιοκράτες. Εδώ τα μέσα εί-
ναι αρχαϊκά και μεσαιωνικά, όπως όμως ήταν οι σφαγές που
παραπάνω αναφέραμε και είναι, -αν εξαιρέσει κανείς την με-
γαλύτερη «αποτελεσματικότητα» νεωτερικών τρόπων εξόν-
τωσης-, οι βόμβες ναπάλμ που έπεφταν σαν βροχή στο Βιετνάμ
μετατρέποντας τή χώρα σε «κρανίου τόπο», -ειρήσθω εν πα-
ρόδω αυτές πρωτοδοκιμάστηκαν στο Γράμμο κατά των μαχη-
τών του Δημοκρατικού Στρατού (1948)- αλλά και οι βόμβες
διασποράς που έριχναν οι Αμερικανοί στη Βαγδάτη (2003) και
ρίχνουν σήμερα οι Σαουδάραβες στην Υεμένη.

Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών
δεν θα εμπεδωθεί αν αυξηθεί η καταστολή και ο έλεγχος και
αν περισταλούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών.
Αλλά μόνο αν σταματήσουν οι νεοαποικιοκρατικές πρακτικές

και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Με αυτή την έννοια η ασφάλειά μας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από
τη δική μας δράση, από τη δράση
των ευρωπαϊκών λαών κατά της ιμ-
περιαλιστικής βίας και του πολέμου.

* Καθηγητής Κοινωνιολογίας/
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο 
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Η «παράλογη» λογική 
του μακελειού στις Βρυξέλλες 

γράφει ο Θανάσης Αλεξίου
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Οι επαναλαμβανόμενες εικόνες των πνιγμένων προσφύγων στα
νερά του Αιγαίου, οι εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένες ψυ-
χές, άνδρες, γυναίκες με τα βρέφη στα χέρια τους, ανήλικα

παιδιά, που επιχειρούν απέλπιδες πορείες εκατοντάδων χιλιομέ-
τρων προς την «προοδευμένη» Ευρώπη, ο εκτοπισμός ολόκληρων
πληθυσμιακών ομάδων από τα εδάφη στα οποία γεννήθηκαν, έζησαν
και δημιούργησαν για δεκάδες αιώνες, η δρομολογημένη επιλογή
και μετατροπή των «τυχερών» κομματιών των προσφύγων σε φτηνή
εργατική δύναμη, είναι μόνο η δεύτερη πράξη του δράματος.

Έχουν προηγηθεί οι βόμβες των ιμπεριαλιστών, μετρούμενες σε
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους, οι οποίες με την υποτιθέμενη «χει-
ρουργική» τους ακρίβεια έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν, για
να «απελευθερώσουν», σήμερα τη Συρία, χτες τη Λιβύη, προχτές
τη Γιουγκοσλαβία και το Ιράκ, για να αναφερθούμε μόνο στη γει-
τονιά μας. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι και τα άμεσα θύματά τους.

Η ελληνική κυβέρνηση, όταν δεν διατρανώνει την αδιαπραγμά-
τευτη θέση της χώρας στη Δύση και στο ΝΑΤΟ (βλέπε την προ-
εκλογική υποβολή «διαπιστευτηρίων» του Α. Τσίπρα με αποδέκτες
εντός και εκτός της χώρας), όταν δεν πανηγυρίζει για δημιουργία
νέων δολοφονικών ορμητηρίων στην επικράτειά μας (βλέπε εν-
θουσιώδεις δηλώσεις Π. Καμμένου, για την προοπτική δημιουργίας
καινούριου σταθμού ανεφοδιασμού των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην
Κάρπαθο) ή για την κάθοδο του ίδιου του ΝΑΤΟϊκού στόλου στο Αι-
γαίο και την περαιτέρω εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όταν
δεν παρακολουθεί το δράμα των βυθισμένων φουσκωτών και των
πνιγμένων ανθρώπων στα ύδατα της χώρας ανίκανη να το αποτρέ-
ψει, τότε «απλώς» περιορίζεται στο να συγκαλύπτει το έγκλημα,
ξεκινώντας από το κουκούλωμα των αιτιών του.

Βέβαια, το ίδιο πράττει και ολόκληρη η «πολιτισμένη και ειρη-
νική» Ευρώπη. Ακούστηκε άραγε το παραμικρό από τους εταίρους
μας, για τη ρίζα, την αιτία του προσφυγικού ρεύματος; Ειπώθηκε
κάποια …θεωρία, έστω, για το πώς γεννήθηκαν τα κύματα των προ-
σφύγων; Αναζητήθηκε κατ’ ελάχιστον η πηγή του προβλήματος;

Όχι μόνο δεν συνέβησαν αυτά, αλλά, αντιθέτως, σε επίπεδο κυ-
βερνήσεων, έχει επιβληθεί ένα πανευρωπαϊκό, καθολικό αν και
ακήρυχτο …μνημόνιο σιωπής! 

Όμως, αν θέλουμε να κοιτάξουμε στα μάτια ένα μεγάλο πρό-
βλημα, όπως είναι η προσφυγιά, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για
τη γένεσή του, για τις αιτίες που δημιουργούν τα καραβάνια των
μεταναστών και των προσφύγων, οι οποίες δεν είναι άλλες από
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, οι νέες χαράξεις συνόρων και
το ξαναμοίρασμα του κόσμου με το αίμα των λαών.

Φυσικά, εκείνοι που θα επιλέξουν να τηρήσουν σιγή ιχθύος ως
προς τις αιτίες που γενούν την προσφυγιά, θα πρέπει να αρκεστούν,
στην καλύτερη περίπτωση, σε μια διαχείριση του προβλήματος:
αυτό κάνουν τώρα η κυβέρνηση και σύσσωμη η αντιπολίτευση που
συζητούν «πώς θα περιορίσουν τις προσφυγικές και μεταναστευ-
τικές ροές υψώνοντας φράχτες και πολλαπλασιάζοντας τις επανα-
προωθήσεις», «πώς θα προσκαλέσουν το ΝΑΤΟ να αναλάβει τη
φύλαξη των συνόρων μας», «πώς θα συλλάβουν τους διακινητές»,
«πώς θα δώσουν αεροπορικά εισιτήρια στους πρόσφυγες για να
πετάξουν κατευθείαν στις χώρες προορισμού τους». Όλες αυτές
οι δήθεν «απαντήσεις» στο προσφυγικό πρόβλημα, όταν δεν συγ-
κροτούν ένα εθνικιστικό όσο και ρατσιστικό υπόβαθρο αντιμετώ-
πισης της ανθρώπινης τραγωδίας που εξελίσσεται μπροστά στα
μάτια μας, όταν δεν μεταφέρουν τη συζήτηση μακριά από τις αιτίες
που το γεννούν, τότε αποτελούν πολιτικώς αποπροσανατολιστικές

όσο και επιζήμιες, προσεγγίσεις της πραγματικότητας.
Δίπλα στην έμπρακτη αλληλεγγύη μας (η Πορεία θεωρεί ότι και

οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, όπως άλλα σωματεία και συλλογικοί φορείς
ήδη πράττουν, μπορούν να οργανώσουν πρωτοβουλίες για συγκέν-
τρωση ειδών πρώτης ανάγκης) πρέπει καταρχάς να ενισχυθεί το
αίτημα, να ασκηθεί πίεση προς την πολιτεία για να εξασφαλι-
στούν ανθρώπινες συνθήκες διαμονής στους παγιδευμένους εν-
τός των συνόρων μας πρόσφυγες. Οι εικόνες από τα «Νταχάου»
της εποχής μας, σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του υπουργού
Εσωτερικών, πιστοποιούν πόσο ανέτοιμη ή απρόθυμη ή ανίκανη,
πιθανώς και τα τρία μαζί, είναι η κυβέρνηση, η οποία απέχει ακόμη
παρασάγγας από το να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγ-
κες των προσφύγων σε όλη την επικράτεια.

Η κυβέρνηση οφείλει να χορηγήσει στους πρόσφυγες όλα τα
χαρτιά που απαιτούνται για τη μετακίνησή τους στα κράτη προ-
ορισμού τους, και να δώσει τέλος στον εγκλωβισμό ανθρώπων
στο εσωτερικό τής χώρας.

Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί με κάθε έμφαση ότι η κατάσταση
εγκατάλειψης και εξαθλίωσης των δεκάδων χιλιάδων παγιδευ-
μένων προσφύγων συνιστά αφενός κατάφωρη παραβίαση και
προσβολή κάθε έννοιας ανθρωπισμού και αλληλεγγύης από την
πλευρά της επίσημης πολιτείας, ενώ αποτελεί γόνιμο έδαφος για
να αναπτυχθούν μισαλλόδοξες, ξενοφοβικές, ρατσιστικές λογι-
κές. Την έγερση αντιδραστικών αντανακλαστικών υπηρετεί και
η ταύτιση ή έστω η σύνδεση των προσφύγων με τα τυφλά τρομο-
κρατικά χτυπήματα που γνώρισε η Ευρώπη την τελευταία περίο-
δο.

Η Πορεία δεν ενδιαφέρεται να κάνει κηρύγματα ηθικής ή ευ-
σπλαχνίας. Η διάθεση έκφρασης της αλληλεγγύης μας αποκτάει
ουσιαστικό νόημα και προοπτική όταν συνοδεύεται από την καταγ-
γελία, από πλευράς μας, του πολέμου και των δολοφονικών ιμ-
περιαλιστικών επιδρομών, που προκαλούν τις εκατόμβες των νε-
κρών όσο και τα εκατομμύρια των προσφύγων. Κόντρα στη μεθο-
δευμένη συγκάλυψη των αιτίων της προσφυγιάς, από την πλευρά
μας δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι «οι πόλεμοι και οι βόμ-
βες των ιμπεριαλιστών γενούν τα καραβάνια των μεταναστών, και
των προσφύγων».

Ζητάμε να μην υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή της χώρας μας
σε πολεμικές επιχειρήσεις εκτός των συνόρων μας (είτε αυτές
ονομάζονται «ειρηνευτικές», είτε αποκαλούνται «συμβατικές υπο-
χρεώσεις μας» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ), να μη συρθούμε
πίσω από τα ιμπεριαλιστικά άρματα υπό οιαδήποτε πρόφαση. Να
παύσει η παραχώρηση γης, θάλασσας, ουρανού στους δολοφο-
νικούς σχεδιασμούς των «εταίρων» μας σε βάρος των λαών όλης
της υφηλίου. Να μη γίνουν τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά μας ορ-
μητήρια θανάτου!

Από τους σφαγείς των λαών δεν προσδοκούμε ούτε προστασία,
ούτε καλύτερες ημέρες. Ζητάμε να φύγει ο ΝΑΤΟϊκός στόλος από
το Αιγαίο! Δεν έχουμε ανάγκη από «κηδεμόνες», ούτε από προ-
στάτες! Να καταγγελθεί η κυβέρνηση για την επιπλέον εκχώρηση
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στους ευρωπαίους και υπερατ-
λαντικούς «συμμάχους μας».

Η καταδίκη των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων και η ολόπλευρη
έκφραση της αλληλεγγύης μας προς τους «κολασμένους της γης»,
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, συνιστούν την ουσιαστικό-
τερη συμβολή μας στην αντιμετώπισης της ανθρώπινης τραγωδίας
που γιγαντώνεται την περίοδο που διανύουμε.
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Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες!

Πορεία
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Τα γεράκια του ΝΑΤΟ καιρό πριν είχαν
βάλει στόχο να πετάξουν ως τη Φρούσκα
Γκόρα («Φρέσκα Βουνά» στη σερβική
γλώσσα) για να ξεριζώσουν την καρδιά
της Γιουγκοσλαβίας από τον κάμπο με τα
κοτσύφια (Κοσσυφοπέδιο).

Σε έναν από τους κεντρικότερους δρό-
μους του Βελιγραδίου, ανάμεσα σε κτήρια
φροντισμένα και σύγχρονα, σοκάρει η ει-
κόνα ενός οικοδομήματος βομβαρδισμέ-
νου και παρατημένου. Γερμένο και σκυ-
φτό, κάνει προσπάθεια να κρατηθεί στον
τόπο και στον χρόνο, ανοιχτή ακόμα πλη-
γή από μια μεγάλη αδικία. Έμεινε, μάλλον
το αφήσαμε έτσι, συνέχισε η Μιλένα, για
να μας θυμίζει τον πόλεμο και διέκρινα
ένα ράγισμα στη φωνή της, μικρή παύση,
ως φόρο τιμής στα χιλιάδες αθώα θύματα
που θρήνησε η Γιουγκοσλαβία το 1999
μέχρι να υποταχτεί και να υπογράψει την
«αυτονομία» του Κοσσόβου της.

Όμως η ίδια η ζωή σε αναγκάζει να
αφήσεις το θρήνο και να συνεχίσεις, έτσι
και η κουβέντα κύλησε στα δύσκολα

εκείνα χρόνια. Η διάδοση φημών πέρα
και από τον Ατλαντικό ακόμη, ότι ο στό-
χος ήταν ο Μιλόσεβιτς, δεν έπεισε κανέ-
ναν νοήμονα άνθρωπο. Με αυτήν την
πρόφαση και χωρίς καν τη συγκατάθεση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο
Χαβιέ Σολάνα, Γενικός Γραμματέας ΝΑ-
ΤΟ, από «ανάγκη» έδωσε διαταγή για
«ανθρωπιστικούς» λόγους στο διοικητή
των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων Γουέσλι Κλαρκ
να ξεκινήσει τη ρίψη βομβών, επειδή
απέτυχαν οι συνομιλίες στο Ραμπουγιέ
της Γαλλίας για το καθεστώς αυτονομίας
του Κοσσόβου από τον κακό Μιλόσεβιτς. 

Ο ίδιος ο στρατηγός Κλαρκ στο βιβλίο
του «Ο σύγχρονος πόλεμος» αποκάλυψε
αργότερα (όπως κάνουν πολλοί που λαμ-
βάνουν και εκτελούν διαταγές και μετά
βγάζουν ένα βιβλίο για να οικονομήσουν
από την αλήθεια) ότι προετοιμάζονταν
για την επιχείρηση πολύ πριν από τις συ-
νομιλίες στο Ραμπουγιέ (1998). Πώς
μπορεί να φανεί αληθινό ότι για τον κακό
Μιλόσεβιτς βομβάρδιζαν μία ολόκληρη
χώρα 11 εβδομάδες με 2.300 αεροπορι-
κές επιδρομές από 1.130 πολεμικά αε-
ροσκάφη; Τα αεροσκάφη αυτά εκτόξευ-
σαν συνολικά 420.000 βλήματα, πυραύ-
λους και βόμβες, και από τα πλοία στην
Αδριατική εκτοξεύτηκαν 1.300 πύραυλοι
τύπου Κρουζ (Cruise). Επιπλέον δε, το
ΝΑΤΟ χρησιμοποίησε 37.000 βόμβες
διασποράς που χτύπησαν τον άμαχο πλη-
θυσμό, όπως επίσης και βλήματα τα
οποία στην κεφαλή έφεραν απεμπλου-
τισμένο ουράνιο, γνωστό ραδιενεργό υλι-
κό. Κοίτα τύχη αυτός ο Μιλόσεβιτς, να
τον χτυπάνε με όλον το εξοπλισμό του

ΝΑΤΟ και να μη πάθει τίποτα ούτε μια
τρίχα της κεφαλής του!

Η Γιουγκοσλαβία υπέστη τεράστιες
υλικές ζημιές και γονάτισε. Οι υλικές ζη-
μιές που υπέστη η χώρα υπολογίστηκαν
σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ηθι-
κές είναι ακόμη ανυπολόγιστες. Στις 9
Ιουνίου 1999 η «ανθρωπιστική» βομβαρ-
διστική επιδρομή λήγει με την υπογραφή
της συμφωνίας στο Κουμάνοβο ΠΓΔΜ για
τη δημιουργία ενός ακόμη προτεκτορά-
του του ΝΑΤΟ. Η εγχείρηση για την αφαί-
ρεση της καρδιάς της Σερβίας (Κόσσοβο)
ήταν επιτυχής.

Πολλές ήταν οι παράπλευρες απώλει-
ες του πολέμου, όπως χαρακτηρίστηκαν
οι νεκροί, οι ανάπηροι, οι ξεριζωμένοι
και εκτοπισμένοι πρόσφυγες. Πόνος και
δυστυχία για το λαό ήταν το δώρο του ΝΑ-
ΤΟ στον εαυτό του για τα πεντηκοστά του
γενέθλια. Η τούρτα και τα κεράκια απο-
φασίστηκε να ανάψουν στο Βελιγράδι,
στη Λευκή Πόλη που την ισοπέδωσαν και
τη μαύρισαν, γιατί αντιστεκόταν στα ιμ-
περιαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ. Ένας λαός περήφανος που
είχε ζήσει με κοινωνική δικαιοσύνη, πα-
ρά τα λάθη και τις αδυναμίες του γιουγ-
κοσλαβικού καθεστώτος. Στην πραγμα-
τικότητα, ο στόχος ήταν η αδέσμευτη και
ενιαία Γιουγκοσλαβία και όχι προσωπικά
ο Μιλόσεβιτς.

Στην προσπάθεια αυτή κυριάρχησε το
«διαίρει και βασίλευε». Η διάσπαση βό-
λεψε. Έτσι, η Σερβία έμεινε μόνη με την
πεδιάδα τής Βοϊβοδίνα να την προσγει-
ώνει στη σημερινή δύσκολη πραγματικό-
τητα και τη Φρούσκα Γκόρα να την ανε-

γράφει η
Ανδριανή Στράνη

Φρούσκα Γκόρα

Σαν σήμερα, 24 Μάρτη 1999, είπε η Μιλένα, όταν εσείς ετοιμαζόσαστε να γιορτάσετε τον
Ευαγγελισμό της Επανάστασης, ένας άλλος άγγελος, με τον κωδικό «ευσπλαχνικός

άγγελος», έφερνε σ’ εμάς το μήνυμα του πολέμου.
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βάζει με το φρέσκο της
σε νέους αγώνες για
ελευθερία με δικαιοσύ-
νη και ισότητα. Η κατά-
σταση είναι δύσκολη,
μας είπαν οι Σέρβοι φί-
λοι Ιβάν και Μίλαν. Τώ-
ρα θα δούμε τι θα κά-
νουμε, χρειάζεται επα-
γρύπνηση!

Αφού την κομμάτιασαν και τη
φτώχεψαν, προσμένει να μπει με
όρους στη μεγάλη οικογένεια της
ΕΕ., περιμένοντας την «ανάπτυ-
ξη» με απλωμένο το χέρι στους
δυνατούς εταίρους. Ελπίζουμε
να μη πέσουν στην παγίδα που
πέσαμε κι εμείς, πιστεύοντας
στην Ευρώπη των λαών.

Με την τελευταία οικονομική
και προσφυγική κρίση αποδεί-
χτηκε ακόμη πιο καθαρά ότι η
Ευρώπη των λαών είναι μια ψευ-
δαίσθηση και απάτη. Η ΕΕ είναι
μία ιμπεριαλιστική λυκοσυμμα-
χία που προσπαθεί με δράσεις,
διαφόρων ΜΚΟ και πολυεθνικών
διαφημιστικών εταιριών που υ-
πηρετούν το ίδιο το σύστημα, να
δώσει την εικόνα του σωτήρα τού
πλανήτη ακολουθώντας όμως
την ίδια πολιτική.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγ-
μα για τα παραπάνω ήταν η δρά-
ση του Σαββάτου (19/3/16) με
πρωτοβουλία της ΜΚΟ WWF και
της γνωστής διαφημιστικής εται-
ρίας Leo Burnet, να αλλάξει το
μέλλον του πλανήτη με σβηστά
φώτα μιας ώρας. Την ονόμασαν
«ώρα της γης». Η Ευρώπη πρώ-
τη σε συμμετοχές στο ρόλο αυτό,
πρότεινε δρώμενα, πικ-νικ και
δείπνα υπό το φώς των κεριών
στην πόλη του φωτός.

Επί του παρόντος αξίζει να
φρεσκάρουμε τη μνήμη όσων
ξεχνούν εύκολα και να γυρίσου-
με 17 χρόνια πίσω. Τότε, με την
έγκριση των περισσοτέρων χω-
ρών, οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ
στη Γιουγκοσλαβία έκαναν τη νύ-
χτα μέρα σκορπίζοντας θάνατο
και περιβαλλοντική καταστροφή.
Ήταν κι αυτό ένα κομμάτι της γης
που έλαμπε 78 μερόνυχτα από
τις φωτιές του πολέμου. Ήρθε ο
καιρός να λάμψει και η αλήθεια.

Χρειάζεται να σκοτεινιάζει ο
πλανήτης μια ώρα τον χρόνο για
να σωθούμε ή μήπως είναι επι-
τακτική η ανάγκη να απαλλαγού-
με τώρα από τις σκοτεινές ιμπε-
ριαλιστικές πολιτικές που δεν
έχουν ιερό και όσιο;

Η Ευρώπη και η γη ολόκληρη
δεν προστατεύεται με χάπενινγκ
και πανηγύρια, αλλά με αγώνες
ενάντια στην υπερσυσσώρευση
του κεφαλαίου που γεννά τον πό-
λεμο, τη φτώχεια και την προ-
σφυγιά. Η πολιτική της Ευρώπης
φαίνεται ότι δεν είναι προς την
κατεύθυνση των συμφερόντων
των λαών. Αυτή την κρίσιμη ώρα
η Σερβία χρειάζεται να σκεφτεί
για τα οφέλη(;) από την ένταξή
της στην ΕΕ. Έχει την εμπειρία
κι απ’ την καλή κι απ’ την ανά-
ποδη. Η εξάρτηση από τη λυκο-
συμμαχία είναι χειρότερη κι από
τη φτώχεια.

Εξάλλου έχει την τύχη να κρα-
τεί καλά φυλαγμένες στα σπλά-
χνα της τις ριζοσπαστικές και
επαναστατικές ιδέες του Ρήγα
Φεραίου (1757-1798) από τις,
οποίες μπορεί να εμπνέεται και
να βαδίζει στο δρόμο του.

γράφει η
Ανδριανή Στράνη

Ελευθερία - Ισοτιμία - Αδελφότης

Αρχικά, το παρατήρησα στο σχολείο, στα τετράδια
και στα ρούχα των μαθητών. Κορώνες τυπωμένες
ακόμα και στις σελίδες των τετραδίων. Μου φάνηκε
αστείο. Ακολούθησε η πρόσκληση σε βαφτίσια. «Στις
25 Οκτωβρίου δίνουμε όνομα στη βασιλοπούλα μας...»
με απαραίτητη την κορώνα για το μυστήριο. Άλλο και
τούτο! σκέφτηκα. Το Σάββατο, καθώς έψαχνα για
κάποιο δώρο, παρατήρησα σε μαγαζιά διαφόρων
ειδών να κυκλοφορεί πολύ κορώνα. Σε κοσμήματα,
μπλούζες, παντελόνια, μικροαντικείμενα, μέχρι και
σε λουράκια για ζώα. Εξεπλάγην σκεπτόμενη μήπως

επισκέφτηκε τη χώρα
μας κάποιος γαλαζοαί-
ματος ή γίναμε ξαφνικά,
εν μέσω κρίσης, βασιλό-
φρονες; Μάλλον δεν το
πήρα είδηση ότι η κοι-
νωνία μας πέρασε στη
φάση της βασιλείας. Ο
καθείς και ο κανείς βα-
σιλιάς. Ο μοναδικός και

η περιουσία του, δηλαδή, η αποθέωση της ατομικό-
τητας. Με την κορώνα καθένας νιώθει ένας, μεμο-
νωμένος και απομονωμένος στο βασίλειό του. Με το
στέμμα στο πέτο ή στην κωλότσεπη παίρνει λίγη από
την αίγλη της εξουσίας στον κόσμο της ασημαντότητάς
του.

Με τη μία και την άλλη σκέψη, η ώρα πήγε σχεδόν
τέσσερις, και κατεβαίνω βιαστικά σε υπόγειο με χάν-
τρες και άλλα μικροαντικείμενα. Εκείνη στεκόταν
όρθια, όπως επέβαλλε η θέση της πωλήτριας. Με
ρώτησε αν ήθελα κάτι να με εξυπηρετήσει, φανερά
ταλαιπωρημένη από την πολύωρη ορθοστασία. Η
ματιά μου έπεσε στο βάθος δεξιά, όπου υπήρχε ολό-
κληρη γωνία με κορώνες, μεγάλες και μικρές. Και
εδώ κορώνες, σκέφτηκα, γελώντας, και ξαφνικά μου
έρχεται η ιδέα να ρωτήσω. Σταμάτησα για λίγο, αλλά
μετά είπα να το τολμήσω. Θα το παίξω κορώνα γράμ-
ματα. Βλέπω, εδώ, έχετε και σύμβολα πολιτικής,
είπα, δείχνοντας τις κορώνες. Μήπως έχετε κάπου
και σφυροδρέπανα;

Εκείνη έμεινε κάγκελο από την ερώτηση, έχασε
ελαφρώς τον έλεγχο, και μου είπε σχεδόν βγάζοντας
κορώνα θυμού, καλυπτόμενου με ευγενική αγένεια,
ότι το μαγαζί δεν έχει τέτοια είδη. Μάλλον φρίκαρε
στο άκουσμα του σφυροδρέπανου. Ήταν απειλή για
τη ζωή της, δεν μπορούσε να δουλεύει σε μαγαζί με
τέτοιο είδος. Δεν είναι ώρα για τέτοια απειλητικά
σύμβολα. Τα σφυροδρέπανα τα κρεμάσαμε στις απο-
θήκες των παππούδων μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να
κρεμάσουμε τις κορώνες στα σαλόνια μαζί με τη
φτώχεια μας. Η «ευτυχισμένη» πωλήτρια είχε ακούσει
ότι ο κομμουνισμός είναι επικίνδυνος και της στερεί
την πολυτέλεια να νιώθει βασίλισσα στο υπόγειο με
τις χάντρες.

Προς στιγμή, αισθάνθηκα ντροπή γιατί στεναχώρησα
μια εργαζόμενη βασίλισσα. Το ερώτημά μου φάνηκε
ως απειλή για το στέμμα των 400 ευρώ που έπαιρνε για
μισθό. Η μισή ντροπή δική μου, η άλλη μισή δική της;

Κορώνες
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Πρωί-πρωί η Μαρίνα κατέβηκε στην ψαραγορά, παραδο-
σιακά, μέρες που είναι, σκέφτηκε, να μαγειρέψει φρέσκο
ψάρι. Οι πάγκοι μπροστά της ήταν γεμάτοι από αλιεύματα
και οι πωλητές διαλαλούσαν το καλύτερο εμπόρευμα, αν-
ταγωνιστικά, ο καθένας στον πάγκο του. Η αγορά γεμάτη,
μα η τσέπη αδειανή. Στα παιδιά της άρεσαν οι μπακαλιάροι,
αλλά η τιμή τους ήταν αλμυρή. Έφερε μια βόλτα στην αγορά
και γρήγορα απογοητεύτηκε.

«Πάρε προσφυγάκια Ατλαντικού…» της είπε ο Χάρυ, «εί-
ναι φτηνότερα!» (παλιός ψαράς στην αγορά, ήξερε να που-
λάει προσφυγάκια). «Μπορεί να είναι μικρά, αλλά είναι πεν-
τανόστιμα». Μαζί με τα λόγια του, της ήρθε και μια ανα-
γούλα. Σαν να έφαγε γροθιά στο στομάχι.

Ψηλά στην Αμφιάλη όπου έμενε τις τελευταίες μέρες στη-
θήκανε πρόχειρα καμιά δεκαριά αντίσκηνα και ακόμη με-
ρικά κάτω στην πλατεία. Ο μικρός γιός της ήταν ο πρώτος
που τη ρώτησε, όταν η μπάλα του σταμάτησε στο τελευταίο
αντίσκηνο. Του έκαναν εντύπωση οι καινούριοι. «Προσφυ-
γάκια είναι, Κωστή μου…» του απάντησε, «…τα έφερε ο πό-
λεμος». Η κυρία που βγήκε από τη σκηνή για να πετάξει τη
μπάλα πίσω, μαζί με τη μαντίλα φορούσε και τη θλίψη. Εί-
χαν μια σκιαγμένη αξιοπρέπεια.

Οι γείτονες κατέβηκαν, δεν μπορείς να πεις ότι αδιαφό-
ρησαν. Συμπεριφέρθηκαν όπως έπρεπε στον άνθρωπο της
ανάγκης. Της έκαμε εντύπωση πως ακόμα και η Στέλλα,
της γνωστής οικογένειας νταήδων της περιοχής, άφησε
κρυφά δύο τσάντες με τρόφιμα. Εδώ φαίνεται η ψυχή του
λαού, σκέφτηκε η Μαρίνα, όταν με έκπληξη την είδε από
το μισάνοιχτο παράθυρο. Το σώμα το κατευθύνουν οι δια-
κινητές και οι διαχειριστές της βίας, την ψυχή είναι δυσκο-
λότερο να την υποτάξουν.

«Προσφυγάκια, μη το σκέφτεσαι, πάρε και θα δεις, είναι
καλά και φτηνά!» αντηχούσε ακόμη στα αφτιά της η φωνή
του Χάρυ του ψαρά, μέχρι που έφτασε στη στάση του λεω-
φορείου. Έφυγε τρέχοντας, ανακατεμένη και θυμωμένη με
τον ψαρά, με αυτούς που τους πέταξαν στη θάλασσα, με αυ-
τούς που τους κατέστρεψαν τη χώρα, με αυτούς που τους
ανάγκασαν να τριγυρνάνε με έναν μπόγο, σαν τις άδικες κα-
τάρες, με αυτούς που τους έμαθαν να φεύγουν χωρίς να ξέ-
ρουν πού πηγαίνουν, με αυτούς που δεν τους λογαριάζουν
για ανθρώπους και τους σωριάζουν όπου να ’ναι, όπως ’ναι,
έτοιμους για κατανάλωση στην αγοραία κοινωνία της Ευ-
ρώπης, όπου από καιρό σχεδίαζε για φτηνά εργατικά χέρια.
Τώρα εγκλωβισμένοι, περιδιαβαίνουν μια χώρα χρεωμένη
και φτωχή, ενώ η Ευρώπη του βαλς και του πολιτισμού,
αδιαφορώντας για την τύχη του υπογείου νότου, στήνει φρά-
χτες κρατώντας ανέγγιχτη και αστραφτερή τη βιτρίνα του
πλούσιου βορρά.

Βορά λοιπόν τα εγκλωβισμένα προσφυγάκια, μαζί με την
πτωχευμένη και εξαρτημένη Ελλάδα, στους μεγαλοκαρχα-
ρίες της Ευρώπης και του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που
εμφανίζεται στην ώρα του, τον καιρό της κρίσης, σαν σω-
τήρας. Παροχή υπηρεσιών, ασφάλειας, ειρήνης και σταθε-

ρότητας στο Αιγαίο με τις δήθεν περιπολίες του.
«Ένα κακό χρειαζούμενο για ώρα ανάγκης» δια-
δίδουν οι άσπονδοι φίλοι και οι εχθροί του.

Μια ιστορία που ξεκινάει το 1949 στην Ουάσινγ-
κτον με το όνομα North Atlantic Treaty Organization (ΝΑΤΟ)
για την προστασία του «ελεύθερου κόσμου» από τον κίν-
δυνο του κομμουνισμού και των εθνικοαπελευθερωτικών
κινημάτων που αμφισβητούν την ηγεμονία του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού. Από τότε οι καρχαρίες του ΝΑΤΟ φάγανε
κράτη και κράτη, ανθρώπους και ανθρώπους, και φτιάξανε
προσφυγάκια Ατλαντικού.

Η Ελλάδα, με νωπές τις μνήμες του εμφυλίου και την ήττα
της Αντίστασης, από τον Φλεβάρη του 1952 με την κυβέρ-
νηση του Πλαστήρα μπαίνει στη μεγάλη αγκαλιά των συμ-
μαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ για να έχει «ασφάλεια και
προστασία». Το «ευχαριστώ» προς τους Αμερικανούς εκ-
φράστηκε από τις υποτελείς κυβερνήσεις και με την τοπο-
θέτηση του αγάλματος το 1963 του πιο μισητού, 33ου Προ-
έδρου των ΗΠΑ, Χάρυ Τρούμαν. Η τελετή των εγκαινίων του
αγάλματος γίνεται τη μέρα της κηδείας του Γρηγόρη Λαμ-
πράκη, σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης του λαού για την
εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το ποιος κυβερνά
και ποιος προστατεύει τον τόπο. Και πράγματι, το ΝΑΤΟ μάς
«προστάτεψε» από τη χούντα των συνταγματαρχών (1967)
και την εισβολή της συμμάχου Τουρκίας στην Κύπρο (1974),
αποδεικνύοντας περίτρανα το λόγο της ύπαρξής του.

Με νου, λοιπόν, και γνώση, «ευχαριστούμε» κατ’ εξακο-
λούθηση τη μεγάλη ομπρέλα προστασίας της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ. Τώρα επανήλθαν για την προστασία μας και τη ρύθ-
μιση των προσφυγικών ροών.

«Δεν αντέχουμε άλλη προστασία, σκάσαμε!» μονολόγησε
η Μαρίνα, και της ήρθε στο μυαλό το παλιό αλλά και επί-
καιρο συνθηματάκι «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο»...

Προσφυγάκια Ατλαντικού

γράφει η
Ανδριανή Στράνη
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Ο δάσκαλος μόλις είχε τελειώσει το μάθημα
της Ιστορίας, σκυφτός και κουρασμένος μπήκε
στο γραφείο για διάλειμμα. Συνάδελφος από το
σωματείο περίμενε στο Σύλλογο Διδασκόντων
να τους ενημερώσει για τα προβλήματα του κλά-
δου και την πρώτη απεργία της νέας σχολικής
χρονιάς. Το ημερολόγιο θα έδειχνε 12 Νοέμβρη.
Νέοι αγώνες, νέο ξεκίνημα. Πριν καλά-καλά
τους χαιρετήσει, αθόρυβα ορισμένοι, αλλά και
επιδεικτικά κάποιοι άλλοι, βγήκαν στην αυλή
για να πάρουν αέρα, γιατί δεν άντεχαν, όπως σι-
γοψιθύριζαν, να τους μαυρίζουν την ψυχή οι
συνδικαλιστές προαναγγέλλοντας κακούς οι-
ωνούς. Κάποιοι χάθηκαν πίσω από τους υπο-
λογιστές. Σκέτη παγωμάρα.

Απόρησε κι ο ίδιος με την ψυχρολουσία. Δύ-
σκολοι καιροί για συνδικαλιστές! Τον περασμέ-
νο Απρίλη, στο ίδιο σχολείο τον είχαν καλέσει
δύο φορές, πανικόβλητοι όταν έμαθαν για πι-
θανή συγχώνευση, και ήθελαν το σωματείο για
στήριξη. Τώρα που πέρασε η ανάγκη, έδειχναν
σαν να μη τον γνώριζαν. Ας είναι, σκέφτηκε!
Εξάλλου γνώριζε καλά αυτές τις συμπεριφορές
της ανάγκης και της αδιαφορίας. Μαθημένα τα
βουνά απ’ τα χιόνια. Μοιράζοντας τη ζωή του
ανάμεσα στην τάξη και τους ταξικούς αγώνες,
γνωστός για το ήθος του, έβαζε πάντα πάνω απ’
όλα το σωματείο, κατανοώντας την πίεση και
την τρομοκρατία που είχε υποστεί ο κλάδος τα
τελευταία πέντε χρόνια.

Το παραπάνω σκηνικό απαξίωσης και αδια-
φορίας για οποιαδήποτε μορφή αντίστασης και
αγώνα, επαναλαμβανόμενο σε πολλά σχολεία,
δείχνει τα ανησυχητικά σημάδια αδυναμίας και
κόπωσης των εκπαιδευτικών. Λαός και εργα-
ζόμενοι, τον τελευταίο καιρό, επιλέγουν όλο
και περισσότερο την αποχή από τους αγώνες
μπροστά στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.
Με τα παλιά και τα νέα βάσανα, την απειλή και
το φόβο, φαίνεται ότι εμπεδώσαμε για τα καλά
τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και την ανα-
γκαιότητα της λιτότητας. Η πορεία του ευρώ
και της Ευρώπης είναι πλέον υποχρεωτικός
μονόδρομος. Στον πόλεμο αυτόν βασανιζόμα-
στε με καθημερινούς βομβαρδισμούς και επι-
λέγουμε να κλείνουμε τα αυτιά μας για να μην
ακούμε τον θόρυβο.

Οι βόμβες όμως σε έναν πόλεμο δεν έχουν
μόνο ήχο, αλλά και απώλειες. Τα χαμένα ερ-
γασιακά δικαιώματα είναι αμέτρητα. Ο εξαναγ-
καστικός προσανατολισμός της δημόσιας εκ-
παίδευσης στη νέα τάξη πραγμάτων που επι-
βάλλουν η ΕΕ, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, έχει ήδη
δρομολογηθεί από τις εγχώριες και υποτελείς
πολιτικές. Ήδη από τις εκλογές του Γενάρη, ο
πρώτος που μας έσφιξε φιλικά το χέρι ήταν ο
Άνχελ Γκουρία, αυτός που θα μας πρόσφερε
την αναγκαία τεχνογνωσία με την εφαρμογή

των «βέλτιστων πρακτικών» για την έξοδο από
την κρίση.

Στα καθ’ ημάς, στόχος του μνημονίου, μεταξύ
των άλλων, είναι και η αποδυνάμωση του συν-
δικάτου. Με το τρίτο μνημόνιο έρχεται ο νέος
«συνδικαλιστικός νόμος» ο οποίος θα περιορί-
ζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζο-
μένων στο όνομα της «απολιτικοποίησης της
δημόσιας διοίκησης». Σήμερα βέβαια, η εφαρ-
μογή αυτής της αντιλαϊκής εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, που σχεδιάζεται σύμφωνα με την «ερ-
γαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, προβάλλεται από τις
μηχανές προπαγάνδας του συστήματος (ΜΜΕ)
που θέλουν να τελειώσουν με τον «κακό συνδι-
καλισμό». Τα όπλα τους είναι η σκόπιμη παρα-
πληροφόρηση, η σύγχυση, η καλλιέργεια του
απολίτικου και η περιφρόνηση των συλλογικών
αποφάσεων και αγώνων. «Για όλα φταίνε οι
συνδικαλιστές»!

Βεβαίως, δεν είναι ψέμα ότι ένα κομμάτι του
συνδικαλισμού, ο κρατικοδίαιτος και κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός, γέννημα θρέμμα της σο-
σιαλδημοκρατίας, έφθειρε και διέφθειρε τους
ταξικούς αγώνες, καλλιεργώντας για δεκαετίες
το πνεύμα της συνδιοίκησης και συνδιαχείρισης
στα εργατικά σωματεία. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
αλήθεια ότι το κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σ’
αυτόν τον απαξιωμένο συνδικαλισμό και στη βά-
ση, διατηρήθηκε με μία αμφίδρομη σχέση εξυ-
πηρέτησης και στήριξης. Οι ίδιοι εργαζόμενοι
που απαξιώνουν και λοιδορούν τώρα το σωμα-
τείο είναι αυτοί που ευεργετήθηκαν στο παρελ-
θόν και εξαργύρωσαν τις συνδικαλιστικές θέ-
σεις με υπουργικούς θώκους και θέσεις διευ-
θυντών, γενικών γραμματέων υπουργείων και
οργανισμών. Άλλοι αρκέστηκαν σε μικρορου-
σφέτια, κρατώντας γερά το πελατειακό σύστημα.
Με τις ψήφους, την αποχή, την ανοχή και τη συ-
νενοχή, συντηρείται ο κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός, παλιός και νέος, δεξιός και «αριστερός»,
υποστηρίζοντας κάθε φορά, ανάλογα με τη θέση
που έχουν οι κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρα-
τάξεις, ότι άλλο είναι η κυβέρνηση και άλλο η
παράταξη. Υποκρισία και φαρισαϊσμός...

Ωστόσο, η ισοπέδωση και εξίσωση όλων των
συνδικαλιστικών παρατάξεων είναι ανόητη ή
σκόπιμη, και στοχεύει στον αφοπλισμό των ερ-
γαζομένων και την παράδοσή τους αμαχητί στα
χέρια του κεφαλαίου. Τα σωματεία στην εκπαί-
δευση (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) έχουν μακραίωνη ιστο-
ρία αγώνων και διεκδικήσεων για τη δημόσια
και δωρεάν παιδεία. Φανοστάτες των αγώνων
αυτών ο Γληνός και ο Τεμπονέρας, χαράζουν το
δρόμο για το δικαίωμα στη μόρφωση και τη δου-
λειά. Αυτή τη φλόγα του αγώνα κρατάμε σήμερα
ζωντανή με τις συμμετοχικές, μαζικές και δη-
μοκρατικές διαδικασίες στα πρωτοβάθμια σω-
ματεία.

Ωστόσο, στις Γενικές Συνελεύσεις τελευταία,
οι παρουσίες των δασκάλων είναι μετρημένες
στα δάκτυλα, με αποτέλεσμα πολλοί να μένουν
στην ίδια τάξη. Στην τάξη της αδιαφορίας. Οι δι-
καιολογίες προκύπτουν πάντα με την ίδια λογι-
κή. Τα σωματεία είναι πουλημένα, οι συνδικα-
λιστές λένε τα ίδια και τα ίδια με ξύλινη γλώσσα,
και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Ως κλάδος που
ασχολούμαστε με τα παιδιά, φαίνεται να αγα-
πάμε τα παραμύθια. Μόνο έτσι μπορεί να εξη-
γηθεί πως περιμένουμε αίσιο τέλος στα προ-
βλήματα της εκπαίδευσης με μεταθέσεις και
αναθέσεις.

Η ξύλινη πραγματικότητα ότι θα είσαι μέχρι
τα 67 σου χρόνια στην τάξη, μόνο στον κόσμο
του Πινόκιο μπορεί να ειπωθεί με ωραίο τρόπο.
Η συμμετοχή και η στήριξη του σωματείου είναι
επιτακτική για τους νέους αγώνες που έχουμε
μπροστά μας. Για να το κατανοήσουμε αρκεί να
δούμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και την εκ-
παίδευση με την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων και τις απολύσεις.

Μπροστά στους δύσκολους αγώνες που έρ-
χονται και την εργατική βαρυχειμωνιά, είναι
αναγκαίο να παλέψουμε για ένα ενιαίο και τα-
ξικό συνδικάτο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ και ΟΛ-
ΜΕ), που θα στηρίζει αποτελεσματικά τον κάθε
εργαζόμενο. Εάν νομίζουμε ότι το σωματείο εί-
ναι «πουλημένο», «προδοτικό» και «κυβερνη-
τικό», από τη δημόσια ή ιδιωτική εργοδοσία, εί-
ναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε με τη συμμε-
τοχή μας στις συλλογικές διαδικασίες και τους
αγώνες. Αντί να μουρμουράμε και να ομφαλο-
σκοπούμε, να εκλέγουμε ταξικά και μαχητικά
εκείνους τους συναδέλφους που χρόνια τώρα
στέκονται όρθιοι δίπλα μας, πρώτοι στους αγώ-
νες, χωρίς να έχουν εξαγοράσει κυβερνητικές
και διευθυντικές θέσεις. Αυτοί οι συνδικαλιστές
δεν έρχονται στα σχολεία για να πούνε το «πα-
ραμύθι» τους, δασκαλεμένοι από τη διαπλοκή
με την εξουσία.

Τώρα που μάθαμε το παλιό και το νέο, απ’
την καλή κι απ’ την ανάποδη, δεν μασάμε και
δεν θα επιτρέψουμε τον εμπαιγμό του κλάδου
από τους βαλτούς συνδικαλιστές που ενώ τα
αφεντικά τους ψηφίζουν «ναι» σε όλα τα μνη-
μόνια, οι ίδιοι στηρίζουν τις κυβερνητικές θέ-
σεις με δημιουργική ασάφεια. Οι ψευδαισθή-
σεις τελείωσαν. Ήρθε η ώρα το σωματείο να
επιστρέψει στην τάξη του. Γιατί το συνδικάτο
έχει χρώμα. Γιατί το σωματείο είμαστε όλοι
εμείς.

«Πάρτο απόφαση βρε Στράτο,
να γραφτείς στο συνδικάτο»γράφει η

Ανδριανή Στράνη



Κ
λείνουν φέτος εξήντα χρόνια από τότε που το
άψυχο κορμί τού «φτωχούλη» Μπέρτολτ Μπρεχτ
πήρε το δρόμο για το, απέναντι από το σπίτι του,

βερολινέζικο «Νεκροταφείο της Δωροθέας» (Doro-
theen-Friedhof), έχοντας κοντά του πολύ καλή συν-
τροφιά για ατέρμονες, γόνιμες, διαλεκτικές, γεμάτες
χιούμορ1 συζητήσεις: τον τάφο του Χέγκελ. Εκεί ακρι-
βώς, όπου, 15 χρόνια αργότερα, θα έρθει να «κοιμη-
θεί» δίπλα του, η συντρόφισσά του Έλενα Βάιγκελ, για
να μπορεί έτσι ο ίδιος να συνεχίζει να κάνει θεατρική
πράξη την πάντα «παρεμβατική σκέψη» του. Σε αυτά
τα εξήντα χρόνια ο Μπρεχτ, παρά τον πόλεμο λάσπης,
τα χτυπήματα κάτω απ’ τη μέση (καμιά φορά, εδώ κυ-
ριολεκτικά, αν θυμηθούμε τις φεμινιστοειδείς αρλουμ-
πολογίες τού «Sex for Text»), την διπλωματικά ξεπε-
ταχτική συγκαταβατικότητα απέναντι στο έργο του ή
τους χασμουρητογόνους, εθιμοτυπικούς, πανηγυρικούς
λιβανωτούς, έχει γίνει πια ένας Κλασικός. Και ακριβώς
σαν κλασικό πρέπει να τον διαβάζουμε, με άλλα λόγια,
όπως ακριβώς ο ίδιος μάς συμβουλεύει να διαβάζουμε
τη σκέψη στα έργα των Κλασικών του μαρξισμού, στο
μότο ετούτου του μικρού εισαγωγικού κειμένου. Κι
αυτό γιατί, πρώτα απ’ όλα, ο Μπρεχτ είναι ένας κλα-
σικός της γερμανικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας
(της Weltliteratur, για να θυμηθούμε και τον Γκαίτε
και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο), ένας ανανεωτής
της γερμανικής γλώσσας και, φυσικά, δίχως πια πολ-
λές αμφισβητήσεις, ένας κλασικός του θεάτρου: η ση-
μαντικότερη θεατρική προσωπικότητα του 20ου

αιώνα. Αλλά ο Μπρεχτ είναι επίσης και ένας κλασικός
παιδαγωγός, με την κυριολεκτική σημασία του όρου.
Αυτό δείχνουν τα «διδακτικά» θεατρικά του έργα, τα
κείμενά του για τη «Μικρή» και τη «Μεγάλη Παιδα-
γωγική», το «Μικρό Όργανο για το Θέατρο» και, γε-
νικότερα, το σύνολο του έργου του, μα πάνω απ’ όλα:
η έννοιά του της «παρεμβατικής σκέψης» (eingrei-
fendes Denken), της σκέψης δηλαδή που δεν μένει
σε μια θεωρησιακή, ενατενιστική, απλώς ερμηνευτική,
με άλλα λόγια: σχολαστικιστική (όπως έγραφε η 2η

μαρξική θέση για τον Φόυερμπαχ2) σχέση με την πραγ-
ματικότητα, αλλά παρεμβαίνει, μετά λόγου γνώσεως,

για την αλλαγή της. 
Και ο ίδιος, πάντως, περισσότερο σαν Δάσκαλο θα

’θελε να τον θυμόμαστε. Μας το λέει, με εκείνη τη
βαθειά, τη λενινιστική του διαλεκτικότητα και τη μαρ-
ξιστική του διαλεκτική βαθύτητα, στη φράση του Γα-
λιλαίου του, ότι σε ένα κόσμο που αλλάζει, που δεν
μπορεί να υπάρχει παρά αλλάζοντας, και να αλλάζει
για να μπορεί να υπάρχει: «Στόχος μου δεν είναι ν’
αποδείξω πως είχα πράγματι δίκιο, αλλά να εξακρι-
βώσω αν είχα πράγματι δίκιο». Μια διαλεκτική που
δεν είναι αλαζονική, κλειστή και τελεσίδικη, αλλά
ανοιχτή, μεταλλασσόμενη και γρηγορούσα σε έναν
κόσμο και μέλλον πάντα ανοιχτό, μια διαλεκτική κα-
θόλου ξερολική («δε θα μπορούσαμε, για το καλό της
προπαγάνδας, να κάνουμε έναν κατάλογο των ερω-
τημάτων που μας φαίνονται τελείως αναπάντητα;» θα
αναρωτηθεί στις Ιστορίες τού κ. Κόυνερ). Μια διαλε-
κτική «σίγουρη για την ωφελιμότητά της» που μπορεί
να γίνεται, ταυτόχρονα, γόνιμα αυτοκριτική και ανα-
στοχαστική:

Όταν ο κ. Κ., άκουσε ότι οι παλιοί μαθητές του τον
επαινούσαν, είπε: Ενώ οι μαθητές ξέχασαν από καιρό
τα λάθη του δασκάλου, αυτός ακόμα τα θυμάται (μτφρ.
Π. Μάρκαρη)

Μας το λέει, επίσης, σε εκείνο το κλασικό ποίημά του:
Μη λες πολύ συχνά ότι έχεις δίκιο δάσκαλε!
Άσε να το δουν κι οι μαθητές!
Μην πιέζεις πολύ την αλήθεια, Δεν το αντέχει.
Άκουγε όταν μιλάς! (μτφρ. Π. Μάρκαρης)
Και, πάνω απ’ όλα, μας το λέει ρητά και μας το αφήνει

σαν παρακαταθήκη στο «Δε χρειάζομαι ταφόπετρα»:
Δε χρειάζομαι ταφόπετρα, εγώ.
Αλλ’ αν εσείς χρειάζεστε μια για μένα
θα ήθελα κει πάνω να γραφτεί:
«Έκανε προτάσεις. Εμείς 
πράξη τις κάναμε».
Μια τέτοια επιγραφή
Θα ’ταν τιμή για όλους μας (μτφρ. Μ. Πλωρίτης)
Στην προσπάθειά μας, λοιπόν, να μαθητέψουμε

στη σκέψη του για να «κάνουμε πράξη τις προτάσεις
του», παραιτηθήκαμε συνειδητά από το να παρασι-
τήσουμε σχολαστικιστικά σε αυτή τη σκέψη ή να φι-
λολογήσουμε ασυστόλως για πράγματα «που τα ξέ-
ρουμε», αλλά συχνά «τα ξεχνάμε» ή δεν μας αφή-
νουν (ή δεν θέλουμε) να τα θυμηθούμε. Γι’ αυτό,
για τα 60χρονα από την «μετοικεσία» του, διαλέξαμε
τρία μικρά κείμενά του, γνωστά, ίσως, στους πα-
λιότερους, αλλά που το ξαναδιάβασμά τους, στους
«σκοτεινούς καιρούς» μας, εκλύει ένα καινούργιο
δραστικό, χειραφετητικό και σκεψαφετητικό νόημα. 

