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αντίπρολόγου
Την ώρα που η κυβερνώσα παράταξη άφησε προ πολλού τους ψευδοοραματισμούς 

κι άρχισε να συντρώγει με τους ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες, 

για ν’ αποδείξει τις εκλεκτικές της συγγένειες, ο λαός μας ψάχνει και ψάχνεται. 

Η λαμπρή αριστερά των αγώνων και της αντοχής αντικαταστάθηκε από την γκρίζα εικόνα

των φόρων και των επιδρομών στο λαϊκό εισόδημα. Η κυβερνώσα παράταξη,

με υλικό του παρελθόντος, με πρόσωπα φθαρμένα και σ’ αγαστή συνεργασία 

με τα «καμένα» εθνικιστικά σταγονίδια των ΑΝΕΛ, πορεύεται σε γνώριμα μονοπάτια. 

Αυτά τα οποία κρύβουν τους νεοφιλελεύθερους οδοδείκτες. 

Η κριτική μας στο ΣΥΡΙΖΑ ακέραια, ολοκάθαρη και λαϊκή,

δεν έχει τίποτα το κοινό με τις δεξιές και ακροδεξιές οιμωγές και κατάρες. 

Οι πορείες της «κατσαρόλας και της γραβάτας» δεν έχουν τίποτα το κοινό

με τους αμιγείς πόθους και τις λαϊκές απαιτήσεις, για δουλειά, ψωμί, δημοκρατία. 

Πάντα το ένα χωρίζεται στα δύο και η θέαση ενός κοινωνικού γεγονότος 

σχετίζεται με τα μάτια τού βλέποντος. 

Στην Αγγλία και την Τουρκία, άλλωστε, συνέβη το ίδιο. Κι αν πρόσκαιρα οι λαϊκές

αρνήσεις συμπλέχθηκαν με τον εθνικισμό, τη θρησκεία, το φασισμό και τους αστούς 

χρειάζεται πολλή δουλειά για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι  

και να σαρκωθεί ο αγώνας με την αριστερή προοπτική. 

Δεν είμαστε όλοι του ίδιου «φυράματος» και θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες

ώστε να υπάρξει ενιαία συνολική ανατρεπτική κι ελπιδοφόρα αφήγηση 

όλων των «από κάτω». Αυτό λείπει, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί το αποσπασματικό, 

το λαμπυρίζον, το εφήμερο, το όραμα μιας χρήσης. 

Αυτό που πιθανόν είναι συγκινητικό μεν, αφομοιώσιμο δε.

Βρισκόμαστε σε μία τρομώδη ισορροπία, όπου οι θέσεις και τα όνειρα των εργαζομένων

ξεχάστηκαν στα σεντούκια, διαστρεβλώθηκαν επικίνδυνα, αφορούν 

«λίγους και εκλεκτούς», αναφέρονται περισσότερο 

στο ένδοξο και ηρωικό παρελθόν, παρά στο δύστροπο παρόν και το δυσοίωνο μέλλον.

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο οι στίχοι του Κ. Παλαμά διατηρούν την αξία τους:

«Ανάξιος όποιος στο σεισμό, το χαλασμό

κάστρο τη γνώμη του δεν χτίζει

και λέει: να ιδώ».

Οφείλουμε να ξαναπιάσουμε την σπασμένη κλωστή των αγώνων 

για μία νέα αυτοπεποίθηση, με σιγουριά, σχέδιο και όραμα.

Μιλώντας για όλα και «εφ’όλης της ύλης». Η πολιτική δεν είναι μία φέτα δροσερού

καρπουζιού, αλλά συνολική εικόνα, ενιαίος δρόμος, διήγηση με αρχή, μέση και τέλος.

Στα μονοπάτια του αγνωστικισμού νάχουμε πυξίδα, στο αρχιπέλαγος που τρικυμίζει 

γερό σκαρί, στα μικρά ερωτήματα μεγάλες απαντήσεις. Τέτοιες που να διαπερνούν

σαν βέλος την καθημερινότητα ή τις μικρές οδυνηρές και μισερές συνήθειες.

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος – αντιτετράδια της εκπαίδευσης 

θέτουμε ως στόχο μαςτο άνοιγμα μιας σειράς θεματικών κύκλων, 

με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα νέο ορμητικό ρεύμα ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης 

στο εκπαιδευτικό κίνημα, που να «πατάει» γερά στα πόδια του.

Επίσης, να βαθύνουμε τη φυσιογνωμία των αγωνιστικών σχημάτων, παρατάξεων 

και ομαδοποιήσεων της αριστεράς, στους χώρους των σωματείων και των σχολείων.

Τέλος, να αποκαλύψουμε πειστικά, μεθοδικά, και αταλάντευτα τη μορφή 

του νεοφιλελεύθερου και αντιδραστικού τέρατος, που υπερβαίνει τα αστικά κόμματα,

τρέφει και τρέφεται από αυτά και αποτελεί «ζυγόν δουλείας» για τη χώρα,

τους εργαζόμενους και τη νεολαία.

Στρατευτείτε μαζί μας.
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Στις μέρες μας ζούμε το μεγαλύτερο κύμα βίαιης μετακί-
νησης πληθυσμών στην περιοχή μας από την εποχή του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Ο ιμπεριαλισμός και το κεφάλαιο,

με την απόλυτη στήριξη κρατών, κυβερνήσεων και διεθνών
οικονομικών και στρατιωτικών οργανισμών, ΕΕ και ΝΑΤΟ, δε
διστάζουν να αιματοκυλήσουν περιοχές ολόκληρες, δημιουρ-
γώντας πολεμικές συγκρούσεις, ευνοώντας φυλετικούς και
θρησκευτικούς ανταγωνισμούς, καθώς και φασιστικές οργα-
νώσεις, με στόχο την εκμετάλλευση των περιοχών αυτών για
το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης και την τόνωση της
κερδοφορίας τους. Οι λαοί στη γειτονιά μας ζουν σε πρωτό-
γνωρες συνθήκες βίας και πολέμων, ακραίας φτώχειας και
καταδίωξης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην άλλη μεριά
της Μεσογείου έχουν ήδη αφανιστεί από τις βόμβες, τις ασθέ-
νειες, την πείνα και την καταστροφή.

Η συμφωνία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις
18/03/2016, με την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έβαλε οριστική ταφόπλακα σε ό,τι περιγράφει
ο όρος «δικαιώματα προσφύγων», κουρελιάζοντας τη συνθήκη
της Γενεύης και τα προβλεπόμενα για τους πρόσφυγες που
χρήζουν διεθνούς προστασίας. Για τους εργαζόμενους και το
λαό μας, εχθρός μας είναι ο πόλεμος και όχι οι πρόσφυγες.
Εχθρός μας είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με τη βάρβαρη πολιτική
τους και οι κυβερνήσεις που εντάσσονται στο σχεδιασμό τους.
Παλεύουμε ενάντια σε όλους αυτούς. 

Παλεύουμε ν’ ανοίξουν τα σύνορα και να εξασφαλιστεί η
ελεύθερη και ασφαλής μετεγκατάσταση των προσφύγων στις
χώρες του τελικού προορισμού τους. Υπερασπίζουμε τα δι-
καιώματα του λαού μας και όλων των λαών απέναντί τους.
Υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των προσφύγων.

Οι εκπαιδευτικοί, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στις
αντιιμπεριαλιστικές, αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Σταθήκαμε
αλληλέγγυοι με την οργάνωση της βοήθειας προς τους πρό-
σφυγες, με εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Αγωνιζόμαστε
για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στο δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ΑΦΗΝΕΙ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για το τι προτίθεται
να κάνει, αποτυπώνεται πλήρως στην έκθεση της Επιτροπής
Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων.

Το Υπουργείο Παιδείας και η ελληνική κυβέρνηση προσα-
νατολίζεται στην γκετοποίηση των προσφυγόπουλων και στη
μείωση στο ελάχιστο των παιδιών που θα ενταχθούν τελικά
στα δημόσια σχολεία. Με το επιχείρημα του ενταξιακού καθε-
στώτος για τη σχολική χρονιά 2016-2017, θα κρατήσει για
άλλη μία χρονιά τα πιο πολλά προσφυγόπουλα στα στρατόπεδα,
αφαιρώντας τους το δικαίωμα της πραγματικής ένταξης μέσα
από το δημόσιο σχολείο. Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αναφέρεται
το συγκεκριμένο θέμα στις προτάσεις της Επιτροπής Στήριξης
των Παιδιών των Προσφύγων, που προτείνει περιορισμένο
αριθμό προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο, πιλοτικά,
ακόμη και από αυτά που διαμένουν εκτός στρατοπέδων σε
διαμερίσματα, με προϋπόθεση τη στοιχειώδη γνώση ελληνικών
και παρεμβάσεις στα σχολεία, όπου αυτό είναι εφικτό. Το
Υπουργείο ενημέρωσε πως θα τα εγγράψει, στα σχολεία κυρίως
που διαθέτουν τάξεις υποδοχής, που στη Β/θμια εκπαίδευση
είναι ελάχιστες. Η παντελής έλλειψη μέχρι τώρα, διαδικασιών
ενημέρωσης – προετοιμασίας,  γονιών προσφύγων και σχολείων
από το κράτος και πολύ περισσότερο η ανυπαρξία δράσεων
ενθάρρυνσης και εξασφάλισης των εγγραφών των παιδιών
στα σχολεία, αποτελεί έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα. 

Ταυτόχρονα, το Υπ. Παιδείας συναρτά όλες τις δράσεις του
από την εξεύρεση χρηματοδότησης. Κονδύλια που παραδέχεται
πως δεν έχει εξασφαλίσει, ώστε να χαμηλώσει ακόμη περισ-
σότερο τον πήχη των απαιτήσεων.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διαδικασία των εγγραφών,
ανακοινώθηκε ενώ έκλειναν τα σχολεία. Παρόλο που το νομικό
πλαίσιο είναι υπαρκτό και διευκολυντικό, η εγκύκλιος υπο-
γραμμίζει γραφειοκρατικού τύπου εμπόδια. Ταυτόχρονα, το
κράτος και η κυβέρνηση ρίχνουν το κέντρο βάρους στη δημι-
ουργία δομών εντός των στρατοπέδων με τις άθλιες συνθήκες
τους ή στην αξιοποίηση των υποδομών των σχολείων μετά τη
λήξη των μαθημάτων, για εκμάθηση στοιχείων ελληνικών,
ξένης γλώσσας, μαθηματικών, για καλλιτεχνικές και αθλητικές
δραστηριότητες. 

Βασικά χαρακτηριστικά των δομών αυτών, απ’ ότι φαίνεται,
θα είναι:
• Η λειτουργία τους έξω από το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης,

μέσα στα στρατόπεδα ή και σε χώρους εκτός αυτών.
• Η χρησιμοποίηση μη μόνιμου προσωπικού, κυρίως με προσ-

λήψεις αναπληρωτών ειδικών προσόντων.
• Η αξιοποίηση προσωπικού με σχέσεις εργασίας που θα κα-

λύπτονται από εθελοντές, από εργαζόμενους σε ΜΚΟ, από
προγράμματα ΕΣΠΑ κοινωφελούς εργασίας, ακόμα και προ-
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Πρόσφυγες & Μετανάστες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Να παρθούν τώρα άμεσα μέτρα για την ένταξη των προσφυγόπουλων
στη Δημόσια Εκπαίδευση
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γράμματα ΕΣΠΑ εθε-
λοντικής εργασίας.
Με την πολιτική αυτή

υποβαθμίζουν το δι-
καίωμα πρόσβασης των
παιδιών των προσφύγων
στη συνολική μόρφωση,
στο επίπεδο μόνο της
εκμάθησης στοιχείων
γλώσσας και στην άσκη-
ση δραστηριοτήτων. Υπονομεύουν την οικοδόμηση σταθερής
παιδαγωγικής σχέσης, που είναι αναγκαίος όρος για να υπάρξει
εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα γι’ αυτά τα παιδιά. 

Το Υπουργείο Παιδείας δεν προτίθεται να εντάξει τα παιδιά
αυτά κανονικά στα σχολεία το Σεπτέμβρη και δεν παίρνει
κανένα μέτρο δημιουργίας προϋποθέσεων γι’ αυτό. Ουσιαστικά
κινείται στη μονιμοποίηση του έκτακτου προενταξιακού κα-
θεστώτος και για την επόμενη σχολική χρονιά. Κατά τ’ άλλα οι
ευχές για το δικαίωμα των παιδιών σε δημόσια και δωρεάν
εκπαίδευση περισσεύουν.

Η στάση των άλλων δυνάμεων στο ΔΣ της ΟΛΜΕ
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση προωθεί το συγκεκριμένο

σχέδιο για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, η πλειοψηφία
του Δ.Σ της ΟΛΜΕ αφήνει πολύτιμο πολιτικό χρόνο για την υλο-
ποίηση του. Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και η πλει-
οψηφία του Δ.Σ της ΟΛΜΕ «διυλίζει τον κώνωπα». Αρνείται
πρακτικά να διατυπώσει σαφή αιτήματα, να σχεδιάσει και να
οργανώσει άξονες δράσης, ώστε οι τοπικές ΕΛΜΕ να διεκδικήσουν
την πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στο Δημόσιο Σχολείο. 

Τα ΣΥΝΕΚ ψαρεύουν σε θολά νερά. Διατυπώνουν γενικολογίες
για τη δήθεν ένταξη των προσφυγόπουλων στη Δημόσια Εκ-
παίδευση. Την ίδια στιγμή όμως για μια ακόμη φορά υποστη-
ρίζουν την κυβερνητική πολιτική, ως τη μόνη ρεαλιστική εντός
των πλαισίων της χρηματοδοτικής ασφυξίας. Προβάλλουν όλα
τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «χρηματοδοτικού κενού»
για τη δημιουργία υποδομών και τη στελέχωσή τους. Φτάνουν
στο ακραίο σημείο να δηλώνουν πως δεν είναι δυνατόν να
γίνουν προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών αφού «δε γνωρί-
ζουμε πόσοι πρόσφυγες θα παραμείνουν στη χώρα και επομένως
τι θα κάνουμε τους εκπαιδευτικούς αυτούς»!

Το ΠΑΜΕ υπεκφεύγει από το πραγματικό πρόβλημα, τονί-
ζοντας πως το κύριο είναι να επαναπροωθηθούν οι πρόσφυγες
στις χώρες που επιθυμούν. Υποβαθμίζει το θέμα της εκπαί-
δευσης των προσφύγων σε ενέργειες ενταξιακού καθεστώτος
σαν αυτές που προτείνει το Υπουργείο μέσα στα στρατόπεδα,
μεταθέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής ένταξής τους στη
δημόσια εκπαίδευση, για όσους τελικά μείνουν στη χώρα και
όταν χρειαστεί. 

Η ΔΑΚΕ δε θεωρεί ότι υπάρχει θέμα εκπαίδευσης προσφύγων,
εφόσον θέλουν να “πάνε αλλού”, ζητώντας μάλιστα να «ναυλώσει
το κράτος αεροπλάνα, για να σηκωθούν και να φύγουν όλοι
από εδώ και να πάνε στο Βερολίνο»! Αρνείται πεισματικά την
εγγραφή των προσφυγόπουλων στα σχολεία, κάνοντας λόγο
για «διχασμό των τοπικών κοινωνιών». Στην πραγματικότητα,
όμως, είναι η στάση αυτή που γεννά και αναπαράγει το διχασμό
και την ξενοφοβία. 

Έτσι δημιουργούν σοβαρά αναχώματα στη δυνατότατα ανά-
πτυξης διεκδικητικού κινήματος, αφήνοντας ανενόχλητη την

κυβέρνηση να φέρει ως
ώριμο φρούτο το σχέδιό
της, καθιστώντας αδύ-
νατη την εγγραφή των
παιδιών στα σχολεία.

Το εκπαιδευτικό κί-
νημα πρέπει να αντιπα-
ρατεθεί με αυτή την προ-
οπτική. Θεωρούμε ότι:

1. Η εκπαίδευση
αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων και επομένως πρέπει να
παρέχεται δωρεάν και δημόσια σε όλα τα παιδιά που ζουν
στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών των
προσφύγων και των μεταναστών. Το κράτος είναι υποχρεωμένο
να συμβάλει αποφασιστικά ώστε όλα τα παιδιά και όλες οι
ομάδες πολιτών να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες, και να
κάνει την εκπαίδευση ελκυστική σε όλες και όλους, τα
δημόσια σχολεία χώρο κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών
του κάθε μαθητή.

2. Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και των μετα-
ναστών χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στα δημόσια
σχολεία και νηπιαγωγεία, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, με συν-
θήκες συνεκπαίδευσης. Καταγγέλλουμε οποιαδήποτε απόπειρα,
με κάθε δικαιολογία, να δημιουργηθούν χώροι “εκπαίδευσης”
γκέτο, μακριά από τα δημόσια σχολεία είτε μέσα σε αυτά,
αλλά εκτός της κανονικής τους λειτουργίας.

3. Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουν στερηθεί την εκπαί-
δευση για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν ιδιαίτερα τραυ-
ματικές εμπειρίες. Γι’ αυτό χρειάζονται επαγγελματίες εκπαι-
δευτικοί με σταθερές σχέσεις εργασίας.

Με βάση αυτά απαιτούμε:
– Εγγραφή όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών

στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, μέχρι να ικανοποιηθεί το
αίτημά τους για μετεγκατάσταση στις χώρες τελικού προορισμού,
Εγγραφή των κάτω των 4 ετών στους παιδικούς και βρεφονη-
πιακούς σταθμούς χωρίς προϋποθέσεις και με ευθύνη του
κράτους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις,
με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, να αρχίσουν τη
σχετική προετοιμασία και προγραμματισμό ώστε το Σεπτέμβρη
τα παιδιά να είναι στα σχολεία.

– Πρόβλεψη για τη δωρεάν μεταφορά τους στα σχολεία.
– Ίδρυση ολιγομελών τάξεων υποδοχής και τμημάτων ένταξης

παντού.
– Πρόσθετες υποστηρικτικές δομές για τις ευπαθείς ομάδες.
– Δωρεάν σίτιση και πλήρη υγειονομική περίθαλψη για

όλους τους μαθητές/τριες.
-Μαζικούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη

όλων των εκπαιδευτικών αναγκών
Με βάση αυτό το βασικό πλαίσιο αιτημάτων απαιτούμε από

την κυβέρνηση να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
στα παιδιά και τις οικογένειές τους, κεντρική μέριμνα και
ευθύνη για την εκπαίδευση των ασυνόδευτων παιδιών,  καθώς
και τα συνολικότερα αιτήματα μετακίνησης, ελευθεριών, νο-
μιμοποίησης, ασύλου κλπ.

Τα σχολεία μας ανοιχτές αγκαλιές αλληλεγγύης για τα παιδιά
των αποκλεισμένων ομάδων, όλων των φτωχών του τόπου
μας, ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών!

Ιούλιος 2016
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Από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν τα πρώτα κύματα προσφύγων άρ-
χισαν να καταπλέουν στις ελληνικές ακτές και από κει να συρ-
ρέουν στις μεγάλες πόλεις, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρω-

τόγνωρη κατάσταση και πραγματικότητα. Μέχρι τότε η εμπειρία της
προσφυγιάς διαπερνούσε τις διηγήσεις των παππούδων και των για-
γιάδων μας και τα λογοτεχνικά μας αναγνώσματα. Τώρα ήταν εδώ
μπροστά μας ως αδήριτη ανάγκη για δράση και αλληλεγγύη. 

Απέναντι στην τεράστια αυτή ανθρωπιστική καταστροφή, η Ευρω-
παϊκή Ένωση, επιδεικνύοντας κυνική αδιαφορία, μετατρέπεται σε
φρούριο, κλείνοντας τα σύνορα, υψώνοντας φράχτες και στοιβάζοντας
τους ξεριζωμένους ανθρώπους σε καταυλισμούς και στρατόπεδα,
στα οποία παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Την ίδια στιγμή, και όχι τυχαία, σε όλη την Ευρώπη οι δυνάμεις
του εθνικισμού/φασισμού εξαπλώνονται επικίνδυνα σπέρνοντας το
ρατσισμό και την ξενοφοβία, στο πλαίσιο ενός υποτιθέμενου πολέμου
«πολιτισμών» μεταξύ χριστιανικής Δύσης και αραβο-μουσουλμανικής
Ανατολής, ιδεολόγημα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. 

Ο πόλεμος σαφώς και είναι υπαρκτός. Δεν αφορά όμως τους πο-
λιτισμούς. Οι πολεμικές συγκρούσεις των οποίων έχουμε γίνει μάρ-
τυρες τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες, με τελευταία στη Συρία, συν-
δέονται με το ότι η κεφαλαιοκρατική Δύση, συσπειρωμένη στις ευ-
ρω-ατλαντικές δομές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με συνεργάτες τη Σαου-
δική Αραβία και την Τουρκία, στυλοβάτες του δυτικού ιμπεριαλισμού
στη Μέση Ανατολή, επιδίδεται σε αυτό που πάντα έκανε στη μέχρι

τώρα ιστορία της, σε ιμπεριαλιστική επέκταση των θέσεών της στον
πλανήτη, βομβαρδίζοντας λαούς, εισβάλλοντας σε χώρες, ανατρέ-
ποντας καθεστώτα, αλλάζοντας τα σύνορα των κρατών.

Πάρα πολύ άμεσα και έχοντας επίγνωση ότι σε καμιά περίπτωση
η εμπλοκή μας με το προσφυγικό δεν πρέπει να υποκαταστήσει κρα-
τικές και θεσμικές λειτουργίες και να απαλλάξει την κυβέρνηση από
το βάρος των τεράστιων ευθυνών της, αποφασίσαμε ως σωματείο να
δράσουμε στα εξής 3 επίπεδα: 

➥ Πρώτον, να στείλουμε ως τοπική κοινωνία και ως σωματείο ένα
έμπρακτο μήνυμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες συνανθρώπους
μας.

➥ Δεύτερον, να στείλουμε το δικό μας αντιπολεμικό και αντιφα-
σιστικό μήνυμα, καθώς δίχως αυτό το τελευταίο, οποιαδήποτε προ-
σπάθεια αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους αυτούς ανθρώπους,
κινδύνευε να κρύψει, ίσως και να συντηρήσει εμμέσως τα βαθύτερα
αίτια του ξεριζωμού τους. 

➥ Τέλος, να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους η έμπρακτη
συμπαράστασή μας στον αγώνα των ανθρώπων αυτών για επιβίωση
και αξιοπρέπεια, ταυτίζεται με το δικό μας αγώνα για αξιοπρέπεια
και για υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, εργασιακών και ανθρώ-
πινων, που ξεθεμελιώνονται στις μέρες μας με ρυθμό που δεν μπορεί
να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

Πρώτη μας κίνηση με την άφιξη των πρώτων προσφύγων στην Αθή-
να στο πεδίο του Άρεως τον περασμένο Αύγουστο, ήταν η συλλογή
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ειδών πρώτης ανάγκης για να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες δια-
βίωσης. Αμέσως μετά με την εγκατάσταση 800 περίπου προσφύγων
κοντά στη Χαλκίδα, στον καταυλισμό της Ριτσώνας ένα εγκαταλελειμ-
μένο στρατόπεδο χωρίς νερό και ηλεκτρικό, 30 περίπου χιλιόμετρα
μακριά από τον αστικό ιστό της Χαλκίδας η ΕΛΜΕ Εύβοιας ανέλαβε
να αποστέλλει κάθε εβδομάδα δελτίο τύπου αναγκών σε όλα τα σχο-
λεία της Εύβοιας, συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης και δια-
τροφής και μεταφέροντάς τα με δικά μας αυτοκίνητα στον καταυλισμό.
Η ανταπόκριση σε αυτή τη δράση ήταν εντυπωσιακή και μας έδωσε
κουράγιο να συνεχίσουμε. 

Η απομόνωση και ο κίνδυνος γκετοποίησης των ανθρώπων ήταν
κάτι που μας απασχόλησε από την αρχή, γι’ αυτό αποφασίσαμε από
κοινού με το Σύλλογο δασκάλων της περιοχής μας να πραγματοποι-
ήσουμε μια πολιτική εκδήλωση με συναυλία στη Χαλκίδα με τη συμ-
μετοχή των ίδιων των ανθρώπων από τον καταυλισμό, όπου είχε προ-
σκληθεί ως κεντρικός ομιλητής ο συνάδελφος Θ. Κούρκουλας, από
το Κυριακάτικο Σχολείο μεταναστών. Αυτή νομίζω ήταν και η πρώτη
μαζική επαφή των προσφύγων με την πόλη. 

Παράλληλα διαπιστώσαμε την ανάγκη τα παιδιά που βρίσκονται
στη Ριτσώνα να μπουν από το Σεπτέμβρη σε κανονικές εκπαιδευτικές
δομές. Γι’ αυτό το σκοπό ένα αλλιώτικο σχολείο άρχισε να λειτουργεί
από τον περασμένο Απρίλιο με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Εύβοιας για
τα προσφυγόπουλα του καταυλισμού της Ριτσώνας, αξιοποιώντας ένα
μεγάλο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι επιδόθηκαν και σε διάφορες άλ-
λες δράσεις, όπως την «υιοθεσία» μωρών για την κάλυψη των καθη-
μερινών τους αναγκών, μεταφορά εγκύων στο νοσοκομείο για ιατρική
φροντίδα, ψυχαγωγία προσφύγων με την μεταφορά τους στην πόλη
της Χαλκίδας κ.λπ.

Εκεί που διαπιστώθηκε όμως η μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και ανε-
πάρκεια τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και των ΜΚΟ, ήταν στο
θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων, γι’ αυτό άμεσα και
οργανωμένα η ΕΛΜΕ Εύβοιας κατέγραψε τον αριθμό των παιδιών,
τις ηλικιακές ομάδες, το μορφωτικό τους background, και ξεκίνησε
οργανωμένα εβδομαδιαία μαθήματα σε σχολείο της Χαλκίδας. Στόχος
εξαρχής της δράσης αυτής του σωματείου μας ήταν τα παιδιά να εν-
ταχθούν σε ένα κανονικό σχολείο, μέσα στον αστικό ιστό, να γίνουν
ορατά από την κοινωνία της πόλης μας και να σπάσει ο απομονωτι-

σμός και η γκετοποίηση του καταυλισμού. 
Η ΕΛΜΕ Εύβοιας από την πρώτη στιγμή όμως έθετε ως πολιτικό

πρόταγμα το άνοιγμα των συνόρων και τον απεγκλωβισμό τόσων χι-
λιάδων προσφύγων, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την ελληνική κυ-
βέρνηση που αποδέχτηκε και συνυπέγραψε την κατάπτυστη συμφωνία
της ΕΕ με την Τουρκία.

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου ολοκληρώθηκε o Β’ κύκλος μαθημάτων
του Θερινού Σχολείου Προσφύγων, που είχαν διακοπεί μόνο για το
διάστημα των πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων. Στο σχο-
λείο προσφύγων της ΕΛΜΕ Εύβοιας πήραν μέρος 200 περίπου μα-
θητές και μαθήτριες, ηλικίας 5 έως 25 ετών, οι οποίοι/ες μεταφέ-
ρονταν κάθε Τετάρτη με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας προς

το σχολικό συγκρότημα του 2ου Λυκείου Χαλκίδας, όπου μια ομάδα
30 περίπου εθελοντών εκπαιδευτικών κάθε φορά, τα υποδέχονταν
για να τους διδάξουν βασικές δομές προφορικού και γραπτού λόγου
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η
παραμονή τους στη χώρα μας για όσο χρόνο χρειαστεί, αλλά και να
εξοπλιστούν γλωσσικά οι άνθρωποι αυτοί στο παραπέρα ταξίδι τους.
Στους μαθητές και τις μαθήτριες δόθηκε επίσης η δυνατότητα να κά-
νουν χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου, να ενημε-
ρωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, καθώς και για
υπηρεσίες ασύλου. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που διέθεσαν
αγόγγυστα τον ελεύθερο χρόνο τους όλο αυτό το διάστημα φρόντιζαν
ανελλιπώς και για το κολατσιό των παιδιών σε κάθε διάλειμμα καθώς
επίσης και τα συνόδευαν στις διάφορες δραστηριότητες που είχαν
οργανωθεί μετά το σχολείο (επίσκεψη σε λούνα παρκ για τα μικρότερα
παιδιά, ξεναγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, δημι-
ουργικές δραστηριότητες στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας κ.ά.). 

Η μεταφορά των παιδιών γινόταν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ νομού
Ευβοίας, τη διοίκηση του οποίου η ΕΛΜΕ Εύβοιας ευχαριστεί.

Θερμές ευχαριστίες επίσης η ΕΛΜΕ Εύβοιας απευθύνει στη Δι-
εύθυνση και τη Σχολική Κοινότητα του 2ου Λυκείου Χαλκίδας, στην
Εφορεία Αρχαιοτήτων Νομού Ευβοίας και στο Εργαστήρι Τέχνης Χαλ-
κίδας για τη φιλοξενία και τις δημιουργικές δραστηριότητες με τα
παιδιά στους χώρους τους, καθώς και σε όλους τους εθελοντές συ-
ναδέλφους και συναδέλφισσες της Εύβοιας, αλλά και της όμορης
ΕΛΜΕ Βοιωτίας, καθώς και στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που
συνέδραμαν στη δράση αυτή, αποδεικνύοντας σε δύσκολους καιρούς
ότι η αλληλεγγύη είναι η μόνη ελπίδα και η προοπτική για έναν κα-
λύτερο κόσμο. 

Παρόλο που η επιτροπή που συστάθηκε για το θέμα της εκπαίδευ-
σης των προσφυγοπαίδων στο Υπουργείο Παιδείας, εισηγήθηκε σε
όλους τους τόνους την ανάγκη της ένταξης των παιδιών αυτών σε κα-
νονικά σχολεία σε τυπικές μορφές εκπαίδευσης και παρόλο που παι-
δαγωγικές και κοινωνιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι αποδεδειγ-
μένα τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για τα προσφυγόπουλα όσο
και για τα ελληνόπουλα, οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού παι-
δείας Ν. Φίλη στη Βουλή, καθώς και του αναπληρωτή υπουργού με-
ταναστευτικής πολιτικής Γ. Μουζάλα στο ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο»,
δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς η κυβέρνηση,
επικαλούμενη το κόστος της μεταφοράς, προσανατολίζεται στην απα-
σχόληση των παιδιών εντός των καταυλισμών, κάτι που παιδαγωγικά
και ανθρωπιστικά μας βρίσκει αντίθετους. 

Εμείς, για όσο διάστημα οι πρόσφυγες παραμείνουν στη χώρα μας,
θα συνεχίσουμε ως σωματείο να παλεύουμε για ένταξη των παιδιών
αυτών σε κανονικές δομές εκπαίδευσης, μακριά από τους ακατάλ-
ληλους και απάνθρωπους καταυλισμούς, όπου η διαβίωση των αν-
θρώπων είναι μια καθημερινή δοκιμασία, ενώ παράλληλα θα απαι-
τούμε να εφαρμοστούν οι διεθνείς κανόνες δικαίου, να ανοίξουν τα
σύνορα και να συνεχίσουν οι άνθρωποι το ταξίδι τους για τις χώρες
που επιθυμούν. 

Πάνω όμως και πρώτα απ’ όλα θα καταγγέλλουμε τους απάνθρω-
πους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ξεριζώνουν τους ανθρώπους
από τις εστίες τους και θα παλεύουμε για να επικρατήσει η ειρήνη
και η αλληλεγγύη των λαών.

Γιατί η αλληλεγγύη ως συμβολική μα και ως αυτονόητα ανθρώπινη
πράξη, είναι μία συγκλονιστική για μας ευκαιρία σήμερα να διδάξουμε
στα παιδιά μας πανανθρώπινες αρχές και στάσεις ζωής και να επα-
νακαθορίσουμε κι εμείς οι ίδιοι τη λησμονημένη συλλογική μας ταυ-
τότητα, πάνω στην οποία νέες συντροφικές και ανθρώπινες κοινω-
νικές σχέσεις είναι δυνατόν να γεννηθούν, οικοδομώντας μία κοινωνία
αλλιώτικη, στην οποία «ο Άνθρωπος θα είναι η απάντηση όποια κι
αν είναι η ερώτηση». 
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Η καθοριστική σημασία
της τοποθέτησης στα ζητήματα 
του ιμπεριαλισμού και της εξάρτησης

Σ
τις αυγές του 20ου αιώνα, ο καπιταλισμός έχει «θριαμβεύσει»
και κινείται γοργά πάνω στις ράγες των νόμων που ορίζουν
την εξέλιξη του, όπως ακριβώς διατυπώθηκαν με σαφή και

ευφυή τρόπο απο τους Μαρξ-Εγκελς. 
Η συγκέντρωση κεφαλαίου έχει οδηγήσει στη δημιουργία μο-

νοπωλίων και στη συγκρότηση της χρηματιστικής ολιγαρχίας της
«μιας χούφτας» ισχυρών χωρών που κυριαρχούν στον πλανήτη.
Η σύγκρουση των συμφερόντων τους αδυσώπητη και η ανθρω-
πότητα βρίσκεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τον όλεθρο
ενός παγκοσμίου πολέμου. Ο «μεγάλος πόλε-
μος», όπως ονομάστηκε μέχρι το ξέσπασμα του
2ου, το 1916 μετράει ήδη δυο χρόνια. Η ταξική
πάλη, η κινητήριος δύναμη του τροχού της ιστο-
ρίας, αποκτά τα χαρακτηριστικά και το περιε-
χόμενο που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες. Η
ανθρωπότητα βρίσκεται μια ανάσα απο κοσμο-
γονικές αλλαγές...

Το προλεταριάτο, η τάξη που η αστική επανά-
σταση γέννησε για να «θάψει» το σύστημά της
με την πάλη της, «διψά» για τη νέα επιστημονική
θεωρία που έχει ανάγκη. Τη θεωρία που θα ερ-
μηνεύσει και θα παρουσιάσει τις νομοτέλειες
του ανώτατου σταδίου του καπιταλισμού, του
σταδίου του «ιμπεριαλισμού και της προλετα-
ριακής επανάστασης». Και η ιστορία, πιστή πάντα

σε αυτό το ραντεβού, έχει ήδη γεννήσει τη σκέψη που θα αντα-
ποκριθεί σ’ αυτό το καθήκον.

Ο Λένιν, που με το θεωρητικό έργο και τη δράση του πριν ακόμα
την Οκτωβριανή επανάσταση, έχει αναδειχθεί σε ηγέτη του παγ-
κόσμιου επαναστατικού κινήματος, τον Ιούνιο του 2016 θα δημο-
σιεύσει το αξεπέραστο έργο του «Ο ιμπεριαλισμός ανώτατο
στάδιο του καπιταλισμού».

Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης εντατικής εργασίας, της
μελέτης 148 βιβλίων, 232 άρθρων και δημοσιεύσεων και της κο-

πιαστικής και επίμονης συλλογής αναρίθμητων
στοιχείων και στατιστικών μελετών απο οργα-
νισμούς, ενώσεις και περιοδικά που διέθεταν
αυτή τη δυνατότητα. Μα πάνω απ’ όλα, είναι ένα
μνημείο επιστημονικής μεθοδολογίας και τεκ-
μηρίωσης, είναι ένας ύμνος του διαλεκτικού υλι-
σμού, είναι ένα βαθύ αποτύπωμα της «λενινι-
στικής σκέψης».

Το βιβλίο «Ο ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο
του καπιταλισμού» τελικά, όπως ευχήθηκε και
ο ίδιος ο συγγραφέας του στον πρόλογό του, δεν
είναι τίποτα λιγότερο απο το εργαλείο κατανόη-
σης «(...) του σύγχρονου πολέμου και της
σύγχρονης πολιτικής». Είναι το εργαλείο κα-
τανόησης της «οικονομικής ουσίας του ιμ-
περιαλισμού», δηλαδή του σημερινού κόσμου.
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Καμία αναφορά στο ζήτημα του ιμπεριαλισμού, τουλάχιστον
για όσους μιλούν από την πλευρά του επιστημονικού σοσιαλισμού,
δεν μπορεί να γίνει έξω από τις βάσεις που έθεσε ο Λένιν με το
έργο του «Ο ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού»,
αλλά και σε πλήθος μεταγενέστερων κυρίως κειμένων του. Και
επειδή αυτή είναι μια παραδοχή που δύσκολα αμφισβητεί κανείς,
ρεύματα και οργανώσεις της αριστεράς, που στην πραγματικότητα
αρνούνται το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα αυτού του έργου,
φροντίζουν να επιλέγουν αποσπασματικά φράσεις, προκειμένου
να ταιριάξουν το «λενινισμό», όπως άλλωστε και τα γεγονότα,
με τη θεωρία τους. Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε, ότι είναι
αν μη τι άλλο ένδειξη έπαρσης και αλαζονείας, η εσκεμμένη δια-
στρέβλωση ενός θεωρητικού έργου που αποτελεί μνημείο επι-
στημονικής τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ακρίβειας και ως προς
τα επιχειρήματα αλλά και ως προς τα συμπεράσματα του. Τέτοιας
ακρίβειας, που η επίκληση του ίδιου του έργου του Λένιν προκει-
μένου να αποδοθούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα και περιεχό-

μενο στον ιμπεριαλισμό ή στα ιμπεριαλιστικά και εξαρτημένα
κράτη, που δεν έχουν καμία σχέση με τη λενινιστική προσέγγιση,
να συνιστά το λιγότερο υποτίμηση της κοινής λογικής. 

Ειδικά, λοιπόν, σε μια περίοδο που η έννοια, το περιεχόμενο και
πολύ περισσότερο η σημασία της ορθής τοποθέτησης πάνω
στα ζητήματα του ιμπεριαλισμού και της εξάρτησης, κάθε άλλο
παρά τυχαία, έχουν διαστρεβλωθεί και κακοποιηθεί από τις ίδιες
τις δυνάμεις που αναφέρονται στην αριστερά, κρίνεται σκόπιμο να
ξεκινήσουμε από τις βασικές πλευρές του έργου του Λένιν, όχι από
κάποια διάθεση προσωπολατρικής προσέγγισης, αλλά από τη βαθιά
πεποίθηση ότι αυτή η (και ιστορικά πλέον δικαιωμένη) επιστημονική
θεωρία, δεν μπορεί παρά να αποτελεί το βασικό εργαλείο κατανόη-
σης και ανάλυσης του σύγχρονου κόσμου και των αντιθέσεών του.

Παράλληλα και σε σύγκριση με τις αρχές και τα συμπεράσματα
που διατύπωσε ο Λένιν στο έργο του, θα επιχειρηθεί μια κριτική
σε θέσεις και προσεγγίσεις που άπτονται του ζητήματος, οργανώ-
σεων, κομμάτων και ρευμάτων που αναφέρονται στην αριστερά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Βασικές πλευρές του έργου του Λένιν, συμπεράσματα και θέσεις σε επίκαιρα ζητήματα



Eπιμέλεια-κείμενα: Βασίλης Πετράκης
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α) Χρονική τοποθέτηση της εισόδου
στο «ανώτατο στάδιο»

Ο Λένιν ξεκαθαρίζοντας ότι “..όλα τα όρια στη φύση και
στην κοινωνία είναι συμβατικά και κινητά, ότι θα ήταν ανοη-
σία να συζητάει κανείς λχ. για το ζήτημα του σε ποιο χρόνο
ή δεκαετία ανάγεται η «οριστική» εγκαθίδρυση του ιμπε-
ριαλισμού” (*1 σελ. 89), εντούτοις, παρουσιάζοντας αναλυ-
τικά τη χρονική εμφάνιση των οικονομικών γνωρισμάτων
του «νέου σταδίου» και διευκρινίζοντας ότι “Για την Ευρώπη
μπορεί να καθορίσει κανείς με αρκετή ακρίβεια το χρόνο
οριστικής αντικατάστασης του παλιού καπιταλισμού από τον
καινούριο: είναι ακριβώς οι αρχές του ΧΧ αιώνα.” (*1 σελ.
19), μπορούμε να πούμε ότι τότε τοποθετεί τη χρονική στιγμή
εδραίωσης της νέας ιστορικής φάσης. Πιο αναλυτικά ση-
μειώνει: “ Έτσι, τα βασικά συμπεράσματα της ιστορίας των
μονοπωλίων είναι 1)1860-1870 και 1870-1880 – ανώτατη
βαθμίδα ανάπτυξης του ελεύθερου συναγωνισμού. Τα μο-
νοπώλια δεν είναι παρά έμβρυα που μόλις διακρίνονται. 2)
Ύστερα από την κρίση του 1873-μακρόχρονη περίοδος ανά-
πτυξης των καρτέλ, που αποτελούν όμως ακόμα εξαίρεση(...)
Αποτελούν ακόμα παροδικό φαινόμενο. 3) Η άνοδος στα
τέλη του ΧΙΧ αιώνα και η κρίση του1900-1903: τα καρτέλ γί-
νονται μια από τις βάσεις της οικονομικής ζωής. Ο καπιτα-
λισμός μετατράπηκε σε ιμπεριαλισμό.” (*1 σελ. 20)

Σε κάθε περίπτωση από τα τέλη του 19ου αιώνα και πολύ
περισσότερο στις αρχές του 20ου, μια αναστάτωση επικρατεί
τόσο στο χώρο της επαναστατικής, όσο και στο χώρο της
αστικής διανόησης. Το πλήθος των έργων, των βιβλίων,
των συνεδρίων που ασχολούνται με τη νέα φάση στην οποία
μπαίνει ο καπιταλισμός, το αποδεικνύουν. Όσο εναγώνια
είναι η προσπάθεια των αστών οικονομολόγων να κατα-
νοήσουν τις αιτίες, τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις σε
αυτή τη νέα φάση της οικονομίας, άλλο τόσο έντονη είναι
η δημόσια συζήτηση και η πολεμική που έχει ξεσπάσει
στους κόλπους του αριστερού και κομουνιστικού κινήμα-
τος. Ο Λένιν, από όλα τα έργα που έχουν παρουσιαστεί μέ-
χρι τότε θα ξεχωρίσει το «Ο ιμπεριαλισμός» του Χόμπσον
και «Το χρηματιστικό κεφάλαιο» του αυστριακού μαρ-
ξιστή Χίλφερντιγκ, κυρίως για τα στοιχεία που παραθέ-
τουν, αλλά και για την ανάλυση του δεύτερου και θα ση-
μειώσει: “Στην ουσία, όσα έχουν ειπωθεί τα τελευταία χρό-
νια για τον ιμπεριαλισμό-κυρίως σ’ ένα τεράστιο αριθμό
άρθρων περιοδικών και εφημερίδων πάνω σ’ αυτό το θέμα,
καθώς και στις αποφάσεις των συνεδρίων…- ζήτημα είναι
αν βγαίνουν έξω από τον κύκλο των ιδεών που εκθέτουν ή
πιο σωστά συνοψίζουν οι δυο συγγραφείς που αναφέρα-
με…” (*1 σελ. 13) 

Τα παραπάνω αναφέρονται ως μια πρώτη, αχρείαστη
ίσως, απάντηση σε όσους προσπαθούν να ξεμπερδέψουν
με το ζήτημα του ιμπεριαλισμού με σοφιστείες και εξισω-
τικές απλουστεύσεις του τύπου «ο ιμπεριαλισμός είναι κα-
πιταλισμός». Απλουστεύσεις που καταλήγουν στο λαθεμένο
συμπέρασμα ότι όποιος αγωνίζεται ενάντια στον καπιταλι-

σμό αγωνίζεται εξ’ ορισμού και ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και που φτάνουν στο σημείο να αντιμετωπίζουν το καίριο
ζήτημα της τοποθέτησης στο ζήτημα του ιμπεριαλισμού και
της εξάρτησης ως σχολαστικισμό. Η ιστορική πραγματικό-
τητα αποτυπώνει ακριβώς το αντίθετο. Η «θεωρητική» ανα-
στάτωση που επικρατεί στις αρχές του αιώνα αποτελεί την
επιβεβαίωση εισόδου στο στάδιο του ιμπεριαλισμού και
κυρίως της ανάγκης για μια νέα θεωρητική κάλυψη που
θα ερμηνεύσει αυτή τη νέα φάση, θα αναλύσει τις αντι-
θέσεις της και θα θέσει τις βάσεις τής ορθής πολιτικής
τοποθέτησης για το επαναστατικό κίνημα. Αυτή την πολι-
τική τοποθέτηση που εξακολουθεί να χρειάζεται η αριστερά
και το κομμουνιστικό κίνημα και που έναν αιώνα μετά, η
κρίση στην οποία βυθίζεται το παγκόσμιο καπιταλιστικό
σύστημα, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και
οι πόλεμοι που αυτές κυοφορούν, την κάνουν ακόμα πιο
ισχυρή, ακόμα πιο αναγκαία.

“Ελπίζω ότι το βιβλίο μου θα βοηθήσει να γίνει κατανοητό
το βασικό οικονομικό πρόβλημα, που χωρίς τη μελέτη του
δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τίποτα από την εκτίμηση
του σύγχρονου πολέμου και της σύγχρονης πολιτικής, και
συγκεκριμένα: το πρόβλημα της οικονομικής ουσίας του
ιμπεριαλισμού” (Από τον πρόλογο του Λένιν για τη ρωσική
έκδοση «Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλι-
σμού», Πετρούπολη, 26/4/1917)

β) Χαρακτηριστικές οικονομικές
ιδιότητες του ιμπεριαλισμού

Επιχειρώντας να δώσει έναν αναλυτικό ορισμό του ιμπε-
ριαλισμού ο Λένιν, παραθέτει τα πέντε βασικά γνωρίσματά
του: 

“1) συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου που
έχει φτάσει σε τέτοια υψηλή βαθμίδα ανάπτυξης, ώστε να
δημιουργεί μονοπώλια που παίζουν αποφασιστικό ρόλο
στην οικονομική ζωή. 2) συγχώνευση του τραπεζικού κε-
φαλαίου με το βιομηχανικό και δημιουργία μιας χρηματι-
στικής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του «χρηματιστικού
κεφαλαίου». 3) εξαιρετικά σπουδαία σημασία αποχτά η
εξαγωγή κεφαλαίου, σε διάκριση με την εξαγωγή εμπο-
ρευμάτων, 4) συγκροτούνται διεθνείς μονοπωλιακές ενώ-
σεις των κεφαλαιοκρατών, που μοιράζουν τον κόσμο και 5)
τελείωσε το εδαφικό μοίρασμα της γης ανάμεσα στις με-
γαλύτερες κεφαλαιοκρατικές Δυνάμεις” (*1 σελ. 88).

Αντί για μια απλή αναφορά, όμως, κρίνεται σκόπιμη η
παράθεση αποσπασμάτων, αλλά και μια επιγραμματική πα-
ρουσίαση των χαρακτηριστικών του ιμπεριαλισμού, με βάση
το έργο του Λένιν. Και αυτό επειδή οι απαντήσεις στα ερω-
τήματα τι είναι ιμπεριαλισμός ή ποια κράτη είναι εξαρτη-
μένα και ποιά ιμπεριαλιστικά, που αφορούν μια χρόνια αν-
τιπαράθεση, η οποία λόγω και των εξελίξεων έχει ενταθεί
το τελευταίο διάστημα, δεν μπορεί να δοθούν έξω από τη
συγκεκριμένη οικονομική ανάλυση. Χωρίς κανείς να παρα-
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γνωρίζει τη σημασία της πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος,
στην πραγματικότητα η σωστή ανάγνωση της οικονομίας
από μόνη της, αρκεί για να δοθούν σαφείς απαντήσεις σε
όλα τα παραπάνω. Άλλωστε ισχύει πάντα ότι «η πολιτική
είναι η συμπυκνωμένη έκφραση της οικονομίας». 

i) Συγκέντρωση της παραγωγής και μονοπώλια

“Πριν από μισόν αιώνα, όταν ο Μαρξ έγραφε το «Κεφά-
λαιο» (...) απόδειχνε με τη θεωρητική και ιστορική ανάλυση
του καπιταλισμού ότι ο ελεύθερος συναγωνισμός γεννάει
τη συγκέντρωση της παραγωγής, αυτή όμως η συγκέντρωση
σε μια ορισμένη βαθμίδα της ανάπτυξής της οδηγεί σε μο-
νοπώλιο.” (*1 σελ. 18)

“Η μισή σχεδόν παραγωγή όλων των επιχειρήσεων της
χώρας (σ.σ. εννοεί τις ΗΠΑ το 1907) βρίσκεται στα χέρια
του ενός εκατοστού του συνολικού αριθμού των επιχειρή-
σεων! Κι αυτές οι τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις-γίγαντες αγ-
καλιάζουν 258 κλάδους βιομηχανίας. Από δω φαίνεται ότι
η συγκέντρωση σε ορισμένη βαθμίδα της ανάπτυξής της
οδηγεί από μόνη της, μπορεί να πει κανείς, άμεσα στο μο-
νοπώλιο(…) Αυτή η μετατροπή του συναγωνισμού σε μονο-
πώλιο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα φαινόμενα-αν
όχι το σπουδαιότερο- της οικονομίας του νεότατου καπι-
ταλισμού…” (*1 σελ. 15)

“Αυτό πια δεν είναι καθόλου ο παλιός ελεύθερος συνα-
γωνισμός των σκόρπιων και άγνωστων μεταξύ τους εργο-
δοτών, που παράγουν για την πούληση σε μια άγνωστη αγο-
ρά. Η συγκέντρωση έφτασε στο σημείο που μπορεί να γίνει
ένας κατά προσέγγιση υπολογισμός όλων των πηγών πρώ-
των υλών (…) σε μια δοσμένη χώρα και ακόμα, όπως θα δού-
με, σε μια σειρά χώρες και σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο
γίνεται ένας τέτοιος υπολογισμός, μα αυτές οι πηγές αρπά-
ζονται από τις γιγάντιες μονοπωλιακές ενώσεις και συγκεν-
τρώνονται σε ένα χέρι (...) Δεν έχουμε πια μπροστά μας την
πάλη του συναγωνισμού των μικρών και των μεγάλων, των
τεχνικά καθυστερημένων και των τεχνικά προοδευμένων
επιχειρήσεων. Έχουμε μπροστά μας το πνίξιμο από τους
μονοπωλητές εκείνων που δεν υποτάσσονται στα μονοπώ-
λια, στο ζυγό τους στην αυθαιρεσία τους.” (*1 σελ. 25)

Μέσα από την παράθεση πλήθους συγκριτικών στοιχείων
για την εξέλιξη της συγκέντρωσης της παραγωγής, ο Λένιν
πιστοποιεί το αναπόφευκτο (ανεξάρτητα από την πολιτική
του εκάστοτε αστικού κράτους) της συγκρότησης των μο-
νοπωλίων. Η επικράτησή τους στην παραγωγή και την οι-
κονομία ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, διαμορφώνει
τις νέες συνθήκες οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της αν-
θρωπότητας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα και «σπουδαιότερο
φαινόμενο» της νέας περιόδου είναι η αντικατάσταση του
ελεύθερου συναγωνισμού, που εμφανίστηκε με την εδραί-
ωση του καπιταλισμού και που αρχικά συνδέθηκε με την
ανάπτυξη και την πρόοδο των παραγωγικών δυνάμεων. Με
την είσοδο στο στάδιο του ιμπεριαλισμού ο «ελεύθερος συ-
ναγωνισμός», ο ακρογωνιαίος λίθος της αστικής φιλολογίας
για τον εξωραϊσμό του συστήματός της, παύεται. Η πολυ-
συζητημένη «ελευθερία» των αστών, που την συνέδεαν με
την κοινωνική ευημερία και τη δημοκρατία τους, παραχωρεί
οριστικά και αμετάκλητα τη θέση της στη στυγνή καταπίεση
των μονοπωλίων, ακόμη και σε βάρος των επιχειρήσεων
που δεν υποτάσσονται σε αυτά. Στο ίδιο κεφάλαιο ο Λένιν

παραθέτει τους τρόπους που εφαρμόζουν από τότε τα μο-
νοπώλια για την υποταγή και την κατάπνιξη των μικρότερων
επιχειρήσεων (στέρηση πρώτων υλών, εργατικών χεριών,
εφοδιασμού, πίστωσης, μείωση τιμών κλπ.)

Από τη στιγμή που δημιουργούνται τα μονοπώλια, η
«ελευθερία» του εμπορίου γίνεται παρελθόν και ο έλεγ-
χος των πρώτων υλών, των αγορών, των εδαφών, της ερ-
γασίας και εν τέλει ο πλανήτης ολόκληρος γίνεται αντι-
κείμενο αρπαγής μιας χούφτας μονοπωλίων και κρατών.
Αυτό που γίνεται φανερό από τις αρχές του 20ου αιώνα για
όποιον παρατηρεί με ειλικρίνεια τις εξελίξεις στην οικο-
νομία, για τη συντριπτική πλειοψηφία των αστών οικονο-
μολόγων και διανοούμενων ήταν και παραμένει «άβατο».
Άλλωστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, εμφανίζονται
οι πρώτες θεωρίες εξωραϊσμού του ιμπεριαλιστικού στα-
δίου από αστούς διανοούμενους και όχι μόνο (Κάουτσκι
κλπ.), οι οποίοι κάνουν λόγο για μια νέα οργάνωση της πα-
ραγωγής που μπορεί να απαντήσει στις καπιταλιστικές κρί-
σεις ή που ακόμη με τις θεωρίες περί «υπεριμπεριαλι-
σμού» ή «ούλτραϊμπεριαλισμού» προβλέπουν το ενδεχό-
μενο επικράτησης της παγκόσμιας ειρήνης. 

Ο Λένιν σε μια πρώτη απάντηση σε όλους αυτούς ξεκα-
θαρίζει ότι: “Η εξάλειψη των κρίσεων με τα καρτέλ είναι
παραμύθι των αστών οικονομολόγων που προσπαθούν να
εξωραΐσουν με κάθε θυσία τον καπιταλισμό. Αντίθετα, το
μονοπώλιο που δημιουργείται σε μερικούς κλάδους της
βιομηχανίας, δυναμώνει και οξύνει το χάος που χαρακτη-
ρίζει όλη την κεφαλαιοκρατική παραγωγή στο σύνολο της
” (*1 σελ. 27)

Στο ίδιο κείμενο γίνεται σαφές από τότε, ότι στις κρίσεις
οι «καθαρές» επιχειρήσεις χρεοκοπούν, σε αντίθεση με τα
γιγάντια συνδυασμένα (αυτά που απλώνονται σε πολλούς
κλάδους παραγωγής ή και σε διαφορετικά στάδια παραγω-
γής στον ίδιο κλάδο) μονοπώλια που αντέχουν περισσότερο.
Και αυτό οδηγεί πάντα σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση
μετά από κάθε κρίση. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που παρα-
τηρούμε και στη σημερινή κρίση, όπου η ραγδαία αύξηση
της συγκέντρωσης αποτυπώνεται σε όλα τα στατιστικά στοι-
χεία που δημοσιεύονται.

Τέλος, με την είσοδο στο στάδιο του ιμπεριαλισμού, περ-
νάμε στη φάση τής πιο πλατιάς κοινωνικοποίησης της ερ-
γασίας και άρα στην όξυνση όλων των ενδογενών αντιθέ-
σεων αυτού του συστήματος. Γι’ αυτό και σωστά θεωρείται
«το στάδιο του ιμπεριαλισμού και της προλεταριακής
επανάστασης».

ii) Οι τράπεζες και ο νέος τους ρόλος.

“Η τράπεζα όταν κρατά τον τρέχοντα λογαριασμό μερικών
κεφαλαιοκρατών, φαίνεται σαν να εκπληρώνει μια καθαρά
τεχνική, αποκλειστικά βοηθητική λειτουργία. Όταν όμως η
λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε γιγαντιαίες διαστάσεις(...)
αποχτώντας τη δυνατότητα(…) στην αρχή να ξέρουν με ακρί-
βεια την κατάσταση των διάφορων κεφαλαιοκρατών, ύστερα
να τους ελέγχουν, να τους επηρεάζουν με την επέκταση ή
τον περιορισμό, τη διευκόλυνση ή το δυσκόλεμα της πί-
στωσης και τέλος να καθορίζουν απόλυτα την τύχη τους(...)”
(*1 σελ. 34)

“Με τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση των τραπεζών στε-
νεύει ο κύκλος των ιδρυμάτων, όπου μπορεί να αποτανθεί
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κανείς για πιστώσεις και για αυτό μεγαλώνει η εξάρτηση
της μεγάλης βιομηχανίας από λίγα τραπεζικά κοντσέρν(…)
Οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες του Βερολίνου αντιπροσω-
πεύονταν με τους διευθυντές τους σε 344 βιομηχανίες και
με μέλη των διοικήσεων τους σε άλλες 407, συνολικά σε
751 εταιρίες(…) Από την άλλη μεριά στα εποπτικά συμβού-
λια αυτών των ίδιων έξι τραπεζών βρίσκονταν (το 1910) 51
από τους μεγαλύτερους βιομήχανους(...)” (*1 σελ. 41)

“Έτσι έχουμε, από την μια μεριά, μια όλο και μεγαλύτερη
συγχώνευση, ή όπως εκφράστηκε εύστοχα από το Ν.Ι
Μπουχάριν, σύμφυση του τραπεζιτικού και του βιομηχανι-
κού κεφαλαίου, και από την άλλη, τη μετεξέλιξη των τρα-
πεζών σε ιδρύματα αληθινά «καθολικού χαρακτήρα»” (*1
σελ. 43)

Οι τράπεζες συγκεντρώνοντας σταδιακά κεφάλαια σε ρό-
λο «μετριόφρονα μεσολαβητή» και εκπληρώνοντας μια φαι-
νομενικά τεχνική λειτουργία, από ένα σημείο και μετά όπου
η συγκέντρωση κεφαλαίων αποκτά γιγάντιες διαστάσεις
μετεξελίσσονται σε πανίσχυρα μονοπώλια. Έχουν τη δύναμη
να διαθέτουν σχεδόν το συνολικό κεφάλαιο όλων των κε-
φαλαιοκρατών και πολύ γρήγορα αποκτούν πρώτες ύλες
και τεράστιες παραγωγικές δυνάμεις. 

Ο Λένιν περιγράφει τη διαδικασία συγκέντρωσης και συγ-
χώνευσης των τραπεζικών κεφαλαίων πριν αυτή ακόμα πά-
ρει τις διαστάσεις που έχει αποκτήσει σήμερα, με τη δημι-
ουργία δύο ή τριών συστημικών τραπεζών σε κάθε χώρα.
Παρουσιάζει λεπτομερώς την ιστορία συγκρότησης των πα-
νίσχυρων γαλλικών και γερμανικών τραπεζικών μονοπω-
λίων και πως μέσα από τη συμμετοχή τους σε άλλες τρά-
πεζες (εξάρτηση 1ου, 2ου, 3ου βαθμού) γίνονται ρυθμιστές
και κάτοχοι τεραστίων κεφαλαίων. Οι διαρκείς συγχωνεύ-
σεις και η συγκεντροποίηση οδηγούν στη δημιουργία των
μεγάλων τραπεζικών ομίλων, των λιγοστών (5-6 σε Γερμα-
νία Γαλλία) μονοπωλίων πλέον που κυριαρχούν, ορίζοντας
μέσω της πίστωσης τις τύχες όλων των επιχειρήσεων και
ελέγχοντας ολόκληρα κράτη αφού κρατούν στα χέρια τους
τις “…εξαιρετικά μεγάλες και επωφελείς χρηματιστικές
επιχειρήσεις, όπως τα κρατικά δάνεια...” (*1 σελ. 32) Οι
συγχωνεύσεις τραπεζών και η «συνεχιζόμενη συγκέντρωση
τραπεζών» είναι επακόλουθο και στην πραγματικότητα αλ-
ληλοεξαρτώμενο φαινόμενο, της συγκέντρωσης κεφαλαίων
και δημιουργίας μονοπωλίων στη βιομηχανία. Τα μεγέθη
των επιχειρήσεων στη βιομηχανική παραγωγή έχουν γίνει
πια τέτοια που η τραπεζική πίστωση αποτελεί προϋπόθεση
για την επιβίωση και την επέκτασή τους. Τεράστια κεφάλαια
«δεσμεύονται» στις τράπεζες, που στη βάση αυτής της
ανάγκης διαμορφώνουν «νέους» όρους και προϋποθέσεις
για τη χορήγηση αυτών των δανείων, όρους που σηματοδο-
τούν και το νέο ρόλο των τραπεζών. Στα πλαίσια αυτού του
ρόλου οι μεγάλες τράπεζες επιβάλλουν τη συμμετοχή τους
στις διοικήσεις των μεγάλων βιομηχανιών και αντίστροφα
οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αποκτούν μετοχές και εκ-
προσώπηση στο τραπεζικό κεφάλαιο. Είναι ενδεικτικό αυ-
τής της «συγχώνευσης» το γεγονός ότι από τις αρχές του
20ου αιώνα οι τράπεζες συγκροτούν τομείς ή θυγατρικές
εταιρίες που ερευνούν και γνωρίζουν κάθε πτυχή της αγο-
ράς και προτείνουν επενδύσεις στους διάφορους κλάδους
της βιομηχανίας και της οικονομίας. Έχουμε πλέον σύμ-
φυση του τραπεζικού και του βιομηχανικού κεφαλαίου.
Τη δημιουργία του χρηματιστικού κεφαλαίου που στις νέ-
ες συνθήκες κυριαρχεί στον πλανήτη.
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Για το αίτημα «εθνικοποίησης 

Α
υτές τις τράπεζες που στο στάδιο του ιμπεριαλισμού

αποκτούν καθοριστικό και κυρίαρχο ρόλο στην οι-

κονομική λειτουργία του συστήματος, δυνάμεις που

απλώνονται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι τη ΛΑΕ και τον

προεκλογικό «αντιπολιτευτικό» ΣΥΡΙΖΑ, τις «θέλουν» εθνι-

κοποιημένες. Όλες αυτές οι δυνάμεις συναντιούνται σε

ένα διαχειριστικό πλαίσιο, το οποίο στον πυρήνα των αι-

τημάτων του έχει την «εθνικοποίηση των τραπεζών με

εργατικό έλεγχο». Στην πραγματικότητα η εθνικοποίηση

των τραπεζών με εργατικό έλεγχο, προϋποθέτει την ανα-

τροπή του καπιταλισμού και την εγκαθίδρυση της δικτα-

τορίας του προλεταριάτου ή αλλιώς του σοσιαλισμού. Και

κανένας αγωνιστής της αριστεράς που έχει μια στοιχειώδη

επαφή με το μαρξισμό δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι άλλο.

Τι εννοούν όμως οι εκφραστές αυτού του αιτήματος, όταν

μάλιστα το προσθέτουν σε κάθε λίστα διεκδικήσεων σω-

ματείων ή συλλόγων; Επειδή η επανάσταση και ο σοσια-

λισμός δε χωρούν σε αιτήματα και δεν μπορεί να είναι

αιτήματα προς τους πολιτικούς εκφραστές (κυβερνήσεις)

της αστικής τάξης, γίνεται προφανές ότι στον ιδεολογικό

πυρήνα των οργανώσεων και των κομμάτων που είναι

φορείς του αιτήματος κυριαρχούν οι ρεφορμιστικές αυ-

ταπάτες. Και σε αυτό το αίτημα συναντιούνται οι αυτα-

πάτες αυτών που βλέπουν τη μετεξέλιξη του καπιταλισμού

σε σοσιαλισμό μέσα από κοινοβουλευτικά βήματα και νο-

μοθετήματα, με αυτών που επιδιώκουν την μετεξέλιξη

του κακού καπιταλισμού σε έναν άλλο «εφικτό» καπιτα-

λισμό που θα έχει «ανθρώπινο πρόσωπο» και που θα γίνει

κατορθωτός στα πλαίσια μιας άλλης διαχείρισης.

Μέλη οργανώσεων και συναγωνιστές που υιοθετούν

αυτό το αίτημα, το δικαιολογούν με το πρόσχημα-προ-

ϋπόθεση του εργατικού ελέγχου ή με την επινόηση ότι δε

χωράνε όλα τα αιτήματα στον καπιταλισμό και ότι με αυτό

τον τρόπο «ρίχνουν τροχιοδεικτικά» για το σοσιαλισμό.

Ανεξάρτητα όμως με το τι φαντάζεται και τι «εννοεί» η

κάθε δύναμη με την προβολή ενός αιτήματος, αυτό απο-

κτά το νόημα και το περιεχόμενό του από τις συν-

θήκες στις οποίες εκφέρεται. Και στις σημερινές συν-

θήκες και οι ίδιοι μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι

προσλαμβάνει ο κόσμος, πώς μεταφράζει το αίτημά τους

και τελικά πού οδηγεί αυτό, ακόμη και αν υποθέταμε ότι

οι προθέσεις τους είναι διαφορετικές. Γιατί όταν σε ένα

απεργιακό κείμενο, κάτω από τα αιτήματα για διορισμούς

και αυξήσεις ακολουθεί η εθνικοποίηση των τραπεζών,

αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε εργαζόμενος είναι ότι αυτή

αφορά το «τώρα» και μάλιστα ότι απευθύνεται στην πα-

ρούσα κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε το έκαναν σαφές οι δυ-

νάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όταν την περίοδο της θερινής

(2015) διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του δημοψηφί-

σματος, συμβάλλοντας στη γιγάντωση των επικίνδυνων

και επώδυνων –όπως αποδείχθηκε– αυταπατών, απευ-

θύνονταν επιτακτικά στην «αριστερή» κυβέρνηση καλών-

τας την να προχωρήσει «τώρα» («τώρα είναι η ώρα» έλε-

γαν) στην εθνικοποίηση των τραπεζών, κλπ. Γίνεται προ-

φανές, λοιπόν, ότι το αίτημά τους αφορά τον καπιταλισμό

και μάλιστα «πίστευαν» ότι μπορούσε να υλοποιηθεί από

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ... 

Το ίδιο ισχύει και για τον «εργατικό τους έλεγχο» για

τον οποίο επικαλούνται το Λένιν στην προεπαναστατική

Ρωσία. Όμως ο «εργατικός έλεγχος» του Λένιν αρθρώ-

νονταν σε μια Ρωσία που η εργατική τάξη κρατούσε ήδη

τα όπλα και ως τέτοιος σωστά υιοθετήθηκε από το λαϊκό

κίνημα τότε. Τι καταλαβαίνει όμως ένας εργαζόμενος όταν

ακούει για εργατικό έλεγχο στην Ελλάδα του 2016; Στην

καλύτερη περίπτωση ότι αυτό το αίτημα αφορά το θεσμό

της συνδιοίκησης. Ότι δηλαδή διεκδικούν οι εργαζόμενοι

την παρουσία κάποιου είδους αιρετών στα ΔΣ των τρα-

πεζών. Απ’ όπου και αν το πιάσεις, αυτό το αίτημα δεν

είναι τίποτε άλλο από μια επιτομή αυταπατών. Αυτό είναι

το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η

υιοθέτηση αυτού του αιτήματος στις παρούσες συνθήκες,

ανεξάρτητα από τις προθέσεις των φορέων του. 

Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις της ΛΑΕ και της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ επιδεικνύουν και με αυτόν τον τρόπο μια οικο-

νομίστικη αντίληψη που αγνοεί την πολιτική και «ανακα-

λύπτει λύσεις» στα πλαίσια μιας άλλης διαχείρισης της

εξαρτημένης καπιταλιστικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια

βαθιά λαθεμένη αντίληψη που θεωρεί ότι το πρόβλημα

οφείλεται στη «λάθος συνταγή» και ότι με μια σειρά τε-

χνικοοικονομικών μέτρων, όπως αυτά της αλλαγής νομί-

σματος και των εθνικοποιήσεων, θα αναστραφεί η πορεία

των πραγμάτων, χωρίς να θιχτεί το καθεστώς της εξάρ-

τησης. Πρόκειται για ένα αίτημα που «θεωρεί», ότι σε πε-

ρίπτωση που βρεθεί μια κυβέρνηση που θα νομοθετήσει

την εθνικοποίηση των τραπεζών, η ΕΕ, το ΔΝΤ και οι ιμ-

περιαλιστικοί τους στρατοί, οι ίδιοι οι τραπεζίτες και το

κυρίαρχο χρηματιστικό κεφάλαιο θα παρακολουθούν, χω-

ρίς να επέμβουν, την απαλλοτρίωσή τους. Ένα αίτημα που

προάγει τις αυταπάτες που θέλει η κυρίαρχη τάξη να καλ-

λιεργεί για την ίδια την αστική δημοκρατία και τον «ου-

δέτερο» ρόλο του κράτους της. Ότι δηλαδή οι κοινωνικές

εξελίξεις ορίζονται από τις εκλογικές κάλπες και τη «βού-

ληση» του διαχειριστή του κράτους που θα προκύψει. Και

όχι το αντίθετο, ότι δηλαδή το αστικό κράτος, οι εκλογές

και οι διαχειριστές του, υπάρχουν και λειτουργούν για την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, δη-

λαδή του χρηματιστικού κεφαλαίου και άρα των τραπε-

ζιτών. Τελικά, αιτήματα σαν αυτό, διαμορφώνουν συ-

νειδήσεις, συγκροτούν συμμαχίες και προσελκύουν εύ-

κολα είναι αλήθεια εκλογικό κοινό, σε μια βαθιά ρεφορ-

μιστική κατεύθυνση. 
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iii) Το χρηματιστικό κεφάλαιο και
η χρηματιστική ολιγαρχία

“Η συγκέντρωση της παραγωγής, τα μονοπώλια που ξε-
πηδούν από αυτήν, η συγχώνευση ή η σύμφυση των τραπε-
ζών με τη βιομηχανία-αυτή είναι η ιστορία της γέννησης
του χρηματιστικού κεφαλαίου και το περιεχόμενο αυτής
της έννοιας” (*1 σελ. 46)

“Το χρηματιστικό κεφάλαιο που συγκεντρώνεται σε λίγα
χέρια και ασκεί πραγματικό μονοπώλιο βγάζει τεράστια και
διαρκώς αυξανόμενα κέρδη από την ίδρυση εταιριών, από
την έκδοση χρεογράφων, από κρατικά δάνεια κτλ, σταθε-
ροποιώντας την κυριαρχία της χρηματιστικής ολιγαρχίας,
επιβάλλοντας ένα κοινωνικό φόρο υποτέλειας προς τους
μονοπωλητές” (*1 σελ. 53)

“Η υπεροχή του χρηματιστικού κεφαλαίου πάνω σ’ όλες
τις υπόλοιπες μορφές κεφαλαίου σημαίνει κυρίαρχη θέση
τού εισοδηματία και της χρηματιστικής ολιγαρχίας, σημαίνει
ξεχώρισμα μερικών κρατών, που κατέχουν τη χρηματιστική
«δύναμη», απ’ όλα τα υπόλοιπα.” (*1 σελ. 59)

“(…) οι τέσσερες αυτές χώρες μαζί (σ.σ. εννοεί τις Αγγλία,
Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία) έχουν 479 δισεκατομμύρια φράγκα,
δηλαδή σχεδόν το 80% του παγκόσμιου χρηματιστικού κε-
φαλαίου. Σχεδόν όλος ο υπόλοιπος κόσμος παίζει, έτσι είτε
αλλιώς, το ρόλο του οφειλέτη και του φόρου υποτελή σ’ αυ-
τές τις χώρες, που είναι διεθνείς τραπεζίτες, σ’ αυτούς τους
τέσσερις «στύλους» του παγκόσμιου χρηματιστικού κεφα-
λαίου” (*1 σελ. 60)

Λιγοστά τραπεζικά μονοπώλια μέσω της «συμμετοχής»
(πιο σωστά μέσω εξαρτημένων μικρότερων τραπεζών που
λειτουργούν ως θυγατρικές τους) ελέγχουν τεράστια κεφάλαια
του πλανήτη, ρυθμίζοντας την κίνησή τους, ενώ αντιπροσω-
πεύονται και σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Το χρηματιστικό
κεφάλαιο που μόλις έχει γεννηθεί κυριαρχεί σε κάθε πτυχή
της οικονομικής, πολιτικής και «κοινωνικής» ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Λένιν στο σύστημα «συμμετο-
χής», όπου το μεγάλο χρηματιστικό κεφάλαιο, είτε ιδρύον-
τας, είτε επενδύοντας κεφάλαια σε μικρότερες εταιρίες,
τις οποίες ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης ονομάζει «εται-
ρίες κόρες» ή «εγγονές», απλώνεται σε όλο τον κόσμο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η AEG, που από το
1912 συμμετέχοντας σε 175-200 εταιρίες (με όρους κυ-
ριαρχίας), αγκαλιάζει κεφάλαια 1,5 δις μάρκων! Επισημαί-
νει τους «θεμιτούς» και αθέμιτους τρόπους με τους οποίους
το χρηματιστικό κεφάλαιο καταληστεύει μικρομετόχους και
«καταπίνει» μικρές ή μικρότερες επιχειρήσεις, ειδικά κατά
τις περιόδους των οικονομικών κρίσεων. Παρουσιάζει τον
τρόπο με τον οποίο η χρηματιστική ολιγαρχία καθορίζει
όλες τις πτυχές της «κοινωνικής ζωής», υποτάσσοντας
ακόμη και την επέκταση των πόλεων και των μέσων μαζικής
μεταφοράς στην «κερδοσκοπία με τα οικόπεδα(…)».

Ακόμη σημειώνεται το «εξαιρετικά μεγάλο κέρδος» που
φέρνει η έκδοση χρεογράφων, το οποίο παίζει καθοριστικό
ρόλο στην εδραίωση της κυριαρχίας της χρηματιστικής ολι-
γαρχίας. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πιστωτικές πράξεις
έχουν τα κρατικά εξωτερικά δάνεια αφού, όπως από τότε
περιγράφεται, «δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να δίνει
έστω και κατά προσέγγιση τόσο μεγάλο κέρδος(…)». Και αν
από την μια, από τότε ο Λένιν επισημαίνει το ρόλο των κρα-
τικών δανείων ως μέσα ξέφρενης κερδοσκοπίας και ικα-
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Α
υτές τις τράπεζες που στο στάδιο του ιμπεριαλισμού

αποκτούν καθοριστικό και κυρίαρχο ρόλο στην οι-

κονομική λειτουργία του συστήματος, δυνάμεις που

απλώνονται από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι τη ΛΑΕ και τον

προεκλογικό «αντιπολιτευτικό» ΣΥΡΙΖΑ, τις «θέλουν» εθνι-

κοποιημένες. Όλες αυτές οι δυνάμεις συναντιούνται σε

ένα διαχειριστικό πλαίσιο, το οποίο στον πυρήνα των αι-

τημάτων του έχει την «εθνικοποίηση των τραπεζών με

εργατικό έλεγχο». Στην πραγματικότητα η εθνικοποίηση

των τραπεζών με εργατικό έλεγχο, προϋποθέτει την ανα-

τροπή του καπιταλισμού και την εγκαθίδρυση της δικτα-

τορίας του προλεταριάτου ή αλλιώς του σοσιαλισμού. Και

κανένας αγωνιστής της αριστεράς που έχει μια στοιχειώδη

επαφή με το μαρξισμό δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι άλλο.

Τι εννοούν όμως οι εκφραστές αυτού του αιτήματος, όταν

μάλιστα το προσθέτουν σε κάθε λίστα διεκδικήσεων σω-

ματείων ή συλλόγων; Επειδή η επανάσταση και ο σοσια-

λισμός δε χωρούν σε αιτήματα και δεν μπορεί να είναι

αιτήματα προς τους πολιτικούς εκφραστές (κυβερνήσεις)

της αστικής τάξης, γίνεται προφανές ότι στον ιδεολογικό

πυρήνα των οργανώσεων και των κομμάτων που είναι

φορείς του αιτήματος κυριαρχούν οι ρεφορμιστικές αυ-

ταπάτες. Και σε αυτό το αίτημα συναντιούνται οι αυτα-

πάτες αυτών που βλέπουν τη μετεξέλιξη του καπιταλισμού

σε σοσιαλισμό μέσα από κοινοβουλευτικά βήματα και νο-

μοθετήματα, με αυτών που επιδιώκουν την μετεξέλιξη

του κακού καπιταλισμού σε έναν άλλο «εφικτό» καπιτα-

λισμό που θα έχει «ανθρώπινο πρόσωπο» και που θα γίνει

κατορθωτός στα πλαίσια μιας άλλης διαχείρισης.

Μέλη οργανώσεων και συναγωνιστές που υιοθετούν

αυτό το αίτημα, το δικαιολογούν με το πρόσχημα-προ-

ϋπόθεση του εργατικού ελέγχου ή με την επινόηση ότι δε

χωράνε όλα τα αιτήματα στον καπιταλισμό και ότι με αυτό

τον τρόπο «ρίχνουν τροχιοδεικτικά» για το σοσιαλισμό.

Ανεξάρτητα όμως με το τι φαντάζεται και τι «εννοεί» η

κάθε δύναμη με την προβολή ενός αιτήματος, αυτό απο-

κτά το νόημα και το περιεχόμενό του από τις συν-

θήκες στις οποίες εκφέρεται. Και στις σημερινές συν-

θήκες και οι ίδιοι μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι

προσλαμβάνει ο κόσμος, πώς μεταφράζει το αίτημά τους

και τελικά πού οδηγεί αυτό, ακόμη και αν υποθέταμε ότι

οι προθέσεις τους είναι διαφορετικές. Γιατί όταν σε ένα

απεργιακό κείμενο, κάτω από τα αιτήματα για διορισμούς

και αυξήσεις ακολουθεί η εθνικοποίηση των τραπεζών,

αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε εργαζόμενος είναι ότι αυτή

αφορά το «τώρα» και μάλιστα ότι απευθύνεται στην πα-

ρούσα κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε το έκαναν σαφές οι δυ-

νάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όταν την περίοδο της θερινής

(2015) διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και του δημοψηφί-

σματος, συμβάλλοντας στη γιγάντωση των επικίνδυνων

και επώδυνων –όπως αποδείχθηκε– αυταπατών, απευ-

θύνονταν επιτακτικά στην «αριστερή» κυβέρνηση καλών-

τας την να προχωρήσει «τώρα» («τώρα είναι η ώρα» έλε-

γαν) στην εθνικοποίηση των τραπεζών, κλπ. Γίνεται προ-

φανές, λοιπόν, ότι το αίτημά τους αφορά τον καπιταλισμό

και μάλιστα «πίστευαν» ότι μπορούσε να υλοποιηθεί από

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ... 

Το ίδιο ισχύει και για τον «εργατικό τους έλεγχο» για

τον οποίο επικαλούνται το Λένιν στην προεπαναστατική

Ρωσία. Όμως ο «εργατικός έλεγχος» του Λένιν αρθρώ-

νονταν σε μια Ρωσία που η εργατική τάξη κρατούσε ήδη

τα όπλα και ως τέτοιος σωστά υιοθετήθηκε από το λαϊκό

κίνημα τότε. Τι καταλαβαίνει όμως ένας εργαζόμενος όταν

ακούει για εργατικό έλεγχο στην Ελλάδα του 2016; Στην

καλύτερη περίπτωση ότι αυτό το αίτημα αφορά το θεσμό

της συνδιοίκησης. Ότι δηλαδή διεκδικούν οι εργαζόμενοι

την παρουσία κάποιου είδους αιρετών στα ΔΣ των τρα-

πεζών. Απ’ όπου και αν το πιάσεις, αυτό το αίτημα δεν

είναι τίποτε άλλο από μια επιτομή αυταπατών. Αυτό είναι

το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει η

υιοθέτηση αυτού του αιτήματος στις παρούσες συνθήκες,

ανεξάρτητα από τις προθέσεις των φορέων του. 

Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις της ΛΑΕ και της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ επιδεικνύουν και με αυτόν τον τρόπο μια οικο-

νομίστικη αντίληψη που αγνοεί την πολιτική και «ανακα-

λύπτει λύσεις» στα πλαίσια μιας άλλης διαχείρισης της

εξαρτημένης καπιταλιστικής Ελλάδας. Πρόκειται για μια

βαθιά λαθεμένη αντίληψη που θεωρεί ότι το πρόβλημα

οφείλεται στη «λάθος συνταγή» και ότι με μια σειρά τε-

χνικοοικονομικών μέτρων, όπως αυτά της αλλαγής νομί-

σματος και των εθνικοποιήσεων, θα αναστραφεί η πορεία

των πραγμάτων, χωρίς να θιχτεί το καθεστώς της εξάρ-

τησης. Πρόκειται για ένα αίτημα που «θεωρεί», ότι σε πε-

ρίπτωση που βρεθεί μια κυβέρνηση που θα νομοθετήσει

την εθνικοποίηση των τραπεζών, η ΕΕ, το ΔΝΤ και οι ιμ-

περιαλιστικοί τους στρατοί, οι ίδιοι οι τραπεζίτες και το

κυρίαρχο χρηματιστικό κεφάλαιο θα παρακολουθούν, χω-

ρίς να επέμβουν, την απαλλοτρίωσή τους. Ένα αίτημα που

προάγει τις αυταπάτες που θέλει η κυρίαρχη τάξη να καλ-

λιεργεί για την ίδια την αστική δημοκρατία και τον «ου-

δέτερο» ρόλο του κράτους της. Ότι δηλαδή οι κοινωνικές

εξελίξεις ορίζονται από τις εκλογικές κάλπες και τη «βού-

ληση» του διαχειριστή του κράτους που θα προκύψει. Και

όχι το αντίθετο, ότι δηλαδή το αστικό κράτος, οι εκλογές

και οι διαχειριστές του, υπάρχουν και λειτουργούν για την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης, δη-

λαδή του χρηματιστικού κεφαλαίου και άρα των τραπε-

ζιτών. Τελικά, αιτήματα σαν αυτό, διαμορφώνουν συ-

νειδήσεις, συγκροτούν συμμαχίες και προσελκύουν εύ-

κολα είναι αλήθεια εκλογικό κοινό, σε μια βαθιά ρεφορ-

μιστική κατεύθυνση. 
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νοποίησης των συμφερόντων της χρηματιστικής ολιγαρχίας,
από την άλλη ασκεί σκληρή κριτική σε όσους «απολογητές
του ιμπεριαλισμού»… “Δεν ξεσκεπάζουν, μα συγκαλύπτουν
και εξωραϊζουν το «μηχανισμό» της διαμόρφωσης της ολι-
γαρχίας, τις μέθοδες της, τις διαστάσεις των εσόδων της…
Ξεφορτώνονται τα «καταραμένα προβλήματα» με σπουδαι-
οφανείς, σκοτεινές φράσεις, με εκκλήσεις προς το «αίσθη-
μα ευθύνης» των διευθυντών τραπεζών… ” (*1 σελ. 47)

Σε ένα κείμενο που γράφτηκε έναν αιώνα πριν, υπάρχει
η πιο καίρια κριτική για τους πάσης φύσεως δεξιούς και
«αριστερούς» απολογητές του ιμπεριαλισμού, που «βλέ-
πουν» το δανεισμό της Ελλάδας ως ανάγκη της χώρας και
όχι ως ανάγκη της γερμανικής, γαλλικής και αμερικάνικης
χρηματιστικής ολιγαρχίας για τον πλουτισμό της σε βάρος
του ελληνικού λαού. Που στην καταδυνάστευση που υφί-
σταται η χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια (και όχι
μόνο) αναζητούν υποκριτικά ευθύ-
νες (και οι «αριστεροί»
του ΣΥΡΙΖΑ πια) πότε
στους διευθυντές της ΕΚΤ
και πότε στου ΔΝΤ και στις
«λαθεμένες» πολιτικές και
την απληστία τους. Η αξεπέ-
ραστη διαχρονικότητα του
έργου του Λένιν, η ακρίβεια
με την οποία περιγράφει τον
ιμπεριαλισμό γίνεται φανερή
ακόμη και σε αυτές τις λεπτο-
μέρειες.

Όμως αυτό που θα πρέπει εμ-
φατικά να σημειώσουμε σε αυτό
το σημείο και να το κρατήσουμε
για την εξαγωγή γενικότερων συμ-
περασμάτων, είναι η σαφής ανά-
λυση για την προέλευση και την έκ-
φραση της χρηματιστικής ολιγαρ-
χίας. Δυστυχώς για τις οργανώσεις
που ανήκουν στο τροτσκιστικό ρεύμα
και όσους (πολλούς, μαζί με το ΚΚΕ
τελευταία) ασπάζονται τις θεωρήσεις
τους, η χρηματιστική ολιγαρχία σύμ-
φωνα με τον Λένιν έχει εθνική και κρατική σφραγίδα. Δρα
σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά δεν «γεννιέται» σε οποι-
οδήποτε μέρος του πλανήτη. Καταδυναστεύει όλους τους
λαούς του κόσμου, αλλά δεν εκφράζεται γενικώς από όλα
τα αστικά κράτη του κόσμου, αλλά από αυτά που κατέχουν
αυτή τη δύναμη. Γίνεται σαφές ότι από τις αρχές του 20ου

αιώνα, «Η υπεροχή του χρηματιστικού κεφαλαίου… σημαί-
νει το ξεχώρισμα μερικών κρατών που κατέχουν τη χρημα-
τιστική «δύναμη» και που όλος ο υπόλοιπος κόσμος παίζει,
έτσι ή αλλιώς, το ρόλο του οφειλέτη και του φόρου υποτελή,
στις τέσσερις αυτές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία)
που κατέχουν το 80% του παγκόσμιου χρηματιστικού κε-
φαλαίου».

Τέλος, σε αυτό το σημείο έχει αξία να αναφέρουμε ότι ο
Λένιν, παραθέτοντας σειρά στοιχείων για την σύμφυση τρα-
πεζικού και βιομηχανικού κεφαλαίου στη Ρωσία, σημειώνει
τα βήματα που γίνονται σε αυτή τη χώρα για τη δημιουργία
χρηματιστικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, παρά το γεγονός
ότι οι ρωσικές τράπεζες εμφανίζουν μεγάλο βαθμό εξάρ-
τησης από τις γερμανικές, τις αγγλικές και τις γαλλικές.

iv) Η εξαγωγή κεφαλαίου

“Για τον παλιό καπιταλισμό, όπου κυριαρχούσε απόλυτα
ο ελεύθερος συναγωνισμός, χαρακτηριστική ήταν η εξα-
γωγή εμπορευμάτων. Για το νεότατο καπιταλισμό, όπου κυ-
ριαρχούν τα μονοπώλια, έγινε χαρακτηριστική η εξαγωγή
κεφαλαίου” (*1 σελ. 61)

“Η δυνατότητα εξαγωγής κεφαλαίου δημιουργείται από
το γεγονός ότι μια σειρά καθυστερημένες χώρες έχουν πια
τραβηχτεί στην τροχιά του παγκόσμιου καπιταλισμού(...) Η
ανάγκη της εξαγωγής κεφαλαίου δημιουργείται από το γε-
γονός ότι σε μερικές χώρες ο καπιταλισμός έχει «παραω-
ριμάσει» και για το κεφάλαιο δεν υπάρχει (στις συνθήκες

της ανεξέλιχτης γεωργίας και εξα-
θλίωσης των μαζών) πεδίο για επι-
κερδή τοποθέτηση(…) Σ’ αυτές τις
καθυστερημένες χώρες το κέρδος
είναι συνήθως μεγάλο” (οι υπο-
γραμμίσεις δικές μας, *1 σελ. 62)

“…σαν όρος για τη χορήγηση
δανείου (σ.σ. κρατικού) μπαίνει
να ξοδευτεί ένα μέρος του για
την αγορά προϊόντων από την
πιστώτρια χώρα και κυρίως για
την αγορά ειδών εξοπλισμού,
πλοίων κτλ(…) Ο Κρουπ στη
Γερμανία, ο Σνάϊντερ στη
Γαλλία… είναι πρότυπα τέ-
τοιων εταιριών στενά συνδε-
δεμένων με τις γιγάντιες
τράπεζες και με την κυ-
βέρνηση και που δεν είναι
εύκολο να τις «παρακάμ-
ψει» κανείς όταν συνά-
πτει δάνειο.” (*1 σελ. 65)

“’Ετσι το χρηματιστι-
κό κεφάλαιο απλώνει

τα δίχτυα του με την κυριολεχτι-
κή, μπορεί να πει κανείς, σημασία της λέξης,

σε όλες τις χώρες του κόσμου(…) Οι χώρες που εξάγουν
κεφάλαιο μοίρασαν τον κόσμο ανάμεσά τους…” (*1 σελ. 66)

Το τεράστιο περίσσευμα κεφαλαίου που δημιουργείται
στις ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί
σε αυτές, ή δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί σε αυτές με
υψηλό ποσοστό κέρδους. Αναγκαστικά κατευθύνεται σε
χώρες οι οποίες είτε είναι σε προκαπιταλιστικό στάδιο, είτε
έχουν πρόσφατα «τραβηχτεί στη τροχιά του παγκόσμιου κα-
πιταλισμού». Σε αυτές, το κέρδος από τις τοποθετήσεις κε-
φαλαίων είναι εξαιρετικά μεγάλο, τέτοιο που ακόμη και
«μέτρια υπολογισμένο» να αποτελεί “Στέρεη βάση για την
ιμπεριαλιστική καταπίεση και εκμετάλλευση της πλειοψη-
φίας των εθνών και χωρών του κόσμου, για τον κεφαλαι-
οκρατικό παρασιτισμό μιας χούφτας πολύ πλούσιων κρα-
τών!” (*1 σελ. 63)

Στη φάση λοιπόν του μονοπωλιακού καπιταλισμού περ-
νάμε από την εξαγωγή εμπορευμάτων στην εξαγωγή κεφα-
λαίων, τα οποία γίνονται το μέσο υποδούλωσης και εκμε-
τάλλευσης των εξαρτημένων πλέον χωρών από τις “λιγο-
στές πλουσιότατες χώρες όπου η συσσώρευση του κεφα-
λαίου πήρε γιγάντιες διαστάσεις”. Ιδιαίτερη θέση στην εξα-
γωγή κεφαλαίων κατέχουν τα κρατικά δάνεια, για τα οποία
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και σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν εκτεταμέ-
νες αναφορές και που μάλιστα με βάση την
αναλογία αυτών ως προς το σύνολο του γαλ-
λικού εξαγμένου κεφαλαίου γίνεται αναφορά,
για το «γαλλικό τοκογλυφικό ιμπεριαλισμό».
Σε κάθε περίπτωση γίνεται ξεκάθαρο ότι η
χορήγηση αυτών των δανείων και των επακό-
λουθων συμφωνιών, δεν αποτελεί στην πραγ-
ματικότητα ανάγκη του δανειζόμενου αλλά
επιτακτική ανάγκη του ιμπεριαλιστή δανειστή,
που με αυτό τον τρόπο εκτός από την εξαιρε-
τικά επικερδή τοποθέτηση των κεφαλαίων
του καταφέρνει να κλείνει μια σειρά από επι-
κερδείς εμπορικές και όχι μόνο συμφωνίες.
Συμφωνίες που, όπως αναφέρεται στο γερ-
μανικό περιοδικό Die Bank τον Οκτώβρη του
1913, μπορεί να σχετίζονται με «(…)κάποια
παραχώρηση στην εμπορική συμφωνία, είτε
μια βάση κάρβουνου, είτε η κατασκευή ενός
λιμανιού, είτε μια παχυλή εκχώρηση, είτε μια
παραγγελία για κανόνια». (*1 σελ. 64)

Αυτό είναι το περιεχόμενο των κρατικών
δανείων, ίδιο και απαράλλακτό από τότε μέχρι
σήμερα. Αυτά είναι τα κρατικά δάνεια τα
οποία οι ντόπιοι λακέδες παρουσιάζουν ως
διπλωματικές επιτυχίες, από το 1821 που οι
φαναριώτες και οι μαυροκορδάτοι έφερναν
τα «δάνεια της ανεξαρτησίας» μέχρι τα τε-
λευταία που σύναψαν όλες οι μνημονιόδουλες
κυβερνήσεις, της τελευταίας «αριστερής»
συμπεριλαμβανομένης. «Στο μακρύ και θλι-
βερό κατάλογο των μαραζωμένων τόπων
που ‘χουν πέσει θύματα αυτής της μάστιγας,
περιλαμβάνεται από τους πρώτους, καθώς
είδαμε, κι η Ελλάδα.» θα πει εύστοχα ο Μπε-
λογιάννης (*2 σελ.278), ορίζοντας τα κρατικά
δάνεια ως μάστιγα για τα εξαρτημένα κράτη.