Το πρώτο είναι ένα γνωστό κλασικό κείμενο, με
τον τίτλο «Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς
την αλήθεια», το δεύτερο η «Ομιλία στο 1ο Διεθνές
Συνέδριο συγγραφέων για την υπεράσπιση της
κουλτούρας» (και τα δύο από το βιβλίο: Μπέρτολτ
Μπρεχτ, Πολιτικά κείμενα, μτφρ. Β. Βεργωτής, Αθή-
να 1987, εκδ. Στοχαστής), και το τρίτο ένα απόσπα-
σμα από τα κείμενά του για τη φιλοσοφία και τον
μαρξισμό (Μπέρτολτ Μπρεχτ, Για τη Φιλοσοφία και
τον Μαρξισμό, μτφρ. Β. Βεργωτής, Αθήνα 2007, εκδ.
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γράφει ο Βασίλης Αλεξίου

Για το μεγάλο Δάσκαλο
Μπέρτολτ Μπρεχτ
(Με αφορμή τα εξήντα χρόνια από το θάνατό του)

Γυμνή και χωρίς περιτυλίγματα
Προχωράει δίχως ντροπή μπροστά σου, γιατί είναι σίγουρη

Για την ωφελιμότητά της.
Δε στενοχωριέται

Που την ξέρεις κιόλας, της αρκεί
Που την έχεις ξεχάσει.

Μιλά
Με την αλαζονεία του μεγαλείου. Χωρίς τελετουργίες

Χωρίς εισαγωγές
Κάνει την είσοδό της, συνηθισμένη

Να βρίσκει σεβασμό εξ αιτίας της ωφελιμότητάς της.
Το ακροατήριό της είναι η φτώχεια, που δεν έχει χρόνο.

Η παγωνιά και η πείνα αγρυπνούν
Περιφρουρώντας την προσοχή του ακροατηρίου. 

Η πιο μικρή έλλειψη προσοχής
Τους καταδικάζει σ’ άμεση καταστροφή.

Μα όσο κυριαρχικά κάνει την είσοδό της
Τόσο μ’ ακρίβεια δείχνει πως χωρίς το ακροατήριό της τίποτα δεν είναι

Ούτε θα είχε φτάσει ούτε θα ’ξερε
Πού να πάει ή πού να μείνει

Αν δεν την είχανε δεχτεί. Πραγματικά αν έμενε αδίδαχτη απ’ αυτούς
Που χτες ακόμα ζούσανε στην άγνοια

Γρήγορα θα ’χανε τη δύναμή της και βιαστικά θα είχε διαλυθεί.
(«Η σκέψη στα έργα των Κλασικών», μτφρ. Ν. Βαλαβάνη)

1 Πρβλ. τη φράση τού Μπρεχτ από το «Flüchtingsgespräche»: «Δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα κανέναν άνθρωπο χωρίς χιούμορ, ο οποίος να έχει καταλάβει την διαλεκτική του Χέγκελ»,
B. Brecht, Gesammelte Werke in 20 Bände, Φραγκφούρτη 1967, Suhrkamp, τόμος 14ος, σ. 1461-1462.

2 «Το ζήτημα αν η ανθρώπινη νόηση μπορεί να καταχτήσει την αντικειμενική (gegenständliche) αλήθεια δεν είναι ζήτημα θεωρίας, αλλά πραχτικό ζήτημα. Στην πράξη πρέπει ο άνθρωπος ν’
αποδείξει την αλήθεια, δηλαδή την πραγματικότητα και τη δύναμη, το εντεύθεν (Diesseitigkeit) της νόησής του. Η διαμάχη για την πραγματικότητα τής απομονωμένης από την πράξη νόησης είναι
καθαρά σχολαστικό ζήτημα» «Θέσεις για τον Φόυερμπαχ», στο Φρ. Ένγκελς, «Η καταγωγή της Οικογένειας…», Αθήνα χ.χ., εκδ. Αναγνωστίδη, σσ. 253-254.



Οι συγγραφείς που μαθαίνουν τα έγ-
κλήματα τού φασισμού, στο δικό τους
πετσί ή στο πετσί άλλων, και νοιώθουν
φρίκη γι’ αυτά, δε σημαίνει πως μ’ αυτή
την εμπειρία και μ’ αυτή τη φρίκη είναι
κιόλας σε θέση να πολεμήσουν αυτά τα
εγκλήματα. Μπορεί μερικοί να πιστέ-
ψουν πως αρκεί ή περιγραφή των εγκλη-
μάτων, ιδιαίτερα όταν ένα μεγάλο λογο-
τεχνικό ταλέντο και η γνήσια οργή κάνουν
τις περιγραφές αληθινά εντυπωσιακές.
Πραγματικά, αυτές οί περιγραφές είναι
πολύ σημαντικές. Εδώ γίνονται εγκλή-
ματα. Αυτό δεν είναι σωστό. Έδώ σκοτώ-
νουν ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να γί-
νεται. Τι τις θέλουμε τις μακριές συζη-
τήσεις; Θα ξεσηκωθούμε και θα ’ρθούμε
στα χέρια με τούς βασανιστές. Συνάδελ-
φοι, τις χρειαζόμαστε τις συζητήσεις.

Μπορεί κανείς να ξεσηκωθεί, δεν εί-
ναι τόσο δύσκολο. Μετά όμως έρχεται
το «θα ’ρθούμε στα χέρια», κι εδώ αρ-
χίζουν κιόλας οι δυσκολίες. Η οργή
υπάρχει, τον αντίπαλο τον ξέρουν όλοι·
πώς τον ρίχνουνε όμως; Ο συγγραφέας
μπορεί να πει: δική μου δουλειά είναι
να καταγέλλω την αδικία, και μπορεί να
αφεθεί στόν αναγνώστη το πώς θα τη
βγάλει απ’ τη μέση. Τότε όμως ο συγ-
γραφέας θα δει κάτι περίεργο. Θα δεί
πως η οργή καθώς κι η συμπόνια είναι
κάτι το ποσοτικό, κάτι που ύπάρχει σε
μια ορισμένη ποσότητα και που μπορεί
να εξαντληθεί. Και το χειρότερο είναι:
εξαντλείται στο βαθμό που γίνεται όλο
και πιο απαραίτητη.

Μου έλεγαν μερικοί συνάδελφοι: Την
πρώτη φορά που καταγγείλαμε τη σφαγή
φίλων μας σηκώθηκε μια κραυγή φρί-

κης – και μας δόθηκε πολλή βοήθεια.
Τότε είχαν σκοτώσει εκατό. Όταν όμως
δολοφόνησαν χίλιους κι όταν οί δολο-
φονίες δεν είχαν τελειωμό, άπλώθηκε
σιωπή ένα γύρω και μας δίνονταν πια
πολύ λίγη βοήθεια. Έτσι είναι: Όταν τα
εγκλήματα πληθαίνουν, γίνοται αόρατα.
Όταν οι συμφορές γίνονται ανυπόφορες,
δεν ακούει πια κανείς τα ουρλιαχτα. Δο-
λοφονούν έναν κι αυτός που βλέπει τη
δολοφονία πέφτει λιπόθυμος. Είναι φυ-
σικό. Όταν έρχονται πια τα έγκλήματα
σαν την βροχή, δε φωνάζει πια κανένας
– «σταμάτα».

Ώστε λοιπόν έτσι είναι. Τι πρέπει να
γίνει; Δεν υπάρχει κανένα μέσο να κανει
κανείς τους ανθρώπους να μή στρέφουν
το πρόσωπό τους απ’ τις αγριότητες;
Γιατί στρέφουν το πρόσωπό τους; Το κά-
νουν, γιατί δέ βλέπουν καμιά δυνατότητα
παρέμβασης. Οι ανθρωποι δε χάνουν την
ώρα τους μπροστα στον πόνο ενός άλλου
όταν δε μπορούν να τον βοηθήσουν.
Μπορεί κανείς να συγκρατήσει το χτύ-
πημα όταν ξέρει πότε θα πέσει και πού
θα πέσει και για ποιο λόγο θα πέσει,
ποιος ειν’ ο σκοπός του. Κι όταν μπορεί
κανείς να συγκρατήσει το χτύπημα, όταν
υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, κι ας εί-
ναι και μικρή, τότε μπορεί κανείς να
συμπονέσει το θύμα. Ίσως και στην αν-
τίθετη περίπτωση, όχι όμως για πολύ,
παντως όχι για τόσον καιρό όσο πέφτουν
τα χτυπήματα πάνω στο θύμα. Λοιπόν:
Γιατί πέφτει το χτύπημα; Γιατί πετάνε
την κουλτούρα στα σκουπίδια, εκείνα τα
υπολείμματα κουλτούρας που μάς έχουν
μείνει,· γιατί φτωχαίνουν, γυμνώνουν,
εκμηδενίζουν ώς ένα βαθμό ή και ολό-

τελα τις ζωές τόσων εκατομμυρίων αν-
θρώπων, των πιο πολλών;

Μερικοί από μάς απάντησαν σ’ αυτό
το ερώτημα. Είπαν: Από ωμότητα. Πι-
στεύουν πως είναι μάρτυρες μιας τρο-
μαχτικές έκρηξης ωμότητας σ’ ένα τμή-
μα της ανθρωπότητας που είναι κιόλας
μεγάλο και που ολοένα μεγαλώνει, μιας
φριχτής διαδικασίας χωρίς καμιά ανα-
γνωρίσιμη αιτία, μιας διαδικασίας που
ξεκίνησε αναπαντεχα και που ίσως, κα-
θώς ελπίζουν, σταματήσει το ίδιο ανα-
πάντεχα, μιας συνταραχτικής εμφάνισης
μιας βαρβαρότητας ενστιχτώδικης μορ-
φής που πολύν καιρό έμενε καταπιεσμέ-
νη ή σε λανθανουσα κατασταση.

Αυτοί που απαντούν έτσι το νοιώθουν
φυσικά κι οι ίδιοι πως μια τέτοια απά-
τηση δεν πάει πολύ μακριά. Και το νοι-
ώθουν επίσης κι οι ίδιοι πως δεν πρέπει
κανείς να δίνει στην ωμότητα τη χροιά
φυσικής δύναμης, ακαταμάχητης δύνα-
μης της Κόλασης.

Μιλούν επομένως για παραμελημένη
διαπαιδαγώγηση του ανθρώπινου γέ-
νους. Κάτι εκεί παραλείψανε ή κάτι δε
μπόρεσε να γίνει από βιασύνη. Πρέπει
κανείς να διορθώσει τώρα την παράλει-
ψη. Πρέπει στην ωμότητα ν’ αντιπαρα-
ταχτεί η καλωσύνη. Πρέπει να επικαλε-
στούμε τα μεγάλα λόγια, τις επικλήσεις
που μας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν,
τις αιώνιες ιδέες: αγάπη της έλευθε-
ρίας, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, που η
επενέργειά τους είναι εγγυημένη ιστο-
ρικά. Και χρησιμοποιούν τις μεγάλες
έπικλήσεις.

Τι γίνεται; Την κατηγορία πως είναι
ωμός την απαντά ο φασισμός με το φα-
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Μια αναγκαία διαπίστωση 
στον αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα

Συναδελφοι, θα ήθελα χωρίς να σκοπεύω να πω τίποτα το
ιδιαίτερα καινούργιο, να πω κάτι για την καταπολέμηση των

δυναμεων εκείνων που καταπιάνονται σήμερα να πνίξουν στο
αίμα και τη λάσπη το δυτικό πολιτισμό, ή μάλλον τα

απομειναρια του πολιτισμού που μας άφησε πίσω του ενας
αιώνας εκμετάλλευσης. Θα ’θελα να σας στρέψω την προσοχή

σ’ ένα μονάχα σημείο, όπου κατά τη γνώμη μου πρέπει να
υπάρχει σαφήνεια, αν θέλει κανείς να πολεμήσει αυτές τις
δυνάμεις αποτελεσματικά και προπαντός ως το τέλος τους.
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νατικό έπαινο της ωμότητας. Την κατη-
γορία πως είναι φανατικός, με τον έπαινο
του φανατισμού. Την κατηγορία πως πάει
ενάντια στη λογική την αντιμετωπίζει με
μια χαρούμενη καταδίκη της λογικής.

Γιατί κι ο φασισμός βρίσκει καθυστε-
ρημένη τη διαπαιδαγώγηση. Περιμένει
πάρα πολλά από ένα επηρεασμό του νου
και μια σταθεροποίησή του στις καρδιές
των ανθρώπων. Στις αγριότητες των κελ-
λιών του γιά βασανιστήρια προσθέτει τις
αγριότητες των σχολείων, των εφημερί-
δων του, των θεάτρων. Διαπαιδαγωγεί
ολόκληρο τό έθνος, και το διαπαιδαγωγεί
όλες τις ώρες της ημέρας. Στη μεγάλη
πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει να προ-
σφέρει και πολλά, που θα πει πως πρέ-
πει να διαπαιδαγωγεί συνεχώς. Δε δίνει
φαΐ, άρα πρέπει να διαπαιδαγωγεί σε εγ-
κράτεια. Δε μπορεί να βάλει σε τάξη την
παραγωγή του και χρειάζεται πολέμους,
άρα πρέπει να διαπαιδαγωγήσει τον κό-
σμο σε σωματικό θάρρος. Χρειάζεται θυ-
σίες, πρέπει λοπόν να διαπαιδαγωγήσει
στο πνεύμα της θυσίας. Κι αυτά είναι ιδα-
νικά, είναι απαιτήσεις από τους ανθρώ-
πους, μερικά απ’ αυτά είναι μάλιστα
υψηλά ιδανικά, υψηλές απαιτήσεις.

Ξέρουμε τώρα τι υπηρετούν αυτά τα
ιδανικά, ποιός είναι που διαπαιδαγωγεί
και ποιον σκοπεύει να εξυπηρετήσει με
τη διαπαιδαγώγηση – όχι αυτόν που δια-
παιδαγωγείται.

Τι γίνεται με τα δικά μας ιδανικά; Κι
εκείνοι από μας που βλέπουν το βασικό
κακό στην ωμότητα, τη βαρβαρότητα, μι-
λάνε όπως είδαμε μονάχα για διαπαιδα-
γώγηση, μονάχα για παρεμβάσεις στα
πνεύματα – για καμιάν άλλη παρέμβαση
πάντως. Μιλάνε για τη διαπαιδαγώγηση
στο καλό. Η καλωσύνη όμως δε θα ’ρθει
από την επίκληση της καλωσύνης, της
καλωσύνης σε κάθε περίσταση, ακόμα
και στις χειρότερες συνθήκες, ακριβώς
όπως η ωμότητα μονάχη.

Ουτ’ εγώ πιστεύω στην ωμότητα για
την ωμότητα. Πρέπει να υπερασπίσει
κανείς την ανθρωπότητα από την κατη-
γορία πως θα ήταν ωμή ακόμα κι αν η
ωμότητα δεν ήταν τόσο αποδοτική όπως
σήμερα· είναι έξυπνη η παράφραση του
φίλου μου τού Φόυχτβάνγκερ, όταν λέει:
«η προστυχιά πριν απ’ το ατομικό συμ-
φέρον» – όμως έχει άδικο. Η ωμότητα,
αιτία δεν έχει την ωμότητα παρά τις
μπίζνες που δεν μπορούν να γίνουν χω-
ρίς αυτή.

Στη μικρή χώρα απ’ όπου έρχομαι οι
συνθήκες είναι λιγότερο φρικιαστικές

από αλλού· όμως κάθε βδομάδα κατα-
στρέφονται 5000 κεφάλια καλά ζώα. Αυ-
τό είναι κακό, δεν είναι όμως έκρηξη
ξαφνικής δίψας για αίμα. Αν ήταν έτσι
τα πράγματα δεν θα ’ταν τόσο άσχημα. Η
καταστροφή των ζώων κι η καταστροφή
της κουλτούρας αιτία δεν έχουν τα βάρ-
βαρα ένστιχτα. Και στις δυο περιπτώσεις
καταστρέφεται από τα όχι χωρίς κόπο
δημιουργημένα αγαθά ένα μέρος, επει-
δή έγινε περιτό βάρος. Μπροστά στην
πείνα που δυναστεύει και τις πέντε
ηπείρους τέτοια μέτρα είναι χωρίς αμ-
φιβολία εγκλήματα, δεν έχουν όμως κα-
μιά σχέση με κακοβουλία, καθόλου μά-
λιστα. Σήμερα έχουμε στις πιο πολλές
χώρες του κόσμου κοινωνικές συνθήκες
τέτοιες που τα έγκλήματα κάθε λογής
παίρνουν μεγάλα βραβεία κι οι αρετές
κοστίζουν πολύ ακριβά. «Ο καλός είναι
άοπλος, και τόν άοπλο τον κανουν κομ-
μάτια, με την ωμότητα τα πετυχαίνει κα-
νείς όμως όλα. Η προστυχιά βολεύεται
γιά να βαστήξει 10.000 χρόνια. Αντίθετα,
η καλωσύνη χρειάζεται φρουρό· δε βρί-
σκει όμως κανένα».

Ας προφυλαχτούμε από το να τη ζητή-
σουμε, έτσι απλά-απλά, από τους ανθρώ-
πους! Δε θέλουμε άλλωστε να ζητάμε τα
αδύνατα! Ας μην εκθέσουμε τον εαυτό
μας στην επίκριση πως κι εμείς ερχόμα-
στε με εκκλήσεις στους ανθρώπους να
κάνουν υπεράνθρωπα πράγματα, δηλαδή
να υποφέρουν ενάρετα φοβερές συνθή-
κες, που θα μπορούσαν βέβαια αλλά που
δεν πρέπει να άλλαχτούν! Ας μη μιλάμε
συνέχεια για την κουλτούρα!

Ας λυπηθούμε την κουλτούρα, πρώτα
όμως τους ανθρώπους! Η κουλτούρα θα
σωθεί αν σωθούν οι άνθρωποι. Ας μην
αφεθούμε να μας παρασύρει η άποψη
πως οι άνθρωποι υπάρχουν τάχα για την
κουλτούρα, κι όχι η κουλτούρα γι’ αυ-
τούς! Αυτό θα ’μοιαζε τρομερά μ’ αυτό
που γίνεται στις μεγάλες αγορές, όπου
οι άνθρωποι υπάρχουν για τα ζώα, κι όχι
τα ζώα για τους ανθρώπους!
Συνάδελφοι, 
ας σκεφτούμε τη ρίζα του κακού!

Μια μεγάλη τώρα διδασκαλία, που
κερδίζει όλο και πιο πλατιές ανθρώπι-
νες μάζες στον πλανήτη μας, που είναι
πολύ νεαρός ακόμα, λέει πως η ρίζα
όλου του κακού είναι οι σχέσεις μας
ιδιοχτησίας. Απλή όπως κάθε μεγάλη δι-
δασκαλία, κέρδισε εκείνες τις ανθρώ-
πινες μάζες που υποφέρουν πιο πολύ
απ’ όλους κάτω απ’ τις σημερινές σχέ-
σεις ιδιοχτησίας και τις βάρβαρες με-

θόδους που χρησιμοποιούνται για υπε-
ράσπισή τους. Αυτή η διδασκαλία μπαί-
νει σε πράξη σε μια χώρα που αποτελεί
το ένα έκτο της γης, όπου την εξουσία
την πήραν στα χέρια τους οι καταπιεσμέ-
νοι και οι χωρίς ιδιοχτησία. Εκεί δεν
υπάρχει πια καταστροφή αγαθών, ούτε
καταστροφή τής κουλτούρας.

Πολλοί από μας τους συγγραφείς που
ζούμε τη φρίκη του φασισμού και που
αγαναχτούμε για τα εγκλήματά του, δεν
έχουν καταλάβει αυτή τη διδασκαλία,
δεν ανακαλύψανε τη ρίζα της αγριότητας
που τους κάνει ν’ αγαναχτούνε. Σ’ αυτούς
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να νομίσουν
πως οι φρικαλεότητες του φασισμού δεν
είναι αναγκαίες. Αλλά, για τη διατήρηση
των σημερινών σχέσεων ιδιοχτησίας αυ-
τές οι φρικαλεότητες είναι αναγκαίες.
Εδώ οι φασίστες δε λένε ψέματα, λένε
την άλήθεια. Εκείνοι από τους φίλους
μας που είναι το ίδιο όπως κι έμείς αγα-
ναχτισμένοι για τις φρικαλεότητες του
φασισμού, θέλουν όμως να διατηρήσουν
τις σχέσεις ιδιοχτησίας ή άδιαφορούν
για το αν θα μείνουν στη θέση τους ή όχι,
δε μπορούν να παλέψουν έναντια στην
τόσο υπέρτερη σε δυνάμεις βαρβαρότη-
τα με την απαιτούμενη δύναμη και την
απαιτούμενη διάρκεια γιατί δεν κατονο-
μάζουν και δε βοηθάνε να δημιουργη-
θούν οι κοινωνικές συνθήκες όπου η
βαρβαρότητα δε θάχε καμιά θέση. Εκεί-
νοι όμως που γυρεύοντας τη ρίζα του κα-
κού βρήκαν τις σχέσεις ιδιοχτησίας, αυ-
τοί κατέβηκαν μέσ’ από ένα inferno από
όλο και πιο βαθιά ριζωμένες αγριότητες,
μέχρι που έφτασαν εκεί όπου ένα μικρό
μέρος της ανθρωπότητας έχει στηρίξει
την ανελέητή του κυριαρχία. Την έχει
στηρίξει σ’ εκείνη την ατομική ιδιοχτη-
σία που χρησιμεύει για την εκμετάλλευ-
ση του συνάνθρωπου και που την υπε-
ρασπίζονται με τα νύχια και με τα δόντια,
θυσιάζοντας μια κουλτούρα που άρνιέται
πια να χρησιμοποιηθεί για μια τέτοια
υπεράσπιση ή που δεν είναι πια κατάλ-
ληλη για κάτι παρόμοιο, θυσιάζοντας
όλους τους νόμους της ανθρώπινης συμ-
βίωσης, που γι’ αυτούς ή ανθρωπότητα
έχει παλέψει απεγνωσμένα τόσους αι-
ώνες και με τόσο κουράγιο.

Συνάδελφοι, ας μιλήσουμε για τις σχέ-
σεις ιδιοχτησίας!

Αυτό ήθελα να πω για τον αγώνα ενάν-
τια στην βαρβαρότητα που απλώνεται,
για να ειπωθεί κι εδώ, για να ειπωθεί κι
από μένα.

[Παρίσι, 1935]

*Σ.Μ.: Gemeinheit geht vor Eigennub. Λογοπαίγνιο με τo ναζιστικό σλόγκαν: «Gemeinnub geht vor Eigennub». Τό κοινό συμφέρον πριν απ’ το
άτομικό συμφέρον.



Α: Το θάρρος να γράψει κανείς την αλήθεια
Φαίνεται αυτονόητο πως αυτός που γράφει πρέπει να γράφει

την αλήθεια, µε την έννοια δηλαδή πως δεν πρέπει να την κατα-
πνίγει ή να την αποσιωπά και πως δεν πρέπει να γράφει τίποτα
που δεν είναι αληθινό. Δεν πρέπει να σκύβει στους ισχυρούς, δεν
πρέπει να εξαπατά τους αδύναµους. Είναι φυσικά πολύ δύσκολο
να µη σκύβεις στους ισχυρούς, και είναι πολύ κερδοφόρο να εξα-
πατάς τους αδύναµους. Το να µην αρέσεις στους πλούσιους σηµαί-
νει να παραιτείσαι απ’ τον πλούτο. Το να παραιτείσαι από την πλη-
ρωµή για καµωµένη δουλειά πάει να πει, σε ορισµένες συνθήκες,
να θυσιάζεις τη δουλειά, και το ν’ αποδιώχνεις τη φήµη ανάµεσα
στους ισχυρούς σηµαίνει συχνά ν’ αποδιώχνεις κάθε φήµη. Όλα
αυτά απαιτούν θάρρος. Οι καιροί της πιο σκληρής καταπίεσης εί-
ναι τις πιο πολλές φορές καιροί όπου γίνεται πολύς λόγος για
µεγάλα και υψηλά πράγµατα. Χρειάζεται θάρρος για να µιλάς σε
τέτοιους καιρούς για πράγµατα τόσο χαµηλά και τόσο φτηνά, όπως
το φαγητό και το σπίτι του εργαζόµενου, µέσα σε µια βοή από ξε-
φωνητά ότι το βασικό είναι το πνεύµα της θυσίας. Όταν φορτώνουν
τους αγρότες µε τιµές, χρειάζεται θάρρος να µιλάς για µηχανήµατα
και φτηνές ζωοτροφές που θα ευκόλυναν την τιµηµένη δουλειά.
Όταν απ’ όλους τους ραδιοσταθμούς ουρλιάζουν πως ο άνθρωπος
χωρίς γνώση και μάθηση είναι καλύτερος από το μορφωμένο, θέ-
λει τότε θάρρος να ρωτήσεις: καλύτερος για ποιον; Όταν γίνεται
λόγος για τέλειες και ατελείς φυλές, χρειάζεται θάρρος να ρωτή-
σεις αν η πείνα κι η αμάθεια κι ο πόλεμος δεν φέρνουν βαρειές
παραμορφώσεις. Και ξανά, θέλει θάρρος να πει κανείς την αλή-
θεια για τον εαυτό του, το νικημένο. Πολλοί καταδιωγμένοι χάνουν
την ικανότητα να βλέπουν τα λάθη τους. Η καταδίωξη τούς φαί-
νεται η πιο μεγάλη αδικία. Αφού οι διώχτες που τους καταδιώκουν
είναι οι κακοί· εκείνοι, οι καλοί, διώκονται για την αρετή τους.
Αυτή όμως η αρετή χτυπήθηκε, νικήθηκε κι εμποδίστηκε. Ήταν
άρα μια αδύναμη αρετή, μια κακή, ανεπίτρεπτη, απαράδεχτη αρε-
τή. Γιατί δεν μπορεί ποτέ να παραδεχτούμε στην αρετή την αδυ-
ναμία της, όπως στη βροχή την υγράδα της. Το να πεις πως οι κα-
λοί δεν νικήθηκαν γιατί ήταν καλοί παρά γιατί ήταν ανήµποροι,
αυτό χρειάζεται θάρρος. Φυσικά η αλήθεια πρέπει να γράφεται
μέσα στον αγώνα με ψευτιά, και δεν πρέπει να ’ναι κάτι το γενικό,
το απρόσιτο και πολυσήμαντο. Γιατί απ’ αυτήν ακριβώς τη γενική,
απρόσιτη στόφα, είναι καμωμένη η ψευτιά. Όταν λένε για κάποιον
πως είπε την αλήθεια, πάει να πει πως μερικοί ή πολλοί ή κάποιος

είπαν κάτι άλλο, κάποιο ψέμα ή κάποια γενικότητα. Αυτός όμως
είπε την αλήθεια, κάτι το πραχτικό, το πραγματικό, το αναντίρρητο,
αυτό ακριβώς που έπρεπε να πει.

Δε χρειάζεται πολύ θάρρος για να παραπονεθεί κανείς για την
κακία του κόσμου και το θρίαμβο τής ωμότητας και για ν’ απειλεί
με το θρίαμβο τού πνεύματος από ένα μέρος τού κόσμου όπου του
επιτρέπουν ακόμα να το κάνει αυτό. Ορθώνονται τότε πολλοί σα
να ’ταν κανόνια στραμμένα ενάντιά τους, ενώ τούς κοιτάζουν μο-
νάχα μονόκλ. Ξεφωνίζουν τις γενικές τους απαιτήσεις σ’ ένα κό-
σμο που αγαπά τους ακίνδυνους ανθρώπους. Απαιτούν μια καθο-
λική δικαιοσύνη για την οποία δε δούλεψαν ούτε στο ελάχιστο και
μια γενική ελευθερία. Απαιτούν ένα κομμάτι απ’ τη λεία που έχει
τάχα κιόλας μοιραστεί από καιρό μαζί τους. Αλήθεια νομίζουν
πως είναι μονάχα αυτό που ακούγεται όμορφο. Κι όταν η αλήθεια
είναι κάτι με αριθμούς, κάτι το ξερό και χειροπιαστό, κάτι που για
να το ’βρεις θέλει κόπο και μελέτη, αυτά για κείνους δεν είναι
αλήθεια, δεν τους εκστασιάζει. Αυτοί έχουν το εξωτερικό παρου-
σιαστικό μονάχα των ανθρώπων που λένε την αλήθεια. Το τραγικό
μ’ αυτούς είναι: Δεν ξέρουν ποια είναι η αλήθεια.. 

Β: Η εξυπνάδα να αναγνωρίσει κανείς την αλήθεια
Μια κι είναι δύσκολο να γράψει κανείς την αλήθεια αφού την

καταπνίγουν παντού, στους πιο πολλούς φαίνεται ζήτημα πεποι-
θήσεων μονάχα το αν θα γραφτεί ή όχι. Πιστεύουν πως το μόνο
που χρειάζεται είναι το κουράγιο. Ξεχνούν τη δεύτερη δυσκολία
το να βρεθεί η αλήθεια, Γιατί με κανένα τρόπο δεν ειν’ εύκολο να
τη βρει κανείς. Πρώτα-πρώτα είναι κιόλας δύσκολο να βρει κανείς
ποια αλήθεια αξίζει να ειπωθεί. 

Για παράδειγμα τώρα, μπρος σ’ όλα τα μάτια, τα μεγάλα πολι-
τισμένα κράτη βουλιάζουν το ένα μετά το άλλο στην πιο τρομερή
βαρβαρότητα. Κι ακόμα, είναι γνωστό πως ο εσωτερικός πόλεμος,
που γίνεται με τα πιο τρομαχτικά μέσα, μπορεί από ώρα σε ώρα
να μετατραπεί σε εξωτερικό, που μπορεί θαυμάσια να κάνει τον
πλανήτη μας ένα γιγάντιο σωρό συντρίμμια. Αυτό είναι χωρίς αμ-
φιβολία μια αλήθεια, υπάρχουν όμως φυσικά κι άλλες αλήθειες.
Για παράδειγμα, δεν είναι ψέμα το ότι οι καρέκλες έχουν πάτο και
το ότι η βροχή πέφτει από πάνω προς τα κάτω. Πολλοί γράφουν
τέτοιου είδους αλήθειες. Μοιάζουν με ζωγράφους που φιλοτε-
χνούν με νεκρές φύσεις τους τοίχους καραβιών που βουλιάζουν.
Η πρώτη μας δυσκολία δεν υπάρχει γι’ αυτούς, κι έχουν παρόλ’
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ΠΕΝΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ για να γράψει κανείς την αλήθεια

Όποιος σήµερα θέλει να πολεµήσει την ψευτιά και την αµάθεια
και να γράφει την αλήθεια έχει να ξεπεράσει το λιγότερο πέντε

δυσκολίες. Πρέπει να έχει το θάρρος να γράφει την αλήθεια,
παρόλο που παντού την καταπνίγουν· την εξυπνάδα να την

αναγνωρίσει, παρόλο που τη σκεπάζουν παντού· την τέχνη να την
κάνει ευκολοµεταχείριστη σαν όπλο· την κρίση να διαλέξει

εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναµη· την
πονηριά να τη διαδώσει ανάµεσά τους. Αυτές οι δυσκολίες 

είναι µεγάλες για κείνους που γράφουν κάτω απ’ το φασισµό,
υπάρχουν όµως και γι’ αυτούς που τους κυνήγησαν ή που έφυγαν,

ακόµα και για όσους γράφουν στις χώρες της αστικής
ελευθερίας.
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αυτά τη συνείδησή τους ήσυχη. Ανεπηρέαστοι από τους ισχυρούς,
χωρίς όμως και να τους επηρεάζουν κι οι φωνές των κατατρεγ-
μένων, ζωγραφίζουν τα τοπία τους. Το παράλογο στον τρόπο που
ενεργούν τους δημιουργεί ένα «βαθύ» πεσιμισμό, που τον πουλάνε
σε καλή τιμή και που θα ’πρεπε στην πραγματικότητα να τον έχουν
οι υπόλοιποι, που βλέπουν τέτοιους καλλιτέχνες και τέτοια ξε-
πουλήματα. Και δεν είναι εύκολο ούτε καν να διακρίνεις πως οι
αλήθειéς τους μοιάζουν μ’ αυτές για τις καρέκλες ή τη βροχή· τις
πιο πολλές φορές δείχνουν ολότελα διαφορετικές, δείχνουν γι’
αλήθειες πάνω σε σημαντικά θέματα. Γιατί η ουσία της καλλιτε-
χνικής διαμόρφωσης βρίσκεται ακριβώς στο ότι δίνει σημασία σ’
αυτό που διαμορφώνει. Χρειάζεται προσεχτική παρατήρηση για
να διακρίνει κανείς πως το μόνο που λένε είναι: ««Μια καρέκλα
είναι μια καρέκλα», και: «Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τη
βροχή να πέφτει προς τα κάτω».

Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να βρουν την αλήθεια που
αξίζει να γραφτεί. Άλλοι πάλι πραγματικά καταπιάνονται με τα πιο
ζωντανά προβλήματα, δεν τρέμουν ούτε τους καταπιεστές ούτε τη
φτώχεια και παρόλ’ αυτά δεν μπορούν να βρουν την αλήθεια. Σ’
αυτούς λείπουν οι γνώσεις. Είναι γεμάτοι από παλιές προλήψεις,
από φημισμένες συχνά καλοδιατυπωμένες αρχαίες προκαταλή-
ψεις. Ο κόσμος είναι πολύ περίπλοκος γι’ αυτούς· δεν ξέρουν τα
γεγονότα και δε διακρίνουν τους συσχετισμούς. Εκτός απ’ τις πε-
ποιθήσεις χρειάζονται και γνώσεις, που βρίσκονται, και μέθοδες,
που μαθαίνονται. Για όλους όσους γράφουν σ’ αυτούς τους καιρούς
των περιπλοκών και των μεγάλων αλλαγών χρειάζεται γνώση της
ματεριαλιστικής διαλεχτικής, της οικονομίας και της ιστορίας.
Μπορεί να την αποχτήσει κανείς απ’ τα βιβλία ή με ζωντανή δι-
δασκαλία, φτάνει, να μη λείπει η απαραίτητη επιμέλεια. Μπορεί
κανείς ν’ ανακαλύψει πολλές αλήθειες με πιο απλό τρόπο, απο-
σπάσματα δηλ. της αλήθειας ή δεδομένα που οδηγούν στην εύρεσή
της. Αν θέλει κανείς να ερευνήσει, θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια
μέθοδο – μπορεί όμως κανείς να βρει κάτι και χωρίς μέθοδο, και
χωρίς ακόμα να ψάξει. Όμως με τέτοιο τυχαίο τρόπο δεν πετυχαί-
νει κανείς σχεδόν μια τέτοια παρουσίαση της αλήθειας που να
λέει στους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί που μονάχα κα-
ταγράφουν μικρογεγονότα δεν είναι σε θέση να κάνουν τούτο τον
κόσμο κατανοητό στους άλλους. Κι’ όμως αυτός, και κανένας άλ-
λος είναι ο σκοπός της αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εκπλη-
ρώνουν το καθήκον να γράφουν την αλήθεια.

Όταν είναι κανείς πρόθυμος να γράψει την αλήθεια και ταυτό-
χρονα ικανός να την αναγνωρίσει, μένουν ακόμα τρεις δυσκολίες.

Γ: Η τέχνη να κάνει κανείς την αλήθεια
ευκολομεταχείριστη σαν όπλο

Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για χάρη των πραχτικών της συ-
νεπειών. Σαν παράδειγμα αλήθειας με καμιά, ή με καμιά σωστή
πραχτική συνέπεια μπορεί να μας χρησιμέψει η πλατιά διαδεδο-
μένη άποψη πως σε ορισμένες χώρες επικρατούν άσχημες συν-
θήκες που αιτία τους έχουν τη βαρβαρότητα. Σύμφωνα μ’ αυτή
την άποψη ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε
σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της Φύσης.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη ο φασισμός είναι μια καινούργια,
τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και το σοσιαλι-
σμό (και πάνω απ’ αυτούς)· όχι μονάχα το σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά
κι ο καπιταλισμός θα μπορούσε, και μετά τη γένεση του κινήματος
αυτού να συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς το φασισμό. Η παραπάνω
άποψη είναι βέβαια φασιστική, αποτελεί υποχώρηση μπροστά το
φασισμό. Ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση όπου μπήκε τώρα ο
καπιταλισμός, κι έτσι είναι κάτι το καινούργιο και παλιό μαζί. Ο κα-
πιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασι-
σμός κι ο φασισμός δε μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλι-

σμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασύς
κι ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος
αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό όταν δε θέλει
να πει τίποτα για τον καπιταλισμό, που τον προκαλεί; Πώς να ’χει η
αλήθεια αυτή πραχτική σημασία; Αυτοί που είναι αντίπαλοι τού φα-
σισμού χωρίς να ’ναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παρα-
πονιόνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα
την ίδια, μοιάζουν μ’ ανθρώπους που θέλουν το μερτικό τους απ’ τ’
αρνί χωρίς όμως να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε το κρέας, να
μη δουν όμως τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο χασάπης
πλύνει τα χέρια του προτού φέρει το κρέας στο τραπέζι. Δεν είναι
κατά των σχέσεων ιδιοχτησίας, που προκαλούν τη βαρβαρότητα,
παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας, υψώνουν τη φωνή εναντίον
της, κι αυτό το κάνουν από χώρες όπου κυριαρχούν οι ίδιες σχέσεις
ιδιοχτησίας, όπου όμως οι χασάπηδες πλένουν ακόμα τα χέρια τους
προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι.

Οι φωνακλάδικες διαμαρτυρίες κατά των βαρβαρικών μέτρων
μπορεί να ’ναι αποτελεσματικές για λίγον καιρό, όσο δηλαδή οι
ακροατές τους πιστεύουν πως στη δικιά τους χώρα δε θα ’ταν ποτέ
δυνατό να παρθούν τέτοια μέτρα. Ορισμένες χώρες είναι σε θέση
να κρατήσουν τις σχέσεις ιδιοχτησίας τους με λιγότερο βίαια για
την ώρα μέσα απ’ ό,τι άλλες. Εκεί η δημοκρατία προσφέρει ακόμα
τις υπηρεσίες για τις οποίες άλλες χώρες αναγκάζονται να κατα-
φύγουν στη βία, δηλαδή την εξασφάλιση της ιδιοχτησίας στα μέσα
παραγωγής. Το μονοπώλιο στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στα τσι-
φλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάσεις σ’ αυτές τις χώ-
ρες· είναι όμως λιγότερο ορατές. Ή βαρβαρότητα γίνεται ορατή
απ’ τη στιγμή που το μονοπώλιο δεν μπορεί πια να προστατευτεί
παρά μονάχα με την ανοιχτή βία.

Μερικές χώρες, που δεν το ’χουν ακόμα αναγκαίο να παρατήσουν
για χάρη των βάρβαρων μονοπωλίων ακόμα και τις τυπικές εγγυή-
σεις του κράτους δικαίου όπως και απολαύσεις σαν την τέχνη, τη
φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, ακούνε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τους
φιλοξενούμενους τους να κατηγορούν την πατρίδα τους για την εγ-
κατάλειψη τέτοιων αγαθών, μια κι ελπίζουν έτσι να βρεθούν πλε-
ονεκτήματα για τους πολέμους που περιμένουν. Να πει κανείς πως
την αλήθεια τάχα τη βρήκαν όσοι φωνάζουν λογουχάρη: λυσσα-
σμένο αγώνα κατά της Γερμανίας, «γιατί αυτή είναι τώρα η αληθινή
πατρίδα του κακού, το παράρτημα της κόλασης, το κατάλυμα του
Αντίχριστου»; Μάλλον θα πρέπει να πούμε πως πρόκειται για ανόη-
τους, ανήξερους και βλαβερούς ανθρώπους. Γιατί απ’ αυτές τις
φλυαρίες συμπέρασμα βγαίνει πως αυτή η χώρα πρέπει να σβήσει
απ’ το χάρτη. Ολόκληρη, μ’ όλους της τους ανθρώπους – τα αέρια
δεν ξεδιαλέγουν τους υπαίτιους όταν σκοτώνουν.

Ο επιπόλαιος άνθρωπος που δεν ξέρει την αλήθεια εκφράζεται
με γενικότητες, παχιά λόγια κι αοριστίες. Φλυαρεί για «τοyς» Γερ-
μανούς, κλαψουρίζει για «το» κακό, κι εκείνος που τον ακούει,
στην καλύτερη περίπτωση, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ν’ απο-
φασίσει να πάψει να είναι Γερμανός; Θα εξαφανιστεί η κόλαση
αν εκείνος είναι καλός; Κι οι κουβέντες για τη βαρβαρότητα που
αιτία έχει τάχα τη βαρβαρότητα, τέτοιας λογής είναι. Λένε πως αι-
τία τής βαρβαρότητας είναι ή βαρβαρότητα, κι η βαρβαρότητα πο-
λεμιέται με την εξημέρωση των ηθών, που τη φέρνει η μόρφωση.
Όλ’ αυτά είναι γενικολογίες πέρα για πέρα, διατυπώσεις καμω-
μένες όχι για χάρη των πραχτικών συνεπειών, όπως θα ’πρεπε·
καταβάθος είναι λόγια που δεν απευθύνονται σε κανένα.

Η βαρβαρότητα γίνεται ορατή απ’ τη στιγµή που το µονοπώλιο
δε µπορεί πια να προστατευτεί παρά µονάχα µε την ανοιχτή βία.

Τέτοιες αναλύσεις δείχνουν µόνο λίγους κρίκους απ’ όλη την
αλυσίδα των αίτιων και παρασταίνουν τις κινητήριες δυνάµεις σαν
τάχα ακατανίκητες. Τέτοιες αναλύσεις είναι όλο σκοτάδι, σκοτάδι
που κρύβει τις δυνάµεις εκείνες που ετοιµάζουν την καταστροφή.
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Λιγάκι φως, και να που προβάλλουν άνθρωποι σαν αίτιοι των κα-
ταστροφών! Γιατί ζούµε σε µια εποχή όπου το µέλλον του ανθρώ-
που είναι ο άνθρωπος.

Ο φασισμός δεν είναι καμιά φυσική καταστροφή που εξήγησή
της να έχει τη «φύση» του ανθρώπου. Αλλά και στις φυσικές κατα-
στροφές υπάρχουν τρόποι παρουσίασης αντάξιοι του ανθρώπου·
είναι αυτοί που κάνουν έκκληση στην αγωνιστική του δύναμη.

Μέσα από ένα μεγάλο σεισμό που κατάστρεψε τη Γιοκοχάμα,
έβλεπε κανείς σε πολλά αμερικάνικα περιοδικά φωτογραφίες
εκτάσεων με ερείπια. Αποκάτω έγραφε: «Steel stood» (το ατσάλι
κράτησε). Και πραγματικά, αυτός που στην πρώτη ματιά είχε δει
μονάχα συντρίμμια, έβλεπε τώρα, με οξυμμένη την προσοχή απ’
αυτά τα λόγια, πώς μερικά μεγάλα κτίρια είχαν σταθεί. Απ’ όλες
τις περιγραφές ενός σεισμού, ασύγκριτα οι πιο σημαντικές είναι
των μηχανικών, που υπολογίζουν τους κραδασμούς του εδάφους,
τις ωθήσεις, τη θερμότητα που αναπτύσσεται και τα παρόμοια, και
που οδηγούν μ’ αυτό τον τρόπο σε κατασκευές που αντιστέκονται
στο σεισμό. Όποιος θέλει να περιγράψει το φασισμό και τον πόλε-
μο, τις μεγάλες καταστροφές που δεν είναι φυσικές καταστροφές
πρέπει να πει μια πραχτική αλήθεια. Πρέπει να δείξει πως πρό-
κειται για καταστροφές, που τις ετοιμάζουν ενάντια στις τεράστιες
ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων χωρίς δικά τους μέσα παρα-
γωγής, οι ιδιοχτήτες ακριβώς αυτών των μέσων παραγωγής.

Αν θέλει κανείς να γράψει μ’ επιτυχία την αλήθεια για τις κακές
συνθήκες πρέπει να τη γράψει έτσι πού να διακρίνονται οι, όχι
αναπόφευκτες, αιτίες τους. Μιας και φανούν τα –όχι άναπόφευ-
χτα– αίτια, μπορούν πια να πολεμηθούν οι κακές συνθήκες.

Δ: Η κρίση να διαλέγει κανείς εκείνους, που στα
χέρια τους η αλήθεια θ’ αποχτήσει δύναµη

Οι συνήθειες του εμπορίου του γραφτού λόγου, τής αγοράς των
περιγραφών και των απόψεων, συνήθειες με ηλικία αιώνων, αφαι-
ρούσαν από το συγγραφέα κάθε έγνοια για το γραφτό του. Έδιναν
δηλαδή στο συγγραφέα την εντύπωση πως ο εκδότης που τ’ αγο-
ράζει, ο μεσάζοντας, διάδινε τάχα τα γραφτά του σ’ όλο τον κόσμο.
Σκεφτόταν: εγώ μιλάω, κι όσοι θέλουν να μ’ ακούσουν με ακούνε.
Στην πραγματικότητα, μιλούσε – κι όσοι είχαν να πληρώσουν τον
άκουγαν. Τα λόγια του δεν τ’ άκουγαν όλοι, κι αυτοί που άκουγαν
δεν ήθελαν να τ’ ακούσουν όλα. Πάνω σ’ αυτό έχουν ειπωθεί πολλά
και πάλι – όχι αρκετά. Εδώ θέλω µονάχα να τονίσω πως το «γράφω
σε κάποιον» έγινε «γράφω».Την αλήθεια όµως δε µπορεί κανείς
να τη «γράψει», πρέπει να τη γράψει σε κάποιον, που να ’χει κάτι
να την κάνει. Η γνώση της αλήθειας είναι µια διαδικασία κοινή σ’
αυτούς που γράφουν κι αυτούς που διαβάζουν. Για να γράψει κα-
νείς σωστά πράγµατα πρέπει να ξέρει ν’ ακούει και πρέπει ν’
ακούει σωστά πράγµατα. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται µε περί-
σκεψη και ν’ ακούγεται µε περίσκεψη. Και για µας που γράφουµε
έχει σηµασία σε ποιον τη λέµε και ποιος µας τη λέει.

Την αλήθεια για τις κακές συνθήκες πρέπει να τη λέµε σ’ εκεί-
νους που τις αντιµετωπίζουν στη χειρότερή τους όψη κι απ’ αυτούς
πρέπει να τις πληροφορούµαστε. Δεν πρέπει να µιλάει κανείς µονά-
χα σ’ ανθρώπους ορισµένων πεποιθήσεων, παρά σ’ εκείνους που
θα τους ταίριαζαν αυτές οι πεποιθήσεις εξαιτίας της κατάστασής
τους. Κι οι ακροατές σας αλλάζουν αδιάκοπα! Ακόμα κι οι δήμιοι
μπορεί ν’ ακούσουν, όταν κοπούν οι πληρωμές για το κρέμασμα ή
όταν ο κίνδυνος μεγαλώσει πολύ. Οι αγρότες της Βαυαρίας ήταν
αντίπαλοι κάθε ανατροπής· όταν τέλειωσε όμως ο πόλεμος κι όταν
οι γιοί τους γύριζαν σπίτι και δεν έβρισκαν πια τόπο στα χωράφια,
τότε μπορούσε κανείς να τους κερδίσει για την επανάσταση.

Γι’ αυτούς που γράφουν έχει σηµασία να πετύχουν το σωστό τόνο
τής αλήθειας. Τις πιο πολλές φορές ακούει κανείς ένα πολύ µαλα-
κό, πονεµένο τόνο, φωνή ανθρώπων που δε µπορούν να βλάψουν

ούτε µύγα. Όποιος ακούει αυτόν τον τόνο και ζει µέσα στην εξα-
θλίωση βουλιάζει ακόµα βαθύτερα µέσα σ’ αυτήν. Έτσι µιλάνε οι
άνθρωποι που δεν είναι ίσως εχθροί, ποτέ όµως και συναγωνιστές.
Η αλήθεια είναι κάτι το µαχητικό, πολεµάει όχι απλά και µόνο την
ψευτιά, άλλα και ορισµένους ανθρώπους, που τη διαδίδουν.

Ε: Η πονηριά να διαδίδει κανείς 
σε πολλούς την αλήθεια

Πολλοί, όντας περήφανοι που έχουν το θάρρος να λεν την αλή-
θεια, ευτυχισµένοι που τη βρήκαν, κουρασµένοι ίσως απ’ τη δου-
λειά που χρειάζεται για να γίνει ευκολοµεταχείριστη, µες στην
ανυπόµονη αναµονή της παρέµβασης εκείνων που τα δικά τους
συµφέροντα υπερασπίζονται, δεν νοµίζουν απαραίτητο να χρη-
σιµοποιήσουν τώρα πονηριά για τη διάδοση της αλήθειας. Έτσι,
πολλές φορές, η δουλειά τους χάνει κάθε αποτέλεσµα. Σ’ όλες
τις εποχές, όταν η αλήθεια καταπνίγονταν και κρύβονταν, χρη-
σιµοποιούσαν πονηριά για τη διάδοσή της. Ο Κοµφούκιος παρα-
χάραξε ένα παλιό, πατριωτικό ιστορικό χρονικό. Άλλαξε µονάχα
ορισµένες λέξεις. Εκεί που έλεγε: «Ο κυρίαρχος της Κουν έβαλε
να θανατώσουν το φιλόσοφο Βαν γιατί είχε πει αυτό κι εκείνο», ο
Κοµφούκιος έβαλε αντί «θανατώσουν» – «δολοφονήσουν». Εκεί
που έλεγε, ο τύραννος τάδε σκοτώθηκε σε µια απόπειρα εναντίον
του, ο Κοµφούκιος έβαζε «εκτελέστηκε». Έτσι άνοιξε ο Κοµφού-
κιος το δρόµο για µια καινούργια εκτίµηση της ιστορίας. 