Μέσα από αυτό το πρίσμα και την οπτική
που παραθέτει ο Λένιν, οφείλουμε να απαν-
τάμε και στην απατηλή προπαγάνδα της
«προσέλκυσης κεφαλαίων και ξένων επεν-
δύσεων», που δεν είναι άλλο από την ιμπε-
ριαλιστική «εξαγωγή κεφαλαίων», αναδια-
τυπωμένη από την πλευρά του υποτελή και
που στην νεοαποικιακή Ελλάδα έχει ταυτιστεί
με την «οικονομική ανάπτυξη» από τους
απολογητές του συστήματος. Η εξαγωγή κε-
φαλαίων από τις ιμπεριαλιστικές στις εξαρ-
τημένες χώρες, στοχεύει και οδηγεί πάντα
στην ένταση της εκμετάλλευσης και της υπο-
δούλωσης των δεύτερων και όχι στην πραγ-
ματική «ανάπτυξή» τους. Ακόμη και αν αυτή
σχετίζεται με πρόσκαιρα και φαινομενικά
οφέλη που μπορεί να αφορούν τη «δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας» ή την κατασκευή υπο-
δομών, επί της ουσίας δεν σηματοδοτούν την
«πρόοδο», αφού γίνονται με όρους «διπλής»
εκμετάλλευσης του λαού και των εργαζομέ-
νων και σχεδιάζονται αποκλειστικά και μόνο
με βάση τις ανάγκες κερδοφορίας των επεν-
δυόμενων κεφαλαίων.
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Ο Λένιν αναφέρει ότι η εξαγωγή κεφαλαίου επιδρά στην «επιτάχυνση της ανάπτυξης
του καπιταλισμού στις χώρες που κατευθύνεται», εννοώντας ότι επισπεύδει τις κοι-
νωνικές διεργασίες αποσύνδεσης από τις προκαπιταλιστικές σχέσεις. Το θέμα αυτό
στο οποίο επανέρχεται ο Λένιν και σε άλλα κείμενά του, απασχόλησε (σε ότι αφορά
βέβαια την εξαγωγή κεφαλαίου σε πρόμονοπωλιακές συνθήκες και κύρια στα αποτε-
λέσματα που είχαν οι επενδύσεις της βρετανικής αποικιοκρατίας στην Ινδία) σε πολλές
και διαφορετικά χρονικές περιπτώσεις και τους Μάρξ-Έγκελς, που από τη δεκαετία
του 1850 μέχρι το 1870 αναμόρφωσαν και επανατεκμηρίωσαν την αρχική θέση τους.
Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση αυτής της «ανάπτυξης του καπιταλισμού», είτε
γενικά με την έννοια της «ανάπτυξης», είτε με τις ανιστόρητες θεωρίες περί εξάλειψης
των ανισομετριών και της παγκοσμιοποίησης, είτε πολύ περισσότερο με την ανάπτυξη
που εννοούν οι ντόπιοι απολογητές του καπιταλισμού, σημειώνουμε τα εξής: 

1. Η «επιτάχυνση της ανάπτυξης του καπιταλισμού» όπως την εννοεί ο Λένιν μπορεί
να αφορά υποδομές που μπορεί να είναι αναγκαίες για την εκάστοτε επένδυση, όπως
είναι οι σιδηροτροχιές, τα δίκτυα, τα λιμάνια ή ότι άλλο ενδέχεται να τις συνοδεύει. Υπό
προϋποθέσεις μπορεί να οδηγεί στην ανάπτυξη της μανιφακτούρας, της βιομηχανίας,
ή και σπάνια της βαριάς βιομηχανίας (και άρα των παραγωγικών σχέσεων), ανάλογα
πάντα με τις υπό εκμετάλλευση πρώτες ύλες και τον χαρακτήρα των επενδύσεων. Στη
Νιγηρία, για παράδειγμα, η εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων οδήγησε
στην κατασκευή βιομηχανικών μονάδων και υποδομών στην περιοχή του Δέλτα του
Νίγηρα, χωρίς όμως να συμβεί κάτι ανάλογο στην υπόλοιπη χώρα. Στην γειτονική της
Μπουρκίνα Φάσο (Άνω Βόλτα), για την οποία ο ιμπεριαλισμός επιφύλασσε την μετατροπή
της σε ένα απέραντο τσιφλίκι, η γεωργική παραγωγή γίνεται με πρωτόγονα μέσα. Το
βαμβάκι (βασικό εξαγωγικό προϊόν) που καλλιεργείται, συλλέγεται και συσκευάζεται
με τα χέρια, εξάγεται ως πρώτη ύλη, αφού τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών δεν επι-
τρέπουν τη μεταποίηση στη χώρα, καθηλώνοντας την οικονομία σε ένα πρωτόγονο
γεωργικό στάδιο, μια μεταποίηση που ο διεθνής ιμπεριαλισμός επιλέγει να πραγματοποιεί
σε χώρες της Ινδοκίνας και της Ινδονησίας σε βιοτεχνικές ή πρωτόγονες βιομηχανικές
μονάδες. 

2. Ακόμη και για ευρωπαϊκές εξαρτημένες χώρες όπως η Ιρλανδία, ο Μαρξ θα προ-
βλέψει στο Κεφάλαιο ότι είναι προορισμένη «να είναι προβατοβοσκή και λιβάδι της
Αγγλίας».

Σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα (από τα πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να ανα-
φέρουμε) δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη του καπιταλισμού με την έννοια του εκσυγχρονισμού
και της ανόδου συνολικά της εξαρτημένης χώρας και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει
ανάπτυξη με την έννοια της κοινωνικής προόδου. Πρόκειται για «…Μια ανάπτυξη όμως
οικοδομημένη πάνω στο αίμα και τα δάκρυα των λαών, και πάνω στην υποδούλωση
και την εθνική τους καταπίεση, μια ανάπτυξη κατά κανόνα μονόπλευρη και στρεβλή(…
) που γίνεται σύμφωνα με τις επιλογές του ιμπεριαλισμού, με προτεραιότητες που εκείνος
καθορίζει, σε τομείς που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τα συμφέροντά του και με
τρόπους που εξασφαλίζουν την εδραίωση της κυριαρχίας του.» (*3 σελ. 21). 

3. Τελικά όχι απλά δεν μειώνεται το χάσμα ανάμεσα στις οικονομίες των ισχυρών
και των εξαρτημένων κρατών, όπως «επιθυμούν» οι θεωρητικοί της παγκοσμιοποίησης
και οι οπαδοί της αλληλεξάρτησης, αλλά ίσα-ίσα αυτό διευρύνεται. Όλες αυτές οι επεν-
δύσεις γίνονται σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας των μονοπωλίων, αρπαγής των
πηγών ενέργειας και των πρώτων υλών, υπερεκμετάλλευσης της εργασίας και με
μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ξένων δυναστών. Όλες
αυτές οι «επενδύσεις» στην πραγματικότητα αποτελούν μια «νόμιμη» ληστεία σε βάρος
του λαού και του τόπου. 

“Οι χωρίς περιεχόμενο φλυαρίες του Κάουτσκι για τον υπεριμπεριαλισμό ενθαρύνουν,
ανάμεσα στ’ άλλα, εκείνη τη βαθιά λαθεμένη σκέψη, που χύνει νερό στο μύλο των
απολογητών του ιμπεριαλισμού, ότι τάχα η κυριαρχία του χρηματιστικού κεφαλαίου
εξασθενίζει την ανισομετρία και τις αντιθέσεις μέσα στην παγκόσμια οικονομία, ενώ
στην πραγματικότητα τις δυναμώνει.” (*1 σελ. 94)

Για την ανισομετρία και τα αποτελέσματα
της «εξαγωγής κεφαλαίων» 

στις χώρες που αυτά τοποθετούνται.
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v) Το μοίρασμα του κόσμου ανάμεσα
στις ενώσεις των καπιταλιστών

“… στο μέτρο που αναπτύσσονταν η εξαγωγή κεφαλαίου
κι απλώνονταν με κάθε τρόπο οι εξωτερικές και οι αποι-
κιακές σχέσεις και οι «σφαίρες επιρροής» των πιο μεγάλων
μονοπωλιακών ενώσεων, τα πράγματα τραβούσαν «φυσιο-
λογικά» προς την παγκόσμια συνεννόηση ανάμεσά τους για
τη δημιουργία διεθνών καρτέλ(…) Ας δούμε πως αναπτύσ-
σεται αυτό το υπερμονοπώλιο.” (*1 σελ. 66)

“Στη Γερμανία(…) Πριν από το 1900 υπήρχαν οχτώ ή εφτά
«ομάδες» στην ηλεκτρική βιομηχανία και η καθεμιά τους
αποτελούνταν από μερικές εταιρίες (συνολικά ήταν 28) και
πίσω από την καθεμιά βρίσκονταν από 2 έως 11 τράπεζες.
Στα 1908-1912 όλες αυτές οι ομάδες συγχωνεύτηκαν σε
δύο ή σε μία. (σ.σ. αναφέρεται στις AEG και Siemens)(…)
Η περίφημη A.E.G. (Γενική Εταιρία Ηλεκτρισμού), που ανα-
πτύχθηκε με αυτό τον τρόπο, κυριαρχεί σε 175-200 εταιρίες
(με το σύστημα της «συμμετοχής»)(…) αποτελεί μια γιγάντια
«συνδυασμένη» επιχείρηση που παράγει(…) από καλώδια
και μονωτήρες μέχρι αυτοκίνητα και αεροπλάνα(…) Η συγ-
κέντρωση όμως στην Ευρώπη ήταν επίσης συστατικό του
προτσές συγκέντρωσης στην Αμερική(…) Έτσι διαμορφώ-
θηκαν δύο «δυνάμεις» (σ.σ. εννοεί την γερμανική AEG και
την αμερικάνικη General Electric) ηλεκτρισμού: «άλλες,
εντελώς ανεξάρτητες από αυτές, ηλεκτρικές εταιρίες δεν
υπάρχουν στη γη»” (*1 σελ. 68)

“Και να που το 1907 ανάμεσα στο αμερικάνικο και το γερ-
μανικό τραστ υπογράφτηκε συμφωνία για το μοίρασμα του
κόσμου. Ο συναγωνισμός παραμερίζεται(…) Το μοίρασμα
όμως του κόσμου ανάμεσα σε δύο ισχυρά τραστ δεν αποκλείει
φυσικά το ξαναμοίρασμα, αν αλλάξει ο συσχετισμός των δυ-
νάμεων λόγω της ανισομετρίας της ανάπτυξης, των πολέμων,
των χρεοκοπιών κτλ(…) παράδειγμα πάλης για το ξαναμοί-
ρασμα αποτελεί η βιομηχανία πετρελαίου” (*1 σελ. 69)

“Όταν υποκαθιστά κανείς το ζήτημα του περιεχομένου
της πάλης και των συμφωνιών ανάμεσα στις ενώσεις των
κεφαλαιοκρατών με το ζήτημα της μορφής της πάλης και
των συμφωνιών (σήμερα ειρηνική, αύριο όχι ειρηνική, με-
θαύριο πάλι όχι ειρηνική), σημαίνει ότι ξεπέφτει στο ρόλο
του σοφιστή ” (*1 σελ. 74)

Οι μονοπωλιακές ενώσεις μοιράζοντας πρώτα απ’ όλα

τις εσωτερικές αγορές, «καταχτώντας περισσότερο ή λιγό-
τερο» ολοκληρωτικά την παραγωγή μιας δοσμένης χώρας,
αναπτύσσοντας τις εξαγωγές κεφαλαίων και τις σφαίρες
επιρροής, οδηγούνται σε συνεννόηση και συμφωνίες μοι-
ράσματος του κόσμου. Συμφωνίες που δεν είναι παρά η έκ-
φραση μιας διαρκούς πάλης, η οποία μπορεί να αλλάζει
μορφή (ειρηνική ή όχι κλπ.) όχι όμως και περιεχόμενο. Ο
«ελεύθερος συναγωνισμός» και τα κατά φαντασίαν προτε-
ρήματά του, όπως τα υφαίνει αιώνες τώρα η αστική δια-
νόηση, είναι νεκρά. Αδίστακτα συμφέροντα μοιράζουν και
μοιράζονται τον πλανήτη, καταπατώντας λαούς, κράτη ή άλ-
λες επιχειρήσεις.

Ο Λένιν επιλέγει, με εκτεταμένη αναφορά στο παράδειγμα
της ηλεκτρικής βιομηχανίας, να περιγράψει πώς έγινε η
συγκέντρωση και το μοίρασμα του κόσμου ανάμεσα σε δύο
μονοπώλια. Το ίδιο κάνει με την εμπορική ναυσιπλοϊα, με
το καρτέλ σιδηροτροχιών και τα τραστ ατσαλιού, αλλά και
το συνδικάτο τσίγκου, τις εκρηκτικές ύλες κλπ. Ειδικά για
τον κλάδο των πετρελαίων περιγράφεται μια τιτάνια μάχη
που έλαβε χώρα πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ανά-
μεσα σε δύο στενά τότε συνδεδεμένα τραστ (του Ροκφέλερ
και του Ρότσιλντ) από τη μια και του ανερχόμενου γερμα-
νικού ιμπεριαλισμού (που επεδίωκε το «ξαναμοίρασμα»
του κόσμου) από την άλλη, με ήττα του δεύτερου. Είναι χα-
ρακτηριστικό και ενδεικτικό των προπολεμικών συνθηκών
(και της «ανάγκης» αναδιανομής των σφαιρών επιρροής),
ότι σε όλους τους τομείς που αναφέρονται, με εξαίρεση αυ-
τόν των πετρελαίων, ο ένας ιμπεριαλιστικός πόλος, το ένα
τραστ, είναι πάντα γερμανικό. 

Η σύμφυση, η πλοκή των κρατικών μονοπωλίων, ο κοινός
ρόλος τους στην εξυπηρέτηση των ιμπεριαλιστικών συμφε-
ρόντων, η χρήση της «κρατικής βοήθειας» για την εξυγίανση
των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα όρια της χρεοκοπίας,
όπως καταδεικνύεται, συνιστούν μια ακόμη καθαρή απάν-
τηση στη φενάκη του αιτήματος για «κρατικοποιήσεις των
μεγάλων επιχειρήσεων» σε αυτές τις συνθήκες. 

Μάλιστα ο Λένιν επιλέγει ένα απόσπασμα από το περιο-
δικό Die Bank, κάνοντας λόγο για τις πολύτιμες ομολογίες
των αστών της Γερμανίας: «Καιρός είναι πια οι κρατικοί
σοσιαλιστές μας, που τους τυφλώνει μια ωραία αρχή, να
καταλάβουν επιτέλους ότι στη Γερμανία τα μονοπώλια ποτέ
δεν επιδιώκανε(…) να εξυπηρετούν τους καταναλωτές ή
έστω να αφήνουν στο κράτος ένα μέρος από το επιχειρη-
ματικό κέρδος, μα πάντα χρησίμευαν για να εξυγιάνουν τις
ιδιωτικές βιομηχανίες που βρίσκονται σχεδόν στα πρόθυρα
της χρεοκοπίας».

Βασικό συμπέρασμα της ανάγνωσης των στοιχείων αυτού
του κεφαλαίου, είναι ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα η
«παγκόσμια αγορά» έχει μοιραστεί. Οι εταιρίες που ανα-
φέρονται στο έργο του Λένιν (AEG, Siemens, Standard Oil,
Shell κλπ) παραμένουν κυρίαρχες στον πλανήτη και σήμε-
ρα, καθώς και τα κράτη που τις εκπροσωπούν. Με μια δόση
υπερβολής, μπορούμε να πούμε ότι παρά τα όσα (κρίσεις,
πόλεμοι, επαναστάσεις, παλινορθώσεις) μεσολάβησαν από
τότε, τα πράγματα στον πλανήτη μοιάζουν πακτωμένα. Οι
κύριες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, όπως εμφανίστηκαν στο
προσκήνιο της ιστορίας έναν αιώνα πριν, καθορίζοντας τις
εξελίξεις στον πλανήτη και παρά τις όποιες μεταβολές
στους συσχετισμούς, συνεχίζουν να υπάρχουν, να ανταγω-
νίζονται μεταξύ τους και με κάθε τρόπο να κυριαρχούν,
σκορπώντας ανείπωτη δυστυχία στους λαούς του κόσμου.
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vi) Το μοίρασμα του κόσμου ανάμεσα 
στις μεγάλες δυνάμεις

“Ο κόσμος για πρώτη φορά είναι πια μοιρασμένος, έτσι
που στο εξής, θα γίνονται μόνο ξαναμοιράσματα(…) Ζούμε
στην ιδιόρρυθμη εποχή της παγκόσμιας αποικιακής πολι-
τικής. Που είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη «νεότατη
βαθμίδα ανάπτυξης του καπιταλισμού», με το χρηματι-
στικό κεφάλαιο ” (*1 σελ. 76)

“(…)το χρηματιστικό κεφάλαιο και
η ανταποκρινόμενη σε αυτό διεθνής
πολιτική, που οδηγεί στον αγώνα των
μεγάλων δυνάμεων για το οικονομικό
και πολιτικό μοίρασμα του κόσμου,
δημιουργούν ολόκληρη σειρά από με-
ταβατικές μορφές κρατικής εξάρτη-
σης… ποικίλες μορφές των εξαρτημέ-
νων χωρών, που πολιτικά και τυπικά εί-
ναι ανεξάρτητες, στην πράξη όμως είναι
μπλεγμένες στα δίχτυα της χρηματιστικής
και διπλωματικής εξάρτησης… Λόγου χά-
ρη η Αργεντινή(…) «βρίσκεται σε τέτοια
χρηματιστική εξάρτηση από το Λονδίνο,
που πρέπει να την ονομάζουμε σχεδόν αγ-
γλική εμπορική αποικία»” (*1 σελ. 85)

“ (…) Όμως τις μεγαλύτερες «ευκολίες
και τα μεγαλύτερα οφέλη τα δίνει(…) μια
τέτοια υποταγή, που συνδέεται με την απώ-
λεια της πολιτικής ανεξαρτησίας των χωρών και των λαών
που υποδουλώνονται»” (*1 σελ. 81)

“Σημασία για το χρηματιστικό κεφάλαιο δεν έχουν μόνο
οι πηγές πρώτων υλών που έχουν ανακαλυφθεί πια, αλλά
και οι πιθανές πηγές(…) Από δω βγαίνει και η αναπόφευκτη
τάση του χρηματιστικού κεφαλαίου να ευρύνει το οικονομικό
έδαφος, ακόμα και το έδαφος γενικά(…) έτσι και το χρημα-
τιστικό κεφάλαιο γενικά επιδιώκει ν’ αρπάξει όσο το δυνατό
περισσότερα εδάφη, οποιαδήποτε, οπουδήποτε και με οποι-
οδήποτε τρόπο, γιατί υπολογίζει τις πιθανές πηγές πρώτων
υλών, γιατί φοβάται μη μείνει πίσω στο λυσσαλέο αγώνα για
τα τελευταία κομμάτια του αμοίραστου κόσμου ή για το ξα-
ναμοίρασμα των μοιρασμένων πια κομματιών” (*1 σελ. 83)

“Το εξωοικονομικό εποικοδόμημα, που υψώνεται πάνω
στη βάση του χρηματιστικού κεφαλαίου, η πολιτική του, η
ιδεολογία του δυναμώνουν την τάση προς αποικιακές κα-
ταχτήσεις.” (*1 σελ. 84)

Με σαφή τρόπο, τέτοιο που να μη δικαιολογεί τις κάθε
είδους «παρανοήσεις» για το αν ο Λένιν ορίζει τα ιμπερια-
λιστικά κράτη ή όχι και με παράθεση πολυάριθμων στοι-
χείων, γίνεται ξεκάθαρο ότι στις αυγές του 20ου αιώνα το
μοίρασμα του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις έχει
τελειώσει. Από εκεί και στο εξής η ενδοϊμπεριαλιστική δια-
μάχη μπορεί να έχει στόχο μόνο το ξαναμοίρασμά του. Ταυ-
τόχρονα διακρίνονται διαφορές στο ρόλο, την ισχύ και τη
δυναμική που παρουσιάζουν οι έξι αυτές δυνάμεις. Όλες οι
άλλες χώρες (σε αυτές προφανώς κατατάσσεται και η Ελ-
λάδα) ακόμα και αυτές που φαινομενικά και τυπικά απο-
λαμβάνουν την «πολιτική ανεξαρτησία» τους, στην πραγ-
ματικότητα είναι υποταγμένες στο χρηματιστικό κεφάλαιο
των κυρίαρχων κρατών και άρα εξαρτημένες. 

Με ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα της Πορτογαλίας,
γίνεται φανερό ότι ακόμη και αυτή η άλλοτε (και φαινομε-

νικά το 1900 ακόμη) αποικιακή δύναμη, στις συνθήκες του
ιμπεριαλισμού δεν μπορεί να ξεφύγει από την κυριαρχία
του χρηματιστικού κεφαλαίου και να βρεθεί κάτω από την
«κηδεμονία» της Αγγλίας. Είναι ένα μικρό κράτος που δια-
τηρεί τις αποικίες του, μόνο και μόνο επειδή οι συσχετισμοί
είναι τέτοιοι που οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να «κα-

ταλήξουν» στο ξαναμοίρασμα των αποικιών
του και του «επιτρέπεται να τις συντηρεί»,
επειδή οι πορτογαλικές αποικίες μετατρέ-
πονται σε προέκταση του αγγλικού ιμπε-
ριαλισμού, ως αντανάκλαση της οικονο-
μικής και τελικά πολιτικής εξάρτησης της
Πορτογαλίας από την Αγγλία. Έτσι διάβα-
σε ο Λένιν τη θέση της Πορτογαλίας στον
ιμπεριαλιστικό κόσμο, αναλύοντας τις
συνθήκες και το περιεχόμενο, χωρίς να
εγκλωβίζεται στη φόρμα. Δεν είδε ιμ-
περιαλισμό, σε μια χώρα που διατη-
ρούσε αποικίες, αλλά εξάρτηση.

Και αυτή η ανάγνωση του κόσμου
είναι πολύ μακριά από τη μονόπλευρη
οπτική (την οποία πλέον υιοθετεί και
το ΚΚΕ), που βλέπει στην ίδρυση ελ-
ληνικών σούπερ μάρκετ στα βαλκά-
νια, ιμπεριαλιστική διείσδυση! 

Η μετέπειτα εξέλιξη της Πορτο-
γαλίας σε ένα ολόπλευρα εξαρτημένο κράτος,

που έναν αιώνα μετά η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα την κα-
τέταξε στα PIIGS, αποδεικνύει την ορθότητα της λενινιστι-
κής προσέγγισης.

Η ανάλυση του κόσμου που κάνει ο Λένιν έναν αιώνα πριν
διατηρεί την αξία της στο ακέραιο και ως υπόδειγμα για τον
τρόπο που οφείλουμε να διαβάζουμε την πραγματικότητα,
αλλά και για το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ισχύει ακόμη
και σήμερα. Οι χώρες που ορίζει ως μισοαποικιακές και η
εξέλιξή των οποίων μένει (από τότε) να κριθεί είναι η Περ-
σία, η Κίνα και η Τουρκία. Για την υπόθεση της Κίνας υπάρ-
χουν πολλές αναφορές στο έργο του Λένιν, αφού η εξέλιξη
της (ως μιας πολυπληθούς χώρας) απασχολούσε τότε όλο
τον οικονομικό κόσμο. Σήμερα η υπόθεση της Τουρκίας
έχει κριθεί, ενώ το Ιράν ακόμη εξακολουθεί να κινείται πά-
νω στις εύθραυστες ισορροπίες των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών. Η Κίνα αφού βάδισε το δρόμο της επανάστασης
εξασφάλισε την ανεξαρτησία της και τώρα πια μέσα από
την εδραίωση της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, σε ρόλο
ανερχόμενης δύναμης διεκδικεί τη θέση της στο ξαναμοί-
ρασμα του κόσμου. 

Και έχει σημασία η αναφορά σε αυτό, γιατί ακριβώς κα-
ταδεικνύει ότι η ανατροπή του ιμπεριαλιστικού ζυγού, η
διεκδίκηση της ανεξαρτησίας μιας χώρας στις «νέες» συν-
θήκες προϋποθέτει επαναστατικές διαδικασίες και νίκες
του λαϊκού κινήματος. 

Αντίθετα η αριστερά της Ανταρσύα και του ΚΚΕ, βλέπει
τη μετατροπή της Ελλάδας από εξαρτημένη σε ιμπεριαλι-
στική χώρα, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει τα
ιστορικά γεγονότα και τις πολιτικές διεργασίες που δικαιο-
λογούν κάτι τέτοιο. Σαν να έκανε μια εξαίρεση, μια «χάρη»
στην Ελλάδα ο διεθνής ιμπεριαλισμός και στην περίοδο του
«λυσσαλέου αγώνα» και των ανταγωνισμών, της χάρισε την
ανεξαρτησία της!

Η ανάγκη για επέκταση των εδαφικών κτήσεων αποτελεί
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βασική ιδιότητα των ιμπεριαλιστικών κρατών, ακόμη και
για τη διεκδίκηση άγνωστων και πιθανών πηγών πρώτων
υλών. Ο Λένιν στον επίλογο αυτού του κεφαλαίου παραθέτει
ένα κείμενο του ιστορικού Ντριό: «Τα τελευταία χρόνια όλα
τα ελεύθερα μέρη της γης εκτός από την Κίνα, τα κατέλαβαν
οι Δυνάμεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Πάνω
σε αυτό το έδαφος προκλήθηκαν κιόλας κάμποσες συγ-
κρούσεις(…) τα έθνη που δεν έχουν εξασφαλιστεί κινδυ-
νεύουν να μην πάρουν ποτέ το μερίδιό τους και να μη συμ-
μετάσχουν στην τεράστια εκείνη εκμετάλλευση της υδρο-
γείου, που θα είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά γεγονότα του
ερχόμενου (δηλαδή του ΧΧ) αιώνα(…) Σ’ αυτό το μοίρασμα
του κόσμου, σ’ αυτό το ξέφρενο κυνήγι των θησαυρών και
μεγάλων αγορών της γης(…)»

γ) Βασικές παραδοχές
1. Σε ότι αφορά τα χραρακτηριστικά γνωρίσματα του ιμ-

περιαλισμού, όπως παρατίθενται παραπάνω, αλλά και στο
σύνολο της λενινιστικής θεώρησης σαν ολοκληρωμένο ερ-
γαλείο ανάγνωσης και κατανόησης του «οικονομικού προ-
βλήματος» του σύγχρονου κόσμου, δεν μπορεί να υπάρχει
καμία παρανόηση. Οι επιλεκτικές αναφορές που γίνονται
σε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ιμπεριαλι-
σμού (ή ακόμη και σε μια φράση) που παραθέτει ο Λένιν
(πχ τα μονοπώλια, ή οι εξαγωγές κεφαλαίων) και οι αυθαί-
ρετες γενικεύσεις (του τύπου όπου υπάρχουν μονοπώλια
έχουμε ιμπεριαλιστικά κράτη) που χτίζονται πάνω σε αυτές,
δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι οικονομικές
ιδιότητες του ιμπεριαλι-
στικού σταδίου είναι αυ-
τές που αναλυτικά ανα-
φέρθηκαν και συνολικά
παρμένες αποτελούν
και τα διακριτικά γνω-
ρίσματα των ιμπεριαλι-
στικών κρατών. Και στο
βαθμό που αυτό δεν
αποτελεί κοινή παραδο-
χή, αν δηλαδή ο καθένας
προσδίδει άλλο περιεχό-
μενο από αυτό στον ιμ-
περιαλισμό «του», δεν
μπορεί να εξελιχθεί καμία συζήτηση και πολύ περισσότερο
καμία συζήτηση που να καταλήγει σε γόνιμα συμπεράσματα
στα πλαίσια των οργανώσεων και των αγωνιστών της αρι-
στεράς.

2. Ο ιμπεριαλισμός, ως ανώτατο στάδιο του καπιταλι-
σμού, παρουσιάζεται στο παγκόσμιο ιστορικό προσκήνιο
στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν αφορά κάποια «πολιτική
επιλογή», ούτε πρέπει να συγχέεται με τον επεκτατισμό ή
το μιλιταρισμό. Αποτελεί ένα διακριτό στάδιο του καπι-
ταλιστικού συστήματος και το περιεχόμενό του αφορά,
πρώτα και κύρια, τις οικονομικές του ιδιότητες όπως πε-
ριγράφονται παραπάνω. Άρα με αυτό το περιεχόμενο, ο ιμ-
περιαλισμός και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι υφίστανται κα-
τά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και δεν απλώνονται γενικώς
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξαν-
δρος, η ρωμαϊκή ή η οθωμανική αυτοκρατορία, δεν έχουν
καμία σχέση με βιομηχανική παραγωγή και μονοπώλια,
δεν έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο τού ιμπεριαλισμού

όπως καθορίστηκε από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα
και άρα δεν ορίζονται ως τέτοια. Όπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνει ο Λένιν:

“Οι «γενικοί» όμως συλλογισμοί για τον ιμπεριαλισμό
που ξεχνούν ή βάζουν σε δεύτερη μοίρα τη διαφορά των
κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών μετατρέπονται
αναπόφευκτα στην πιο τιποτένια χυδαιόττητα ή σε κομπα-
σμό, όπως η σύγκριση της Μεγάλης Ρώμης με τη Μεγάλη
Βρετανία. Ακόμα και η αποικιακή πολιτική των προηγού-
μενων σταδίων του καπιταλισμού διαφέρει ουσιαστικά από
την αποικιακή πολιτική του χρηματιστικού κεφαλαίου.” (*1
σελ. 81)

3. Ο ιμπεριαλισμός παρουσιάζει οικουμενικότητα. Αν
τα προηγούμενα οικονομικά στάδια (προμονοπωλιακός κα-
πιταλισμός, φεουδαρχία κλπ) μπορούσαν να συνυπάρχουν
χρονικά, η γέννηση του χρηματιστικού κεφαλαίου και το
μοίρασμα του κόσμου από αυτό, σηματοδότησε για πρώτη
φορά στην παγκόσμια ιστορία την ενιαία κίνηση της ανθρω-
πότητας σε ένα κοινό οικονομικό σύστημα. Εκτός από τη
μια χούφτα των κρατών στα οποία γεννήθηκε η κυρίαρχη
χρηματιστική ολιγαρχία, στο ιμπεριαλιστικό σύστημα
αναγκαστικά περιέρχονται και όλα τα υπόλοιπα κράτη στα
οποία απλώνει τα δίχτυα του το χρηματιστικό κεφάλαιο.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι στον κόσμο γίνονται όλα ενι-
αία, όπως περιγράφεται στις ποικίλες θεωρίες της παγκο-
σμιοποίησης. Η ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη όχι
απλά δεν αμβλύνεται, αλλά αποχτά ακόμη πιο βαθιά χαρα-
κτηριστικά, οξύνεται ακόμα περισσότερο στη φάση του ιμ-

περιαλιστικού σταδίου.
Όλα τα κράτη εμπλέκον-
ται και εντάσσονται στο
παγκόσμιο ιμπεριαλιστι-
κό σύστημα, αλλά με
διαφορετικό τρόπο και
διακριτό ρόλο. Και επί
της ουσίας από τη μία εί-
ναι τα λιγοστά κράτη κα-
ταπιεστές και από την
άλλη αυτά, που μέσα από
«σειρά από μεταβατικές
μορφές κρατικής εξάρ-
τησης», ανήκουν με τον

ένα ή τον άλλον τρόπο στις «ποικίλες μορφές των εξαρτη-
μένων χωρών», που ακόμη και αν «πολιτικά και τυπικά είναι
ανεξάρτητες, στην πράξη όμως είναι μπλεγμένες στα δίχτυα
της χρηματιστικής και διπλωματικής εξάρτησης».

4. Η οικουμενικότητα του ιμπεριαλισμού καθιστά άνευ
περιεχομένου κάθε αναφορά σε τοπικούς ιμπεριαλιστές
και άρα εξαρχής απορρίπτει κάθε θεωρητική σύλληψη
που βλέπει πολλούς ιμπεριαλισμούς και κατ’ επέκταση
μεγάλα και μικρά ιμπεριαλιστικά κράτη και πολύ περισ-
σότερο το «χτίσιμο πυραμίδων με αυτά». Η έννοια του ιμ-
περιαλιστικού κράτους υφίσταται μόνο σε πλανητική κλί-
μακα και αν κάποιος αγνοήσει αυτή τη βασική παραδοχή,
τότε είναι καταδικασμένος να παρουσιάσει έναν κόσμο «γε-
μάτο ιμπεριαλισμούς», έναν κόσμο που θα αποτελείται απο-
κλειστικά από ιμπεριαλιστικά κράτη. Ιμπεριαλιστικό κράτος
είναι αυτό που ανταγωνίζεται, επειδή οικονομικά έχει την
ανάγκη, πολιτικά θέλει και στρατιωτικά μπορεί, τα άλλα λι-
γοστά ιμπεριαλιστικά κράτη σε όλη την υδρόγειο. Μπορεί
να υπάρχει ένα κράτος σε ρόλο τοπικού εκφραστή των συμ-
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φερόντων μιας ιμπεριαλιστικής δύναμης (π.χ. Ισραήλ), ένα
κράτος που αντανακλώντας σε αυτό, τα συμφέροντα και η
ιμπεριαλιστική πολιτική μεγάλων δυνάμεων, θα το χαρα-
κτηρίζουν επεκτατικές πολιτικές, αλλά με κανέναν τρόπο
δεν μπορεί να υπάρχει «τοπικός ιμπεριαλιστής». Δεν μπο-
ρεί να υπάρχει κράτος, δηλαδή, που ερήμην των μεγάλων
δυνάμεων, θα κυριαρχήσει στα Βαλκάνια (όπως ήθελαν την
Ελλάδα οι τροτσκιστικές θεωρίες των δυνάμεων που σήμε-
ρα βρίσκονται στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ), ως τοπικός και ανεξάρτη-
τος ιμπεριαλιστικός ηγεμόνας. Γιατί απλά τέτοια σπιθαμή
γης, που να μην ανήκει στη σφαίρα επιρροής και εκμετάλ-
λευσης μιας μεγάλης ιμπεριαλιστικής δύναμης δε υπάρχει
και δεν θα αφεθεί να υπάρξει. Από τις αρχές του 20ου αιώνα
οποιοδήποτε τέτοιο κενό (με εξαίρεση τις χώρες και τα χρό-
νια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης) έχει εκλείψει από τον
πλανήτη. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και για την κυ-
ρίαρχη χρηματιστική ολιγαρχία, η οποία δεν αφορά γενικώς
και αορίστως το χρηματιστικό κεφάλαιο οποιουδήποτε με-
γέθους, αλλά αυτού του μεγέθους που εκπροσωπείται από
τα ιμπεριαλιστικά κράτη.

5. Υπάρχει ο ιμπεριαλισμός ως ιδιαίτερο ανώτατο στάδιο
του καπιταλισμού, τα ιμπεριαλιστικά κράτη και η συνυφα-
σμένη με αυτά ιμπεριαλιστική πολιτική. Είναι έννοιες δια-
κριτές, με διαφορετικό περιεχόμενο και καμία σύγχυση –
σκόπιμη ή όχι– δεν δικαιολογείται ανάμεσα τους.

6. Η θεωρητική ανάλυση για τον ιμπεριαλισμό δεν έχει
και δεν πρέπει να έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Δεν μπορεί
δηλαδή να αρχίζει και να τελειώνει στο πεδίο του οικονο-
μισμού. Η ανάλυση για τον ιμπεριαλισμό αποκτά νόημα όταν
καταλήγει σε πολιτικά συμπεράσματα, θέσεις και τακτική.
Έτσι, όποιος αναφέρεται στον ιμπεριαλισμό κρύβοντας τις
αντιθέσεις που γεννήθηκαν –και κυριάρχησαν– με αυτόν,
όποια και αν είναι αφετηρία του καταλήγει να γίνεται ένας
ακόμη εξωραϊστής του συστήματος. Από τις αρχές του 20ου

αιώνα οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, δηλαδή οι αντιθέ-
σεις που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στα ισχυρά κράτη, και

ο χαρακτήρας αυτών των αντιθέσεων, έγινε η αιτία για δύο
παγκόσμιους πολέμους που όρισαν τις εξελίξεις στην αν-
θρωπότητα. 

Εκτός όμως από τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ιμπεριαλι-
στικά κράτη, πρέπει να διαβαστεί σωστά και η δεσπόζουσα
στις σημερινές συνθήκες αντίθεση ανάμεσα στα λιγοστά
ιμπεριαλιστικά κράτη-εκφραστές της κυρίαρχης χρημα-
τιστικής ολιγαρχίας και τους λαούς των καταπιεζομένων
εθνών. Χωρίς σε καμία περίπτωση να υποτιμάται η θεμε-
λιώδης αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας, στον σημερινό κό-
σμο η αντίθεση που βρίσκεται στη βάση όλων των μεγάλων
πολιτικών ζητημάτων, η αντίθεση που έρχεται στην επιφά-
νεια όλο και πιο έντονα μέσα από κάθε κρίσιμο πολιτικό
γεγονός, είναι αυτή που φέρνει τους λαούς αντιμέτωπους
με τον ιμπεριαλισμό. Ειδικά στη φάση βαθέματος και δι-
εύρυνσης της οικονομικής κρίσης και της εξαιρετικής όξυν-
σης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που την συνο-
δεύουν, αυτή η αντίθεση κατακλύζει όλες τις πλευρές της
κοινωνικής ζωής και άρα εξ ορισμού βρίσκεται στο επίκεν-
τρο της δημόσιας συζήτησης, ακόμα και αν αυτό γίνεται με
στρεβλό τρόπο. 

Είναι η αντίθεση που υπάρχει πίσω (αλλά και αναδεικνύε-
ται) από τα μνημόνια, τις πολύμορφες επεμβάσεις, τους πο-
λέμους και τα εκατομμύρια των εξαθλιωμένων και πεινα-
σμένων των καταπιεζόμενων εθνών, είναι η αιτία της ανεί-
πωτης δυστυχίας των εκατομμυρίων προσφύγων. 

Για χώρες όπως η Ελλάδα, η λανθασμένη ανάγνωση –και
άρα τοποθέτηση– πάνω στο ζήτημα αυτής της κυρίαρχης
αντίθεσης μπορεί να έχει μόνο ολέθριες συνέπειες για το
κίνημα και το λαό 

Αναφορές-Πηγές
(*1 -Β. Ι. ΛΕΝΙΝ «Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλι-

σμού» ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1977)
(*2 -Νίκος Μπελογιάννης «Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα» εκδό-

σεις Σύγχρονη Εποχή 1998)
(*3 -2ο Συνέδριο Μ-Λ ΚΚΕ 1998- Κείμενα Αναλύσεων, Έκδοση της
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Σ τις 27 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται
75 χρόνια από την ίδρυση του EAM,
που σήμανε το εγερτήριο σάλπισμα

ενάντια στην ξένη κατοχή. Oι κομμουνιστές
σε μια περίοδο όπου όλα τα έσκιαζε η φο-
βέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, διατύπωσαν
το σάλπισμα του αγώνα. Διαμόρφωσαν τις
προϋποθέσεις της παλλαϊκής κινητοποίησης,
σύμφωνα με το τρίπτυχο επιβίωση - απε-
λευθέρωση - λαοκρατία. Σε μια περίοδο
όπου η κυρίαρχη τάξη πρόδιδε ανοιχτά ή
κρυφά τους αγώνες του λαού, διασπούσε
την ενότητά του και έκανε πιο βασανιστική
και αιματηρή την πάλη του, το ηρωϊκό KKE
πρόκρινε το δρόμο της αντίστασης με τη δη-
μιουργία του Eθνικού Aπελευθερωτικού Mε-
τώπου (ΕΑΜ).

Tη νύχτα της 27ης Σεπτέμβρη υπογράφηκε
το ιδρυτικό του EAM. O εργαζόμενος λαός
της χώρας, όλοι οι Έλληνες πατριώτες ορ-
γανωμένοι στο ΕΑΜ, άρχισαν την αδυσώπητη
πάλη ενάντια στο χιτλερικό κατακτητή με
ένοπλο φορέα της πάλης αυτής τον Eλληνικό
Λαϊκό Aπελευθερωτικό Στρατό (EΛAΣ). Mια
καινούργια σελίδα αρχίζε στη νεοελληνική
ιστορία. Kάτω από την καθοδήγηση του EAM,
με σπονδυλική του στήλη το KKE, ο λαός μας
ανέπτυξε έναν σκληρότατο και πολυσήμαντο
αγώνα για την κατάκτηση της λευτεριάς του. 

Έγιναν μεγάλες αντιφασιστικές κινητο-
ποιήσεις, δόθηκε η μάχη της επιβίωσης,
τσακίστηκαν τα σχέδια του φασίστα κατα-

κτητή για την πολιτική επιστράτευση. Tο EAM
δημιούργησε το λαϊκό στρατό, τον EΛAΣ, και
τη νεολαία του, την EΠON και έδωσε τη μάχη
ενάντια στον κατακτητή σ’ όλα τα επίπεδα.

Tο EAM εξέφρασε την παλλαϊκή θέληση
να διώξει το φασίστα κατακτητή, να συντρί-
ψει τους προδότες του εσωτερικού που συ-
νεργάστηκαν μαζί του, να καθαρίσει την Eλ-
λάδα από τα φασιστικά υπολείμματα της 4ης
Aυγούστου και να δημιουργήσει ένα ελεύ-
θερο δημοκρατικό κράτος, με το λαό αφέντη
στον τόπο του.

O λαός και οι κομμουνιστές, δεν έδρεψαν
τους καρπούς του αγώνα τους. Ανεξάρτητα
από τα βαριά λάθη και τη συνθηκολόγα
γραμμή της ηγεσίας απέναντι στους απόντες
του απελευθερωτικού αγώνα και τον αγγλι-
κό ιμπεριαλισμό, η εποποιία της Εθνικής Αν-
τίστασης παραμένει ανεξίτηλος τίτλος δόξας
και τιμής για τον αδούλωτο ελληνικό λαό
και το κομμουνιστικό κίνημα. «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-
ΕΠON» ήταν και παραμένει «O ΔΡOMOΣ ΤΩΝ
ΛΑΩΝ». Ενάντια σ’ αυτό το δρόμο, οργανώ-
θηκε η επέμβαση του αγγλικού ιμπεριαλι-
σμού το Δεκέμβρη του 1944.

H αστική τάξη, μη έχοντας ερείσματα μέσα
στο λαό, στις παραμονές της απελευθέρω-
σης εκλιπαρούσε την επέμβαση του αγγλι-
κού ιμπεριαλισμού. O Γεώργιος Παπανδρέου
έγραφε στον Tσώρτσιλ ότι είναι απαραίτητη
η παρουσία ισχυρών στρατιωτικών δυνάμε-
ων για να νικήσουν τον EΛAΣ.

Mετά το Δεκέμβρη στην εξουσία ήρθαν
οι απόντες του αγώνα και οι συνεργάτες
του κατακτητή. Άρχισε εξοντωτικός διωγμός
των αγωνιστών της Eθνικής Aντίστασης και
επιβλήθηκε ένα αντιλαϊκό καθεστώς πλή-
ρους υποταγής στον αγγλικό και αργότερα
στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Tο καθε-
στώς αυτό στα βασικά του χαρακτηριστικά,
ιδιαίτερα όσον αφορά στην υποταγή στον
ιμπεριαλισμό, εξακολουθεί να υπάρχει και
σήμερα.

Δημοσιεύουμε σημαντική δουλειά την
οποία επιμελήθηκε η συντρόφισσα Θέμις
Αμάλου μαζί με ομάδα νεολαίων από την
ΠΟΡΕΙΑ. Η δουλειά αυτή, η οποία τιτλοφο-
ρείται “Πολεμάμε και τραγουδάμε – Η τέ-
χνη στην Αντίσταση”, σαν στόχο έχει να
αναδείξει μια σημαντική πλευρά της δράσης
του ΕΑΜ στην περίοδο της Αντίστασης, αυτή
της ανάπτυξης της λαϊκής τέχνης.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 5
Αυγούστου 2016, κατά τη διάρκεια πολιτι-
στικής εκδήλωσης αφιερωμένης στην τέχνη
την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης,
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 4ου
Camping της ΠΟΡΕΙΑΣ. Η εκδήλωση περιε-
λάμβανε μεταξύ άλλων και την παρουσίαση
ενός μικρού θεατρικού αποσπάσματος από
έργο το οποίο παίχτηκε στα βουνά της Ελεύ-
θερης Ελλάδας και ολοκληρώθηκε με μου-
σική βραδιά αφιερωμένη στο πολιτικό και
το αντάρτικο τραγούδι.

Η Τέχνη στ
ην 

Αντίστα
ση

αφι
ερω

μα

Ανεξίτηλος τίτλος τιμής για τους κομμουνιστές και το λαό, η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης
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Το τραγούδι αυτό, ανώνυμου δημιουργού ή δημιουργών, που πα-
τάει στην παράδοση των κλέφτικων & δημοτικών τραγουδιών και
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του ΔΣΕ ‘Εξόρμηση’ στις 15 Ιούνη
του ’48, τραγουδιόταν από τους αντάρτες στο βουνό. Κι όπως και
κάθε άλλο αντάρτικο τραγούδι της περιόδου, αντανακλά το πνεύμα
της αντίστασης και της λαϊκής τέχνης που άνθισε κι απλώθηκε
στους κόλπους του Εαμικού κινήματος, αλλά και στη διάρκεια του
Εμφυλίου, με κύριο πλαίσιο δράσης και δημιουργίας τα ελληνικά
βουνά, από τη μιαν άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, από τον Ψηλο-
ρείτη ως το Παγγαίο. Τέχνη πηγαία, που εκφράζεται άμεσα, με δο-
κιμασμένα εκφραστικά μέσα, τέχνη πάνω απ’ όλα βαθειά λαϊκή,
ανταποκρίνεται σ’ όλη τη διάρκεια της 8ετίας ’41-‘49 στο πιο επι-
τακτικό κάλεσμα στη νεότερη ιστορία του τόπου: να εκφράσει το
πνεύμα της λαϊκής αντίστασης ενάντια στο φασίστα κατακτητή και
κάθε επίβουλο δυνάστη, αλλά και το παλλαϊκό αίτημα για δημο-
κρατία, λαοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη. Άλλωστε η τέχνη, ως
τρόπος γνώσης του κόσμου κι ύψιστη δημιουργική έκφραση του
ανθρώπου, δεν θα μπορούσε παρά να συνδέεται διαλεκτικά με τη
μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα δεσμά
της εκμετάλλευσης και της υποτέλειας, δεν θα μπορούσε παρά να
εμπνέεται από το όραμα του ‘βασιλείου της Ελευθερίας’. 

Παρακολουθώντας μ’ ενάργεια την κοινωνικο-πολιτική διάσταση
των ιστορικών δρώμενων, σταθερά φιλτραρισμένων από τη λαϊκή
ματιά – μ’ αυτήν άλλωστε ταυτίζεται, η τέχνη ετούτη αντανακλά το
ώριμο λαϊκό αίτημα για ένα ριζικό κοινωνικό μετασχηματισμό, για
κοινωνική απελευθέρωση, όπως σημειώνει ο Κώστας Βάρναλης
στον πρόλογο του βιβλίου “Τραγούδια της αντίστασης” του Δημη-
τρίου στα 1946. Πρόκειται για ριζοσπαστισμό χωρίς προηγούμενο
στη νεότερη ελληνική ιστορία: η πολιτική, από πάρεργο φιλόδοξων
αντρών και διανοουμένων, γίνεται για εκατοντάδες χιλιάδες αν-
θρώπους χειροπιαστό μέσο για τη δραστική αντιμετώπιση της κα-
ταστολής, της τρομοκρατίας και της καταστροφής. Εξέλιξη που πι-
στώνεται στη δραστική επίδραση του κομμουνιστικού κινήματος,
και που εκφράζεται ως ρήξη με το πολιτικό κατεστημένο και την
κυρίαρχη ιδεολογία, το δεσποτισμό των παραδοσιακών δυνάμεων
και τη λειτουργία τους. 

Μήπως η έναρξη της εθνικής Αντίστασης, δεν σηματοδοτείται
από το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη της 31ης Οκτώβρη του ‘40, που
σύστηνε ‘Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ,
ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ’; Μήπως το
ΕΑΜ, που ιδρύεται με πρωτοβουλία των ελλήνων κομμουνιστών,

δεν αντανακλά την πολιτική των λαϊκών μετώπων ενάντια στο φα-
σισμό που είχε εμπνευστεί και προωθήσει η Κομμουνιστική Διε-
θνής; Ή μήπως η δραματική εξέλιξη, με την ωμή στρατιωτική επέμ-
βαση των αγγλο-αμερικανών, που συμπράττουν αγαστά με τη ντόπια
μεγαλοαστική τάξη, τους πολιτικούς εκπροσώπους της και το πα-
ρακράτος προκειμένου να μην πάρει ο λαός την τύχη του στα χέρια
του, η όξυνση της ταξικής αντιπαράθεσης κι η οργανωμένη απάν-
τηση κομμουνιστών και λαού, δεν αποτυπώνεται στην ποίηση και
τα τραγούδια της εμφυλιακής περιόδου; 

Ο αγώνας για την ελευθερία και τη λαοκρατία, δεν ξεσηκώνει
μονάχα το λαό, αλλά και την πνευματική πρωτοπορία του τόπου.
Μια νέα λογοτεχνία ξεπηδά, ένας νέος ποιητικός και θεατρικός
λόγος, νέο τραγούδι, μπολιάζονται οι εικαστικές τέχνες, η ζωγρα-
φική, η χαρακτική, ζωντανεύει το σκίτσο. Πρόκειται για μια καλλι-
τεχνική έκρηξη - από τις πρώτες ακόμα μέρες της Κατοχής, που
κορυφώνεται το καλοκαίρι του 1944 με τη συγκρότηση της ΠΕΕΑ·
μια πραγματική πολιτιστική αναγέννηση, που αντανακλά την χωρίς
προηγούμενο πολιτική χειραφέτηση του λαού μας.