Όποιος στις μέρες μας λέει «πληθυσμός» αντί για «λαός» και
«γαιοϊδιοχτησία» αντί για «γη», σταμάτησε κιόλας να υποστηρίζει
πολλά απ’ τα ψέματα. Βγάζει απ’ τις λέξεις το σάπιο τους μυστι-
κισμό. Ή λέξη «λαός» υπονοεί μια κάποια ενότητα και κοινά συμ-
φέροντα, και θα ’πρεπε επομένως να λέγεται μονάχα όπου πρό-
κειται για πολλούς λαούς, μια και μονάχα εκεί, το πολύ - πολύ,
μπορεί κανείς να φανταστεί κοινά συμφέροντα. Ο πληθυσμός μιας
χώρας έχει ποικίλα και μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέρον-
τα, κι αυτό είναι μια αλήθεια που την καταπνίγουν. Όμοια, όποιος
λέει «γη», και δίνει χαρά στην όσφρηση και στα μάτια μιλώντας
για τη μυρωδιά της και για το χρώμα, αυτός υποστηρίζει τα ψέματα
των εξουσιαστών· γιατί το πρόβλημα δεν είναι ή καρπεράδα τής
γης, ούτε η αγάπη του ανθρώπου για τη γη, ούτε η εργατικότητά
του, παρά βασικά η τιμή του σταριού κι η αξία της δουλειάς. Εκεί-
νοι που βγάζουν τα κέρδη από τη γη δεν είναι αυτοί που βγάζουν
το στάρι, κι ή μυρωδιά που ’χει το χώμα είναι άγνωστη στα χρη-
ματιστήρια. Αυτά έχουν άλλες μυρωδιές. Αντίθετα, η λέξη γαιοϊ-
διοχτησία είναι η σωστή· μ’ αυτή δε μπορεί κανείς να κοροϊδέψει
τους άλλους τόσο εύκολα. Για τη λέξη «πειθαρχία» θα ’πρεπε κα-
νείς, όπου κυριαρχεί η καταπίεση, να διαλέξει τη λέξη «υπακοή»,
γιατί η πειθαρχία μπορεί να υπάρχει και χωρίς τύραννο, κι έτσι
έχει πάνω της κάτι το πιο ευγενικό απ’ ό,τι έχει η υπακοή. Και
πιο καλά από τη λέξη «τιμή» είναι το: «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
Μ’ αυτή τη λέξη το άτομο δεν εξαφανίζεται τόσο εύκολα. Ξέρουμε
δα τι σκυλολόι αγωνίζεται για να καταφέρει να «υπερασπίσει την
τιμή» ενός λαού! Και πόσο σπάταλα μοιράζουν οι χορτάτοι τιμές
σ’ αυτούς που τους χορταίνουν, πεινώντας οι ίδιοι. Η πονηριά του
Κομφούκιου μπορεί και σήμερα να χρησιμοποιηθεί. Ο Κομφού-
κιος έβαζε στη θέση των αδικαιολόγητων κρίσεων πάνω σε εθνικά
περιστατικά τις σωστές κρίσεις. Ο άγγλος Τόμας Μουρ περιέγραψε
στην «Ουτοπία» του μια χώρα όπου επικρατούσαν δίκαιες συν-
θήκες – ήταν μια χώρα πολύ διαφορετική απ’ τη χώρα που ζούσε,
της έμοιαζε όμως πολύ, εκτός απ’ το καθεστώς!

Ο Λένιν κάτω απ’ την απειλή της τσαρικής αστυνομίας, ήθελε
να περιγράψει την εκμετάλλευση και την καταπίεση του νησιού
Σαχαλίνη από τη ρωσική μπουρζουαζία. Έβαλε Ιαπωνία αντί Ρωσία
και Κορέα αντί για Σαχαλίνη. Οι μέθοδες της γιαπωνέζικης μπουρ-
ζουαζίας θύμιζαν σ’ όλους τους αναγνώστες τις μέθοδες της ρώ-
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σικης στη Σαχαλίνη, αλλά η μπροσούρα δεν απαγορεύτηκε, μια κι
η Ιαπωνία ήταν εχθρός της Ρωσίας. 

Πολλά που δε μπορούν να ειπωθούν στη Γερμανία για τη Γερ-
μανία μπορούν να ειπωθούν για την Αυστρία. 

Υπάρχουν πολλές πονηριές για να ξεγελάσει κανείς το καχύ-
ποπτο κράτος.

Ο Βολταίρος πολέμησε την πίστη στα θαύματα που καλλιεργού-
σε η Εκκλησία μ’ ένα λαμπρό ποίημα για την παρθένα της Ορλε-
άνης. Περιέγραψε τα θαύματα που θα ’πρεπε σίγουρα να ’χαν συμ-
βεί για να μείνει η Ιωάννα παρθένα σ’ ένα στρατό, σε μιαν Αυλή
και ανάμεσα σε καλογέρους.

Με την κομψότητα του ύφους του και με το να περιγράφει ερω-
τικές περιπέτειες απ’ τη γεμάτη πολυτέλεια ζωή των κυρίαρχων
τάξεων τις παρέσυρε να απομονώσουν μια θρησκεία που τους έδι-
νε τα μέσα γι’ αυτή τη χαλαρή ζωή. Και μάλιστα δημιούργησε έτσι
τη δυνατότητα να φτάσουν τα έργα του, από παράνομους δρόμους,
σ’ εκείνους πού απευθύνονταν. Οι ισχυροί από τους αναγνώστες
του προωθούσαν ή ανέχονταν τη διάδοση. Απομόνωναν έτσι την
αστυνομία, που τους υπεράσπιζε τις απολαύσεις. Κι ό μεγάλος
Λουκρήτιος τόνιζε ρητά πως για τη διάδοση του επικούρειου αθεϊ-
σμού πολλά περιμένει από την ομορφιά των στίχων του.

Πραγματικά, το υψηλό λογοτεχνικό επίπεδο μπορεί να χρησιμέ-
ψει σαν ασπίδα για ένα κείμενο. Συχνά όμως ξυπνάει και τις υπο-
ψίες. Τότε μπορεί κανείς να το χαμηλώσει επίτηδες. Αυτό γίνεται,
για παράδειγμα, όταν κανείς με την περιφρονημένη μορφή τού
αστυνομικού μυθιστορήματος μπάζει λαθραία, σε ανύποπτα μέρη,
περιγραφές κοινωνικών συνθηκών. Τέτοιες περιγραφές θα δι-
καίωναν, το δίχως άλλο, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ό μεγάλος
Σαίξπηρ χαμήλωσε το λογοτεχνικό επίπεδο για πολύ λιγότερο σο-
βαρούς λόγους, όταν έγραψε επίτηδες αδύνατο το λόγο της μάνας
του Κοριολανού, με τον οποίο αντιμετωπίζει το γιο της που εκ-
στρατεύει ενάντια στην πατρίδα. Ο Σαίξπηρ ήθελε να δείξει πώς ο
Κοριολανός δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά του για πραγματικούς λό-
γους ή από μια βαθιά συγκίνηση, αλλά από μια κάποια αδράνεια
που τον έσπρωχνε στις παλιές του συνήθειες. Στο Σαίξπηρ βλέ-
πουμε κι ένα παράδειγμα αλήθειας που διαδίδεται με πονηριά στο
λόγο του Αντώνιου για το νεκρό του Καίσαρα. Ασταμάτητα τονίζει
πως ο δολοφόνος του Καίσαρα, ο Βρούτος, είναι έντιμος άνθρωπος,
περιγράφει όμως και την πράξη του, κι ή περιγραφή της πράξης
είναι πιο δυνατή απ’ του δράστη· ο ρήτορας αφήνεται έτσι μοναχός
του να τον νικήσουν τα γεγονότα – τους δίνει πιο πολλή «ευφρά-
δεια» απ’ όση στον εαυτό του. Ένας Αιγύπτιος ποιητής που έζησε
πριν τέσσερεις χιλιάδες χρόνια χρησιμοποίησε μια παρόμοια μέ-
θοδο. Η μέχρι τότε κυρίαρχη τάξη υπεράσπισε με κόπο τη θέση
της –§§από το μεγάλο της αντίπαλο, το τμήμα του πληθυσμού που
μέχρι τότε την υπηρετούσε. Στο ποίημα που αναφέρουμε, έρχεται
στην αυλή του άρχοντα ένας σοφός και καλεί όλους σε αγώνα κατά
του εσωτερικού εχθρού. Περιγράφει πολλήν ώρα και διεξοδικά
την αναταραχή που γεννήθηκε με την εξέγερση των κατωτέρων
στρωμάτων. Να ποια ήταν η περιγραφή:

Κι είναι έτσι: Οι μεγάλοι όλο παράπονα κι οι ταπεινοί όλο χαρά.
Κάθε πόλη λέει: Ας διώξουμε από δω τους δυνατούς.

Κι είναι έτσι: τα συρτάρια ανοίγουν, παίρνουν τους καταλόγους,
οι κολλήγοι γίνονται αφέντες.

Κι είναι έτσι: Ο γιός τού φημισμένου πια δεν ξεχωρίζει· τό παιδί
της κυράς γίνεται της σκλάβας της γιός.

Κι είναι έτσι: Τους άφέντες ζέψαν στο μαγγανοπήγαδο. Αυτοί
που τη μέρα δεν είχαν αντικρύσει, βγήκανε στο φως.

Κι είναι έτσι: Τις εβένινες κάσες της θυσίας τις σύντριψαν· το
υπέροχο ξύλο σεστέμ το πελεκάνε γιά κρεβάτια.

Κοιτάχτε, έπεσε η πρωτεύουσα μέσα σε μιαν ώρα.
Κοιτάχτε, της χώρας οι φτωχοί γενήκαν πλούσιοι.

Κοιτάχτε, ψωμί όποιος δεν είχε έχει τώρα άποθήκη· κι αυτά
που είναι μέσα ήταν το βιος ενός άλλου.

Κοιτάχτε, είναι καλό στον άνθρωπο το φαγητό του.
Κοιτάχτε, καλαμπόκι· όποιος δεν είχε έχει τώρα αποθήκες κα-

λαμποκόσπορο, όποιος ζητιάνευε μοιράζει τώρα μοναχός του.
Κοιτάχτε, όποιος δυο βόδια δεν είχε κοπάδια έχει τώρα· αύτός

πού του ’λειπαν ζώα για τ’ άλέτρι έχει τώρα κοπάδια από ζώα.
Κοιτάχτε, εκείνος που κάμαρη δεν είχε να χτίσει έχει τώρα τέσ-

σερις τοίχους.
Κοιτάχτε, οι Σύμβουλοι στις αποθήκες γυρεύουν καταφύγιο·

αυτός που στον τοίχο να γείρει δε μπορούσε κρεβάτι έχει τώρα.
Κοιτάχτε, αυτός που βάρκα δεν έφτιαχνε δικά του καράβια έχει

τώρα, και σαν ο ίδιοχτήτης τα κοιτάζει, δικά του δεν είναι τώρα πια.
Κοιτάχτε, ρούχα όσοι είχαν τώρα είναι κουρελήδες κι όποιος

πριν ύφαινε γι’ άλλον, τώρα φοράει λεπτό λινό.
Ο πλούσιος νηστικός κοιμάται· αυτός που πριν για ζητιανιά τον

παρακάλαγε έχει και πίνει καλό κρασί.
Κοιτάχτε, αυτός πού τίποτα δέν ήξερε από άρπα έχει μια τώρα·

αυτός που μπρος του δεν τραγουδούσαν παινεύει τώρα τη μουσική.
Κοιτάχτε, αυτός που από φτώχεια μονάχος κοιμόταν βρίσκει τώρα

γυναίκα· αυτή που στο νερό κοιτούσε το πρόσωπο, τώρα έχει κα-
θρέφτη.

Κοιτάχτε, οι μεγάλοι της χώρας γύρω τρέχουν χωρίς να ’χουν
δουλειά. Στους μεγάλους τίποτα δε λένε πια. Ο παλιός άγγελια-
φόρος στέλνει τώρα άλλον.

Κοιτάχτε, πέντε σταλμένοι από τον κύριό τους. Λένε: Ας πάρει
τώρα ό καθένας το δρόμο του, φτάσαμε.

Καταλαβαίνει κανείς πως μια τέτοια περιγραφή της αναταραχής
θα πρέπει να την παρουσιάζει στους καταπιεζόμενους σαν πολύ
έπιθυμητή κατάσταση. Κι όμως, τον ποιητή δύσκολα μπορούν να
τον πιάσουν. Καταδικάζει αυτές τίς συνθήκες ρητά, όμως αδέξια…

Ο Τζόναθαν Σουΐφτ πρότεινε σε μια μπροσούρα, για να οδηγηθεί
η χώρα στην ευημερία να παστώσουν τα παιδιά των φτωχών και
να τα πουλήσουν για κρέας. Παρουσίασε ακριβείς υπολογισμούς
που απόδειχναν πως κανείς μπορεί να εξοικονομήσει πολλά αν
δε διστάζει μπροστά σε τίποτα.

Ο Σουΐφτ παρίστανε τον κουτό. Υπεράσπισε έναν ορισμένο, μι-
σητό του τρόπο σκέψης με πολλή φλόγα κι ευσυνειδησία, σ’ ένα
θέμα όπου ολόκληρη η προστυχιά του ερχόταν στο φως, ορατή
στον καθένα. Ο καθένας θα μπορούσε νά ’ναι πιο έξυπνος απ’ τον
Σουΐφτ, ή τουλάχιστο πιο ανθρωπινος, ιδιαίτερα εκείνος που μέχρι
τότε δεν είχε ερευνήσει ορισμένες άπόψεις τι συνέπειες έχουν.

Η προπαγάνδα για τη σκέψη, σ’ όποιον τομέα και να γίνεται, είναι
χρήσιμη για την υπόθεση των καταπιεσμένων. Μια τέτοια προπα-
γάνδα είναι απόλυτα απαραίτητη. Κάτω από κυβερνήσεις που υπη-
ρετούν την εκμετάλλευση, η σκέψη περνάει για ταπεινή ασχολία.

Ταπεινή ασχολία περνιέται αυτή που είναι χρήσιµη σ’ αυτούς που
τους κρατάνε ταπεινούς. Ταπεινή λογίζεται η αδιάκοπη έγνοια για
το φαγητό· η περιφρόνηση των διακρίσεων που κρεµάνε στους υπε-
ρασπιστές µιας χώρας όπου οι ίδιοι πεινούν· η αµφιβολία για τους
ηγέτες που οδηγούν στην καταστροφή· η απέχθεια στη δουλειά που
δε δίνει ψωµί· η εναντίωση στον εξαναγκασµό σε παράλογες πρά-
ξεις· η αδιαφορία απέναντι στην οικογένεια που το ενδιαφέρον δεν
της έκανε τίποτα πια.

Τους πεινασµένους τους βρίζουν έκλυτους που δεν έχουν τίποτα
να υπερασπίσουν, δειλούς που αµφιβάλλουν για τους καταπιεστές
τους, τους βρίζουν πως δεν έχουν εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους,
πως θέλουν πληρωµή για τη δουλειά τους, τους λένε αρχιτεµπέ-
ληδες και τα παρόµοια. Κάτω από τέτοιες κυβερνήσεις η σκέψη
γενικά λογίζεται ταπεινό πράγµα και πέφτει σε κατατρεγµό. Που-
θενά πια δε διδάσκουν κι όπου βλέπουν κάτι τέτοιο το καταδιώ-
κουν. Παρόλ’ αυτά πάντα υπάρχουν πεδία όπου μπορεί κανείς να
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μιλήσει ατιμώρητα για τα επιτεύγματα της σκέψης· είναι τα πεδία
όπου οι δικτατορίες χρειάζονται τη σκέψη. Έτσι, μπορεί κανείς
για παράδειγμα ν’ αποδείξει τα επιτεύγματα της σκέψης στον το-
μέα της πολεμικής επιστήμης και της τεχνικής. Και η παράταση
των αποθεμάτων μαλλιού με μια καλύτερη οργάνωση ή με την
εφεύρεση συνθετικών, κι’ αυτό χρειάζεται σκέψη. Το σκάρτεμα
των μέσων διατροφής, η εκπαίδευση των νέων για πόλεμο, όλα
αυτά χρειάζονται σκέψη: η σκέψη αυτή μπορεί να περιγραφεί.
Μπορεί κανείς με πονηριά να αποφύγει τον έπαινο του πολέμου,
του άσκεφτου σκοπού αυτής της σκέψης. Έτσι, η σκέψη που ξε-
κινάει από το πρόβλημα πώς να κάνει κανείς ένα πόλεμο κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορεί να οδηγήσει στο ερώτημα αν αυτός
ο πόλεμος έχει νόημα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει
το πρόβλημα τού πώς αποφεύγεται με τον καλύτερο τρόπο ένας
πόλεμος χωρίς νόημα.

Φυσικά, αυτό το ερώτημα δύσκολα μπορεί να αξιοποιηθεί, δη-
λαδή να διαμορφωθεί σε σκέψη που να επεμβαίνει στην πραγ-
ματικότητα. Μπορεί;

Για να συνεχίσει σε µια εποχή σαν τη δική µας να είναι δυνατή
η καταπίεση, που υπηρετεί την εκµετάλλευση της µιας (της µεγα-
λύτερης) µερίδας του πληθυσµού από την (µικρότερη) άλλη µερί-
δα, χρειάζεται µια πέρα για πέρα συγκεκριµένη βασική στάση του
πληθυσµού, που πρέπει να απλώνεται σ’ όλα τα πεδία. Μια ανα-
κάλυψη στον τομέα της ζωολογίας, όπως του άγγλου Δαρβίνου,
θα μπορούσε ν’ αποβεί ξαφνικά επικίνδυνη για την εκμετάλλευση·

παρόλ’ αυτά, για ένα διάστημα μονάχα η Εκκλησία ασχολιόταν μ’
αυτή, ενώ ή αστυνομία δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι έρευνες των
φυσικών οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε συμπεράσματα στον
τομέα της λογικής που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο μια
σειρά άρθρων πίστης χρήσιμων στην καταπίεση. Ο φιλόσοφος του
πρωσικού κράτους Χέγκελ, στη διάρκεια δύσκολων αναζητήσεων
στον τομέα της λογικής, έδωσε στους Μαρξ και Λένιν, τους κλα-
σικούς της προλεταριακής επανάστασης, μέθοδες ανυπολόγιστης
αξίας. Η ανάπτυξη των επιστημών γίνεται σε αλληλεξάρτηση, ανι-
σόμερα όμως, και το κράτος δεν είναι σε θέση να τα επιβλέπει
όλα. Οι μαχητές της αλήθειας μπορούν να διαλέγουν πεδία μάχης
σχετικά αφύλαχτα. Όλα κρέμονται από το αν διδάσκεται ο σωστός
τρόπος σκέψης, ένας τρόπος σκέψης που να ρωτάει όλα τα πράγ-
ματα κι όλες τις διαδικασίες για την προσωρινή τους και τη με-
ταλλάξιμη πλευρά. Οι εξουσιαστές έχουν ισχυρή αποστροφή στις
µεγάλες αλλαγές, θα ’θελαν όλα να µείνουν όπως είναι, τουλάχιστο
για χίλια χρόνια. Το καλύτερο θα ’ταν το φεγγάρι να ’μενε ακίνητο,
κι ο ήλιος να μην προχωρούσε πια! Τότε κανένα δε θα τον έπιανε
πείνα και δε θα γύρευε να φάει για βράδυ. Όταν πυροβολήσουν
θέλουν ο αντίπαλος να μη μπορεί πια να ρίξει, θέλουν ο δικός
τους πυροβολισμός να ’ναι ο τελευταίος. Ένας τρόπος παρατήρη-
σης πού τονίζει ιδιαίτερα το παροδικό, είναι καλό μέσο για να δώ-
σει κανείς κουράγιο στους καταπιεσμένους. Ακόμα, το ότι σε κάθε
πράγμα και κάθε κατάσταση παρουσιάζεται κι αναπτύσσεται μια
αντίφαση, κι αυτό είναι κάτι που πρέπει ν’ αντιπαραταχτεί στους
νικητές. Ένας τέτοιος τρόπος παρατήρησης (όπως η διαλεχτική,
η διαδικασία για τη ροή των πραγμάτων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στην έρευνα αντικειμένων που για ένα διάστημα ξεφεύγουν απ’
την προσοχή των εξουσιαστών. Μπορεί να τον εφαρμόσει κανείς
στη βιολογία ή στη χημεία. Μπορεί όμως κανείς να τον εξασκήσει
και περιγράφοντας την τύχη μιας οικογένειας, χωρίς να προκα-
λέσει πολύ την προσοχή. Η εξάρτηση κάθε πράγµατος από πολλά
αλλά, που αδιάκοπα αλλάζουν, είναι µια σκέψη επικίνδυνη για δι-
κτατορίες, και µπορεί να εµφανιστεί µε διάφορους τρόπους χωρίς
να δώσει λαβή στην αστυνοµία. Μια ολοκληρωµένη περιγραφή
όλων των καταστάσεων και διαδικασιών που συναντά ένας άνθρω-
πος που ανοίγει ένα καπνοπωλείο µπορεί ν’ αποτελέσει σκληρό

χτύπηµα στη δικτατορία. Ο καθένας που σκέφτεται λίγο θα βρει
το γιατί. Οι κυβερνήσεις που οδηγούν τις µάζες των ανθρώπων
στην εξαθλίωση πρέπει ν’ αποφύγουν το να σκέφτονται οι εξα-
θλιωµένοι την κυβέρνηση. Μιλάνε πολύ για µοίρα. Αυτή, κι όχι οι
ίδιοι, φταίει τάχα για την ανέχεια. Όποιος ερευνάει την αιτία της
ανέχειας τον συλλαµβάνουν, προτού φτάσει στην κυβέρνηση. Είναι
όµως δυνατό ν’ αντιµετωπίσει κανείς γενικά τις φλυαρίες για τη
µοίρα· µπορεί κανείς να δείξει πως τη µοίρα του ανθρώπου τη
φτιάχνουν άνθρωποι. 

Αυτό πάλι μπορεί να γίνει με πολλούς τόπους. Μπορεί, για παρά-
δειγμα, να διηγηθεί κανείς την ιστορία ενός υποστατικού στην Ισ-
λανδία· ολόκληρο το χωριό μιλάει για μια κατάρα εκεί. Μια αγρότισα
ρίχτηκε στο πηγάδι, ένας αγρότης κρεμάστηκε. Μια μέρα γίνετ’ ένας
γάμος, ο γιος του αγρότη παντρεύεται με μια κοπέλα που φέρνει με-
ρικά χωράφια προίκα. Η κατάρα εξαφανίζεται. Το χωριό δεν έχει
ομόφωνη γνώμη για την αιτία αυτής της αλλαγής προς το καλύτερο.
Άλλοι την αποδίνουν στη χαρούμενη φύση του νεαρού αγρότη, άλλοι
στα χωράφια πού έφερε μαζί της η νεαρή αγρότισα και που κάνουν
το υποστατικό πρώτη φορά βιώσιμο. Αλλά και σ’ ένα ποίημα ακόμα
που περιγράφει ένα τοπίο μπορεί κανείς κάτι να πετύχει, αν δηλαδή
στη φύση ενσωματωθούν τα πράγματα τα καμωμένα από τον άνθρω-
πο. Χρειάζεται πονηριά για να διαδοθεί η αλήθεια.

Ανακεφαλαίωση
Η µεγάλη αλήθεια της εποχής µας (που δεν υπηρετεί κανείς µε

το να τη βρει µονάχα, που όµως χωρίς αυτή καµιά άλλη σηµαντική
αλήθεια δε µπορεί να βρεθεί) είναι ότι η ήπειρός µας βουλιάζει
στη βαρβαρότητα επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν µε τη βία
τις σχέσεις ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής. Τι ωφελεί να γράψει
κανείς κάτι θαρραλέο απ’ όπου να βγαίνει πως ή κατάσταση που
βρισκόµαστε είναι βάρβαρη (που είναι αλήθεια) αν δε φαίνεται
ξεκάθαρα για ποιο λόγο φτάσαµε σ’ αυτή την κατάσταση; Πρέπει
να πούµε ότι τα βασανιστήρια γίνονται γιατί πρέπει να διατηρηθούν
οι σχέσεις ιδιοκτησίας. Φυσικά, λέγοντάς το αυτό χάνουµε πολ-
λούς φίλους που είναι αντίθετοι στα βασανιστήρια γιατί πιστεύουν
πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας θα µπορούσαν να διατηρηθούν και
χωρίς αυτά (που δεν είναι αλήθεια).

Πρέπει να πούµε την αλήθεια για τις βάρβαρες συνθήκες στη
χώρα µας για να µπορέσει να γίνει αυτό που θα τις εξαφανίσει,
δηλαδή αυτό που θ’ αλλάξει τις σχέσεις ιδιοκτησίας.

Πρέπει ακόµα να το πούµε σ’ εκείνους που υποφέρουν πιο πολύ
απ’ όλους κάτω απ’ τις σηµερινές σχέσεις ιδιοκτησίας, που έχουν
το πιο δυνατό συµφέρον για την αλλαγή τους, στους εργάτες, και
σ’ εκείνους που µπορούµε να οδηγήσουµε στους εργάτες σαν
σύµµαχους, γιατί στην πραγµατικότητα δεν έχουν ούτε κι εκείνοι
ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, όσο κι αν παίρνουν µερίδιο απ’
τα κέρδη.

Και πρέπει, πέµπτο, να βαδίσουµε µε πονηριά.
Κι όλες αυτές τις πέντε δυσκολίες πρέπει να τις ξεπερνάµε ταυ-

τόχρονα, γιατί δεν µπορούµε να ερευνάµε την αλήθεια για τις βάρ-
βαρες συνθήκες χωρίς να σκεφτόµαστε εκείνους που υποφέρουν
κάτω απ’ αυτές, και καθώς, διώχνοντας κάθε πειρασµό δειλίας,
γυρεύουµε τις αληθινές αιτίες µε τη σκέψη µας στραµµένη σ’ εκεί-
νους που είναι πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις τους,
πρέπει ταυτόχρονα να σκεφτόµαστε και το πως θα τους δώσουµε
την αλήθεια µε τρόπο που να ’ναι στα χέρια τους όπλο, και µε τόση
πονηριά που η µετάδοση αυτή να µη µπορεί ν’ ανακαλυφτεί και
να εµποδιστεί από τον εχθρό.

Τέτοιες είναι λοιπόν οι απαίτησές µας, όταν ζητάµε από τους
συγγραφείς να γράφουν την αλήθεια.

1935, Παρίσι, 
«Συνέδριο για την υπεράσπιση της Κουλτούρας»

6
0

 χ
ρ

ό
νι

α
χω

ρ
ίς

το
ν

Μ
π

έρ
το

λτ
Μ

π
ρ

εχ
τ



άνοιξη 2016 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 55

Ό
σο για τη σημερινή κουλτούρα – δεν είναι παρά βρόμικα υπολείμματα, ό,τι απέμεινε από τα μεγάλα ξεπουλήματα, που δεν ακολουθούν μονάχα, αλλά και προηγούνται
από τις πτωχεύσεις. Η κουλτούρα βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση· κι αν έλεγε κανείς, πως την βίασαν, τότε σίγουρα βοήθησε κι η ίδια όχι λίγο σε αυτό. Έτσι, είναι
πραγματικά δύσκολο να τη βγάλει κανείς από το βούρκο. Ωστόσο, οι εχθροί μας της κάνουν επίθεση. Είναι για μας αυτός, λόγος να την υπερασπιστούμε; Δεν υπε-

ρασπίζουμε οτιδήποτε χτυπούν οι εχθροί μας. Ακόμα κι ο φασισμός προσπαθεί να απαλλαγεί από ορισμένες κακοτοπιές και να εξαλείψει καταστάσεις που είναι πια
αδύνατο να διατηρηθούν (στη Γερμανία, την πολιτική της Εκκλησίας, μερικά μοναρχικά, τοπικιστικά ρεύματα, το Σύμφωνο των Βερσαλλιών με τα χρέη του και την
απαγόρευση συγκρότησης ενόπλων δυνάμεων κ.λπ.). Τι γίνεται με την κουλτούρα;

Γνωρίζουμε, ίσως όχι με αρκετή ακρίβεια, ίσως όχι με αρκετό πάθος, και όχι σε πλήρη έκταση, πως η αστική κουλτούρα στηρίζεται στην ιδιοκτησία – που σήμερα
κυριαρχεί σαν ιδιοκτησία μέσων παραγωγής. Από την άλλη μεριά, γνωρίζουμε πως η κουλτούρα αυτή σήμερα ξηλώνεται σε μια σειρά χώρες, γιατί δεν αποδίδει πια σε
αυτό που της ζητούν, στην προστασία της ιδιοκτησίας. Η κουλτούρα είναι λοιπόν κάτι το αρκετά αντιφατικό – αφού μπορεί να έρθει σε τέτοια αντίθεση με τις σχέσεις
ιδιοκτησίας που γεννήθηκε για να υπηρετεί. Γιατί όχι μόνο αργοπορεί, όχι μόνο αργεί να προσαρμοστεί, όχι μόνο εγκαταλείπεται αλλά και καταπολεμείται, – ενεργά και
θορυβώδικα. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονιέται πως η κουλτούρα, μαζί με τη συγκάλυψη των σχέσεων ιδιοκτησίας είχε ταυτόχρονα αναλάβει κι ένα μέρος της δουλειάς
της για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Σήμερα, έχοντας φτάσει σε άσχημο αδιέξοδο, θα αναγκαστεί να εκδηλωθεί, θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει όσα
στοιχεία  στέκουν εμπόδιο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Μερικά τέτοια στοιχεία ακόμα κι ο φασισμός θα τα εξαλείψει – και κανείς δεν πρόκειται να τα
αναστηλώσει. Ό,τι όμως από την κουλτούρα συνεχίζει να βοηθά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, πρέπει να προασπιστεί. Μάλιστα, πρέπει να το υπερασπίσουμε
ιδιαίτερα εμείς – και σε λίγο, μονάχα εμείς.

Φυσικά, η κουλτούρα καθρεφτίζει την αντίθεση «παραγωγικές δυνάμεις – τρόπος παραγωγής»· ποτέ δεν είναι πέρα για πέρα αντιδραστική, απλή απόφυση, ενοχλητικό
βάρος. Αποστολή έχει την προφύλαξη της ιδιοκτησίας· εκπληρώνει όμως αυτή την αποστολή; Κι αν ναι, δεν εκπληρώνει και καμιά άλλη; Και οι παραγωγικές σχέσεις είχαν
σκοπό να οργανώνουν την παραγωγή· τι απόγινε σήμερα αυτή η αποστολή; Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως σήμερα πολλοί πολιτιστικοί φορείς δένονται όλο και πιο στενά με
το προλεταριάτο, πιο ισχυρή από όλες τις παραγωγικές δυνάμεις. Η πολιτιστική δραστηριότητα του προλεταριάτου, η παιδεία του, η πνευματική του παραγωγή δεν γίνεται
ξέχωρα από την αντίστοιχη αστική. Υπάρχουν ανάμεσά τους κοινά στοιχεία. Όσο πρέπει να επιμένουμε, πως ορισμένα στοιχεία της κουλτούρας έχουν πια εξαντλήσει το ρόλο
τους και σήμερα αποτελούν στοιχεία της βαρβαρότητας, άλλο τόσο υπάρχουν στοιχεία που εξακολουθούν να ανήκουν στην κουλτούρα, που απειλούνται και πρέπει να τα
υπερασπίσουμε. Θεμέλιο της στάσης μας απέναντι στην κουλτούρα είναι η διαδικασία απαλλοτρίωσης, που εξελίσσεται στο υλικό επίπεδο. Εδώ, η κατάληψη από μέρους
μας έχει το χαρακτήρα ριζικής αλλαγής. Δεν αλλάζει μονάχα ο ιδιοκτήτης, αλλάζει κι η ίδια η φύση της ιδιοκτησίας. Και η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη. Τι υπερασπιζόμαστε
λοιπόν από την κουλτούρα; Η απάντηση είναι: Εκείνα της τα στοιχεία που, για να διατηρηθούν, οι σχέσεις ιδιοκτησίας πρέπει να αλλάξουν.

Θα μπορούσε κανείς εδώ, για να ξεκαθαριστεί καλύτερα το θέμα, να παραφράσει τα λόγια του Προυντόν (που χρησιμοποιεί κι ο Λένιν):
Όταν η αστική τάξη δεν είναι πια ικανή να οργανώσει την κουλτούρα, όπως και την παραγωγή·
όταν κανείς πια δεν ακούει τους παλιούς εξορκισμούς, γιατί τους σβήνουν οι κραυγές των πεινασμένων και των καταπιεσμένων·
όταν φιλειρηνισμός σημαίνει αδυναμία, όταν καλοσύνη σημαίνει αυτοθυσία·
όταν οι εργάτες, συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, εμποδίζονται να πουν την αλήθεια, κι αναγκάζονται να ακούν το ψέμα·
όταν το έθνος είναι καταφρονημένο, και η υπηρεσία του έγκλημα·
όταν οι δάσκαλοι βοηθούν τους νεκροθάφτες, όταν η παιδεία αφήνει πίσω της ακρωτηριασμένους μονάχα, ή εκτελεσμένους·
όταν μονάχα ο εκβιασμός οδηγεί σε δημόσιες θέσεις, όταν την αποτυχία του εκβιασμού φέρνει η εξουθένωση των εκβιασμένων·
όταν η διδασκαλία ωφελεί μονάχα το δάσκαλο και βλάπτει το μαθητή κι όταν δεν ωφελεί πια ούτε κι αυτόν·
όταν η μουσική συνοδεύει το μακελειό, το μυθιστόρημα το εξιδανικεύει, η φιλοσοφία το θεμελιώνει·
όταν η διαφθορά δεν μπορεί πια να κρυφτεί, κι η εξάλειψή της δεν μπορεί να βοηθήσει την αθλιότητα·
όταν η διαφορά σπιτιού και φυλακής είναι για τον εργάτη τόσο μικρή, που οι φυλακές για να τρομάζουν χρειάζονται τα βασανιστήρια·
όταν οι αρετές χρειάζονται για να ισορροπούν τα εγκλήματα των αρχόντων·
όταν το λαϊκό βιος υπηρετεί τον πόλεμο και την εξόντωση του λαού·
όταν ο πόλεμος είναι τελευταίο καταφύγιο της οικονομίας, όταν ο πόλεμος δεν μπορεί πια να κερδηθεί [...],
Με ένα λόγο: όταν η κουλτούρα, ολοκληρωτικά καταρρέοντας, στιγματίζεται – όταν πια είναι ολάκερη ένα στίγμα, αληθινό δοχείο

διαφθοράς·
όταν οι ιδεολόγοι εκπρόσωποι έχουν πάρα πολύ εκφυλιστεί για να χτυπήσουν τις σχέσεις ιδιοκτησίας, πάρα πολύ εκφυλιστεί όμως και για

να τις υπερασπίσουν, έτσι που τα αφεντικά τούς διώχνουν, σαν πρόθυμους αλλά κακούς υπηρέτες
όταν οι έννοιες και οι λέξεις ελάχιστη έχουν πια σχέση, με τα πράγματα, τις πράξεις και τις σχέσεις που χαρακτηρίζουν – έτσι που να μπορεί κανείς να αλλάξει τα τελευταία

χωρίς τις πρώτες, ή να αλλάξει τις πρώτες και να αφήσει πράγματα, πράξεις και σχέσεις απείραχτα·
όταν ελπίδα πως θα ζήσει μπορεί να έχει, μόνον όποιος είναι έτοιμος να σκοτώσει·
όταν η πνευματική ζωή εμποδίζεται τόσο, που κι η εκμετάλλευσή της ακόμα υποφέρει·
όταν στους ανθρώπους δεν δίνεται πια ούτε ο καιρός που χρειάζεται για να πεθάνουν·
όταν η προδοσία δεν βοηθά πια, η κτηνωδία δεν αποδίδει, η βλακεία δεν συμφέρει κανέναν·
όταν και του παπαδαριού ακόμα η αιμοδιψία δεν είναι πια αρκετή, και το ξηλώνουν·
όταν πια τίποτα δεν υπάρχει να ξεσκεπαστεί, γιατί η καταπίεση προχωρεί χωρίς το προκάλυμμα της δημοκρατίας, ο πόλεμος χωρίς το μανδύα της ειρηνοφιλίας, η εκμετάλλευση

χωρίς το προπέτασμα της «αβίαστης συμφωνίας» των εκμεταλλευομένων·
όταν κυριαρχεί η αιματηρή λογοκρισία του κάθε στοχασμού, κι ωστόσο είναι περιττή, γιατί κανείς δεν στοχάζεται πια·
τότε το προλεταριάτο μπορεί να παραλάβει την κουλτούρα, στην ίδια κατάσταση όπως και την παραγωγή: κατεστραμμένη. Γιατί και την παραγωγή, μόνο κατεστραμμένη (από

κρίση ή πόλεμο) την παίρνει – και το προλεταριάτο είναι υποχρεωμένο να πάρει το ίδιο μέρος σε αυτή την καταστροφή.
Κανείς δεν θα μπορούσε, ωστόσο, να ελπίζει πως αυτή η κληρονομιά θα ήταν ήσυχη και τακτική, σαν να μαζεύεις πράγματα που αφέθηκαν στο δρόμο.
Το πιο ξετσίπωτο είναι ο χωρισμός των εννοιών «κουλτούρα» και «πολιτισμός», χωρισμός που μαθαίνουν ακόμα και στα παιδιά του δημοτικού. «Πολιτισμός» υποτίθεται

κάτι απαραίτητο, δουλειά της Διοίκησης, κάτι πολύ πεζό που αφορά τις ανέσεις, το χρόνο, τις συγκοινωνίες, την υγιεινή. «Κουλτούρα», αντίθετα, υποτίθεται κάτι πιο αργόσυρτο,
πιο οργανικό, κάτι που μαθαίνεται δύσκολα, κάτι το πολύτιμο και περιττό. Η δεύτερη αυτή έννοια δείχνει ακριβώς, και μάλιστα πολύ ξεκάθαρα, πως πρόκειται εδώ για ένα και
το αυτό πράγμα: αλλά για δυο ξεχωριστές τάξεις! Και με αυτήν την έννοια, πρόκειται για δυο πράγματα, ολότελα διαφορετικά. Για τη μια από τις δυο αυτές τάξεις, το «περιττό»
(η κουλτούρα) φαίνεται πως είναι και αχρείαστο. Υποτίθεται, πως ορισμένες φυλές και ορισμένες τάξεις μπορούν να «εκπολιτιστούν» εύκολα, με μερικά κανόνια και κάμποσα
κεφάλαια. Κανείς όμως δεν άκουσε ποτέ, πως μπορούν να αποκτήσουν και κουλτούρα! Μιλώντας για τις λίγο - πολύ έγχρωμες φυλές, αυτές στην πραγματικότητα έχουν
κουλτούρα, όταν τους στέλνουν τα κανόνια. Μονάχα που ο «πολιτισμός» τους δεν είναι αρκετός. Αλλιώς έχουν τα πράγματα για τις ορισμένες τάξεις: τα κανόνια εδώ στέλνονται
επειδή απειλούν την κουλτούρα.
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Οι μπρεχτικές τεχνικές της αποστασιοποί-
ησης (κριτική απόσταση του ηθοποιού από το
ρόλο), του ρεαλισμού, του gestus (σχέση ανά-
μεσα στον ηθοποιό και το θεατή) και η χρησι-
μοποίηση τεχνικών του τσίρκο είναι στοιχεία όχι
μόνο του μπρεχτικού θεάτρου, αλλά και της τη-
λεόρασης και της διαφήμισης. Εξήντα χρόνια
μετά το θάνατό του (1956), το μπρεχτικό θέατρο
δημιουργεί «σχολές», δεσμεύσεις, υπερβολές,
αναθεωρήσεις, και σε κάθε περίπτωση είναι ένα
«εργαλείο για την αλλαγή του κόσμου».

Όταν το 1948 ο Μπρεχτ ιδρύει στο Ανατολικό
Βερολίνο το Μπερλίνερ Ανσάμπλ αντιμετωπίζε-
ται με καχυποψία από την κυβέρνηση της Αν.
Γερμανίας, ενώ ο ίδιος αποφεύγει να εκθειάσει
το καθεστώς, παρότι αποδείχτηκε ο φανατικό-
τερος και πιο οξυδερκής πολέμιος του γερμα-
νικού φασισμού. 

Η έκδοση των Απάντων του Μπρεχτ σε 30 τό-
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γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Μπέρτολτ Μπρεχτ
(1898 – 1956)
Ο θεατρογράφος 
των εργατών

Το 1964 ο ελβετός συγγραφέας
Μαξ Φρις διατύπωσε τη βιαστική

απογοήτευσή του 
περί «εξάντλησης και

αναποτελεσματικότητας του
Μπρεχτ» και λίγο μετά την

κατάρρευση των ανατολικών
καθεστώτων ένας αστός

γερμανός κριτικός (1994) 
έγραφε ότι ο Μπρεχτ είναι

«εντελώς νεκρός».
Στην αυγή του 21ου αιώνα τα

έργα του γερμανού θεατρικού
συγγραφέα είναι στην πρώτη

γραμμή των παραστάσεων 
και ο ίδιος συγκαταλέγεται 

–μαζί με τους αρχαίους
δραματικούς συγγραφείς, 
τον Σαίξπηρ, τον Ίψεν και 
τον Τσέχωφ– στη χορεία 

των κλασσικών

1898: Στις 10 Φεβρουαρίου γεννιέται, στο Άουγκσμπουργκ, ο Ευγένιος-Μπέρτολτ Μπρεχτ, γιός του
Μπέρτολτ-Φρίντριχ Μπρεχτ και της Σοφίας Μπρεχτ, που καταγόταν από τον Μέλανα Δρυμό.

1904: Ο Μπρεχτ γράφεται στο Δημοτικό σχολείο.
1908: Μαθητής στο Γυμνάσιο του Άουγκσμπουργκ, μέχρι το 1916.
1913: Δημοσιεύει τα πρώτα του κείμενα στο περιοδικό του Γυμνασίου Die Ernte και στην εφημερίδα

Augsburger Neuesten Nachrichten με το ψευδώνυμο Μπέρτολτ Όουγκεν: Σημειώσεις πάνω στην
εποχή μας, Σύγχρονος Μύθος κ.ά.

1916: Απειλείται με αποβολή απ’ το σχολείο, εξ αιτίας μιας έκθεσής του με φιλειρηνικό περιεχόμενο.
Γνωρίζεται με τον Κάσπαρ Νέχερ.

1917: Παίρνει το απολυτήριο του Γυμνασίου και εγγράφεται στη Φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου
του Μονάχου, όπου παρακολουθεί τα μαθήματα του Άρτουρ Κούτσερ, θεατρολόγου και φίλου του
Φρανκ Βέντεκιντ.

1918: Ιδρύεται το Κίνημα των Σπαρτακιστών. Εξέγερση και ανακήρυξη της δημοκρατίας της Βαυαρίας
στο Βερολίνο. Ο Μπρεχτ σπουδάζει Ιατρική. Οργανώνει βραδιά για τον Βέντεκιντ, που πέθανε στις
9 Μαρτίου. Τον Οκτώβριο επιστρατεύεται ως νοσοκόμος. Γράφει το Θρύλο του νεκρού στρατιώτη
και τον Βάαλ. Είναι μάλλον βέβαιο ότι συμμετέχει σε συμβούλια εργατών και στρατιωτών του
Άουγκσμπουργκ.

1919: Στις 15 Ιανουαρίου δολοφονούνται ο Καρλ Λίμπκνεχτ και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο Μπρεχτ πα-
ρακολουθεί από κοντά το Κίνημα των Σπαρτακιστών. Ξαναγυρίζει στο Μόναχο. Γνωριμία με τον
Λίον Φοϊχτβάγκερ και τον Γιοχάνες Μπέχερ. Συνεργάζεται με το δημοφιλή ηθοποιό του βερολι-
νέζικου καμπαρέ Καρλ Βάλεντιν. Γεννιέται ο Φρανκ, γιός του Μπρεχτ και της Πάουλα Μπανχόλτσερ.
Κρατάει τη θεατρική στήλη της εφημερίδας Volkswille. Γράφει τα έργα: Σπάρτακος, Ταμπούρλα
στη νύχτα, σε μια πρώτη μορφή. Γράφει μονόπρακτα κάτω από την επιρροή του Βάλεντιν: Μι-
κροαστικός γάμος, Ζητιάνος ή ψόφιος σκύλος, Ψάρεμα, Lux in tenebris. Τον Μάρτιο καταστέλλεται
το εργατικό κίνημα.

1920: Ο Μπρεχτ ταξιδεύει στο Βερολίνο. Την 1η Μαΐου πεθαίνει η μητέρα του. Εγκαθίσταται οριστικά στο
Μόναχο. Φίλοι του: Καρλ Βάλεντιν, Έριχ Ένγκελ, Καρόλα Νέχερ κ.ά.

1921: Γνωρίζεται με τον Άρνολντ Μπρόνεν. Ταξιδεύει ξανά στο Βερολίνο και γράφει διηγήματα, που
δημοσιεύονται σε διάφορα περιοδικά. Αρχίζει τη συγγραφή του έργου Στη ζούγκλα των πόλεων.

1922: Μπαίνει στο νοσοκομείο με συμπτώματα αβιταμίνωσης. Συναντά τον κριτικό Χέρμπερτ  Ίχερινγκ.
Γίνεται δραματουργός στο θέατρο Kammerspiele του Μονάχου, όπου το Σεπτέμβριο παίζεται το
Ταμπούρλα στη νύχτα. Παίρνει το βραβείο Κλάιστ. Τον Νοέμβριο παντρεύεται την Μαριάννα Τσοφ.
Τον Απρίλιο, μέσα σ’ ένα τραίνο που τον πηγαίνει από το Βερολίνο στο Μόναχο, γράφει το ποίημα
Για τον φτωχό Μπ. Μπ.

1923: Το Μάρτιο γεννιέται η κόρη του Χάνε. Τον Μάιο στο Rezidenz Theater του Μονάχου,
ανεβαίνει το Στη ζούγκλα των πόλεων. Αποτυχημένο πραξικόπημα των Χίτλερ και
Λούντεντορφ, το Νοέμβριο. Τα ονόματα των Φοϊχτβάνγκερ και Μπρεχτ περιλαμβάνονται
στη λίστα των ατόμων που θα συλλαμβάνονταν μετά την επιβολή του πραξικοπήματος.
Το Δεκέμβριο ανεβαίνει ο Βάαλ στη Λειψία. Ο Μπρεχτ, σε συνεργασία με τον Φοϊχτβάγκερ,
διασκευάζει τον Εδουάρδο Β, του Κρίστοφερ Μάρλοου.

1924: Ανεβαίνει το Μάρτιο Η ζωή του Εδουάρδου Β’ στο Kammerspiele του Μονάχου, σε σκηνοθεσία
Μπρεχτ. Μαζί με τον Καρλ Τσουκμάγιερ γίνεται δραματουργός στο Deutsches Theater του Μαξ
Ράινχαρτ, όπου και θα παρουσιαστεί, σε σκηνοθεσία Έριχ Έγκελ, το Στη ζούγκλα των πόλεων. Το
Νοέμβριο γεννιέται ο Στέφαν, γιος του Μπρεχτ και της Έλενα Βάιγκελ. Δουλεύει πάνω στο έργο
Γκαλιγκάι, που του δίνει τον τίτλο Άντρας για άντρα. Μελετάει εξαντλητικά το μαρξισμό.

1925: Δουλεύει τη διασκευή της Κυρίας με τις καμέλιες, που θα σκηνοθετήσει ο Μπέρναρ Ράιχ. Συνερ-
γάζεται με πολλές εφημερίδες, όπου δημοσιεύει ποιήματα και σύντομες ιστορίες. Γίνεται φίλος
με το σκηνοθέτη Έρβιν Πισκάτορ, το ζωγράφο Γκέοργκ Γκρος και με τον μποξέρ Πάουλ-Σάμσον
Κέρνερ, του οποίου γράφει τη βιογραφία. Συμμετέχει στην ίδρυση της «Ομάδας 1925» μαζί με τον
Μπέχερ, τον Ντέμπλιν, τον Τουχόφσκι και άλλους νέους συγγραφείς.

1926: Μια νέα παραλλαγή του Βάαλ, με τίτλο Βίος και πολιτεία του Βάαλ του αρσενικού, ανεβαίνει στο
Deutsces Theater, σε δική του σκηνοθεσία. Ο Μπρεχτ μιλάει για το «Επικό Θέατρο». Το Άντρας
για άντρα παίζεται στο Ντάρμστατ (με τον Πέτερ Λόρε στον ρόλο μτου Γκάλι Γκάι), καθώς και ο
Γάμος στη Φραγκφούρτη.

1927: Κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή Προσευχητάρι του Μπ. Μπ. Δουλεύει με τον Πισκάτορ. Γνωριμία
τού Μπρεχτ με τον Κουρτ Βάιλ. Πρώτη τους συνεργασία στο σχεδίασμα του Μικρού Μαχαγκόννυ
(Mahagonny-Songspiel). Το Μικρό Μαχαγκόννυ παίζεται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ μουσικής
δωματίου του Μπάντεν-Μπάντεν, στις 17 Ιουλίου. Για τα δύο επόμενα χρόνια Μπρεχτ και Βάιλ θα
συνεργασθούν για τη γραφή της όπερας σε τρεις πράξεις: Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ.
Δουλεύει πάνω στα έργα Φάτσερ και Τζο Φλαϊσχάκερ και παρουσιάζει τον Μάκβεθ στο ραδιοφωνικό
σταθμό του Βερολίνου. Διαζύγιο με την Μαριάννα Τσοφ.

1928: Το Άντρας για άντρα ανεβαίνει στη Λαϊκή Σκηνή του Βερολίνου, με τον Χάινριχ Γκέοργκε και
την Έλενα Βάιγκελ, σε σκηνοθεσία Έριχ Έγκελ. Γράφει την Πτήση των Λίντεμπεργκ. Κοινή
διαμονή του Μπρεχτ, του Βάιλ, της Βάιγκελ και της Λένια από τον Μάιο, στο Λαβαντού της
Γαλλίας. Στις 31 Αυγούστου παρουσιάζεται στο Schiffbauerdamm Theater η Όπερα της Πεντάρας,
διασκευή του Μπρεχτ από την Όπερα του Ζητιάνου του Τζον Γκέι που μετέφρασε η Ελίζαμπετ
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μους από τη Δυτική και Ανατολική Γερμανία το
1988 δημιούργησε το έδαφος για νέα έριδα γύ-
ρω από το γερμανό ποιητή, φιλόσοφο, θεατρικό
συγγραφέα, αντιφασίστα, αντισυμβατικό, επα-
ναστάτη. Ο ίδιος ο Μπ. Μπρεχτ λειτούργησε
σαν ιδεολογικοπολιτικό εργαλείο. Εργατιστής
ως προς τον πυρήνα της σκέψης του, οξυδερ-
κής, θεατράνθρωπος, φαίνεται καθαρότατα σε
όλα τα μεγάλα έργα του και κυρίως σ’ αυτά που
έχουν την αντιφασιστική πολεμική και ειρωνεία
του, όπως Η άνοδος και η πτώση του Αρτούρο
Ουί, Η όπερα της πεντάρας, Τρόμος και αθλιό-
τητα του Γ΄ Ράιχ κ.α.

Ο Μπρεχτ μελετάει το μαρξισμό και γίνεται
κομμουνιστής στα τέλη της δεκαετίας του ’20.
Είχε προηγηθεί (1919) η αποτυχημένη επανά-
σταση των Σπαρτακιστών στη Γερμανία (Λού-
ξεμπουργκ – Λίμπκνεχτ) και η δεκαετία έχει
πλέον το χρώμα του ανερχόμενου φασισμού. Ο
Μπρεχτ χρησιμοποιεί τη μαρξιστική σκέψη για
να καταλάβει και να αλλάξει τον κόσμο και απο-
τελεί από αυτήν την άποψη πρότυπο συγγραφέα
που δηλώνει κάτι τέτοιο. Dεν βλέπει ωραιοποι-
ημένα τα πράγματα. Πιστεύει στη δύναμη του
λόγου, στη μόρφωση των μαζών, στους ανθρώ-
πους που λύνουν προβλήματα, πιστεύει στην
πρόοδο και την εξέλιξη, ρίχνει άμμο στα γρανά-
ζια των θεσμών και χρησιμοποιεί με υπερβολικό
τρόπο την πανουργία στο προτσές της επανά-
στασης.

Γράφει λοιπόν: «Εκείνος που πολεμά τον κομ-
μουνισμό πρέπει να ’χει την ικανότητα να πολε-
μά και να μην πολεμά, να λέει την αλήθεια και
να μη λέει την αλήθεια, να παρέχει υπηρεσίες
και να μην παρέχει υπηρεσίες, να κρατάει υπο-
σχέσεις και να μην κρατάει υποσχέσεις, να
μπαίνει σε κίνδυνο και να αποφεύγει τον κίνδυ-
νο, να είναι αναγνωρίσιμος και σύγκαιρα όχι.
Εκείνος που πολεμά για τον Κομμουνισμό μία
μόνο έχει αρετή: πως πολεμά για τον Κομμου-
νισμό». 

Ο Hainer Müller έγραψε (1984): «Στη Σοβιε-
τική Ένωση και στη Γερμανική Λαοκρατική Δη-
μοκρατία αναλήφθηκε η μεγαλόπνοη επιχείρη-
ση να αναιρεθεί ο Μαρξ. Η επιχείρηση απέτυ-
χε.»

Η επίδραση του Μπρεχτ στο σύγχρονο θέατρο
είναι ανυπολόγιστης αξίας. Ξεπερνώντας το ρο-
μαντισμό, την ηθογραφία και το γερμανικό να-
τουραλισμό τροφοδότησε με ιδέες, πρωτοπο-
ριακές τεχνικές και σοσιαλιστική ευρηματικό-
τητα εκατοντάδες συγγραφείς και θιάσους σ’
όλον τον κόσμο. Μαζί τε τον Ίψεν και τον Τσέχωφ
αποτελεί την αγία θεατρική τριάδα του 19ου αι-
ώνα στο ευρωπαϊκό θέατρο. Χαρακτήρες του
όπως ο Γαλιλαίος και η Μάνα Κουράγιο έμειναν
εσαεί υποδειγματικές. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι η στράτευσή του
στο επαναστατικό κίνημα, γεγονός που τον τρο-
φοδότησε μ’ ένα δυναμικό τρόπο για να το αν-
ταποδώσει πολλαπλάσια. 
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Χάουπτμαν, με μουσική του Κουρτ Βάιλ, σκηνοθεσία του Έριχ Ένγκελ, σκηνικά του Κάσπαρ
Νέχερ, με τους Χάραλντ Πάουλσεν, Ρόζα Βαλέτι, Έριχ Πόντο και Λότε Λένια στους βασικούς
ρόλους. Το Schiffbauerdamm Theater τίθεται στη διάθεση του Μπρεχτ και των συνεργατών
του Πέτερ Λόρε, Έρνστ Μπους, Έλενα Βάιγκελ, Λότε Λένια, Κάρολα Νέχερ, Αλεξάντερ Γκράναχ,
Όσκαρ Χομόλκα. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο Μπρεχτ και Βάιλ συνεργάζονται για το Βερο-
λινέζικο Ρέκβιεμ, καντάτα για το ραδιόφωνο.

1929: Γάμος του Μπρεχτ και της Βάιγκελ. Ο Μπρεχτ γνωρίζεται με τον Βάλτερ Μπένγιαμιν. Συνεργάζεται
με την Ελίζαμπετ Χάουπτμαν σε διάφορα ημιτελή έργα: Φάτσερ, Από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτα,
το Ψωμάδικο κ.ά. Στις 22 Μαΐου παίζεται το Βερολινέζικο Ρέκβιεμ του Μπρεχτ με μουσική του
Βάιλ, προκαλώντας την επέμβαση της λογοκρισίας. Στις 28 Ιουλίου παίζονται Η Πτήση των Λίντμπεργκ
και το Διδακτικό έργο του Μπάντεν του Μπρεχτ, σε μουσική Κουρτ Βάιλ και Πάουλ Χίντεμιτ, στο
Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν, προκαλώντας σκάνδαλο. Στις 22 Σεπτεμβρίου παίζεται το Χάπι
Εντ της Ελίζαμπετ Χάουπτμαν, βασισμένο σε ποιήματα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, με μουσική του
Κουρτ Βάιλ, στο Theater am Schiffbauerdamm. Το Νοέμβριο ο Κουρτ Βάιλ παρουσιάζει δύο έργα
για μεικτή χορωδία, a capella, σε κείμενα του Μπρεχτ (Zu Potsdam unter den Eichen kai Die
Legende von toten Soldaten).
Στις 5 Δεκεμβρίου ο Κουρτ Βάιλ παρουσιάζει μια νέα δική του εκδοχή της Πτήσης των Λίντμπεργκ.

1930: Σχέδια για ένα περιοδικό με τίτλο Κρίση και κριτική, με τον Βάλτερ Μπένγιαμιν και τον Ίχερινγκ.
Διαμονή του Μπρεχτ στο Λαβαντού ύστερα από θεραπεία του σε σανατόριο, κοντά στο Μόναχο.
Από τον Ιανουάριο ο Μπρεχτ με τον Βάιλ συνεργάζονται για τη δημιουργία της δίπρακτης όπερας
Αυτός που λέει ναι, η οποία και παρουσιάσθηκε στις 23 Ιουνίου στο Κεντρικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο
του Βερολίνου. Ο Μπρεχτ θα δουλέψει και μόνος του στη συνέχεια στο ίδιο έργο και μετά τη νέα
εκδοχή θα γράψει το έργο Αυτός που λέει όχι. Στις 9 Μαρτίου παίζεται Η Άνοδος και η πτώση της
πόλης Μαχαγκόννυ στο θέατρο της Λειψίας. Δίκη για την κινηματογραφική διασκευή της Όπερας
της Πεντάρας, από τον Πάμπστ. Η Όπερα της Πεντάρας παίζεται στο Παρίσι. Τον Οκτώβριο γεννιέται
η Μπάρμπαρα, κόρη του Μπρεχτ και της Βάιγκελ. Το Δεκέμβριο η Απόφαση ανεβαίνει στο Grosses
Schausspielhaus του Βερολίνου.
Παίζουν η Βάιγκελ, ο Γκράναχ και ο Μπους. Γράφει το Η Εξαίρεση και ο κανόνας, πολυάριθμα θε-
ωρητικά κείμενα και αρχίζει τη συγγραφή της Αγίας Ιωάννας των σφαγείων.

1931: Ο Μπρεχτ συνεργάζεται με την εφημερίδα του Κ.Κ.Γ. Rote Fahne. Διασκευάζει τον Άμλετ για το
ραδιόφωνο. Γνωρίζεται με το σοβιετικό συγγραφέα Σεργκέι Τρετιάκοφ. Σε συνεργασία με τον
Χανς Άισλερ και τον Γκούντερ Βάιζενμπορν γράφει τη Μάνα, από το ομώνυμο μυθιστόρημα του
Μάξιμ Γκόρκι. Νέα διαμονή στο Λαβαντού του Μπρεχτ και του Βάιλ με τη Βάιγκελ, τη Λένια και
τους Βάλτερ Μπένγιαμιν και Μπέρνχαρτ Μπρεντάνο. Στη νέα παραλλαγή του Άντρας για άντρα ο
Κουρτ Βάιλ γράφει τη μουσική. Παίζεται στο Staadtstheater του Βερολίνου, με τη Βάιγκελ και τον
Λόρε, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ. Η Άνοδος και η Πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ παίζεται στο Theater
am Kurfursterdamm, στις 21 Δεκεμβρίου.

1932: Η Μάνα παρουσιάζεται στο Βερολίνο, στο θέατρο Βάλνερ και στο Σιφμπάουερνταμ, σε σκηνοθεσία
Μπρεχτ, με τη Βάιγκελ, τον Μπους και άλλους. Η Αγία Ιωάννα των σφαγείων μεταδίδεται από το
ραδιόφωνο. Το φιλμ του Σλάταν Ντούντοβ, σε σενάριο του Μπρεχτ, Κούλε Βάμπε απαγορεύεται
από την επιτροπή ελέγχου του κινηματογράφου. Με μερικές αλλαγές παρουσιάζεται στον κινη-
ματογράφο Άτριουμ. Ο Μπρεχτ πηγαίνει στη Μόσχα για να παρακολουθήσει τη σοβιετιή πρεμιέρα
του έργου. Παρακολουθεί στο Βερολίνο σεμινάριο του Καρλ Κορς, πάνω στο Μαρξισμό. Γράφει το
έργο Στρογγυλοκέφαλοι και Σουβλοκέφαλοι και εκδίδει το βιβλίο για παιδιά Τρεις στρατιώτες, με
σχέδοα του Γκέοργκ Γκρος. Στις 11 Δεκεμβρίου το Μικρό Μαχαγκόννυ και το Αυτός που λέει ναι
γίνονται δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό στο Παρίσι, στην Salle Gaveau.

1933: Ο Χίτλερ γίνεται Καγκελάριος του Ράιχ. Στην Ερφούρτη η παράσταση της Απόφασης διακόπτεται,
με παρέμβαση της αστυνομίας. Στο Ντάρμστατ οι αρχές της πόλης δεν επιτρέπουν να περιληφθεί
η Αγία Ιωάννα των σφαγείων στο ρεπερτόριο των θεάτρων της πόλης. Στις 27 Φεβρουαρίου, πυρ-
καγιά στο Ράιχσταγκ. Την επομένη ο Μπρεχτ και η οικογένειά του αναχωρούν για την Πράγα, τη
Βιέννη και τη Ζυρίχη. Εγκαθίστανται στην Ελβετία. Στις 10 Μαΐου τα βιβλία του Μπρεχτ καίγονται
από τους Ναζί. Τον Ιούνιο παίζονται στο θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, σε μία μόνο πα-
ράσταση, τα Επτά θανάσιμα αμαρτήματα των μικροαστών του Μπρεχτ, με μουσική Κουρτ Βάιλ και
χορογραφία Ζορζ Μπαλανσίν, με τη Λότε Λένια στον κύριο ρόλο. Αφού πέρασε από το Παρίσι, ο
Μπρεχτ εγκαθίσταται στο Σβέντμποργκ της Δανίας, όπου οι εθνικοσοσιαλιστές απαιτούν την έκδοσή
του, οι αρχές όμως αρνούνται. Γνωρίζεται με τη Δανέζα ηθοποιό Ρουθ Μπέρλαου. Γράφει το Μυ-
θιστόρημα της Πεντάρας.

1934: Συνεργάζεται με διάφορα γερμανόφωνα περιοδικά που εκδίδουν οι εξόριστοι. Ο Βάλτερ Μπένγιαμιν
τον επισκέπτεται στο Σβεντμποργκ. Ταξιδεύει στο Λονδίνο, όπου συναντά τον Καρλ Κορς και τον
Χανς Άισλερ. Γράφει το έργο Οι Οράτιοι και οι Κουριάτιοι.

1935: Ταξιδεύει στη Μόσχα. Του αφαιρείται η γερμανική ιθαγένεια. Συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο
Συγγραφέων, που γίνεται στο Παρίσι. Η Ρουθ Μπέρλαου με ερασιτέχνες παίζει τη Μάνα στην
Κοπεγχάγη. Γράφει το Τρόμος και αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ, καθώς και το Πέντε δυσκολίες για
να γράφει κανείς την αλήθεια. Με την ευκαιρία των παραστάσεων της Μάνας από το Civil
Repertory Theatre ο Μπρεχτ, μαζί με τον Χανς Άισλερ, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου και συναντά
τον Κουρτ Βάιλ.
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Για να κωδικοποιήσουμε και να εντάξουμε
το έργο του Μπ. Μπρεχτ στο ιστορικό του πλαί-
σιο θα πρέπει να θυμηθούμε τρία γεγονότα:
• την ακτινοβολία της Οκτωβριανής Επανά-
στασης
• τη χαμένη επανάσταση των Σπαρτακιστών

στη Γερμανία 
• την άνοδο του φασισμού στην ίδια χώρα.

Η μαρτυρία του Μπρεχτ είναι ότι προσεγ-
γίζει το μαρξισμό διαβάζοντας το Κεφάλαιο.
Ωστόσο, την ίδια περίοδο του 1920 – 1930 η
Οκτωβριανή Επανάσταση φέρνει τα πάνω–
κάτω στην τέχνη. Στη Ρωσία οι Μέγιερχολντ-
Τάτλιν και Μαλέβιτς εισάγουν τον Κονστρου-
κτιβισμό στην υπηρεσία της Επανάστασης.
Ο Αϊνζεστάιν πρωτοσκηνοθετεί το 1923 ένα
θεατρικό έργο στο οποίο βάζει ατραξιόν από
τσίρκο, φασιστικές καρικατούρες, κάτι σαν
Μιούζικ Χωλ, πυροτεχνήματα, κλόουν και
μπάντες. Είναι φανερότατο ότι οι ιδέες του
Μέγιερχολντ για το θέατρο-γροθιά επηρεά-
ζουν τον Μπρεχτ. Ο αντιβερμπαλισμός του,
το λαϊκό και φολκλορικό στοιχείο, τα ακρο-
βατικά και οι παντομίμες ενάντια στο μυστι-
κισμό και το συμβολισμό που κυριαρχούσε
στη χώρα του –αλλά και στη Ρωσία– θα τον
ακολουθούν στα κατοπινά χρόνια. 

Η δεύτερη επιρροή έρχεται από το μαρξι-
στή σκηνοθέτη Έρβιν Πισκάτορ. Ο τελευταί-
ος πίστευε πως η επική και ολοκληρωμένη
αφήγηση συνταρακτικών γεγονότων επηρε-
άζει το λαό. Το επικό θέατρο του Μπρεχτ,
(αφήγηση, πυρήνας, εξέλιξη) αποδίδει εναρ-
γέστατα τις θέσεις του Πισκάτορ.

Η Μπρεχτική μέθοδος
Εκείνος έκανε προτάσεις.
Εμείς τις κάναμε δεκτές.

Σε τι ακριβώς συνίστανται οι καινοτομίες
του γερμανού θεατρικού συγγραφέα; Συνο-
πτικά αναφέρουμε:
• Στη δημιουργία του Επικού Θεάτρου με

δομή, αφήγηση, το ρόλο του κοινού όπως
ο αρχαίος χορός και κυρίως την αλλαγή
και μεταμόρφωση των χαρακτήρων μέσα
από τη δράση.

• Την αποστασιοποίηση. Στο μπρεχτικό θέ-
ατρο όπου η συγκίνηση μικραίνει για να
μην ταυτιστεί κανείς με το ρόλο του ηθο-
ποιού και «να χρησιμοποιήσει το μυαλό
αντί για το στομάχι» (Μπρεχτ) ισχύει η δια-
λεκτική αρχή «άρνηση της άρνησης». Το
Α είναι και δεν είναι Α, διότι εξελίσσεται
διαρκώς, φθείρεται και βρίσκεται σε αν-
τίφαση και με τον ίδιο του τον εαυτό. Η
αποστασιοποίηση του Μπρεχτ είναι η άρ-
νηση και υπέρβαση όλου του αστικού θε-
άτρου. Θέλει το θεατή δράστη και όχι πα-
θητικό υποκείμενο. Μ’ αυτόν τον τρόπο
γκρεμίζει το θεατρικό ήρωα από το βάθρο
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1936: Αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Ο Μπρεχτ γυρίζει στο Σβεντμποργκ. Στη Μόσχα κυκλοφορεί
το περιοδικό Das Wort που εκδίδει ο Μπρεχτ με τον Φοϊχτβάνγκερ και τον Βίλυ Μπρέντελ. Έρχεται
σε σύγκρουση με τον Γκέοργκ Λούκατς και τον Μπέχερ, που εκδίδουν και αυτοί στη Μόσχα το In-
ternationale Literatur. Γράφει θεωρητικά κείμενα για το θέατρο. Το Στρογγυλοκέφαλοι και σουβλε-
ροκέφαλοι παίζεται στην Κοπεγχάγη, ενώ απαγορεύεται από τον βασιλιά η παράσταση του έργου
Επτά θανάσιμα αμαρτήματα των μικροαστών.

1937: Πηγαίνει στο Παρίσι για το Διεθνές Συνέδριο Συγγραφέων, με θέμα τον πόλεμο της Ισπανίας. Τον
Οκτώβριο παρουσιάζει εκεί τα Ντουφέκια της κυρά-Καράρ, με τη Βάιγκελ. Αρχίζει να γράφει το Μυ-
θιστόρημα των Τούι και το Με Τι. Στην έκθεση με τίτλο «Εκφυλισμένη Τέχνη» («Entartete Kunst»)
που διοργανώνουν οι Ναζί στο πλαίσιο της προπαγάνδας τους, στις 19 Ιουλίου 1937 στο Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο του Μονάχου εκτίθεται το πορτρέτο του Μπέρτολτ Μπρεχτ και καταγγέλλεται η μουσική
του Κουρτ Βάιλ. Στην ίδια έκθεση, στιγματίζεται το έργο σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης
τέχνης. Μεταξύ πολλών άλλων παρουσιάζονται πίνακες των Αμεντέο Μοντιλιάνι, Πάουλ Κλέε, Ότο
Ντιξ, Γκέοργκ Γκρος, Σαγκάλ, Όσκαρ Κοκόσκα, καταγγέλλονται οι κινηματογραφιστές Φριτς Λανγκ
και Γκέοργκ Βίλχεμ Παμπστ, καθώς και οι συγγραφείς Τζον Ντος Πάσος, Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, κ.ά., η
μουσική του Άρνολντ Σένμπεργκ και φυσικά το έργο του Σίγκμουντ Φρόιντ και του Καρλ Μαρξ.

1938: Η Βάιγκελ παίζει στην Κοπεγχάγη τα Ντουφέκια της κυρά-Καράρ και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο
στο Παρίσι οκτώ σκηνές από το Τρόμος και Αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ, με τον τίτλο 99%. Πολεμική
Μπρεχτ Λούκατς για τον ρεαλισμό. Ο Μπρεχτ γράφει την πρώτη μορφή του Γαλιλαίου (Η γη γυρίζει),
ενώ δουλεύει και το μυθιστόρημα Οι κομπίνες του κυρίου Ιουλίου Καίσαρα.

1939: Η απειλή γερμανικής κατοχής στη Δανία και η γενίκευση του πολέμου, τον κάνουν να φύγει για τη
Σουηδία ,όπου εγκαθίσταται στο νησί Λίντιγκο. Ο πατέρας του πεθαίνει το Μάιο στο Ντάρμστατ. Γράφει
θεωρητικά κείμενα για το θέατρο (Η αγορά του χαλκού και τα έργα Η ανάκριση του Λούκουλου, Η
Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της, Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν και τα Ποιήματα του Σβέντμποργκ.)

1940: Μετά την κατοχή της Δανίας και της Νορβηγίας εγκαθίσταται στη Φινλανδία. Γράφει θεωρητικά
κείμενα για το θέατρο (Νέα τεχνική της δραματουργίας, Η σκηνή του δρόμου), το έργο Ο αφέντης
Πούντιλα και ο υπηρέτης του ο Μάτι.

1941: Μετά την κατάληψη της Φινλανδίας φεύγει με την οικογένειά του για τη Μόσχα, φτάνει στο Βλαδιβοστόκ
με τον υπερσιβηρικό και τελικά, με ένα σουηδικό φορτηγό, στο Σαν Πέντρο της Καλιφόρνιας. Εγκα-
θίσταται στη Σάντα Μόνικα, κοντά στο Χόλιγουντ, όπου ξαναβρίσκει τους: Λίον Φοϊχτβάγκερ, Πέτερ
Λόρε, Φριτς Λανγκ, Μαξ Ράινχαρτ, Άλεξ Γκράναχ, Φερντινάντ Μπρούκνερ, Χανς Άισλερ, Πάουλ
Ντεσάου, Χάινριχ Μαν, Άλφρεντ Ντέμπλιν κ.ά. Γνωρίζεται με τον Τσάρλι Τσάπλιν και με αμερικανούς
καλλιτέχνες και διανοούμενους. Γράφει την Αποτρεπτή άνοδο του Αρτούρο Ούι και τα Όράματα της
Σιμόν Μασάρ, σε συνεργασία με τον Φοϊχτβάνγκερ. Γνωριμία με τον Ζυλ Ντασσέν.

1942: Συναντάει τον Τέοντορ Αντόρνο και τον Άρνολντ Σένμπεργκ. Συνεργάζεται με τον Φριτς Λανγκ στο
σενάριο της ταινίας Και οι δήμιοι πεθαίνουν. Το Τρόμος και αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ παίζεται στα
γερμανικά στη Νέα Υόρκη σε σκηνοθεσία Μπέρτολτ Φίρτελ. Πρώτη γνωριμία με τον Έρικ Μπέντλεϊ.
Τον Οκτώβριο ο Μπέρτολτ Μπρεχτ συναντάει τον Κουρτ Βάιλ στο Χόλιγουντ. 

1943: Ο Μπρεχτ πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Συναντάει τον Έρβιν Πισκάτορ. Το Μυθιστόρημα της Πεντάρας
κυκλοφορεί στα αγγλικά, σε μετάφραση Άισεργουντ/Όντεν. Σε συνεργασία με τον τελευταίο και το
Χ. Ρ. Χέις διασκευάζουν τη Δούκισσα του Μάλφι, του Γουέμπστερ. Από τον Νοέμβριο έως το Μάρτιο
του 1944 ζει στη Νέα Υόρκη. Ο μεγαλύτερος γιός του Στεφάν, που είχε μείνει στην Γερμανία σκοτώνεται
στο ανατολικό μέτωπο. Γράφει για τον ηθοποιό Πέτερ Λόρε το Ο Σβέικ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στη Ζυρίχη παίζονται Ο Καλός άνθρωπος του Σετσουάν (4 Φεβρ.) και Ο Βίος του Γαλιλαίου (9 Σεπτ.)
σε σκηνοθεσία Λέοναρντ Στέκελ. Ο Έρικ Μπέντλεϋ προσπαθεί να κάνει γνωστό τον Μπρεχτ στις ΗΠΑ,
μεταφράζοντας τα έργα του. Ο Μπρεχτ και ο Βάιλ κάνουν σχέδια για μια όπερα βασισμένη στον Σβέικ
στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βάιλ επισκέπτεται τον Μπρεχτ στην Σάντα Μόνικα, τον Ιούνιο.

1944: Γράφει τον Καυκασιανό κύκλο με την κιμωλία. Σχεδιάζει τα έργα: Βίος του Κομφούκιο και Ζωή και
θάνατος της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Συναντιέται με τον Τσαρλς Λότον και αρχίζει να ξαναδουλεύει το
Γαλιλαίο. Συνεχίζει να γράφει σενάρια. Ο Μπρεχτ και ο Βάιλ αρχίζουν συνομιλίες για τη μουσική στο
έργο του Μπρεχτ Ο Καλός άνθρωπος του Σετσουάν.

1945: Σε συνεργασία με τον Λότον γράφει στ’ αγγλικά τη δεύτερη μορφή του Βίου του Γαλιλαίου, με τον
τίτλο Galileo. Το Τρόμος και αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ παίζεται στη Νέα Υόρκη από την Έλσα και τον
Άλμπερτ Μπάσερμαν με τίτλο Η ιδιωτική ζωή της ανώτερης φυλής. Διασκευάζει το Κομμουνιστικό
Μανιφέστο σε ποίημα.

1946: Διασκευή της Δούκισσας του Μάλφι παίζεται στη Βοστώνη και στη Νέα Υόρκη, με την Ελίζαμπεθ
Μπέργκνερ.

1947: Πρεμιέρα του Γαλιλαίου στις 31 Ιουλίου στο Los Angeles Coronet Theatre, με σκηνοθεσία του Τζόζεφ
Λόουζι και πρωταγωνιστή τον Τσαρλς Λότον. Από τον Δεκέμβριο η παράσταση μεταφέρεται στη Νέα
Υόρκη, στο Maximum Elliot’s Theatre. Ο Μπρεχτ προτείνει στο Βάιλ να γράψει τη μουσική για τον
Σβέικ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Χανς Αισλερ ανακρίνεται από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών
Ενεργειών. Ο Κουρτ Βάιλ και ο Μάξουελ Άντερσον μετέχουν σε μια επιτροπή διαμαρτυρίας κατά της
Επιτροπής. Στις 30 Οκτωβρίου ο Μπέρτολτ Μπρεχτ ανακρίνετια από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών
Ενεργειών, στην Ουάσιγκτον. Κάποιος Ρίτσαρντ Νίξον είναι μέλος της ανακριτικής επιτροπής. Το
επόμενο πρωί μετά την ανάκριση φεύγει για την Ελβετία. Από το Νοέμβριο ασχολείται με τη διασκευή
της Αντιγόνης του Σοφοκλή, με βάση τη γερμανική μετάφραση του Χέλντερλιν.
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του και στη θέση του βάζει το λαό. Η δόξα
των μεγάλων ανήκει στο παρελθόν. «Την
εφτάπυλη Θήβα την έκτισαν οι δούλοι».
Ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί με τη σύλ-
ληψή, δε μένει παρά να συμφωνήσει πως
είναι ένας άλλος δρόμος, μια άλλη σχολή
επαναστατικής αισθητικής.

• Η συνεργασία του με τον μουσικό Κουρτ
Βάιλ και –κυρίως– με την τελευταία του
γυναίκα, την Έλενα Βάιγκελ, σταθεροποιεί
τη θεατρική του ματιά στη νέα σκηνογρα-
φική του ματιά. Το θέατρό του «φεύγει»
από το κλασικό «κουτί» του ιταλικού θε-
άτρου και γίνεται μία κοινωνική σκηνή με
ακροβάτες, σκοινιά, μπάντες και ηθοποι-
ούς γυμνασμένους.
Στο ρώσικο θέατρο Πρόλετ-κουλ (Προλε-
ταριακή Κουλτούρα) τη χρονιά που ανέβη-
κε ο «Σοφός άνθρωπος» (1923) ένας δη-
μοσιογράφος αναφέρει: «Οι προλετάριοι
ηθοποιοί κάνουν μια μεγάλη άσκηση. Αρ-
χικά προπονούνται φυσικά με σπορ, μποξ,
ελαφρό αθλητισμό, ομαδικά παιχνίδια, ξι-
φομαχία και βιο-μηχανική. Μετά αρχίζουν
ειδικές φωνητικές ασκήσεις και πιο πέρα
μελετούν την ιστορία των ταξικών αγώνων.
Η άσκηση αρχίζει στις δέκα το πρωί και
τελειώνει στις εννιά το βράδυ. Διευθυντής
στο εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι ο Αϊν-
ζεστάιν, ο εφευρέτης της νέας τσιρκολά-
νικης σκηνής».

• Το βασικό, όμως, όπλο του Μπρεχτ είναι
η αλλαγή πάνω στη σκηνή. Δηλαδή η δυ-
νατότητα και η αφηγηματική σύλληψή του
πως «τα πάντα ρει» και πως τίποτα δεν εί-
ναι αιώνιο και απαρασάλευτο. 
Οι χαρακτήρες που πλάθει, όσο κι αν βα-

σίζονται στην υπόγεια ειρωνεία του και τον
αγγλικό σαρκασμό του, βρίσκονται με το ένα
πόδι στη θέση και με το άλλο στην αντίθεση.
Τα πάντα μεταβάλλονται, άλλοτε με το μπρε-
χτικό «παραξένισμα», άλλοτε βίαια. Η ψυ-
χολογική τους διάθεση διαμορφώνεται από
τις κοινωνικές καταστάσεις. Είναι αποτέλε-
σμα των αλλαγών στην βάση όπως έξοχα
έδειξε στην Αγία Ιωάννα των σφαγείων, όπου
η πρωταγωνίστρια που είναι μια τίμια, φι-
λάνθρωπη γυναίκα γίνεται λυσσασμένη των
οδοφραγμάτων όταν νιώθει πώς δουλεύει ο
καπιταλισμός, δηλαδή σαν ανθρωποκρεατο-
μηχανή. 

Είναι αλήθεια πως η Ανατολική Γερμανία
έδωσε στα στερνά του πολλές τιμές στο συγ-
γραφέα των εργατών και στον αντιφασίστα
ποιητή. Είναι όμως εξίσου αλήθεια, ότι ποτέ
δεν τον αγάπησε βαθειά και ειλικρινά.

Εξήντα χρόνια μετά το θάνατό του, το επα-
ναστατικό και το «ψαγμένο» θεατρικό κίνη-
μα, χωρίς να υμνολογεί και να δοξολογεί,
οφείλει να σκύψει στο έργο τού «αλγεβρι-
κού» θεατρικού συγγραφέα.
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1948: Ο Μπρεχτ εγκαθίσταται κοντά στη Ζυρίχη. Γνωρίζεται με τον Μαξ Φρις. Στο Deutsches Theater του

Βερολίνου παίζονται επτά σκηνές του Τρόμος και αθλιότητα… σε σκηνοθεσία Βόλφκανγκ Λάνγκχοφ.
Στις 15 Φεβρουαρίου, στο Χουρ της Ελβετίας ανεβαίνει η Αντιγόνη των Σοφοκλή – Χέλντερλιν –
Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ και Νέχερ, με την Βάιγκελ στον κύριο ρόλο. Στο Νόρθφιλντ της
Μινεσότα ανεβαίνει στ’ αγγλικά ο Κύκλος με την κιμωλία. Στη Ζυρίχη η πρεμιέρα του Ο αφέντης
Πούντιλα και ο υπηρέτης του ο Μάτι, σε σκηνοθεσία Χίρσφελντ και Μπρεχτ. Οι σύμμαχοι αρνούνται
στον Μπρεχτ τη βίζα που χρειάζεται για να διασχίσει τη Γερμανία και να φτάσει στο Βερολίνο. Με ένα
τσέχικο διαβατήριο πηγαίνει στην Πράγα και από κει στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου φτάνει στις 22
Οκτωβρίου. Το Deutches Theater τον καλεί να σκηνοθετήσει το Μάνα Κουράγιο, μαζί με τον Ένγκελ.
Γράφει το Μικρό όργανο για το θέατρο.

1949: Στις 11 Ιανουαρίου παίζεται η Μάνα Κουράγιο με τη Βάιγκελ, στο Deutches Theater. Από το Φεβρουάριο
ως το Μάιο ο Μπρεχτ μένει στη Ζυρίχη και σκέπτεται να εγκατασταθεί στο Σαλτσμπουρκ. Το Σεπτέμβριο
ιδρύει με τη Βάιγκελ το Μπερλινερ Ανσάμπλ (Berliner Ensemble). Στις 7 Οκτωβρίου αναγγέλλεται η
ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Στις 12 Δεκεμβρίου δίνεται η πρώτη παράσταση του
Μπερλίνερ Ανσάμπλ, που εγκαθίσταται στο Deutches Theater με το Ο αφέντης Πούντιλα και ο υπηρέτης
του ο Μάτι, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ και Ένγκελ, με τους Στένκελ και Γκέσονεκ. Ο Μπρεχτ γράφει τις
Μέρες της Κομμούνας.

1950: Ο Μπρεχτ παίρνει την αυστριακή ιθαγένεια. Επιδιώκει την επιστροφή του Πέτερ Λόρε από τις ΗΠΑ
και του προτείνει να παίξει Άμλετ στο Μπερλίνερ. Στις 15 Απριλίου ανεβαίνει, σε δική του σκηνοθεσία
και διασκευή, ο Παιδαγωγός του Λεντς. Στις 8 Οκτωβρίου πρεμιέραι στο Μόναχο της Μάνας Κουράγιο,
σε σκηνοθεσία Μπρεχτ, με την Τερέζε Γκίζε. Ο Μπρεχτ γίνεται μέλος της Ακαδημίας Τεχνών του
Βερολίνου και εγκαθίσταται στο Μπούκοβ. Γράφει τα Μπουκοβιανά ελεγεία και μαζί με τον Ντεσάου
διασκευάζει σε όπερα την Ανάκριση του Λούκουλου.

1951: Στις 10 Ιανουαρίου ανεβαίνει στο Deutches Theater η Μάνα με τη Βάιγκελ, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ.
Στις 17 Μαρτίου παίζεται στην Κρατική Όπερα του Βερολίνου Η Ανάκριση του Λούκουλου. Λόγω πο-
λιτικών διαφωνιών οι παραστάσεις διακόπτονται, ο Μπρεχτ και ο Ντεσάου αλλάζουν σε μερικά
σημείο το έργο, που ξαναπαρουσιάζετι στις 12 Οκτωβρίου με τίτλο Η Καταδίκη του Λούκουλου. Στις
11 Σεπτεμβρίου, νέα σκηνοθεσία από τον Μπρεχτ και τον Ένγκελ της Μάνας Κουράγιο, στο Μπερλίνερ
Ανσάμπλ. Ο Μπρεχτ γράφει την Ανοιχτή επιστολή στους Γερμανούς συγγραφείς και καλλιτέχνες, θε-
ωρητικά κείμενο με τίτλο Η Διαλεκτική στο Θέατρο και αρχίζει να δουλεύει μια διασκευή του
Κοριολανού. 

1952: Τον Φεβρουάριο γίνεται περιοδεία του Μπερλίνερ Ανσάμπλ στην Πολωνία. Ο Γκέοργκ Λούκατς επι-
σκέπτεται τον Μπρεχτ στο Μπούκοβ. Στις 16 Νοεμβρίου το Μπερλίνερ παίζει τα Ντουφέκια της κυ-
ρά-Καράρ.

1953: Τον Ιανουάριο ο Μπρεχτ ζητάει χάρη για τους Ρόζενμπεργκ. Στις 23 Μαΐου παίζεται το έργο του
Έρβιν Στριτμάτερ Κατσγκρέμπεν, στο Μπερλίνερ, σε σκηνοθεσία του Μπρεχτ. Με αφορμή την
εργατική εξέγερση στο Βερολίνο οι εφημερίδες δημοσιεύουν την τελευταία φράση ενός γράμματος
που έστειλε ο Μπρεχτ στον Βάλτερ Ούλμπρεχτ, όπου εκφράζει την αλληλεγγύη του στο καθεστώς.
Ο Μπρεχτ διευκρινίζει τη θέση του με το κείμενό του, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Neues
Deutschland, όργανο του Κ.Κ. της Λ.Δ. της Γερμανίας. Κάνει κριτική στην πολιτισμική πολιτική της
Λ.Δ. της Γερμανίας. Γράφει ποιήματα για το φιλμ του Γιόρις Ίβενς Το τραγούδι των ποταμών και
αρχίζει να δουλεύει το τελευταίο έργο του Τουραντό ή το συνέδριο των ασπρορουχάδων. Αρχίζει
η έκδοση των θεατρικών έργων του Μπρεχτ στη Δυτική (εκδόσεις Suhrkamp) και στην Ανατολίκή
(εκδόσεις Aufbau) Γερμανία.

1954: Η κυβέρνηση προτείνει στον Μπρεχτ να γίνει μέλος του καλλιτεχνικού συμβουλίου του Υπουργείου
Πολιτισμού. Το Μπερλίνερ παίζει τον Δον Ζουάν, σε διασκευή του Μπρεχτ και σκηνοθεσία του Μπενό
Μπεσόν στο θέατρο Αμ Σιφερμπάουερνταμ, όπου και εγκαθίσταται από τον Μάρτιο. Στις 7 Οκτωβρίου
ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Μπρεχτ Ο κύκλος με την κιμωλία, με την Βάιγκελ, τον Μπους και την
Αγγέλικα Χούρβιτς. Τον Ιούλιο το Μπερλίνερ Ανσάμπλ παίρνει μέρος στο Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ
Θεάτρου στο Παρίσι, με τη Μάνα και τη Σπασμένη στάμνα του Κλάιστ. Στις 21 Δεκεμβρίου τού απονέμεται
το βραβείο Στάλιν.

1955: Στις 12 Ιανουαρίου στο Μπερλίνερ ανεβαίνει, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ, Η μάχη του χειμώνα, του Γιοχάνες
Μπέχερ. Ο Μπρεχτ παίρνει μέρος στο συνέδριο των Οπαδών της Ειρήνης στη Δρέσδη, στο συνέδριο
του Pen Club στο Αμβούργο, καθώς και στο θεατρικό συνέδριο του Ντάρμστατ, όπου γράφει ανακοίνωση
με τίτλο: «Μπορεί ο σύγχρονος κόσμος να αποδοθεί στο θέατρο;». Γράφει στην Ακαδημία Τεχνών του
Βερολίνου τι θα πρέπει να γίνει μετά το θάνατό του. Το Μπρελίνερ συμμετέχει στο δεύτερο Διεθνές
Φεστιβάλ Θεάτρου στο Παρίσι, με τον Κύκλο με την κιμωλία. Το Δεκέμβριο αρχίζουν οι δοκιμές του
Βίου του Γαλιλαίου στο Μπερλίνερ, σε σκηνοθεσία Μπρεχτ και με τον Ερνστ Μπους στον κύριο ρόλο.

1956: Τον Ιανουάριο ο Μπρεχτ συμμετέχει στο 4ο συνέδριο των Γερμανών Συγγραφέων και το Φεβρουάριο
ταξιδεύει στο Μιλάνο, για να παρακολουθήσει το εκεί ανέβασμα της Όπερας της Πεντάρας, σε σκη-
νοθεσία του Τζιόρτζιο ΣΤρέλερ, στο Piccolo Teatro. Στις αρχές του Μαΐου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο
με βαριά γρίππη. Στις 10 Αυγούστου τελευταία δοκιμή του Βίου του Γαλιλαίου, που διευθύνει ο Μπρεχτ.
Στις 14 Αυγούστου, ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα, πεθαίνει στο σπίτι του από έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Η κηδεία του έγινε στις 17 Αυγούστου, στο νεκροταφείο Dorotheenfriendchof, κοντά
στον τάφο του Χέγκελ. Στις 18 Αυγούστου γίνεται τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του, στην οποία
μίλησαν ο Γκέοργκ Λούκατς, ο Γιοχάνες Μπεχερ και ο Βάλτερ Μπένγιαμιν.
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Η επιστήμη είναι κόρη της φι-
λοσοφίας, «ώριμος καρπός του ελ-

ληνικού Ορθολογισμού».1 Άλλωστε «εί-
ναι γνωστό ότι οι πρώτοι πυρήνες επιστημών

συγκροτήθηκαν στο εσωτερικό φιλοσοφικών
συστημάτων, ως η διαλεκτική άρνηση και ως
οι κληρονόμοι των φιλοσοφικών κοσμοθεω-
ρήσεων.”2 Βέβαια πολλοί βάσιμα παρατηρούν
πως η φιλοσοφία, η Λογική και η Μαθηματική
Επιστήμη γεννήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και
λένε ακόμα πως δεν θα μπορούσε να γεννηθεί
η μια χωρίς την άλλη.

Αυτό προκύπτει καταρχήν από την εμπειρία,
από το ιστορικό γεγονός. Η θεωρητική τεκμη-
ρίωση της θέσης επιβεβαιώνει, ενισχύει και
εξηγεί την ορθότητα της παρατήρησης. Γιατί η
θεωρία πρέπει να εξηγεί το γιατί και το πώς.

Πρώτοι φιλόσοφοι, χρονικά, θεωρούνται οι:
Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Πυθαγό-
ρας, Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Παρμενίδης, Ζή-
νων ο Ελεάτης, Μέλισσος ο Σάμιος, Εμπεδο-
κλής, Αναξαγόρας, Λεύκιππος, Δημόκριτος και
άλλοι. Αυτοί συχνά ονομάζονται Ίωνες φιλόσο-
φοι, φυσικοί φιλόσοφοι, προσωκρατικοί, προ-
επιστήμονες κλπ. Ονομάζονται Ίωνες, γιατί οι
περισσότεροι έζησαν στην Ιωνία, στα παράλια
της Μικράς Ασίας και στα γειτονικά νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. Φυσικοί φιλόσοφοι, γιατί
έθεσαν ερωτήματα, κατέθεσαν απόψεις, συ-
ζήτησαν για την ύπαρξη, την ουσία και τη λει-
τουργία της φύσης, του κόσμου, του σύμπαν-
τος. Προσωκρατικοί, γιατί έζησαν πριν το Σω-
κράτη από τα μέσα του 7ου π.χ αιώνα. Προεπι-
στήμονες, γιατί έθεσαν τις πρώτες βάσεις, τους
πρώτους κανόνες και μεθόδους για τη γέννηση
των επιστημών. 

Ήδη ο παλαιότερος από αυτούς, ο Θαλής,
ήταν φιλόσοφος που διατύπωνε γεωμετρικά
θεωρήματα. Για τον Αριστοτέλη μάλιστα ήταν ο
πρώτος. Φιλόσοφος. Για τους αρχαίους έλλη-
νες, γενικότερα, ήταν ένας από τους εφτά σο-
φούς. Ήταν ευρύτερα φιλόσοφος και εξ αιτίας
αυτού και ειδικότερα επιστήμονας ή μάλλον
προ-επιστήμονας. Ο Αριστοτέλης λοιπόν απο-
δίδει τρεις θέσεις στο Θαλή: «Τα πάντα γεννι-
ούνται από το νερό. Το νερό είναι αρχή των πάν-
των. Η Γη επιπλέει πάνω στο νερό». Αν και οι
συγκεκριμένες θέσεις- απαντήσεις πολύ νωρίς
αμφισβητήθηκαν από τους φιλοσόφους που
ακολούθησαν, καθόλου δεν μειώθηκε η αξία
της συνεισφοράς του, η οποία συνίστατο στο
ερώτημα που έθεσε μα και στη μέθοδο, στη
διαδικασία που ακολούθησε για να φτάσει σε
αυτές. Ως τότε οι ερμηνείες για την ύπαρξη και
την ουσία του κόσμου ήταν μυθικές, θεολογι-
κές, αυτός όμως πρωτοτυπεί, γιατί χρησιμο-
ποιεί τη φυσιοκρατική οδό, την εμπειρία και τη
λογική ως βάση, ως αρχή της θεωρίας του.

Το ερώτημα που, μάλλον, έθεσε 3 ο Θαλής
ήταν: ποια είναι η ουσία του κόσμου που μας
περιβάλλει; Ποιο είναι κατά βάθος εκείνο το

στοιχείο που ενώνει, διασυνδέει και δημιουρ-
γεί τάξη στην τεράστια ποικιλία και τις άπειρες
χωρίς τελειωμό μεταβολές του κόσμου μας;
Την απάντηση μάλιστα στο παραπάνω ερώτημα
δεν την αναζήτησε στους μύθους, δεν σκέφτη-
κε υποκειμενικά και ανθρωπομορφικά δεν
απέδωσε στις δυνάμεις της φύσης ανθρώπινες
ιδιότητες. Αντίθετα την αναζήτησε στην ίδια τη
φύση, η λειτουργία της οποίας πίστευε πως
διεπόταν από νόμους, δικούς της νόμους. Αυ-
τούς τους νόμους προσπάθησε να τους ανακα-
λύψει βασιζόμενος στην εμπειρία και τη λογι-
κή. Συνεπώς θεωρούσε πως ο άνθρωπος διέ-
θετε σπουδαίο εργαλείο κατανόησης του κό-
σμου: τη λογική του.

Συντελείται λοιπόν με το Θαλή4, μια καμπή,
μια τομή στη μακραίωνη διαδικασία περάσμα-
τος από την κοσμογονία στη κοσμολογία και
από το μύθο στο λόγο.

Αρχίζει έτσι με το Θαλή το θαυμαστό ταξίδι
στον κόσμο των φιλοσοφικών κοσμοθεωριών.
Ο Θαλής βέβαια δεν ανακαλύπτει τη λογική αλ-
λά την αναβαθμίζει, την εξυψώνει, την αναγο-
ρεύει σε βάση για την οικοδόμηση κοσμοθε-
ωριών. Αυτό ακριβώς απετέλεσε παγκόσμια
πρωτοτυπία, ληξιαρχική πράξη γέννησης της
Φιλοσοφίας. Ο Θαλής ασκείται στη λογική,
καλλιεργεί τα μαθηματικά, τη λογική των μα-
θηματικών, της γεωμετρίας, της αστρονομίας,
δείχνει στους σύγχρονούς του τη χρησιμότητα
των λογικών, των επιστημονικών γνώσεων
ακόμα και για πρακτικούς και οικονομικούς
λόγους, παρότι ο ίδιος δεν συγκινείται από την
τέτοια χρήση τους, αλλά ως απάντηση στις κα-
τηγορίες που του εκτοξεύουν πως τάχα έχει
χάσει την επαφή με την πεζή πραγματικότητα.

Κίνητρό του για την ανάπτυξη των μαθημα-
τικών ήταν να τα χρησιμοποιήσει για την επί-
λυση φιλοσοφικών ερωτημάτων, για την οικο-
δόμηση φιλοσοφικών θεωριών. Μεταφορικά
μιλώντας, σκοπό του είχε να οικοδομήσει μια
πλήρη και ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία, χρει-
αζόταν για τούτο μια γερή θεμελίωση, την οποία
έπρεπε να επινοήσει, αφού αυτή δεν προϋπήρ-
χε. Δεν μπορούσε λοιπόν να αναπτύξει τη φι-
λοσοφία του, να τη στηρίξει και να τη θεμελιώ-
σει δίχως να αναπτύξει τα μαθηματικά και τη
λογική, δίχως να αναπτύξει τη μαθηματική λο-
γική. Αυτός δεν θα μπορούσε να είναι φιλόσο-
φος, αν δεν ήταν λογικός και δεν θα ήταν λογι-
κός, αν δεν ήταν μαθηματικός. Φιλοσοφία και
επιστήμη είχαν ως κοινή βάση τη λογική. Έτσι
φιλοσοφία, επιστήμη και λογική αναπτύσσονται
παράλληλα, ως σύστημα, ως σύνολο, συνδυα-
στικά, αδιαχώρητα. Η σχέση λοιπόν φιλοσο-
φίας, λογικής, μαθηματικών (επιστήμης) είναι
σχέση του όλου με το επιμέρους, είναι σχέση
αλληλοτροφοδότησης, είναι σχέση διαλεκτική,
σύγκρουσης και αλληλεξάρτησης.

Ο Πυθαγόρας, ιδιαίτερα, ο ίδιος επινοεί τη
λέξη φιλόσοφος για να αυτοχαρακτηρισθεί,

επομένως θα τον αδικούσαμε, αν τον λέγαμε
μαθηματικό, παρότι πολλοί, σήμερα, τον γνω-
ρίζουν από το θεώρημα που φέρει το όνομά
του, το «Πυθαγόρειο Θεώρημα». Αυτός συν-
δύαζε τη μελέτη και την έρευνα των μαθημα-
τικών με τη μελέτη της μουσικής και της
αστρονομίας, έβρισκε μάλιστα πολλά κοινά
στις ‘‘αδελφές’’ αυτές επιστήμες (κατά τον
Πρόκλο, οι Πυθαγόρειοι χώριζαν την επιστήμη
των μαθηματικών σε τέσσερις κατηγορίες: την
Αριθμητική, τη Μουσική, τη Γεωμετρία και την
Αστρονομία. Το τετράπτυχο αυτό αποτελούσε
το φημισμένο «Τετραόδιο» (λατινικά «Quadri-
vium»)), γιατί σύμφωνα με την κοσμοαντίληψή
του, η ουσία όλων των όντων («τα πάντα είναι
αριθμός» έλεγαν οι μαθητές του) βρίσκεται
στους αριθμούς, στους φυσικούς αριθμούς,
στους λόγους, στους τρόπους με τους οποίους
αυτοί σχετίζονται, στις αριθμητικές σχέσεις.
Κίνητρό του είχε τη θεμελίωση μίας φιλοσο-
φίας του σύμπαντος κόσμου επάνω σε αυτές
ακριβώς τις ποσότητες της καθημερινής εμ-
πειρίας. Έτσι οι φυσικοί αριθμοί, οι λόγοι τους,
οι αριθμητικές σχέσεις θεωρούνται ως νόμοι
που διέπουν τον κόσμο. 