Για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία του τόπου, παράγεται λαϊκή
τέχνη σε τέτοια έκταση κι ένταση. Ο λαός, συνεγερμένος απ’ το χει-
ροπιαστό όραμα μιας πατρίδας λεύτερης και λαοκρατούμενης, γί-
νεται ποιητής, μουσουργός, συγγραφέας για να την υμνήσει. Στην
πρωτοπορία, η αριστερά της διανόησης: Ο Κ. Βάρναλης στις
29/4/1941, από την ‘Πρωία’, με το χρονογράφημά του “Το αηδόνι”,
διαδηλώνει: “Α, δε θαμπώνει τη λαλιά μου/ θανάτου φοβέρα…” Και
σπεύδει να υπογραμμίσει την ουσία της πνευματικής Αντίστασης:
«Να πλησιάσουν οι πνευματικοί άνθρωποι το Λαό, να βάλουν την
καρδιά τους πάνω στην καρδιά του Λαού για να χτυπήσει ομόθυμα
μ’ εκείνην, να στεριώσουν περισσότερο τις ζωντανές και γόνιμες
δυνάμεις του Έθνους και να ξεριζώσουν τις στείρες πλάνες που
έχει. Δεν έχουν το δικαίωμα ν’ αρνηθούν αυτό το καθήκον, με διά-
φορες θεωρίες φυγής προς το ‘Εγώ’ (…)». Άλλωστε η ίδια εφημε-
ρίδα, με πρωτοπόρους τους Βάρναλη και Καρβούνη, γίνεται βήμα
αντίστασης δεκάδων λογοτεχνών και πανεπιστημιακών, μεταξύ των
οποίων οι Λουντέμης, Αυγέρης, Ρώτας, Καραγάτσης, Τερζάκης,
Λαμπρινός, Κριαράς, Βρεττάκος, Λαπαθιώτης. 

Από τις πρώτες σημαντικές εκδηλώσεις μαζικής αντίστασης,
όπου ο αθηναϊκός λαός συναντιέται με τον πνευματικό κόσμο, είναι
η κηδεία του Παλαμά, στις 27 Φλεβάρη του 1943. Μπροστά στους
κεραυνοβολημένους ναζί, χιλιάδες κόσμου ακολουθεί το φέρετρο,
ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, οργανώνεται στο ΕΑΜ, εκτός

Η Τέχνη στην Αντίσταση
«(…) Πέφτουν οι σφαίρες σα βροχή κι’ οι όλμοι σαν τη μπόρα,
τα βόλια από τ’ αυτόματα λες κι ειν’ πυκνό χαλάζι (...)
Θολούριασαν τα διάσελα κι’ οι κάμποι σκοτεινιάσαν,
και στις βαθιές τις λαγκαδιές σαν πίσσα κατακάθι.
Κι’ ένας στον άλλο λέγανε, στόμα σ’ αυτί οι φασίστες.
Καιρός να τους ξεφύγουμε με τούτα τα σκοτάδια.(...)
Κι’ όπως βαδίζουν φυλαχτά και παν να σκαπετήσουν,
το στράτευμα της λευτεριάς ξεγύμνωσε τις λόγχες. (...)
Και μια φωνή, τρανή βουή σηκώθη απ’ άκρη σ’ άκρη:
Πάνου τους ανταρτόπουλα, γενιά των αντρειωμένων.

Π Ο Λ Ε Μ Α Μ Ε Κ Α Ι Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α Μ Ε
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από λίγους υπερήλικες, που στηρίζουν παρόλα αυτά όπως μπο-
ρούν. Η πρώτη εαμική αντιστασιακή ομάδα που συγκροτείται με
πρωτοβουλία του Μάρκου Αυγέρη, με μέλη, μεταξύ άλλων, τον
Κωνσταντίνο Δημαρά, το Γιώργο Θεοτοκά και τον Ηλία Βενέζη, κυ-
κλοφορεί την εφημερίδα «Ελευθερία», η οποία απαγορεύεται από
τους Ιταλούς όταν μετά το 4ο φύλλο της συλλαμβάνεται ο τυπογρά-
φος της. Εαμικές ομάδες λογοτεχνών συγκροτούνται και σε συνοι-
κίες της Αθήνας, όπως λ.χ. στους Αμπελόκηπους, στην Καλλιθέα,
στο Φάληρο. Ξεχωριστή ομάδα συγκροτούν οι Κρητικοί λογοτέχνες·
αξιοσημείωτη είναι άλλωστε στη συνέχεια η πολιτιστική δραστη-
ριότητα της ΕΠΟΝ Κρήτης. Ελάχιστοι συγγραφείς, γνωστοί μετα-
ξικοί ή γερμανόφιλοι απέχουν, καθώς και ορισμένοι που αρνούνται
την οργάνωση για λόγους αρχής, στηρίζοντας παρόλα αυτά το ΕΑΜ.
Τα εμπόδια που τίθενται από την τριπλή λογοκρισία (ιταλική, γερ-
μανική και της κατοχικής κυβέρνησης), αντιμετωπίζονται ευρη-
ματικά και δεν φρενάρουν την πνευματική κι εκδοτική δραστηριό-
τητα των εαμιτών. Η συμμετοχή στην εαμική Αντίσταση προπαγαν-
δίζεται ως εθνική αναγκαιότητα κι απαράγραφο ηθικό χρέος. Άρ-
θρα, ποιήματα, πεζά κι εμβατήρια για τους αντάρτες που μελοποι-
ούνται άμεσα, γράφονται σε “παράνομες εφημερίδες κ’ περιοδικά”
και κυκλοφορούν χέρι με χέρι. Ο αντιστασιακός τύπος είναι παν-
ταχού παρών. Οι αντιστασιακοί καλλιτέχνες συμμετέχουν στις κλα-
δικές απεργίες υποστηρίζοντας τα λαϊκά αιτήματα, σε κινητοποι-
ήσεις για την απελευθέρωση κρατουμένων αγωνιστών. Συγκεν-
τρώσεις οργανώνονται σε σπίτια, όπου απαγγέλλονται ποιήματα κ’
τραγουδιούνται αντάρτικα τραγούδια· σκετσάκια για Κουκλοθέατρο
και τον Καραγκιόζη παίζονται σε συσσίτια και νοσοκομεία. Διαβή-
ματα γίνονται προς κάθε κατεύθυνση κατά της τρομοκρατίας και
των εκτελέσεων, εναντίον της επιστράτευσης και της κατοχής. 

Αναμφίβολα, η τέχνη της περιόδου αντανακλά κυρίαρχα τη λαϊκή
βούληση και τους λαϊκούς αγώνες, φωτογραφίζοντας με αυξημένη
οξύτητα κι ενίοτε και χιούμορ, τις προθέσεις και τη στάση των εχ-
θρών, συνιστώντας ταυτόχρονα η ίδια πράξη αντίστασης. Κι αν στην
παρουσίασή μας αυτή, εστιάζουμε κυρίως στην τέχνη “του βουνού”,
είναι γιατί οι περισσότερες, οι πιο χαρακτηριστικές της εκδηλώ-
σεις, αφορούν τον Αγώνα στα βουνά, εκεί που η Αντίσταση φούν-
τωσε και κατά μείζονα λόγο κρίθηκε. 

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιόνα, 
μουγκρίζουν τ’ Άγραφα, σειέται η στεριά. 

Στ’ άρματα, στ’ άρματα, εμπρός στον αγώνα, 
για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά.
Ξαναζωντάνεψε τ’ αρματολίκι, 

τα μπράτσα σίδερο, φλόγα η ψυχή, 
λουφάζουν έντρομοι οι ξένοι λύκοι
στην εκδικήτρα μας αντρίκια ορμή.

Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα
στέλνει περήφανο χαιρετισμό, 

νέας ανάστασης χτυπά η καμπάνα, 
μηνάν τα όπλα μας το λυτρωμό.

Σπάμε την άτιμη την αλυσίδα
που μας εβάραινε θανατερά, θέλουμε λεύτερη εμείς πατρίδα

και πανανθρώπινη τη λευτεριά

Το αντάρτικο τραγούδι ‘στ’ άρματα – στ’ άρματα’, γράφεται στα
τέλη του 1942 από τον ποιητή και δημοσιογράφο Νίκο Καρβούνη,
που θα διατελέσει μεταξύ άλλων και υπεύθυνος γραφείου τύπου
της ΠΕΕΑ, όπως και του πρώτου ελεύθερου πρακτορείου ειδήσεων,
και μελοποιείται από τον αντάρτη μουσικό Αστραπόγιαννο, αλλιώς
Άκη Σμυρναίο, που θυμάται:

“Στο τέλος του 1942 και αρχές του 1943, οι Γερμανοί έκαναν εκ-

καθαριστικές επιχειρήσεις. Βρισκόμουν τότε σ’ ένα αντάρτικο σώ-
μα στην Αττικοβοιωτία. (…) Να ξέρετε πως ο πιο μεγάλος ηρωισμός
των ανταρτών βρίσκεται στο γεγονός πως ήταν αναγκασμένοι - και
τα κατάφερναν, να μετακινούνται συνεχώς, ιδίως στα πρώτα χρόνια.
Τότε λοιπόν, σε μια παράνομη μετακίνηση, μου έδωσαν ένα παρά-
νομο έντυπο, τον «Ριζοσπάστη» νομίζω, όπου δημοσιεύονταν οι
στίχοι του Καρβούνη. Το ποίημα είχε καρφωθεί στο μυαλό μου και
το επαναλάμβανα συνέχεια. Μέχρι που, στη διάρκεια μιας νυχτε-
ρινής πορείας, πηγαίναμε σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό –δε θυμάμαι
τώρα τ’ όνομά του– το τραγούδησα, το μελοποίησα. Το πρωί στο
χωριό, στην παραλία, μάζεψα μερικούς νέους, τους το έμαθα και
το τραγούδησαν. Έγινε γνωστό πολύ γρήγορα (...)» Ο Νίκος Καρ-
βούνης με τη σειρά του αποφαίνεται λακωνικά: «Ήταν προϊόν έξαρ-
σης και οργής μαζί».

Η ανάγκη να τραγουδηθεί ο αγώνας και το όραμα, να περάσει
στα χείλη ολονών, γίνεται φανερή από την πρώτη στιγμή. Για το
αντιστασιακό – γνωστότερο ως αντάρτικο τραγούδι, την πιο δημο-
φιλή μορφή τέχνης της Αντίστασης και του Εμφυλίου, επιστρα-
τεύονται όλες οι πηγές. Λόγιες κατ’ αρχήν δημιουργίες, όπως στην
περίπτωση του Ύμνου του ΕΛΑΣ, που γράφτηκε κατόπιν παραγγε-
λιάς από την εαμίτισσα ποιήτρια Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη και
μελοποιήθηκε από τον αντάρτη μουσικό Νίκο Τσάκωνα. Σε ερώ-
τηση πως ένιωθε που χιλιάδες λαού τραγουδούσαν τους στίχους
της, αλλά και τι ένιωθε κάθε φορά που άκουγε η ίδια τον ύμνο, η
ποιήτρια απαντά: “μα απλούστατα, κείνο που είπε ο Μάρκος Αυ-
γέρης στην εισήγησή του. Μια κάποια δικαίωση για τη ζωή μου”. 

Επιστρατεύονται ακόμα η φόρμα και σπανιότερα ο στίχος των
κλέφτικων και των δημοτικών τραγουδιών, αλλά και ρώσικα επα-
ναστατικά τραγούδια και μελωδίες που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή
σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Κυρίως όμως, τ’ αντάρτικα τρα-
γούδια γεννιούνται, πλάθονται και μεταπλάθονται στα βουνά από
ανώνυμους αγωνιστές, πριν τη μάχη ή και μετά, σε στιγμές ανά-
παυλας ή περίσκεψης, για να υμνηθούν οι αντιστασιακές οργανώ-
σεις, οι καπεταναίοι, οι αρχηγοί και οι αντάρτες, ιστορικά και ηρωι-
κά γεγονότα, επαναστατικά και αντιστασιακά ιδανικά κι ιδέες που
εμψυχώνουν στις δύσκολες ώρες, η ίδια η συνθήκη της ελευθερίας
πάνω στο βουνό. Αναφέρονται στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης,
σε τόπους, στις γυναίκες του αγώνα, στη μάνα, την αδερφή, στη
φύση που τους περιβάλλει. 

Η καταφυγή σε εμβατήρια και τραγούδια του ’21, όπως ο “Θού-
ριος” του Ρήγα ή το “Μαύρη ειν’ η νύχτα στα βουνά”, σε κλέφτικα
και δημοτικά, με τις παραλλαγές που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες,
δεν είναι τυχαία· δείχνει την πρόθεση του ξεσηκωμένου λαού να
συνδεθεί με την αγωνιστική παράδοση του τόπου, με την κλεφτου-
ριά, αντανακλώντας την αγωνιστική ιστορική συνέχεια και τα εθνικά
αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Αντίστασης. 
Αϊτός στον Ήλιο πέταξε, μ’ ολόχρυσες φτερούγες
απάνω απ’ τον Ταΰγετο κι απάνω από τη Μάνη
κι από βραδύς εκούρνιασε στο δόλιο Μονοδένδρι
εκεί που πέσαν εκατόν δέκα οκτώ λεβέντες
βάγια σούρνει στη μύτη του κι αστέρια στα φτερά του
φωνές και χαιρετίσματα σούρνει στ’ ακρόνυχά του
βάζουν μάνες τα κλάματα και σείστει ο κάτου κόσμος
πάφτε μάνες τα κλάματα - πάφτε τα μοιρολόγια
τι πέφτουν τ’ άνθια των δεντρών σκίζουνε τα λιθάρια
κι απάνω στον Ταΰγετο ειν’ κι’ άλλα παλικάρια.

Το πελοποννησιακό αυτό τραγούδι, που πατάει επίσης στην κλέ-
φτικη – δημοτική παράδοση, γράφτηκε λίγο καιρό μετά την εκτέ-
λεση, το Νοέμβρη του 1943, 118 Εαμιτών που προδόθηκαν από
ντόπιους δοσίλογους στο Μονοδένδρι Λακωνίας, 26 χιλιόμετρα βο-
ρειότερα από τη Σπάρτη, στο δρόμο για την Τρίπολη. Ανάμεσά τους
κι ένας γιατρός ονόματι Καρβούνης, που αρνήθηκε τη χάρη που
του ‘διναν οι Γερμανοί – είχε σπουδάσει στη Γερμανία - απαιτώντας
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να μη γίνει καμιά απολύτως εκτέλεση. 
Θεμελιώδη γνωρίσματα του αντάρτικου τραγουδιού, ο παραινε-

τικός, ηρωικός τόνος, η αμεσότητα και η πηγαιότητα, στοιχεία που
αποτυπώνονται χαρακτηριστικά σ’ ένα από τα πιο δημοφιλή ανυ-
πόγραφα αντάρτικα, που μελωδικά στηρίχτηκε σ’ ένα παλιό ρώσικο
επαναστατικό τραγούδι. 
Είμαι του ΕΛΑΣ αντάρτης και στα όρη κατοικώ
Και για την ελευθεριά μας και τον θάνατο αψηφώ
Το τουφέκι μου στον ώμο το σπαθί μου στο πλευρό
Απ’ τα όρη κατεβαίνω τους φασίστες κυνηγώ
Δεν φοβάμαι την κρεμάλα δεν φοβάμαι το σχοινί
Και στο πέρασμά μου τρέμουν Ράλληδες και Γερμανοί
Ράλληδες ταγματαλήτες, Μπουραντάδες, Γερμανοί
Τα κεφάλια σας θα πέσουν απ’ τ’ αντάρτικο σπαθί
Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο αντάρτης του ΕΛΑΣ
Θα σ’ ανάψει τη λαμπάδα της τιμής, της λευτεριάς

Αντιστασιακά τραγούδια θα γράψουν πολλοί, γνωστοί και μη,
συνθέτες, ποιητές, στιχουργοί της εποχής. Ανάμεσά τους, οι Νίκος
Τσάκωνας, Κώστας Καλαντζής ή ‘Θεσσαλός’, Γιώργος Κοτζιούλας,
Μενέλαος Λουντέμης, Ευάγγελος Μαχαίρας, Ναυσικά Φλέγγα –
Χατζή, Γιάννης Μιχαλόπουλος ή ‘Ωρίων’, Δημήτρης Ραβάνης - Ρεν-
τής, Απόστολος Σπήλιος, Βασίλης Ρώτας, Χάρης Σακελλαρίου, Γε-
ράσιμος Σταυρολέμης ή ‘Γρηγόρης’. 

Τέχνη λαϊκή και ριζοσπαστική, λοιπόν, που εμπνέεται από την
παράδοση, ολοκληρώνεται συχνά συλλογικά και λειτουργεί άμεσα.
Όπως εύστοχα περιγράφεται από τον αντιστασιακό ποιητή Νικη-
φόρο Βρεττάκο, “στις μεγάλες αγωνιστικές στιγμές του λαού μας
ή και των λαών, δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένει
κανείς τη διαδικασία ωρίμαν-
σης της ποιητικής δημι-
ουργίας. Η ώρα της μάχης
χρειάζεται στίχους για άμε-
ση χρήση, όπως για άμεση
χρήση χρειάζεται τα βόλια
και το μπαρούτι”. 

Από τα πιο πολυτραγουδι-
σμένα ως σήμερα αντάρτικα,
είναι το τραγούδι που γρά-
φτηκε με αφορμή την πρώτη
μάχη του ΕΛΑΣ, τη μάχη στο
Μικρό Χωριό, υπόδειγμα συλ-
λογικής και κυρίως πηγαίας
δημιουργίας. Λίγα λόγια για την
ιστορία του: 

Από το φθινόπωρο του 1942, η
ένοπλη Αντίσταση είναι μονόδρο-
μος για τη Ρούμελη που βρίσκεται
υπό τη σταθερή απειλή των Ιταλών. Η ομάδα του Άρη αριθμεί πια
300 αντάρτες. Όταν διερχόμενοι Γερμανοί στρατιώτες απαντούν τυ-
χαία το νεαρό Μικροχωρίτη Τάσο Γουρνά και τον ρωτούν που θα
βρουν καρύδια, αυτός αθώα προτείνει το χωριό του. Οι Γερμανοί
ανεβαίνουν τον Τυμφρηστό, κι οι ενήμεροι στο μεταξύ αντάρτες
που ενεδρεύουν στο Κλαυσί, τους χτυπούν, τραυματίζοντάς τους
για εκφοβισμό. Περιποιούνται παρόλα αυτά τις πληγές τους, πριν
τους αφήσουν όμως, ο Άρης τους προειδοποιεί: “Σας αφήνουμε
για πρώτη και τελευταία φορά, εδώ όμως δεν θα ξαναπατήσετε”.
Δεν τους εκτελούν, για το φόβο αιματηρών αντίποινων στα γύρω
χωριά. Η απάντηση δίνεται απ’ τους Ιταλούς, με τη σύλληψη ομήρων
απ’ το Μικρό και Μεγάλο Χωριό. Στις 17 του Δεκέμβρη τ’ “αντάρτικα
του Άρη” φτάνουν μ’ ελάχιστα όπλα στο χωριό και στρατοπεδεύουν
στο σχολείο. Ο Τάσος Λευτεριάς, που έχει ήδη σταλεί στη Ρούμελη
δεν θέλει μάχη, κυρίως επειδή τα όπλα είναι λιγοστά. Έτσι σκέ-
φτονται κι οι τρομαγμένοι Μικροχωρίτες. Ο Άρης όμως, που νιώθει

πως πρέπει να στεριώσει το αντάρτικο στη Ρούμελη, αντιδρά: “Δεν
βγήκαμε στο βουνό για να φάμε το ψωμί σας. Βγήκαμε για να πο-
λεμήσουμε για τη λευτεριά”. 

Απ’ το φυλάκιο των ανταρτών, πληροφορούνται ότι 2000 Ιταλοί
φτάνουν απ’ το Καρπενήσι. Φαίνεται ότι ειδοποιήθηκαν από τις
ντόπιες αρχές για την ύπαρξη ανταρτών στην περιοχή, ώστε οι Ιτα-
λοί να εκτιμήσουν την κίνηση. Με την άφιξή τους στο Μεγάλο Χω-
ριό, οι Ιταλοί πιάνουν ομήρους και τους κλείνουν στο σχολείο. Ο
παπάς του χωριού, Κώστας Τζεβελέκας με τ’ όνομα, απ’ τους πρώ-
τους που πέταξαν τα ράσα για να πάρουν τ’ άρματα, διαβάζει ευχές
για τη νικηφόρα έκβαση της μάχης. Την ίδια ώρα στο Μικρό Χωριό
στήνεται ενέδρα. Οι αντάρτες στρατοπεδεύουν απέναντι απ’ τη ρε-
ματιά που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού για να ’χουν ορατότητα.
Άψογη ενέδρα, με πρόβλεψη πλαγιοφυλακών, υπόδειγμα αντάρτι-
κης τακτικής. Με το που μπαίνουν οι Ιταλοί στο χωριό δέχονται τα
οργανωμένα πυρά των ανταρτών. Συγχρόνως, πολυβόλα χτυπούν
απ’ το Μεγάλο Χωριό. Πρώτος σκοτώνεται ο Ιταλός διοικητής. Ακο-
λουθούν 70 ακόμα. Απ’ την πλευρά των ανταρτών σκοτώνεται ο
16χρονος Κλέαρχος, αλλιώς Κώστας Μπίρτσας. Καθιερώνεται το
αντάρτικο σύνθημα ‘Κλέαρχος’ - παρασύνθημα ‘Μικρό Χωριό’. Την
ώρα της μάχης οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού με τα παιδιά
καταφεύγουν σε μια χαράδρα, στη σπηλιά της Μπλουρέντζας, όπου
βρίσκεται το βλαχόσπιτο του Κατσιγιάννη. Η νύχτα παγερή, η αγω-
νία περισσεύει και τα μωρά δεν σταματούν να κλαίνε. Εκεί κι η
Ναυσικά Φλέγγα, αλλιώς γνωστή σαν Πρωτομαγιά. Σ’ ένα μπακα-
λόχαρτο που βρίσκει, γράφει πέντε στίχους για τα βουνά που στε-

νάζουν, τ’ αντάρτικα του Άρη, το
δόλιο το Μικρό Χωριό. Δυο νέοι
απ’ το χωριό που τραγουδούν
καλά, οι Πολύζος και Γιαννα-
κόπουλος, επιχειρούν να το
μελοποιήσουν. Κοντεύει να
ξημερώσει όταν πρωτοτρα-
γουδιέται. Ο μαχητής και
συνθέτης Αλέκος Ξένος γρά-
φει τη μουσική σε παρτιτού-
ρα, και το τραγούδι κυκλο-
φορεί στόμα με στόμα σ’
όλα τα γύρω χωριά. Το
χαρτάκι μπαίνει σ’ ένα μι-
κρό πορτοφολάκι στην
τσάντα της Ναυσικάς κι
εκεί μένει. Ο καπετάν
Περικλής της ζητάει να

του το δώσει για να βγάλει αντίγραφα. Εκείνη
δεν το δίνει ούτε στον Άρη. Όταν ο τελευταίος το πρωτακούει, χα-

ριτολογώντας της λέει: “Αυτό το «έσφαξε» θα μπορούσες να το
παραλείψεις”. 
Αναστενάζουν τα βουνά κι ο ήλιος σκοτεινιάζει
Το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει
Λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά πέφτουν ντουφέκια αλάργα
Ο Άρης κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλικάρια
Έλα βρε άπιστε Ιταλέ κορόιδο Μουσολίνι
Να μετρηθούμε εδώ μαζί να δεις το τι θα γίνει
Δεν έχεις γέρους κι άρρωστους μικρά παιδιά να σφάξεις
μηδέ κορίτσια ντροπαλά ούτε χωριά να κάψεις
Αρνάδες για να τυραννάς στη μέση στο παζάρι
έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Άρη
Που γρήγορος σαν τον αητό σαν το γοργό τ’ αγέρι
προδότες έσφαξε πολλούς με δίκοπο μαχαίρι

Τα τραγούδια που επενδύθηκαν με τη μουσική διεθνών εμ-
βατηρίων ήταν είτε μεταφράσεις των ξένων πρωτότυπων ή ντό-
πιες δημιουργίες. Εκείνα που πατούσαν σε σκοπούς δημοτικών
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τραγουδιών, ήταν δύο λογιών: Εκείνα που διατήρησαν τη μου-
σική αλλά και τη μορφή των δημοτικών με μικρές παραλλαγές
στο περιεχόμενο των στίχων, κι από την άλλη, νέες δημιουργίες,
που ‘ντύθηκαν’ μουσικά με παλιούς, καθιερωμένους σκοπούς.
Η μουσική των αντάρτικων υπήρξε καθοριστική για την εξάπλω-
σή τους, καθώς ο λαός ήταν εξοικειωμένος με τα δημοτικά, του
ήταν λοιπόν ευκολότερο να τα δεχτεί, να τα τραγουδήσει και να
τα διαδώσει. 

Ο Κώστας Βάρναλης λέει για το αντάρτικο τραγούδι: “Και στα
κλέφτικα τραγούδια και στα τραγούδια της Αντίστασης είναι κοινή
η αγάπη της λευτεριάς και της πατρίδας, καθώς και το πνεύμα
της θυσίας του ατόμου για το καλό του συνόλου. Όμως τα τραγούδια
της Αντίστασης έχουνε και μερικά καινούργια στοιχεία, που η ιστο-
ρική εξέλιξη και η κοινωνική διαφοροποίηση τα έφερε σαν και-
νούργιες κινητήριες δυνάμεις ενάντια στην αντίδραση. Είναι ο ξε-
κάθαρος και συνειδητός σκοπός, όχι μονάχα για την εθνική απε-
λευθέρωση, παρά και για την κοινωνική. Μέσα στα τραγούδια τού-
τα ορίζεται κατηγορηματικά ο δημοκρατικός χαρακτήρας του αγώ-
να. Μιλούνε για λαοκρατία, την ισότητα των ανθρώπων, για την
κατάργηση της σκλαβιάς των δουλευτάδων, για την επικράτηση
του Δίκιου. Αλλά και κάτι παραπάνου: ξέρουν οι αγωνιστές, πως
δεν είναι μονάχα “λευτερωτές της νέας γενιάς κι εκδικητές”, παρά
και “χτίστες” νέας ζωής. Ξέρουν ακόμα, πως είναι η πλειοψηφία
του λαού (“Στα γερά μας στήθια – μια φωνή λαλεί: είμαστε οι πολ-
λοί”). Και ξέρουν ακόμα πως η εθνική τους λευτεριά απλώνεται
ως την πανανθρώπινη. (…)”. 

Ο ποιητής Βασίλης Ρώτας, που πιστώνεται κάμποσους στί-
χους αντάρτικων τραγουδιών, αποφαίνεται: “Δεν χρειάζεται να
ψάξει κανείς πολύ. Σ’ όλες τις αφηγήσεις, οι αντάρτες που έρ-
χονται και φεύγουν με τραγούδια, είναι εικόνα πολύ συχνή. (…)
Σε κείνους που θεωρούν καθοριστικό το γεγονός ότι στην Κα-
τοχή και τ’ αντάρτικο ακούγονταν παλιά δημοτικά τραγούδια και
ρώσικες μελωδίες, έχουμε να πούμε πως η λαϊκή δημιουργία
υιοθετεί δημιουργικά, με την ίδια ευκολία κι αφέλεια που δη-
μιουργεί. Το χαρακτηριστικό της είναι το φυσικό και το αβίαστο,
είτε τραγουδά κι εκφράζεται με δανεισμένη μελωδία, είτε πα-
ράγει και γεννά τη νέα. (…) Αρκεί ν’ αναφέρουμε σαν παράδειγμα
γι’ αυτά πως το κλαρίνο, οι Έλληνες το πρωτογνώρισαν απ’ τις
βαυαρικές μπάντες, το βιολί απ’ τους πλανόδιους γύφτους στα
Βαλκάνια, πως η μελωδία «Ένα νερό κυρα-Βαγγελιώ» είναι
στρατιωτικό σάλπισμα του γαλλικού στρατού, κ.λπ. Στα θέματα
αυτά, οι απαιτήσεις για καθαρότητα κι αυθεντικότητα είναι ρα-
τσισμός”. 

Ας σημειωθεί πως ο μεγάλος συνθέτης Ντιμίτρι Σοστακόβιτς,
απ’ όλη την ευρωπαϊκή παραγωγή στο φεστιβάλ αντιστασιακού
τραγουδιού που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι το 1948, διάλεξε
μόνο ελληνικά τραγούδια, που ενορχήστρωσε και παρουσίασε κα-
τόπιν στη Σ.Ε.

Θα ήταν παράλειψη, αν δεν αναφερόμασταν και στη συμβολή του
ρεμπέτικου τραγουδιού στην Αντίσταση. Θα ήταν άλλο τόσο ανι-
στόρητο, να ισχυριστούμε ότι οι ρεμπέτες ανέβηκαν στο βουνό. Δεν
ανέβηκαν. Όταν όμως οι εκπρόσωποι του ελαφρού τραγουδιού σί-
γησαν μετά την αποχώρηση των Ιταλών, πολλοί απ’ αυτούς μάλιστα
δεν δίστασαν να ψυχαγωγήσουν τους Γερμανούς, οι ρεμπέτες εκ-
φράστηκαν γράφοντας αντιναζιστικά τραγούδια, περιγράφοντας
ζωντανά την κατοχική συνθήκη, και σε ορισμένες περιπτώσεις, μι-
λώντας από καθαρή ταξική θέση. Κάποιοι από τους πιο χαρακτη-
ριστικούς εκπροσώπους του ρεμπέτικου της εποχής, όπως ο Βα-
σίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Χιώτης, ο Μιχάλης Γενίτσαρης κι ο
Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας, γράφουν τραγούδια που κα-
ταδικάζουν την κοινωνική ανισότητα και την καταστολή, κι υμνούν
τους αντάρτες, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Χαρακτηριστικό είναι το τρα-
γούδι του Μπαγιαντέρα που ακολουθεί: 

ΕΑΜ [Μπαγιαντέρας]
Σου στέλνω χαιρετίσματα απ’ τα βουνά, μανούλα,
Στο καραούλι βρίσκομαι, στην πιο ψηλή ραχούλα
Έχω τ’ αγρίμια συντροφιά, έχω και τα ζαρκάδια,

με τους συντρόφους περπατώ, μέρες, αυγές και βράδια
Τον ουρανό για σκέπασμα, τη γη έχω για στρώμα

Και το ΕΑΜ μες στην καρδιά, γι αυτό θα μπω στο χώμα.

Το Σεπτέμβρη του ’43, μετά την παράδοση της ιταλικής Μεραρχίας
Πινερόλο στους αντάρτες, ο Β. Τσιτσάνης παίζει στην Πύλη Τρικάλων
αυτοσχέδια τραγούδια για τους εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής
που έχουν μαζευτεί κάποια σε ρεμπέτικο σκοπό. Σ’ ένα απ’ αυτά,
όπως θυμάται ο Σπύρος Οικονόμου, παλιός αντάρτης του ΕΛΑΣ, τρα-
γουδά ο Δημήτρης Ασβεστάς. Από κει και το μικρό απόσπασμα: 

“Καλώς τα τ’ ανταρτάκια μας απ’ τα νερά τα κρύα
που πολεμούσαν στα βουνά για την ελευθερία”

Από τα πιο φλογερά αντιστασιακά ρεμπέτικα, αυτό που γράφτηκε
για τον Άρη μετά το θάνατό του. Ο Νίκος Μάθεσης έγραψε τους
στίχους και το μελοποίησε ο Μανώλης Χιώτης (1945). Το τραγούδι
δεν ηχογραφήθηκε, και μετά το θάνατο του Χιώτη (1970), ο Μιχάλης
Γενίτσαρης μελοποίησε εκ νέου στα 1974 τους στίχους του Μάθε-
ση. “Όταν έσβησε το καντήλι του παλικαριού έκατσα και το ‘γραψα,
γιατί έγινε θρήνος. Θρήνος και ύμνος”, διηγείται ο Νίκος Μάθεσης. 

Αντιλαλούνε τα βουνά κλαίνε τα κλαψοπούλια
ο Βελουχιώτης χάθηκε ψηλά σε μια ραχούλα
Τι έχεις κλαψοπούλι μου και χαμηλά κοιτάζεις
για πες μου τι σε πλήγωσε και βαριαναστενάζεις
Μαράθηκαν τα λούλουδα χάθηκε το φεγγάρι
ένας λεβέντης έσβησε που τον ελέγαν Άρη
Κείνος δε θέλει κλάματα δε θέλει μοιρολόγια
θέλει αγώνες και χαρές αρματωσιές και βόλια
Αλλά και στη διάρκεια του Εμφυλίου πήραν θέση οι ρεμπέτες.

Ρεμπέτικο της εμφυλιακής περιόδου, κι η ‘Συννεφιασμένη Κυρια-
κή’ του Βασίλη Τσιτσάνη. Αφηγείται ο ίδιος: “Κατά την περίοδο
της κατοχής στη Θεσσαλονίκη, εμπνεύσθηκα και τη «Συννεφια-
σμένη Κυριακή». Και μου έδωσε την αφορμή ένα από τα τραγικά
περιστατικά που συνέβαιναν τότε στον τόπο μας, με την πείνα, τη
δυστυχία, το φόβο, την καταπίεση, τις συλλήψεις, τις εκτελέσεις.
Το κλίμα που μου ενέπνευσε τους στίχους, μου ενέπνευσε και τη
μελωδία. (…) Ήθελα να φωνάξω για τη μαύρη απελπισία, αλλά συγ-
χρόνως και για την υπερηφάνεια του λαού μας που δε σηκώνει χα-
λινάρι και σκλαβιά. Η «Συννεφιασμένη Κυριακή» δεν είναι μόνο
ένα περιστατικό της κατοχής, αλλά κλείνει μέσα της όλη την τρα-
γική εκείνη περίοδο. Ότι είχα μέσα μου και ότι έκρυβα από τα θλι-
βερά γεγονότα που ζούσα, τα είπα με το τραγούδι μου αυτό. Το είχα
έτοιμο από τότε, με αρχικό τίτλο «Ματωμένη Κυριακή», διότι εκεί-
νη τη βαριά χειμωνιάτικη νύχτα μιας Κυριακής, είδα με τα μάτια
μου το θάνατο ενός παλικαριού. Μάτωσε η καρδιά μου κι εγώ με
τη σειρά μου μάτωσα το τραγούδι. (…)”.
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Από τον αγώνα δεν έλειψαν οι εικαστικοί
δημιουργοί, προπαγανδίζοντας με τα ιδιαί-
τερα όπλα τους τα μηνύματα της Αντίστασης. 

Η άνοδος του κινήματος, δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του πολι-
τικού ρόλου της χαρακτικής, που αποκτά
ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκρισμα. Η αγωνι-
στική χαρακτική, που ξεκινά με δημοσιεύ-
σεις στο ‘Ριζοσπάστη’ και σ’ άλλα αντιστα-
σιακά έντυπα, γίνεται κυρίαρχη κατεύθυν-
ση. Οι Γιώργος Φαρσακίδης, Δημήτρης

Γιολδάσης, Μέμος Μακρής, Γιάννης Κε-
φαλληνός, Λουκία Μαγγιώρου, Βάσω Κα-
τράκη, Χρήστος Δαγκλής, Βάλιας Σεμερτζί-
δης, Χρήστος Καπράλος, Κώστας Γραμμα-
τόπουλος, Άννα Κινδύνη, Γιάννης Στεφανί-
δης, Ασαντούρ Μπαχαριάν, Γιώργος Σικε-
λιώτης, Θανάσης Απάρτης, Ορέστης Κανέλ-
λης, Τάσσος, και πολλοί άλλοι ακόμα συν-
θέτουν έναν ενιαίο τύπο προπαγανδιστικής
τέχνης, σαφή, πειστικό και άμεσο ως προς
το περιεχόμενό του.

Ένας ιδιαίτερος εικαστικός, στρατευμέ-
νος στην Αντίσταση είναι κι ο Φωκίων Δη-
μητριάδης, που αποτυπώνει με τα χαρα-
κτηριστικά σκίτσα του τον καθημερινό
αγώνα και τα δεινά του δοκιμαζόμενου λα-
ού, αξιόπιστο τεκμήριο της κατοχικής πε-
ριόδου όπως την έζησε ο λαός της μεγα-
λούπολης, αντανακλώντας τη λαϊκή ματιά,
και μαζί τις αξίες και τον βαθύ ανθρωπι-
σμό των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων
της Αντίστασης. 
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ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ

Ο�ΝΕΟΣ�ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ.
Οι�Αθηναίοι�δεν�έχασαν�το�χιούμορ�τους:�-
Καλημέρα.�Πόσα;�-Δεκαπέντε.�Εσύ;�-Είκοσι.

Επρόκειτο�για�τα�κιλά�που�έχασαν.

“Δεν�το�θέλω.�Σκότωσες�τον�μπαμπά�μου!”Καθημερινή�ήταν�η�περισυλλογή�χιλιάδων
αποστεωμένων�νεκρών�από�τα�κάρα�του

Δήμου,�εξαιτίας�του�λιμού.

”Κατά�τη�γενική�απεργία�του�Ιουλίου�1943�οι
Γερμανοί�πυροβόλησαν�στο�πλήθος�των

διαδηλωτών.�Μεταξύ�των�θυμάτων�και�μια
κοπέλα�που�έπεσε�τραυματισμένη�μπροστά

στο�τανκ.�Ο�οδηγός�έβαλε�μπρος�και
καταπλάκωσε�την�τραυματισμένη”.�Η

τρομοκρατία�των�κατοχικών�αρχών�απέναντι
στους�Έλληνες�πολίτες�έλαβε�απροκάλυπτο

χαρακτήρα.

– Ώστε�δεν�έχεις�πενήντα�λίρες�να�μου�δώσεις;
Τότε�είσαι�κομμουνιστής�και�

θα�τουφεκισθείς!

ΟΙ�ΕΝΔΟΞΟΙ�ΖΗΤΙΑΝΟΙ�ΜΑΣ.
-Όχι�κύριε,�όχι�από�σας!...

ΣΑΔΙΣΜΟΣ
Η�μνηστή�του�φονιά�ενός�προδότη�υπουργού

υποχρεώνεται�να�καθίσει σε�μια�αναμμένη�ηλε-
κτρική�κουζίνα.�Παρ’�ότι�υπέστη�τρομερά�εγ-
καύματα,�δεν�μαρτύρησε�τους�συντρόφους�της.



ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Το μικρό μας αφιέρωμα στους εικαστικούς της Αντίστασης, θα ήταν λειψό, χωρίς μια

ελάχιστη αναφορά στους φωτογράφους της Αντίστασης, τον Σπύρο Μελετζή και τον Κώστα
Μπαλάφα:

«Όταν αρχίσαµε να συνειδητοποιούμε τι είναι σκλαβιά, πείνα, τρομοκρατία, ξυλοδαρμοί,
βασανιστήρια, εκτελέσεις, κρεµάλες, κάψιµο χωριών, […] να µας αρπάζουν το ψωµί, να
µην αφήνουν τίποτα δικό µας, τότε καταλάβαµε τι θα πει σκλαβιά και κατοχή […] Και μέσα
σε κείνη την κατάμαυρη απελπισία, ακούστηκε το βροντερό, το εθνοσωτήριο σάλπισµα του
Ε.Α.Μ., που καλούσε σε παλλαϊκό ξεσήκωµα όλο τον Ελληνικό λαό για την επιβίωσή του,
για τη λευτεριά του […] Όποιος έτυχε εκείνη την εποχή και ανέβηκε στα βουνά και βρέθηκε
στην ανταρτοκρατούµενη περιοχή στην Ελεύθερη Ελλάδα, αυτός δε θα ξεχάσει ποτέ σε τι
περιβάλλον βρέθηκε […] Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το γεμάτο ζωή και δράση βρέθηκα
και εγώ µε τη φωτογραφική µου µηχανή […] και µια μέρα οι φωτογραφίες μου αυτές θα
ήταν τα πιο αδιάψευστα, τα πιο αληθινά ντοκουμέντα που θα φανέρωναν […] όλη αυτή τη
δράση και τη δημιουργική πνοή που πραγματοποιούνταν σε όλους τους τομείς και σε όλες

τις εκδηλώσεις της ζωής στην Ελεύθερη Ελλάδα (…)”, καταθέτει ο Σπύρος Μελετζής. 
Ο Κώστας Μπαλάφας πάλι, απαθανάτισε τόσο την πορεία του ελληνικού στρατού στην αναμέτρηση με τους Ιταλούς, όσο και τον αγώνα

των ελασιτών, ως τυφεκιοφόρος του ΕΛΑΣ κι ο ίδιος. Λέει: “Πήρα το δικό μου δρόμο, αυτός είμαι. (…) Το να βγάλεις λίγα χρυσάνθεμα,
ακόμα και μια βαρκούλα που κουνιέται, δεν λέει σπουδαία πράγματα. Εδώ είναι ένας λαός τρανταχτός, που πέρασε δια πυρός και σιδήρου
(…) Αυτόν το λαό φωτογραφίζω. (…) Τον ενθουσιασμό και τη λεβεντιά των ανταρτών, αλλά και τις καταστροφές, τους σκοτωμούς, τα
καμένα χωριά και τον πόνο του λαού μας”. 
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(…) “Έχει σημασία να τονιστεί πως οι αντάρτες κι ο πληθυσμός τής
υπαίθρου αισθάνθηκαν πολύ την ανάγκη της τέχνης. Κι όπου δεν είχαν
ειδικούς ανθρώπους, γίνονταν οι ίδιοι τεχνίτες, δημιουργούσαν μο-
ναχοί τους (…) Τα παλικάρια που πολεμούσαν χρειάζονταν τραγούδια.
Έδιναν μάχες κι ήθελαν να τις θυμούνται. Έμπαιναν στα χωριά κι έπρε-
πε να τα ξεσηκώσουν. Ποιος θα ‘γραφε τους στίχους; Ποιος θα ‘βρισκε
το σκοπό; Οι ποιητές, οι μουσουργοί, έλειπαν στα κέντρα. Μα οι πο-
λεμιστές, ο αγωνιζόμενος λαός, δεν απογοητεύονταν εύκολα. Αυτοί
που με το τίποτα είχαν δημιουργήσει έναν επίφοβο στρατό, αυτοί που
είχαν θεμελιώσει μια νέα κατάσταση στα χωριά, ήταν ικανοί να τα βο-
λέψουν όλα. Έτσι πέτυχαν αβοήθητοι και στον τομέα της τέχνης. Έκα-
μαν και θέατρο. Άρχισαν από μιμήσεις σκετς κι έφτασαν σε κανονικές
παραστάσεις. Έκαμαν την αρχή με κουβέρτες και στο τέλος διέθεταν
σκηνικά. Οι ερασιτέχνες εξελίχθηκαν σε αληθινούς ηθοποιούς (…)
Αυτά όλα έγιναν χωρίς διδασκαλίες, αυθόρμητα και ομαδικά, στο πε-
ριθώριο της άλλης υπηρεσίας. Και το σπουδαίο είναι πως βρήκαν με-
γάλη απήχηση, πήραν παλλαϊκό χαρακτήρα. (…)”, καταθέτει ο Γιώργος
Κοτζιούλας, ποιητής, κριτικός, μεταφραστής και πεζογράφος της Αν-
τίστασης, στον πρόλογο του βιβλίου του “Θέατρο στα Βουνά”, χωρών-
τας μέσα σε είκοσι αράδες όλη την ουσία της λαϊκής τέχνης που άνθισε
στα ελεύθερα ελληνικά βουνά το αξεπέραστο ’44.

Δεν ήταν μόνο ο Κοτζιούλας, που δούλεψε μ’ όλες του τις δυνάμεις
για το “Θέατρο του Βουνού”. Ήταν κι ο Βασίλης Ρώτας, από τους στυ-
λοβάτες της πνευματικής δραστηριότητας στους κόλπους του ΕΑΜ,
ο μπαρμπα-Βασίλης, όπως τον αποκαλούσαν οι αντάρτες κι ο Γ. Ρί-
τσος, ο συγγραφέας Γεράσιμος Σταύρου που συνεργάστηκε στενά με
το Ρώτα, ο Χάρης Σακελλαρίου, που έγραψε μονόπρακτα ειδικά για
το Θέατρο του Βουνού, ο Νικηφόρος Ρώτας, ο Βάσης, η Άννα Ξένου
κι ο Γιώργος Δήμου, επαγγελματίες ηθοποιοί που αφοσιώθηκαν με
τη σειρά τους στο Θέατρο στα Βουνά.

Σαν πρώτη αφετηρία αυτής της προσπάθειας, σημειώνεται το Θε-
ατρικό Σπουδαστήριο που ιδρύει ο Βασίλης Ρώτας στα 1942 σε συμ-
φωνία με το ΕΑΜ, που περνάει στην αντιστασιακή ιστορία σαν επονί-
τικο καταφύγιο. Το θέατρο του Ρώτα λειτουργεί σαν ιδιαίτερη εστία

προβληματισμού και ζύμωσης, όπου οι Επονίτες αποκτούν θεατρική
παιδεία, ενώ συμμετέχουν σε σωρό εκδηλώσεις, με παραστάσεις σε
θέατρα, σε δρόμους και πλατείες, με κείμενα που ξεσηκώνουν το λαό,
ενώ οι εισπράξεις ενισχύουν το ταμείο της Αντίστασης. Το καλοκαίρι
του 1944, καθ’ υπόδειξη της ΠΕΕΑ, ο Ρώτας ιδρύει τον “Θεατρικό
όμιλο της ΕΠΟΝ Θεσσαλίας”, ως ανταπόκριση στην ανάγκη και το
επίμονο αίτημα των ανταρτών για ζωντανή τέχνη και θέατρο, ενώ την
ίδια ακριβώς περίοδο, συγκροτείται στα βουνά της Ηπείρου –με τον
τρόπο που περιγράφηκε πριν– η ‘Λαϊκή Σκηνή’ του Γιώργου Κοτζιούλα,
μαχητή της VIII Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, η οποία στηρίζει έμψυχα το θία-
σο και τη δράση του. Όπως σημειώνεται στον πρόλογο του βιβλίου
του Κοτζιούλα, είναι από τις σπάνιες φορές στα παγκόσμια χρονικά
δημιουργίας κι ανάπτυξης αντάρτικου θεάτρου σε απελευθερωμένες
από κατοχικούς στρατούς περιοχές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πα-
ρόμοιο εγχείρημα απαντιέται μόνο την περίοδο των εθνικο-απελευ-
θερωτικών αγώνων στην Κίνα και το Βιετνάμ, και σε κάποια αντάρτικα
της Λατινικής Αμερικής. 