Τον οποίο, λέγεται, πως ο ίδιος τον ονόμασε
“κόσμο” καθώς θεωρούσε πως το μέτρο, η τά-
ξη, η αρμονία, ο ρυθμός είναι ο τρόπος ύπαρ-
ξης του σύμπαντος. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία
αναζητούσε μελετώντας με την Αστρονομία: τη
“συμπαντική αρμονία”, “τις αρμονίες και συμ-
φωνίες των σφαιρών και των ουρανίων σωμά-
των”, “τη μουσική τους”. Κίνητρό του λοιπόν
για τη μελέτη της Αστρονομίας ήταν η Μουσική
(ίσως και το αντίστροφο), γι’ αυτήν κίνητρό του
ήταν τα Μαθηματικά και γι’ αυτά η Φιλοσοφία.
Άλλωστε τα μαθηματικά τα χρειαζόταν για να
“μετρήσει” τη “μουσική” του κόσμου.

Η φιλοσοφία, λοιπόν, (θεωρώντας την ως:
τη στοχαστική λογική αναζήτηση για την ουσία
του κόσμου που μας περιβάλλει, για τις γενικές
αρχές, τα αίτια και τις συνθήκες των φυσικών
αντικειμένων, για τη θέση και το ρόλο του αν-
θρώπου μέσα στη φύση και μέσα στην κοινω-
νία), παρείχε το επαρκές κίνητρο για την ανά-
πτυξη των θεωρητικών μαθηματικών. Κίνητρο
που ήταν βέβαια και ανάγκη. Γιατί για τους πυ-
θαγόρειους τα μαθηματικά ήταν αδιάρρηκτα
συνδεδεμένα με τη φιλοσοφία τους. Η διεύ-
ρυνση των αριθμών, των σχέσεών τους, των λό-
γων τους είναι γι’ αυτούς αφετηρία και τελικός
σκοπός, αφού τους θεωρούσαν «ουσία των όν-
των», αφού με τη μελέτη των αριθμών επιχει-
ρούσαν να αποκωδικοποιήσουν την κοσμική
αρμονία. Συνεπώς τα μαθηματικά αναπτύχθη-
καν, αρχικά, από φιλοσόφους για φιλοσόφους
με φιλοσοφικό, επιστημονικό τρόπο, με τον
τρόπο των αφηρημένων εννοιών και των λογι-
κών αξιωμάτων.

Υπήρχαν βέβαια και τα εμπειρικά μαθημα-
τικά για την αντιμετώπιση των πρακτικών
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αναγκών των ανθρώπων. Τέτοια
μαθηματικά είχαν αναπτύξει οι
Αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι,
όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν,
πολλά ή και τα πιο πολλά τα
έμαθαν από τους σχετικά κον-
τινούς, προσπελάσιμους, και
παλαιότερους πολιτισμούς των
Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων,
τους οποίους εκτιμούσαν ιδιαί-
τερα και θεωρούσαν υποχρέω-
ση όποιου φιλοδοξούσε να θε-
ωρηθεί σοφός να τους επισκε-
φθεί και να μαθητεύσει κοντά
τους. Πράγματι οι πολιτισμοί
αυτοί υπήρξαν αρχαιότεροι του
ελληνικού, είχαν συσσωρεύσει
τεράστιο όγκο γνώσεων.
(αστρονομία, γεωμετρία, ιατρι-
κή) και είχαν υλοποιήσει κατα-
σκευές (π.χ πυραμίδες) που
προκαλούν το θαυμασμό μας ως
σήμερα. «Όμως το κρίσιμο άλμα
προς την επιστημονική συγκρό-
τηση των γνώσεων αυτών δεν
πραγματοποιήθηκε από τους
πολιτισμούς αυτούς».5 Αυτοί εί-
χαν αναπτύξει τα μαθηματικά
με εμπειρικό, πρακτικό τρόπο,
από μαστόρους, για μαστόρους
και έτοιμα για πρακτική εφαρ-
μογή.

Υπάρχει απόσταση μεταξύ
των πρακτικών, των εμπειρι-
κών, των εφαρμοσμένων μαθη-
ματικών και των “καθαρών”,
των θεωρητικών, των επιστημο-
νικών μαθηματικών. Ανάμεσά
τους μεσολαβεί ολόκληρη σειρά
μετασχηματισμών και προς τη
μια και προς την άλλη κατεύ-
θυνση, τόση που κάποιες φορές
απαιτούνται αιώνες για να δια-
νυθεί ή που μπορεί ο Πλάτωνας
να τα αποδίδει σε διαφορετι-
κούς κόσμους. Σε αυτούς ακρι-
βώς τους αναγκαίους μετασχη-
ματισμούς, στο “κρίσιμο άλμα
προς την επιστημονική συγκρό-
τηση”, η φιλοσοφία των Ιώνων
έπαιξε το ρόλο καταλύτη, προ-
ετοίμασε το έδαφος, διαμόρ-
φωσε συνθήκες που καθιστού-
σαν την εμφάνιση των μαθημα-
τικών λογικά και κοινωνικά
αναγκαία.6
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Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι ήταν μια φιλοσοφική, θρησκευτική,
επιστημονική και πολιτική “κλειστή” σχολή ή αδελφότητα ή εται-
ρεία ή κοινότητα μυστών. Ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ από τον
Πυθαγόρα το Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας.  Ο ίδιος ο
Πυθαγόρας αλλά και οι μαθητές του, οι Πυθαγόρειοι, δεν άφησαν
κανένα γραπτό κείμενο, έτσι τις πληροφορίες για αυτούς τις
αντλούμε από συγγραφείς όπως ο σύγχρονος τού Πυθαγόρα Ξε-
νοφάνης, οι λίγο μεταγενέστεροι, Ηράκλειτος, Ηρόδοτος, Εμ-
πεδοκλής, ο μεταγενέστερος Αριστοτέλης και άλλοι.

Από τις πληροφορίες που αντλούμε από τους αρχαίους συγ-
γραφείς, μπορούμε να συμπεράνουμε πως: 1) Η Σχολή των Πυ-
θαγορείων είχε θρησκευτικό χαρακτήρα, αφού πιστεύουν στην
αθανασία της ψυχής και υπέρτατος σκοπός της ζωής τους είναι
η “θέωση”, η ένωση του ανθρώπου με το θείο. Οι τελευταίοι
στίχοι των «Xρυσών Επών των Πυθαγορείων” είναι ιδιαίτερα
αποκαλυπτικοί: «..Θέσε ως ηνίοχο πάνω απ’ όλα την άριστη
γνώμη. Όταν, λοιπόν, εγκαταλείψεις το σώμα και μετέλθεις στον
ελεύθερο αιθέρα, θα γίνεις αθάνατος, θεός άμβροτος και όχι
πια θνητός».1

2) Είχε φιλοσοφικό χαρακτήρα, αφού επεδίωκαν, αναζητού-
σαν τη γνώση, τη λογική γνώση, τη σύμφωνη με τα εμπειρικά
δεδομένα, για την αρχή και την ουσία των όντων. Είχαν δικιά
τους κοσμοθεωρία, δικιά τους συνολική θεώρηση του κόσμου
και ανάλογο τρόπο ζωής. Λέγεται μάλιστα πως ο Πυθαγόρας
ονόμασε την όλη φύση που μας περιβάλλει “κόσμο” και χαρα-
κτήρισε τον εαυτό του “φιλόσοφο” καθιερώνοντας έτσι τον όρο.2

3) Είχε επιστημονικό, μάλλον προεπιστημονικό χαρακτήρα,
αφού διατυπώνουν γεωμετρικά θεωρήματα και τα αποδεικνύουν
ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες της λογικής, αποδείξεις
που ακόμα και σήμερα γίνονται αποδεκτές.3

4) Είχε πολιτικό χαρακτήρα, αφού προσπάθησαν να επιβάλουν
τις απόψεις τους και να ασκήσουν εξουσία στις πόλεις τους πλην
όμως ηττήθηκαν και καταδιώχθηκαν.4

Επομένως εύκολα μάλλον συνάγεται το συμπέρασμα πως
στο Πυθαγόρειο σύστημα οι θρησκευτικοί, οι φιλοσοφικοί, οι
επιστημονικοί και οι πολιτικοί στόχοι είναι αλληλένδετοι. Εδώ
ο λόγος συνυπάρχει με το μύθο, η λογική με την πίστη, η μαγεία
με τη λογική εμπειρία, η επιστήμη των μαθηματικών με την
αριθμολογία, η γνώση με το βίωμα, η πολιτική με την ηθική.
Πρόκειται προφανώς για αντίρροπες δυνάμεις ή τάσεις, οι οποίες
όμως συνυπάρχουν διαλεκτικά και από τη μεταξύ τους πάλη
προκύπτει η εξέλιξη των ιδεών. Η φιλοσοφία καλείται να δια-
χειριστεί και να επεξεργαστεί ακριβώς αυτές τις αντιφάσεις και
αυτό συμβαίνει από την εμφάνισή της ως σήμερα σε μια διαρκή
αναζήτηση και επανεπεξεργασία των αντιφάσεων.

Έτσι για τον Πυθαγόρα, η φιλοσοφία νοείται όχι ως “καθαρή”
γνώση, όχι ως αυτόνομη και ανεξάρτητη δραστηριότητα, αλλά
ως τρόπος ζωής. Αυτός θεωρεί πως η γνώση υπηρετεί τη ζωή,
το όλον της, πως η γνώση του “κόσμου” είναι το μέσον για τη
σωτηρία της ψυχής, το μέσον για την αναζήτηση της ταυτότητας,
το μέσον για αυτό που τους επόμενους αιώνες θα ονομασθεί
“Γνώθι σ’ αυτόν”.

Είναι γνωστό πως ο Πυθαγόρας ξεκινά από την αθανασία
της ψυχής, ζήτημα που το θεωρεί δεδομένο, αναμφισβήτητη
αλήθεια, αλήθεια που δεν χρειάζεται απόδειξη (πρόκειται προ-

φανώς για μεταφυσική θέση, για δόγμα, για πίστη) οπότε το
ερώτημα που απομένει να διερευνήσει είναι η ουσία του κό-
σμου, του έξω κόσμου. Οπότε προκύπτει η δυσκολία να ορίσει
κάποιος με ακρίβεια τι θεωρούσε ο Πυθαγόρας ως ουσία του
κόσμου. Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι χαρακτηριστικά του
“κόσμου” του και επομένως της βαθύτερης ουσίας του θεω-
ρούσε: την ομορφιά, την αρμονία, τη σοφία, την αιωνιότητα, τη
θειότητα. Τις ιδιότητες αυτές τις βρίσκει στα μαθηματικά, στους
αριθμούς (που τους θεωρεί ιερούς), στις σχέσεις τους, στους
λόγους τους, στις αναλογίες τους. Αντιλαμβάνεται τους αριθμούς
ως αρχές, ως πρότυπα των όντων5, έτσι θεωρεί ότι η μελέτη
τους, η καλλιέργεια των μαθηματικών θα οδηγήσει στη γνώση
του κόσμου, δηλαδή στην ομορφιά, στην αρμονία, στη σοφία,
στην αιωνιότητα, στη θέωση. Πίστευε ακόμα πως η ‘’Τετρακτύς”
(1+2+3+4=10) είναι δώρο της σοφίας του Δία στους ανθρώπους
για να τους διευκολύνει στη αναζήτηση της γνώσης και στην
ψυχική αθανασία.

Σύμφωνα με μια προσέγγιση, ως όρος η φιλοσοφία, νοείται
από τους Πυθαγόρειους, ως η τάση της ψυχής να προσεγγίσει
το ιδεώδες της σοφίας, το οποίον είναι ιδίωμα θεϊκό και όχι
ανθρώπινο. Θεωρούσε ο Πυθαγόρας ότι πραγματικά σοφοί είναι
μόνο οι θεοί, ενώ ο άνθρωπος μπορεί απλά να προσεγγίσει τη
σοφία, αλλά όχι να την κατακτήσει, λόγω την θνητότητάς του.
Αν ήταν όμως έτσι τα πράγματα, το Πυθαγόρειο σύστημα θα
ήταν σκέτη θρησκεία ή έστω θρησκευτική αίρεση, γιατί θα δε-
χόταν την αλήθεια ως αποκάλυψη και πιθανότατα θα αρνιόταν
τη δυνατότητα του ανθρώπου να πλησιάσει την ουσία του κό-
σμου, τη βαθιά γνώση του με όργανο, με εργαλείο τη λογική
του. Είναι από παλιά γνωστό πως η θεολογία προκρίνει την πί-
στη, ενώ η φιλοσοφία τη λογική για την κατανόηση του κόσμου.
Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τη σωτηρία της
ψυχής, ο δρόμος της φιλοσοφίας είναι αυτός της γνώσης του
κόσμου με εργαλείο την ανθρώπινη λογική, έστω και αν η φι-
λοσοφία δεν έχει καταλήξει στο τι ακριβώς είναι η “ψυχή”, αν
αυτή μπορεί να σωθεί και αν αυτό είναι ιστορικά και κοινωνικά
σημαντικό.

Ακόμα η φιλοσοφία, ως μη έχουσα συγκεκριμένο αντικείμενο
έρευνας, ερευνά και ελέγχει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου
του θρησκευτικού φαινομένου και των δογμάτων των διαφόρων
θρησκειών. Ερευνά το αντικείμενο της φιλοσοφίας, το υποκεί-
μενο που φιλοσοφεί, τον εαυτό της τον ίδιο. Αυτή δεν κατέχει
τη γνώση, αλλά την αναζητά διαρκώς. Είναι σαν το ποτάμι του
Ηράκλειτου που δεν μπορείς να μπεις μέσα του δυο φορές. Εύ-
λογα λοιπόν ενοχλεί τους “κατόχους της απόλυτης, της εξ απο-
καλύψεως Αλήθειας” και διώκεται. Ανά τους αιώνες. Καθόλου
περίεργος λοιπόν και ο διωγμός των Πυθαγορείων.

Γεγονός πάντως είναι πως η φιλοσοφία κατασκευάζοντας
κοσμοθεωρίες μπαίνει στο χώρο της θεολογίας και η θεολογία
προκειμένου να θεωρητικοποιήσει τα δόγματά της, την εξ απο-
καλύψεως, υπερβατική, μυθική αλήθειά της χρησιμοποιεί τη
φιλοσοφία. Η φιλοσοφία λοιπόν στέκεται ανάμεσα στη θεολογία
και την επιστήμη μετέχοντας και των δύο. Μεταγενέστεροι φι-
λόσοφοι έχουν άλλωστε χαρακτηρίσει τη Φιλοσοφία ως νεκρή
ζώνη ανάμεσα στη Θρησκεία και την Επιστήμη ή ως ενδιάμεσο
συνδετικό κρίκο.

Η ΙΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ

ΣΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1. (ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, το παράδειγμα του επιστημονικού λόγου στην Αρχαία Ελλάδα- Ευτύχης Παπαδοπετράκης- περιοδικό «Ουτοπία» τεύχος 23. 2* ο.π.
2. Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση- Τεύχος 116, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011- μετάφραση από το γαλλικό πρωτότυπο: La Matière et l’Esprit), Ευτύχη Μπιτσάκη.
3 Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως περισσότεροι προσωκρατικοί ασχολήθηκαν με το πρόβλημα που ο ίδιος ονομάζει υλική Αρχή των πραγμάτων.
4. Είναι ο Θαλής ο πρώτος φιλόσοφος - Η Πύλη για την ελληνική Γλώσσα, των Β. Κάλφα και Γ. Ζωγραφίδη-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπου-

δών
5. Παπαδοπετράκης ο.π.
6. Εύστοχα ο Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός και ειρηνιστής Μπέρτραντ Ράσελ (Bertrand Russell) διατυπώνει πως: «φιλοσοφία, είναι μια δεξαμενή γνώσεων που ακόμα

είναι ανέτοιμες προς εξειδικευμένη επιστημονική διαπραγμάτευση. Επομένως, όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί άλλωστε, η φιλοσοφία είναι η επιστήμη των επιστημών,
ο κορμός της διεπιστημονικής γνώσης, ο άσβεστος πόθος αναζήτησης του ανθρώπου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι σύγχρονες θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική,
Χημεία, Ιατρική, Αστρονομία κ.α.), αλλά και οι μεταγενέστερες θεωρητικές (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία κ.α.) ξεπήδησαν μέσα από το φιλοσοφικό στοχασμό».
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Στις 9 Mαΐου 1945 υπογράφτηκε η πράξη της
άνευ όρων παράδοσης της Γερμανίας, γι’ αυτό
και η ημέρα αυτή κηρύχθηκε από το προεδρείο
του ανώτατου Σοβιέτ της EΣΣΔ ως ημέρα της
μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών και πα-
ρέμεινε σαν τέτοια, υπενθυμίζοντας στους λα-
ούς τους αγώνες για την απελευθέρωση από τη
φασιστική σκλαβιά.

Aν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τό-
τε, η νίκη αυτή έδειξε τι είναι ικανός να κάνει
ένας λαός που υπερασπίζεται τη λευτεριά, την
ανεξαρτησία του και τις μεγάλες σοσιαλιστικές
κατακτήσεις.

Eπιβεβαιώθηκαν για μια ακόμη φορά τα λό-
για του Λένιν: «Ποτέ δε νίκησαν το λαό εκείνο
που οι εργάτες και οι αγρότες στην πλειοψη-
φία τους κατάλαβαν, ένιωσαν και είδαν ότι
υπερασπίζουν τη δική τους σοβιετική εξου-
σία, την εξουσία των εργαζομένων, ότι υπε-
ρασπίζουν εκείνο το έργο που η νίκη του θα
εξασφαλίσει και σ’ αυτούς και στα παιδιά
τους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν όλα τα
αγαθά του πολιτισμού, όλα τα δημιουργήματα
της ανθρώπινης εργασίας».

Ο πόλεμος προετοιμάζεται 
Η αύξηση της ανεργίας και της εξαθλίωσης

που προκάλεσε η οικονομική κρίση (1929-33)
διαμόρφωσε τέτοιες συνθήκες στις καπιταλι-
στικές χώρες, ώστε οι κεφαλαιοκράτες δεν εί-
χαν ελπίδες ότι θα μπορέσουν με τα παλαιά μέ-
σα να αποτρέψουν τις έντονες ταξικές συγκρού-
σεις του μέλλοντος και να συγκαλύψουν τις αγε-
φύρωτες αντιθέσεις τους. Γι’ αυτό σε μια σειρά
χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία αποφασί-
στηκε από τις ντόπιες κεφαλαιοκρατικές τάξεις
να φέρουν στην εξουσία φασιστικά κόμματα.

Όμως τι ήταν ο Φασισμός; «Ο φασισμός είναι
η ανοικτή τρομοκρατική δικτατορία των πιο αν-
τιδραστικών, σοβινιστικών και ιμπεριαλιστικών
στοιχείων του χρηματιστικού κεφαλαίου»
(7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς)

Όπως υπογραμμιζόταν, στην απόφαση του
7ου Συνεδρίου της ΚΔ (πάνω στην εισήγηση του
Δημητρόφ):«Μπροστά σ’ ολόκληρο τον κόσμο
η φασιστική Γερμανία δείχνει ξεκάθαρα τι πε-
ριμένει τις λαϊκές μάζες σέ περίπτωση νίκης
του φασισμού. Η αχαλίνωτη φασιστική εξουσία
εξοντώνει μέσα στις φυλακές και τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης το άνθος της εργατικής
τάξης, τους αρχηγούς της και τους οργανωτές
της. Διέλυσε τα συνδικάτα, τις συνεργατικές

και όλες τις νόμιμες οργανώσεις των εργατών,
καθώς και όλες τις άλλες πολιτικές και εκπο-
λιτιστικές οργανώσεις τις μη φασιστικές. Αφαί-
ρεσε απ’ τους εργάτες τα στοιχειώδικα δικαιώ-
ματα για την υπεράσπιση των συμφερόντων
τους. Μετέβαλε μια πολιτισμένη χώρα σε εστία
σκότους, βαρβαρότητας και πολέμου. Ο γερ-
μανικός φασισμός είναι ο βασικός εμπρηστής
ενός καινούργιου ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Είναι το απόσπασμα εφόδου της παγκόσμιας
αντεπανάστασης». 

Mιά χαρακτηριστική ιδιομορφία αυτού του
Πολέμου είναι ότι αυτός δεν έγινε με μιας παγ-
κόσμιος, αλλά μετατράπηκε σε παγκόσμιο το
1939-1941, όταν δηλ. μπήκαν σ’ αυτόν η μια
μετά την άλλη όλες οι μεγάλες δυνάμεις.

Oι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις οδηγη-
σαν αναπόφευκτα σε ένα νέο ιμπεριαλιστικό
πόλεμο και παρά το ότι οι πολεμικές ενέργειες
έθιγαν άμεσα τα συμφέροντα των άλλων ιμπε-
ριαλιστικών κρατών, αυτές οι ίδιες οι χώρες
ενθάρρυναν τις ενέργειες των φασιστικών κρα-
τών. Oι ηγετικοί κύκλοι των Ηνωμένων Πολι-
τειών, της Aγγλίας και της Γαλλίας, που θεω-
ρούσαν το φασισμό ένα καλό όπλο ενάντια στην
EΣΣΔ, ενάντια στην εργατική τάξη και τα εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα, κλείνουν συμ-
φωνίες με τους φασίστες επιδρομείς, τους πα-
ραδίδουν τη μια θέση ύστερα από την άλλη,

τους υποκινούν να ξεκινήσουν μια νέα παγκό-
σμια σφαγή. Oι αστικές κυβερνήσεις της Aγ-
γλίας και της Γαλλίας αρνήθηκαν να δεχτούν
την απόκρουση της επίθεσης με συλλογικές
προσπάθειες εφαρμόζοντας τάχα την «πολιτι-
κή της μη επέμβασης».

«Tυπικά την πολιτική της μη επέμβασης
μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι: «H

Η μεγάλη Aντιφασιστική Nίκη πηγή διδαγμάτων

για τον αγώνα ενάντια στους σημερινούς Xίτλερ
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Σελίδες 
από την ιστορία



γράφει ο Γιάννης Μακρίδης Συμπληρώνονται 71 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των
λαών. Η ιστορική αποτίμησή της στις μέρες μας δεν φαίνεται να
αποτελεί «κεκτημένο», αφού είναι και δέχεται συντονισμένα «επι-

στημονικά» και πολιτικά πυρά, ώστε να ανακατασκευαστεί εντελώς η
ιστορική αλήθεια και να αντικατασταθεί από τα μυθεύματα, τις πλα-
στογραφίες και τις διαστρεβλώσεις της αστικής ιστοριογραφίας.Δίπλα
στα αναθεωρητικά ρεύματα υπάρχει ο ανοιχτός και χυδαίος αντικομ-
μουνισμός.

Το αναποδογύρισμα της ιστορικής επετείου της 9ης Mαΐου και της
αντιφασιστικής νίκης σε «ημέρα της Ευρώπης» και τα ψηφίσματα του
Eυρωκοινοβουλίου τα οποία προσπαθούν να εξισώσουν τον Xίτλερ με
τον Στάλιν, ζητώντας να υπάρξει φόρος τιμής στα θύματα των δικτατο-
ριών παλαιότερα, επιβεβαιώνουν τη σημερινή ανατριχιαστική πραγμα-
τικότητα. 

Τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά την ανοιχτή
καπιταλιστική παλινόρθωση οδηγήθηκαν σχεδόν στην πλήρη οικονο-
μική κατάρρευση σε ένα αριθμό βιομηχανικών κλάδων και σε μεγάλες
ανατιμήσεις για τις πλατιές μάζες της εργατικής τάξης. Προσδένονται
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο δυτικό ιμπεριαλισμό και το ΝΑΤΟ. Η
ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία εκφράζεται με την αναστήλωση
των χιτλερικών συμβόλων και την απομάκρυνση των επαναστατικών,
τις διώξεις κομμουνιστών και τις διακρίσεις σε βάρος τους.

Eίναι φανερό πως επιχειρείται να ξαναγράφεί η ιστορία «σβήνοντας»
τα τεκμήρια του παρελθόντος. Γι’ αυτό θα επαναλάβουμε τις ίδιες αλή-
θειες και πάλι. 
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κάθε χώρα ας υπερασπίζεται τον εαυτό της
από τους επιδρομείς όπως θέλει και όπως
μπορεί. Eμάς αυτό δεν μας αφορά. Eμείς θα
εμπορευόμαστε και με τους επιδρομείς και
με τα θύματά τους. Ωστόσο στην πράξη η πο-
λιτική της μη επέμβασης σημαίνει ανοχή των
επιδρομέων, υποδαύλιση του πολέμου, συ-
νεπώς μετατροπή του σε παγκόσμιο πόλε-
μο» (I.B. Στάλιν «Zητήματα Λενινισμού»). 

Eίναι προφανές ότι μια τέτοια πολιτική οδή-
γησε τη Γερμανία, την Iταλία και την Iαπωνία
να αποθρασύνονται όλο και περισσότερο. H
Kοινωνία των Εθνών αποδεικνύεται ανίκανη να
χειριστεί την ιαπωνική εισβολή στη Mαντζου-
ρία (1931). Tο 1935 η Iταλία καταλαμβάνει την
Aβησσυνία και η προσπάθεια επιβολής οικο-
νομικών κυρώσεων αποτυγχάνει (1935). Το
1936 η Γερμανία και η Iταλία επεμβαίνουν
ενάντια στην Iσπανία για να υποστηρίξουν το
φασίστα Φράνκο και να καταπνίξουν τη λαϊκή
αντίσταση. Tην ίδια χρονιά γίνεται η προσάρ-
τηση της περιοχής του Pήνου. Στις 12 Mαρτίου
του 1938 οι χιτλερικοί κατέλαβαν βίαια την Aυ-
στρία και την προσάρτησαν στη Γερμανία. H
Aγγλία και η Γαλλία δεν αντέδρασαν, παρ’ ότι
καταπατήθηκε ξετσίπωτα η ανεξαρτησία μιας
χώρας, σταθεροποιώντας έτσι οι χιτλερικοί τη
θέση τους στο κέντρο της Eυρώπης.

Οι ιμπεριαλιστές ανέχονται τον Άξονα

H «ΣYMΦΩNIA TOY MONAXOY»
H ναζιστική ηγετική ομάδα είναι παντοδύ-

ναμη. Eγείρει αξιώσεις για τη Σουδητία (τμήμα
της Tσεχοσλοβακίας) διεκδικώντας υποτίθεται
το δικαίωμα των Γερμανών που ζουν εκεί να
ενωθούν με το Pάιχ, δίνοντας εντολή στη Bέρ-
μαχτ να ετοιμάζεται. Διακηρύσσει ακόμη ότι η
Σουδητία είναι η τελευταία εδαφική διεκδίκη-
ση της Γερμανίας. Παράλληλα οι ηγετικοί κύ-
κλοι της Aγγλίας και της Γαλλίας προσπαθούν
συνεχώς να στρέψουν τις κατακτητικές σκέψεις
των Γερμανών φασιστών προς την Aνατολή
ενάντια στην EΣΣΔ. Στις 21 Σεπτεμβρίου στη
Γ.Σ. της Kοινωνίας των Eθνών, ο αντιπρόσωπος
της ΕΣΣΔ. Λιτβίνωφ έκανε επίσημη δήλωση ότι
η Σοβιετική κυβέρνηση θα υλοποιούσε στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις της προς την Tσε-
χοσλοβακία εάν και η Γαλλία παρείχε ―όπως
είχε χρέος από τη συμμαχία της― παρόμοια

βοήθεια. Όμως αυτή η σοβιετική άποψη αγνοή-
θηκε. 

Mετά από 8 ημέρες στο Mόναχο οι φασίστες
ηγέτες του Άξονα Xίτλερ και Mουσολίνι μαζί με
τους πρωθυπουργούς ―αρχιτέκτονες της πο-
λιτικής του κατευνασμού―Tσάμπερλεϊν (Aγ-
γλία) και Nταλαντιέ (Γαλλία) διαπραγματεύον-
ται: Συμφωνούν στην παραχώρηση της Σουδη-
τίας στη Γερμανία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των Tσέχων. Aυτή ακριβώς η προδοσία χαρα-
κτηρίστηκε ως «νίκη της Eιρήνης». Ένα επι-
γραμματικό σχόλιο του Tσώρτσιλ αναφέρει: «H
Aγγλία και η Γαλλία είχαν να διαλέξουν μεταξύ
του πολέμου και της ατιμώσεως. Eδιάλεξαν την
ατίμωση. Θα έχουν τον πόλεμο». H επαίσχυντη
αυτή συμφωνία ενθάρρυνε οσοδήποτε άλλο τη
φασιστική επιθετικότητα. Δεν υπήρχε όριο
στην κατακτητική βουλιμία του ιμπεριαλιστικού
άξονα. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια, η
«ειρήνη» αυτή ήταν πρόσκαιρη και επισφαλής,
αποτελούσε το προπέτασμα καπνού για το πέ-
ρασμα μιας βαθιά αντισοβιετικής πολιτικής.

Λίγες ημέρες μετά το Mόναχο ανακοινώνεται
σύμφωνο μη επίθεσης Γερμανίας και Bρετα-
νίας. Tο Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, σε γαλ-
λογερμανική διακήρυξη, η Γερμανία αναγνω-
ρίζει ρητά τα σύνορά της με τη Γαλλία. 

Στις 15 Mαρτίου 1939 την ώρα που ο πρό-
εδρος της Tσεχοσλοβακίας επισκέπτεται το
Bερολίνο τα γερμανικά στρατεύματα ολοκλη-
ρώνουν την κατάληψη της Tσεχοσλοβακίας.

O Στάλιν ξεσκεπάζοντας το πραγματικό νόη-
μα της συμφωνίας του Mονάχου έλεγε πως την
Tσεχοσλοβακία την παρέδωσαν στους φασί-
στες σαν αντίτιμο της υποχρέωσης που ανα-
λάμβανε η Γερμανία για να αρχίσει τον πόλεμο
ενάντια στην EΣΣΔ.

Oι αντιδραστικοί κυβερνήτες της Aγγλλίας
και της Γαλλίας πίστευαν πως θα μπορέσουν
να συντρίψουν με ξένα χέρια τη ΕΣΣΔ ή τουλά-
χιστον να την εξασθενήσουν για να ικανοποι-
ήσουν σε βάρος της τις ορέξεις των Γερμανών
φασιστών.

H ναζιστική Γερμανία προσπαθεί να διαμορ-
φώσει τις συνθήκες για τη μεγάλη επίθεση.
Στις 22 Mαΐου του 1939 υπογράφεται και επί-
σημα η συμμαχία με τη φασιστική Iταλία.

Η ΕΣΣΔ οργανώνει την ασφάλειά της
Ο κίνδυνος του πολέμου σε ανατολή και δύ-

ση μεγαλώνει. Ο 1.Β. Στάλιν στα 1934 αναφέρει
ότι η «. .. ΕΣΣΔ στέκει σαν βράχος, συνεχίζει
το έργο της ανοικοδόμησης και της πάλης για
τη διατήρηση της ειρήνης». Αυτή τη χρονική
στιγμή η ΕΣΣΔ δέχεται την πρόταση 30 κρατών
και μπαίνει στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ). Σε
καμιά περίπτωση δεν υπήρχαν οι αυταπάτες
για τις δυνατότητες παρέμβασης σε ένα τέτοιο
οργανισμό. Είναι εμφανές ότι η ΚτΕ αντί να διε-
ξάγει την πάλη ενάντια στους πολεμοκάπηλους
επιδρομείς που διαμόρφωναν τους όρους για
το νέο πόλεμο, ενεργούσε σύμφωνα με τη θέ-
ληση των ιμπεριαλιστών της Αγγλίας και της
Γαλλίας και ενθάρρυνε τους επιδρομείς. 

Η ΕΣΣΔ μόλις μπήκε στον οργανισμό άρχισε

να ξεσκεπάζει αδιάκοπα τους εμπρηστές τού
πoλέμoυ και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα
της ειρήνης και της συλλογικής ασφάλειας.
Παράλληλα προσπαθεί να διαμορφώσει τους
όρους για τη δημιουργία του ενιαίου μετώπου
των φιλειρηνικών λαών ενάντια στο φασισμό
και τους επιδρομείς για καθορισμό αυστηρά
ποια είναι η επιτιθέμενη χώρα, με στόχο να
υπογραφούν ενάντια στον επιδρομέα σύμφωνα
αμοιβαίας βοήθειας ανάμεσα στις χώρες. 

Τα καπιταλιστικά κράτη αρνούνται τις συλ-
λογικές προσπάθειες απόκρουσης του πολέ-
μου, γι’ αυτό και η ΕΣΣΔ αναγκάζεται να προ-
ετοιμαστεί στην υπογραφή ξεχωριστών συμ-
φωνιών αμοιβαίας βοήθειας, όπως με τη Γαλ-
λία, τη Τσεχοσλοβακία, τη Λ.Δ. της Μογγολίας.
Κάθε προσπάθεια  για την εκμετάλλευση και
της πιο μικρής δυνατότητας για τη διατήρηση
της ειρήνης προσέκρουε όχι μόνο στην αντί-
δραση του φασιστικού άξονα, αλλά και στις ιμ-
περιαλιστικές πολιτικές των μεγάλων δυνάμε-
ων ΗΠΑ, Αγγλίας και Γαλλίας. Τα κράτη αυτά
ουσιαστικά ενεθάρρυναν τους επιδρομείς. 

Το 1939 πλέον ο καθένας βλέπει ξεκάθαρα
ότι τα σύννεφα του πολέμου σκεπάζουν την Eυ-
ρώπη. «Xαρακτηριστικό γνώρισμα του νέου
ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι ότι δεν έγινε
ακόμη γενικός παγκόσμιος πόλεμος. Tον πό-
λεμο τον έκαναν τα επιτιθέμενα κράτη, πα-
ραβλέποντας με κάθε τρόπο τα συμφέροντα
των μη επιτιθέμενων κρατών πρώτα απ’ όλα
της Aγγλίας, της Γαλλίας, των HΠA, ενώ τα
τελευταία συμπτύσσονται και υποχωρούν κά-
νοντας στους εισβολείς την μια παραχώρηση
μετά την άλλη» (I. B. Στάλιν). 

H K.E. του KKΣE κάτω από αυτές τις συνθή-
κες και με οδηγό τις υποδείξεις του 18ου συ-
νεδρίου αποφάσισε να επιδείξει μεγάλη προ-
σοχή και να μην επιτρέψει στους προβοκάτο-
ρες του πολέμου να μπλέξουν την ΕΣΣΔ στον
πόλεμο. Στις 17 Aπριλίου 1939, η σοβιετική
κυβέρνηση διατυπώνει επίσημα την πρότασή
της δημιουργίας μετώπου αμοιβαίας βοήθειας
μεταξύ Γαλλίας, Aγγλίας και Σοβιετικής Ένω-
σης, με τον όρο οι τρεις δυνάμεις να εγγυηθούν
την ακεραιότητα των κρατών της Kεντρικής και
Aνατολικής Eυρώπης που ήταν υπό την απειλή
γερμανικής επίθεσης. Oι διαπραγματεύσεις
στην πρόταση αυτή έφτασαν σε αδιέξοδο. Έτσι,
όταν τον Aύγουστο του 1939 η Γερμανία πρό-
τεινε στην EΣΣΔ να συνάψουν σύμφωνο μη επί-
θεσης, η Σοβιετική κυβέρνηση απάντησε κα-
ταφατικά. 

«Και ακριβώς ένα τέτοιο σύμφωνο μας προ-
τείνει η Γερμαvία το 1939. Μπορούσε η Σοβιε-
τική κυβέρνηση να απορρίψει αυτή την πρότα-
ση; Νομίζω πως κανένα φιλειρηνικά κράτος
δεν μπορεί να αρνηθεί μια ειρηνική συμφωνία
με μια γειτονική δύναμη, όσο κι αν επικεφαλής
αυτής της δύναμης βρίσκονται τέρατα και αν-
θρωποφάγοι σαν τον Χίτλερ και τον Ρίμπεν-
τροπ. (...) Τι κερδίσαμε υπογράφοντας αυτό το
σύμφωνο; Εξασφαλίσαμε για τη χώρα μας την
ειρήνη για ενάμιση χρόνο και τη δυνατότητα να
προετοιμάσουμε τις δυνάμεις μας για την από-
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κρουση αν η φασιστική Γερμανία ριψοκινδύ-
νευε να επιτεθεί.(...) Τι κέρδισε και τι έχασε η
φασιστική Γερμανία ξεσχίζοντας με δολιότητα
το σύμφωνο και πραγματοποιώντας την επίθε-
ση ενάντια των ΕΣΣΔ; Πέτυχε να εξασφαλίσει
μια πλεονεκτική θέση για τα στρατεύματά της
για ένα μικρό χρονικό διάστημα, έχασε πολιτι-
κά γιατί ξεσκεπάστηκε στα μάτια όλου του κό-
σμου. (...) οι καλύτεροι άνθρωποι στιγματίζουν
τις δόλιες ενέργειες των γερμανοφασιστών και
συμπαθούν τη σοβιετική κυβέρνηση επιδοκι-
μάζοντας τη συμπεριφορά της.(...) (Ι.Β, Στάλιν).

Και ακόμη περισσότερο είχε τη δυνατότητα
να αναδιοργανώσει γρήγορα και αποφασιστικά
την οικονομική και κοινωνική της δομή στο
ρυθμό ενός παγκοσμίου πολέμου. Αυτή η δια-
δικασία συνεχίστηκε και με την έναρξη της
γερμανικής επίθεσης. Υπήρξε άμεσος αναπρο-
σανατολισμός και οργάνωση της παραγωγής,
από τις ανάγκες της σοσιαλιστικής οικοδόμη-
σης σε καιρό ειρήνης στις απαιτήσεις της πο-
λεμικής προσπάθειας. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο
τα μηχανουργικά εργοστάσια άρχισαν να πα-
ράγουν πολεμικά τεχνικά μέσα, τα εργοστάσια
τής ελαφριάς βιομηχανίας να παράγουν πυρο-
μαχικά, κ.ο.κ. Παράλληλα, μόνο το καλοκαίρι
- φθινόπωρο του 1941 αποσυναρμολογήθηκαν,
μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς ζώνες πέρα από
τα Ουράλια και επανασυναρμολογήθηκαν 1.523
βιομηχανικές μονάδες. Μαζί τους μεταφέρθη-
καν επίσης 10.000.000 εργάτες με τις οικογέ-
νειές τους.

Όμως αυτή η ξεκάθαρη πολιτική επιχειρή-
θηκε να σπιλωθεί από τους Xρουτσώφ μέχρι
Γκορμπατσόφ και Γέλτσιν, οι οποίοι «ξέθα-
ψαν», μεταξύ άλλων, δήθεν αντίγραφο «μυστι-
κού συμπληρωματικού συμφώνου», με βάση
το οποίο ο Xίτλερ και ο Στάλιν συμφώνησαν (πί-
σω από τις πλάτες των λαών) για το μοίρασμα
της Eυρώπης (1992). Όμως η κατάφορη παρα-
χάραξη εύκολα αποκαλύφθηκε. Tο ψευδεπί-
γραφο ντοκουμέντο βρίθει λαθών και ανακρι-
βειών, γι’ αυτό και ελάχιστοι επανέρχονται επι-
χειρηματολογώντας περί τούτου.

Ανοίγει η αυλαία του πολέμου
Tα χαράματα της 1ης Σεπτεμβρίου τα φασι-

στικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Πολωνία.
Παράλληλα, η χιτλερική Γερμανία προετοίμαζε
με κάθε μυστικότητα ένα συντριπτικό πλήγμα
εναντίον των συμμαχικών στρατευμάτων στο
δυτικό μέτωπο. Έτσι μετά την κατάκτηση της
Δανίας και της Nορβηγίας στις 10 Mάη 1940,
η χιτλερική Γερμανία αρχίζει την γενική επί-

θεση στα δυτικά. Στις 22 Ιούνη του 1941 η χιτ-
λερική Γερμανία επιτέθηκε ύπουλα και χωρίς
να κηρύξει τον πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική
Ένωση. Ανακόπηκε η ειρηνική σοσιαλιστική
ανοικοδόμηση και η χώρα μπήκε σε έναν πό-
λεμο που ήταν πιο δύσκολος απ’ όλους τους
πολέμους που γνώρισε η ανθρωπότητα. 

Διαμορφώνονται παράλληλα οι όροι για τη
δημιουργία φασιστικού άξονα Γερμανίας Ια-
πωνίας, Ιταλίας, με την υπογραφή στρατιωτικής
συμμαχίας, το λεγόμενο «αντικομουνιστικό
σύμφωνο». 

Ο πόλεμος ξεκινάει
H «επιχείρηση Mπαρμπαρόσα»

Kαι ενώ ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος μαίνε-
ται, με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και
των Bαλκανίων να προσκυνούν στην πλειοψη-
φία τους στη ναζιστική υπεροχή, το καλοκαίρι
του 1941 αναπτύσσεται η ναζιστική επιδρομή
ενάντια στη χώρα του Λένιν. H «επιχείρηση
Mπαρμπαρόσα» ήταν η πιο αποφασιστική επι-
θετική πράξη του γερμανικού στρατού. Tο να-
ζιστικό επιτελείο συγκέντρωσε την κυρία μάζα
των δυνάμεων και των μέσων που είχε στη διά-
θεσή του για την επίτευξη της επίθεσης. Aπό
214 μεραρχίες και 7 ταξιαρχίες που τον Iούνη
του 1941 αποτελούσαν το στρατό ξηράς, το 70%
συμμετείχε στην εκστρατεία ενάντια στην EΣΣΔ
μαζί με αρκετές μηχανοκίνητες μεραρχίες.
Mαζί και το 80% του αεροπορικού στόλου και
19 μεραρχίες και 16 ταξιαρχίες πεζικού των
γερμανόδουλων κρατών. Στον πόλεμο κατά της
EΣΣΔ χρησιμοποιήθηκε το 60% της Bέρμαχτ
και το 87% του συνόλου του γερμανικού στρα-
τού ξηράς. Tα στοιχεία των συμμάχων αναγνω-
ρίζουν ότι στα πολεμικά μέτωπα της βορείου
Aφρικής και της Iταλίας, ως το καλοκαίρι του
1944, χρησιμοποιήθηκε έως και το 6,2% του
στρατού ξηράς των ναζί. Aυτά ακριβώς τα δε-
δομένα έδωσαν την πρόσκαιρη στρατιωτική
υπεροχή των ναζί στο ανατολικό μέτωπο, που
οδήγησε στην υποχρεωτική τακτική υποχώρη-
ση των σοβιετικών στρατευμάτων, με στόχο την
αλλαγή των συσχετισμών και την ανακοπή της
επίθεσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα γερμανικά ντοκου-
μέντα προκύπτει ότι οι απώλειες του στρατού
ξηράς των ναζί μέχρι τον Iούνη του 1944 στο
ανατολικό μέτωπο ανερχόταν σε 5.500.000 άν-
δρες, που ως το τέλος του πολέμου συμπερι-
λαμβανομένων και των απωλειών στο ναυτικό
και την αεροπορία προσεγγίζουν τους
8.000.000 (ως απώλειες νοούνται θάνατοι,
τραυματισμοί, αγνοούμενοι κ.λπ.). Aκόμη και
με το (εσκεμμένα καθυστερημένο από τους
συμμάχους) άνοιγμα του δεύτερου μετώπου
στην Eυρώπη, δηλ. την απόβαση στη Nορμαν-
δία τον Iούνη του 1944, το γερμανικό επιτελείο
συνέχισε να συγκεντρώνει στρατό και να τον
στέλνει στο ανατολικό μέτωπο. Σε όλη τη διάρ-
κεια του πολέμου μεταφέρθηκαν εκεί 434 γερ-
μανικές μεραρχίες.

Ανοίγοντας ένα πολεμικό μέτωπο χιλιάδων
χιλιομέτρων και οργανώνοντας την επίθεσή

τους από τρία σημεία, φτάνουμε στη μάχη της
Μόσχας και του Στάλινγκραντ, που σηματοδο-
τούν την αρχή της ήττας του φασιστικού άξονα.
Aυτή τη μεγάλης έκτασης φασιστική επίθεση
αντιμετώπισε με επιτυχία ο λαός και ο στρατός
της EΣΣΔ. Tα σοβιετικά στρατεύματα έδειξαν
στη διάρκεια του πολέμου υψηλή στρατιωτική
και επιτελική μαεστρία, γεγονός αναμφισβή-
τητο ακόμη και από την ιμπεριαλιστική προ-
παγάνδα.

H πλήρης συντριβή της επιχείρησης «Mπαρ-
μπαρόσα» πραγματοποιήθηκε από τον ηρωικό
αγώνα του σοβιετικού λαού στον Mεγάλο Πα-
τριωτικό πόλεμο. Tο ανατολικό μέτωπο μετα-
τράπηκε σε ένα μεγάλο πόλεμο φθοράς για
τους κατακτητές και ανέδειξε την οικονομία
και τις δυνατότητες που από αυτήν προκύπτουν
σε σοβαρό παράγοντα που επιδρά στην πορεία
του πολέμου. Tελικός νικητής θα ήταν εκείνος
που θα μπορούσε να θρέψει, να ντύσει, να οπλί-
σει καλύτερα τους στρατιώτες και να δημιουρ-
γήσει εφεδρείες και τους πολίτες που μακριά
από το μέτωπο θα εργάζονταν γι’ αυτούς. Mια
τέτοια κατεύθυνση θα μπορούσε να χαράξει
και να υλοποιήσει μόνο το μπολσεβίκικο κόμ-
μα. H συνεχής ποσοτική και ποιοτική καλυτέ-
ρευση του σοβιετικού εξοπλισμού, οι εφεδρεί-
ες, η παραγωγή υλικών αγαθών, έδωσε νέα
πνοή στα σοβιετικά στρατεύματα, στον παρτι-
ζάνικο αγώνα, αλλά και μεγαλύτερη βοήθεια
στους άλλους αγωνιζόμενους λαούς. Έτσι η
EΣΣΔ π.χ. κατασκεύασε 6.500 άρματα το ’41,
24.500 το ’42, 30.000 το ’44, 22.000 πυροβόλα
το ’41 και 130.000 το ‘43. Ήταν ο ενθουσιασμός
του σοβιετικού λαού για την υπεράσπιση των
κατακτήσεων της σοσιαλιστικής πατρίδας που
έφερε σ’ αυτά τα επίπεδα την παραγωγή. 

O γερμανικός ιμπεριαλισμός αποστράγγισε
από τους πόρους τις περιοχές που κατάκτησε
για να εφοδιάσει την πολεμική του μηχανή, αν
και η σοβιετική υποχώρηση στην αρχή της επί-
θεσης δεν τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα με
τη μεταφορά των εργοστασίων ή την καταστρο-
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φή τους. Όμως εκατομμύρια άνδρες και γυναί-
κες, αιχμάλωτοι πολέμου, χρησιμοποιήθηκαν
σε καταναγκαστική εργασία, οδηγήθηκαν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και τελικά εξοντώ-
θηκαν. Oλόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν από
τους βομβαρδισμούς. 

Πώς μπόρεσε 
η Σοβιετική Ένωση;

Eκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις χώρες
έθεσαν το ερώτημα: Πως μπόρεσε η Σοβιετική
Ένωση να νικήσει σ’ αυτό το δύσκολο πόλεμο,
πως μπόρεσε να καταβάλει την χιτλερική Γερ-
μανία που χρησιμοποίησε τα μέσα και τις δυ-
νάμεις όλης σχεδόν της Eυρώπης;

Oι λόγοι για τους οποίους η EΣΣΔ νίκησε
πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναζητηθούν στα
πλεονεκτήματα του σοσιαλιστικού συστήματος.
Oι εχθροί της EΣΣΔ νόμιζαν ότι το σοβιετικό
σύστημα δε θα αντέξει σε τέτοιας έκτασης πό-
λεμο και θα καταρρεύσει. O πόλεμος όμως
έδειξε ότι το σοσιαλιστικό σύστημα άντεξε αυτή
τη δοκιμασία, απέδειξε τη ζωτικότητά του και
τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με
το καπιταλιστικό σύστημα. Έδειξε ότι είναι ένα
σύστημα γεννημένο από τα σπλάχνα του λαού
και είχε την ισχυρή υποστήριξή του. Όλος ο λα-
ός, οι εργάτες, οι αγρότες, οι διανοούμενοι, κα-
θοδηγούμενοι από το μπολσεβίκικο κόμμα, με
επικεφαλής τον Στάλιν, ξεσηκώθηκαν σύσσω-
μοι στον αγώνα για την υπεράσπιση των κατα-
κτήσεων της Oκτωβριανής Eπανάστασης.

Tο σοσιαλιστικό κράτος και το KKΣE, στη-
ριγμένα στην κοινωνική ιδιοκτησία και τη σχε-
διασμένη διεύθυνση της οικονομίας, ανασυγ-
κρότησαν γρήγορα και οργανωμένα τη βιομη-
χανία, τις μεταφορές, την αγροτική οικονομία
και επιστράτευσαν όλες τις οικονομικές πηγές
της χώρας για τη συντριβή του ναζιφασίστα κα-
τακτητή. Πλάι στο KKΣE και τα άλλα κομμου-
νιστικά και εργατικά κόμματα της Eυρώπης
αποδείχθηκαν οι σταθερότερες και συνεπέ-
στερες αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις, σταθεροί
υπερασπιστές της ελευθερίας και της ανεξαρ-
τησίας των λαών. Τα Κ.Κ., με τα λαϊκά
μέτωπα που συγκρότησαν, πρωτοστά-
τησαν στην οργάνωση του αγώνα επι-
βίωσης και αντίστασης των λαών, με
απεργίες, συλλαλητήρια, κ.ά. μορφές
πάλης, μεταξύ των οποίων βεβαίως και
της ένοπλης! Σχεδόν 2.000.000 μαχητές
και μαχήτριες επάνδρωσαν τα παρτιζά-
νικα σώματα απ’ άκρη σ’ άκρη της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου, ενεργώντας χιλιάδες
σαμποτάζ, δίνοντας εκατοντάδες μικρές
και μεγάλες μάχες, καθηλώνοντας δεκά-
δες μεραρχίες του εχθρού. 

Στη χώρα μας είναι γνωστή η εποποιία
της ΕΑΜοελασίτικης αντίστασης.

H αντισοβιετική πολιτική των Άγγλων και
Γάλλων ιμπεριαλιστών κατέληξε σε πλήρη χρε-
οκοπία. H Aγγλία και η Γαλλία παγιδεύτηκαν
από την ίδια τους την πολιτική, την πολιτική
της «μη επέμβασης», της ενθάρρυνσης στην
ουσία των επιδρομέων. 

Oι αντιθέσεις ανάμεσα στις καπιταλιστικές
χώρες, «η πάλη των καπιταλιστικών χωρών
για αγορές και η επιθυμία να πνίξουν τους
ανταγωνιστές τους, αποδείχτηκαν στην πράξη
δυνατότερες από τις αντιθέσεις ανάμεσα στο
στρατόπεδο του καπιταλισμού και το στρατό-
πεδο του σοσιαλισμού» (I.B. Στάλιν «Oικονο-
μικά προβλήματα σοσιαλισμού»).

Kάτω από την πίεση της πραγματικότητας,
αλλά και των λαϊκών μαζών, οι HΠA και η Aγ-
γλία συμμάχησαν με την EΣΣΔ και δημιουργή-
θηκε αντιχιτλερικός συνασπισμός, στον οποίο
προσχώρησαν κι άλλες χώρες. Στις δύσκολες
ώρες του πολέμου οι λαοί της Eυρώπης, με
επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση, σήκωσαν όλο
το βάρος της ευθύνης για την τύχη της ανθρω-
πότητας. Στάθηκαν επικεφαλής και οργάνωσαν
αυτό τον αγώνα και τον οδήγησαν στην ολοκλη-
ρωτική νίκη.

Όμως, η προπαγάνδα του ιμπεριαλισμού και
της παγκόσμιας αντίδρασης επιχείρησε να δια-
στρεβλώσει, να παραχαράξει την ιστορική αλή-
θεια. Eιδικότερα σήμερα, πατώντας στα ερεί-
πια της Σ.E. και των πρώην σοσιαλιστικών χω-
ρών, προσπαθούν να διαγράψουν οριστικά τα
διδάγματα της ιστορίας.

Ποιος σήμερα μπορεί να αμφισβητήσει ότι
οι ιμπεριαλιστές των HΠA και της Aγγλίας επε-
δίωκαν την αλληλοεξόντωση της Γερμανίας και
της EΣΣΔ; Yπολόγιζαν ότι η EΣΣΔ θα εξασθε-
νήσει και θα αιμορραγήσει. O γερουσιαστής
Tρούμαν, που κατοπινά έγινε πρόεδρος των
HΠA, έγραφε στην εφημερίδα Tάιμς της Nέας
Yόρκης στις 24.6.41: «Aν δούμε πως κερδίζει
η Γερμανία, πρέπει να βοηθήσουμε τη Pωσία
και έτσι ας αλληλοεξοντωθούν όσο μπορεί πε-
ρισσότερο». Όμως όταν ο Κόκκινος Στρατός,
βγήκε νικητής από τη μάχη του Στάλινγκραντ
και άρχισε μαζική αντεπίθεση απελευθερώ-
νοντας κατακτημένες περιοχές της ΕΣΣΔ, τότε
και μόνο τότε οι Δυτικοί αποφάσισαν να δημι-
ουργήσουν εστία πολέμου στην Ευρώπη. Οι
Αμερικάνοι και οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές φο-
βούνταν ότι αν

εξακολουθούσαν
να αναβάλουν το άνοιγμα του δεύτερου μετώ-
που ο Κόκκινος Στρατός θα καταλάμβανε το
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης φέρνοντας μα-
ζί του την επανάσταση.

Eίναι γεγονός επίσης ότι οι Γερμανοί επι-
δρομείς επωφελούμενοι από την έλλειψη δεύ-
τερου μετώπου στην Eυρώπη έριξαν στο ρω-

σικό μέτωπο όλες τις εφεδρείες τους και το
στρατό των συμμάχων τους. Αλλά και μετά την
απόβαση στην Νορμανδία η γερμανική διοίκη-
ση συνέχισε να συγκεντρώνει τις κύριες δυνά-
μεις της στο σοβιετογερμανικό μέτωπο. Mέχρι
το καλοκαίρι του 1944 τα σοβιετικά στρατεύ-
ματα πολεμούσαν με 15-20 φορές περισσότε-
ρες μεραρχίες του εχθρού απ’ όσες τα αγγλο-
αμερικανικά στρατεύματα.

Στο μέτωπο της Σοβιετικής Ένωσης ο να-
ζιφασίστας κατακτητής είχε το 37% των απω-
λειών του, δηλαδή 4 φορές περισσότερους άν-
δρες από όσους έχασε στη μάχη με τα αγγλο-
αμερικανικά στρατεύματα. Στους νεκρούς και
τους τραυματίες η διαφορά φθάνει στις 6 φο-
ρές. Tα 3/4 του συνόλου των απωλειών σε άν-
δρες της φασιστικής Γερμανίας και των συμ-
μάχων της έγιναν σε σοβιετικό έδαφος, χώρια
τις απώλειες σε τεχνικά μέσα και εξοπλισμούς
(75% των αρμάτων, αεροπλάνων, πυροβολι-
κού). Eίναι τα πάνω από 20 εκατομμύρια νε-
κρών Σοβιετικών, που θυσιάστηκαν για την
υπεράσπιση της σοσιαλιστικής πατρίδας, για
το τσάκισμα του φασιστικού άξονα.

Mε αυτά τα δεδομένα ο Kόκκινος Στρατός
έδωσε συντριπτικά χτυπήματα στη Γερμανία
και τους συμμάχους της, εκδιώκοντας ολοκλη-
ρωτικά τον εχθρό έξω από τα σύνορα της Σο-
βιετικής γης. Όμως ο Kόκκινος Στρατός δεν
μπορούσε να περιορίσει την επίθεσή του.

Όπως έλεγε ο Στάλιν στην ημερήσια διατα-
γή της Πρωτομαγιάς ‘44: «Για να απαλλάξουμε
τη χώρα μας, και τις σύμμαχους χώρες από τον
κίνδυνο της υποδούλωσης, πρέπει να κατα-
διώξουμε το πληγωμένο γερμανικό θηρίο κατά
πόδας και να το αποτελειώσουμε μέσα στην
ίδια τη φωλιά του(...)».

Το Τέλος…
Tα στρατιωτικά χτυπήματα που έδωσαν οι

Σοβιετικοί στις γερμανοφασιστικές ορδές κλό-
νισαν τη ματοβαμμένη «νέα τάξη» και οδήγη-

σαν στη διάλυση του φασιστι-
κού μπλοκ. Πρώτα η Iταλία,
μετά η Pουμανία, η Bουλγα-
ρία, η Πολωνία. O μεγάλος
πατριωτικός πόλεμος έσμιξε
με απελευθερωτικά κινήματα
των λαών της Eυρώπης.

Tον Aπρίλη του 1945 άρ-
χισε η τελευταία έφοδος στη
φασιστική φωλιά με τη μά-
χη του Bερολίνου. Ο Κόκ-
κινος Στρατός έφτασε στο
Βερολίνο αφού κέρδισε
πολλές μάχες, πολεμών-

τας ασταμάτητα επί 1418 ημέρες ώσπου να
φτάσει στη γερμανική πρωτεύουσα και να θα-
νατώσει το φασιστικό τέρας μέσα στη φωλιά
του. Ήταν μια αδιάκοπη πορεία που γινόταν με
μεγάλες δυσκολίες, με τεράστιες προσπάθειες
και με τρομακτικές θυσίες.

Η Σοβιετική Διοίκηση ανάθεσε στους Στρα-
τάρχες Ζούκωφ, Κόνιεφ και Ροκοσόφσκι να
οργανώσουν και να φέρουν σε πέρας την ιστο-
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ρική μάχη για την κατάληψη του Βερολίνου.
Την αυγή της 16ης Απρίλη άρχισε η Σοβιετική
επίθεση και στις 30 Απρίλη οι Σοβιετικοί στρα-
τιώτες έμπαιναν στο κτίριο του Ράιχσταγκ. Στις
21.50 ο ηρωικός κόκκινος στρατός ύψωνε την
κόκκινη σημαία. Η σημαία αυτή που περήφανα
κυμάτιζε πια πάνω στο γερμανικό κοινοβούλιο
έστελνε στους ανθρώπους όλου του κόσμου
ένα χαρμόσυνο μήνυμα, ότι ο δρόμος προς την
ελευθερία, την ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία
και την κοινωνική δικαιοσύνη είχε ανοίξει για
τους λαούς της Ευρώπης

Την ίδια μέρα ο Χίτλερ αυτοκτόνησε και οι
στενοί συνεργάτες του προσπαθούσαν πανικό-
βλητοι να εξαφανιστούν. Πριν δύο μέρες ο
Μουσολίνι είχε συλληφθεί και τουφεκιστεί από
τους Ιταλούς παρτιζάνους καθώς προσπαθού-
σε να δραπετεύσει.

Στις 2 του Μάη η γερμανική φρουρά του Βε-
ρολίνου παραδόθηκε και ο πόλεμος στην Ευ-
ρώπη τερματίστηκε οριστικά στις 8 προς 9 του
Μάη, όταν στην πόλη Ρεϊμς οι πληρεξούσιοι
της Ανωτάτης γερμανικής Διοίκησης με επι-
κεφαλής το Στρατηγό Κάιτελ, υπέγραψαν το έγ-
γραφο της άνευ όρων παράδοσης παρουσία αν-
τιπροσώπου της ΕΣΣΔ, της Μεγάλης Βρετα-
νίας, των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Oι σοβιετικοί στρατιώτες με επικεφαλής το

μπολσεβίκικο κόμμα στάθηκαν αντάξιοι της
μεγάλης απελευθερωτικής αποστολής. Ποτέ
στην ιστορία της ανθρωπότητας μια τόσο τρο-
μακτική διαδικασία, μια τόσο ανήλεη βιαιότητα
δεν επεβλήθηκε σε ένα λαό, στα στελέχη και
την ηγεσία του. Mεγάλη επίσης ήταν η συμβολή
στην αντιφασιστική νίκη ολόκληρου του διε-
θνούς κομμουνιστικού κινήματος.

Tα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα στην

Eυρώπη και τον κόσμο είναι αυτά που
οργάνωσαν και καθοδήγησαν τα εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα, συμ-
βάλλοντας αποφασιστικά όχι μόνο στη
νίκη κατά του φασισμού αλλά και στην
ίδια τη νίκη της εργατικής τάξης. Οι
εργάτες και αγρότες της Ευρώπης
βγήκαν από τον πόλεμο με επαναστα-
τικές διαθέσεις γεγονός αναπόφευκτο
ύστερα από την τρομερή σφαγή και τις
καταστροφές που υπέστησαν. Ο πό-
λεμος τούς έδειξε την σαπίλα του κα-
πιταλιστικού συστήματος, ανοίγοντας
τις προϋποθέσεις για την σοσιαλιστι-
κή προοπτική. Οι ιμπεριαλιστές κατόρθωσαν
να εμποδίσουν το ξετύλιγμα των επαναστάσεων
στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, στην Ελλάδα
(με τη φωτιά και το σίδερο) κλπ, οι οποίες πε-
ριορίστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Συνέπεια
του πολέμου ήταν και το δυνάμωμα των εθνι-
κοαπελευθερωτικών κινημάτων, ιδιαίτερα στην
Ασία, ενάντια στα αποικιακά και μισοαποικοια-
κά καθεστώτα και η νίκη της επανάστασης στην
Κίνα και το Βιετνάμ. 

Aυτή ακριβώς ήταν και η επόμενη μέρα της
αντιφασιστικής νίκης. O φασισμός παρά τη
χρήση των πιο άγριων και τρομοκρατικών με-
θόδων, δεν μπόρεσε να ανακόψει την προοδευ-
τική ανάπτυξη της ανθρωπότητας και να δια-
γράψει τη σοσιαλιστική επανάσταση.

Πλάι σε αυτή την φωτεινή πλευρά στέκεται η
λυσσαλέα προσπάθεια διαστρέβλωσης των αι-
τιών, του χαρακτήρα του, γεγονότων και προσώ-
πων που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου. Αυτή η προσπάθεια συστηματοποιήθηκε
και εντάθηκε μετά τη νίκη της αντεπανάστασης
στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες το 1989 - 1991.

Αποσιωπούν το γεγονός ότι, τόσο ο πόλεμος,
όσο και ο φασισμός είναι τέκνα της ίδιας μή-
τρας, του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού.
Όμως ο φασισμός δεν αποτελεί παρά την πιο
βάρβαρη μορφή άσκησης της δικτατορίας του
κεφαλαίου. 

Ορισμένοι «σπουδαγμένοι», αντιμετωπίζουν
το φασισμό ως «κοινωνιολογικό - ψυχολογικό»
φαινόμενο, αποδίδουν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
στην «παράνοια» κάποιων ολίγων «μανιακών»,
όπως ο Χίτλερ ή ο Μουσολίνι, ενώ τον παρου-
σιάζουν ως σύγκρουση της «Δημοκρατίας» με
τον «ολοκληρωτισμό», στον οποίο δε διστάζουν
να τσουβαλιάσουν τη Σοβιετική Ένωση και τους
κομμουνιστές! Αποσιωπούν το ρόλο του ιμπε-
ριαλισμού και των ανειρήνευτων πολλές φορές
αντιθέσεών του, το ρόλο των αντιφασιστικών
αντιπολεμικών μετώπων, η πραγματοποίηση
των οποίων αποτέλεσε το εργαλείο για την ανα-
τροπή του φασισμού στην προοπτική της νέας
κοινωνίας.

Γενικά, ο ρόλος της ΕΣΣΔ και των ένοπλων
λαϊκών αντιστασιακών κινημάτων, είτε υπο-
βαθμίζεται (έως εξαφανίζεται), είτε συκοφαν-
τείται. Ο Κόκκινος Στρατός βαφτίζεται κατα-
κτητικός - κατοχικός και οι απανταχού συνερ-
γάτες των ναζί ηρωοποιούνται. Η Αντίσταση
χαρακτηρίζεται ως «κόκκινη τρομοκρατία» και

τα Τάγματα Ασφαλείας ως «άμυνα» των «νοι-
κοκυραίων» απέναντι «στο αιματηρό όργιο που
εξαπέλυσαν εναντίον τους οι Κομμουνιστές»!

Κεντρικό ρόλο στη διαστρέβλωση της ιστο-
ρικής μνήμης των λαών κατέχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, που, από το 1985 κιόλας, προσπάθησε
να «διαγράψει» την 9η Μάη ως μέρα της Αντι-
φασιστικής Νίκης, καθιερώνοντας στη θέση
της τη λεγόμενη «Ημέρα της Ευρώπης». Ακο-
λούθησε το «Μνημόνιο για την ανάγκη διε-
θνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκλη-
ρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων» (γνω-
στό και ως «Αντικομμουνιστικό Μνημόνιο»,
2006), ο ορισμός της 23ηςΑυγούστου (μέρα που
υπεγράφη το Σύμφωνο Μολότοφ - Ρίμπεντροπ)
ως «Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύ-
ματα του Ναζισμού και του Σταλινισμού», κ.ά.

Ωστόσο, καμιά πλαστογραφία δεν είναι ικανή
να σβήσει την αλήθεια. Δεν μπορούν να ξερι-
ζώσουν από τη μνήμη των λαών ό,τι θετικό συν-
δέθηκε με τους κομμουνιστές. Ένα τέτοιο γε-
γονός είναι και η αντιφασιστική νίκη.

Η παραχάραξη, διαστρέβλωση ή «αποϊδεο-
λογικοποίηση» της Ιστορίας, η ταύτιση κομ-
μουνισμού - φασισμού δεν αποτελούν παρά
αναπόσπαστο τμήμα του αστικού ιδεολογικο-
πολιτικού πολέμου, που στόχο έχει τη διαμόρ-
φωση υποταγμένων συνειδήσεων και τον πα-
ροπλισμό της εργατικής τάξης, τη συκοφάντη-
ση της ταξικής πάλης και της προοπτικής της.

71 χρόνια από την «Αντιφασιστική Νίκη των
Λαών» αναδεικνύουμε για μια ακόμη φορά τα
πολύτιμα συμπεράσματα. Η εργατική τάξη θα
τραβήξει μπροστά τους τροχούς της κοινωνι-
κής εξέλιξης, με μεγαλύτερη ωριμότητα και
αυτοπεποίθηση από ποτέ.
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1. Ο πόλεμος
Την 1η Οκτώβρη του 1949 στο κατακόκκινο από σημαίες Πε-

κίνο, ο Μάο Τσε Τουνγκ κήρυσσε την ίδρυση της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κίνας, αφού είχε προηγηθεί η νικηφόρα έπε-
λαση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ), εναντίον
των Γιαπωνέζων κατακτητών και το στρατό του Τσανγκ Καϊ
Σεκ, που έφευγε ηττημένος προς τη νήσο Φορμόζα (Ταϊβάν).
Μια χώρα με πληθυσμό 475 εκατομμύρια έβγαινε από τη μέγ-
γενη της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας.

Σ’ αντίθεση με το δυτικό κομμουνιστικό κίνημα (Ιταλία-Γαλ-
λία-Ισπανία), που έφτασε στη πηγή της εξουσίας και νερό δεν
ήπιε, οι κινέζοι επαναστάτες κατάφεραν να συνεχίσουν τον
αντιφασιστικό αγώνα μετατρέποντας στον σε εμφύλιο, κατα-
τροπώνοντας την Κουομιτάγκ (το κόμμα του Τσανγκ Καϊ Σεκ).
Ο Μάο, σε όλη τη διάρκεια του αντιφασιστικού αγώνα και του
εμφυλίου, είχε ανεβάσει σε ανώτατα επίπεδα τη στρατιωτική
τακτική, αξιοποίησε τον αγροτικό πληθυσμό, δημιούργησε
εκτεταμένες απελευθερωμένες ζώνες (τις περίφημες κόκκι-
νες βάσεις), ατσάλωσε το στρατό με τη μεγαλύτερη πορεία
όλων των εποχών (Μεγάλη Πορεία-100.000 λί).

Η στρατιωτική τακτική του ΚΚΚίνας σ’ οτι αφορά στον αντι-
φασιστικό αγώνα ενάντια στους Ιάπωνες κατακτητές, στηρί-
χτηκε στο δίπολο «ενότητα με τους αστούς, αυτονομία των
κομμουνιστών». Όταν με την απότομη κατάρρευση της Ιαπω-
νίας (Χιροσίμα-Ναγκασάκι 1945) ο Τσανγκ πέρασε στην επί-
θεση (1946), με τεχνική υπεροπλία σε αεροπλάνα και πυρο-
βόλα, ήταν αργά. Ακόμα και όταν φάνηκε το 1947 ότι οι δυνά-
μεις του κέρδιζαν νίκες, δεν είχε φανεί ότι ο ΛΑΣ περίκύκλωνε
τις πόλεις, αποσύρονταν, διασπούσε τον εχθρό, έστηνε παρά-
νομες οργανώσεις στα μετόπισθεν, έκοβε τις γραμμές επικοι-
νωνίας, κέρδιζε τους ενδιάμεσους και απομόνωνε τους αστούς
εθνικιστές. Μετά απο 30 χρόνια εμφυλίων πολέμων, αγροτικών
επαναστάσεων και εργατικών εξεγέρσεων, το ΚΚΚίνας είχε
ριζώσει στις μάζες και στις λαϊκές συνειδήσεις.

2. Η Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική
Επανάσταση (ΜΠΠΕ)
Η πρώτη φάση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ήταν ανάμεσα

στα 1949-1956. Ακολουθεί το «Μεγάλο Άλμα προς τα μπρος»
(1958-1959), η περίοδος 1960-1966 και η Πολιτιστική επανά-
σταση (1966-1976). Ο χωρισμός σε περιόδους δεν αφορά μόνο
στα οικονομικά πλάνα, είναι πολιτικός και βοηθάει τον ερευνητή
και τον αναγνώστη να καταλάβει το συνολικό πλαίσιο αναφοράς,
τη θέση των πολιτικών δυνάμεων και τις αντιθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Κίνα για τρεις χιλιετιές ήταν απομονω-
μένη απ’ τον υπόλοιπο κόσμο. Παρ’ ότι δημιούργησε ένα τε-
ράστιο πολιτισμό και σημαντικές τεχνικές ανακαλύψεις, δεν
επηρεάστηκε απ’ τον αρχαοελληνικό, αιγυπτιακό και ρωμαϊκό
πολιτισμό. Στην οικονομία στηρίχτηκε σ’ αυτό που ο Μαρξ ονό-
μασε «Ασιάτικο τρόπο παραγωγής». Ο τρόπος αυτός ακολού-
θησε την αποσύνθεση των πρωτόγονων κοινωνιών, διαμόρ-
φωσε ιδιόμορφη κρατική ιδιοκτησία και ανέπτυξε μια περί-
πλοκη γραφειοκρατία.

Ο αγρότης καλιεργούσε τη γη, αλλά δεν ήταν ιδιοκτήτης της.

Το ίδιο συνέβαινε με τους γραφειοκράτες διανοούμενους, που
ιδιοποιούνταν από τους αγρότες μέρος της παραγωγής, όντας
υπάλληλοι του κράτους και των τοπικών φεουδαρχών. Το κρά-
τος ήταν ο μεγαλύτερος δεσποτικός γαιοκτήμονας.

Μετά τη νίκη της Νεοδημοκρατικής επανάστασης, η Λαϊκή
Συμβουλευτική Επιτροπή, δηλαδή η επαναστατική κυβέρνηση,
συγκροτήθηκε από το κομμουνιστικό κόμμα και άλλες δημο-
κρατικές οργανώσεις, μειονότητες, πατριωτικά στοιχεία και
το στρατό. Στο άρθρο 3 του πρώτου Συντάγματος αναφέρεται
ότι πρέπει να μετασχηματιστεί η γεωργία, να προστατευθεί η
συνεταιριστική ιδιοκτησία και η κρατική περιουσία και να με-
τατραπεί η Κίνα σε βιομηχανική χώρα. Αποδίδει ίσα δικαιώ-
ματα στη γυναίκα (άρθρο 6), στις μεοινότητες (άρθρο 9), στις
λαϊκές συνελεύσεις (άρθρο 11).

Το πρώτο πεντάχρονο πλάνο στηρίχτηκε πάνω στην εμπειρία
της Σοβιετικής Ένωσης (Σ.Ε.). Μετά το 1956, όταν ο Μάο και
το ΚΚΚίνας διαβλέπουν τη στροφή  της Σ.Ε. στην παλινόρθωση
και τον καπιταλισμό, ρίχνουν τη γραμμή του «Μεγάλου Άλμα-
τος», δηλαδή τη στήριξη στις λαϊκές αγροτικές κοινότητες, τα
περίφημα αγροτικά κοινόβια. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο
οικονομίας ήταν πενιχρότατα και παρά το γεγονός ότι η Κίνα
είχε μηδενικό εξωτερικό χρέος, βγήκαν στο προσκήνιο οι υπο-
στηριχτές της δεξιάς παρέκκλισης, του καπιταλιστικού δρόμου
ανάπτυξης, με τη γνωστή πολιτική έκφραση: «Το χρώμα της
γάτας δεν έχει σημασία. Άσπρη μαύρη γάτα αρκεί να πιάνει
ποντίκια» και βασικούς εκπροσώπους της, τον Λιου Σάο Σι
και τον Τένγκ Χσιάο Πινγκ.

3. Το Διεθνές περιβάλλον
Ανάμεσα στη λήξη του β’ παγκόσμιου πολέμου (1945) και

την Πολτιστική Επανάσταση (1966) μεγάλες ανατροπές συνέ-
βησαν σ’ όλο το κόσμο. Στο σοσιαλιστικό μπλοκ είχαν προστε-
θεί η Κίνα και όλες οι Λαϊκές Δημοκρατίες (Πολωνία-Τσεχοσ-
λοβακλία-Ουγγαρία-Ρουμανία-Λ.Δ. Γερμανίας-Αλβανία-Βουλ-
γαρία-Μογγολία-Κορέα-Κούβα-Βιετνάμ), ο γερμανοφασισμός
είχε συντριβεί και τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα δημι-
ουργούσαν θηλιές στο δυτικό ιμπεριαλισμό. Τα κομμουνιστικά
κόμματα αύξαιναν την επιρροή τους. Υπήρχε μεγάλη ανατα-
ραχή, όπως π.χ. το διώξιμο των Αγγλο-Γάλλων απ’ τη διώρυγα
του Σουέζ από το Νάσερ.

Το 1955 στο Μπατούνγκ της Ινδονησίας 29 Αφροασιατικές
χώρες διακηρύσσουν την ανάγκη της αυτοδιάθεσης και ανε-
ξαρτησίας. Η Κίνα, με πρωθυπουργό τον Τσου Εν Λάι, βρίσκε-
ται στο πλευρό τους.

Τον επόμενο όμως χρόνο (1956) στο 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ,
με μανδύα την προσωπολατρεία του Στάλιν, ο Ν. Χρουτσώφ
περνάει στον φιλοϊμπεριαλιστικό άξονα με τη θεωρία της ει-
ρηνικής συνύπαρξης και τη συνεννόηση με τις ΗΠΑ. Η Λ.Δ.Κί-
νας, παρ’ ότι καταγγέλλει αυτές τις αντισοσιαλιστικές παρεκ-
κλίσεις, κρατάει στάση αναμονής, ενώ πιο «συγκρουσιακή»
εμφανίζεται η Λ.Δ. Αλβανίας με τον Εμβέρ Χότζα. Στις δύο
επόμενες συσκέψεις πάνω από 80 κομμουνιστικών κομμάτων
στη Μόσχα το 1957 και 1960 (υπογραφή Διακήρυξης και Δή-
λωσης αντίστοιχα), η ηγεσία της ΕΣΣΔ σέρνεται στη ουρά των

Για τη Μεγάλη Προλεταριακή 
Επανάσταση στην Κίνα (1966-1976)

Ένα μεγάλο άλμα προς το Σοσιαλισμό
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ΗΠΑ. Η κινέζικη
ηγεσία βρίσκεται
σε σταυροδρόμι.
ΤΟ 1963 δημοσι-
εύεται το περίφημο
γράμμα προς την
Κ.Ε. του ΚΚΣΕ με
τίτλο «Για τη γενι-
κή γραμμή του
Διεθνούς κομμου-
νιστικού κινήμα-

τος», με το οποίο εγκαινιάζεται η ρήξη ανάμεσα στην Κίνα και
την ΕΣΣΔ. Οι κινέζοι ηγέτες υπερασπίζονται τη Διακήρυξη
του 1957 και τη Δήλωση του 1960 και δημοσιοποιούν τις δια-
φωνίες τους. Αντίθετα οι σοβιετικοί ηγέτες, στην ιστορία του
ΚΚΣΕ που εκδίδουν αργότερα, το κολοσιαίο αυτό γεγονός το
αποσιωπούν παντελώς!

4. Η παλινόρθωση
Ήδη από την εποχή του Μαρξ το ζήτημα της πολιτικής πα-

λινορθωσης, δηλαδή της επαναφοράς των παλαιότερων μορ-
φών διακυβέρνησης, έμπαινε με οξύτατο τρόπο. Ο Κ. Μαρξ
υπογράμμιζε ότι οι προλεταριακές επαναστάσεις –όπως και
οι αστικές– πισωδρομούν, ανασυντάσσονται και επανεφορ-
μούν. Στη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα μετά το 20ο Συνέδριο
που αποτελεί σημείο καμπής, η δυνατότητα της καπιταλιστκής
παλινόρθωσης αντιμετωπίζεται με «μηδενικό τρόπο». Ο Ν.
Χρουτσώφ υποστήριζε ότι τη δεκαετία του ’60 η Σ.Ε. θα περά-
σει στον... κομμουνισμό! 

Οι δυνάμεις του παλιού συστήματος της εκμετάλλευσης γεν-
νιούνται σε όλο το κοινωνικό έδαφος, δηλαδή στην οικονομική
βάση και το πολιτιστικό εποικοδόμημα. Η μικρή εμπορευμα-
τική παραγωγή –έλεγε ο Λένιν– που κουβαλάει στο DNA της
το νόμο της αξίας, δημιουργεί εκτεταμένα μικροκαπιταλιστές.
Ταυτόχρονα, όλες οι παλιές συνήθειες που άντεξαν χιλιάδες
χρόνια επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις συνήθειες των
ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο κομ-
μουνιστικό κόμμα. Η παραγωγή, το εποικοδόμημα και οι άν-
θρωποι του κόμματος που παίρνουν τον καπιταλιστικό δρόμο
είναι οι τρεις πηγές κακοδαιμονίας.

Ο ίδιος ο σοσιαλισμός δεν είναι απλώς ένα άλλο οικονομικό
σύστημα. Είναι ένα άλλο σύστημα που επαγγέλλεται το ξε-
ρίζωμα κάθε εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αν
υπολογίσουμε ότι ο καπιταλισμός έχει μόνο 300 χρόνια ζωής
και κυριαρχίας, θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες όχι μόνο
για να ανατραπεί, αλλά και να μην ξαναζωντανέψει. 

Η Πολιτιστική Επανάσταση έφερε στο προσκήνιο, μετά την
Παρισινή κομμούνα και τη Ρώσικη επανάσταση του 1917, το
πιο σύνθετο και απαιτητικό ερώτημα, αυτό της συνέχισης
και με ποιους τρόπους της πάλης των τάξεων στο σοσιαλι-
σμό. Αν δεν είχε υπάρξει θα έπρεπε να την εφεύρουμε και αν
στη θέση των εκατομμυρίων κόκκινων φρουρών βρέθηκε ο
Τενγκ Χσιάο Πινγκ και ο καπιταλισμός πρέπει να βγάλουμε τα
συμπεράσματά μας. Σε κάθε περίπτωση οι εργάτες, οι λαοί
και οι αγωνιστές της αριστεράς, οφείλουν με κάθε τρόπο να
διαβάσουν, να μάθουν και να προβληματιστούν από ένα σπάνιο
κίνημα των μαζών.

5. Η βάση και το εποικοδόμημα
Το παραπάνω σχήμα ανάλυσης αποτελεί βασική μαρξιστική

μέθοδο. Κάθε κοινωνικός σχηματισμός (πρωτόγονο κοινοτικό
σύστημα-δουλοκτησία-δουλοπαροικία-καπιταλισμός), μπορεί
να αναλυθεί επιστημονικά με το δίπολο βάση-εποικοδόμημα.

Όπου λέγοντας οικονομική βάση εννοούμε τις παραγωγικές
δυνάμεις (ανθρώπινη εργασία-γη-εργαλεία), αλλά και τις πα-
ραγωγικές σχέσεις, ό,τι δηλαδή συγκροτεί, ενώνει και επη-
ρεάζει τα παραπάνω. Οι αστοί οικονομολόγοι προσθέτουν στις
παραγωγικές δυνάμεις και την έννοια του κεφαλαίου.

Λέγοντας εποικοδόμημα εννοούμε τα ήθη, τα έθιμα, τη
γλώσσα, συνήθειες, νομικές σχέσεις, ιδεολογία σ’ όλες τις
μορφές της, που γεννιούνται απ’ τη συγκεκριμένη οικονομική
βάση και με τη σειρά τους την επηρεάζουν. Η διαλεκτική αλ-
ληλεπίδραση δεν αναιρεί την πρωταρχικότητα  της υλικής βά-
σης έναντι των ιδεών. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας σε
σοσιαλιστική κατεύθυνση δεν μπορεί παρά να γίνει και στα
δύο πεδία, της οικονομίας και του πολιτισμού. Αν μονοσήμαντα
επιλεγεί μόνο η οικονομία τότε θα ξεπέσουμε στον οικονομι-
σμό, αν επιλεγεί μόνο το εποικοδόμημα τότε θα ξεπέσουμε
στο βολονταρισμό (θεληματισμό), όπου η βούληση από μόνη
της υποτίθεται ότι μπορεί να λύσει οικονομικά προβλήματα. 

Η Πολιτιστική Επανάσταση αντιμετώπισε τη δεξιά απόκλιση
των Λιου Σάο Σι και Τενγκ Χσιάο Πινγκ, που έλεγαν «οικονο-
μική ανάπτυξη χωρίς όρια», αλλά δεν απέφυγε τις αριστερί-
στικες- βολονταριστικές αποκλίσεις (όταν π.χ. ορισμένοι στιγ-
μάτισαν τους διανοούμενους με την κατηγορία ότι είναι αγκι-
στρωμένοι στην ιεραρχία και στην κατίσχυση του «μυαλού πά-
νω στο χέρι»).

Ταυτόχρονα η Πολιτιστική Επάνασταση προσπάθησε να με-
τασχηματίσει ολόκληρη την πνευματική παράδοση του μεγάλου
κινέζικου πολιτισμού, στη λογική «κρατάμε τη φόρμα, αλλά-
ζουμε το περιεχόμενο» και μπορεί να συγκριθεί από αυτήν
την άποψη με τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα στην αρχή του
20ου αιώνα που εμπνεύστηκαν από την επέλαση της Οκτωβρια-
νής Επανάστασης.

Η αναμορφωση της κοινωνίας δεν γίνεται αυτόματα με την
πολιτική ανατροπή. Μια σειρά αντιθέσεις, τρόποι δράσης, συμ-
περιφορές, μπορούν και πρέπει να αλλάξουν με διαρκή αγώνα
και συστράτευση όλων των κοινωνικών δυνάμεων.

6. Να διδασκόμαστε απ’το Τατσάι ή απ’ το Γιουάν;
Προτεραιότητα στην πολιτική ή στην τεχνική;
Το ποια πολιτική υπερισχύει στο σοσιαλισμό δεν είναι ένα

ουδέτερο αθώο θέμα, αριθμό όπως πάνε να το παρουσιάσουν
οι αστοί δημοσιολόγοι. Στην πραγματικότητα γύρω του απο-
κρυσταλλώνεται το ερώτημα: Σοσιαλιστικός ή αστικός δρόμος,
βάθαιμα του σοσιαλισμού ή παλινόρθωση, κυριαρχία των δυ-
νάμεων του εργατικού μπλοκ ή επαναφορά των αστών.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση
είναι γνωστό πως στη Ρωσία τις πολιτικές του λεγόμενου πο-
λεμικού κομμουνισμού ακολούθησε η Νέα Οικονομική Πολι-
τική (ΝΕΠ). Στο πρώτο στάδιο, που άρχισε μετά τη νικηφόρα
επανάσταση, πάρθηκαν μια σειρά από επαναστατικά μέτρα
όπως ήταν ο εργατικός έλεγχος στα εργοστάσια, η κρατικο-
ποίηση όλων των τραπεζών, η μονομερής διαγραφή του εξω-
τερικού χρέους της Ρωσίας,  η κολεκτιβίστικη ιδιοκτησία στη
γη, ενώ στη φάση της ΝΕΠ, που μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν
«ένα βήμα πίσω», εφαρμόστηκαν στην οικονομία τεχνικές δα-
νεισμένες απ’ το καπιταλιστικό οπλοστάσιο. Σε κάθε όμως πε-
ρίπτωση η πολιτική εξουσία βρίσκονταν στα χέρια των μπολ-
σεβίκων και είναι «ιδιοκτησία του προλεταριάτου». 

Στην Κίνα μετά το «Μεγάλο Βήμα προς τα μπρος», επανέρ-
χεται το δίλημμα «πολιτική ή τεχνική» και –σύμφωνα με τις
κινέζικες παραδόσεις– σχηματοποιείται στο ερώτημα: Να δι-
δασκόμαστε από το Τατσάι ή απ το Γιουάν;

Το Τατσάι ήταν ένα λαϊκό κοινόβιο σ’ ένα βραχώδες και
απομκρυσμένο μέρος της επαρχίας Σανσί. Στο κοινόβιο του

Σελίδες 
από την ιστορία
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χωριού Τατσάι οι κάτοικοι ζούσαν με πνεύμα αυταπάρνησης,
αυτοθυσίας και αυτοπεποίθησης, χωρίς κρατική βοήθεια, αλλά
και χωρίς κανένα ατομικό κέρδος. Στο Τατσάι καταργήθηκαν
όλα τα συστήματα βαθμών εργασίας (που ίσχυαν στη Σ.Ε. και
στην Κίνα) και αντικαταστάθηκαν από μια συνολική εκτίμηση
της εργατικής ικανότητας κάθε μέλους του συνεργείου, βασι-
σμένη στην ομαδικότητα και την πρωτοβουλία. Το αποτέλεσμα
ήταν να αποθηκευτούν αρκετά σιτηρά, να ανοικοδομηθούν τα
περισσότερα σπίτια στο χωριό και να δημιουργηθούν πολλά
προγράμματα συνεταιριστικού χαρακτήρα. Η γραμμή που έριξε
ο Μάο Τσε Τουνγκ «να διδασκόμαστε απ’ το Τατσάι» σημαίνει
να δίνουμε προτεραιότητα στην πολιτική, στην πρωτοβουλία
των ανθρώπων και στην ομαδική εργασία.

Το Ταο Γιουάν (κήπος από ροδακινιές) ήταν ένα αντίστοιχο
συνεργείο σ’ ένα κοινόβιο στην πεδιάδα του ανατολικου Χοπέι.
Εκεί οι φυσικές συνθήκες ήταν σαφώς καλύτερες και ευνο-
ούσαν τις μεγάλες σοδειές. Το Τάο Γιουάν επιλέχτηκε σαν
πρότυπη κοινοβιακή μονάδα απ’ τους υποστηρικτές του Λιου
Σάο Σι, για να φανεί η υπεροχή της τεχνικής και των καλύτερων
οικονομικών αποτελεσμάτων (σ’ αυτό συνέβαλε και η γυναίκα
του Λιου Σάο Σι, η Γιουάγκ Κουάγκ Μέι). Δόθηκαν από το κρά-
τος μηχανές και τεχνική βοήθεια, αλλά ούτε η σοδειά αυξή-
θηκε, ούτε το ηθικό του κοινοβίου ανέβηκε. Οι άνθρωποι εκεί
στηρίχτηκαν στα υλικά κίνητρα, πράγμα που αντί να τους οδη-
γήσει σε ομαδικό πνεύμα τους οδήγησε σε φατριασμούς, αν-
ταγωνισμό και διαμάχη.

Η επιλογή της σύγκρισης ανάμεσα στα δύο κοινόβια, το Τα-
τσάι και το Γιουάν, στην πραγματικότητα αντικατροπτίζει τη
διαμάχη ανάμεσα στη γραμμη του Μάο «να κυβερνά η πολι-
τική» και τη γραμμή του Λιου Σάο Σι «να κυβέρνα η τεχνική»
και δεν πρόκειται για ένα δευτερεύον ζήτημα.

Απ’ τις αρχές του 1970 όταν στην ΕΣΣΔ φάνηκαν τα πρώτα
σημάδια στασιμότητας και εκφυλισμού στην οικονομία και το
κράτος, το Μπεζνιεφικό καθεστώς έριξε το σύνθημα της επι-
στημονικής- τεχνικής επανάστασης (ΕΤΕ). Σύμφωνα με τους
μπρεζνιεφικούς ρεβιζιονιστές η ΕΤΕ ήταν η απάντηση στο συ-
νολικό «βραχυκύκλωμα» του σοσιαλισμού, θεωρία που ανα-
παρήγαγαν στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλα τα ομογάλακτα ρε-
βιζιονιστικά κόμματα στο κόσμο. Η ΕΤΕ μαζί με τη θεωρία της
ειρηνικής συνύπαρξης, του αφοπλισμού και της διεθνούς ύφε-
σης και ειρήνης, αποτέλεσε το ιδεολογικό και πολιτικό όχημα
του ανθεωρητικού γαλαξία σ’ όλο τον κόσμο. Όταν η Ρώσικη
πολεμική μηχανή βάλτωσε στο Αφγανιστάν (1976), οι αμερι-
κάνοι απάντησαν με το Ρηγκανικό «πόλεμο των άστρων» και
οδήγησαν το σοσιαλιμπεριαλισμό σε μια φρενίτιδα εξοπλισμών
που αποδείχθηκε η αρχή του τέλους.

Σε ότι αφορά στην Κίνα, η γραμμή του Μάο συνοψίζονταν
στο ότι έπρεπε να προηγηθούν μαζικά κινήματα και να ακο-
λουθήσει η μηχανοποίηση, ενω ό Λιου Σάο Σι υποστήριζε το
αντίθετο.

7. Με τα μαζικά κινήματα
Η εμπειρία της Σ.Ε., θετική και αρνητική, οδηγεί τους κινέ-

ζους κομμουνιστές και ιδιαίτερα το Μάο Τσε Τουνγκ να επε-
ξεργαστούν το δρόμο των μαζικών κινημάτων και την εισόρ-
μηση των απλών ανθρώπων στο προσκήνιο. Έτσι ώστε οι απλοί
θεατές να γίνουν δράστες. Όλα τα κοινωνικά συστήματα επε-
φύλασσαν για τους «από κάτω» το ρόλο του αποδοχέα, του χει-
ροκροτητή, του παθητικού πολίτη αργότερα. Οι αρχές της Πο-
λιτιστικής Επανάστασης προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το σκη-
νικό. Οι ανοιχτές συνελεύσεις, οι επιτροπές εργατών, αγροτών,
στρατιωτών, η διπλή αλλαγή (οι εργάτες στη διεύθυνση, τα στε-
λέχη στην παραγωγή), οι δημόσιες αντιπαραθέσεις, τα περί-

φημα τατζιμπάο (εφημερίδες τοίχου), αποτελούσαν την εισα-
γωγή στην παραδοσιακή πολιτική ενός νέου motivο. Ήταν στην
πραγματικότητα η έκκληση «να τ’ αλλάξουν όλα», που αρκετές
φορές έσπερνε τη σύγχυση, όπως άλλωστε κάθε πρωτοφανέ-
ρωτο, πρωτόγνωρο και ρηξικέλευθρο πείραμα.

Η περίφημη «γραμμή των μαζών» ενέπνευσε όλα τα αρι-
στερά και νεολαιίστικα κινήματα στη δύση, από τους μαύρους
πάνθηρες στις ΗΠΑ ως το Γαλλικό Μάη. Ανάμεσα στο γκρίζο
και βαλτωμένο τοπίο της Σ.Ε., η Πολιτιστική Επανάσταση,
όπως άλλωστε μαρτυρούν οι αφίσες και τα ανάλογα κινημα-
τογραφικά έργα, άνοιγε έναν άλλο δρόμο. Άλλωστε το σύνθημα
«ο λαός πρωταγωνιστής» εγκολπώθηκε ή διαστρεβλώθηκε
ανάλογα από εχθρούς και άσπονδους φίλους της Μεγάλης
Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης.

8. Ήμουν, είμαι και θα είμαι!
Είναι σχεδόν αδύνατο να γράψει κανείς έναν επίλογο σ’ ένα

μεγάλο κοινωνικό γεγονός που το ίδιο διακήρυξε ότι είναι
διαρκές! Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ΜΠΠΕ διατύπωσαν
ότι θα χρειαστούν πολλές πολιτιστικές επαναστάσεις στο μέλ-
λον. Αναμφίβολα η σημερινή Κίνα και ο ακραίος καπιταλι-
σμός που εφαρμόζει μοιάζουν να περιγελούν την Πολιτιστική
Επανάσταση, που ενέπνευσε εκατομμύρια επαναστατών σ’
όλο το κόσμο και άλλαξε τον τρόπο σκέψης διανοούμενων
και εργατών.

Για να περάσουμε απ’ το βασίλειο της ανάγκης στο βα-
σίλειο της ελευθερίας, όπου κάθε άνθρωπος θα απολαμ-
βάνει ΟΛΑ τα κοινωνικά αγαθά, θα χρειαστούν πολλές προ-
σπάθειες.

Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει να προσυπογράψουμε το τέ-
λος της ιστορίας και την παντοδυναμία της αγοράς, όπως μας
ωθούν εκβιαστικά όλες οι Λερναίες Ύδρες της αγοράς των εκ-
μεταλλευτών. Η φτώχεια, ο πόλεμος, η εκμετάλλευση αποτε-
λούν τα εύφλεκτα υλικά που συσσωρεύονται, «περιμένοντας»
το αναμένο φυτίλι, την εκπυρσοκρότηση, για να λάβουν σάρκα
και οστά οράματα αιώνων.

Ως εκ τούτου η ΜΠΠΕ δεν ήταν μια χαμένη υπόθεση, μια
κινέζικη ιστορία, μια πάλη φατριών, ένα γεγονός παγωμένο
στον ιστορικό χρόνο, αλλά ένα ζήτημα που αφορά το παρόν
και το μέλλον. Όπως θα έλεγε και η κινέζικη ρήση; «όλοι οι
αντιδραστικοί είναι χάρτινες τίγρεις». Υπολογίζουμε τις δυ-
σκολίες αλλά τις περιφρονούμε και για το λόγο αυτό «σπου-
δάζουμε» την Πολιτιστική Επανάσταση!
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Η ίδρυση του Ε.Ο. και η πορεία μέχρι τη διάσπαση
Η ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα δεν ακολούθησε για συγκε-

κριμένους ιστορικούς λόγους την πορεία και τις διεργασίες εκείνες
που θα οδηγούσαν τη χώρα σε ένα στάδιο ανάπτυξης ανάλογο των
καπιταλιστικών χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Μια οικονομία κυρίως
αγροτική και καθυστερημένη, διακρίνεται κύρια για το μεταπρατικό
της χαρακτήρα. Ωστόσο η ελληνική αστική τάξη της περιόδου, των
τελευταίων σαράντα χρόνων του 19ου αιώνα και με μεγαλύτερη ορμή
στις αρχές του 20ου, επιδιώκει να μεταβληθεί σε κανονική αστική
τάξη, να επιβληθεί στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της περιό-
δου.

Τα γεγονότα πολλά και σημαντικά, ξεκινώντας από την ήττα του
’97, συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία. Οι καταστάσεις διαδέχονται
η μία την άλλη. Ευαγγελιακά το 1901, κίνημα στο Γουδί το 1909, ανά-
ληψη της διακυβέρνησης το 1910 από τον κατεξοχήν εκπρόσωπο
της ανόδου της αστικής τάξης, Ε. Βενιζέλο.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος κάνει την
εμφάνισή του μέσα σε αυτό το ιστορικό
πλαίσιο στα 19101 με σκοπό «να βοη-
θήσει την αναγέννηση της παιδείας στην
Ελλάδα». Πρόκειται ασφαλώς για μία
εποχή κομβική κατά την οποία η ελλη-
νική αστική τάξη, όπως αναφέρεται στη
νέα Διακήρυξη του Ε.Ο στα 1927 βλέ-
ποντας κάτω από το φως εξελίξεων και
δράσης σχεδόν δύο δεκαετιών, βρίσκε-
ται «στη δημιουργικώτερη της στιγμή»2,
εννοώντας πως τα χρόνια ίδρυσης και
δράσης του συμπίπτουν ουσιαστικά με
την εξόρμηση που εξαπολύει ώστε να
ολοκληρωθεί το «εθνικό» της έργο. Άλ-
λωστε και τα χρόνια που ακολουθούν είναι γεμάτα από μεγάλα γε-
γονότα, τόσο για το στενά ελληνικό χώρο όσο και παγκόσμιας σημα-
σίας3.

Στους αρχικούς σκοπούς του Ε.Ο. περιλαμβάνεται η επιδίωξη να
καταπολεμήσει και να νικήσει οριστικά τον πνευματικό μεσαίωνα
που επικρατεί στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος καθ’ όλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα και συνεχίζεται, αμείωτος, και στις αρχές του 20ου.
Παρά τις δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει από την ανεξαρτησία
από τους Οθωμανούς, η πνευματική φτώχεια παραμένει δίπλα στην
υλική, στην οποία είναι βουτηγμένη η συντριπτική πλειονότητα του
λαού. Με τόσο χτυπητές και κατάφωρες αντιθέσεις, με την αστική
τάξη να επιδιώκει τον «εκσυγχρονισμό» είναι φυσικό επακόλουθο
η δημιουργία κινήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση και η στελέχωση
του Ε.Ο.  από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία, ετερό-
κλητων απόψεων και θέσεων4. Σύμβολο και όπλο του νεοϊδρυθέντος
Ε.Ο. στον αγώνα του η γλωσσική μεταρρύθμιση και αντίπαλοί του οι
φορείς του μεσαιωνισμού, της πνευματικής και υλικής φτώχειας,
Εκκλησία, Πανεπιστήμιο και παλιός πολιτικός κόσμος.

Το ιστορικό της διάσπασης στα 1927
Τα δεδομένα και οι ανακατατάξεις της δεκαετίας 1920-1930 εισέρ-

χονται με ορμή στον ελληνικό και στον παγκόσμιο χώρο. Μόλις πριν
από δύο χρόνια έχει λήξει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που με την
ιμπεριαλιστική του μανία έχει αφήσει εκατομμύρια θύματα και ανεί-
πωτη καταστροφή πίσω του. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η Οκτωβριανή
προλεταριακή επανάσταση στη Ρωσία που φωτίζει πλέον διαφορετικά
τα πράγματα και δείχνει στην υφήλιο και στην ανθρωπότητα το δρόμο
που πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί για την απελευθέρωσή τους και
βέβαια πως αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ένα τέτοιο μεγάλο γε-
γονός όπως ο επαναστατικός ξεσηκωμός κάτω από την καθοδήγηση
του μπολσεβίκικου κόμματος του Λένιν, τα κομμουνιστικά κόμματα
που δημιουργούνται το ένα πίσω από το άλλο, είναι που οδηγούν την
αστική τάξη στην Ελλάδα και διεθνώς στην αναδίπλωση, στην ένταση
της επίθεσής της στα εργατικά και λαϊκά στρώματα, ενάντια στις διεκ-
δικήσεις για βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους, για ελευθερία,

μόρφωση και άλλα δικαιώματα. Κάτι τέ-
τοιο συμβαίνει ασφαλώς και στην Ελλά-
δα που συγκλονίζεται τώρα και από τη
Μικρασιατική περιπέτεια, την προσφυ-
γιά και τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων
που έρχονται να προστεθούν στη φτώ-
χεια που κυριαρχεί.

Νέες συνθήκες δημιουργεί ασφαλώς,
και ανησυχίες στην ελληνική αστική τά-
ξη, η δημιουργία και η δράση του Κ.Κ.Ε.,
του επαναστατικού κόμματος της εργα-
τικής τάξης το οποίο μπαίνει επικεφα-
λής των ταξικών αγώνων.

Στο χώρο των εκπαιδευτικών ζητημά-
των, παρά την ύπαρξη και δράση του Ε.Ο,

ουσιαστικά μέχρι αυτήν την περίοδο λείπει ο προβληματισμός για το
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Επικρατούν όλο αυτό το διάστημα από-
ψεις μιας «άνωθεν» επιβολής μεταρρυθμιστικών σχεδίων, απόψεις
που θέλουν τη «φωτισμένη» αστική τάξη και το κόμμα των Φιλελεύ-
θερων-Βενιζέλου να επιβάλλεται στα μεσαιωνικά και φεουδαρχικά
απομεινάρια. 