Για την αξία των έργων του Γιώργου Κοτζιούλα, η Έλλη Αλεξίου
αποφαίνεται στο περιοδικό ‘Θέατρο’ στα 1976: “Η πατριωτική έξαρ-
ση του Γιώργου Κοτζιούλα και η ανεβασμένη πίστη για λευτεριά
στο αντάρτικο, υποχρέωνε τον Κοτζιούλα να γίνει διδαχός του αγρό-
τη. Το καθήκον αυτό δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί πάνω στα
χνάρια του Τσέχωφ ή στις ανέσεις του Γκαίτε. Εδώ ο Κοτζιούλας
θα δίδασκε το αλφαβητάρι τέχνης στον άμαθο Έλληνα αγρότη. Οι
δυσκολίες δεν αγκάλιαζαν μόνο τη γραφή του ίδιου του έργου, μα
και τα συνακόλουθα μιας παράστασης μέσα στις αετοφωλιές των
έρημων βουνών, δίπλα στην ένδεια των πάντων, από τα στοιχειώδη
σκηνικά, μέχρι το ψωμί που θα μπορούσε να στυλώσει τους ξενη-
στικωμένους μαχητές-ηθοποιούς”. 

Ιδιαίτερη σελίδα στην ιστορία του θεάτρου την περίοδο της Αντί-
στασης, οι παραστάσεις κουκλοθέατρου με επικεφαλής τον Γ. Ακί-
λογλου, ο οποίος εμφανίζεται και μιλά στη σχετική ταινία της γνω-
στής μας, προσφιλούς, που δεν βρίσκεται πια κοντά μας Αλίντας
Δημητρίου. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΟΝ
Απάνω στα ψηλά βουνά αντάρτες επονίτες 

παλεύουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας, 
χτυπώντας τους φασίστες 

Αχ Πατρίδα μας γλυκιά, σφυρί, δρεπάνι και γροθιά, 
εμπρός παιδιά, αχ πατρίδα μας γλυκειά, Δημοκρατία λαϊκιά 

Της νέας γενιάς είμαστ’ εμείς το πιο ακριβό καμάρι
που ανοίξαμε το δρόμο μας, Ελλάδα μας, στις 23 Φλεβάρη

Αχ Πατρίδα μας γλυκιά, σφυρί, δρεπάνι και γροθιά, 
εμπρός παιδιά, αχ πατρίδα μας γλυκειά, Δημοκρατία λαϊκιά 

Χέρι με χέρι στη φωτιά όλοι μας ενωμένοι, κάτω ο
φασισμός, παιδιά, Ελλάδα μας, η νίκη μας προσμένει.

Αχ Πατρίδα μας γλυκιά, σφυρί, δρεπάνι και γροθιά, 
εμπρός παιδιά, αχ πατρίδα μας γλυκειά, Δημοκρατία λαϊκιά 

Πρωτοπορία του λαού για μια ζωή καινούργια
δίχως πολέμους και σφαγές, Ελλάδα μας, με Ειρήνη και
τραγούδια. Αχ Πατρίδα μας γλυκιά, σφυρί, δρεπάνι και

γροθιά, εμπρός παιδιά, αχ πατρίδα μας γλυκειά, 
Δημοκρατία λαϊκιά 

Καθοριστική στο άπλωμα της πολιτισμού και της τέχνης, με
σύνθημα “ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ” που πέρασε σ’ όλα
τα στόματα από τη μιαν άκρη της χώρας ως την άλλη, ήταν η
συμβολή της ΕΠΟΝ. Για την ιστορία, πάνω από 30 χιλιάδες
Eπονίτες κι Eπονίτισσες πολέμησαν στις γραμμές του EΛAΣ.
Oι πιο πολλοί από τους Eλασίτες της Aθήνας και του Πειραιά
ήταν μέλη της EΠON, όπως κι οι μισοί σχεδόν απ’ τους Eλασίτες
που χάθηκαν.

Το περιοδικό “Νέα Γενιά” έχει ρόλο έντυπου οργάνου της
ΕΠΟΝ σ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Μετά την απελευθέρω-
ση, από τον Οκτώβρη του ‘44 μέχρι και το τελευταίο τεύχος,
τον Οκτώβρη του ’47, το περιοδικό κυκλοφορεί νόμιμα. Η ΕΠΟΝ
ξανανοίγει τα σχολειά, που οι ναζί έχουν μετατρέψει σε στρα-
τώνες, αχούρια, ακόμα και φυλακές. Σε πολλά απ’ αυτά, οι Επο-
νίτες έχουν ρόλο δασκάλου, στις δε περιοχές όπου οι ναζί έχουν
κάψει ολόκληρα χωριά, οι Επονίτες καταφέρνουν να χτίσουν
πρόχειρα σχολειά. Στη Ρούμελη και τη Θεσσαλία ιδρύονται με
πρωτοβουλία τους γεωργικές σχολές. Ο αγώνας για τη μόρφω-
ση είναι βασική προτεραιότητα. Με τη συνεργασία των κορυ-
φαίων παιδαγωγών, του Δημήτρη Γληνού, του Κώστα Σωτηρίου,
της Ρόζας Ιμβριώτη, του Μιχάλη Παπαμαύρου, μελετάται σε
βάθος το εκπαιδευτικό ζήτημα, κι εκπονείται εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που ξεκινά να υλοποιεί η ΠΕΕΑ. Γράφονται σύγ-
χρονα, προοδευτικά βιβλία που κυκλοφορούν σε 100.000 αν-
τίτυπα, και μοιράζονται για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου
δωρεάν στους μαθητές της ελεύθερης Ελλάδας. 

Αξιοσημείωτη, με βάση τα δεδομένα της περιόδου, όπως
έχει ήδη επισημανθεί, είναι η ανάπτυξη του θεάτρου. Πως
αποτιμά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα το ίδιο το ΚΣ της
ΕΠΟΝ: “Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες θέατρα σ’ όλη την Ελ-
λάδα, όπου για πρώτη φορά τα νιάτα κι ο λαός, ιδιαίτερα της
υπαίθρου, ένιωσαν τη χαρά της τέχνης. Εκατοντάδες χορωδίες
νέων, θεατρικοί όμιλοι, εκπολιτιστικά συνεργεία, δούλεψαν
ως το πιο ξεκομμένο απ’ τη ζωή και τον πολιτισμό ορεινό χω-
ριουδάκι, για να εμψυχώσουν, ν’ ανακουφίσουν, και να δώσουν
χαρά και κέφι στο βασανισμένο λαό και τα νιάτα που πολε-
μούσαν για τη λευτεριά”. “Για πρώτη φορά”, σημειώνει ο στι-
χουργός και συγγραφέας Ευάγγ. Μαχαίρας, μαχητής του 8ου

Συντάγματος του ΕΛΑΣ, που συνέλεξε και κατέγραψε πλήθος
σωζόμενων ντοκουμέντων για την τέχνη της Αντίστασης,
“άκουσαν στα χωριά το Σολωμό, τον Κάλβο, το Βαλαωρίτη, τον
Παλαμά, το Βάρναλη”. Στους κόλπους της ΕΠΟΝ συναντιούνται
ο Αργύρης Κουνάδης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζι-
δάκις, ο στιχουργός Κώστας Βίρβος. Ο πολιτισμός της ΕΠΟΝ
θ’ απλωθεί με πολλούς τρόπους: Οι επονίτες επιλαμβάνονται
της ανοικοδόμησης χωριών, γεφυρών και δρόμων, παλεύουν
για τις αναδασώσεις, για την καταπολέμηση λοιμωδών νόσων,
πολεμούν τα ναρκωτικά. 

Θα πρωταγωνιστήσουν και το Δεκέμβρη του ’44, στις μάχες
της Αθήνας: Εφορμούν οι Άγγλοι. Στον πλάι τους στοιχίζονται
ντόπιες στρατιωτικές δυνάμεις, ένοπλοι μοναρχικοί, χωροφύ-
λακες και συνεργάτες των ναζί – θα φτάσουν τις 16.000. Στις
Βρετανικές δυνάμεις προστίθενται συνεχώς ενισχύσεις που
φτάνουν καθημερινά απ’ τη Βρετανία και την Ινδία. Στην τελική
φάση της αναμέτρησης, ο βρετανικός στρατός αριθμεί πάνω
από 75.000 άντρες. Απέναντί τους, λιγότεροι από 10.000 αν-
τάρτες – ανάμεσά τους πολλοί φοιτητές. Ο λόχος τους, βαφτί-
ζεται συμβολικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Λόχος Λόρδος
Μπάυρον. Οι ιερολοχίτες δεν χάνουν ούτε μία μάχη. Η Νεάπο-
λη, τα Εξάρχεια, η Αλεξάνδρας, οι Αμπελόκηποι, κρατούν μέχρι
τέλους.
Έχε γεια χαρά σπουδάζουσα γενιά 
που βγήκες στον αγώνα για τη λευτεριά
βουνά και κάμποι και της Αθήνας όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν
Λόρδος Μπάυρον λόχος ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ
ιερός λόχος των σπουδαστών
Εμπρός νεολαία σπουδάζουσα εμπρός - εμπρός
εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας εμπρός - εμπρός
δημοκρατία ελευθερία καινούργια γνώση και προκοπή
Λόρδος Μπάυρον λόχος ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ
ιερός λόχος των σπουδαστών
Έχε γειά χαρά σπουδάζουσα γενιά
που βγήκες στον αγώνα για τη λευτεριά
κουράγιο και σπάζουν οι αλυσίδες 
και θα ‘ρθουν τα φλάμπουρα της αυγής
Λόρδος Μπάυρον λόχος ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ
ιερός λόχος των σπουδαστών
Έχε γειά χαρά σπουδάζουσα γενιά
που βγήκες στον αγώνα για τη λευτεριά
ηρώων θυσίες χαράζουν το δρόμο του χρέους 
της δόξας και της τιμής
Λόρδος Μπάυρον λόχος ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ
ιερός λόχος των σπουδαστών (δις)

Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος, αποτυπώνει την ιστορική
στιγμή: “Κι ο λόχος των φοιτητών ‘Λόρδος Βύρων’, πολεμώντας
στο κέντρο της πόλης, απάγγελνε στίχους από την ‘κατάρα της
Αθηνάς’, και σκεφτότανε σαν τι θα μπορούσε να παρηγορήσει
τον ίσκιο του Μπάυρον σε τούτο τον κόσμο. Κι απαντούσε καγ-
χάζοντας ο Ελγίνος καθισμένος απάνω στα βαριά πυροβόλα,
που αυλακώνανε το σκοτάδι με τις τροχιές των οβίδων τους.
Και διακρίνονταν μέσα στη λάμψη τους να ταράζεται σύσσωμος
ο Ναός στην κορφή της. Κι ο λόχος των φοιτητών “Λόρδος Βύ-
ρων” πολεμούσε στο κέντρο της πόλης. Κι οραματιζόντουσαν,
πολεμώντας, φυτείες απέραντες και πόλεις καινούργιες κι εκ-
κλησιές και καμπάνες καινούργιες και… (…) Χριστός Ανέστη!
Χριστός Ανέστη! (…) Δόξα και τιμή στους νεκρούς μας! Δόξα
και τιμή στους νεκρούς μας! Αδέλφια μας όλου του κόσμου. Η
σημαία μας κυματίζει ακόμα.– Ελευθερία ή Θάνατος”!
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Όταν οι μέρες θα γλεντάν κι οι νύχτες θα χορεύουν
και τη χαρά θα τη μετράν μ’ ολόγιομο φεγγάρι,
τότε να ζεις, αγάπη μου, θυμήσου με κι εμένα
θυμήσου αν ήμουν όμορφος, αν ήμουν παλικάρι
τραγουδιστής και χορευτής και πρώτος στους αγώνες
θυμήσου με αν δεν έγραψα με αίμα τ’ όνομά μου
σε βράχους, σε καστρόπορτες, σε δρόμους, σε πλατείες
σε φαντασίες κοριτσιών, σε στόματα αντρειωμένων.

Βασίλης Ρώτας

Στο ποίημα του Ρώτα διαγράφεται η μέθη των ποιητών της επο-
χής, της πρώτης λεγόμενης μεταπολεμικής γενιάς, που έγραψαν
όπως έζησαν - εκείνες τις γεμάτες προσδοκία κι αγώνα μέρες της
σφυρήλατης 8ετίας. Τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία
των αντιστασιακών λογοτεχνών, αποτυπώνονται οι ταξικές και πο-
λιτικές αντιθέσεις, η τραγικότητα κι ο ηρωικός τόνος των αναμε-
τρήσεων, ο πολιτικός ριζοσπαστισμός, το όραμα ενός δίκαιου κό-
σμου. Μπορούμε να μιλήσουμε για θεματική ενότητα κι ενιαία ποι-
ητική φωνή, που επιβάλλεται από την ίδια τη φυσιογνωμία του αγώ-
να και τη συνειδητή στράτευση. Μεταξύ των αντιστασιακών ποιητών
και πεζογράφων της εποχής, οι Άρης Αλεξάνδρου, Μιχάλης Κα-
τσαρός, Μανώλης Αναγνωστάκης, Μενέλαος Λουντέμης, Μέλπω
Αξιώτη, Τάσος Λειβαδίτης, Γιάννης Ρίτσος, Ρίτα – Μπούμη Παπά,
Ασημάκης Πανσέληνος, Αντώνης Βρατσάνος, Γιάννης Δάλλας, Δη-
μήτρης Χριστοδούλου, Γιώργης Παυλόπουλος, Δημήτρης Χατζής. 

Το σύνθημα για την έναρξη της πνευματικής αντίστασης, δίνουν
δυο ποιητές: Ο Άγγελος Σικελιανός κ’ ο Κώστας Βάρναλης. Ο Κων-
σταντίνος Δημαράς σε επιφυλλίδα στην εφημερίδα ‘Ελεύθερο Βή-
μα’ της 31/5/1941 γράφει: «Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν οι
πνευματικοί άνθρωποι ότι δεν ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά σε
μια ολότητα». 

Στο παράνομο έντυπο, τους ‘Πρωτοπόρους’, που κυκλοφορεί
από τον Αύγουστο του ’43 ως το τέλος του χρόνου, ο Μάρκος Αυ-
γέρης στηλιτεύει τις τάσεις φυγής στη λογοτεχνία,  διευκρινίζοντας
ότι οι ‘Πρωτοπόροι’ θα δράσουν με την αισθητική θεωρία ‘της Τέ-
χνης για τη Ζωή’. Όλες οι μορφές είναι δεχτές, δηλώνει, μόνο το
περιεχόμενο ενδιαφέρει, και θυμίζει στους λογοτέχνες πως κάνουν
τέχνη κι όχι δημοσιογραφία. Μόνη προϋπόθεση, να διαπνέονται
τα έργα από ένα αίσθημα ελευθερίας· όχι κήρυγμα ελευθερίας:
‘Κανένα κήρυγμα δεν είναι τέχνη’, τονίζεται. 

Η εφημερίδα ‘Πρωία’, με πρωτοπόρους τους Βάρναλη και Νίκο
Καρβούνη, γίνεται βήμα αντίστασης δεκάδων λογοτεχνών κ’ πα-
νεπιστημιακών. Στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και λογοτε-
χνών για το δυνάμωμα του Αγώνα πρωτοστατούν οι κόκκινοι λογο-
τέχνες: Ο Μενέλαος Λουντέμης, που γράφει φλογερά ποιήματα κι
αντιστασιακά κείμενα σε κάθε πρόσφορο βήμα, ο Μάρκος Αυγέρης
που τίθεται επικεφαλής του ΕΑΜ λογοτεχνών, ο Βασίλης Ρώτας,
από τους θεμελιωτές της πολιτιστικής δραστηριότητας της ΕΠΟΝ
και του Θεάτρου του Βουνού

Το Δεκέμβρη του ’44, η πνευματική πρωτοπορία του τόπου στοι-
χίζεται και πάλι με το λαό στους δρόμους της Αθήνας. Το μήνυμα
στεντόρειο: 

“Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας,
διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα”. 

“Όποιος έζησε στις 3 του Δεκέμβρη, στις 4 μπορούσε να πεθά-
νει”, ειπώθηκε. Ο Δεκέμβρης του ’44, μ’ όλες τις επαγωγικές ση-
μάνσεις του, επηρεάζει βαθειά την προοδευτική διανόηση, σημα-
δεύοντας το έργο των σημαντικότερων πεζογράφων και ποιητών
της περιόδου: ‘Ο μεγάλος Δεκέμβρης’ του Μενέλαου Λουντέμη.
‘Αθήνα 1944-45’ (χρονικό), και ‘Εικοστός αιώνας’ (μυθιστόρημα)
της Μέλπως Αξιώτη. ‘Η φωτιά’ του Δημ. Χατζή. ‘Δεκέμβρης’ του
Τάσου Λειβαδίτη. ‘Το αγρίμι’ του Νικηφόρου Βρεττάκου. ‘Στο οδό-
φραγμα’ του Γιάννη Δάλλα. ‘Αθήνα – Δεκέμβρης ‘44’ της Ρίτας
Μπούμη-Παπά. 

Ο Δεκέμβρης προοιωνίζεται τον Εμφύλιο, μ’ όλα τα χαρακτηρι-
στικά μιας σκληρής ταξικής αναμέτρησης. Τα όρια είναι πεντακά-
θαρα, το ίδιο και το διακύβευμα. Κι ο αγώνας μέχρις εσχάτων. Που
δίνεται στα βουνά από τους αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού,
αλλά κι απ’ όλους τους κομμουνιστές και συνοδοιπόρους αγωνι-
στές, σε κάθε μετερίζι και στα νησιά της εξορίας. Η Τέχνη πάντα
παρούσα. 

Η Καίτη Δρόσου, συντρόφισσα του Άρη Αλεξάνδρου και καρδιακή
φίλη του Γιάννη Ρίτσου, ποιήτρια κι η ίδια, καταθέτει: “1948: Τα
ξερονήσια είναι κιόλας γεμάτα. Αρχίζει ο αποικισμός της Μακρο-
νήσου. Του λοιπού, ο κόσμος, ο κόσμος μου είναι κλειστός. Ακόμη
και το «καλημέρα, είμαι καλά και υγεία ποθώ» κυκλοφορεί λογο-
κριμένο στα δελτάρια, με σταθερές τα νησιά Ικαρία, Λήμνος, Μα-
κρόνησος, Άη Στράτης”.

Κι ο Γιάννης Ρίτσος απ’ το Κοντοπούλι της Λήμνου, σε λογοκρι-
μένο γράμμα του προς τη Δρόσου στις 10 Νοεμβρίου του ’48: “…
Φτάσαν οι αγέρηδες – σφυρίζουν απ’ όξω – τριζοβολάν τα τζάμια.
Είναι μια αγριάδα και μια δύναμη. Βαθαίνει η ερημιά. Μα η καρδιά
είναι γεμάτη –το ξέρεις– γεμάτη χαρά κι ομορφιά. Δουλεύω πολύ.
Γράφω κάθε μέρα – ασταμάτητα – ένας πυρετός – θέλω να σας φι-
λήσω απ’ τη χαρά μου – γιατί κι η πίκρα είναι χαρά – μπορώ να τη
φτιάξω χαρά. Εσύ καταλαβαίνεις. Σου γράφω βιαστικά – με περι-
μένουν τα χαρτιά μου. Τέλειωσα ένα θεατρικό. Έβαλα μπρος και
δεύτερο – και ποιήματα. Ζωγραφίζω κιόλας. Μου στείλανε νερομ-
πογιές. Έχω και κάτι σχέδια απ’ τη ζωή μας. Σωστός πυρετός. Είμαι
καλά. Χαίρουμαι να με βιτσίζει ο αγέρας στο πρόσωπο”.

Τ’ αντιστασιακά “Ελεύθερα Γράμματα”, που είχε ιδρύσει το ’45
ο Δημήτρης Φωτιάδης, όπου δημοσιεύονταν κείμενα του Νίκου
Βέη, του Λαμπρινού, του Ρίτσου, του Έρενμπουργκ, συνεχίζουν να
εκδίδονται με την ευθύνη του Νικηφόρου Βρεττάκου και του Τάσου
Βουρνά. Η πεζογραφία στις επάλξεις. 

Διαβάζουμε, από τη “Σφαγή του Κομμένου” του Γιάννη Δάλλα:
“ Άμποτε η μικρή αυτή θυσία μας να γίνει μια σκαλωσιά πιο πάνου
για τη Λευτεριά και τη Δικαιοσύνη. Εκείνοι πέσανε, μα μεις θα πα-
λέψουμε ακόμα. Και τα χέρια που λείπουνε, είπα, εμείς, όχι τόσοι
που είμαστε, αλλά και μισοί από τους μισούς ακόμα να ‘μαστε, θα
τα χιλιοδιπλώσουμε”. Ο Δημήτρης Χατζής καταθέτει τ’ αγωνιστικά
του κείμενα με τίτλο “Θητεία”. Μικρό απόσπασμα από τη “Μουργ-
κάνα”: “Μα πάνω απ’ όλα πρέπει να μπει το μυστικό της ταχτικής
του Δημοκρατικού Στρατού – της ταχτικής της ενεργητικής άμυνας.
Αυτό δεν είναι λόγος αδειανός σαν τους όρους των στρατηγών της
Αθήνας. Ενεργητική άμυνα θα πει, πέντε ντουφέκια που χτυπούν
έναν ολάκερο εχθρικό καταυλισμό, μια προφυλακή που γίνεται
γραμμή κύριας άμυνας. Θα πει ποδάρια που περπατούνε –ξυπόλυτα
κάποτε– μέσα σε λάσπες και χιόνια για να φτάσουν πίσω από τις
εχθρικές θέσεις. Θα πει νάρκες που τινάζουνε τ’ αυτοκίνητα μακριά
από το μέτωπο. Όλμοι που κουβαλιούνται δέκα και δώδεκα ώρες
στην πλάτη. Θα πει ένας σύνδεσμος δεκαοχτώ χρονών που τρέχει
ανάμεσα από τις σφαίρες, ένας γέρος μεταγωγικός που κουβαλάει
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στην πλάτη του ένα κορίτσι με σπασμένο ποδάρι και αυτό τραγου-
δάει: Εμπρός ΕΛΑΣ για την Ελλάδα”.

Η όξυνση της ταξικής αντιπαράθεσης, φωτογραφίζεται στα ποι-
ήματα και τ’ αντάρτικα τραγούδια των μαχητών του Δημοκρατικού
Στρατού, που γράφονται ανάμεσα στη μια μάχη και την άλλη. 

Στην καθημερινή εφημερίδα του ΓΑ του ΔΣΕ, «Εξόρμηση», κα-
θιερώνεται η στήλη «ΑΓΩΝΑΣ και ΤΕΧΝΗ», που αφορά κυρίως τη
λογοτεχνική δραστηριότητα των μελών του ΔΣΕ, όπου δημοσιεύονται
συνήθως ποιήματα νέων κυρίως αγωνιστών, χωρίς πρότερη λογο-
τεχνική θητεία, που είτε υπογράφουν με τ’ όνομά τους, ή με ψευ-
δώνυμο ή αρχικά, είτε μένουν ανώνυμοι. Στην ίδια εφημερίδα δη-
μοσιεύονται και ποιήματα καταξιωμένων λογοτεχνών, όπως και νε-
ότερων, που έχουν ασκηθεί στην ποίηση και την πεζογραφία στα
χρόνια της εαμικής Αντίστασης. Κάμποσα από τα ποιήματα των νέων
κι ανώνυμων μαχητών που δημοσιεύονται στην «Εξόρμηση», έχουν
πρωτο-δημοσιευτεί σε έντυπα των διαφόρων τοπικών Αρχηγείων
και σε φυλλάδια.

Από την εφημερίδα - όργανο της Δημοκρατικής Νεολαίας Ελ-
λάδας (ΔΝΕ) του ΔΣΕ, «Νέος Μαχητής», και το απόσπασμα από
ανυπόγραφο ποίημα, που δημοσιεύεται στις 6 του Δεκέμβρη 1947
(φύλλο 1ο), στη στήλη «ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ». 

«Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ»
«Λεύτερα σεις αγρίμια μου 

τα δόντια σας τροχίστε
και σεις πυκνά χιονόδεντρα 

σφίξετε τα κλαδιά σας
να μην πατήσει ο τύραννος 

το λεύτερό σας χώμα.
Κι όταν θε νάρθει η Άνοιξη 

και λιώσουνε τα χιόνια
και θα φυσήξει δροσερό της λευτεριάς τ’ αγέρι

αητέ μου δος μου τα φτερά κι 
ελάφι μου τα πόδια

και ρεματιά μου την ορμή για να χυθώ στον κάμπο, να δώσω βόλι
στο φονιά 

και λευτεριά στο σκλάβο».
Χαρακτηριστικό και το ποίημα “ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ” του μα-

χητή του ΔΣΕ Π. Καρυώτη, που απαγγέλθηκε στο βουνό στις 28 του
Οκτώβρη του 1948, και δημοσιεύτηκε προφανώς σ’ έντυπο του ΔΣΕ
της περιόδου. Διαβάζουμε μικρό απόσπασμα: 

”Μα η φλόγα της πίστης σου φέγγει στη νύχτα,
στρατέ του λαού της Ελλάδας δυο χρόνια.
Λιτόχωρο - Γράμμος, ο δρόμος π’ ανοίγει
με τ’ άξια σου τ’ άρματα, φτάνει στη νίκη.
Προχώρα, προχώρα!... Οι τύραννοι κάτου!

Για πάντα να φύγουν κι οι ξένοι δυνάστες”.
Αυτό το ανεξάντλητο πνευματικό ρεύμα, δεν θ’ ανακοπεί παρά

με τη δραματική έκβαση του Εμφυλίου. Δεν θα στομώσει όμως,
ούτε θα χαθεί. Στις φυλακές και τις εξορίες, σε κάθε μετερίζι αν-
τίστασης και μαζί δημιουργίας, η παρακαταθήκη της ηρωικής 8ετίας
θα συνεχίσει να καρπίζει, καρπούς ανεκτίμητου πολιτισμού.

Κλείνουμε μ’ ένα μικρό απόσπασμα από το “ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ” του Νίκου Μπελο-
γιάννη, που πρωτογράφτηκε το 1945 και ξαναδουλεύτηκε το 1951
στη φυλακή, μήνες μόνο πριν την εκτέλεσή του. Φωτεινή βεβαίωση
της φλόγας που έκαιγε τους ανυπέρβλητους εκείνους τελάληδες
της ελευθερίας, “τέκνα της ανάγκης κι ώριμα τέκνα της οργής”. Το
απόσπασμα αφορά ένα βιβλίο που γράφεται γύρω στα 1806, Ανω-

νύμου Έλληνος, κι επιγράφεται “Ελληνική Νομαρχία”: 
“… Δεν έχει τόση σημασία ποιος είναι ο συγγραφέας. Ίσως κα-

λύτερα που είναι ανώνυμος. Γιατί έτσι συμβολίζει πιο καλά τον
«ανώνυμο Έλληνα», τον κάθε Έλληνα που πονούσε για την κατάντια
του τόπου του, ονειρευόταν και πάλευε για την απελευθέρωσή του.
Η ψυχή του άγνωστου συγγραφέα είναι γεμάτη Ελληνισμό, ανθρωπιά
κι αγωνιστικό πνεύμα. Βλέπει, τοποθετεί και λύνει το πρόβλημα
της επανάστασης και της απελευθέρωσης με τον πιο ρεαλιστικό
και θετικό τρόπο. Θεωρεί ότι ο καιρός έχει ωριμάσει (και πραγμα-
τικά το 1806 οι συνθήκες, ντόπιες και διεθνείς, για μια εξέγερση
είναι ακόμη και από το 1821 πιο ευνοϊκές). Καθορίζει τις κινητήριες
δυνάμεις της επανάστασης και ξεκαθαρίζει ότι η εξέγερση του Ελ-
ληνισμού μπορεί και πρέπει να στηριχτεί στις δικές του αποκλει-
στικά δυνάμεις και να μην υπολογίζει στους ξένους. (…) Απ’ αρχής
μέχρι τέλους το βιβλίο είναι ποτισμένο από πόνο και αγάπη για το
βασανισμένο λαό, μίσος για τους τυράννους κι αγανάχτηση γι αυ-
τούς, που συμμαχώντας με τους Τούρκους, εμπόδιζαν την επανά-
σταση”. 

Και η Έλλη Παππά στον πρόλογο: “…Μπορεί η ανθρώπινη μοναξιά
ν’ αρχίζει εκεί όπου τελειώνουνε τα όρια της ανθρώπινης δημιουρ-
γικότητας, εκεί όπου στομώνει η ικανότητα του ανθρώπου ν’ αλλάζει
τους όρους της ζωής του, εκεί όπου εξαντλείται η μαχητικότητα κι
αρχίζει η παραδοχή της ήττας. Μέσα σ’ όλα αυτά νομίζω πως βρί-
σκεται η σημασία της μελέτης του Νίκου Μπελογιάννη για την Ιστο-
ρία της Ελληνικής Σκέψης. Από το ανολοκλήρωτο δεύτερο κεφά-
λαιο, από τα ανολοκλήρωτα κομμάτια για τον 19ο αιώνα, από τις ση-
μειώσεις, τις αποδελτιώσεις, τα σχόλιά του βγαίνει ένα μήνυμα,
που πιστεύω πως θα το νιώσουνε τα παιδιά τού σήμερα: μελετάτε,
ερευνάτε, δημιουργείτε, μη δεχτείτε ποτέ πως είσαστε δέσμιοι του
ιμπεριαλισμού, του συστήματος, ή οποιουδήποτε άλλου δαίμονα
της εποχής μας – και της εποχής σας”. 

Ο Μπελογιάννης δεν επιδίωξε μια στείρα εξιστόρηση της δια-
δρομής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά, όπως σημειώνεται
και στ’ οπισθόφυλλο του βιβλίου του, την παρακολούθηση “της συ-
νάρθρωσης λαού, γλώσσας και λογοτεχνίας, που συστήνει την εθνι-
κή κοινότητα, που συγκροτεί την ιδιαίτερη ταυτότητα και τη συνεί-
δηση του νεοελληνικού έθνους”. 

Ο πολιτισμός των εαμιτών, των εξόριστων αγωνιστών και των μα-
χητών του ΔΣΕ, και στην έννοια αυτή χωράνε όλοι οι αγώνες που
δόθηκαν για την απελευθέρωση από τα δεσμά – όλα τα δεσμά, ση-
κώθηκε σ’ αυτό το ύψος: του μπολιάσματος της λαϊκής συνείδη-
σης –κόντρα στην κυριαρχία της αστικής τάξης και της ιδεολογίας
της– με το νάμα της αξιοπρέπειας, του πατριωτισμού, του ανυπο-
χώρητου αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα 
που ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά
σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα     

η δόλια μου καρδιά στενάζει και πονά  
Πάει καιρός που έβγαινες στους δρόμους

τη σκούφια φόραγες λεβέντικα στραβά
και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους

τ’ ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά
Θα ‘ρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι

σκλάβοι δε θα ‘ναι τότε οι λαοί
θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι
σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή

Εγώ Άη-Στρά-, Άη-Στράτη δε φοβάμαι
είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά

τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν
δε μας τρομάζει η βαρυχειμωνιά.
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Στον εξαθλιωμένο, λεηλατημένο λαό εξαπολύεται η αγριότερη
φοροεπιδρομή της μνημονιακής περιόδου, ολοκληρωτική
αφαίμαξη των τελευταίων υπολειμμάτων του λαϊκού εισο-

δήματος, ενώ οι συντάξεις μειώνονται, οι μισθοί πείνας και
οι –“ευέλικτες σχέσεις” εργασίας γενικεύονται, η ανεργία θερίζει–
ιδιαίτερα τη νεολαία οι πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας και οι
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κλιμακώνονται, ο δρόμος
για την παράδοση των “κόκκινων δανείων” στα αρπακτικά funds
ανοίγει διάπλατα και το πρωτοφανές –από συστάσεως του ελλη-
νικού κράτους– γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, για
99(!) ολόκληρα χρόνια, επιταχύνεται.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σπεύδει να ολοκληρώσει τα προ-
απαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης και να προχωρήσει στη
δεύτερη αξιολόγηση, η οποία απειλεί με ολοσχερή εξαφάνιση τα
εναπομείναντα εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις. Οι επερ-
χόμενες αντιδραστικές ανατροπές περιλαμβάνουν τις ομαδικές
απολύσεις, νέα μείωση του κατώτατου μισθού, κατάργηση του
13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, αλλαγή του συνδικα-
λιστικού νόμου, που θα επιφέρει ασφυκτικούς περιορισμούς στο
δικαίωμα της απεργίας, την επαναφορά του λοκ-άουτ (εργοδοτική
ανταπεργία), που είχε καταργηθεί το 1982, μεγαλύτερη “ελαστι-
κοποίηση” των σχέσεων εργασίας, κ.ά. Πρόκειται για σκληρή
εφαρμογή των πανευρωπαϊκής διάστασης “βέλτιστων πρακτικών
της ΕΕ”. Η περίφημη έξοδος από τα μνημόνια “επιχειρείται” δια
της πιστής, ολοένα επεκτεινόμενης και εντεινόμενης, εφαρμογής
τους… Πρόκειται για ολετήρες ολκής!

Οι μύθοι στέρεψαν
Την οριστική προσχώρησή της στο αντιδραστικό μπλοκ των δυ-

νάμεων της υποταγής στους ιμπεριαλιστές και της γενικευμένης
επίθεσης ενάντια στο λαό, η κυβέρνηση Τσίπρα επιχειρεί να τη
συσκοτίσει με την επιστράτευση βαρύγδουπων καταγγελιών κατά
του πλέγματος της διαπλοκής και συναλλαγής του «παλιού» πο-
λιτικού συστήματος με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, με την
πρόταξη του αφηγήματος περί “δίκαιης ανάπτυξης” και της πε-
ρίφημης “συμμαχίας των χωρών του Νότου”, με την επικείμενη
-τάχα- “ρύθμιση” του χρέους, με το υποτιθέμενο “κοινωνικό πρό-
σημο” της πολιτικής της και την προβολή μιας κίβδηλης εικόνας
επιτυχιών και οικονομικής ανάκαμψης.

Πρόκειται για διάτρητες και αμήχανες αναπροσαρμογές μιας
προπαγάνδας που αδυνατεί, πλέον, να επινοήσει μυθεύματα και
ιδεολογήματα ικανά να σπείρουν νέες αυταπάτες στις λαϊκές μά-
ζες, αφού υπηρετεί μια πολιτική εγκλωβισμένη αμετάκλητα στο
έδαφος της μνημονιακής προσαρμογής. Οι συριζαίικοι μύθοι

και πλάνες χρεοκόπησαν και στέρεψαν. Όλη αυτή η φλυα-
ρία και η επικοινω-

νιακή διαχείριση
προσκρούουν στο

έδαφος της
σκληρής
πραγματικό-

τητας που βιώνει ο λαός και πέφτουν στο κενό.
Το “τελειωτικό χτύπημα στη διαπλοκή και τη διαφθορά” και η

“εξυγίανση” του ραδιοτηλεοπτικού σκηνικού είναι προφανές πως
αποτελούν το όχημα για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος δια-
πλοκής, έμπνευσης και κοπής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
θα ελέγχει, κατά το δυνατόν, την εκπεμπόμενη προπαγάνδα, γε-
γονός που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον εξωραϊσμό της
πολιτικής της και την επιβράδυνση της πολιτικής της φθοράς. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση Α. Τσίπρα επιχειρεί τη δημιουργία
συμμαχιών και προνομιακών σχέσεων με μερίδες της πλουτο-
κρατίας, τροποποιώντας το συσχετισμό των δυνάμεων στους κόλ-
πους της ελληνικής οικονομικής ολιγαρχίας και δημιουργώντας
νέες ισορροπίες και μέτωπα προς όφελός της. 

Όσο για τη “δίκαιη ανάπτυξη”, το “κοινωνικό πρόσημο” και τη
“συμμαχία των χωρών του Νότου”, τόσο η εφαρμοζόμενη πολιτική
της ελληνικής κυβέρνησης όσο και αυτή των “σύμμαχων χωρών”
δεν επιτρέπουν αυταπάτες. Πρόκειται για την ίδια βαθιά αντι-
λαϊκή πολιτική που εκτινάσσει την καπιταλιστική βαρβαρότητα
στην Ελλάδα, στο Νότο και σε ολόκληρη την ΕΕ, είτε κυβερνά
ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οι σοσιαλδημοκράτες, είτε κεντρώα κόμματα,
είτε ακραιφνώς δεξιά. 

Στο ίδιο αντιλαϊκό χαράκωμα
Στον έβδομο χρόνο μνημονιακής επέλασης, η βαθιά κρίση και

τα αδιέξοδα που χαρακτηρίζουν το εγχώριο αστικό πολιτικό σύ-
στημα –που  έχει ενσωματώσει πλήρως και το κόμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ– συνεχίζουν και εντείνονται. Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπο-
λίτευση, αλλά και τα μικρότερα μνημονιόδουλα κόμματα, βιώνουν
το καθένα τη δική του κρίση. Όλοι μαζί συναποτελούν ένα πολιτικό
σκηνικό εξαιρετικά ασταθές και ρευστό.

Μετά την οδυνηρή διάψευση των λαϊκών προσδοκιών, το πο-
λιτικό κεφάλαιο του Τσίπρα συρρικνώνεται με γοργούς ρυθμούς.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μπει οριστικά σε τροχιά φθοράς.
Τα λαϊκά στρώματα που τη στήριξαν απομακρύνονται από την
επιρροή της. Η ΝΔ προβάλλει, τώρα, σαν ο ισχυρός διεκδικητής
της κυβερνητικής εξουσίας. Οι δημοσκοπήσεις τής δίνουν την
πρωτιά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κοκορομαχίες ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ
και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, έχουν
έναν και μόνο στόχο. Μέσα από την τεχνητή όξυνση και μια πλαστή
αντιπαράθεση και πόλωση, πασχίζουν να θολώσουν τα νερά και
να κρύψουν το προφανές, πως όλοι τους είναι συνένοχοι και
ιμάντες επιβολής των συμφερόντων των ιμπεριαλιστών δανει-
στών και της εγχώριας ολιγαρχίας, πως όλοι τους είναι στο ίδιο
χαράκωμα, ενάντια από το λαό. 

Το χάσμα ανάμεσα στο λαό και τον ιμπεριαλισμό, την εγχώρια
ολιγαρχία και το πολιτικό τους προσωπικό δε γεφυρώνεται, αυ-
ξάνεται συνεχώς. Το σύστημα της καπιταλιστικής εκμετάλλευ-
σης και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης δεν μπορεί και δεν πρό-
κειται να εξασφαλίσει συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, όσο
διαρκεί αυτή η ανελέητη επίθεση στο λαό και τη χώρα.

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Ένας χρόνος από την επιβολή του τρίτου βάρβαρου μνημονίου
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Στο πρόσφατο EuroWorking Group καταγράφηκε μία ανίχνευση
προθέσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν τα δεκαπέντε «προαπαι-
τούμενα» της προηγούμενης «αξιολόγησης», πριν ξεκινήσουν οι
«διαπραγματεύσεις» για τα Εργασιακά, τις ομαδικές απολύσεις, το
lock out και το συνδικαλιστικό νόμο. Με δόλωμα τη συζήτηση για
την εξειδίκευση των μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους, ΕΕ και ΔΝΤ
ξεκίνησαν να πιέζουν ασφυκτικά την κυβέρνηση για την τήρηση των
δεσμεύσεών της, πριν το Εurogroup στις 9 Σεπτέμβρη στην Μπρα-
τισλάβα. Το θέμα της αντίθεσης Γερμανίας-ΗΠΑ για το χρέος ξανάρθε
στην επικαιρότητα, με βέβαιο το γεγονός πως η όποια «ρύθμισή»
του θα συνοδευτεί από νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Κυβέρνηση και
ξένα κέντρα επιβεβαιώνουν, ωστόσο, την αναγκαιότητα να ολοκλη-
ρωθεί γρήγορα η διαδικασία με τα «προαπαιτούμενα», προκειμένου
να εκταμιευθεί η υποδόση των 2,8 δις €. Το ίδιο συμφωνήθηκε να
συμβεί και με τα «προαπαιτούμενα» της δεύτερης αξιολόγησης, ού-
τως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη ρύθμιση του χρέους.

Είναι προφανές πως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προς το
παρόν λαϊκές αντιδράσεις, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να
καθυστερήσει την προώθηση και υλοποίηση των αντιλαϊκών ανα-
διαρθρώσεων, που περιλαμβάνονται στην πρώτη και τη δεύτερη
«αξιολόγηση» του Μνημονίου ΙΙΙ, προκειμένου να εκταμιεύσει, για
λογαριασμό της ντόπιας ολιγαρχίας και των ξένων δανειστών-τοκο-
γλύφων, την επόμενη υποδόση.

Στο μεταξύ, μετά τις «διαβουλεύσεις» της «Επιτροπής ανεξάρ-
τητων εμπειρογνωμόνων» για τα Εργασιακά με τους «κοινωνικούς
εταίρους», προωθείται μια υποτιθέμενη «κοινή εθνική γραμμή»
ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων, προετοιμάζοντας το
έδαφος για νέα αντεργατικά μέτρα, σύμφωνα με τις μνημονιακές
επιταγές ΕΕ και ΔΝΤ: Αύξηση του ποσοστού απολύσεων, πρόσθετα
εμπόδια με όρους και προϋποθέσεις για την προκήρυξη απεργίας,
νέο τρόπο καθορισμού του κατώτερου μισθού (αποφεύγοντας προ-
σεκτικά τη λέξη «μείωση»), «εκσυγχρονισμό» του Ν.1264/1982,
(χωρίς δήθεν να τίθεται σε αμφισβήτηση το δικαίωμα στην απεργία
και η συνταγματική προστασία της συνδικαλιστικής δράσης), νέες
παρεκκλίσεις στο ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κ.α. Φυσικά, κουβέντα δεν
έγινε για επιστροφή στο προ της κρίσης εργασιακό καθεστώς και
το μισθό εργασίας (θυμίζουμε πως στο σημερινό ισχύον καθεστώς
ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 € και το κατώτατο ημερο-
μίσθιο στα 26,18 €, για τους πάνω από 25 χρονών εργαζόμενους, αν
φυσικά τηρούνται και αυτά). Έτσι, η προσπάθεια της συγκυβέρνησης
να επιστρατεύσει το δήθεν «ανεξάρτητο επιστημονικό» διάλογο στη
διαδικασία επεξεργασίας ενός πλαισίου για τα εργασιακά και τη
συλλογική δράση, πέφτει στο κενό. 

Παρ’ όλ’ αυτά, το πόρισμα της διαβούλευσης, που αποτελεί πλέον
την «κοινή εθνική γραμμή», ευθυγραμμίζεται με τις «βέλτιστες ευ-
ρωπαϊκές πρακτικές» και το «ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο».
Το ποιο είναι αυτό το διαβόητο «ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο»,
το δηλώνει ξεκάθαρα ο μνημονιακός Ν.4344/15, που το αντιγράφει
από την κατευθυντήρια Οδηγία της Κομισιόν, και αναφέρει: «…οι
πολιτικές της αγοράς εργασίας θα πρέπει να εναρμονισθούν με
διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και θα πρέπει να
αποφευχθεί επιστροφή σε πολιτικές του παρελθόντος, που δεν
είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Βεβαίως
και δεν απευθύνεται στους λαούς, αλλά στα
αστικά Κοινοβούλια, και βεβαίως και δεν απευ-
θύνεται στον κόσμο της εργασίας, αλλά στον κό-
σμο του κεφαλαίου. Με λίγα λόγια, προτρέπει στα
εξής: Ξεχάστε το 8ωρο, ξεχάστε τις Συλλογικές Συμ-
βάσεις, ξεχάστε τους μισθούς και τα μεροκάματα
που ίσχυαν στο παρελθόν και εναρμονιστείτε με τις
διεθνείς και ευρωπαϊκές «βέλτιστες πρακτικές», δη-
λαδή της βουλγαροποίησης ή κινεζοποίησης του μι-
σθού εργασίας, της ακραίας ελαστικής εργασίας,
των ατομικών συμβάσεων, της μαύρης απλήρω-
της ή εθελοντικής εργασίας κλπ. Πάνω σ’ αυτά,
η ντόπια ολιγαρχία και η ηγεσία της ΓΣΕΕ,
πρωταγωνιστούν. 

Πριν 150 χρόνια, οι μεγάλοι στοχαστές του
επιστημονικού σοσιαλισμού προέβλεπαν: «(…)
η ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, έριξε
τους εργάτες όλου του κόσμου. Δεν πρόκειται πια
για το κατέβασμα των αγγλικών μισθών στο επί-
πεδο των μισθών της ηπειρωτικής Ευρώπης,
αλλά για το κατέβασμα, στο λίγο-πολύ κοντινό
μέλλον, των ευρωπαϊκών μισθών στο κινέζικο
επίπεδο». (Κ.ΜΑΡΞ «Το Κεφάλαιο» τ. Α’, σελ.885).

Όλες οι κορώνες της κυβέρνησης Τσίπρα (π.χ.
«επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσε-
ων», «διατήρηση του 13ου και 14ου μισθού», «οι-
κονομική εξάρτηση των συνδικάτων από το κράτος»,
κ.α. τέτοια), για τη βελτίωση δήθεν του εργασιακού το-
πίου, όταν μάλιστα το Μνημόνιο ΙΙΙ αναφέρει ρητά και κα-
τηγορηματικά ότι αυτά «δεν είναι συμβατά με τους στόχους της προ-
ώθησης μίας βιώσιμης ανάπτυξης», γίνονται αποκλειστικά και μόνο
για λόγους εντυπωσιασμού, γνωρίζοντας ότι μία σπίθα μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη των κοινωνικών αντιδράσεων. Και η μεν συγ-
κυβέρνηση θα εμφανιστεί στις «διαπραγματεύσεις» με σημαία τη
δήθεν «κοινή εθνική γραμμή», οι δε δανειστές (Κομισιόν, ΕSM, ΕΚΤ
και ΔΝΤ) με το τροπάρι της «ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας.
Πιθανόν οι δανειστές να αποδεχθούν κάποιες τροποποιήσεις στο
ζήτημα των απεργιών, γνωρίζοντας πως μία κάθετη απαγόρευση θα
ξεσήκωνε τη λαϊκή κατακραυγή. 

Να θυμίσουμε πως μέσα σε μία επταετία (2009-2016), οι δημόσιοι
υπάλληλοι έχουν υποστεί μειώσεις στο εισόδημά τους που ξεπερ-
νούν το 50% (μείωση των κατώτερων βασικών αποδοχών, κατάργηση
οικογενειακού επιδόματος, κατάργηση κλαδικών επιδομάτων,
«αξιολόγηση», μερίσματα, περικοπή 13ου και 14ου μισθού, αυξή-
σεις μηνιαίων κρατήσεων, πάγωμα μισθολογικών κλιμακίων, νέο
μισθολόγιο του Ν.4354/2015, κ.α.). Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους,
η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί μόνο με τον όρο του «εργασιακού
Μεσαίωνα». 