Μπορούμε να πούμε πως από το σημείο αυτό, ως χρονικό ορόσημο,
αρχίζει να εισχωρεί στα μέλη του Ε.Ο.  η ιδέα, η αντίληψη της ταξικής
εκπαίδευσης, του ταξικού χαρακτήρα  που έχει υποχρεωτικά, όντας μέ-
σα σε μια καθορισμένη ταξική κοινωνία. Πάνω στη βάση αυτή, σταδιακά
από το 1920 και εξής διαφαίνονται και οικοδομούνται οι διαφορετικές
αντιλήψεις και οι διαφωνίες, που με το πέρασμα των χρόνων μεγαλώ-
νουν και οδηγούν τελικά στη διάσπαση του 1927. Η αίσθηση που μεγα-
λώνει όλο και περισσότερο είναι ότι τα μέλη εκείνα του Ε.Ο. που επη-
ρεάζονται από αριστερές και επαναστατικές ιδέες αναπτύσσονται και
δημιουργούν μία κατάσταση «αφόρητη» για τα μέλη που εμφορούνται
από συντηρητικές ή και αντιδραστικές πια ιδέες. Το χάσμα ανάμεσα
στις δύο αντιμαχόμενες μερίδες διευρύνεται με την έκδοση του περιο-



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος

Η διάσπαση 
του Εκπαιδευτικού Όμιλου στα 1927

Η νέα διακήρυξη της Δ.Ε. και
η διαδρομή της ταξικής σκέψης 

από τις αρχές του 20ου αιώνα στο σήμερα

1 Επικεφαλής οι: Αλέξανδρος Δελμούζος, Δημήτριος Γληνός και Μανόλης Τριανταφυλλίδης
2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ», ΑΘΗΝΑ 1927
3 Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, Βαλκανικοί πόλεμοι, διχασμός, είσοδος της χώρας στον Α΄ ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο, διάλυση της οθωμανικής αυτο-

κρατορίας, Μεγάλη Οκτωβριανή προλεταριακή επανάσταση, ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε. μετέπειτα Κ.Κ.Ε., Μικρασιατική καταστροφή και προσφυγιά
4 Στον Ε.Ο. κατά την περίοδο της ίδρυσής του συσσωματώνονται εθνικιστές - Ι. Δραγούμης και Μαβίλης-φιλελεύθεροι αστοί που έχουν έρθει σε επαφή με σοσιαλιστικές

ιδέες –οι λεγόμενοι «κοινωνιολόγοι»– ακόμα και καθαροί θεωρητικοί σοσιαλιστές όπως ο Σκληρός.

Σελίδες 
από την ιστορία
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δικού «Αναγέννηση», το Σεπτέμβρη του 1926, έκδοση που ταυτίζεται
με τις ριζοσπαστικές, αριστερές και επαναστατικές απόψεις.

Η συνέλευση κράτησε από τις 16 Φλεβάρη ως τις 24 Μάρτη, με εν-
νέα πολύωρες συνεδριάσεις και έληξε με υιοθέτηση της πρότασης
Γληνού και ήττα της μερίδας των συντηρητικών του Δελμούζου, οι
οποίοι (52 μέλη που εκπροσωπούσαν περίπου το ένα δέκατο των με-
λών του Ε.Ο.) αποχώρησαν και κατήγγειλαν την απόφαση ως προδοτική
των στόχων του και πως παραποιεί τις αρχές του. Η νέα Διακήρυξη
της Διοικητικής Επιτροπής5 εκδίδεται στις 20 Ιούνη του 1927 και απο-
τελεί τις προγραμματικές αρχές του Όμιλου από κει και εμπρός.

Η νέα Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ο.
Η συνταχτική επιτροπή της νέας διακήρυξης του Ε.Ο., των νέων ου-

σιαστικά προγραμματικών αρχών που διέπουν το σωματείο, ξεκινά με
μία κριτική παρουσίαση και αποτίμηση του έργου και της δράσης του
όλο το προηγούμενο διάστημα ως την περίοδο της διάσπασης. Μονα-
δικό  σημαντικό κέρδος των αγώνων του Ε.Ο. όλη αυτό το διάστημα,
παρά το γεγονός πως στους κόλπους του βρέθηκαν και έδρασαν σε
καίριες θέσεις –και κρατικές – πρόσωπα ενταγμένα και στο κόμμα
των Φιλελεύθερων6, είναι το «ξύπνημα» του Έλληνα δάσκαλου.

« Ο δάσκαλος ξένος πριν σε κάθε ζωντάνια και μακριά από την ψυ-
χική κατάσταση και τα αληθινά συμφέροντα των παιδιών του λαού,
αποναρκωμένος “ εκ των άνω” με τα αερολογήματα “περί προγονικής
ευκλείας” και “περί της αθανάτου ημών γλώσσης”, καταδικασμένος
να ξεραίνη το νεοελληνικό εγκέφαλο με το λίβα της γραμματικής,
άνοιξε σήμερα τα μάτια του και μπορούμε να πούμε πως οι περισσό-
τεροι δάσκαλοι σήμερα ακούνε με περιφρόνηση τους αερολόγους και
τους κάπηλους “ιδανικών” να τους μιλούν για ιδανικά που και οι ίδιοι
δεν πιστεύουν και τα υποστηρίζουν από συνειδητό υπολογισμό, ατο-
μικό ή ταξικό».

Το ερώτημα που προκύπτει γιατί υπήρξε τόσο «μικρό» κέρδος από
τους μακρόχρονους αγώνες του Ε.Ο., εξηγείται στη Διακήρυξη μέσα
από μία σειρά βαθύτερων αιτίων που οδήγησαν στην αντιδραστική με-
ταστροφή της αστικής τάξης. Από τη μία οι περιπέτειες της χώρας, η
πρόσδεση της αστικής τάξης στο άρμα του ιμπεριαλισμού, σε συν-
δυασμό με τις εσωτερικές πιέσεις της αντίδρασης, οδηγούν στο πά-
γωμα των αλλαγών και την οπισθοδρόμηση.

Η εξέλιξη επίσης της οικονομίας αυτήν την περίοδο, η σχετική ανά-
πτυξη του καπιταλισμού στη χώρα, το προσφυγικό μετά το τέλος της
εκστρατείας «προς ανατολάς», το άλυτο για χρόνια αγροτικό ζήτημα,
αποτελούν σειρά παραγόντων που οδηγούν στην ανόρθωση εργατοα-
γροτικού κινήματος, γεγονός που προξενεί αντικειμενικά ανησυχία
στην αστική τάξη, οδηγώντας την σε αναδίπλωση και συντηρητική-
αντιδραστική στροφή7. Η περίοδος που ξεκινά χαρακτηρίζεται από
την αντίληψη πως οποιαδήποτε ιδέα, έστω και ελάχιστα προοδευτική
είναι κομμουνισμός, καθώς και από την αναίρεση όποιας ελευθερίας,
με τη χρήση ακόμα και άμεσης, καθαρής βίας, γεγονός που φανερώνει
την αντιδραστική πορεία της άρχουσας τάξης.

Όμως αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η όλο και μεγαλύ-
τερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων της χώρας, καθώς και το σχετικό ξύπνημα του δά-
σκαλου, συντελούν ώστε οι απαιτήσεις και διεκδικήσεις για εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση να γίνονται όλο και πιο ουσιαστικές, να βαθαί-
νουν, κάνοντας ακόμα κι αυτή τη γλωσσική μεταρρύθμιση –που τα
προηγούμενα χρόνια αγκάλιασε ως αίτημα και αστούς διανοούμενους
και πολιτικούς– να φαντάζει και να χαρακτηρίζεται κομμουνιστική
απαίτηση!

Αυτοί οι αντικειμενικοί όροι, και όχι βέβαια υποκειμενικές αιτίες,
είναι που οδηγούν σε κρίση και διάσπαση τον Ε.Ο., καθώς δεν ήταν

σε καμία περίπτωση δυνατόν να συνεχίσει την πορεία του ως είχε. Η
διάσπαση επέρχεται όχι ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά μέσα από μα-
κρόχρονες, ουσιαστικές διχογνωμίες και διαφωνίες, ζυμώσεις, ιδε-
ολογικές συγκρούσεις και συζητήσεις και ολοκληρώνεται στη συνέ-
λευση του 1927.

Τα ζητήματα των διαφωνιών
Ο Ε.Ο. πραγματοποιεί πολύμορφη δράση με βδομαδιάτικες συγ-

κεντρώσεις των μελών, ομιλίες και συζητήσεις που αντανακλούν την
επαφή του με τα νέα ρεύματα ιδεών, όσων κυκλοφορούν στη χώρα
και διεθνώς. Μπορούμε να πούμε πως αυτή επαφή βάζει σε κίνηση
τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτε-
ρικό του, βάζοντας επί τάπητος το ζήτημα της αλλαγής των προγραμ-
ματικών του αρχών.

Στη μία πλευρά στέκονται τα συντηρητικά στοιχεία και απόψεις, τα
οποία δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση το συσχετισμό του εκπαι-
δευτικού ζητήματος με τα γενικότερα κοινωνικά θέματα και στην άλλη
τα πιο ριζοσπαστικά –επίσης ετερογενή– που επιδιώκουν να ξεκα-
θαρίσει το τοπίο. Οι συντηρητικοί ως φορείς της αντίληψης της «υπερ-
ταξικής παιδείας» αρνούνται να συσχετιστεί το σχολείο κι ο αγώνας
για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση με τους κοινωνικούς αγώνες
των «αδικημένων» κοινωνικών τάξεων. Είναι φορείς της ιδεολογικής
αντίληψης του καθαρού παιδαγωγικού αντικρίσματος, ενός καθαρού
παιδαγωγισμού, ανεξάρτητου από κοινωνικές τάξεις, θεωρώντας ότι
όσοι διαπνέονται από αντιλήψεις που πρεσβεύουν πως όλοι οι κοι-
νωνικά οργανωμένοι θεσμοί –όπως η εκπαίδευση– είναι εξαρτημένοι
από την κοινωνική σύνθεση και δομή και όχι υπερταξικοί, ακριβώς
επειδή αναδεικνύουν αυτή την «κρυφή» διάσταση των ζητημάτων δεν
είναι παιδαγωγικοί αλλά πολιτικοί.

Διαφωνίες ξεσπούν και για δύο ακόμη κομβικής σημασίας ζητή-
ματα, αυτό της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, αλλά
και της έννοιας της «εθνικής» αγωγής στα σχολεία.

Στη δεκαήμερη συνέλευση συζητιούνται τα πάντα διεξοδικά. Κανένα
αίτημα των συντηρητικών δεν άντεξε στον επιστημονικό έλεγχο και η
νέα Διακήρυξη-Μανιφέστο του Ε.Ο. αποδομεί και αντικρούει μία προς
μία τις θέσεις των συντηρητικών.

Οι απαντήσεις που δίνει η Διακήρυξη - Σημαντικά συμπεράσματα του
ταξικού κινήματος και για το σήμερα

Ο Ε.Ο. το 1927 απαντά στο κορυφαίο ζήτημα της ταξικής εκπαίδευ-
σης, του χαρακτήρα που έχει η εκπαίδευση σε μία ταξική κοινωνία.
Για πρώτη φορά διατυπώνεται η θέση ότι η παιδεία σε μια ταξική κοι-
νωνία δεν αφορά στο σύνολο των τάξεων που τη συνθέτουν, μα στην
πραγματικότητα την άρχουσα τάξη, στην προκειμένη περίπτωση την
αστική.

Όταν διατυπώνεται προγραμματικά πια αυτή η θέση, υπάρχει ο φό-
βος πως μπορεί να θεωρηθεί κομμουνιστική, καθώς η αναγνώριση
της πάλης των τάξεων αποτελεί μία από τις βασικές κομμουνιστικές
αρχές. Λόγω της ετερογενούς πολιτικής σύνθεσης όσων αποτελούν
τη νέα Δ.Ε. που συντάσσει το κείμενο είναι σαφής η επιδίωξη να εκ-
διωχθεί οποιαδήποτε υποψία για κάτι τέτοιο. Η διατύπωση αυτής της
προγραμματικής αρχής του Ε.Ο στέκεται στο ζήτημα της ταξικής εκ-
παίδευσης με διαλεκτικό τρόπο, στηρίζεται στις μελετημένες ιστορικά
σύνθετες κοινωνίες και δομές, στην εκπαίδευση αυτών των κοινωνιών
που είναι παντού και πάντα ταξικά καθορισμένες, αέναα τέτοιες, εφό-
σον διαιωνίζεται η ύπαρξη κοινωνικών τάξεων. Υπογραμμίζεται επι-
πλέον με έμφαση η αδυναμία να σταθεί κανείς καθαρά παιδαγωγικά
απέναντι σε μια τέτοια ταξική εκπαίδευση στοχεύοντας και επιδιώ-
κοντας να λύνει τα προβλήματά της. Και μόνο η διατύπωση από την

5 Η συντακτική επιτροπή αποτελείται από τους: Δ. Γληνό, Αύρα Θεοδωροπούλου, Κ. Δ. Σωτηρίου,  Β. Λαχανά, Ν. Μπέρτο,  Γαλάτεια Καζαντζάκη,  Μπ. Αλιβιζάτο.
6 Παρόλο που το κόμμα των βενιζελικών κυβέρνησε με διακοπές για μία περίπου δεκαετία, παρόλο που αρχικά φάνηκε να κλίνει προς το στρατόπεδο του δημοτικισμού

με διάφορες μεταρρυθμιστικές ενέργειες, άφησε λίγα θετικά, ουσιαστικά εγκατέλειψε έκθετα τη νέα οργάνωση των σχολείων, την επικράτηση της δημοτικής με την
επαναφορά της καθαρεύουσας στις ανώτερες τάξεις του δημοτικού, το πρόγραμμα προετοιμασίας του διδακτικού προσωπικού και κατασυκοφαντήθηκε από τον τύπο
της εποχής (Εστία).

7 Τις συνθήκες θερμαίνουν το ξέσπασμα της Οκτωβριανής επανάστασης, η δημιουργία κομμουνιστικού κόμματος, αλλά και οι συνεχείς καπιταλιστικές κρίσεις που
στρέφουν παγκόσμια τις αστικές τάξεις σε αντιδραστικές κατευθύνσεις και πραχτικές –φασισμός, ναζισμός– κάτι που συμβαίνει και με την ελληνική αστική τάξη,
ύστερα από «μια βραχύχρονη περίοδο σχετικού φιλελευθερισμού»
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ία παράταξη των συντηρητικών της θέσης «το κράτος υπεράνω των τά-
ξεων» θεωρείται από τους συντάκτες της διακήρυξης καθαρό πυρο-
τέχνημα που ρίχνεται για να ξεγελάσει και να αποκρύψει τη σκληρή
και ανειρήνευτη κοινωνική πραγματικότητα. Εξίσου πυροτέχνημα και
η θέση για «παιδεία υπεράνω των τάξεων», σύνθημα που αποκρύπτει
την αλήθεια «η παιδεία όργανο της άρχουσας τάξης».

Η διακήρυξη του Ε.Ο. προχωρά και στη διατύπωση της θέσης πως
αυτός που εργάζεται για το «σύνολο» είναι αυτός που αναγνωρίζει την
ταξική φύση της εκπαίδευσης και όχι αυτός που δεν τη βλέπει ή την
κρύβει. Αυτός που κρύβει αυτήν την αλήθεια ουσιαστικά στηρίζει και
υποστηρίζει με το έργο, τη δράση και τα λεγόμενά του την άρχουσα
τάξη. Για να μπορεί κάποιος να δει ολόκληρη την εικόνα, να δει την
αλήθεια, δεν πρέπει να κοιτάζει μέσα από τα μυωπικά γυαλιά των αν-
τιεπιστημονικών θεωριών της άρχουσας τάξης, αλλά να αντικρίζει τα
πράγματα με τρόπο επιστημονικό. Ό,τι μπορεί να δώσει αποτελέσματα
στις διεκδικήσεις και τους αγώνες δεν είναι κανενός είδους «ρομαν-
τικός φιλανθρωπισμός». Σε μία ταξική εκπαίδευση, για οποιαδήποτε
αλλαγή προς μία θετικότερη κατεύθυνση δεν είναι αρκετά τα ρομαντικά
και φιλάνθρωπα κίνητρα και κανείς δεν έχει τίποτα να αναμένει «άνω-
θεν». Η πορεία που μπορεί να δώσει μέρος ή και το σύνολο των πνευ-
ματικών αγαθών σε όσους τα στερούνται –και στερούνται και τα υλικά
αγαθά– είναι η πορεία και ο δρόμος του αγώνα. Όσοι αδικούνται σε
σχέση με αυτούς που αδικούν είναι η συντριπτική πλειοψηφία και
είναι ανάγκη ο Ε.Ο. και να μελετήσει και να βοηθήσει με όλη του τη
δύναμη αλλά και να προετοιμάσει μια λαϊκή εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση. Απαραίτητος είναι ο συνδυασμός θεωρίας, ιδεολογίας και πρά-
ξης σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Ε.Ο. αναγνωρίζει για πρώτη φορά πως «πρόμαχος», φορέας
της αναγκαίας λαϊκής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί να
είναι άλλος παρά εκείνες οι κοινωνικές τάξεις που όντας «αδικη-
μένες» έχουν συνειδητοποιήσει με καθαρό τρόπο τα κοινωνικά προ-
βλήματα και την πηγή τους και αγωνίζονται για την πραγματοποίηση
μεταρρυθμίσεων, αναγκάζοντας την άρχουσα τάξη να τις αποδεχτεί.
Χρέος του Ε.Ο. αποτελεί ως σωματείο «εκπαιδευτικής πρωτοπο-
ρείας» να εργάζεται για να εκφράζει τα αιτήματα που αφορούν στην
εκπαίδευση αλλά και να διαμορφώνει τη συνείδηση των λαϊκών τά-
ξεων (εργατική, αγροτική, μικροαστική), τα συμφέροντα των οποίων
επιδιώκει να εκφράσει.

Η Διακήρυξη αφήνει να φανεί καθαρότατα η επίγνωση, πως οι νέες
προγραμματικές αρχές δεν πρέπει να αλλάξουν επειδή είναι δύσκολο
να εφαρμοστούν «αμέσως τώρα». Για την εφαρμογή τους χρειάζεται
προπαρασκευή, ζύμωση και αγώνας, που είναι άγνωστο πόσο θα διαρ-
κέσει, κι αυτό είναι εκείνο το στοιχείο που δίνει δύναμη και αντοχή
σε όσους τις πλαισιώνουν8.

Αρχή που πρέπει να διέπει κάθε εκπαιδευτική ή άλλη πρωτοπορία
είναι και η ανεξαρτησία-αυτονομία της από το κράτος, ανεξαρτησία
που πρέπει να φυλά σαν κόρη οφθαλμού. Σε καμία περίπτωση η πρω-
τοπορία δεν πρέπει να καταλήγει εξάρτημα, ακόμα κι όταν οι εξελίξεις
και οι αγώνες οδηγούν προσωρινά το κράτος και την άρχουσα τάξη σε
παραχωρήσεις ή να καταλήγει για τον ίδιο λόγο να υποστηρίζει εκείνα
μόνο τα αιτήματα και διεκδικήσεις που «μπορούν» να εφαρμοστούν
άμεσα, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Μια τέτοια μεταστροφή την με-
τατρέπει σε υποταγμένο ακόλουθο και συνοδοιπόρο.

Ο ρόλος του δάσκαλου 
όπως σκιαγραφείται στη Διακήρυξη

Σοβαρότατο κομμάτι της διαφωνίας ανάμεσα στη συντηρητική και
προοδευτική μερίδα των μελών του Ε.Ο., από αυτά που ύψωσε τείχος
ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, είναι και το κομμάτι που αφορά στο
ρόλο του δάσκαλου.

Συγκρούστηκαν οι αντιλήψεις που θέλουν το δάσκαλο να μην κάνει
«πολιτική», με την έννοια πως αυτός δεν πρέπει να επηρεάζεται ούτε
να δέχεται ιδέες που τον βγάζουν έξω από το στενό εκπαιδευτικό του
έργο, αλλά και οι αντιλήψεις για τη σχέση του με το κράτος εργοδότη
και του δάσκαλου εργάτη, τις ιδεολογικές παραμέτρους που καθορί-

ζουν τη σχέση αυτή. Το σημαντικότερο όμως που καταγγέλλεται ου-
σιαστικά στις αντιλήψεις των συντηρητικών είναι η διατύπωση από
μέρους τους της αντιδραστικής θέσης πως το κράτος-εργοδότης μπο-
ρεί να τιμωρεί και να εμποδίσει με τη βία τους εκπαιδευτικούς που
δε συμφωνούν και αγωνίζονται μέσα από ένα τέτοιο σωματείο εκπαι-
δευτικής πρωτοπορίας. 

Πρόκειται για αντιλήψεις που σαν το Φοίνικα γεννιούνται και ξανα-
γεννιούνται σε κάθε εποχή, ανάλογα βέβαια με το συσχετισμό δυνά-
μεων, όπως και σήμερα συνεπικουρούμενες από το γενικότερο κλίμα
και πιο τεχνικό κλίμα παιδαγωγισμού που καλλιεργείται από την εγ-
χώρια ολιγαρχία και τη «βοήθεια» διεθνών οργανισμών τύπου ΟΟΣΑ
με τις «βέλτιστες» πρακτικές, πρακτικές που σκοπεύουν στη διαιώ-
νιση του εγκλωβισμού και των σημερινών εκπαιδευτικών στις κυρίαρ-
χες αντιλήψεις, αλλά και στην τιμωρία με «αξιολογικά» συστήματα.
Προς ώρας βέβαια δε μιλάμε για άμεση, καθαρή κρατική βία και φό-
βητρο, όμοια με παρελθόντων χρόνων όπως τα χρόνια στα οποία ανα-
φερόμαστε.

Ο δάσκαλος κατά τον Ε.Ο. έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να σκέφτε-
ται, να κρίνει, να διατυπώνει λεύτερα τη γνώμη του και να την ανακοι-
νώνει επίσης λεύτερα. Έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τους συ-
ναδέλφους του λεύτερα. Αντιλαμβανόμενος έτσι το ρόλο του εκτελεί
με τον πιο σωστό τρόπο το χρέος του τόσο προς το κράτος, όσο και
πολύ περισσότερο προς την κοινωνία, τις κοινωνικές ομάδες και τά-
ξεις που «αδικούνται». Το αντίθετο, το να μην αντιληφθεί το ρόλο του
μέσα από μία τέτοια λογική τον μετατρέπει σε «απλό», «άψυχο» μι-
σθωτό όργανο, σήμερα θα λέγαμε με αρκετή δόση κακεντρέχειας σε
«δημόσιο υπάλληλο», χωρίς προσωπικότητα, λεύτερη σκέψη και κρί-
ση, πλήρως χειραγωγημένο και υποταγμένο, από μύστη και ιεροφάντη
μιας πολύ σημαντικής κοινωνικά λειτουργίας  σε αλλοτριωμένο πνευ-
ματικό προλετάριο, που, όπως ο προλετάριος στο εργοστάσιο, μετα-
τρέπεται σε γρανάζι της μηχανής.

Ο δάσκαλος είναι συνάμα μέλος της κοινωνίας, τμήμα των εργαζό-
μενων τάξεων και ως τέτοιον πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε και να
αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον εαυτό του, παρά το σύνθετο ρόλο που πη-
γάζει από το είδος της εργασίας του. Έχει το δικαίωμα, και την υπο-
χρέωση θα προσθέταμε, της αντίστασης απέναντι στο κράτος και την
άρχουσα τάξη εφόσον αυτή καταπνίγει δικαιώματα και ελευθερίες.
Διαφορετικά ο δάσκαλος που γίνεται συνειδητά ή μη αποδέκτης αυτής
της βίας καταντά «σκλάβος» και «ψυχικά ανάπηρος», ανίκανος κι
αδύναμος να επιτελέσει τη βασικότερη λειτουργία του, τη μόρφωση
των ανθρώπων.

Βλέποντας τα πράγματα για άλλη μια φορά «προδρομικά», ο Ε.Ο.
θεωρεί πως η διαδρομή αυτή που ξεκινά από την προσπάθεια της άρ-
χουσας τάξης, του κράτους και των ιδεολόγων της να υποτάξει και να
μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε μισθωτά όργανα της βούλησής
της, δεν είναι αναπόδραστη σε καμία περίπτωση για όλους. Η ίδια
πνιγηρή, καταπιεστική κατάσταση που οδηγεί κάποιους στην απώλεια
των χαρακτηριστικών που συνθέτουν ένα αληθινό δάσκαλο, στη με-
τατροπή τους σε «άπνοα» εξαρτήματα της αστικής εκπαιδευτικής μη-
χανής, η ίδια αυτή κατάσταση είναι που γεννά επαναστάτες, που θα
επιδιώξουν να τινάξουν στον αέρα το καθεστώς, που τους αφαιρεί
ολότελα κάθε στοιχείο ανθρωπιάς, όπως ακριβώς δημιουργεί επανα-
στάτες προλετάριους που συνειδητοποιούν την εκμετάλλευση. Θεω-
ρείται δεδομένο πως οι ελευθερίες δεν αφορούν πρώτα και κύρια ή
μόνο το ξεχωριστό άτομο, αλλά τη συνένωσή τους όταν αποφασίζουν
εθελοντικά να δράσουν από κοινού και εμπνεόμενα από κοινές ιδέες
και οράματα για να υπερασπίσουν ελευθερίες, δικαιώματα, για να
αγωνιστούν, να διαφωτίσουν, να συντελέσουν στην αναμόρφωση της
παιδείας, της κοινωνίας, να συντελέσουν ακόμα και στην ανατροπή
της, οραματιζόμενοι και αγωνιζόμενοι μια άλλη, να συντελέσουν δρα-
στικά και στην οικοδόμηση μιας νέας, όταν αποτιναχτεί η παλιά. Ο
Ε.Ο. υπογραμμίζει πως οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, του χτες ή του
σήμερα, έχει δικαίωμα και υποχρέωση σε όλα αυτά, γιατί μόνο τότε
μπορεί να φέρει δικαιωματικά και καθ ’ολοκληρία τον τίτλο του πραγ-
ματικού, του αληθινού δάσκαλου.

8 Άλλωστε από τη «γέννηση» του κουβαλά αυτό το στοιχείο του μακρόχρονου αγώνα. Οι αρχικοί του στόχοι-ο γλωσσικός, δημοτικιστικός στόχος- όταν διατυπώθηκε
φαινόταν μακρινός για την πραγμάτωσή του. Όπως λέγεται στη διακήρυξη,  ο βασικός χαρακτήρας του Ε.Ο. υπήρξε «προδρομικός».



Η «φιλοξενία και ο ανθρωπισμός»
ΝΑΤΟ - ΕΕ

«Ελλάδα και Τουρκία θα συνεχίσουν να
προσφέρουν φιλοξενία στους κυνηγημέ-
νους». Τη «φιλοξενία και τον ανθρωπισμό»
των κυβερνήσεων των δύο χωρών που είναι
υποχείρια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ τη βιώνουν
καθημερινά οι λαοί τους και οι ατέλειωτες
ροές των προσφύγων. Ειδικότερα για την ελ-
ληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόταση της
ΕΕ για το προσφυγικό που να μην την έχει
αποδεχτεί, παρουσιάζοντάς σαν την ανθρω-
πιστική, στη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα
αποδέχτηκε την παρέμβαση του ΝΑΤΟ σε ρό-
λο χωροφύλακα στο Αιγαίο (εγκυμονώντας
κινδύνους και για τη δημιουργία τετελεσμέ-
νων από την πλευρά της Άγκυρας, με βάση
τη θεωρία των γκρίζων ζωνών). Μία παρου-
σία που εκτός απ’ το κυνήγι των προσφύγων
και με πρόσχημα τον «έλεγχο των προσφυ-
γικών ροών», αναβαθμίζει την ενδοϊμπερια-
λιστική κόντρα ΗΠΑ-Ρωσίας στη Μεσόγειο,
εμπλέκει παραπέρα τη χώρα μας στα Νατοϊ-
κά πολεμικά σχέδια και ενεργοποιεί τις αν-
τιθέσεις των αρχουσών τάξεων Ελλάδας-
Τουρκίας, με απρόβλεπτους κινδύνους για
τους δύο λαούς. Στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Αφρική, στην
Ουκρανία και αλλού, όλο και περισσότερο
οξύνεται ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός,
με στόχο την αναδιανομή των σφαιρών επιρ-
ροής μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών
χωρών. Οι λαοί αυτών των περιοχών είναι θύ-
ματα και οι απελπισμένοι που εγκαταλείπουν
τις εστίες τους προσπαθούν να σωθούν από
τον πόλεμο και τα αντιδραστικά καθεστώτα.

Η εγκληματική πολιτική της ΕΕ ενάντια στα
μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα,
όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από αλλε-
πάλληλες Συνόδους Κορυφής στοχεύει στον
αποκλεισμό και την απόκρουσή τους. Αυτή
είναι η Ευρώπη – φρούριο που αντιμετωπίζει
τους μετανάστες ως εισβολείς – εχθρούς με
την εντεινόμενη στρατιωτικοποίηση, με Fron-
tex και Eurosur (σύστημα ελέγχου μέσω δο-
ρυφόρων κ.α.), κατασταλτικά με διώξεις γι’
αυτό αναβαθμίζει διαρκώς τους μηχανισμούς
καταστολής, θωρακίζει τα σύνορα, ενεργο-
ποιεί προγράμματα επαναπροώθησης και
απελάσεων για τους μετανάστες, θέτει ως βα-
σική προτεραιότητα τη λειτουργία στρατοπέ-
δων εγκλεισμού, ταυτοποίησης και διαλογής
των χιλιάδων απελπισμένων. Η μόνη πτυχή
που δεν απασχολεί την ΕΕ στη χάραξη της

πολιτικής της απέναντι στους πρόσφυγες, και
δεν μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη γύρω
από αυτό, είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής.
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανούνται για
να αλυσοδένεται η Μεσόγειος, να υψώνονται
φράκτες, για το ατσάλωμα του ευρωπαϊκού
φρουρίου που θα «ανοιγοκλείνει» επιλεκτικά
τα σύνορά του. Από την πρόσφατη σύνοδο κο-
ρυφής ΕΕ – Τουρκίας των Βρυξελλών προ-
κύπτει μια συμφωνία ανάθεσης της διαχεί-
ρισης και παρεμπόδισης των προσφυγικών –
μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και στο
ολοκληρωτικό καθεστώς της Τουρκίας.

Φιλανθρωπία και αλληλεγγύη
έννοιες ασύμβατες

«Δεν πιστεύω στη φιλανθρωπία, πιστεύω
στην αλληλεγγύη. Η φιλανθρωπία είναι

κατακόρυφη, άρα είναι ντροπιαστική.
Πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. 

Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. 
Σέβεται τον άλλο και μαθαίνεις από αυτόν.
Έχω πολλά να μάθω από άλλους ανθρώπους». 

Εδουάρδο Γκαλεάνο
Η υποταγή και η εξάρτηση που βασίζεται

στο δόγμα Τσίπρα, «δεν μπορούσαμε να κά-
νουμε αλλιώς», επιδιώκεται να καλυφθεί με
τον εθελοντισμό της «φιλανθρωπίας» προς
τους πρόσφυγες, που λειτουργεί σαν κολυμ-
βήθρα του Σιλωάμ για να εξαγνίσει μια απάν-
θρωπη πολιτική σε βάρος των κατατρεγμέ-
νων, των θυμάτων των πολέμων των Αμερι-
κανών και του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και τη
συνενοχή της ΕΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση και
οι «πρόθυμες» ΜΚΟ, που με την πολύπλευρη
στήριξη κέντρων και υπηρεσιών, έχουν
«εξειδικευθεί» στη «φιλανθρωπία» και τον
«ανθρωπισμό». Ο εθελοντισμός και η φιλαν-
θρωπία αυτού του τύπου εξωραϊζουν την
απάνθρωπη, αντιμεταναστευτική πολιτική κυ-
βέρνησης – ΕΕ – ΝΑΤΟ, της πολιτικής των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και των πολέ-
μων. Είναι εθελοντισμός και φιλανθρωπία της
«λογικής» να «σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω
λάδι». Γενικότερα  η φιλανθρωπία και ο εθε-
λοντισμός μπορεί να είναι πράξεις προσφο-
ράς (ή αυτοεπιβεβαίωσης), μετανοίας (σωτη-
ρία της ψυχής), ή δοκιμασίας. Δεν είναι όμως
πράξεις αλληλεγγύης Με τη «φιλανθρωπία»
η λύση των προβλημάτων του Ανθρώπου ανα-
τίθεται στα χέρια της όποιας εξουσίας: των
ισχυρών  του χρήματος. Καλλιεργεί δηλαδή
τη μοιρολατρία και την παθητικότητα, υπο-

καθιστώντας τη λαϊκή πρωτοβουλία και πάλη. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έχει

αναφερθεί και από τον Ν. Μπογιόπουλο. Ο
ιδρυτής του «Facebook», ο Μαρκ Ζούκερμ-
περγκ, κατέκτησε την κορυφή στη λίστα των
«φιλανθρώπων» του πλανήτη μέσα στο 2013.
Μια ακόμα είδηση που δεν είχε αντίστοιχη
προβολή είναι εκείνη που αφορά τη θηριώδη
αύξηση της περιουσίας του κ.Ζούκερμπεργκ.
Μέσα στο 2013, έκτη χρονιά της εντεινόμενης
οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο,
ο κ.Ζούκερμπεργκ αποκόμισε κέρδη ύψους
10 δισ. δολαρίων. Το σύνολο δε της περιου-
σίας του υπολογίζεται πλέον στα 19 δισ. δο-
λάρια, δηλαδή μέσα στο 2013 τα δισεκατομ-
μύρια του κ.Ζούκερμπεργκ αυξήθηκαν κατά
112%. Ο καπιταλισμός γεννώντας τη φτώχεια
για τους πολλούς μπορεί και πολλαπλασιάζει
τα κέρδη των πολυεθνικών, στο όνομα της κα-
ταπολέμησής της.  Πολυεθνικές εταιρείες
που αναπτύχθηκαν εκμεταλλευόμενες την
πάμφθηνη και χωρίς δικαιώματα εργασία
στην Κίνα και το Βιετνάμ και πολυεθνικές με
πλούσια κερδοσκοπική δράση συνεχίζουν  να
κάνουν μεγάλες δωρεές και να ιδρύουν φι-
λανθρωπικά ιδρύματα. Με πολλαπλά οφέλη,
αφού η φιλανθρωπική δράση αποτελεί έναν
πολύ συνηθισμένο τρόπο μείωσης της συνο-
λικής φορολογικής επιβάρυνσής τους και
συνδέεται με την περιβόητη έννοια της «εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης», που είναι πλέον
υποχρεωτική αναφορά στους απολογισμούς
των μεγάλων εταιριών.

Με την προσφυγική κρίση στη χώρα μας το
κράτος έχει αποσυρθεί, με αποτέλεσμα να
έχει διαμορφωθεί ένα καθεστώς με χιλιάδες
εθελοντές και δεκάδες ΜΚΟ, που παρά τις
εξαιρέσεις και την ανθρωπιστική ευαισθησία,
έχει στηθεί ένα πάρτι εκατομμυρίων ευρώ, με
την ανεξέλεγκτη παροχή υπηρεσιών αμφίβο-
λης ποιότητας με αδιαφανείς διαδικασίες.

Όσο το κράτος αποσύρεται από την παροχή
κοινωνικής προστασίας, τόσο ο εθελοντισμός
και η φιλανθρωπία των ΜΚΟ θα αναπτύσσον-
ται σε κερδοσκοπικούς μηχανισμούς αλλο-
τρίωσης και εκμετάλλευσης. Ο ρόλος των ΜΚΟ
είναι πολιτικός και ιδεολογικός. Όταν η δράση
τους έχει ανθρωπιστικό μανδύα συνήθως στο-
χεύουν στην υποκατάσταση των κρατικών λει-
τουργιών, στην σταδιακή αντικατάσταση των
κρατικών θεσμών. Πολλές από αυτές δεν ελέγ-
χονται από το κράτος και χρηματοδοτούνται 
από ευρωπαϊκά κονδύλια, συνήθως ή από την 
ΟΥΝΕΣΚΟ ή από τον ΟΗΕ ή από Ιδρύματα που
συνδέονται με την αμερικανική εξωτερική 
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απόψειςΑπό τη «φιλανθρωπία» 
και τον εθελοντισμό 
στην αλληλεγγύη και την πάλη
για την αποτροπή των πολέμων και της προσφυγιάς 

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



πολιτική. Οι μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις και οι οργανώ-

σεις της κοινωνίας των πολιτών είναι
επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση της

ΕΕ, εφόσον οι τομείς δραστηριότητάς τους σχε-
τίζονται με ορισμένες πολιτικές της ΕΕ. Η χρηματο-
δότηση διατίθεται τόσο στο πλαίσιο προγραμμάτων τα
οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή όσο και στο πλαίσιο εκείνων που διαχειρίζεται
η Επιτροπή, από κοινού με εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές.

Η «φιλανθρωπία» των κυβερνώντων δεν έχει καμιά
σχέση με τις κινήσεις αλληλεγγύης συνδικάτων και
οργανώσεων για να καλυφθούν βασικές ανάγκες των
προσφύγων. 

Άλλωστε η ιστορική μας πορεία είναι γεμάτη πόνο
και προσφυγιά. «Αλληλεγγύη των δυστυχισμένων! Να
το σύνθημα μιας καινούργιας δράσης, που μπορεί να
φέρει τα πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Αλληλεγγύη
οργανωμένη, ενεργητική ζωντανή, θετική και έμπρα-
κτη, είναι ο πρώτος όρος της σωτηρίας» είναι τα δια-
χρονικά λόγια του Δ. Γληνού (1932). 

Η Αλληλεγγύη θέτει τη λύση των προβλημάτων του
ανθρώπου στην οργανωμένη δράση. Συμβάλλει, δη-
λαδή,  στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης και
των κοινωνικών κινημάτων ενάντια στους μηχανι-
σμούς Εξουσίας. Δίπλα στην έμπρακτη αλληλεγγύη
μας είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε το αίτημα, την
απαίτηση, για ανθρώπινες συνθήκες διαμονής των
προσφύγων.

Αγώνας ενάντια στην εκμετάλλευση 
και τον ιμπεριαλισμό

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, σε συνδυασμό με την
πολιτική των «κλειστών συνόρων», τόσο θα αυξά-
νονται οι ροές των μεταναστών και προσφύγων. Τα
περιβόητα hot spots ή κέντρα υποδοχής είναι η εξω-
ραϊσμένη ονομασία των στρατοπέδων συγκέντρωσης
– τύπου Αμυγδαλέζας, που αποτελούν στίγμα για την
ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας. Η Αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες-μετανάστες συνδέεται με το κλεί-
σιμο των HOT SPOT-Στρατοπέδων Συγκέντρωσης,
και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίω-
σης. Με την απομόνωση ρατσιστικών προκλήσεων
των φασιστικών δυνάμεων και κάθε ρατσιστικής
συμπεριφοράς.  Οι Πρόσφυγες-Μετανάστες θέλουν
να φύγουν και αυτή τους η επιθυμία πρέπει να γίνει
σεβαστή από όλους.  

Ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
τις επεμβάσεις, όπως κι ο αγώνας για δικαιώματα,
ενάντια στην εξαθλίωση, την εκμετάλλευση και την
καταπίεση, είναι κοινή υπόθεση των ελλήνων και των
μεταναστών-προσφύγων. Στο δρόμο της αντίστασης
και της διεκδίκησης, ο λαός μας πρέπει να αναπτύξει
ένα μαζικό αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα,
που θα απαιτήσει το σταμάτημα του πολέμου στη Συ-
ρία, που είναι πηγή δυστυχίας, προσφυγιάς και κιν-
δύνων διεύρυνσης της ανάφλεξης. Ενάντια στις αιτίες
αυτού του τεράστιου μεταναστευτικού και προσφυ-
γικού ξεριζωμού, που δεν είναι άλλες από τους μα-
κρόχρονους και συνεχιζόμενους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις. 
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1. Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του εργατικού κινήματος
Η αναδρομή είναι αναγκαία γιατί σήμερα από πολλές πλευρές απαξιώνεται η ιστο-

ρική εμπειρία και αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να απορρίψει κάποιος το ση-
μαντικό ρόλο που οφείλει να επωμισθεί το εργατικό και κατ’ επέκταση το συνδικα-
λιστικό κίνημα.

Οι πρώτες μορφές οργάνωσης των εργατών εμφανίστηκαν στις αρχές του 1830 αρχικά
στην Αγγλία και στη συνέχεια στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η εμφάνιση των συνδικάτων
στις χώρες αυτές ήταν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας,
που ορμητικά ενσωμάτωνε ή ανέτρεπε τις φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής και ορ-
γάνωνε τις πρώτες μεγάλες μονάδες παραγωγής. Τα πρώτα συνδικάτα ήταν μικτά, αφού
σ’ αυτά συμμετείχαν εκτός απ’ τους εργάτες και οι ίδιοι οι εργοδότες. Βασικός στόχος
ήταν να προστατέψουν τα διάφορα επαγγέλματα και να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι
καλύτερες συνθήκες δουλειάς και αμοιβής. Σύντομα όμως η ανταγωνιστική φύση των
αντιθέσεων, μεταξύ της αστικής τάξης που αναπτύσσονταν έχοντας κάτω απ’ τον έλεγχο
της τα μέσα παραγωγής, και της εργατικής που παρήγαγε τον πλούτο, οδήγησε στην
αποκοπή των εργοδοτών απ’ τα εργατικά συνδικάτα, που άρχισαν πλέον να μετατρέπονται
σε όργανα υπεράσπισης των συμφερόντων απέναντι στην εργοδοσία και τις άθλιες συν-
θήκες που βίωναν οι εργάτες στο χώρο δουλειάς αλλά και γενικότερα στη ζωή τους.

Το 1849 δημοσιεύεται το κομμουνιστικό μανιφέστο και δημιουργείται η 1η Διεθνής.
Είναι η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση των μαρξιστικών απόψεων μέσα στο εργατικό
κίνημα που πλέον αποκτά πολιτική συνείδηση και ξεκαθαρίζει τη βασική αντίθεση
ανάμεσα σ’ αυτούς που παράγουν τον πλούτο και σ’ αυτούς που ιδιοποιούνται την υπε-
ραξία, δηλαδή την αντίθεση ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο.

Η επικράτηση των ρεφορμιστικών και ηττοπαθών αντιλήψεων στη 2η Διεθνή οδηγεί
στη διάσπασή της. Ο Λένιν αποχωρεί απ’ αυτήν, την ίδια ώρα που οι σοσιαλιστές στη-
ρίζουν τις αστικές τάξεις των χωρών τους που εξοπλίζονται με ξέφρενους ρυθμούς
και προετοιμάζονται για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η δημιουργία της 3ης Διεθνούς
μπόλιασε το εργατικό κίνημα με τις λενινιστικές αρχές και συνέδεσε την πορεία του
εργατικού κινήματος με τον μπολσεβικισμό και στη συνέχεια με το κομμουνιστικό κί-
νημα. Αντίθετα οι δυνάμεις που συντάχθηκαν με τη 2η Διεθνή είτε συνεργάσθηκαν ανοι-
χτά με τις αστικές τάξεις των χωρών τους είτε υποτάχθηκαν στη ρεφορμιστική γραμμή,
δημιουργώντας ένα ρεύμα συμβιβασμού και ηττοπάθειας στις γραμμές του εργατικού
κινήματος.

Παρά το γεγονός ότι οι εμπειρίες του νεαρού εργατικού κινήματος ήταν λιγές, παρά
το γεγονός ότι η αστική τάξη απ’ την πρώτη στιγμή έδειξε τις προθέσεις της απέναντι
στην εργατική τάξη (με την τρομοκρατία) τις απολύσεις, τις συλλήψεις και άλλες διώξεις
η ανάπτυξη των αγώνων έφερε σημαντικές νίκες, όπως η καθιέρωση του 8ωρου μετά

Ο ρόλος του συνδικαλιστικού 

Στις σημερινές συνθήκες ολόπλευρης κρίσης της κοινωνίας αναπτύσ-
σονται διάφοροι προβληματισμοί γύρω απ’ τους στόχους του εργατικού
κινήματος, τις μορφές πάλης αλλά και τις μορφές οργάνωσής του. Διά-

φορες θεωρίες αναπτύσσονται επίσης για την αναγκαιότητα της μαζικής πο-
λιτικής πάλης, την αναγκαιότητα της ύπαρξης των συνδικάτων, αλλά και προς
τα πού πρέπει να στρέψει τα πυρά του η πολιτική δράση των αριστερών ορ-
γανώσεων μέσα στο εργατικό κίνημα.



απ’ την απεργία ορόσημο των εργατών του Σι-
κάγου, τη 1η Μάη του 1886, αλλά και των εργα-
τριών της Νέας Υόρκης που στις 8 Μάρτη του
1857 βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας κα-
λύτερες συνθήκες δουλειάς και ίσα δικαιώμα-
τα (για τους αγώνες αυτούς ορίστηκε η 8η Μάρ-
τη παγκόσμια μέρα της γυναίκας).

Στη χώρα μας η εμφάνιση των πρώτων συν-
δικάτων χρονολογείται μετά το 1850 που άρχισε
μια ουσιαστική συσσώρευση κεφαλαίου και η
δημιουργία σημαντικών βιοτεχνικών-βιομηχα-
νικών μονάδων. Η πορεία που ακολούθησαν τα
συνδικάτα ήταν ίδια με αυτή των ευρωπαϊκών.
Απ’ τις αρχές της ίδρυσής τους οι εκπρόσωποι
του κεφαλαίου προσπάθησαν να τρομοκρατή-
σουν τους εργάτες, ενώ ταυτόχρονα κυκλοφό-
ρησαν και το «εγκόλπιον του εργατικού λαού»,
με το οποίο «συμβούλευαν» τους εργάτες να
αποφύγουν τη συνδικαλιστική δράση. Η ορμη-
τική όμως ανάπτυξη του κινήματος οδήγησε
σε σημαντικές νίκες, τους καπνεργάτες, τους
εργάτες στη βιομηχανία ξύλου και αλλού.
Παρ’όλο που η τρομοκρατία ήταν το βασικό
όπλο των κυβερνήσεων απέναντι στις εργατι-
κές κινητοποιήσεις.

Ένα άλλο όπλο που χρησιμοποίησε επίσης
η εργοδοσία με τη βοήθεια των κυβερνήσεων
για να αλώσει τα συνδικάτα ήταν η προσπάθεια
ελέγχου και χειραγώγησης των διοικήσεών
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
κυβέρνηση Πάγκαλου, που το 1921 συνέλαβε
110 αριστερούς συνδικαλιστές, τους έκλεισε
σε ένα καράβι μέχρι να τελειώσει το συνέδριο
της ΓΣΕΕ, έτσι ώστε οι ρεφορμιστές να ελέγ-
ξουν την ηγεσία της ΓΣΕΕ! Αντίστοιχα στο 4ο

Συνέδριο της ΓΣΕΕ το 1928, απαγορεύτηκε η
συμμετοχή των ταξικών συνδικαλιστών στο συ-
νέδριο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απο-
χώρησή των και τη δημιουργία της νέας Ενω-
τικής ΓΣΕΕ. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, κόπος
και χρόνος από το ΚΚΕ και την Ενωτική Γενική
Συνομοσπονδία για να επιτευχθεί τελικά η ενό-
τητα της εργατικής τάξης στα χρόνια της χιτ-
λεροφασιστικής κατοχής, με τη συγκρότηση
στις 16 Ιούλη του 1941 του Εργατικού Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΕΑΜ) από τις
τρεις παρατάξεις του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος της Ελλάδος: Την «Ενωτική Γενική Συνο-
μοσπονδία Εργατών Ελλάδος» (ΕΓΣΕΕ), που
βρισκόταν κάτω από την επιρροή του ΚΚΕ, τη
«Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος»
(ΓΣΕΕ), που ακολουθούσε ρεφορμιστική γραμ-
μή και τα επίσης ρεφορμιστικά «Ανεξάρτητα
Συνδικάτα».

Η ενωτική αυτή πολιτική συνεχίστηκε απ’ τις
δυνάμεις της αριστεράς για όλη την περίοδο
μετά τον εμφύλιο, παρά τις πρωτοφανείς πα-
ρεμβάσεις και καλπονοθείες των κυβερνήσεων
της δεξιάς και του κέντρου, αλλά και τα πρώτα
χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου με κεντρικό
σύνθημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλι-
στικού κινήματος και με όπλο τις συντονιστικές

επιτροπές ΣΕΔΟ και ΣΑΔΕΟ, υπήρξε καθο-
λικό αίτημα η εγγραφή μεγάλων συνδικαλι-
στικών οργανώσεων στις συνομοσπονδίες ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα και η ενοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης κάτω από ενιαία εκ-
προσώπηση σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Μάλιστα τόσο
στην ΑΔΕΔΥ όσο και στη ΓΣΕΕ, οι δυνάμεις του
ΚΚΕ  και του ΚΚΕ εσ. συμμετείχαν από κοινού
με τις δυνάμεις της ΠΑΣΚ  και της ΔΑΚΕ σε κοι-
νά προεδρία μέχρι το 1998 (αναφέρουμε ενδει-
κτικά ότι την περίοδο 83- 89 πρόεδρος της
ΓΣΕΕ είναι ο Κανελλόπουλος της ΠΑΣΚΕ και
γραμματέας ο Κωστόπουλος της ΕΣΑΚ-ΚΚΕ).
Τη διετία 93- 94 ήταν οι Πρωτόπαπας- Θεωνάς
και από το 95- 98 οι Πολυζωγόπουλος και Μαυ-
ρίκος.

Η αναφορά στα παραπάνω ιστορικά στοιχεία
έγιναν για να προσδιοριστεί η σχέση του εργα-
τικού κινήματος με το μαρξισμό και την επί-
δραση του κομμουνιστικού κινήματος, για να
καταδειχθεί ο αδυσώπητος αγώνας των επα-
ναστατών για την ενότητα της εργατικής τάξης,
όπως επίσης και για να καταγραφεί η στάση
των ρεβιζιονιστών ειδικά μετά τη μεταπολίτευ-
ση και η στενή τους σχέση με τις δυνάμεις της
σοσιαλδημοκρατίας, που τόσο επιμελώς προ-
σπαθούν σήμερα να κρύψουν απ’ τους νέους
εργάτες, αλλά και γενικότερα απ’ το μαζικό κί-
νημα.