Σε ό,τι αφορά στην πολύμηνη κατάσταση απραξίας του συνδικα-
λιστικού κινήματος, τη βασική ευθύνη έχουν οι ρεφορμιστικές συν-
δικαλιστικές ηγεσίες (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), που κινούνται στην τροχιά του
κυβερνητισμού και προσέχουν, σαν το διάολο το λιβάνι, κάθε στρα-
βοπάτημα προς την οργάνωση μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων. 

φθινόπωρο 2016 ❘ αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 5

Μπροστά στη δεύτερη αξιολόγηση
• Κυβερνητικές μεθοδεύσεις εξαπάτησης των εργαζομένων

• Προετοιμασίες επιβολής νέων αντεργατικών μέτρων



Η διαρκώς επιδεινούμενη κατά-
σταση για τους εργαζόμενους περιγρά-
φεται από την αύξηση των εμμέσων φό-

ρων (ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης
σε καύσιμα κλπ.), την αύξηση των

τιμών σε είδη πλατιάς λαϊκής κα-
τανάλωσης, τη μείωση του αφο-

ρολόγητου εισοδήματος, τον εκ-
μηδενισμό των φοροαπαλλαγών, το
σάρωμα του ΕΚΑΣ από την πλειοψηφία
των δικαιούχων συνταξιούχων, τη
δραματική μείωση των επικουρικών,
τη δραστική περικοπή των κονδυ-

λίων σε Υγεία και Πρόνοια, τη μονι-
μοποίηση του ΕΝΦΙΑ, κ.α. Παράλληλα, εξαγ-

γέλλονται αυξήσεις στις θέσεις εργασίας,
που αφορούν στην πιο ελαστικοποι-

ημένη μορφή εργασίας, περιορι-
σμένου χρόνου και απροσδιο-

ρίστου μισθού. Όλα αυτά
συνθέτουν το διαβόητο

«πρωτογενές πλεόνασμα»,
για το οποίο κομπάζει ο πρω-

θυπουργός και που αποτελεί την κυ-
βερνητική επιχειρηματολογία προς τα

ιμπεριαλιστικά κέντρα, που ήδη ξε-
κίνησαν τις αφόρητες πιέσεις. 

Στο μεταξύ, μέσα στο
πρώτο 7μηνο του 2016, οι

κατασχέσεις έχουν ξεπεράσει
τις 187.000 (έναντι 136.000 κατα-
σχέσεων στο σύνολο του 2015 και

130.000 στο σύνολο του 2014),
με  το 97% αυτών των κατα-

σχέσεων να αφορά σε ποσά κάτω
των 3.000 €, δηλ. σε μικροοφειλέτες.

Η δεύτερη «αξιολόγηση» περιλαμβάνει
εξαιρετικά «καυτά» θέματα, πολλά από τα

οποία αφορούν τα δεκαπέντε «προαπαιτούμενα» της
πρώτης «αξιολόγησης». Τι αφορούν αυτά;

1) Τη ενεργοποίηση του λεγόμενου συστήματος
«Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», το οποίο συν-
δέεται με τους όρους της «αξιολόγησης των κοινω-
νικών παροχών». Την ίδια στιγμή και με τη δραματική
αύξηση της ακραίας φτώχειας, συνεχίζει να εφαρ-
μόζεται το λεγόμενο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγ-
γύης», ενώ προωθούνται οι «Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις» (Κοιν.Σ.Επ.) στη βάση του εθε-
λοντισμού και με λαϊκό χρήμα, σαν ανάχωμα στο …
μονοπωλιακό κεφάλαιο! Βαρύγδουποι τίτλοι, ασυ-
νάρτητος βερμπαλισμός, σχήματα επί σχημάτων, αδια-
νόητοι όροι και προϋποθέσεις για να μοιραστούν τα
ψίχουλα των κοινωνικών παροχών. 

2) Τη μεταφορά στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων των
μετοχών του κράτους σε ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, «Κτιριακές
Υποδομές ΑΕ», ΕΛΒΟ, «Αττικό Μετρό», ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ
και ενδεχομένως ΕΑΒ, μετά το ήδη ξεπούλημα των
ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ. Πρόκειται για
νέο όργιο ξεπουλήματος όλων ανεξαιρέτως των λαϊ-
κών υποδομών, που περνούν «έναντι πινακίου φα-
κής» στα ξένα μονοπώλια. Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταφέρονται
και οι μετοχές του δημοσίου στον ΟΤΕ. 

3) Τις «ισοδύναμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις»,

σαν αντιστάθμισμα για το «πάγωμα» της αναστολής
των μισθολογικών ωριμάνσεων στους εργαζόμενους
στο Δημόσιο με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, πανε-
πιστημιακοί και άλλες κατηγορίες). Πρόκειται για την
πάγια τακτική των μνημονιακών κυβερνήσεων, να
πετσοκόβουν νόμιμες παροχές και να τις αντικαθι-
στούν με πενταροδεκάρες, κάτω από τη μόνιμη επωδό
των «υψηλόμισθων». 

4) Την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων των χα-
μηλών εισφορών Υγείας. Το ζήτημα της Υγείας και
του δημόσιου χαρακτήρα της περίθαλψης βρίσκεται
σε πλήρη διάλυση, ενώ όλο και περισσότερες παροχές
παραχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας τα
εργατικά νοικοκυριά σε απόγνωση. Τα λίγα Νοσοκο-
μεία που λειτουργούν ακόμα ενισχύονται με δωρεές
και εράνους!

5) Την κατάθεση για κύρωση από τη Βουλή της
συμφωνίας για την ιδιωτικοποίηση της έκτασης του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Θυμίζουμε, πως
στις 14 Νοέμβρη 2014 η θυγατρική της Lamda De-
velopment, «Hellinikon Global I S.A.» υπέγραψε με
το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση αγοραπωλησίας του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.».
Την επένδυση έχουν αναλάβει η Lamda Development
S.A. και το Global Investment Group που απαρτίζεται
από την εταιρεία Eagle Hills από τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, τον κινεζικό όμιλο Fosun Group και τον όμιλο
Λάτση. Το μνημόνιο συνεννόησης  (MoU), σύμφωνα
με τη Lamda Development, αποτελεί επικαιροποίηση
της υφιστάμενης από το 2014 Σύμβασης Αγοραπω-
λησίας Μετοχών της «Ελληνικόν Α.Ε.», μέσω της
οποίας οριοθετούνται ορισμένα σημαντικά τεχνικά
χαρακτηριστικά της αξιοποίησης του πρώην αερο-
δρομίου του Ελληνικού. Κυβέρνηση και «επενδυτές»,
προκειμένου να προκαταλάβουν και να δελεάσουν
την κοινή γνώμη, κάνουν λόγο για απασχόληση
70.000 εργαζόμενων, χωρίς φυσικά να αναφέρονται
στους όρους και τις συνθήκες εργασίας που θα κα-
θορίζονται εφεξής με τις επερχόμενες ανατροπές
στα εργασιακά! Η σύμβαση του ξεπουλήματος και το
σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μετά την κύρωση
από τη Βουλή, θα εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα
και θα ακολουθήσει η έκδοση των υπουργικών απο-
φάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή τους. 

6) Η ολοκλήρωση της συγκρότησης του Εποπτικού
Συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και του
κανονισμού λειτουργίας του. Θυμίζουμε πως ο επί-
σημος τίτλος αυτού του υπερ-Ταμείου είναι «Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» και σε αυτό
θα μεταφερθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των
ΤΑΙΠΕΔ, ΤΧΣ, ΕΤΑΔ, καθώς και της νεοϊδρυθείσας Εται-
ρείας Δημοσίων Συμμετοχών. Στο νέο Ταμείο σημαί-
νοντα ρόλο θα έχει το 5μελές Εποπτικό Συμβούλιο.
Τα τρία μέλη του θα επιλέγονται από την κυβέρνηση,
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM) που ενεργούν από κοινού, και τα δύο μέλη,
μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Εποπτικού
Συμβουλίου, θα επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τον ESM, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
υπουργού Οικονομικών (λέγεται ότι έχει ήδη οριστεί
γάλλος, δεξί χέρι της Λαγκάρντ). 

7) Η ανάλυση των «κόκκινων» δανείων ανά τρα-

πεζικό όμιλο και η τροποποίηση του νομικού πλαισίου
για την εξωδικαστική διευθέτησή τους. Την ίδια ώρα,
κι ενώ εντείνονται οι διεργασίες για τη διαχείριση των
μεγάλων επιχειρηματικών «κόκκινων» δανείων και
τις ανακατατάξεις σε τομείς και κλάδους της οικονο-
μίας, το υπουργείο Οικονομίας αποφάσισε να προχω-
ρήσει στη δημιουργία ενός «Ταμείου Συμμετοχών»
(Fund of Funds) και βρίσκεται σε προχωρημένες συ-
ζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF),
που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου.

8) Η αξιολόγηση των διοικήσεων των Τραπεζών
και του ΤΧΣ. Απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει, έντονη προ-
σπάθεια ξένων κέντρων και ομάδων συμφερόντων
να ενισχύσουν τις θέσεις και την επιρροή τους στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή,
οι «ελληνικές» τράπεζες θα περάσουν οριστικά στα
χέρια του ευρωπαϊκού (ή και αμερικανικού) χρημα-
τιστικού κεφαλαίου.

9) Η κατάθεση του νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2017-
2020, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω «προ-
απαιτούμενα», αλλά και τις σχετικές συμφωνίες σε
Ασφαλιστικό και Εργασιακά. 

10) Η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτες για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με τις μακρο-
χρόνιες συμβάσεις για την Εγνατία Οδό.

11) Η αναμόρφωση των τιμολογίων της ΔΕΗ για
τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, ζήτημα
που βάζουν σταθερά στο τραπέζι οι βιομήχανοι, με
κατεύθυνση τη μείωση του λεγόμενου «ενεργειακού
κόστους» τους.

12) Η νομοθέτηση και η έκδοση υπουργικών απο-
φάσεων για την προώθηση της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
όπως επίσης και ο επικείμενος διαγωνισμός για το
ξεπούλημα τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΗΕ σε
«στρατηγικό επενδυτή».

13) Η νομοθεσία για την άμεση αδειοδότηση των
επιχειρήσεων και εφαρμογή των ήδη ψηφισμένων
σχετικών διατάξεων.

14) Η ενεργοποίηση των εφαρμοστικών διατάξεων
για το νέο καθεστώς αξιολόγησης των δημοσίων
υπαλλήλων.

15) Η αλλαγή στο νομικό πλαίσιο χρηματοδότησης
των πολιτικών κομμάτων.

Πρόκειται για πρωτοφανή λεηλασία κάθε περιου-
σιακού στοιχείου (κινητού και ακίνητου, γης, υπεδά-
φους, αέρα, θαλασσίου και υποθαλασσίου πλούτου
κλπ.), από πλευράς ιμπεριαλιστικών κέντρων, μιας
κατά τα άλλα «ανεξάρτητης χώρας» μέλους της ΕΕ!

Στις 3 Μάη 2010, ψηφίστηκε στη Βουλή το περί-
φημο Μνημόνιο Ι, που προβλέπει την υπαγωγή της
χώρας στο «Μηχανισμό στήριξης»  (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ).
Στο άρθρο 14, αυτής της επαίσχυντης δανειακής σύμ-
βασης, αναφέρεται ότι: «η παρούσα Σύμβαση, καθώς
και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προ-
κύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα
Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το
αγγλικό Δίκαιο» (...) «Με την παρούσα, ο Δανειολή-
πτης (Ελλάδα), αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται
από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει,
όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία,
κλπ., κλπ.». 
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Τα «15 προαπαιτούμενα» του Σεπτεμβρίου
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Οι εναγκαλισμοί Τσίπρα-κυβέρνησης με τα ευρωπαϊκά σο-
σιαλδημοκρατικά κόμματα πυκνώνουν. Γίνεται όλο και πιο
φανερό ότι ο Τσίπρας και το επιτελείο της κυβέρνησης επι-

διώκουν την ένταξή τους με γοργούς ρυθμούς στους κόλπους της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Ήδη από τον Ιούλιο και μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μόνιμη
παρουσία στις συναντήσεις κορυφής του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει επαφές με τους ηγέτες
της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και μάλιστα αποφάσισαν να
συγκροτήσουν πολιτική κίνηση με την ονομασία «Προοδευτική
Ομάδα» στο Ευρωκοινοβούλιο από ευρωβουλευτές των σοσιαλι-
στών, των σοσιαλδημοκρατών και των πράσινων. Στην κίνηση αυτή
συμμετέχουν 100 ευρωβουλευτές, όπου στην προσωρινή  εκτελε-
στική επιτροπή συμμετέχει ο Δ. Παπαδημούλης.

Μετά την συνάντηση Ολάντ - Τσίπρα στο Παρίσι, ακολούθησε η
συνάντηση των σοσιαλιστών επίσης στο Παρίσι, όπου ήταν προ-
σκεκλημένος ο Τσίπρας, ενώ θα συμμετέχει στη διαμόρφωση μιας
κοινής συναινετικής πρότασης των σοσιαλδημοκρατών στη Σύνοδο
Κορυφής στις 16 Σεπτέμβρη στη Μπρατισλάβα. Επίσης, εν τω με-
ταξύ πραγματοποιούνται και άλλες συναντήσεις υπουργών Ευρω-
παϊκών Υποθέσεων σε σοσιαλδημοκρατικές συνάξεις, σε καθεστώς
παρατηρητών, όπως αυτή των Παππά – Ξυδάκη.

Η «Αυγή» έγραψε πρόσφατα: «Πριν λίγους μήνες, πολλοί θα αν-
τέτειναν, ότι όλα αυτά δεν είναι παρά σποραδική ταύτιση σε επίπεδο
άσκησης ρητορικής. Πλέον το φλερτ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
με τη σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε φάση αναζήτησης συγκε-
κριμένων διεκδικήσεων έναντι των έως τώρα πολιτικών κατευθύν-
σεων της Ε.Ε.», (...) «Τώρα η Ελληνική κυβέρνηση και ο Α. Τσίπρας
προσωπικά βρίσκονται στο επίκεντρο των διεργασιών που συντε-
λούνται στον Ευρωπαϊκό Νότο καθώς και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδη-
μοκρατία».

Φυσικά δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον ιδεολογικο-
πολιτικό χαρακτήρα και την πολιτική που ακολουθούν τα σοσιαλιστικά
– σοσιαλδημοκρατικά ευρωπαϊκά κόμματα.  Φτάνει κανείς να ανα-
φέρει το όνομα Ολάντ, που είναι το κεντρικό πρόσωπο των δυνάμεων
αυτών, με τους νόμους που πρόσφατα επέβαλε στη Γαλλία, όπως το
γνωστό αντεργατικό νόμο «Ελ Κορμί», που κατέβασε εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους στους δρόμους να παλεύουν για την ανατροπή
του. Ο Νόμος «Ελ Κορμί» δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να βάζει
τον εργαζόμενο να δουλεύει 10 – 12 ώρες την ημέρα.

Τα ανοίγματα του Τσίπρα δε σταματούν φυσικά στους σοσιαλδη-
μοκράτες αλλά επεκτείνονται ακόμη και στα συντηρητικά νεοφι-
λελεύθερα κόμματα. Ήδη τα επικοινωνιακά επιτελεία έχουν ανάψει
τις μηχανές στο φουλ.

Οι στόχοι του Τσίπρα και του επιτελείου του είναι συγκεκριμένοι
και πολλαπλοί. Πρώτα και κύρια προσπαθούν να πείσουν τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους ότι πρέπει να ξεχάσουν τον «Αριστερό ΣΥΡΙ-
ΖΑ», να τον εμπιστευτούν και να συνεργαστούν μαζί του. Σε μια
αποστροφή της ομιλίας του στη Βουλή, στις 8-5-2015, ο Τσίπρας
προϊδέαζε και έστελνε το μήνυμα και προς τα έξω και προς τα
μέσα λέγοντας: «Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αριστερό και

ριζοσπαστικό δεν είναι να φαντασιώνεσαι μια
ιδεατή κοινωνία αλλά να ματώνεις για να δη-
μιουργήσεις – έστω σιγά-σιγά, αλλά σταθερά
– τις συνθήκες που θα μπορέσουν να ευδοκι-
μήσουν αλλαγές της προστασίας των πολλών».

Aκόμα πιο αποκαλυπτικός ήταν στην ομιλία του
στο Παρίσι, στη συνάντηση των Σοσιαλιστών, όπου
ομολογεί ότι: «Δεν είμαστε σε θέση να καταργή-
σουμε τους κανόνες του Συμφώνου της Σταθερότη-
τας, τουλάχιστον ας απαιτήσουμε εποικοδομητικές
εξαιρέσεις για τις επενδύσεις, την απασχόληση
και την ανάπτυξη».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδη-
μούλης, μιλώντας για τη Σύνοδο του Ευρω-
παϊκού Νότου στις 9 Σεπτέμβρη στην Αθή-
να, δήλωνε, σχολιάζοντας τη συμμετοχή Ραχόϊ,
ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: «Μπο-
ρούμε να περπατάμε ταυτόχρονα. Μπορούμε να προ-
σπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση
ασκώντας αυστηρή κριτική σε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
που χρεοκόπησαν τη χώρα και την ίδια ώρα να
ευρύνουμε τα ερείσματά μας στην Ευρώπη και
στο χώρο των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, επι-
διώκοντας και οργανώνοντας συμπορεύσεις με
συντηρητικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Νότου».

Δεύτερος στόχος, να πείσουν την ελληνική
πλουτοκρατία να τους στηρίξει, αφού ακόμη και οι πα-
νίσχυρες ευρωπαϊκές πολιτικοοικονομικές δυνάμεις τούς
αγκαλιάζουν πολιτικά και συνεργάζονται αρμονικά μαζί τους.

Τρίτος στόχος, να πείσουν τον ελληνικό λαό πως με τις δραστήριες
και δυναμικές παρεμβάσεις του Τσίπρα, ο νε-
οφιλελευθερισμός σταδιακά υποχωρεί και
πως, ούτε λίγο - ούτε πολύ, μπορεί να κυο-
φορούνται φιλολαϊκές εξελίξεις στην Ευρώ-
πη που θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή του ελ-
ληνικού λαού. 

Τέταρτος στόχος, εν όψει του Συνεδρίου
να κυριαρχήσουν συντριπτικά ο Τσίπρας
και το επιτελείο του και να επιβάλουν μια
καθαρά σοσιαλδημοκρατική πολιτική, απο-
δεσμευμένη από τα βαρίδια, από τα ρετάλια
των υπόλοιπων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ. 

Φυσικά έξω από τους στόχους αυτούς δεν
είναι το ΠΑΣΟΚ, του οποίου με τον άλφα ή
βήτα τρόπο επιδιώκουν να κόψουν την οποι-
αδήποτε ανάκαμψη, την ανασυγκρότησή του
με τις άλλες όμοιες δυνάμεις και να το υπο-
καταστήσουν πλήρως. Άλλωστε, ένας πολύ
σημαντικός αριθμός στελεχών του ΠΑΣΟΚ
βρίσκεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Σοσιαλδημοκρατία
το πραγματικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
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1. Παρά την τεράστια πίεση, τους εκβιασμούς και τις απειλές
που ασκήθηκαν στο λαό της Βρετανίας από τα κυρίαρχα κόμ-
ματα των Συντηρητικών και των Εργατικών, καθώς και απ’ όλες
τις μεγάλες δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για παραμονή,
η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της εξόδου της χώρας από την
ΕΕ, ρίχνοντας σε βαθιά πολιτική κρίση τη Βρετανία, την ΕΕ
και το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Η υπερψήφιση του
«Έξω», κυρίως από τα πληβειακά στρώματα, εκφράζει την απο-
δοκιμασία και καταδίκη της αντιδραστικής πολιτικής που εφαρ-
μόζεται τόσο στην ΕΕ, όσο και στη Βρετανία. Ο λαός της Βρε-
τανίας ταυτόχρονα αποδοκίμασε με αυτήν του την ψήφο, την
κατεδάφιση όλων των μεταπολεμικών εργατικών κατακτήσεών
του μετά από 30 χρόνια θατσερισμού. Την αιματηρή εξοντωτική
λιτότητα με την εξαπόλυση ενός ανελέητου και διαρκούς οι-
κονομικού πολέμου που δέχεται, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
η εργατική τάξη και οι λαοί της Ευρώπης από την πολιτική των
ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών της ΕΕ, προκειμένου το ευ-
ρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο να μεγιστοποιεί τα κέρδη του
και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους ανταγωνισμού απέναντι
στα άλλα διεθνή οικονομικά κέντρα. Είναι οι ίδιοι λόγοι για τους
οποίους ο γαλλικός λαός βρίσκεται μήνες στους δρόμους, σε
μεγάλους απεργιακούς αγώνες, αποδοκιμάζοντας και καταγ-
γέλλοντας την πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης Ολάντ. Είναι,
στο βάθος, οι ίδιοι λόγοι που ξεσήκωσαν και ξεσηκώνουν το
λαό μας σε μεγάλους, παρατεταμένους αγώνες ενάντια στη βάρ-
βαρη ιμπεριαλιστική πολιτική της ΕΕ και των ντόπιων κυβερ-
νήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

2. Από τη στιγμή που προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα σε μια
μεγάλη χώρα της Ευρώπης και είχε αυτό το αποτέλεσμα, ο σπό-
ρος της διάσπασης, του τεμαχισμού και της αποσύνθεσης της
ιμπεριαλιστικής ΕΕ έχει πέσει, ανεξάρτητα από το αν και
πότε η αποχώρηση αυτή θα ολοκληρωθεί [έχει ήδη ξεσπάσει
πόλεμος ανακοινώσεων για το αν, πότε και ποιος θα ζητήσει
ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας].
Μπορεί οι κυρίαρχες αστικές δυνάμεις της Βρετανίας, που προ-
ετοίμασαν και πίεσαν για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος,
να είχαν βασικό στόχο τη διεκδίκηση καλύτερων θέσεων στα

πλαίσια της ΕΕ, αποσπώντας ανταλλάγματα από τους βασικούς
ανταγωνιστές τους, Γερμανία και Γαλλία, όμως η όλη τροπή
των εξελίξεων, με την υπερψήφιση του “Έξω”, θέτει για πρώτη
φορά σε τέτοια δοκιμασία την ίδια την υπόσταση του ιμπε-
ριαλιστικού οργανισμού που ακούει στο όνομα της ΕΕ. Οι αν-
τιθέσεις, τόσο στο εσωτερικό της Βρετανίας όσο και στους
κόλπους της ΕΕ και στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, θα εκδηλω-
θούν με μεγαλύτερη σφοδρότητα, οξύνοντας παραπέρα τις
αγιάτρευτες πληγές του παγκόσμιου καπιταλιστικού και ιμ-
περιαλιστικού συστήματος.

Το βρετανικό δημοψήφισμα είχε μια σημαντική διαφορά από
τα άλλα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την ένταξη μιας
χώρας ή για την έγκριση μιας Συνθήκης, όπως έγινε στη Γαλλία
ή στη Δανία τη δεκαετία του ‘90 ή για το «ευρωσύνταγμα» στη
Γαλλία και την Ιρλανδία το 2005. Γι’ αυτό Βερολίνο και Παρίσι
φοβούνταν, και το δηλώνουν ανοιχτά με τον τρόπο τους, τη με-
γάλη περιπέτεια που θα προκύψει από τη βρετανική έξοδο,
γιατί θα επιταχύνει κι άλλες αποσχιστικές τάσεις και θα μετα-
τρέψει σε σεισμούς τους τριγμούς που συγκλονίζουν το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα. Έτσι, πέρα από τις δηλώσεις της Γερμανί-
δας Καγκελαρίου, η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας, ο επικεφα-
λής του γερμανικού οικονομικού ινστιτούτου DIW, και ο πρό-
εδρος της ΕΕ, όχι μόνον τάσσονταν κατά του «Brexit», αλλά  ο
τελευταίος δήλωνε ότι θα χρειαστούν περίπου επτά χρόνια για
να οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι σαφές μέσα από την
αντιπαράθεση, αυτή ότι ένα τμήμα της βρετανικής αστικής τά-
ξης που υποστηρίζει το «ΝΑΙ», σε συμμαχία με τις ΗΠΑ, εκ-
βιάζοντας και για άλλες εξαιρέσεις, θέλει να διεκδικήσει κα-
λύτερη θέση στο διεξαγόμενο ανταγωνισμό με τη Γερμανία. Για
παράδειγμα, το «Σίτι» του Λονδίνου δε θέλει να χάσει την προ-
νομιακή του λειτουργία και εταιρείες του να μετακομίσουν σε
ευρωπαϊκές χώρες για να μη χάσουν τις δυνατότητες που τους
προσφέρει η ΕΕ, μιας και η Βρετανία έχει βάλει σε προτεραι-
ότητα τη χρηματοπιστωτική οικονομία έναντι της παραγωγικής
της βάσης. Από την άλλη, ένα άλλο τμήμα της αστικής τάξης
που επιλέγει το «ΟΧΙ» αισθάνεται να μειονεκτεί από την ισχυρή

Εκπαιδευτικός Όμιλος

Βρετανικό δημοψήφισμα
3 Καμία “τάξη” δε βασιλεύει στη Γηραιά Ήπειρο 
3 Καμία σταθερότητα δε στηρίζεται στα ερείπια  των εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων

«…Αν, όμως, το σύνθημα των δημοκρατικών Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την επαναστατική
ανατροπή των τριών αντιδραστικότατων μοναρχιών της Ευρώπης, μ’ επικεφαλής τη ρωσική μοναρχία, είναι τελείως άψογο

σαν πολιτικό σύνθημα, ωστόσο μένει ακόμη ένα σπουδαιότατο ζήτημα, το ζήτημα του οικονομικού περιεχομένου και της
οικονομικής σημασίας αυτού του συνθήματος. Από την άποψη των οικονομικών όρων του ιμπεριαλισμού, δηλαδή της
εξαγωγής κεφαλαίων και του μοιράσματος του κόσμου από τις «προηγμένες» και «πολιτισμένες» αποικιακές δυνάμεις,

οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μέσα σε καπιταλιστικό καθεστώς, 
είτε είναι απραγματοποίητες, είτε είναι αντιδραστικές…»

[Βλαντιμίρ Ι. Λένιν, 23-8-1915, «Για το σύνθημα των Ενωμένων Πολιτειών τής Ευρώπης», άρθρο στην εφημερίδα «Σοτσιάλ-Ντιμοκράτ»]
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παρουσία της Γερμανίας [που κερδίζει την κούρσα του αντα-
γωνισμού σε βάρος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας],
να ασφυκτιά από το νομοθετικό πλαίσιο των περιορισμών της
ΕΕ, θέλει να ανοιχτεί και να κερδίσει νέες αγορές  στις χώρες
των BRICS, της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά και ευρύτερα,
να κάνει ακόμα πιο στενή τη σχέση με την Κίνα, με την οποία
οι συναλλαγές ξεπερνούν τα 70 δις λίρες.

3. Αν οι δυνάμεις που ηγούνταν στο “Έξω” συγκροτούνται,
κατά κύριο λόγο, από αστούς εθνικιστές που εναντιώνονται στο
Βερολίνο και ονειρεύονται το αυτοκρατορικό μεγαλείο της Βρε-
τανίας, αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να μείνουν άφωνοι και
αμέτοχοι οι λαϊκοί αγωνιστές και οι αριστεροί μπροστά στην
κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πολύ περισσό-
τερο μάλιστα θα ήταν σοβαρό λάθος να «χαρίσουμε» τα 17
εκατομμύρια των βρετανών που ψήφισαν  υπέρ του brexit
στο φασισμό, τον εθνικισμό και το ρατσισμό. Όπως παλεύου-
με και στη χώρα μας με κεντρικό σύνθημα “Έξω η Ελλάδα από
την ΕΕ”, συνδέοντας αυτόν τον αγώνα με ριζικές εσωτερικές
κοινωνικές αλλαγές ενάντια στη ντόπια αστική τάξη και τον
ιμπεριαλισμό, έτσι και στη Βρετανία υποστηρίζουμε το ίδιο
σύνθημα από τη σκοπιά των εργατικών και λαϊκών συμφερόν-
των, ενάντια στην πολιτική του βρετανικού ιμπεριαλισμού
και των κάθε λογής εκπροσώπων του.

4. Οι λαοί της Ευρώπης εξακολουθούν να υφίστανται τις συ-
νέπειες της οικονομικής κρίσης και της βάρβαρης πολιτικής
της ΕΕ, με το πέταγμα δεκάδων εκατομμυρίων εργαζομένων
στην ανεργία και την εξαθλίωση, τη ραγδαία χειροτέρευση των
όρων διαβίωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων εργαζομένων, την
άγρια οικονομική εκμετάλλευση και καταπίεση, την επιβολή
ενός νέου εργασιακού μεσαίωνα. Καμία “τάξη” και σταθερό-
τητα στην Ευρώπη δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στα ερείπια
των εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων, πάνω στην πιο
άγρια μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης και αιματηρής λι-
τότητας, που προωθεί το Βερολίνο και οι αστικές τάξεις των
χωρών της ΕΕ για την εργατική τάξη και τους λαούς της Ευ-
ρώπης. Οι μεγάλες πανεργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις
που γίνονται στη Γαλλία και σ’ άλλες χώρες, αλλά και στη χώρα
μας, αποτελούν προοίμιο των μεγάλων πανευρωπαϊκών λαϊ-
κών και εργατικών κινητοποιήσεων που, αναπόφευκτα, θα
ξεσπάσουν το επόμενο διάστημα.

5. Το δημοψήφισμα στη Βρετανία δίχασε την αστική τάξη,
όξυνε τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της και θα οξύνει ακόμα
περισσότερο τις αντιθέσεις στην ΕΕ. Μετωπικά συγκρούστη-
καν τα δύο «στρατόπεδα» υπέρ και κατά της παραμονής της
Βρετανίας στην ΕΕ. Η αντιπαράθεση διαπέρασε όλη τη βρετα-
νική κοινωνία και όλα τα κόμματα (Συντηρητικό, Εργατικό κλπ.),
με το πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας να είναι πλήρως διατα-
ραγμένο, πράγμα που δείχνει ότι οξύνονται οι ενδοαστικές αν-
τιθέσεις και ότι το πρόβλημα για την αστική τάξη είναι μεγάλο.
Όταν εδώ και δύο περίπου χρόνια, ο Κάμερον, φανατικός υπε-
ρασπιστής τώρα της παραμονής στην ΕΕ, δεσμεύτηκε να επα-
ναδιαπραγματευτεί τη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, επικυ-
ρώνοντάς την με δημοψήφισμα, για να εξασφαλίσει κι άλλες
προνομιακές για το κεφάλαιο της χώρας του εξαιρέσεις [μετά
την ειδική συμφωνία ΕΕ-Βρετανίας, Φλεβάρης 2016] δεν φαν-
ταζόταν τι θα επακολουθούσε. Τώρα επικεφαλής του «Bre-
main», με διάφορες εμπρηστικές δηλώσεις, απειλές και πιέ-
σεις, χρησιμοποίησε σαν «όπλο» την κινδυνολογία για το μέλ-
λον της βρετανικής οικονομίας, ισχυριζόμενος ότι σε περίπτω-
ση «Brexit » θα ακολουθήσει «μια χαμένη δεκαετία αβεβαι-
ότητας», κατά τη διάρκεια της οποίας το Λονδίνο θα πρέπει να
επαναδιαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, κάτι

που «θα εξαντλήσει την ενέργεια της κυβέρνησης και της χώ-
ρας». Ο υπουργός Οικονομικών απείλησε ότι σε περίπτωση
Βrexit θα παρθούν έκτακτα μέτρα ευρύτερων περικοπών, ακό-
μη και στους τομείς της Υγείας και της Εκπαίδευσης. [Φυσικά
κανείς επίσημος δε θύμισε ότι π.χ μόλις πρίν 3 χρόνια αυξή-
θηκαν δραματικά τα δίδακτρα στα βρετανικά πανεπιστήμια!].
Στο πλευρό τους και ο Σύνδεσμος Βρετανικών Βιομηχανιών
(CBI), μεγάλες εταιρείες ακινήτων, το διεθνές πρακτορείο Blo-
omberg, οι Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Ci-
tibank κι άλλες επιχειρήσεις, με το βιομηχανικό όμιλο «Ρόλς
Ρόυς» και το βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο «ΒΤ» να στέλ-
νουν επιστολές στους δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους τους, ζη-
τώντας τους να ψηφίσουν κατά του «Βrexit», προειδοποιώντας
τους πως τυχόν αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ «θα κά-
νει κακό στην εταιρεία και την οικονομία...». Ακόμη και τα 10
μεγαλύτερα βρετανικά συνδικάτα (μεταξύ των οποίων τα συν-
δικάτα Unite και Unison, με κοινή επιστολή - έκκληση που δη-
μοσιεύτηκε στην εφημερίδα «The Guardian») και η Συνομο-
σπονδία Εργαζομένων Βρετανίας (TUC), εμφορούμενα από βα-
θιές ρεφορμιστικές αντιλήψεις, συντάχθηκαν με το «ΝΑΙ», καλ-
λιεργώντας αυταπάτες για την ΕΕ, εμφανίζοντάς την προστάτη
των εργατικών δικαιωμάτων και απηύθυναν έκκληση στα
6.000.000 μέλη τους να ψηφίσουν υπέρ της παραμονής, με το
επιχείρημα ότι τα κοινωνικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα
της παραμονής στην ΕΕ «υπερισχύουν κατά πολύ των πλεονε-
κτημάτων μιας εξόδου». Στο μέτωπο του «ΝΑΙ» επιστρατεύ-
θηκαν και δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο συντηρητικός Μέιτζορ
και ο σοσιαλδημοκράτης Μπλερ, με τον πρώτο να απειλεί ότι
σε περίπτωση «Brexit» θα ενταθούν οι πιέσεις για τη διεξα-
γωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκοτίας
και το δεύτερο να προειδοποιεί ότι θα υπονομευτεί η ειρηνευ-
τική συμφωνία του 1998, μεταξύ Καθολικών (που ήθελαν την
ένωση με την Ιρλανδία) και Προτεσταντών (που επιθυμούσαν
την παραμονή στο ΗΒ) στη Βόρεια Ιρλανδία. Και τα δύο είναι
αλήθεια ότι προέκυψαν από την πρώτη μέρα μετά την 23η Ιου-
νίου, ενισχύοντας τις αποσχιστικές τάσεις στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. 

Η Ουάσιγκτον, με τον Ομπάμα, τον Κλίντον, τον Ντέιβιντ Λί-
πτον, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΔΝΤ, παρενέβη ανοι-
χτά υπέρ του «ΝΑΙ», γιατί οι ΗΠΑ δε θέλουν να χάσουν έναν
πιστό σύμμαχό τους στην ΕΕ (o Ντε Γκολ, που αποκαλούσε τη
Βρετανία «Δούρειο Ίππο των ΗΠΑ εντός της Ευρώπης», πρό-
βαλε δύο φορές «βέτο» στην ένταξή της στην ΕΟΚ, το 1961 και
1967), αντιστάθμισμα στην αύξηση της γερμανικής επιρροής
και να υπάρξουν διαταραχές που θα επιδράσουν αρνητικά στην
εύθραυστη διεθνή οικονομική κατάσταση και στην αμερικανική
οικονομία. 

Υπέρ του «ΟΧΙ» είχαν ταχθεί το μπλοκ «Επιχειρήσεις για τη
Βρετανία» («Business for Britain»), στο οποίο συμμετείχαν
επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη, μεγάλες εταιρείες
στην ιδιωτική Ασφάλιση, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
στις εταιρείες λογισμικού, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου
Μπόρις Τζόνσον, υπουργοί και βουλευτές του Συντηρητικού
Κόμματος, ορισμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, το
ευρωσκεπτικιστικό-εθνικιστικό κόμμα Ukip του Φάρατζ, η βρε-
τανική λαϊκίστικη εφημερίδα «The Sun» του συγκροτήματος
Μέρντοχ, αλλά και η «Αριστερή Καμπάνια για Έξοδο από την
ΕΕ» («Left Leave»), στην οποία συμμετείχαν το ΚΚ Βρετανίας,
μικρά αριστερά κόμματα, συνδικάτα, π.χ. στον κλάδο των με-
ταφορών, στα τρόφιμα, στα αρτοποιεία κ.ά. Επίσης, μικρές αρι-
στερές οργανώσεις με αναφορές στο κομμουνιστικό κίνημα.
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➧ Στις 27 Μαΐου 2016 και λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς,
δημοσιεύτηκαν τα «πορίσματα» της επιτροπής του «Εθνικού και
Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία» που, καλύπτοντας μία
έκταση 131 σελίδων, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ενός διαλό-
γου και τις προτεινόμενες «μεταρρυθμίσεις» και αλλαγές που φι-
λοδοξεί να εφαρμόσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
➧ Τα πορίσματα αυτά κατανέμονται σε ξεχωριστούς, ευδιάκριτους το-
μείς, που αγκαλιάζουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα, όλο το μήκος και
πλάτος της εκπαίδευσης, αποτελώντας τους γενικούς άξονες πάνω
στους οποίους φιλοδοξεί να πατήσει η μεγαλεπήβολη «τομή» στα εκ-
παιδευτικά πράγματα της χώρας με τη σφραγίδα της κυβερνώσας
«αριστεράς» του ΣΥΡΙΖΑ. Συνοδεύονται μάλιστα, πέρα από επίσημες
ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις από αρμόδιους, διαρροές κ.α.
➧ Είναι, επίσης, γνωστό πως στο πλάι αυτών των πολυσέλιδων πο-
ρισμάτων του προσχηματικού διαλόγου η κυβέρνηση, σε ανύποπτο
χρόνο –εφαρμόζοντας το πακέτο των μνημονιακών δεσμεύσεων
που έχει ψηφίσει, πατώντας σταθερά στις ίδιες ράγες των προ-
ηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και εφαρμό-
ζοντας πιστά τις εντολές «φιλεκπαιδευτικών» οργανισμών, όπως
οι ΕΕ-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ –προχώρησε και στην ψήφιση μέτρων, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιό τους, ταιριάζουν όμως απόλυτα
μ’ αυτά, καθώς αποτελούν ουσιαστικά εξειδίκευση των γενικών
τους αρχών. Τα μέτρα, συνεχή και εντεινόμενα, απασχόλησαν και
απασχολούν το εκπαιδευτικό κίνημα και την ευρύτερη εκπαιδευ-
τική κοινότητα, απασχολούν και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη,
όσο βέβαια αυτή μπορεί να παρακολουθήσει τις οβιδιακές πολλές
φορές αλλαγές-μεταμορφώσεις και τους εναλλασσόμενους ρυθ-
μούς που δίνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, δημιουργούν δε μία
κατάσταση εκρηκτική, με την έναρξη ήδη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, στη διάρκεια της οποίας πολλά απ’ αυτά θα εφαρμοστούν.
➧ Το ραντεβού, λοιπόν, ορίστηκε για το Σεπτέμβρη με το άνοιγμα
των σχολείων και με προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βου-
λή, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως βρίσκεται σε ευνοϊκό γι’ αυτή
γήπεδο και τη ΝΔ να αναζητά λόγους για να ανεβάζει τους τόνους
της αντιπαράθεσής της με αυτήν. Αυτό φυσικά που είναι απολύτως
βέβαιο για εκπαίδευση και εκπαιδευτικούς είναι πως δεν έχουν
τίποτα να κερδίσουν από μία τέτοιου είδους αντιπαράθεση, όπου
η μία πλευρά, η κυβέρνηση, επιχειρεί για μία ακόμα φορά, μέσα
από έναν προπαγανδιστικό καταιγισμό χωρίς σταματημό και συνεχή
ένταση, να τονώσει το «κοινωνικό» της προφίλ, να παρουσιαστεί

ως κυβέρνηση που πέρα από τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα στρέφεται
προς την κοινωνία και μάλιστα προς ένα χώρο που παραδοσιακά
ενδιαφέρει και είναι «προς παρακολούθηση» από ευρύτατα εργα-
τικά και λαϊκά στρώματα από τη φύση του. Και όλα αυτά ενόψει
της φθινοπωριάτικης, δεύτερης αξιολόγησης, με τα ακόμα σκλη-
ρότερα χτυπήματα. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζει το δικό
της κυβερνητικό έργο ως τελείως διαφορετικό, θέλοντας να απο-
δείξει πως κερδίζει το στοίχημα της καλής προετοιμασίας και της
ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς τα «παραδο-
σιακά» προβλήματα που γνωρίζουν όλοι καλά: «όλα δείχνουν ότι
θα είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών» διατείνονται συνεργάτες
του υπουργού Παιδείας, Ν. Φίλη! Με μια σειρά αυτονόητων, δη-
λαδή, επιχειρείται το χρύσωμα του χαπιού μπροστά στα τόσα και
τόσα προβλήματα που έχει επισωρεύσει η απαρέγκλιτη εφαρμογή
της μνημονιακής πολιτικής της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευ-
σης από χθεσινούς και σημερινούς οσφυοκάμπτες των εντολών
της ΕΕ, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ!

Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ επιδιώκει το ανέβασμα των αντιπο-
λιτευτικών τόνων, το ξέπλυμα για άλλη μία φορά  των δικών της
κυβερνητικών πεπραγμένων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα διά στόμα-
τος υψηλόβαθμων στελεχών της την υπόθεση της εκπαίδευσης  ως
«μητέρα των μαχών»!
➧ Ο συνδυασμός όλων όσων έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα
και των πορισμάτων του «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για
την Παιδεία» αποτελεί, λοιπόν, σε μία κρίσιμη για την εκπαίδευση
και τους εκπαιδευτικούς περίοδο, που έχει ήδη ξεκινήσει και θα
ενταθεί στο άμεσο μέλλον, το «οπλοστάσιο» της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο προχώρημα της ίδιας αντιεκπαιδευτικής πολιτικής
που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, ντυμένο με το «μεταρρυθ-
μιστικό» μανδύα που φόρεσε στην τελευταία μνημονιακή περίοδο.
Αναδεικνύει τις οδούς, τις φιλοσοφικές, πολιτικές, ιδεολογικές
αλλά και πρακτικές κατευθύνσεις που έχουν επιλεγεί από ξένους
και ντόπιους δυνάστες και εκμεταλλευτές για το ανέφελο προχώ-
ρημα των αναδιαρθρώσεων, με σαφή επιδίωξη, στο τέλος αυτής
της πορείας, τη μετάλλαξη του DNA της δημόσιας δωρεάν εκπαί-
δευσης που γνωρίσαμε ως χώρα και λαός, όπως αυτή είχε διαμορ-
φωθεί κάτω από την πίεση και τους αγώνες εκπαιδευτικού, εργα-
τικού και λαϊκού κινήματος των προηγούμενων δεκαετιών, κάτω
από διαφορετικούς ταξικούς συσχετισμούς. 

Παρουσιάζει, ασφαλώς, ενδιαφέρον η μελέτη των απόψεων που
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αναδεικνύονται στα πορίσματα της επιτροπής «Εθνικού και Κοι-
νωνικού Διαλόγου για την Παιδεία», απ’ την πλευρά της ιδεολογι-
κής και πολιτικής ομπρέλας που σχηματίζουν και καλύπτουν και
τις ήδη ψηφισμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδευτικές αλ-
λαγές, αλλά και όσες πρόκειται άμεσα, βασισμένες στον οδικό αυτό
άξονα, να εξειδικευθούν και να επιχειρηθεί να εφαρμοστούν. 

Χρησιμοποιούμε το ρήμα «επιχειρηθεί», γιατί τα πάντα κρίνονται
στο πεδίο της ταξικής πάλης και των αγώνων και είναι ζητούμενο
να αποδειχθεί αν αυτά θα προχωρήσουν στη ζωή ή θα μείνουν «που-
κάμισο αδειανό», με τους αγώνες που πρέπει να αναπτύξουν το επό-
μενο διάστημα εκπαιδευτικοί, μαθητές, εργατικό και λαϊκό κίνημα,
για να ακυρώσουν αυτήν την επιχειρούμενη μετάλλαξη της δημόσιας
εκπαίδευσης από την άρχουσα τάξη και τους ξένους δυνάστες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
➧ Στις 131 σελίδες, στις οποίες εκτείνεται το «πόνημα» του δια-
λόγου για την Παιδεία, χωρούν με άνεση όλα σχεδόν τα ζητήματα
που αναδεικνύονται σήμερα και τίθενται προς άμεση εφαρμογή
και όσα σχεδιάζονται για το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Χωρούν με
άνεση όσα επιδιώκει να ανατρέψει προς όφελός της η άρχουσα
τάξη της χώρας, ακολουθώντας πιστά τις πρακτικές και εργαλει-
οθήκες –βέλτιστες γι’ αυτή, καταστροφικές για το μορφωτικό αγαθό
των εργατολαϊκών στρωμάτων –που και σε άλλες χώρες της υφη-
λίου αποδόμησαν και διέλυσαν εκπαιδευτικά συστήματα.

Στην εκτενή εισαγωγή του ο πρόεδρος της επιτροπής, Α. Λιάκος,
φανερώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τη φιλοσοφία που διαπνέει
τους συντάκτες των πορισμάτων. Με το χωρισμό σε ευδιάκριτα
τμήματα, παρουσιάζονται οι προτάσεις για την υποχρεωτική εκ-
παίδευση, τη μετάβαση από το Λύκειο στα Πανεπιστήμια, την Ει-
δική Αγωγή, το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ζη-
τήματα που άπτονται του ιδιαίτερα σημαντικού για την άρχουσα τά-
ξη και το ξένο κεφάλαιο θέματος του «Ενιαίου Πλαισίου Έρευνας
και Εκπαίδευσης». Παρουσιάζονται, επίσης, πορισματικές προ-
τάσεις για τα Οικονομικά της εκπαίδευσης –φλέγον ζήτημα όπως
είναι εύκολα κατανοητό– πόρισμα για την περιβόητη ψηφιακή
στροφή στην εκπαίδευση, αφήνοντας χώρο στην «αδελφή» κατά
κάποιο τρόπο οπτικοακουστική εκπαίδευση, που κατά τους εμ-
πνευστές δεν πρέπει να παραμεληθεί. Κομμάτι ξέχωρο και η ξε-
νόγλωσση εκπαίδευση και η επιχειρούμενη εδώ και δεκαετίες
αναβάθμισή της –θέμα που ακουμπά τις τσέπες των λαϊκών οικο-
γενειών και που κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της επι-
διώκει, όχι βέβαια την αναβάθμιση και την ελάφρυνση των γονιών
από ένα δυσβάσταχτο οικονομικό άχθος, ιδίως στις ημέρες μας,
αλλά να τσιγκλίσει και να τραβήξει την προσοχή τους –αναμασών-
τας ανέξοδες κατά τα άλλα διακηρύξεις.

Τα πορίσματα τη επιτροπής κλείνουν με εκτιμήσεις για την «Κρί-
ση και τις ψυχολογικές διαστάσεις» της και με τις καθιερωμένες
προτάσεις «πολιτών», προς επίρρωση της δημοκρατικότητας και
ένδειξη του τρόπου που αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία και οι ση-
μερινοί κυβερνώντες, προτάσεις που έχουν κατατεθεί …ηλεκτρο-
νικά. Δε δίνεται, ασφαλώς, η ίδια προσοχή και σημασία στα κε-
κτημένα εκπαιδευτικού και λαϊκού κινήματος, σε αιτήματα που
διεκδικούνται και διατυπώνονται δεκαετίες τώρα, εκπαιδευτικών,
μαθητών, που αναπτύχθηκαν σε πλήρη έκταση τα τελευταία χρόνια
της μνημονιακής καταιγίδας.
➧ Ο Α. Λιάκος, στη 16σέλιδη εισαγωγή του, ξεκινά με την παραδοχή
πως οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στον εκπαιδευτικό
χώρο «βρίσκονται στην τομή δύο νοητών αξόνων». Από τη μία αυτόν
που αφορά τις λεγόμενες μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στην
εποχή μας, ό,τι δηλαδή οι κυρίαρχες τάξεις ονομάζουν και ορίζουν
ως «κοινωνία της γνώσης», και από την άλλη αυτόν που ορίζει όλα
όσα συμβαίνουν στη χώρα τη συγκεκριμένη περίοδο, τη συγκεκρι-
μένη ιστορική στιγμή. Με αυτόν τον απατηλό τρόπο, που επιδιώκει
να περάσει την αντίληψη πως οι συντάκτες του λαμβάνουν σοβαρά

υπόψη την πραγματικότητα και την ανα-
λύουν σωστά, πράττοντας εντέλει ακριβώς
το αντίθετο, τίθενται τα όρια που έχουν εκ
των προτέρων καθοριστεί με τρόπο σύμφω-
νο προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
και η σημερινή κυβέρνηση. Είναι ασφαλώς,
φανερή η προσπάθεια να προδιαθέσει κατά τρόπο ευνοϊκό τον ανα-
γνώστη, μιας και τα πορίσματα λαμβάνουν σοβαρά κατά νου όλους
εκείνους τους παράγοντες που καθορίζουν και τα εκπαιδευτικά ζη-
τήματα.Αν κάποιος θεωρήσει λογικά πως το να αμελήσει κάποιον
από τους βασικούς παράγοντες αποτελεί λόγο ελλιπούς ανάγνωσης
της όποιας πραγματικότητας, τότε με την εκ των προτέρων, αρχική
επισήμανση πως έχουν ληφθεί υπόψη στη διατύπωση των πορισμά-
των όλοι οι θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαί-
δευση ξεμπερδεύει ή πιστεύει πως το καταφέρνει, απαλλασσόμενος
από τυχόν προβλήματα και ενοχλητικές διαπιστώσεις. Εφόσον δεν
παραμελήσουμε κανέναν παράγοντα, τότε μπορούμε σε ένα νεφε-
λώδες, θεωρητικό κατασκεύασμα να διορθώσουμε τα κακώς κεί-
μενα, και μάλιστα προς όφελος όλων ανεξαιρέτως, όσων συμμετέ-
χουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην εκπαίδευση...
➧ Αποτελεί σίγουρα ενδιαφέρουσα θέση η άποψη που διατυπώνε-
ται, για μεταβολή τεραστίου μεγέθους που συντελείται στις μέρες
μας, μεταβολή που συγκρίνεται με τις ριζικές μεταβολές που επέ-
φεραν στην ανθρώπινη ιστορία γεγονότα όπως η «νεολιθική επα-
νάσταση», η επινόηση της γεωργίας και η βιομηχανική επανάστα-
ση! Δεν είναι ασφαλώς κάτι το πρωτάκουστο να ακούγονται οι πα-
ραπάνω διαπιστώσεις και να εξομοιώνονται οι κατακτήσεις χιλιά-
δων ετών των ανθρώπινων κοινωνιών με τη σημερινή τεχνολογική
ανάπτυξη. Δεν είναι εσφαλμένη η παραδοχή ότι η τεχνολογική επα-
νάσταση, όπως και οι προηγούμενες στην ιστορία, επηρεάζει με
πολλούς τρόπους τον άνθρωπο και την κάθε κοινωνία στο πλαίσιο
της οποίας συντελείται σε κάθε δυνατό επίπεδο, κατά συνέπεια
και στην εκπαίδευση. Είναι, όμως, δεδομένο πως όσα εισαγωγικά
σημειώνει αγγίζουν όσα στην πολιτική οικονομία ονομάζουμε πα-
ραγωγικές δυνάμεις και τη συνακόλουθη ανάπτυξή τους στο διάβα
των αιώνων. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο πως αφήνεται
στην άκρη το υπόλοιπο μισό της αλυσίδας, αναπόσπαστο, διαλε-
κτικά δεμένο μαζί του, κομμάτι του δίπολου, αυτό των παραγωγικών
σχέσεων που αναπτύσσονται και αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά των
κοινωνιών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αφήνεται στην αφάνεια,
αποσιωπάται δίχως καν την όποια αναφορά. Και βέβαια η εκπαί-
δευση επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από την όποια τεχνολογική
ανάπτυξη και πρόοδο, την άνοδο των παραγωγικών δυνάμεων, επη-
ρεάζεται όμως και καθορίζεται στα χαρακτηριστικά της από το εί-
δος των παραγωγικών σχέσεων της κοινωνίας, στην οποία υπάρχει
κι αναπνέει. Μιλώντας δε για κοινωνίες τεμαχισμένες σε τάξεις,
με καθορισμένα κι αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, το σχολείο
που αντιστοιχεί σ’ αυτές δεν είναι άλλο από το σχολείο που κόβεται
και ράβεται στα μέτρα και με ευθύνη της κάθε φορά κυρίαρχης
άρχουσας τάξης. Από τη νομοτέλεια αυτή δεν είναι δυνατό να ξε-
φεύγει το σχολείο και η εκπαίδευση στη χώρα μας, σχολείο ταξικό,
δηλαδή σχολείο για λίγους κι εκλεκτούς.

Όλα τα παραπάνω δείχνει να τα ξεχνά στις διαπιστώσεις του ο
πρόεδρος της επιτροπής, επιλέγοντας συνειδητά να τα αποκρύψει,
μιλώντας γενικά και αφήνοντας να εννοηθεί πως η μεταρρύθμιση
που εισηγείται αφορά κατά τον ίδιο τρόπο τους πάντες, χρησιμο-
ποιώντας κι αυτός με τη σειρά του, όπως έχουν κάνει πάμπολλοι
στο παρελθόν, το μύθο της ουδέτερης ταξικά εκπαίδευσης στα
πλαίσια του καπιταλισμού, της «παλλαϊκής» εκπαίδευσης.
➧ Όμως και ο δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο πατά η εισαγωγή
των πορισμάτων και επιχειρείται να στερεωθεί το «μεταρρυθμι-
στικό» εγχείρημα, ενώ εκ πρώτης όψεως μοιάζει στα μάτια κά-
ποιων να κοιτά κατάματα το πρόβλημα, στην πραγματικότητα κάνει
ακριβώς το ίδιο με το πρώτο. Επιλέγει την αποσιώπηση, το κρύψιμο
στο σκοτάδι τόσο των αιτίων όσο και των αιτιών για την άσχημη
κατάσταση στην εκπαίδευση. Γράφει συγκεκριμένα η εισαγωγή:
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«Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χώρα
στη συγκεκριμένη στιγμή. Πρόκειται για
μια χώρα καθημαγμένη οικονομικά, πο-
λιτικά και ιδεολογικά, η οποία προσπα-
θεί να βγει από μία μεγάλη κρίση, του

μεγέθους εκείνων της πολεμικής δεκαετίας του 1912-1922
ή του 1940-1949»

Δύσκολα οποιοσδήποτε στη χώρα σήμερα μπορεί να διαφωνήσει
πως αυτή είναι καθημαγμένη οικονομικά, πολιτικά και ιδεολογικά.
Η αναφορά, όμως, θολώνει δραματικά από τη μη σαφή αναφορά
και δίχως περιστροφές των αιτίων και αιτιών αυτής της κατάστα-
σης. Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί στρατιές ανέργων, φτώχεια,
εξαθλίωση, ποιος και τι είναι αυτό που καταδικάζει εκατομμύρια
εργατικών και λαϊκών στρωμάτων στο βάσανο των αντιλαϊκών μνη-
μονιακών πολιτικών, δένει τη χώρα διαρκώς σε νέα δεσμά εξάρ-
τησης και υποτέλειας; Ποιος και τι, για ποιους συγκεκριμένους
λόγους διαλύει την εκπαίδευση, το μαθητή και την οικογένειά του,
τον εκπαιδευτικό και την οικογένειά του; Θολώνει, επομένως, επι-
κίνδυνα η προσπάθεια να δοθεί το κοινωνικό στίγμα της περιόδου,
όταν η πολιτική, ιδεολογική και οικονομική καθυποταγή της χώρας,
η στυγνή εκμετάλλευση του λαού της παρουσιάζονται «ορφανά»,
χωρίς κηδεμόνα, αυτοφυή, σαν κάποιου είδους ακατανόητο στους
πολλούς φυσικό φαινόμενο και όχι κοινωνικό, αποτέλεσμα κοι-
νωνικών σχέσεων, αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού
συστήματος εξάρτησης κι εκμετάλλευσης.
➧ Και οι δύο προηγούμενες θεωρητικές παραδοχές της εισαγωγής
των πορισμάτων, συμπληρώνουν η μία την άλλη, προκειμένου να
στηρίξουν την αναγκαιότητα των «μεταρρυθμίσεων». Εμφανίζον-
ται στην κοινή γνώμη που επιχειρούν να επηρεάσουν υπέρ τους
ως αξιώματα ουδέτερα, αχρωμάτιστα, ανεπηρέαστα από την κοι-
νωνία μας και την πάλη που αναπτύσσεται στους κόλπους της.
Σαν τέτοια οφείλουν και να γίνουν αποδεκτά, να χωνευτούν και
να εμπεδωθούν στις συνειδήσεις, παρόλο ότι η εμπειρία του κα-
θενός μιλά για το αντίθετο. Απώτερος στόχος, με την αποσιώπη-
ση, την απόκρυψη, την παραπλάνηση και τη συνειδητή εξαπάτηση,
δεν είναι άλλος παρά η επιτυχία της προπαγανδιστικής καταιγίδας
που με τέχνη εξαπολύεται, η ανεμπόδιστη εφαρμογή και η απο-
δοχή των αντιδραστικών αλλαγών, η ευόδωση των σχεδίων του
ντόπιου και ξένου παράγοντα και σε αυτόν τον κοινωνικό τομέα,
αυτή τη φορά χωρίς τους κραδασμούς που δημιούργησαν προ-
ηγούμενες προσπάθειες.
➧ Ανάλογης λογικής και παρόμοιου ιδεολογικού φορτίου αποτελούν
και οι επικλήσεις, που εκφράζουν το δίχως άλλο τις επιθυμίες και
ανάγκες της άρχουσας τάξης στη χώρα για «επανεπινόηση, επα-
νεκκίνηση, επανασχεδιασμό, έμπνευση νέου ρόλου και νέων
στόχων», τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να ακούγονται εύηχα
στα αυτιά ορισμένων, αφήνουν όμως κι αυτά στο σκοτάδι κρίσιμα
ερωτήματα, όπως ποιος και για τίνος τα πραγματικά συμφέροντα
πρόκειται να επανεπινοήσει, να επανασχεδιάσει και να βάλει μπρος
τις μηχανές, ώστε να επανεκκινήσει η καθημαγμένη πολιτικά, οι-
κονομικά και ιδεολογικά χώρα, ποιος θα το πράξει αυτό και υπη-
ρετώντας τίνος τα συμφέροντα για την παραπαίουσα δημόσια εκ-
παίδευση, ποια τάξη της κοινωνίας μας είναι αυτή που θα εμπνευ-
στεί –και η έμπνευσή της θα γίνει πράξη– το νέο ρόλο και τους νέ-
ους στόχους και εντέλει, ποιων ανάγκες και τι είδους θα εξυπη-
ρετήσουν όλα τα παραπάνω. 

Η εισαγωγική δήλωση, με όλες τις λέξεις που δημιουργούν πα-
ρήχηση για να καρφωθούν στα μυαλά και τις συνειδήσεις των αν-
θρώπων, επαναλαμβάνει το νόημα ανάλογων «μεταρρυθμιστικών»
κειμένων προηγούμενων «Διαλόγων», που κάνει τον αναγνώστη
με μνήμη να αναρωτιέται δικαιολογημένα ποια η ανάγκη να ξανα-
διατυπωθούν διεκδικώντας την πρωτοτυπία. Ένας και μόνος λόγος:
η επιχείρηση, με λίγη διαφοροποίηση, υπό νέες συνθήκες, να πεί-
σουν εκεί που οι προηγούμενες επιχειρήσεις κατεδάφισης απέ-

τυχαν παταγωδώς, ντυμένες σήμερα με νέο μανδύα, «διαφορετικής
διακυβέρνησης»!
➧ Εισαγωγικά σημειώνεται, επίσης, η δυσκολία του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος να αντιληφθεί τις μεγάλες αλλαγές που
συντελούνται σε κοινωνικό επίπεδο παγκοσμίως και να προσαρ-
μοστεί. Ιδιαίτερα αναγνωρίζεται σ’ αυτό η δυσκολία που παρου-
σιάζεται στα νέα παιδιά και στους νέους για μεγαλύτερη ευελιξία
και ταχύτητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Και βέβαια δε γίνεται
κανενός είδους λεπτομερής περιγραφή για τα δεδομένα αυτά, ποι-
ες είναι οι συνέπειες που επιφέρουν στους νέους και τα παιδιά,
για των οποίων το μέλλον υποτίθεται πως γίνεται λόγος και υπάρχει
ενδιαφέρον. Δε γίνεται καν λόγος για το αν πρέπει να προσαρμοστεί
κάποιος σε αυτά τα δεδομένα –και είναι στ’ αλήθεια κατανοητό
κάτι τέτοιο– αφού αποφεύγεται να ονομαστούν, όπως ο διάολος το
λιβάνι, η ανεργία σε υψηλά επίπεδα, οι ευέλικτες μορφές εργασίας,
η εργασιακή περιπλάνηση, ο εξαναγκασμός σε νέα μετανάστευση
και τόσα άλλα που είναι ο κανόνας σήμερα. Δε γίνεται κανενός εί-
δους αναφορά, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σπείρει ζι-
ζάνια που μπορούν εύκολα να αλώσουν το χωράφι της παραπλη-
ροφόρησης και αποπροσανατολισμού του. Δεν μπορεί έτσι σε καμία
περίπτωση να κρυφτεί ο πραγματικός στόχος της μεταρρύθμισης·
δεν πρόκειται για την αναβάθμιση της υποβαθμισμένης δημόσιας
εκπαίδευσης, αλλά για τη βαθύτερη προσαρμογή της, την ολοκλη-
ρωτική υποταγή της στα νέα δεδομένα που δημιουργεί για τα ερ-
γατικά και λαϊκά στρώματα η μαινόμενη καπιταλιστική κρίση και
οι μέθοδοι που, ιμπεριαλιστές, ντόπιοι μεγαλοαστοί και οι κυβερ-
νήσεις τους επιλέγουν για να την ξεπεράσουν. Η μεταρρύθμιση
που οραματίζεται ο Α. Λιάκος –και όσοι μαζί του εκπόνησαν τα πο-
λυσέλιδα πορίσματα υπό τις οδηγίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ– φορά το μανδύα της παλλαϊκής απεύθυνσης για να κρυφτεί
με έντεχνο τρόπο και μαεστρία ποιους ακριβώς υπηρετεί.
➧ Πατώντας στην ίδια τροχιά που ακολουθούσαν με πίστη οι προκά-
τοχοί τους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, γίνεται λόγος για την ανάγκη να
πραγματοποιηθούν όλες εκείνες οι «τομές που θα καταλύσουν πα-
λιές εμπεδωμένες συνήθειες, θα κλονίσουν τα αυτονόητα και τα
ταμπού, ώστε να δημιουργηθεί ένα πνεύμα ανοικτότητας (sic) και
αυτομεταρρύθμισης.» Εντύπωση, βέβαια, μπορεί να προξενήσουν
τα ρήματα καταλύω και κλονίζω που χρησιμοποιούνται στο κείμενο
και φανερώνουν την αποφασιστικότητα εκ μέρους του γράφοντος
να επιτύχει εκεί που άλλοι απέτυχαν, αλλά δίνει και έναν τόνο αλ-
λαγών σε βάθος, που εκ πρώτης όψεως μπορεί να ακουστεί θετικά
από μερίδα ανθρώπων που επιθυμούν βαθιές αλλαγές στην εκπαί-
δευση, αναγνωρίζοντας την τραγική της κατάσταση, δίχως όμως να
εμβαθύνουν στο πρόβλημα. Καμία ασφαλώς περαιτέρω επεξήγηση
του τι εννοεί ο γράφων, Α. Λιάκος, όταν αναφέρεται σε «παλιές, εμ-
πεδωμένες συνήθειες». Είναι αρκετό το κοσμογονικό κλίμα που
επιχειρεί να δημιουργήσει με τη χρήση όρων και λέξεων όπως οι
παραπάνω, που είναι εύκολο, σε μία κοινωνία που βομβαρδίζεται
αδιάκοπα με διαστρεβλωμένες από το πραγματικό τους νόημα λέ-
ξεις, και όπου εντείνεται η προσπάθεια των κυρίαρχων κύκλων να
τις διαστρέφουν, να προκαλούν την επιθυμητή σύγχυση και να απο-
κτήσουν στις συνειδήσεις αρνητική χροιά αποφάσεις που διαλύουν
δικαιώματα και κατακτήσεις που έχουν απομείνει. Αποφεύγεται,
λοιπόν, να κατονομαστεί ποια κατά τους συντάκτες είναι τα «αυτο-
νόητα» και ποιος τα κρίνει ως τέτοια, ποια ζητήματα θεωρούνται
«ταμπού» και σε ποιαν ακριβώς κοινωνική μερίδα αναφέρονται, τι
σημαίνει «πνεύμα ανοικτότητας» και τι «αυτομεταρρύθμιση». 

Να σημειώσουμε πως πνεύμα ανοικτότητας στη γλώσσα μας δε
σημαίνει σε καμία περίπτωση ανοιχτό πνεύμα, όπως μπορεί κάλ-
λιστα να εννοήσει κανείς που καταλαβαίνει ελάχιστα τη σημασία
των λέξεων και φράσεων. Είναι εξαιρετικά ασαφής και δυσνόητος,
χωρώντας χίλιες δυο ερμηνείες, ο όρος «αυτομεταρρύθμιση», που
συνειδητά και πάλι επιλέγεται από το γράφοντα. Καμία ανάγκη για
παραπάνω λόγια κι εξηγήσεις. Αδήριτη όμως ανάγκη, προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος, και προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρε-
ξηγήσεων και ταυτίσεων, από τον προσεκτικό και κριτικό νου, με
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όμοιες αντιλήψεις παρελθουσών κυβερνήσεων, όχι και τόσο πα-
ρελθόντων ετών.
➧ Για την επιτυχία του στόχου αυτού, αλλά και για τη δημιουργία
κλίματος και πεποίθησης διαφορετικότητας στη διακυβέρνηση του
σήμερα με αυτές του πρόσφατου παρελθόντος ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, για να
συντηρείται ο μύθος της «αριστερής» κυβέρνησης που σε τίποτα
δε μοιάζει με τους προηγούμενους νεοφιλελεύθερους διαχειριστές
της κρίσης, που «έκοβαν κεφάλια» από πεποίθηση, τονίζεται
ασφαλώς ότι η «σύγχρονη εκπαίδευση δε χρειάζεται ένα κράτος
που ‘επιβάλλει’ μεταρρυθμίσεις». Η σύγχρονη διακυβέρνηση εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ,σε αντίθεση με τους προκατόχους της, είναι
υποτίθεται ανθρώπινη, βάζοντας φρένο στη δύναμη του κράτους,
τα πάντα προχωρούν χωρίς την άνωθεν επιβολή, κι αυτό είναι το
στοιχείο που διαφοροποιεί το σήμερα από το χτες στην εφαρμογή
της ίδιας ακριβώς πολιτικής. Η λογική του «σφάζω με το βαμβάκι»
στην πλήρη της αποθέωση, βρίσκει τη θέση της κι αυτή στα πορί-
σματα της επιτροπής του «Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για
την Παιδεία».
➧ Η παραπάνω φράση επιδιώκει να πείσει τους αποδέκτες της
προτεινόμενης «μεταρρύθμισης» για το αγαθό των προθέσεων, τη
διαφορά των σημερινών από τους χθεσινούς εφαρμοστές της ίδιας
πολιτικής, αφού αυτοί δεν κρατούν το μαστίγιο αλλά προσφέρουν
καρότο. Πλάι σ’ αυτήν την ανάγνωση των σχεδίων και προθέσεων,
μπορεί κανείς να αναγνωρίσει επίσης και την απόσυρση του κρά-
τους από τις εκπαιδευτικές δομές, την αποδόμησή τους, που πρό-
κειται να λάβει νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις άμεσα, αλλά και την
παράδοσή της εκπαίδευσης στα αδηφάγα χέρια του κεφαλαίου που
ορέγονται τη μεγαλύτερη είσοδό τους σε αυτήν, πρόθεση που δια-
πιστώνεται και στην ανάπτυξη των παρακάτω κεφαλαίων.
➧ Με παρόμοιο τρόπο εννοούνται τα πράγματα με σαφήνεια στη
συνέχεια, όπου γίνεται λόγος για το «νέο» σχολείο με κύριο χα-
ρακτηριστικό –που επανέρχεται μονότονα στα χείλη και τα γραπτά
των εκάστοτε κυβερνητικών ταγών, ακραιφνών υπερασπιστών τέ-
τοιων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών– ότι πρόκειται για «σχο-
λείο ανοικτό στην κοινότητα, με τη συμμετοχή της κοινότητας».
Στο παράδειγμα που προτείνεται για το νέο, αστικό σχολείο, για
ένα σχολείο που υποτίθεται πως λαμβάνει υπόψη ότι η εκπαι-
δευτική διαδικασία επηρεάζεται «από το χώρο όπου συμβαίνει»,
σημειώνεται για την υποστήριξή του η εμπειρία που υπάρχει από
τις σχολικές βιβλιοθήκες και του σημαντικού ρόλου που αυτή,
δυνάμει, επιτελεί. Εκθειάζεται ο χαρακτήρας της «σύγχρονης
σχολικής βιβλιοθήκης», που μπορεί με τις τεχνολογικές δυνα-
τότητες σήμερα να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένη με «δημόσιες,
δημοτικές και διαδικτυακές» βιβλιοθήκες. Είναι όμως άμεση η
επισήμανση των «ανυπέρβλητων» οικονομικών δυσκολιών, δίχως
και πάλι να εξηγείται γιατί είναι τα πράγματα έτσι και για ποιους
λόγους υφίσταται η οικονομική δυσπραγία ή αν τέλος πάντων
πρόκειται αυτή με κάποιον τρόπο να λυθεί. Υπόγεια επικαλούνται
το φιλότιμο των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση, όσον αφορά
την αναγκαιότητα πραγματικά να επεκταθεί ο ρόλος της σχολικής
βιβλιοθήκης αφού αυτό για να γίνει δεν προϋποθέτει κατά τους
συντάκτες το σπάσιμο των μνημονιακών δεσμεύσεων, τη γενναι-
όδωρη αύξηση των κονδυλίων και την οργανωμένη από το κράτος
συγκρότηση προγράμματος δημιουργίας και πραγματικής στήρι-
ξης και λειτουργίας βιβλιοθηκών στα σχολεία της χώρας. Κάτι
τέτοιο δεν είναι στις σκέψεις και τα οράματα των εμπνευστών νέ-
ων στόχων και των κυβερνώντων. Λύση και γι’ αυτούς –πάγια επα-
ναλαμβανόμενη τα τελευταία ιδίως χρόνια– αποτελεί η «συνδρο-
μή των τοπικών αρχών» και με τους «πόρους της τοπικής κοι-
νότητας» η δημιουργία Ομίλων Φιλαναγνωσίας μαθητών αλλά
και γονέων, που θα μπορούν να αναλάβουν ρόλους στη «λειτουρ-
γία της σχολικής βιβλιοθήκης». Όχι και τόσο νέο το παράδειγμα,
βρίθει από γενικότητες που επιδέχονται πολλών ερμηνειών και
εξειδικεύσεων, δε θέτει τα ζητήματα στην πραγματική τους διά-
σταση, κρύβοντας επιμελώς το αντιεκπαιδευτικό φορτίο τους.
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος, ο ανομολόγητος στόχος: το φθηνό

σχολείο της αγοράς, απ’ όπου το κράτος
έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό.

Κάθε κείμενο που αναφέρεται στην εκ-
παίδευση τα τελευταία χρόνια, έχει μια
εκτενή αναφορά στην περιβόητη «ψηφια-
κή στροφή» που οφείλει να κάνει το σύγ-
χρονο, αστικό σχολείο, αντιμέτωπο με τις μεγάλες τεχνολογικές
αλλαγές, τη διάδοση των τεχνολογικών μέσων σχεδόν σε κάθε
ηλικία, αλλά και την έξαρση και την τεχνητή, με πολιτικές απο-
φάσεις, διόγκωση της ανάγκης εκμάθησης των τεχνολογιών και
απόκτησης των ανάλογων δεξιοτήτων, με σαφή προσανατολισμό
την απόκτηση εφοδίων και ικανοτήτων προκειμένου κάποιος
να βρει εργασία. Η άποψη αυτή επαναλαμβάνεται και στο πόρι-
σμα της επιτροπής ως δυνατότητα να αναπτυχθεί το εκπαιδευ-
τικό περιεχόμενο, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί (προφα-
νώς ακόμα περισσότερο από τους δύο κύκλους επιμόρφωσης
στο πρόσφατο παρελθόν), να επεκταθούν οι υπάρχουσες ψη-
φιακές δομές, να διασφαλιστεί η χρήση της και να συντηρηθούν,
να αποκεντρωθούν και να αυτενεργήσουν οι ξεχωριστές σχολι-
κές μονάδες. Τα παραπάνω να πραγματοποιηθούν με νομοθε-
τικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις, με τακτική χρηματοδότηση, Δη-
μόσιες επενδύσεις και ΕΣΠΑ. Στο σημερινό, βέβαια, οικονομικό
πλαίσιο των συνεχόμενων μνημονίων και των δημοσιονομικών
«κοφτών» που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εκτελώντας πιστά
τις οδηγίες δανειστών κι εκμεταλλευτών, τα παραπάνω ακού-
γονται περισσότερο σαν ευχές προς τον ουρανό –τακτική χρη-
ματοδότηση και Δημόσιες επενδύσεις– με αντίδωρο τα ΕΣΠΑ
που και σημαίνουν ευελιξία στις μορφές, χρηματοδότηση για
όσο αυτά διατίθενται.

Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο πως θα μπορούσε κάποιος
να αποδομήσει λέξη προς λέξη το σύνολο της εισαγωγής των πο-
ρισμάτων, στις 131 σελίδες τους, αποκαλύπτοντας σε όλο το πλάτος
και βάθος το βαθιά αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα που κουβαλούν
στο DNA τους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα πορίσματα αποτε-
λούν μία γενική συγγραφή «υποχρεώσεων», έναν γενικό οδικό χάρ-
τη για τις επιχειρούμενες αλλαγές στο ποιόν της δημόσιας εκπαί-
δευσης που πρέπει, κατά τα λεγόμενά τους, να προσαρμοστεί για
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, στην πραγματικότητα
για να αποτελέσει ικανοποιητικό εργαλείο για την άρχουσα τάξη
στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων-προβλημάτων
και εξαγωγής μεγαλύτερου κέρδους. Τούτο βέβαια σημαίνει δυ-
σμενέστερους όρους για την κατάκτηση του μορφωτικού αγαθού
από εργατικά και λαϊκά στρώματα, δυσμενέστερους όρους στο εκ-
παιδευτικό έργο, ακόμα πιο ευέλικτα σχήματα εργασίας, χρημα-
τοδότησης, μεγαλύτερη διαφοροποίηση και σπάσιμο της ενιαίας
εκπαίδευσης, πλήρη δηλαδή υποταγή της δημόσιας εκπαίδευσης
στα σχέδια και τις επιδιώξεις μιας μειοψηφίας κοινωνικής απέ-
ναντι σε μια κοινωνική πλειοψηφία. 

Ο γενικός και μη εξειδικευμένος βαθμός γραφής των πορισμά-
των, αν δεν προηγείται των εξειδικεύσεων που ήδη έχει ψηφίσει
η Βουλή και η κυβέρνηση, τότε λειτουργεί ως γενικός άξονας, οδι-
κός χάρτης των εξειδικεύσεων που θα επιχειρηθούν, δίχως ασφα-
λώς να αποκλείονται και εκπαιδευτικά νομοθετήματα που δεν πε-
ριλαμβάνονται σε αυτά ή είναι δύσκολο να διακριθούν λόγω της
σχετικής τους γενικότητας. Εντούτοις, αποτελούν το αντιδραστικό
πρόπλασμα στο οποίο πλάθονται, παίρνουν μορφή. Με όποιο τέ-
χνασμα ή προπαγανδιστικό τρικ κι αν επενδυθούν, είναι βέβαιος
ο αντιεκπαιδευτικός και αντιδραστικός τους χαρακτήρας. Στη βάση
των παραπάνω και έχοντας μπροστά τις νέες μάχες κι αγώνες που
πρέπει να δοθούν και σε άλλα ζητήματα που θέτει η περίοδος που
ανοίγεται μπροστά μας, είναι απαραίτητο να απορριφθεί στο σύνολό
της η πολιτική, ιδεολογία και φιλοσοφία των πορισμάτων, μαζί με
οποιαδήποτε αντιεκπαιδευτική επιχείρηση της κυβέρνησης, άμεσα
και οργανωμένα από το εκπαιδευτικό κίνημα, ενταγμένη και όχι
ξεκομμένη από τη μάχη ενάντια στα νέα μέτρα κυβέρνησης-κεφα-
λαίου-ιμπεριαλιστών. 



Όπως είναι γνωστό, το 3ο μνημόνιο (όπως και το 1ο και το
2ο ), το οποίο έγινε νόμος του Κράτους πριν ακριβώς ένα
χρόνο (14/8/2015), περιλαμβάνει και μια σειρά από μέτρα

που αφορούν την Παιδεία, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα
πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν τα βασικά manual της πο-
λιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Στο σχολείο του 3ου Μνημονίου
(όπως και των δυο προηγούμενων,
καθώς τίποτα δεν άλλαξε, ούτε στις
στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και
του ΟΟΣΑ) δεν επιτρέπεται να αυξη-
θεί ο προϋπολογισμός για την Παι-
δεία (3η χώρα από το τέλος στην ΕΕ,
με χειρότερες τις Βουλγαρία, Σλοβα-
κία), να γίνουν επαρκείς διορισμοί,
να μειωθούν οι μαθητές στην τάξη,
να καλυτερέψουν οι μισθοί και οι ερ-
γασιακές σχέσεις των εκπαιδευτι-
κών, η υλικοτεχνική υποδομή των
σχολείων και εργαστηρίων και η ενί-
σχυση των μαθητών.

Το Υπουργείο Παιδείας, αν εξαιρέ-
σει κανείς το διακηρυκτικό του «οπλο-
στάσιο» και κάποιες τριτεύουσες πα-
ρεμβάσεις που απαντούν διορθωτικά
σε δυσλειτουργίες που «βγάζουν μά-
τι», προωθεί «κατά γράμμα» τα συμ-
φωνηθέντα, και αυτό αποδεικνύεται
τόσο με τις νομοθετικές του πρωτο-

βουλίες, όσο και με τα πορίσματα του «διαλόγου» για την Παιδεία
που αναμένουν το «πράσινο φως» για την υλοποίησή τους. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Αύγουστο του
2016, η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας εστίασε στις περικοπές.
Η αναδιάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος στα Δημοτικά και
στα Νηπιαγωγεία, στο όνομα του «ενιαίου τύπου ολοήμερου»,
οδηγεί τελικά σε 4.000 λιγότερους εκπαιδευτικούς. Οι αλλαγές
στο Γυμνάσιο, που διακηρυκτικά στοχεύουν στην ελάφρυνση του
μαθητικού πληθυσμού, στην πραγματικότητα «ελαφρώνουν» τα
Γυμνάσια από χιλιάδες καθηγητές. Είναι φανερό ότι οι «απώλει-
ες» δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά μια σειρά από
σημαντικές πλευρές της λειτουργίας του σχολείου.

Στη νέα σχολική χρονιά προετοιμάζεται ένας δεύτερος γύρος
με παρεμβάσεις, οι οποίες θα επιχειρηθούν να υλοποιηθούν
την περίοδο 2017-18.

Θα πει κανείς όλα είναι πιθανά, αλλά μπορούμε να προφη-
τεύσουμε από τώρα το «επιχειρησιακό σχέδιο» του Υπουργείου
Παιδείας; Ασφαλώς μπορούμε. Αρκεί να κάνουμε τον κόπο να
μελετήσουμε τις «προβλέψεις» του νομοθετικού πλαισίου που

περιμένουν ανυπόμονα την υλοποίησή τους.
Στο ν. 4336 (3ο Μνημόνιο) αναφέρεται ότι «οι αρχές, σε συ-

νεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα
επικαιροποιήσουν την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαί-
δευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας
και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων,
ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενί-
σχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας».

Όπως αναφέρεται στο νόμο 4336, μεταξύ άλλων, «η επανε-
ξέταση θα αξιολογήσει το περιθώριο περαιτέρω εξορθολογισμού
(των τάξεων, σχολείων και πανεπιστημίων), τη λειτουργία και
διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την
αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μο-
νάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα».

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον
αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς
και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, το
αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

Ο ΟΟΣΑ ξεδιπλώνει τη λογική του σαν μαθηματική εξίσωση
που δε «σηκώνει» περισσότερο από μία λύση. Προφανώς αυτή
που προτείνει αυτός. Ο ΟΟΣΑ, λοιπόν, μας κάνει τη χάρη να
αναγνωρίζει ότι «οι μισθοί των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνή-
θως αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού για
την εκπαίδευση είναι συγκριτικά χαμηλοί στην Ελλάδα, χαμη-
λότεροι σε όλα τα σημεία σύγκρισης (αρχικός μισθός, μετά από
15ετία και ανώτερης βαθμίδας)». Προφανώς δεν τον έπιασε
κανένας πόνος για τους μισθούς πείνας. Αλλού είναι η στόχευ-
ση. Υποστηρίζει ότι «παρά τους χαμηλούς μισθούς, το μισθο-
λογικό κόστος ανά μαθητή είναι υψηλότερο στην Ελλάδα από
οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ , γεγονός το οποίο υπογραμμίζει
το επείγον της αντιμετώπισης του ζητήματος της τοποθέτησης
των εκπαιδευτικών». 

Για τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, «τα αποτελέσματα του
διδακτικού χρόνου για τους μαθητές, του χρόνου διδασκαλίας
για τους δασκάλους, αλλά κυρίως του εκτιμώμενου μεγέθους
της τάξης, το οποίο είναι σαφώς χαμηλότερο του μέσου όρου
του ΟΟΣΑ, είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υψηλή
αναλογία μισθολογικού κόστους ανά μαθητή». Σημειώνει, επί-
σης, ο ΟΟΣΑ:

α. «Είναι αναποτελεσματικό το δίκτυο μικρών σχολείων, μι-
κρός αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο και μικρό μέγεθος τάξης.
Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μικρά σχολεία. Περισσότερα από
1.300 δημοτικά σχολεία έχουν λιγότερους από 25 μαθητές και
περισσότερα από 250 Γυμνάσια και 70 Λύκεια έχουν λιγότερους
από 50 μαθητές. Ελάχιστα σχολεία έχουν εγγεγραμμένους πε-
ρισσότερους από 400 μαθητές και είναι κυρίως σχολεία ανώ-
τερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

β. «Δεν είναι ευθυγραμμισμένος ο αριθμός διδακτικών ωρών
ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και η αναλογία μαθητών ανά
τάξη και ανά εκπαιδευτικό»

Σκληρότερα μέτρα στο «δεύτερο γύρο»:
Αύξηση ωραρίου, εργασιακού φόρτου και συνενώσεις σχολικών μονάδων
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γ. «Ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών ετησίως είναι ση-
μαντικά μικρότερος απ’ ότι σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ειδικό-
τερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο». 

Και αφού καταλήγει στην διάγνωση, προτείνει και τη «θε-
ραπευτική αγωγή»:
1. Εξορθολογισμός του σχολικού δικτύου ως βασική προτεραι-

ότητα του Υπουργείου Παιδείας. Τα ελάχιστα μεγέθη κυμαί-
νονται σε: 75 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, 150 μαθητές
στα Γυμνάσια, 250 μαθητές στα Λύκεια. 

2. Ευελιξία μέσω επιμόρφωσης και υλικοτεχνικής ψηφιακής
υποδομής, έτσι ώστε τα σχολεία που για γεωγραφικούς λό-
γους δεν είναι μεγάλα να μπορούν να λειτουργούν με λιγότερο
προσωπικό. Αφορά κυρίως σχολεία σε ορεινά και νησιά.

3. Αύξηση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών στους μέ-
σους όρους της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, εστιασμένη στην αύξηση
του φόρτου εργασίας των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών. 
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την πρόταση του

ΟΟΣΑ για το ωράριο των εκπαιδευτικών. Η πρόταση είναι από
την τελευταία του Έκθεση (αυτή που συμφωνήθηκε να αναθε-
ωρηθεί) και όπως είναι γνωστό αμέσως μετά αυξήθηκαν οι
ώρες διδασκαλίας των καθηγητών κατά 2. Ως το 2018, εξο-

μοιώνονται όλα τα ωράρια και προστί-
θενται 4 ώρες σε όσους έχουν προϋπη-
ρεσία περισσότερο από 20 χρόνια, 2
ώρες σε όσους έχουν προϋπηρεσία πε-
ρισσότερο από 12 χρόνια και 1 ώρα σε
όσους έχουν προϋπηρεσία περισσότερο
από 6 χρόνια.
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Από το 2010 μέχρι σήμερα (επτά ολόκληρα χρόνια), η πολιτική
των μη διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία είχε
ως συνέπεια αφενός την αποψίλωση του εκπαιδευτικού προ-

σωπικού, νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών (η μείωση έφτασε
τις 35.000 εκπαιδευτικούς) και αφετέρου την απογείωση των κενών
στις σχολικές μονάδες.

Ιδιαίτερα το ζήτημα των κενών στα σχολεία είναι ένα θέμα που
απασχολούσε και απασχολεί μόνιμα εδώ και πολλά χρόνια τη σχολική
εκπαίδευση, χιλιάδες εκπαιδευτικούς και -βέβαια- εκατοντάδες
χιλιάδες μαθητές με τις οικογένειές τους, που σχεδόν έχουν «εθιστεί»
σε μια πραγματικότητα που επιβάλλει για εβδομάδες -ακόμη και μή-
νες- μετά την έναρξη του σχολικού έτους, να λείπουν οι εκπαιδευτικοί
που θα κάνουν μάθημα στα παιδιά τους.

Το υπουργείο Παιδείας και οι προηγούμενοι διαχειριστές του (Α.
Διαμαντοπούλου, Κ. Αρβανιτόπουλος, Α. Λοβέρδος) επιχείρησαν να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που δημιουργούσε η πολιτική των ελά-
χιστων έως μηδενικών διορισμών με διάφορα αντιεκπαιδευτικά
μέτρα, εκ των οποίων κυρίαρχα ήταν: οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο
σχολείων (πάνω από 2.000 σχολεία εξαφανίστηκαν από τον χάρτη την
περίοδο 2010–2014), η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα
(27-30), η κατάργηση ειδικοτήτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
(με αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό περίπου 2.000 καθηγητών τεχνικών
μαθημάτων) αφενός και αφετέρου η αύξηση του ωραρίου των
καθηγητών και η μετατροπή τους σε εργαζόμενους - λάστιχο.

Όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο 2011 - 2015, σύμφωνα
με τους τότε Υπουργούς Παιδείας, έγιναν “για παιδαγωγικούς και εκ-
παιδευτικούς λόγους” και είχαν στόχο την “ποιοτικότερη εκπαίδευση”.
Οι αναβαθμισμένες πολιτικές εξαπάτησης και οι «φαεινές» ιδέες
αντιμετώπισης των ελλείψεων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της πε-
ριόδου, γεγονός που δημιούργησε ένα μόνιμο αίσθημα ανασφάλειας
στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο πρώτος “κόφτης” (2010-12)
Η πρώην Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ήταν ο πρώτος

“κόφτης” εκπαιδευτικού προσωπικού με εργαλείο την συγχώνευση
χιλιάδων σχολείων το 2011.Την περίοδο αυτή συγχωνεύονται 1523
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 672 και 410
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 205. Παράλληλα

καταργούνται συνολικά 181 σχολεία. Αποτέλεσμα: μέσα σε ένα χρόνο
(2011/12) να μειωθούν οι σχολικές μονάδες συνολικά κατά 1350 πε-
ρίπου. Η κίνηση αυτή, ενώ στόχευε στη σημαντική μείωση των
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, προβλήθηκε σαν παρέμβαση
που βασιζόταν σε παιδαγωγικά κριτήρια. Η Διαμαντοπούλου δε
δίσταζε να δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι «η συνένωση των
σχολείων γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους», ότι οι συγχωνεύσεις
και τα λουκέτα «βασίζονται στο νόμο 1566 και η λογική της είναι να
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή
των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις διάφορες περιοχές, αλλά
και η παροχή καλύτερης εκπαίδευσης στους μαθητές». Παράλληλα,
με σημαία «Οι τάξεις σύμφωνα με την εγκύκλιο έχουν από 25-27 μα-
θητές/το ευρωπαϊκό σχολείο έχει 30 παιδιά ανά αίθουσα», μέσω των
Περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, προχωρούσε σε συγχω-
νεύσεις τμημάτων αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα
και δημιουργούσε ασφυκτικές καταστάσεις στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. 

Ο δεύτερος “κόφτης” (2013-14)
Ωστόσο, η αποψίλωση των σχολείων δεν ανασχέθηκε, καθώς κάθε

χρόνο συνταξιοδοτούνταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα,
καθώς ο μόνιμος εκπαιδευτικός πληθυσμός μειωνόταν χρόνο με το
χρόνο, να μεταβάλλεται η αναλογία μόνιμου και ελαστικά εργαζόμενου
προσωπικού (αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) υπέρ του δεύτερου, δείχνοντας
με αυτόν τον τρόπο το εργασιακό μοντέλο που αργά και συστηματικά
εμπεδώνεται στην εκπαίδευση των ελαστικά εργαζόμενων εκπαι-
δευτικών.

Ο πρώην Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ήταν ο δεύτερος
“κόφτης”. Με εργαλείο την αύξηση του ωραρίου των καθηγητών Γυ-
μνασίων και Λυκείων, αλλά και με την κατάργηση 46 ειδικοτήτων
στην Επαγγελματική εκπαίδευση, δίνει νέα διάσταση στο σχεδιασμό
για μείωση των αναγκών για εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Με μια κυνική επιχειρηματολογία η τότε ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, δηλώνει ότι “προτάσσει ως αναγκαία για την ουσιαστική
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος την αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών του, την απλούστευση των λειτουργιών του και την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του” και στα πλαίσια αυτά
αποφασίζει ότι “μετά από συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών συστημάτων

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ, ΣΤΟ ΦΙΛΗ
«Κόφτες» εκπαιδευτικών με …παιδαγωγικά κριτήρια!



Με αφορμή την είσοδο στις Ανώτατες Σχολές
υποψηφίων με βαθμολογία που δεν ξεπερνάει το 2
και το 3 στην κλίμακα του 20, γνωστοί πρωθιερείς
του νεοφιλελευθερισμού βρήκαν και πάλι την ευ-
καιρία να ξεσκονίσουν τα γνωστά ρεφρέν τους!

Ανοίγοντας στο διαπασών τις σειρήνες της εκ-
παιδευτικής τρομολαγνείας, υποκαθιστώντας την
αναζήτηση των αιτίων από τη διαπίστωση των απο-
τελεσμάτων, κινητοποιούν τις συνήθεις κοινοτοπίες
με τις οποίες τρέφεται η κοινή γνώμη, σερβίροντάς
της το «αυτονόητο»: Επιτέλους δεν μπορεί κανείς
να εισάγεται με «λευκή κόλλα»!

Κανένας, φυσικά, δεν μπορεί να αισθάνεται ευ-
χαριστημένος από το γεγονός της πρόσβασης στις
Ανώτατες Σχολές υποψηφίων που δεν μπορούν να
γράψουν περισσότερο από 2, 3, ακόμη και 5 μονάδες
στην κλίμακα του 20. Αλλά οφείλουμε να ξεκαθα-
ρίσουμε, ξύνοντας το λούστρο του επίσημου λόγου,
ότι η ρύθμιση της βάσης του 10 δεν αποτέλεσε παρά
μια ταξική φραγή, αλλά και έναν παραπλανητικό
επίδεσμο στο χαραγμένο σώμα του σχολείου της
ακριβοπληρωμένης αμάθειας. 

Η θεσμοθέτηση της βάσης του 10 έγινε επί
υπουργίας Μ. Γιαννάκου το Σεπτέμβριο του 2005. Το
βασικό επιχείρημα ήταν ότι «δεν μπορεί κάποιοι με
απορριπτικές βαθμολογίες να εισάγονται στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση» και ακολουθούσε η επίσημη
υπόσχεση ότι «με τη βάση του 10 οι μαθητές θα
αναγκαστούν να διαβάσουν περισσότερο και το επί-
πεδο των σχολών θα ανέβει».

Το γεγονός ότι οι βαθμολογικές επιδόσεις βρί-
σκονται σε ευθεία εξάρτηση με τη δυσκολία ή την
ευκολία των θεμάτων και ότι ο θεματοθέτης μπορεί
να δημιουργεί άλλοτε πληθωρισμό άριστων βαθμο-
λογιών και άλλοτε εκατόμβες βαθμολογιών κάτω
από τη βάση, δε φαίνεται να απασχολούσε την πο-
λιτική ηγεσία. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις είναι διαγωνισμός που έχει απο-
κλειστικό σκοπό να κατατάξει τους υποψηφίους σε
μια σειρά ώστε να εισαχθούν όσοι προβλέπονται,
μένει στην αφάνεια.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή τής
βάσης του 10 διαψεύστηκαν πανηγυρικά όλοι οι μύ-
θοι, με τους οποίους η τότε πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας είχε ντύσει την απόφασή της.
Καμία βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν
υπήρξε, καθόλου δεν ανέβηκε το επίπεδο των μα-
θητών. Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των
εισακτέων, αυξήθηκε η πελατεία των λεγόμενων
κολεγίων, για τα οποία καμία βάση του δέκα δεν
ίσχυε όταν ηχούσαν τα δίδακτρα. 