2. Η σχέση κόμματος και συνδικάτου
Από την εποχή της συγκρότησης των συνδι-

κάτων σαν οντότητες της εργατικής τάξης έμ-
παινε το ερώτημα: Ποια είναι η σχέση του επα-
ναστατικού φορέα με την οργάνωση των εργα-
τών; Ο Λένιν προσδιόρισε με σαφήνεια τη σχέ-
ση κόμματος και συνδικάτου. Συγκεκριμένα:
«Τα συνδικάτα» «ήταν μια γιγάντια πρόοδος
της εργατικής τάξης στο αρχικό στάδιο της
ανάπτυξης του καπιταλισμού, ένα πέρασμα
από την κατάσταση διασποράς και αδυναμίας
των εργατών στα πρώτα στοιχεία της ταξικής
συνένωσης. Όταν άρχισε να αναπτύσσεται η
ανώτατη μορφή ταξικής συνένωσης του προ-
λεταριάτου (...), τα συνδικάτα άρχισαν να δεί-
χνουν αναπόφευκτα μερικά αντιδραστικά ση-
μάδια, κάποια συντεχνιακή στενότητα, κά-
ποια τάση προς την άρνηση της πολιτικής, κά-
ποιο πνεύμα ρουτίνας, κλπ. Πουθενά, όμως,
στον κόσμο η ανάπτυξη του προλεταριάτου
δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς,
παρά μόνο μέσω των συνδικάτων, με την αλ-
ληλεπίδραση των συνδικάτων και του Κόμ-
ματος  της εργατικής τάξης».

(Άπαντα Λένιν, τόμος 41).
Ο Β. Ι. Λένιν υποστηρίζει ότι σε αντιδιαστολή

με το Κόμμα, τα συνδικάτα πρέπει να είναι πλα-
τιές οργανώσεις, ικανές να συνενώνουν ακόμα
και τους καθυστερημένους εργάτες, που κα-
τανοούν μόνο την ανάγκη της συνένωσης για
την πάλη ενάντια στα αφεντικά και την κυβέρ-
νηση. Τις οργανώσεις αυτές πρέπει το κόμμα
να προσπαθεί να τις θέσει υπό την καθοδήγησή 

του, διεξάγοντας αδιάλλακτη πάλη ενάντια στη
ρεφορμιστική πτέρυγα.

Οι εργάτες της χώρας μας, όπως και οι ερ-
γάτες των άλλων χωρών, άρχισαν να καταλα-
βαίνουν ότι αν ήθελαν να επιζήσουν κάτω από
τη βάρβαρη καπιταλιστική εκμετάλλευση,
έπρεπε να αντιπαλέψουν τους εργοδότες τους
οργανώνοντας απεργίες και ανεβάζοντας βαθ-
μιαία την πάλη τους σε ανώτερες μορφές, με
τους συνδικαλιστικούς αγώνες τους, την πολι-
τική τους δράση και την εξέγερση για την ανα-
τροπή του καπιταλισμού.

Ταυτόχρονα ο Λένιν, προσδιορίζοντας τις
ευθύνες των κομμουνιστών για τη δράση τους
στα συνδικάτα, θεωρούσε ότι είναι επιτακτική
ευθύνη των κομμουνιστών η δράση τους ακό-
μα και στα αντιδραστικά συνδικάτα, θέλοντας
με τον τρόπο αυτό να αντιπαρατεθεί με όλες
εκείνες τις απόψεις που ουσιαστικά λιποτα-
χτούσαν απ’ τις δυσκολίες του εργατικού κι-
νήματος, τον αποπροσανατολισμό που επιχει-
ρούσε η αστική τάξη, μάλιστα με τις πιο μαύ-
ρες εκφράσεις της παρέμβασής της, απαιτών-
τας απ’ τους κομμουνιστές να δίνουν τη μάχη
ακόμα και μέσα σε συνδικάτα που ήταν κάτω
απ’ τον έλεγχο των πιο αντιδραστικών δυνά-
μεων. Τα συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα για όλους τους νεόκοπους υποψήφι-
ους ηγέτες της εργατικής τάξης, που αναθε-
ματίζουν τα σημερινά συνδικάτα, και οι οποίοι
με ευκολία κηρύσσουν τη φυγή απ’ αυτά, τη
δημιουργία νέων κόκκινων συνδικάτων μα-
κριά και πολλές φορές ενάντια στην ίδια την
εργατική τάξη και τις οργανώσεις της. 

Στην απόφαση του 2ου Συνέδριου της Κ.Δ.
αναφέρεται: Σ’ όλες ανεξαιρέτως τις οργανώ-
σεις-συνδικάτα, ενώσεις, κλπ., πρώτα τις
προλεταριακές και έπειτα τις μη προλετα -
ριακές, των τάξεων που εργάζονται και υπο-
φέρουν (είτε είναι πολιτικές, είτε επαγγελ-
ματικές, στρατιωτικές, συνεργατικές, σχολι-
κές, αθλητικές, κλπ.) πρέπει να σχηματιστούν
όμιλοι ή πυρήνες κομμουνιστικοί, κατά προ-
τίμηση φανερά, αλλά, αν είναι ανάγκη, κρυφά
(πράγμα που γίνεται ανα γκαίο κάθε φορά που
υπάρχει φόβος να τεθούν εκτός νόμου και να
φυλακιστούν τα μέλη τους), οι όμιλοι αυτοί,
συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλο και συνδε-
δεμένοι με το κέντρο του κόμματος, κάνοντας
γνωστά ο ένας στον άλλο τα αποτελέσματα της
πείρας τους, ασχολούμενοι με την προπαγάν-
δα και την οργάνωση, προσαρμόζονται σ’ όλα
τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, σ’ όλες τις
μορφές και σ’ όλες τις υποδιαιρέσεις της
εργα ζόμενης μάζας και με την πολλαπλή τους
εργασία μέλλουν να συντελέσουν στη μόρφω-
σή τους, στη μόρφωση του κόμματος, της ερ-
γατικής τάξης και της μάζας. (...) Πρέπει να 
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γράφει ο Γιώργος Σόφης



ξέρουμε να πλη-
σιάζουμε τις μάζες με

υπο μονή και προφύλαξη,
για να καταλάβουμε την ιδιαί-

τερη ψυχολογία κάθε υποδιαίρεσης,
κάθε επαγγέλματος, κάθε ομάδας της μάζας
αυτής».

Επίσης ο Λένιν προσδιορίζοντας τη σχέση
του κόμματος και του συνδικάτου τονίζει:
«Πουθενά όμως στον κόσμο η ανάπτυξη του
προλεταριάτου δεν έγινε και δεν μπορούσε
να γίνει αλλιώς, παρά μόνο μέσω των συνδι-
κάτων, με την αλληλεπίδραση των συνδικά-
των και του κόμματος της εργατικής τάξης. Η
κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το
προλεταριάτο είναι ένα γιγάντιο βήμα προς
τα μπρος του προλεταριάτου, σαν τάξης, και
το κόμμα είναι υποχρεωμένο να διαπαι -
δαγωγήσει ακόμα πιο πολύ και με καινούριο
τρόπο, κι όχι μόνο με τον παλιό, τα συνδικάτα
κι ακόμη να τα καθοδηγεί και να μην ξεχνά
παράλληλα ότι τα συνδικάτα μένουν και θα
μείνουν πολύ καιρό το απαραίτητο “σχο λείο
του κομμουνισμού” και το προπαρασκευα-
στικό σχολείο για τους προλετάριους για να
πραγματοποιήσουν τη δικτατορία τους...»

(Άπαντα Λένιν τόμος 41).

3. Είναι αναγκαία σήμερα 
τα συνδικάτα;
Ένα ερώτημα που προβάλλει με ιδιαίτερο

τρόπο σήμερα είναι η αναγκαιότητα ή όχι της
ύπαρξης των συνδικάτων. Ο μανδύας της αμ-
φισβήτησης των συνδικάτων ξεκινάει απ’ το
γεγονός ότι σήμερα στην ουσία έχουν καταρ-
γηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
οι εργαζόμενοι υπογράφουν ατομικές συμ-
βάσεις. Μια τέτοια ηττοπαθής αντίληψη απο-
δέχεται ότι τα συνδικάτα είναι μια διαχειρι-
στική έκφραση της εργατικής τάξης για το
πώς μπορεί να «πουλήσει» πιο ακριβά την
εργατική της δύναμη, αφαιρώντας απ’ το ερ-
γατικό κίνημα τη δυνατότητα να παίξει ένα
ηγετικό ρόλο στην αλλαγή ακόμα και της ίδιας
της κοινωνίας, αμφισβητώντας ουσιαστικά
τον ιστορικό ρόλο της ίδιας της εργατικής τά-
ξης.

Αναμφισβήτητα τα συνδικάτα αποτελούν
ένα όπλο άμυνας της εργατικής τάξης απέ-
ναντι στην επίθεση του κεφαλαίου, που επι-
χειρεί συνεχώς να απομυζήσει υπεραξία απ’
την υπερεκμετάλλευσή της. Όμως ο αγώνας
της εργατικής τάξης δεν είναι μόνο οικονο-
μικός. Είναι πρώτα απ’ όλα πολιτικός, αφού
έρχεται να αμφισβητήσει την κυριαρχία της
αστικής τάξης και την ανατροπή της καπιτα-
λιστικής κυριαρχίας. Φυσικά τα συνδικάτα
δεν είναι εργαλεία ανατροπής, όμως μπορούν
να συμβάλλουν αποφασιστικά στον αγώνα της
εργατικής τάξης υπό τη καθοδήγηση ενός
επαναστατικού φορέα. Το γεγονός ότι σήμερα
ανατρέπονται ή αμφισβητούνται βασικές κα-

τακτήσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να κα-
ταργήσουμε και την οργάνωση των εργα-

ζομένων. Άλλωστε, αν αποδεχτούμε ότι το
εργατικό κίνημα με τη συνδικαλιστική του

έκφραση χάνει το νόημά του επειδή σήμερα
αμφισβητούνται οι συλλογικές συμβάσεις, τό-
τε πως μπορούμε να κατανοήσουμε την ύπαρ-
ξή του όταν διεκδικούσε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
την υπογραφή κάποιων μορφών συμβάσεων
κατά τη γέννησή του;

Αν κυριαρχήσει μια τέτοια ηττοπαθής αν-
τίληψη που θα συνδέει την ύπαρξη ή όχι των
συνδικάτων αποκλειστικά με τις συλλογικές
συμβάσεις, τότε η υποχώρηση απέναντι στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα θα είναι πολύ με-
γάλη και οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα οδυ-
νηρές. Αν επικρατήσει το μοντέλο της αμερι-
κάνικης κοινωνίας, «κάντο μόνος σου», τότε
ο εργασιακός μεσαίωνας θα αποτελέσει την
οδυνηρή πραγματικότητα για πολλά χρόνια.

4. Ναι, αλλά ποια συνδικάτα; 
Όμως πέρα απ’ τις νεοφιλελεύθερες αντι-

λήψεις που αναφέραμε υπάρχουν και οι λε-
γόμενες αριστερές προσεγγίσεις για την αμ-
φισβήτηση των συνδικάτων. Τα ερωτήματα
πολλά και μερικές φορές δείχνουν αυτονόητα.
Ας δούμε ορισμένες απ’ αυτές τις σκέψεις:

Μα είναι δυνατόν η μορφή των σημερινών
συνδικάτων να αγκαλιάσει τους εργαζομέ-
νους; Αν και θεωρούμε ότι το ερώτημα είναι
πλαστό, οφείλουμε να δώσουμε μια ολοκλη-
ρωμένη απάντηση. Πρώτον είναι πολύ μικρής
σημασίας η γραφειοκρατική δομή των σωμα-
τείων που αποτελεί ανάχωμα για την ανάπτυ-
ξη των ταξικών αγώνων. Η ιστορική εμπειρία
μας διδάσκει ότι όταν το συνδικαλιστικό κί-
νημα είχε τις ταξικές εσωτερικές του δυνά-
μεις μπορούσε να ξεπερνάει κάθε μορφή
γραφειοκρατικού εμποδίου και να αναπτύσ-
σει αγώνες ιδιαίτερα μαζικούς, κόντρα και
ενάντια στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία.
Αντίθετα, σωματεία ή συνενώσεις τους που
υποτίθεται ότι έχουν εσωτερική δημοκρατία,
όπως ο λεγόμενος συντονισμός πρωτοβάθ-
μιων σωματείων έχει αμελητέα μαζικότητα,
τέτοια που μερικές φορές οι υπογραφές των
σωματείων που συμμετέχουν σε κάποιες κι-
νητοποιήσεις να είναι περισσότερες απ’ τους
συγκεντρωμένους.

Το ίδιο και με χειρότερους όρους ισχύει
και για τα σωματεία του ΠΑΜΕ, όπου φυσικά
η λέξη δημοκρατία είναι άγνωστη, αφού τα
πρωτοβάθμια σωματεία απλά συνυπογρά-
φουν τις αποφάσεις του συνδικαλιστικού το-
μέα του ΚΚΕ, χωρίς καμία παρέμβαση από τα
κάτω, χωρίς συνελεύσεις, ή από συνελεύσεις
καρικατούρες για τα μάτια του κόσμου, που
απλά χειροκροτούν τις αποφάσεις της κομ-
ματικής ηγεσίας.

Δεύτερον, είναι άραγε η γραφειοκρατική
μορφή που εμποδίζει στην ανάπτυξη των
αγώνων ή η πολιτική γραμμή που προβάλλε-
ται μέσα απ’ τη συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία; Η αδυναμία να απαντήσει το εργατικό κί-
νημα στη βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου,

με αφορμή ιδιαίτερα την οικονομική κρίση
και την εφαρμογή των μνημονίων, μετατοπί-
ζει το κέντρο βάρους της συζήτησης για τα
αίτια της υποχώρησης σε λανθασμένες κα-
τευθύνσεις. Έτσι όλο και πιο συχνά ακούγεται
το σλόγκαν. Γιατί δεν κερδίζουν οι αγώνες;
Γιατί φταίει η ηγεσία της ΓΣΕΕ ή της ΑΔΕΔΥ.
Στην πραγματικότητα μια τέτοια αντίληψη βά-
ζει στην προμετωπίδα των αγώνων όχι την
κυβερνητική πολιτική αλλά τις ηγεσίες των
συνδικάτων. 

Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να «ξε-
πλύνουμε» τις υποταγμένες ή ξεπουλημένες
ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων (ελά-
χιστα μας ενδιαφέρει ο χαρακτηρισμός, πολύ
όμως μας απασχολεί η πολιτική τους). Όμως
πιστεύουμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να
συγκεντρώσουμε τα πυρά της πάλης μας σ’
αυτούς που αποφασίζουν για την πολιτική που
εφαρμόζεται και δευτερευόντως για το ρόλο
των διαφόρων κυβερνητικών κολαούζων.
Εκτιμούμε ότι αν διατυπώνεται ένας πειστικός
λόγος που εκφράζει τις αγωνίες των εργαζο-
μένων, τότε μπορούν να βρεθούν όλες εκείνες
οι μορφές οργάνωσης που θα παραμερίσουν
τα εμπόδια που προσπαθεί κάθε φορά να επι-
βάλλει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Σε
καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούν οι μορ-
φές οργάνωσης να υποκαταστήσουν την πο-
λιτική γραμμή που πρέπει να χαραχτεί. 

Τρίτον, είχαμε τονίσει και στις μεγάλες κι-
νητοποιήσεις της διετίας 2010-12, ότι ο ορί-
ζοντάς τους είναι περιορισμένος γιατί κυ-
ριαρχούσαν οι ρεφορμιστικές αντιλήψεις. Εί-
χαμε δίκιο ή όχι; Τι έδειξαν τα γεγονότα; Η
ενσωμάτωση των αγώνων και η εκμετάλλευ-
σή τους απ’ το ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε απερίφραστα
ότι η πολιτική γραμμή που κυριάρχησε ήταν
γραμμή «εύπεπτη» για το σύστημα, ιδιαίτερα
απ’ τις ρεφορμιστικές δυνάμεις. Δυστυχώς
δικαιωθήκαμε. Δυστυχώς επίσης ορισμένες
δυνάμεις ακόμα και σήμερα, όπου η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ εφαρμόζει το πλέον
απεχθές μνημόνιο, εξακολουθούν να μένουν
στην ίδια γραμμή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει
κυβέρνηση, να παραμένουν σε μια γραμμή
κυβερνητισμού, με τα λεγόμενα μεταβατικά
προγράμματα, να δημιουργούν την ίδια σύγ-
χυση (με τη διαγραφή του χρέους, τον εργα-
τικό έλεγχο, τις κρατικοποιήσεις και τόσες
άλλες ρεφορμιστικές ανοησίες). Ταυτόχρονα
όλοι αυτοί υψώνουν στα ουράνια τη φωνή
τους ενάντια στη συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία, η οποία στην πραγματικότητα περιγράφει
τις ίδιες στρατηγικές επιλογές με λιγότερο
φαναχτερές εκφράσεις.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η πολιτική γραμμή
παρέμβασης στο κίνημα ήταν και είναι το κυ-
ρίαρχο και όχι ο τρόπος οργάνωσής του. Γι’
αυτό και επιμέναμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο
στην αποκάλυψη του ρόλου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν
κάποιοι άλλοι που σήμερα τη φυγή τους απ’
την πραγματικότητα την επενδύουν με επα-
ναστατικές κορώνες, έψαχναν για κοινούς βη-
ματισμούς μαζί του, ακόμα και λίγες μέρες
πριν τη μεγάλη απάτη του δημοψηφίσματος.
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5. Ο ρόλος του ΠΑΜΕ 
στο εργατικό κίνημα
Ιδιαίτερη σημασία οφείλει να δοθεί στο ρό-

λο που διαδραματίζει το ΠΑΜΕ στο εργατικό
κίνημα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Να αναφέρου-
με ενδεικτικά  ότι επηρεάζει και ελέγχει ση-
μαντικό μέρος των εργατικών οργανώσεων,
ότι προβάλλεται σαν ο μοναδικός υπερασπι-
στής των ταξικών συμφερόντων της εργατι-
κής τάξης και πολλά άλλα που αποπροσανα-
τολίζουν και δεσμεύουν σημαντικές δυνάμεις
αγωνιστών σε βαθύτατα λανθασμένες κατευ-
θύνσεις.

Η δημιουργία του ΠΑΜΕ  το 1999 ήταν μια
σημαντική στροφή της γραμμής του ΚΚΕ στο
συνδικαλιστικό κίνημα μέσα σε ελάχιστο χρο-
νικό διάστημα. Μερικούς μήνες πριν τη δη-
μιουργία του ΠΑΜΕ, η ΕΣΑΚ, παράταξη του
ΚΚΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα, συνεργάζον-
ταν αρκετά αρμονικά στην ηγεσία της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ με τις υπόλοιπες ρεφορμιστι-
κές δυνάμεις. Έτσι, η απόφαση για μια δια-
φαινόμενη οργανωτική ρήξη μέσα στο κίνημα
αιφνιδίασε τις άλλες δυνάμεις. Είναι αλήθεια
ότι αν κάποιος μελετούσε προσεκτικά τα κεί-
μενα και τη διαχωριστική γραμμή που είχε
αρχίσει να εφαρμόζει η ηγεσία του ΚΚΕ θα
ανέμενε και τη δημιουργία του ΠΑΜΕ. Όμως
και αυτή η ίδια η δημιουργία του που προοι-
ώνιζε και την ολοκληρωτική ρήξη με τις υπό-
λοιπες δυνάμεις της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας, παρέμεινε ένα μετέωρο βήμα μέχρι
και σήμερα για τους εξής βασικούς λόγους:

Πρώτον, η πολιτική επιρροή του ΚΚΕ σε
ορισμένες μεγάλες ομοσπονδίες του ιδιωτι-
κού τομέα, όπως τράπεζες- ΔΕΗ- ΟΤΕ- συγ-
κοινωνίες κλπ, είναι μικρή σχετικά, ενώ οι
προσπάθειες να συγκροτήσει δικά του συν-
δικάτα, έχουν αποτύχει, αφού με το ζόρι συ-
σπειρώνουν και τα ίδια του τα μέλη.

Δεύτερον: οι κλαδικές συνδικαλιστικές
ενώσεις στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν
αφυδατωμένες, πολύ βέβαια περισσότερο
σήμερα με την τεράστια στρατιά των ανέργων.

Τρίτον: η επιρροή του στο δημόσιο τομέα
(ΑΔΕΔΥ) είναι  μικρή και ειδικά στις μεγάλες
ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΤΑ).

Τέταρτον: υπήρχε αδυναμία πειθούς ακόμα
και των μελών του ΚΚΕ να προχωρήσει η ορ-
γανωτική ρήξη.

Πέμπτον: η μοναδική προσπάθεια με την
οποία το ΠΑΜΕ επιχείρησε να εμφανισθεί
σαν ανεξάρτητη δύναμη ήταν η απεργία που
κήρυξε το Φλεβάρη του 2010, η οποία όμως
κατέληξε σε ένα φιάσκο και οδήγησε στη δια-
γραφή σημαντικού αριθμού συνδικαλιστικών
στελεχών του ΚΚΕ που αρνήθηκαν να ακο-
λουθήσουν μια τέτοια τυχοδιωκτική πολιτική.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
από τότε το ΠΑΜΕ δεν πήρε καν την πρωτο-
βουλία για μια έστω υποτυπώδη απεργιακή
κινητοποίηση μέσα απ’ τις ομοσπονδίες που
ελέγχει και απλά πιέζει τις ηγεσίες των
ΓΣΣΕ- ΑΔΕΔΥ για να προκηρύξουν κάποιες
σποραδικές απεργιακές κινητοποιήσεις, που
το ΠΑΜΕ τις βαφτίζει δικές του απεργίες και

οι οποίες πολλές φορές ξεπλένουν και τις
υποταγμένες ηγεσίες που έτσι εμφανί-
ζονται σαν ενεργές.

Έκτον: είναι γνωστό ότι υπάρχουν
πολλά στελέχη του τόσο στον ιδιωτικό όσο
και το δημόσιο τομέα που έχουν συνδικα-
λιστική άδεια εξαιτίας της συμμετοχής τους
στα όργανα των ομοσπονδιών και των τριτο-
βάθμιων ενώσεων, αποσπασμένα απ’ τη δου-
λειά, τα οποία αποτελούν μια σοβαρή δύναμη
επαγγελματικών στελεχών για το ΚΚΕ που
πληρώνονται απ’ το κράτος, που θα χαθούν
όμως αν το ΠΑΜΕ αποφασίσει να ξεκόψει απ’
«τα ξεπουλημένα συνδικάτα» όπως τα χαρα-
κτηρίζει. 

Για όλους αυτούς τους λόγους φαίνεται τε-
λικά ότι μέχρι σήμερα η ηγεσία του ΚΚΕ δεν
τόλμησε να προχωρήσει σε οργανωτική ρήξη
με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, αν και
στην πραγματικότητα δεν διατηρεί παρά μόνο
τυπική οργανωτική σχέση μ’ αυτό. 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που κα-
θορίζει και το χαρακτήρα του ΠΑΜΕ, αφορά
στην πολιτική γραμμή που εφαρμόζει. Η γε-
νική του γραμμή είναι μια γραμμή απόλυτα
σεχταριστική, αφού αρνείται τη συμπόρευση
με κάθε άλλο τμήμα της εργατικής τάξης πέ-
ρα απ’ αυτό που συνδέεται με το ΚΚΕ, χαρα-
κτηρίζοντας όλες τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους μικροαστούς! Για να διαχωρισθεί μά-
λιστα από τις υπόλοιπες δυνάμεις, στα σω-
ματεία που αναγκάζεται να συνυπάρχει, αρ-
νείται να υποστηρίξει ακόμα και αυτούσιες
δικές του θέσεις, με απίστευτα προσχήματα
που προκαλούν πολλές φορές ειρωνικά σχό-
λια για τη στάση των στελεχών του, τα οποία
αισθάνονται και αυτά ιδιαίτερα δύσκολα απ’
την πολιτική αυτή του απομονωτισμού. Στην
καθημερινή πρακτική του το ΠΑΜΕ και για τα
πιο απλά ζητήματα πάλης απαιτεί μια συνο-
λικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
Έτσι, αν μέσα στους στόχους της πάλης δεν
αναφέρεται κάθε φορά και ο στόχος της λαϊ-
κής εξουσίας και της λαϊκής οικονομίας θε-
ωρείται οπορτουνιστικός-μικροαστικός, με
αποτέλεσμα να διαλύει κάθε φορά την ελά-
χιστη πιθανότητα κοινής δράσης.

Σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση το ΠΑΜΕ
ακολουθεί το δικό του μοναχικό δρόμο. Ξε-
χωριστή συγκέντρωση, ξεχωριστή πορεία,
επιδιώκοντας μάλιστα να μην συναντηθούν
έστω και τυχαία οι όποιες διαφορετικές πο-
ρείες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει τις
δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε πλήρη απομόνωση.
Δείχνουν να κινούνται στην κυριολεξία σε πα-
ράλληλο σύμπαν, χωρίς καμία επικοινωνία
με τον υπόλοιπο κόσμο της εργασίας. Η σε-
χταριστική γραμμή της ηγεσίας του ΠΑΜΕ όλο
και  δυναμώνει. Οι μαζικοί αγώνες εξασθε-
νούν και οι μόνοι κερδισμένοι απ’ την πολι-
τική αυτή είναι η κυβέρνηση και οι δυνάμεις
του συστήματος, που αναγνωρίζουν βέβαια
στο ΚΚΕ όπως λένε μια συνέπεια, αλλά αδια-
φορούν πλήρως για ό,τι λέει, αφού γνωρίζουν
πολύ καλά ότι με την πολιτική αυτή στο μα-
ζικό κίνημα δεν θα μπορούσαν να βρουν κα-
λύτερους συμμάχους.

6. Ο ρόλος των ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ
Αναμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντι-

κός, και ιδιαίτερα αρνητικός είναι ο ρόλος
των ΠΑΣΚΕ  και ΔΑΚΕ στο εργατικό κίνημα.
Ο έλεγχος της ΓΣΕΕ κατά κύριο λόγο και δευ-
τερευόντως της ΑΔΕΔΥ έχουν οδηγήσει σε
πλήρη παράλυση τη λειτουργία του συνδικα-
λιστικού κινήματος. Η γενική γραμμή που
έχουν ακολουθήσει οι δύο αυτές παρατάξεις
ήταν και είναι η γραμμή της συμπόρευσης με
τις κυβερνητικές επιλογές, μια γραμμή υπε-
ράσπισης των μνημονιακών πολιτικών και
στενής υποταγής στην ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας. Ήταν μάλιστα τόσο φανερή η φιλοκυ-
βερνητική τους γραμμή, παρά τις όποιες δια-
φοροποιήσεις, που για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ούτε καν μια ανακοίνωση δεν είχαν
βγάλει, τη στιγμή που ο ορυμαγδός των μέ-
τρων τσάκιζε τα λαϊκά στρώματα.

Τα κεντρικά στελέχη των παρατάξεων αυ-
τών ήταν και παραμένουν στενά δεμένα τόσο
με τις κομματικές τους ηγεσίες, όσο και με
το κράτος, αλλά και με τμήματα της εργοδο-
σίας και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα μισητά σε με-
γάλο τμήμα των εργαζομένων. Ακόμα και η
παρουσία τους μερικές φορές προκαλεί την
αγανάκτηση των εργαζομένων, όταν και αν
βέβαια καμιά φορά κάνει κάποιος απ’ αυτούς
την εμφάνισή του.

Η σημαντική υποχώρηση της επιρροής του
ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία, αποδυνάμω-
σε και την ΠΑΣΚΕ. Φυσικά ένας άλλος σημαν-
τικός παράγοντας αποδυνάμωσης της ΠΑΣΚΕ,
αποτέλεσε το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός με-
σαίων και όχι μόνο στελεχών της προσέγγισε
ή επεχείρησε να προσεγγίσει το ΣΥΡΙΖΑ, όταν
αντελήφθησαν ότι το κόμμα αυτό έρχονταν να
αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
Παρ’ όλα αυτά η ΠΑΣΚΕ εξακολουθεί να δια-
τηρεί σημαντικές δυνάμεις σε ορισμένες ομο-
σπονδίες, κυρίως των παλιών ΔΕΚΟ, αφού άλ-
λωστε και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τη δυ-
νατότητα να εξυπηρετήσει περισσότερα στε-
λέχη της, με φυσική συνέπεια την επιστροφή
στην αγκαλιά του ΠΑΣΟΚ, που ίσως την επό-
μενη περίοδο ξαναβρεθεί στα κυβερνητικά
έδρανα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. 

Σε αντίστοιχη πορεία κινείται και η ΔΑΚΕ,
η οποία βρίσκεται σε σχετική κρίση εξαιτίας
της κακής κατάστασης στο εσωτερικό της ΝΔ
και λιγότερο σε σχέση με την επιρροή της.
Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι στο δημόσιο το-
μέα φαίνεται ότι η ΔΑΚΕ αυξάνει την επιρροή
της, όπως έδειξαν και οι εκλογές στα πρω-
τοβάθμια σωματεία των καθηγητών (ΕΛΜΕ).

Η πολιτική και των δύο αυτών παρατάξεων
είναι μια πολιτική απόλυτα υπονομευτική για
το συνδικαλιστικό κίνημα. Σήμερα αποτελεί
την κύρια πηγή των δεινών για την οργανωτι-
κή παραλυσία που εμφανίζουν τα συνδικάτα, 
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συστοιχίζεται
με τη πολιτική της

υποτέλειας και της
εξαθλίωσης που επιβάλλει

η κυβέρνηση και γι’ αυτό δεν
μπορεί να υπάρχει καμιά ανοχή απέ-

ναντι στις δυνάμεις αυτές.

7. Τι συμβαίνει με το ΜΕΤΑ;
Για μια ακόμα φορά οι δυνάμεις του καθα-

ρόαιμου ρεφορμισμού που συνδέονται με το
ΣΥΡΙΖΑ, τη ΛΑΕ και τους δορυφόρους τους,
παίζουν το ρόλο του κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού στην εποχή του τρίτου μνημονίου. Το ένα
τμήμα του ΜΕΤΑ λειτουργεί με ανοιχτό τρόπο
στήριξης στην πολιτική της κυβέρνησης, δι-
καιολογώντας κάθε επαίσχυντο μνημονιακό
μέτρο. Το άλλο τμήμα που συνδέεται με την
ομάδα Λαφαζάνη εμφανίζεται να διαμαρτύρε-
ται για τη σημερινή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ξε-
χνάνε όμως δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον ότι
οι σημερινοί ηγέτες της ΛΑΕ δεν είναι άλλοι
από εκείνους που πριν από λίγο καιρό υπηρε-
τούσαν από τους πιο υψηλούς κυβερνητικούς
θώκους τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και
δεύτερον ότι αν και φαίνεται ότι σήμερα δια-
φοροποιούνται απ’ την κυβέρνηση βρίσκονται
οι πιο πολλοί σε κοινά συνδικαλιστκά σχήματα
με τους καθαρόαιμους εκπροσώπους του κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού. 

8. Η ανασυγκρότηση του εργατικού
κινήματος βασικός στόχος πάλης
Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί

το καθήκον της ανασυγκρότησης του συνδι-
καλιστικού-εργατικού κινήματος αποτελεί
πρώτη προτεραιότητα. Η σύγχυση και η απο-
γοήτευση κυριαρχούν στη συνείδηση των ερ-
γαζομένων, που οφείλεται στα πραγματικά
αδιέξοδα που αντιλαμβάνονται πρώτα απ’ όλα
απ’ τη στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών
στα προβλήματα που τους απασχολούν. Σύγ-
χυση εξαιτίας του καθημερινού βομβαρδι-
σμού που δέχονται απ’ τα ΜΜΕ, που απαξιώ-
νουν πλήρως τη συνδικαλιστική πάλη, ταυτί-
ζοντας τους εργατικούς αγώνες με την αντι-
συνδικαλιστική δράση των ρεφορμιστικών και
κρατικοδίαιτων ηγεσιών. Έτσι προβάλλουν
πάντα εκβιαστικά διλήμματα, βάζοντας σε αν-
τίθεση τους εργαζόμενους με τους άνεργους,
αυτούς που εργάζονται και πληρώνονται με
αυτούς που παραμένουν απλήρωτοι, τους ερ-
γαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με τους ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο λες και οι εργαζό-
μενοι είναι υπεύθυνοι για την οικονομική κρί-
ση, αφήνοντας βέβαια την πλουτοκρατία και
τους ξένους δυνάστες στο απυρόβλητο. 

Αισθάνονται επίσης απογοήτευση γιατί
διαπιστώνουν ότι οι ελπίδες που είχαν στη-
ρίξει στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ διαψεύστηκαν
πλήρως, αισθάνονται απογοήτευση γιατί δια-
πιστώνουν ότι οι αγώνες που έγιναν δεν φαί-
νεται να είχαν αποτελέσματα και η γενικότερη
πολιτική κατάσταση κάθε άλλο παρά ευνοεί

την αντίσταση των εργαζομένων. Η κατά-
σταση αυτή πρέπει να ανατραπεί. Απο-

τελεί κεντρικό καθήκον η πάλη για να απο-
κτήσουν και πάλι οι εργαζόμενοι εμπιστο-

σύνη στα συνδικάτα. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν
σημαίνει στήριξη των σημερινών ηγεσιών,
όπως ορισμένοι αντιλαμβάνονται, αλλά εμπι-
στοσύνη στις δυνάμεις των εργαζομένων ότι
μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, αν οι ίδιοι
σηκώσουν το βάρος των ευθυνών που τους
αναλογούν, αποτινάζοντας όλους αυτούς που
είναι τα πραγματικά βαρίδια, γυρίζοντας ταυ-
τόχρονα την πλάτη σε όλους εκείνους που πί-
σω από επαναστατικές δήθεν κορώνες, φυ-
γομαχούν και οδηγούν την κατάσταση στην
αδράνεια ή ακόμα και στη διάσπαση. 

Η πάλη προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι
επίπονη. Απαιτείται δουλειά συστηματική, κα-
θημερινή, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αναπτύσ-
σονται και αγώνες για να αποκρουστεί η μνη-
μονιακή λαίλαπα. Για το λόγο αυτό απαιτείται
συστηματική δράση μέσα στα πρωτοβάθμια
σωματεία, συστηματική δουλειά μέσα στους
χώρους δουλειάς, ώστε να ανασυγκροτηθούν
τα βασικά εργαλεία της συνδικαλιστικής δρά-
σης. Η αλλαγή των συσχετισμών στα όργανα
αυτά πρέπει να συνδυάζεται με την προοπτική
της ανάπτυξης των αγώνων και όχι με μία ακό-
μα ανάθεση σε κάποιους για να τους λύσουν
τα προβλήματα. Μόνο με μια τέτοια κατεύθυν-
ση μπορεί να ξαναμπούν οι βάσεις για την ανα-
γκαία ανάκαμψη του κινήματος.

9. Το εργατικό κίνημα οφείλει να
σπάσει το τείχος του ρεφορμισμού

Ο πολιτικός προσανατολισμός του εργα-
τικού κινήματος αποτελεί αναμφισβήτητα
ένα κεντρικό ζήτημα. Αρχικά πρέπει να
απαντήσουμε στο ερώτημα: Αρκεί να γίνον-
ται αγώνες ή πρέπει οι αγώνες αυτοί να
έχουν συγκεκριμένο στόχο και περιεχόμενο;
Ορισμένοι απαντούν στο ερώτημα αυτό με τη
κλασσική έκφραση: πάψε και δράσε! Είναι
η άποψη που αποθεώνει τη μορφή, αδιαφο-
ρώντας για το περιεχόμενο. Μια τέτοια πρό-
ταση είναι απόλυτα αδιέξοδη. Αν δεν σφρα-
γίσεις τους αγώνες με ταξικό πρόσημο, αν
δεν τους πολιτικοποιήσεις, τότε αυτό θα το
κάνουν κάποιοι άλλοι που θα έρθουν να εκ-
μεταλλευτούν το εργατικό κίνημα και να το
διοχετεύσουν προς τις κατευθύνσεις που αυ-
τοί θέλουν.

Να αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα της τελευταίας περιόδου. Το ένα
αφορά στο γνωστό κίνημα των πλατειών και
των αγαναχτισμένων. Χιλιάδες άνθρωποι βρέ-
θηκαν στις πλατείες θέλοντας να εκφράσουν
από μια ορισμένη πλευρά την αντίθεση τους
στη πολιτική των μνημονίων. Επικράτησε
όμως η γνωστή πολιτική «έξω τα κόμματα απ’
τις πλατείες», που είχε σαν αποτέλεσμα όλο
αυτό το κίνημα να χειραγωγηθεί από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που πρόβαλε σαν η δύναμη της νέας
ελπίδας και απ’ τη Χρυσή Αυγή που στο όνομα
του μηδενισμού και της πλήρους απαξίωσης
των κοινοβουλευτισμών θεσμών, συσπείρωσε

τα πιο καθυστερημένα κοινωνικά στρώματα
της λεγόμενης πάνω πλατείας, στο Σύνταγμα.

Το δεύτερο επίσης σημαντικό παράδειγμα
αδιεξόδου αποτέλεσε ένα πραγματικό μαζικό
αγωνιστικό κίνημα που εκφράστηκε με τις
μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις της πε-
ριόδου 2010-12, που όμως είχε μπολιαστεί
από την κυριαρχία του ρεφορμισμού και εύ-
κολα σχετικά υποτάχθηκε στις ψεύτικες ελ-
πίδες των εκλογικών αυταπατών, που εκφρά-
στηκαν κυρίως απ’ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το
ΚΚΕ αρχικά. Θα μπορούσαμε επίσης να ανα-
φέρουμε ακόμα και άλλα παραδείγματα απ’
το παρελθόν, όπως η κυριαρχία της Ένωσης
Κέντρου του Παπανδρέου εξαιτίας της ρε-
φορμιστικής γραμμής της ΕΔΑ που χάρισε
στη κυριολεξία εκατοντάδες χιλιάδες αγωνι-
στές στο Κέντρο, για να εισπράξει στη συνέ-
χεια τον χυδαίο αντικομουνισμό του Παπαν-
δρέου με τον περίφημο διμέτωπο αγώνα.

Είναι επομένως αναγκαίο να αναπτυχθούν
αγώνες. Όμως ταυτόχρονα είναι απόλυτα ανα-
γκαίο οι αγώνες αυτοί να μπολιαστούν με ένα
αγωνιστικό ταξικό πρόσημο. Αν οι γενικοί
αγώνες του εργατικού κινήματος δεν ξεπε-
ράσουν τον οικονομισμό, αν δεν μετατραπούν
και σε πολιτικούς αγώνες, με καθαρό ορίζον-
τα την πάλη ενάντια στη ντόπια ολιγαρχία και
τον ιμπεριαλισμό, τότε εύκολα θα υποτάσ-
σονται στα κελεύσματα του ρεφορμισμού, της
υποταγής και της απογοήτευσης. Απ’ αυτήν
την άποψη ο συνδυασμός της πολιτικής πά-
λης με τη δράση αποτελεί το θεμέλιο λίθο
μιας επαναστατικής πολιτικής.

10. Τα καθήκοντα του σ. κ.
ξεφεύγουν απ’ τα στενά όρια 
μιας συντεχνιακής λογικής

Όπως αναφέραμε, τα καθήκοντα του ερ-
γατικού κινήματος και επομένως και του συν-
δικαλιστικού δεν μπορούν να περιορίζονται
μόνο στις οικονομικές διεκδικήσεις ενός
κλάδου. Αναμφισβήτητα η υπεράσπιση των
βασικών δικαιωμάτων ενός κλάδου εργαζο-
μένων είναι η πρώτη προτεραιότητα με την
οποία μπορούν οι εργαζόμενοι να ενωθούν.
Όμως καθήκον είναι να ανυψώνουμε καθη-
μερινά την πολιτική συνείδηση των εργαζο-
μένων, να καταδεικνύουμε τους υπαίτιους της
κρίσης και της εκμετάλλευσης και να πολιτι-
κοποιούμε αυτήν τους την πάλη.

Ταυτόχρονα στις πλάτες του συνδικαλιστικού
κινήματος πέφτει και ένα επιπρόσθετο βάρος.
Μέσα απ’ το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα εί-
ναι αναγκαίο να περάσει και ένα άλλο σύνολο
μετώπων πάλης γύρω από κοινωνικά, περι-
βαλλοντικά και άλλα ζητήματα. Η ανάγκη αυτή
που δεν είναι βέβαια μόνο σημερινή, αφού και
στο παρελθόν το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν
ο ενοποιητικός παράγοντας δράσης, προβάλλει
ακόμα πιο επιτακτικά, αφού και η μικρή οργα-
νωτική ανάπτυξη και επιρροή των επαναστα-
τικών δυνάμεων εμποδίζει τη διαμόρφωση τέ-
τοιων συσχετισμών που θα μπορούσαν να δώ-
σουν την αναγκαία ώθηση στην ανάπτυξη του
μαζικού λαϊκού κινήματος.
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Προς τον Α. Α., συνταξιούχο
εκπαιδευτικό, αρθρογράφο στην

εφημερίδα ΠΡΙΝ. Ώστε Αλέκο ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος ήταν «ιμπεριαλιστικός»! Κι εμείς που
νομίζαμε ότι είχε αντιφασιστικό χαρακτήρα...

Περιμένουμε ακόμα τη θεωρητική, ιστορική και πολιτική
στήριξη της σύλληψής σου. Μετά τον ολοκληρωτικό

καπιταλισμό, την ιμπεριαλιστική Ελλάδα, το
μεταβατικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και η κεραμίδα του πολέμου.

Μεγάλη φόρα ή μεγάλη κατηφόρα
πήρε ο Α.Α;

-

Θυμηθήκαμε την ΑΔΕΔΥ και της

αφιερώνουμε ολίγον Καρυωτάκη

… κάθονται στις καρέκλες, μουτζουρώνουν

αθώα λευκά χαρτιά χωρίς αιτία

«συν τη παρούση αλληλογραφία

έχομεν την τιμήν» διαβεβαιώνουν…

Μιας και το ‘φερε ο λόγος για

πράγματα εκ του Περισσού. Φίλος της στήλης

μάς υπέδειξε πως μια σειρά προτάσεις – θέσεις όπως

το Ενιαίο Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο, τα «αποικιοποίησε» ο

Περισσός και μάλιστα έβγαλε και κομματική σφραγίδα. Όμως το

1990 όταν τ’ «αντιτετράδια» μπροστά στα μπάζα που έπεφταν στα

ανατολικά καθεστώτα κρατούσαν γερά τα ταμπούρια και τους ταξικούς

προμαχώνες, οι εκ του περισσού –φρικτό θέαμα– διάβαζαν ανατολικο-

γερμανούς παιδαγωγούς για την υπεράσπιση της αξιολόγησης, έτρεχαν

δώθε – κείθε σαν αποκεφαλισμένα κοτόπουλα, κουβαλούσαν το όνει-

δος των κυβερνήσεων Ζολώτα – Τζανετάκη. Τώρα «μας κλέβουν τα

ασημικά». Μας γέρασαν προώρως Γιώργο, όπως θα ‘λεγε και ο

Μαν. Αναγνωστάκης. Όχι, δεν θα τους πάμε στα δικαστή-

ρια. Ας είναι μάρτυρας το εκπαιδευτικό κίνημα και 

οι ανήσυχες συνειδήσεις μας.

-

Η τάξη μας ζήτησε

από τους εχθρούς της 

να ψηλώσουν. Γιατί το μέτρο 

μιας νίκης εξαρτάται από το

μέγεθος του αντιπάλου

«Αγώνα ενάντια 

στους επιχειρηματικούς ομίλους»

κήρυξε ο Κουτσούμπας εκ του περισσού 

Όχι αναγνώστη, δεν μιλάει για τον ιμπεριαλισμό, για τους

επιχειρηματικούς ομίλους λέει. Ώρα είναι να δούμε στη Μ.

Ανατολή να φουντώνει το κίνημα ενάντια στη…. Ζήμενς. Διότι το

κράτος και οι εκφραστές του (κυβέρνηση) είναι ο συνολικός κριτής

και διαχειριστής ΟΛΩΝ των συμφερόντων των κεφαλαιοκρατών.

Αυτά που λέει ο κ. γενικός γραμματέας είναι

κωλοκυθοντούμπανα. Τα λένε και ορισμένοι «φίλοι» μας,

αλλά αυτούς τους συγχωρούμε, χωρίς να λησμονάμε,

γιατί έβγαλαν τα πόδια τους φουσκάλες από τις

πορείες. Απλώς ανοηταίνουν σαν παιδιά

που είναι.

Και επειδή ο λόγος για την

κυβερνώσα τάδε, λέμε πως: 

«έχει ακριβώς αυτό που πρέπει ν’

αποφύγουμε, δεν έχει αυτό 

που πρέπει να ακολουθήσουμε».

Αλλά και για τους φλύαρους αντικαπιταλιστές: 

«τα λόγια τους είναι ψηλά σαν κυπαρίσσια,

αλλά, όπως τα κυπαρίσσια, 

δεν έχουν καρπούς»



γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός
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Μια και μιλάμε για
δωροληψίες, δωροδοκίες κλπ.
Κάποτε ο Λουδοβίκος ΙΗ ζήτησε

συμβουλή από το δολοπλόκο
Ταλεϋράνδο. Πόσο θα κοστίσει, τον
ρώτησε. Και το βασιλικό λαμόγιο

απάντησε: «Δωρεάν είναι
μεγαλειότατε. Αλλά θα είναι

πανάκριβα!»

62 νοματαίοι έχουν
περιουσιακά στοιχεία όσο ο μισός

πληθυσμός του πλανήτη. Εκατοντάδες
επώνυμοι έσπρωξαν τα λεφτά τους σε

υπεράκτιες εταιρείες και πλυντήρια χρημάτων.
Τι λες βρε παιδάκι μου! 

Κι εμείς που κοντέψαμε να πιστέψουμε 
ότι ήρθε η παγκοσμιοποίηση 

και ομόρφυναν οι κόσμοι αγγελικά πλασμένοι. 
Διότι αναγνώστη ή είσαι μαρξιστής 

και ερμηνεύεις τον κόσμο προσπαθώντας 
να τον αλλάξεις ή λες ανοησίες. 

«Tertium non datur» (τρίτον τι, δε
χωρεί) που θα ’λεγαν και οι

Ρωμαίοι.

Προτάσεις για ωριαίο
τεστ στο σύλλογο διδασκόντων:

Πόσα νομίζετε ότι χρωστάτε στο κράτος;
Πόσα νομίζει αυτό ότι του χρωστάτε;

Κλιμακώστε τις έννοιες: δίωρη στάση, σιωπή, μονοήμερη
ντουφεκιά, απεργία διάρκειας, τριήμερη απεργία, καταλήψεις,
πορείες. Μην απευθυνθείτε σε ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ/ΟΛΜΕ/ΔΟΕ κλπ.
Δεν ξέρουν…

Πως συνδέεται ο γλίσχρος μισθός με την απόδοση;
Διχασμένες προσωπικότητες. Τι γνωρίζετε για το

θέμα από τους γνωστούς σας;
(Σύντομες απαντήσεις)

Και για να μην ξεχνιόμαστε «(ή
για να θυμούνται οι παλιότεροι και να

μαθαίνουν οι νεότεροι), γράφαμε το 1990 όταν όλα τα
έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά»:

«Πηγή του οικουμενικού ανέμου (σ.σ της παγκοσμιοποίησης) είναι
μια χούφτα «πολιτισμένες» χώρες και κυρίως, σήμερα, η Ευρώπη. Εδώ

ξεκινάει και εδώ τελειώνει ο θρίαμβος της δημοκρατίας και της
ελευθερίας, εδώ πέφτουν τα τείχη. Εδώ δοξάζεται η μαγεία της αγοράς και η
αιωνιότητα του καπιταλισμού. Αν και βέβαια η βιτρίνα της ευημερίας είναι ήδη

ραγισμένη στη Δύση, εκείνο που ολότελα ξεχνιέται μέσα στην οικουμενική
ευφορία είναι ότι ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος ζει στη δυστυχία, κατοικεί

σε τρώγλες, τρώει σκουπίδια και πεθαίνει κατά εκατομμύρια από την
πείνα, πνίγεται, σκοτώνεται στον πόλεμο από τα όπλα των πολιτισμένων

χωρών, δέχεται ότι οι πλούσιες χώρες θα αναλάβουν από κοινού να
λύσουν τα προβλήματά τους. Για τους χορωδούς του

οικουμενικού αλληλούια, οικουμένη είναι ο κόσμος τους.
Πρόκειται για μια ιμπεριαλιστική

οικουμενικότητα»

Βρε πως μεταλλάχθηκαν 

οι «φίλοι» μας στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Τόσα επιχειρήματα είχε ο κυβερνητικός

συνδικαλισμός, «σαν την άμμο

της θάλασσας»...

«Χρειάζεσαι

περισσότερο κουράγιο 

για να διορθώσεις ένα λάθος,

απ’ όσο 

για να κάνεις το σωστό»

Διαλέγονται οι
Συριζαίοι στο υπουργείο

Παιδείας! Αλλάζουν κουστούμια,
βάζουν άλλες μάσκες και

παριστάνουν τους απορούντες. Σε
κάθε περίπτωση ισχύει το γνωστό:

«Έχεις άποψη; Αμέ, αυτή των
αφεντικών μου»!

❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ άνοιξη 201680

-

Να φοβάσαι τους μικρούς ανθρώπους 

με τις μικρές ιδέες. Και τους μεγάλους ανθρώπους 

με τις μικρές ιδέες, να τους αποφεύγεις.

Ώστε ο πρώην ΚΥΠατζής
Παπαγγελόπουλος διευθύνει τώρα

την αδέκαστη και τυφλή δικαιοσύνη. Πως
λέμε οι προαγωγοί να παραδίδουν μαθήματα

ηθικής. Και συ ρε έρμε Συριζαίε να δικαιολογείς
την κόλαση... Μάλλον διάβασαν αυτό που

γράφεται στ’ ανάκτορα του Γιλντίζη (Κων/πολη)
«Το ταμείο του Πατισάχ είναι θάλασσα 

και όποιος δεν πίνει από αυτό 
είναι χοίρος».






	1
	2
	antitetradia_112low
	3
	4