Από τότε και κάθε χρόνο, με αφορμή το γεγονός
ότι μια χούφτα τμήματα ανοίγουν τις πύλες τους με
βαθμολογία 2, 3 και 4, κάποιοι εξακολουθούν με ει-
σαγγελικό τρόπο να κουνάνε το δάχτυλο, ρίχνοντας
την ευθύνη για τις χαμηλές βαθμολογίες στο δημόσιο
σχολείο, στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
απαιτώντας, μέσα από μια καλοστημένη επιχείρηση
πριμοδότησης γνωστών κοινοτοπιών, να επανέλθει
η βάση του 10 με στόχο τον ουσιαστικό περιορισμό
του αριθμού εισακτέων.
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τεχνικής εκπαίδευ-
σης, μελέτη αναγκών
της εγχώριας αγοράς
εργασίας και ανάπτυ-
ξη περιγραμμάτων
επαγγελμάτων εξήχ-

θη το συμπέρασμα ότι τα επαγγέλματα υγείας
όπως Βοηθοί Φαρμακείων, Βοηθοί Φυσιο-
θεραπευτών, Βοηθοί Ακτινολογικών Εργα-
στηρίων, Βοηθοί Οδοντοτεχνιτών, Βοηθοί Νο-
σηλευτών, Βοηθοί Ιατρικών & Βιολογικών
Εργαστηρίων & Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
του Τομέα Υγείας Πρόνοιας καθώς και επαγ-
γέλματα όπως Γραφικών Τεχνών, Σχεδίασης
& Παραγωγής Ενδύματος, Αισθητικής Τέχνης,
Κομμωτικής Τέχνης & Αργυροχρυσοχοΐας
δεν υπάρχει σκοπιμότητα να παρέχονται από
την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”!

Το “χεράκι” του έβαλε, στην ίδια πάντα
κατεύθυνση, στη διάρκεια του δεύτερου εξα-
μήνου του 2014 και ο νέος Υπουργός Παιδείας
της συγκυβέρνησης Ανδρέας Λοβέρδος, που
εφηύρε νέους αντιεκπαιδευτικούς, όσο και
ευφάνταστους, τρόπους «κάλυψης» των κενών
στα σχολεία. Από τη μια, δε δίστασε να αλλάξει
τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα στα
ολοήμερα σχολεία και, από την άλλη, άλλαξε
τις αναθέσεις μαθημάτων στους καθηγητές,
στην καταφανώς αντιεκπαιδευτική λογική:
«δε με ενδιαφέρει αν μπορείς να διδάξεις το
μάθημα, με ενδιαφέρει να μη φαίνονται τα
κενά».

Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα, καθώς δε
δίστασε να ανακοινώσει ότι προετοιμάζει νέα
«κοπτοραπτική» στα προγράμματα σπουδών,
«συγχώνευση-κατάργηση ειδικοτήτων» και
μετάλλαξη του εκπαιδευτικού σε «τεχνικό»
που μπορεί να διδάξει τα πάντα και να μετα-
κινείται παντού. Παράλληλα, σε μια έκρηξη
μεγαλοφυών ιδεών προσκάλεσε αδιόριστους
για εθελοντική εργασία (κάλυψη των κενών)
με αμοιβή... μόρια!

Ο τρίτος “κόφτης”
Την Πέμπτη 9 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ημερησίου
γυμνασίου, για το νέο σχολικό έτος 2016/17.
Την “πληρώνουν” Φιλόλογοι, ΠΕ04
(φυσικοί,χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι) και
οι ΠΕ15 (οικιακής οικονομίας). Έκοψαν 1
ώρα Γεωγραφία, 1 ώρα Βιολογία, 1 ώρα Οι-
κιακή Οικονομία και 3 ώρες Αρχαία. Προ-
στέθηκε 1 ώρα στα Γλωσσική Διδασκαλία
της Α΄ Γυμνασίου.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές είναι :
Α Γυμνασίου: Αφαιρέθηκε 1 ώρα Βιολογίας

1 ώρα Γεωγραφίας, 1 ώρα Project & 1 ώρα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Προστέθηκε 1
ώρα Γλωσσική Διδασκαλία.

Β Γυμνασίου: Αφαιρέθηκε 1 ώρα Οικιακής
Οικονομίας, 1 ώρα Project & 1 ώρα Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα.

Γ Γυμνασίου: Αφαιρέθηκαν 2 ώρες Project
& 1 ώρα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

“Ταμείο” για το Υπουργείο Παιδείας; 
2.000 λιγότεροι αναπληρωτές εκπαιδευ-

τικοί στη Δευτεροβάθμια και αν προστεθεί

και το “κόψιμο” των ωρών εργαστηρίων
Φυσικής και Πληροφορικής “εξοικονόμηση”
3.000 καθηγητών συνολικά, δηλαδή 3.000
λιγότεροι αναπληρωτές Φιλόλογοι, ΠΕ04,
Μαθηματικοί (είναι σίγουρο σχεδόν ότι οι
Πληροφορικοί θα καλύψουν κενά μαθη-
ματικών) και Οικιακής Οικονομίας. Αυτά
για τους αναπληρωτές των παραπάνω ει-
δικοτήτων, ενώ για τους μόνιμους των πα-
ραπάνω ειδικοτήτων μαζικές μετακινή-
σεις.

Και στις αλλαγές αυτές (“ελάφρυνση” του
εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, προ-
φανώς για το καλό των μαθητών και της εκ-
παίδευσης σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας),
βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας δεν ξέχασε
να κάνει το άσπρο μαύρο. Σύμφωνα με δήλωση
του Νίκου Φίλη “το Υπουργείο Παιδείας απο-
φάσισε για την επόμενη σχολική χρονιά να
προχωρήσει σε ορισμένα πρώτα μέτρα στη
δημιουργία ενός σχολείου δημιουργικού και
συνεργατικού, που θα κινεί την περιέργεια
των παιδιών για τη γνώση και θα κερδίζει το
ενδιαφέρον τους για τη μαθησιακή διαδικασία,
ενός σχολείου που θα εξασφαλίζει υψηλά
μαθησιακά αποτελέσματα, θα οξύνει την κρι-
τική σκέψη, θα καλλιεργεί πολλαπλές δεξιό-
τητες και θα εμπεδώνει δημοκρατικές αξίες”.

Η επανάληψη της «θεραπευτικής αγωγής»
που ακολούθησαν οι προηγούμενες ηγεσίες
του υπουργείου Παιδείας (Διαμαντοπούλου,
Αρβανιτόπουλος και Λοβέρδος), της οποίας
τα αποκαΐδια αναπνέουν ακόμη όσοι σχε-
τίζονται άμεσα με την εκπαίδευση, επι-
στρέφει «καλπάζοντας» ως δέσμευση της
κυβέρνησης.

Λίγες εβδομάδες πριν, μια ανάλογη πα-
ρέμβαση στα Νηπιαγωγεία (διπλασιασμός
των μαθητών ανά τμήμα) και στα Δημοτικά
(μείωση ωρών), παρέμβαση που έχει σαν συ-
νέπεια τη μεγάλη μείωση των αναγκών για
διδακτικό προσωπικό, παρουσιάστηκε σαν
αναγκαία τομή με στόχο την αναβάθμιση των
σχολείων και της εκπαίδευσης των παιδιών!

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στη σχολική
εκπαίδευση από το 2011 και μετά, βασικό
στόχο είχαν και έχουν τις περικοπές προ-
σωπικού. Σε κάθε περίπτωση τα θύματα
των παρεμβάσεων τη νέα σχολική χρονιά
θα είναι κυρίως χιλιάδες αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί που θα μείνουν στα “αζήτητα”,
αλλά και χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί
που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε
περισσότερα σχολεία. Παρόλα αυτά, είναι
επίσης φανερό ότι είναι αμφίβολο αν ο νέος
αυτός “κόφτης” θα καταφέρει να καλύψει
τα κενά των σχολείων. Ήδη επιχειρείται να
«σφίξουν» οι μαθητές στα τμήματα, να «ελα-
στικοποιηθούν» ακόμη περισσότερο οι εκ-
παιδευτικοί, να «ξεχειλώσουν» οι αναθέσεις
μαθημάτων. Γιατί, όπως επαναλαμβάνεται
μονότονα “βρισκόμαστε σε κρίση” και “όλοι
πρέπει να προσφέρουν τον οβολό τους”
στην προσπάθεια να κρατηθεί γερά δεμένο
στην κλίνη του μνημονιακού Προκρούστη,
των περικοπών και των μηδενικών διορι-
σμών, το δημόσιο σχολείο. 

Οι εισακτέοι 
και οι «εξ ακτέοι»



Τα κατασκευασμένα κριτήρια που χρη-
σιμοποιούν, πολλά χρόνια τώρα, οι
μηχανισμοί του κράτους και της ΕΕ

για τη στατιστική καταγραφή της ανεργίας,
μαζί με τις θέσεις μερικής απασχόλησης
κυρίως μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ –
ΟΑΕΔ (5μηνα, Voucher, ωφελούμενοι,
«επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας»,
κλπ) και τις διακυμάνσεις στην απασχόλη-
ση, εξαιτίας κυρίως της εποχικότητας που
παρουσιάζουν ορισμένοι κλάδοι, όπως ο
Τουρισμός, δίνουν την ευκαιρία στην κυ-
βέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις για
την αποτελεσματικότητα τάχα της πολιτι-
κής της στην αύξηση της απασχόλησης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στην αγορά
εργασίας και τα «υπόγεια ρεύματα» που
έχουν διαμορφωθεί, αποτυπώνεται ανάγλυ-
φα στα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου
Εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το
σύστημα «Εργάνη», το 13μηνο Γενάρης
2015 - Γενάρης 2016, από τις νέες συμβά-
σεις μισθωτής εργασίας που έγιναν, στην
πλειοψηφία τους ήταν θέσεις «ευελιξίας».
Συγκεκριμένα, μόνο το 44,62% ήταν θέσεις
πλήρους απασχόλησης, το 37,54% ήταν με-
ρικής απασχόλησης και το 17,84% ήταν θέ-
σεις εκ περιτροπής εργασίας.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να έχει πα-
γιωθεί, καθώς, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας για τον
Ιούλιο του 2016, η επικράτηση των προσ-
λήψεων με ελαστική και υποαμειβόμενη
απασχόληση, κυρίως νέων έως 29 ετών,
από τις 201.793 προσλήψεις το 54,16%
αφορούσε θέσεις μερικής και εκ περιτρο-
πής απασχόλησης.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο που επι-
κρατούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας με
χαμηλές αμοιβές, οι επιχειρήσεις απο-
λύουν μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμε-
νους για να προσλάβουν μικρότερους και
κατά κύριο λόγο φθηνότερους. Συγκεκρι-
μένα, το φετινό Ιούλιο αποχώρησαν από τη
μισθωτή απασχόληση, είτε (κατά κύριο λό-
γο) γιατί απολύθηκαν, είτε γιατί έληξαν οι
συμβάσεις τους, είτε γιατί οδηγήθηκαν σε
οικειοθελή αποχώρηση, 182.512 άτομα, με
αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο προσλή-
ψεων-απολύσεων να προκύψει θετικό κα-
τά 19.281 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το Eurofound (οργανισμός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύ-
θηκε το 1975 και ασχολείται κυρίως με με-
λέτες των συνθηκών διαβίωσης και εργα-
σίας) «οι συμβάσεις προσωρινής απασχό-
λησης προσφέρουν στις επιχειρήσεις το
πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους»

(...) «όταν μια προσωρινή σύμβαση δεν
ανανεωθεί, το κόστος είναι πρακτικά μη-
δενικό, ενώ οι συμβάσεις εργασίας αορί-
στου χρόνου συνήθως έχουν σημαντικό κό-
στος λόγω της αποζημίωσης απόλυσης».

Μισή δουλειά, μισή ζωή 
για χιλιάδες νέους 

«Η ΕΕ δεν καθορίζει δικαίωμα σε μόνι-
μες συμβάσεις». Αυτό απάντησε κυνικά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση για τους
εργαζόμενους στα «πεντάμηνα», που ανα-
δείκνυε τις απαράδεκτες συνθήκες εργα-
σίας, τα προβλήματά τους και το δικαίωμα
σε μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Την τελευταία εξαετία νομιμοποιήθηκαν
και γενικεύθηκαν, μέσα από το μνημονιακό
νομοθετικό οπλοστάσιο, οι μορφές ευέλι-
κτης, ανειδίκευτης και ανασφάλιστης εργα-
σίας, οι οποίες υλοποιούνται μέσω δήθεν
πρακτικής εκπαίδευσης ή μαθητείας. Τα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο Δη-
μόσιο, τα βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα, ήρ-
θαν να ανακυκλώσουν την ανεργία, υποκαθι-
στώντας ουσιαστικά τα επιδόματα, αλλά και
τις παλαιές παροχές ενός υπό κατάρρευση
κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, διευκολύν-
θηκαν τα καθεστώτα υπενοικίασης-δανει-
σμού-εργολαβικής παραχώρησης, ενώ η πε-
ριστασιακή και προσωρινού χαρακτήρα απα-
σχόληση αποτελεί κανόνα για τα πιο παρα-
γωγικά τμήματα του νεολαιίστικου δυναμικού. 

Από τις «μίνι-δουλειές» στη Γερμανία,
τα «συμβόλαια μηδενικών ωρών» στη Βρε-
τανία ή τις λεγόμενες «εφημερίες» (on-call
θέσεις, όπου κάποιος καλείται σε δουλειά
μόνο όταν υπάρχει ανάγκη) στην Ολλανδία,
οι νέοι σε όλη την Ευρώπη είναι αυτοί που
χτυπιούνται περισσότερο από την επισφά-
λεια, εγκλωβισμένοι σε έναν κυκεώνα ελα-
στικής απασχόλησης, ανασφάλιστης εργα-
σίας, φθηνών απολύσεων, αλλά και διαφο-
ροποιημένων μισθών.

Η τάση μείωσης των μισθών και η επέ-
κταση των ευέλικτων μορφών απασχόλη-
σης στην αγορά εργασίας κάνουν ακόμα πιο
επώδυνες για τους μελλοντικούς συνταξι-
ούχους τις ανατροπές που γίνονται κάθε λί-
γο στο Ασφαλιστικό.

Και είναι φανερό ότι αν η μείωση των μι-
σθών και η αύξηση της ευελιξίας οδηγούν
μεγάλα τμήματα νέων να κατατάσσονται σή-
μερα στους φτωχούς, παρά το γεγονός ότι
έχουν εργασία, αυτό σημαίνει ότι με τις νέ-
ες «προβλέψεις» του ασφαλιστικού, εκα-
τοντάδες χιλιάδες, όταν τελειώνουν τον ερ-
γασιακό τους βίο, θα κατατάσσονται στους
εξαθλιωμένους.

Προγράμματα ΟΑΕΔ 
καταπολέμησης …της εργασίας!

Προγράμματα ΟΑΕΔ, «επιταγές εισόδου»
ή «voucher» και «κοινωφελής εργασία»,
προσφέρουν ολιγόμηνη απασχόληση, με αν-
τάλλαγμα εργασία χωρίς κανένα δικαίωμα,
μισθούς κάτω από 500 ευρώ και μηδενικό
κόστος για τον εργοδότη. Ένα σύγχρονο σκλα-
βοπάζαρο, με θύματα τους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας, που επιδιώκεται να εμ-
πεδώσουν σταδιακά, την ολοκληρωτική απο-
σύνθεση των εργασιακών σχέσεων.

Άμεσα ωφελούμενοι, για αρχή, ήταν οι
επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα που
προσλάμβαναν αθρόα, αφού πρώτα έκαναν
εκκαθαρίσεις, απολύοντας και οδηγώντας
σε «εθελούσια» έξοδο, τους “καλά” αμει-
βόμενους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, οι
«προσλήψεις» με αυτά τα χαρακτηριστικά
επεκτάθηκαν σε όλους τους τομείς του κρά-
τους. Σε δήμους, υπηρεσίες –μέχρι και στην
εκπαίδευση έκαναν την εμφάνισή τους ερ-
γαζόμενοι 5μηνης απασχόλησης– μετατρέ-
ποντας το πολυπόθητο ΕΣΠΑ σε πολιορκη-
τικό κριό για την αντικατάσταση της μονι-
μότητας με την απόλυτη ευελιξία.

Θυμίζουμε ότι 50.000 «ωφελούμενοι»
προσλήφθηκαν πριν λίγα χρόνια σε εφαρμογή
διάταξης του Νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-
5-2013), με τον οποίο νομοθετήθηκε η νέα
μείωση στην πράξη του κατώτερου μισθού,
χάρη στην τροπολογία που κατέθεσε τελευ-
ταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Η διάταξη (υποπαρά-
γραφος ΙΔ.1,) προέβλεπε ολιγόμηνη πρόσλη-
ψη ανέργων σε ΟΤΑ, περιφέρειες ή άλλες
υπηρεσίες, όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυ-
τών είναι από το ΕΣΠΑ. Εισάγεται επισήμως
ο όρος «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» και όχι εργαζόμε-
νοι. Οι ωφελούμενοι, λοιπόν, «κατά παρέκ-
κλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», έχουν κα-
θαρές ανώτατες αμοιβές «όχι μεγαλύτερες»
από 490 ευρώ ή 19,6 ευρώ καθαρά την ημέρα
(όσοι είναι άνω των 25 ετών) και 427 ευρώ
μηνιαία ή 17 ευρώ την ημέρα για όσους είναι
κάτω των 25 ετών. 

Τα ΕΣΠΑ και τα προγράμματα της Ε.Ε.
(«Πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων»,
«Εγγύηση για τη νεολαία», «Συμμαχία για τη
μαθητεία» κλπ) που προωθούνται δήθεν για
την καταπολέμηση της ανεργίας, πέρα από
το γεγονός ότι απαλλάσσουν εργοδότες και
κράτος από οποιοδήποτε κόστος, οικοδο-
μούν κομμάτι κομμάτι το νέο μοντέλο εργα-
ζομένου, της ελαστικής και υποαμειβόμενης
απασχόλησης, η οποία θα εναλλάσσεται με
περιόδους ανεργίας. Στόχοι; Η αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων και η απο-
συγκρότηση της τάξης των εργαζομένων.
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5 μ η ν α ,  V O U C H E R ,  Ω Φ Ε Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι :
Ας ξεγελάσουμε την ανεργία μας και τα στατιστικά της!
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Αυγούστου παράσταση
διαμαρτυρίας των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ – ΔΟΕ,
με τη συμμετοχή και αρκετών εκπροσώπων πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων και αιρετών των δύο κλάδων. Αίτημα των δύο Ομοσπονδιών
ήταν η απόσυρση των εγκυκλίων του υπουργείου Παιδείας για την
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, η οποία προσπαθεί με πραξικο-
πηματικό τρόπο, ενεργοποιώντας όλο το αντιδραστικό πλαίσιο της
διοίκησης της Εκπαίδευσης, να φέρει τους εκπαιδευτικούς προ
τετελεσμένων γεγονότων, αφού ως 2/9 θα πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι τοποθετήσεις και 5/9 να έχουν σταλεί κενά και πλεονά-
σματα στις Περιφέρειες. Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα του υπουρ-
γείου επιδιώκει τη δημιουργία τεχνητών κενών και πλεονασμάτων,
την ελαχιστοποίηση των προσλήψεων αναπληρωτών, αφού ακόμη
και στις συνεδριάσεις των Συλλόγων διδασκόντων 1/9 δε θα υπάρ-
χουν τα πραγματικά δεδομένα σε ότι αφορά το πραγματικό μαθη-
τικό δυναμικό και τα τμήματα των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί θα
κληθούν να κάνουν δηλώσεις σε κενά τα οποία θα δοθούν 29/8 με
κλειστά τα σχολεία και χωρίς να έχουν υπόψη τους όλα τα κενά
μετά και τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. Ανοίγεται
διάπλατα η πόρτα για αδιαφανείς διαδικασίες στις τοποθετήσεις.
Διατηρεί την πρόβλεψη επίσης για τοποθετήσεις από τους Δ/ντες
Εκπαίδευσης με το αυταρχικό, αντιεκπαιδευτικό καθηκοντολόγιο. 

Απέναντι σ’ αυτά, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε –και
απ’ ότι φαίνεται εξακολουθεί να έχει– ένα και μόνο άγχος. Να στή-
σει με επικοινωνιακά τεχνάσματα μια φιέστα ότι δήθεν τα σχολεία
είναι ανοιχτά με τους εκπαιδευτικούς όλους στις θέσεις τους, ανε-
ξάρτητα από την πραγματικότητα και από τα αν με αυτές τις διαδι-
κασίες οι εκπαιδευτικοί θα περιφέρονται από σχολείο σε σχολείο
για καιρό και αν οι μαθητές μέχρι το Νοέμβριο θα αλλάζουν εκ-
παιδευτικούς.

Στη συνάντηση των δύο Ομοσπονδιών με την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου και απέναντι στο κοινό αίτημα να αποσυρθεί η εγ-
κύκλιος, η οποία δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στα σχολεία
και τους εκπαιδευτικούς, οι απαντήσεις του υπουργού Παιδείας
ήταν “εκτός θέματος”. Οι απαντήσεις του υπουργού αρκέστηκαν
σε επικοινωνιακά τσιτάτα όπως “το υπουργείο Παιδείας μελετά
και δεν μαθαίνει στου Κασίδη το κεφάλι”(!), “το Σεπτέμβρη κάθε
τάξη θα έχει το δάσκαλό της”, “μέσα στα μνημόνια μπορεί να υπάρ-
χει κανονικότητα στην εκπαίδευση”. Και όλα αυτά μέσα σε κλίμα
λεκτικών προκλήσεων και επιθέσεων απέναντι στα μέλη των ΔΣ
και τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων, τόσο από
τον ίδιο τον υπουργό όσο και από τους αυλικούς του. Αξίζει να στα-
θούμε στη χυδαία και προκλητική στάση του δ/ντη του πολιτικού
γραφείου του υπουργού, Τ. Κατσαρού, ο οποίος “ξεσπάθωσε” εναν-
τίον των δύο Ομοσπονδιών χαρακτηρίζοντάς τες ως “πολιτικά εκ-
φυλισμένα Συνδικάτα” για να καλύψει την πλήρη άγνοιά του και
την αδυναμία του να απαντήσει στα συγκεκριμένα ζητήματα που
έθεσαν οι δύο Ομοσπονδίες. Η χυδαία αυτή επίθεση από τη μεριά
του υπουργείου, οδήγησε στην καταγγελία και την αποχώρηση όλων
των συμμετεχόντων, πλην των εκπροσώπων ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ από
το ΔΣ της ΟΛΜΕ, οι οποίοι ούτε είδαν, ούτε άκουσαν τίποτα. 

Ο Σεπτέμβρης μπαίνει. Τα σχολεία, οι μαθητές και οι εκπαιδευ-
τικοί θα βρεθούν για πολλοστή συνεχή χρονιά αντιμέτωποι με τα

ίδια τραγικά αδιέξοδα. Μάταιες οι προσπάθειες του υπουργού Παι-
δείας, Ν. Φίλη, να πείσει την κοινωνία πως μπορεί να υπάρχει “κα-
νονικότητα” στην εκπαίδευση μέσα στο καθεστώς των μνημονίων,
της φτώχειας και των δραματικών περικοπών. Για 7η συνεχή χρονιά
έχουμε μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, την ίδια στιγμή που
οι ελλείψεις και τα κενά διογκώνονται. Καταμεσίς του θέρους, σαν
το “διαρρήκτη” που χτυπά μέσα στο καλοκαίρι, ο υπουργός Παι-
δείας Ν. Φίλης αποφάσισε να επιβάλει σειρά επιπρόσθετων μέ-
τρων, όμοιων με των προκατόχων του για τον περιορισμό και τη
συρρίκνωση των σχολικών μονάδων (κλείσιμο τμημάτων, ομάδων
προσανατολισμού κλπ), ώστε να “εξαφανίσει” από το χάρτη τμή-
ματα, σχολεία και να ελαχιστοποιήσει τα πραγματικά κενά. Ας μην
ξεχνάμε πως μόλις στα τέλη της περασμένης σχολικής χρονιάς
κατόρθωσε με ένα λογιστικό τερτίπι, καταργώντας τους υπεύθυ-
νους εργαστηριών, και αλλάζοντας τα αναλυτικά προγράμματα να
δημιουργήσει νέες “δεξαμενές” πλεοναζόντων εκπαιδευτικών.
Την ίδια στιγμή τολμά να πανηγυρίζει για προσλήψεις 20.000 ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίες είναι αισθητά μειωμένες ακό-
μα και από τα περσινά επίπεδα. Βέβαια ξέχασε πως μόλις πριν
από έναν ακριβώς χρόνο πανηγύριζε για 20.000 διορισμούς μονί-
μων εκπαιδευτικών! Αντί για τη μόνιμη και σταθερή εργασία, η
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επιλέγει ευθέως την πολιτική της
ελαστικής και επισφαλούς εργασίας, παρά τις υποκριτικές διακη-
ρύξεις της για το αντίθετο.

Φαίνεται πως το θράσος και η υποκρισία του υπουργού και σύσ-
σωμης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας περισσεύει,
όταν ο ίδιος επιχείρησε να ρίξει το φταίξιμο για τη μη λειτουργία
εκατοντάδων σχολείων την περασμένη σχολική χρονιά, λόγω των
ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς, στο συνδικαλιστικό κίνημα! Του
επιστρέφουμε όλη τη δήλωση! Υπενθυμίζουμε στον υπουργό πως,
για τα δεκάδες κλειστά σχολεία μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη,
αλλά και για τα κενά που θα υπάρξουν έτσι κι αλλιώς και φέτος, η
ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο τόσο στην σημερινή ηγεσία
όσο και σε όλες τις προηγούμενες, οι οποίες έχουν φέρει τα σχο-
λεία και τους εκπαιδευτικούς στη σημερινή τους κατάσταση, επι-
βάλλοντας την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων στην εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό κίνημα κόντρα στην αντιεκπαιδευτική και αν-
τιλαϊκή πολιτική αγωνίζεται καθημερινά να διατηρήσει τα σχο-
λεία ανοιχτά.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, αλλά και το σύνολο της εκ-
παιδευτικής κοινότητας (μαθητές – γονείς), να μην επιτρέψουν να
μετατραπούν σε μαριονέτες στην επικοινωνιακή φιέστα που επι-
χειρεί να στήσει κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας. Να μην επι-
τρέψουμε να αλωθούν τα εργασιακά μας κεκτημένα δικαιώματα
στο βωμό της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που επιβάλλει το
υπουργείο Παιδείας. Είναι ανάγκη να υπερασπίσουμε από κοινού
το δικαίωμα το κάθε παιδί να έχει πραγματικά το Δάσκαλό του
και ο κάθε Δάσκαλος το Σχολείο του.

Άννα Μπαχτή, Χρίστος Σόφης, 
Σταύρος Καλλώνης, Αιμιλία Τσαγκαράτου

Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων
στα ΔΣ της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ

Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν μπορούν να κρύψουν ότι “ο βασιλιάς είναι γυμνός”

27-8-2011
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα,
μετά την κυβερνητική αλλαγή του
2015, υπάρχει μια προσπάθεια

από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας να πείσει ότι διευρύνει τα δι-
καιώματα του Συλλόγου διδασκόντων,
κυρίως μέσα από τη δυνατότητα να
“επιλέγει” τους διευθυντές, αλλά κυ-
ρίως να έχει ρόλο στο αναλυτικό πρό-
γραμμα (παιδαγωγική αυτονομία), κα-
θώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών
για την εξεύρεση πόρων πέρα από τη
δημόσια χρηματοδότηση.

Η επιχείρηση αυτή του Υπουργείου
Παιδείας, η οποία βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, επενδύθηκε επικοινωνιακά με
διακηρύξεις που συνέδεαν τις αλλα-
γές με ρεφορμιστικές προτάσεις της
ΟΛΜΕ και της εκπαιδευτικής συνι-
στώσας του κυβερνώντος κόμματος.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Το πρώτο εξάμηνο του 2015 πολλή

κουβέντα έγινε στα σχολεία για τον τρόπο
επιλογής των διευθυντών σχολικών μο-
νάδων. Το Υπουργείο Παιδείας προέκρι-
νε μια διαδικασία που προέβλεπε τη μο-
ριοδότηση των τυπικών προσόντων (χρό-
νια υπηρεσίας, πτυχία, μεταπτυχιακά,
ξένες γλώσσες κλπ) των υποψηφίων δι-
ευθυντών και αμέσως μετά συνεδριάσεις
των συλλόγων διδασκόντων και διεξα-
γωγή μυστικής ψηφοφορίας, καθώς ένα
μέρος του συνόλου των μορίων, οι υπο-
ψήφιοι θα το ελάμβαναν με βάση τα απο-
τελέσματα αυτής της ψηφοφορίας.

Η συμμετοχή του συλλόγου διδασκόν-
των, όπου με την ψήφο του ο κάθε εκ-
παιδευτικός αξιολογεί τους υποψήφιους
διευθυντές, φαντάζει για ένα μεγάλο μέ-
ρος εκπαιδευτικών ως μια δυνατότητα
να πριμοδοτηθούν ή να τιμωρηθούν κά-
ποιοι από τους υποψήφιους. Είναι αλή-
θεια ότι την περίοδο πριν από αυτήν την
αλλαγή, η συντριπτική πλειονότητα των
εκπαιδευτικών βίωσαν έναν αφόρητο
αυταρχισμό, μια μόνιμη απειλή, η οποία
ξεκινούσε από το Υπουργείο Παιδείας
και μέσω των Περιφερειακών Διευθυν-
τών και των Προϊσταμένων των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης «χαράκωνε» τον εκ-
παιδευτικό κόσμο. Οι τελικοί ιμάντες με-

ταβίβασης και υλοποίησης των αντιεκ-
παιδευτικών πολιτικών, του κλίματος αυ-
θαιρεσιών και εκβιασμών, των «εντέλ-
λεσθε», ήταν η μεγάλη πλειονότητα των
Διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι
οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις,
δεν δίστασαν υιοθετώντας ακόμη και
άνωθεν προφορικές εντολές, να πιέσουν
και να αστυνομεύσουν τους συναδέλ-
φους τους.

Η κατάσταση αυτή, η οποία είχε αφή-
σει ζωντανά ακόμη τα αποτυπώματά της,
πριμοδότησε μια θετική αποδοχή της
πρότασης για εκλογή (έστω μερική) των
διευθυντών από το σύλλογο διδασκόντων
ενώ, δεν ήταν λίγοι, εκείνοι που υποστή-
ριζαν (και συνεχίζουν να υποστηρίζουν)
το πόσο αυτός ο τρόπος επιλογής ήταν
ένα γενναίο βήμα μπροστά σε σχέση μ’
αυτό το προηγούμενο, «αδιαφανές» σύ-
στημα της προσωπικής συνέντευξης.
Κάποιοι πιο επιφυλακτικοί, που παρα-
δέχονται ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια
προβλήματα και σε αυτή τη διαδικασία,
γρήγορα καταλήγουν ότι την προτιμούν
ως το μικρότερο κακό.

«Το μικρότερο κα-
κό», λοιπόν! Η πιο πετυχημένη πονηριά
της λογικής του μικρότερου κακού είναι
να μας πείσει ότι δεν υπάρχει καθόλου
το κακό. Το βέβαιο είναι πως το μικρό-
τερο κακό δεν συνιστά καλό!

Όλες αυτές οι κουβέντες ξεστρατίζουν
από τα πραγματικά και φλέγοντα ζητή-
ματα της εκπαίδευσης, καθώς εστιάζουν
τη ματιά τους στο δέντρο, χάνοντας το δά-
σος. Και αυτό γιατί, στην πραγματικότητα,
αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το
αν αυτή η διαδικασία είναι μια μορφή που
ανοίγει δρόμους στη δημοκρατική λει-
τουργία των συλλόγων διδασκόντων ή
απλά νομιμοποιεί το υπάρχον σύστημα.

Αντί, δηλαδή, να μιλάμε για τις αλλαγές
στη διοίκηση των σχολείων, την αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του
σχολείου προς το δημοκρατικότερο, φτά-
σαμε να συζητάμε για τον τρόπο επιλογής
«στελεχών», τα οποία θα διοικήσουν στο
ίδιο το παλιό πλαίσιο.

Έτσι, πάνω ακόμη και από τον τρόπο
που θα γίνονται οι επιλογές των Διευ-
θυντών ή των Προϊσταμένων, πέρα ακό-
μη και από τα πρόσωπα, το κυριότερο
ζήτημα παραμένει η φιλοσοφία και το
ιεραρχικό πλέγμα της διοίκησης που
«οικοδομεί» στελέχη τα οποία καλούνται
να εφαρμόσουν μια πολιτική που «γδέρ-
νει» την ήδη ρημαγμένη εκπαιδευτική
γη. Από την άποψη αυτή, το ποιος και
πώς επιλέγεται στη θέση του στελέχους
έχει μια σημασία, ωστόσο πολύ μεγαλύ-
τερη σημασία έχει το θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας των στελεχών εκπαίδευσης
και η πολιτική που θα υπηρετήσει.

Στην περίπτωση που το νομοθετικό
«πατρόν» των καθηκόντων δεν αλλάζει,

στην περίπτωση που η εκπαί-
δευση συνεχίσει να «ζυμώνε-
ται» με την άθλια μαγιά των
μνημονιακών (και όχι μόνο)
αντιεκπαιδευτικών νόμων,
στην περίπτωση που το σχο-
λείο των περικοπών, του αυ-
ταρχισμού και του φθηνού
εκπαιδευτικού παραμένει
ζώσα πραγματικότητα, τότε
δε θα έχουμε τίποτε περισ-
σότερο από ένα αριστερό
ένδυμα σε ένα δεξιό σώ-

μα». Και αυτό είναι εξόχως
επικίνδυνο, καθώς αφενός πριμοδοτεί
αυταπάτες, τροφοδοτεί έναν αποπροσα-
νατολισμό από τα βασικά αιτήματα του
μισθού, του ωραρίου, της χρηματοδότη-
σης, των υποδομών, της σύνταξης, της
δημοκρατίας, κλπ και, βεβαίως, μεταφέ-
ρει έντεχνα τα προβλήματα της σχολικής
μονάδας στο εσωτερικό της, στους εκ-
παιδευτικούς που θα διασπαστούν αντι-
κειμενικά σε “στρατόπεδα” και όχι σ’ αυ-
τούς που έχουν την πραγματική πολιτική
ευθύνη.

Λέγοντας τα παραπάνω, καθόλου μα
καθόλου δεν κλείνουμε τα μάτια στο γε-
γονός ότι η μέχρι τώρα πρακτική στις
κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης
ήταν η άμεση και δραστική εμπλοκή και

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ



παρέμβαση της
εκάστοτε Κυβέρ-
νησης, η οποία
έσπευδε πάντα να
στελεχώσει τη δι-
οίκηση της εκπαί-

δευσης με τα δικά της παιδιά, για να
μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή της κυ-
βερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση.
Ωστόσο, και στη νέα διαδικασία, το κυ-
ρίαρχο ζήτημα παραμένει το ιεραρχικό
πλέγμα της διοίκησης, το θεσμικό πλαί-
σιο που υποβαθμίζει τις αρμοδιότητες
των συλλόγων διδασκόντων, και η κατεύ-
θυνση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσο
αυτά δεν αλλάζουν πρόσημο, ελάχιστα
μπορεί να συνεισφέρει στη δημοκρατική
λειτουργία της εκπαίδευσης ο τρόπος
επιλογής των Διευθυντών των σχολικών
μονάδων. Και αυτή η διαπίστωση «κάνει
μπαμ», ιδιαίτερα σε περιόδους περικο-
πών, χειραγώγησης και ασφυκτικού
ελέγχου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Παράλληλα, στα πλαίσια του λεγόμε-
νου εθνικού διαλόγου για την εκπαίδευ-
ση έγιναν αναφορές, από τη μεριά της
κυρίαρχης πολιτικής, 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 του-
λάχιστον το 1/3 του χρόνου των παιδιών,
στην οποία θα υπάρχει μια ζώνη αυτο-
νομίας, μια ζώνη συνεργασίας, διαθεμα-
τική ζώνη ή ζώνη έρευνας, όπου τα παι-
διά δεν θα είναι απλώς οι παθητικοί
αποδέκτες της γνώσης –δεν το θέλουμε
σε καμία περίπτωση ούτε στα άλλα μα-
θήματα– όπου ο στόχος θα είναι οι μα-
θητές να γίνουν οι μικροί ερευνητές, αυ-

τοί που θα ανακαλύψουν τη γνώση», δή-
λωσε ο Πρόεδρος του λεγόμενου Εθνι-
κού διαλόγου κ. Λιάκος (ο οποίος “λει-
τουργεί” σαν προκεχωρημένο φυλάκιο
της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής
αλλά και σαν “λαγός” της).

Αν δει κανείς κάτω από την επιφάνεια
όσων, με λουστραρισμένο τρόπο”, απο-
τυπώθηκαν στα πλαίσια του παραπάνω
“διαλόγου”, αυτό που επιχειρείται είναι
η επιχείρηση διαφοροποίησης των σχο-
λείων, ένα στόχο που συναντάμε αυτού-
σιο στις προγραμματικές δηλώσεις για
την Παιδεία της Άννας Διαμαντοπούλου
το 2009 και του Κωνσταντίνου Αρβανιτό-
πουλου του 2012 και που αποτελεί κεν-
τρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, τον Αύ-
γουστο του 2014 ο τότε υπουργός Παι-
δείας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρότεινε
να δοθεί αυτονομία στην επιλογή προ-
γραμμάτων στο 10% του προγράμματος
κάθε τάξης και μάλιστα κοινοποίησε την
πρωτοβουλία του στο Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, από το οποίο ζήτησε
εισήγηση για την υλοποίηση της μερικής
αυτονομίας των σχολικών μονάδων.

Πίσω από πομπώδεις διακηρύξεις των
επιτελών της κυρίαρχης εκπαιδευτικής
πολιτικής, όταν κάνουν λόγο για δυνατό-
τητα της σχολικής μονάδας να διαμορ-
φώνει το πρόγραμμά της, για αυτονομία,
αναδιάταξη του αναλυτικού προγράμμα-
τος κλπ, ξεπροβάλλει μια εκπαίδευση
και ένα σχολείο αντίστοιχο με τις οικο-
νομικές και κοινωνικοταξικές συνθήκες
της περιοχής του, που θα διαφοροποι-
είται κατά περιφέρεια, ανάλογα με τις
επιδιώξεις της αγοράς και τις κατευθύν-
σεις των επιχειρήσεων.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΩΣ ΚΥΝΗΓΟΙ ΠΟΡΩΝ

Ακόμη, όμως, πιο ενδιαφέρον έχουν
όσα προτείνονται στην «Έκθεση» για την

αυτονομία των σχολείων: «Η αυτονομία
αυτή διαρθρώνεται στους εξής τομείς:
α. Παιδαγωγική / διδακτική αυτονομία,
β. Διοικητική αυτονομία, γ. Οικονομική
αυτονομία(...) 

Η παιδαγωγική αυτονομία αφορά τη
μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτι-
κών στα προγράμματα σπουδών, στις δι-
δακτικές μεθόδους, στην επιλογή του
εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή του
τρόπου αξιολόγησης των μαθητών, κ.λπ.
Η διοικητική αυτονομία, σχετίζεται με
την έννοια της αποκέντρωσης, όπου οι
διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρει-
ες έχουν την υποχρέωση να προσαρμό-
σουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό
ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας που
τους προσφέρεται, τις βασικές εκπαι-
δευτικές πολιτικές οι οποίες εκπο-
ρεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η
οικονομική αυτονομία, αναφέρεται στη
δυνατότητα που δίνεται στη σχολική μο-
νάδα να διαχειριστεί τους πόρους της ή
να αναζητήσει πρόσθετους». 

Να λοιπόν πού καταλήγει η αυτονο-
μία: Όταν η «Έκθεση» κάνει αναφορά
στην παιδαγωγική αυτονομία, καθόλου
δεν εννοεί την προσπάθεια του εκπαι-
δευτικού να σκύψει στις ιδιαίτερες
ανάγκες κάθε μαθητή. Αντίθετα αν «ξύ-
σουμε» τα «καλολογικά» στοιχεία που
στοχεύουν σε ωραιοποιήσεις και σε
εξαγορά της συναίνεσης της κοινής γνώ-
μης, περνάμε στο διαφοροποιημένο
σχολείο της περιφέρειας και καταλή-
γουμε στο πολυδιασπασμένο, φθηνό και
ευέλικτο σχολείο της αγοράς, που ανα-
γνωρίζει τη δημόσια υποχρηματοδότη-
ση, ενώ την ίδια στιγμή αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, οι οποίες οφείλουν να
δίνουν τη δυνατότητα να αναζητήσει και
να εξασφαλίσει πόρους τόσο από εξω-
τερικές όσο και από εσωτερικές πηγές.
Δηλαδή, όπως λέει και ένα σύνθημα
στους τοίχους από «γονείς – πελάτες και
άλλους συγγενείς»!

Το «Κτήμα που βλέπει στη θάλασσα» είναι μία δημιουργική απάν-
τηση στην παρούσα κρίση. Η ιστορία αφορά τον αγώνα κάποιων νέων
ανθρώπων να σταθούν όρθιοι, ενώ όλα γύρω τους καταρρέουν εξαι-
τίας της χρεοκοπίας της χώρας. Με αφορμή ένα πρόγραμμα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο τους, οι νεαροί απόφοιτοι
τεχνικής σχολής αποφασίζουν να στήσουν σε συνεταιριστική βάση
μία αγροτουριστική μονάδα στο εγκαταλειμμένο κτήμα της οικογέ-
νειας ενός συμμαθητή τους, που βρίσκεται σ’ έναν λόφο πάνω από
μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αργολίδας. Η προσπάθειά τους
όμως δε συναντά μόνο τις αναμενόμενες πρακτικές δυσκολίες κάθε
αντίστοιχου εγχειρήματος. Κυρίως έχει να αντιμετωπίσει τις νοοτρο-
πίες και συμπεριφορές που οδήγησαν τη χώρα στην παρούσα κρίση.
Επομένως, οι νεαροί συνεταίροι εκτός από τους ποικίλους
και –συχνά εχθρικούς εξωτερικούς– παράγοντες, έχουν να αντιμε-
τωπίσουν και τους ίδιους τους εαυτούς τους και τον τρόπο που μεγά-

λωσαν τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια του παρασιτικού κατανα-
λωτισμού και της γενικευμένης ανευθυνότητας. Επειδή όμως κανένα
επιμέρους εγχείρημα δε συντελείται σε «συνθήκες εργαστηρίου»,
αλλά στην πραγματική ζωή, παράλληλα με την καθεαυτό αφήγηση
της δημιουργίας της αγροτουριστικής μονάδας, ο αναγνώστης πα-
ρακολουθεί τις γενικότερες τοπικές, εθνικές και διεθνείς εξελίξεις
μέσα από τους τίτλους ειδήσεων του ηλεκτρονικού τύπου. 
Μολονότι τα ονόματα και οι καταστάσεις είναι συχνά εμπνευσμένα
από πραγματικές εμπειρίες και γεγονότα, το «Κτήμα που βλέπει
στη θάλασσα» είναι –δυστυχώς (!)– μία πέρα για πέρα φανταστική
αφήγηση. Ίσως τελικά το μόνο πραγματικό πρόσωπο στην ιστορία
να είναι η μυστηριώδης γυναικεία μορφή που επεμβαίνει κάθε
φορά για να δώσει λύσεις σε προβλήματα και να προλάβει δυσά-
ρεστες εξελίξεις. Όσο για το ίδιο το Κτήμα, είναι κι αυτό πραγματικό,
αρκεί να το πιστέψουμε! 

ΤΟ ΚΤΗΜΑ που βλέπει στη θάλασσαΤάσος Χατζηαναστασίου

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
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Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής κάθε χρόνο τρο-
φοδοτεί τις συζητήσεις για τις Εξετάσεις και το ρόλο
του Σχολείου. Και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρό-
νια, η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνδέθηκε
με τη δυνατότητα πληρωμής διδάκτρων σε φροντιστήρια
και ιδιαίτερα μαθήματα, με αποτέλεσμα να ροκανίζεται
το πενιχρό εισόδημα χιλιάδων λαϊκών οικογενειών. Η
κυρίαρχη πολιτική μετατρέπει τη γνώση, από κοινωνικό
αγαθό και δικαίωμα, σε εμπόρευμα και ατομική δυνα-
τότητα, σ’ ένα σχολείο επιλεκτικό για «λίγους και εκλε-
κτούς»

Έξω από τη συζήτηση περί εξετάσεων μένουν τα σο-
βαρότερα προβλήματα της εκπαίδευσης. Τα χιλιάδες
παιδιά ενός κατώτερου θεού που εγκαταλείπουν το σχο-
λείο, οι απαράδεκτα χαμηλές δαπάνες και οι τραγικές
ελλείψεις σε κτίρια και υλικοτεχνική υποδομή, το «σχο-
λείο των δυσαρεστημένων» και ψυχικά επιβαρυμένων
μαθητών, που δε βρίσκουν νόημα στα θρανία της ακρι-
βοπληρωμένης αμάθειας και βλέπουν τα όνειρα της
επαγγελματικής αποκατάστασης να λαμπαδιάζουν και
να μετατρέπονται σε εφιάλτη της ανεργίας και της ετε-
ροαπασχόλησης.

Οι εξετάσεις αποτελούν τον ορατό μηχανισμό της επι-
λεκτικής-απορριπτικής λειτουργίας του σχολείου. Τα
στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων εστιάζουν μόνο στους
υποψηφίους και όχι στο σύνολο του μαθητικού δυναμι-
κού που ξεκινά από την Α’ Δημοτικού. Έτσι, μέχρι την
αφετηρία των εξετάσεων έχει αποκλειστεί περίπου ο
μισός μαθητικός πληθυσμός, κυρίως από τις ασθενέ-
στερες τάξεις και στρώματα και τις απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας.

Πέρα από το μαζικό αποκλεισμό των υποψηφίων, οι
εξετάσεις επιβάλλουν έναν ολοκληρωτικό έλεγχο στην

εκπαιδευτική διαδικασία, από το Δημοτικό μέχρι το πα-
νεπιστήμιο. Ειδικότερα, ως «καλό» Λύκειο αναγορεύεται
αυτό που μιμείται το φροντιστήριο. Αυτό δηλαδή που κα-
λουπώνει και παραδίδει αποσπασματικές γνώσεις χρή-
σιμες για τις εξετάσεις. 

Με άλλα λόγια, η εξετασιομανία που διαπερνά το εκ-
παιδευτικό σύστημα αποτελεί τη νεκρολογία της επαφής
των μαθητών με την ουσία της γνώσης. Οι εξετάσεις γί-
νονται εργαλεία που μετατρέπουν τη διαδικασία της μόρ-
φωσης σε εξάσκηση για το κυνήγι «χρήσιμων γνώσεων»
που αποφέρουν βαθμούς. Σημασία έχει η παροχή «συν-
ταγών επιτυχίας» για τη συλλογή μορίων. Οι μαθητές
«μαθαίνουν» τις σχολικές γνώσεις, αρκετοί περνούν με
επιτυχία τις εξετάσεις, αλλά δεν τις κατανοούν. Δεν μπο-
ρούν να συνδέσουν τις επιμέρους γνώσεις από τα διά-
φορα μαθήματα προκειμένου να ερμηνεύσουν τον κόσμο
στον οποίο ζουν.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι τα στατιστικά στοιχεία
αποτυπώνουν έναν ιδιόμορφο διπολισμό. Αποτυπώνουν
το ταξικό χάσμα. Για δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τις
φτωχότερες τάξεις και τις πιο απομακρυσμένες περιο-
χές της χώρας, τα πτυχία δεν αποτελούν πια το εφαλτή-
ριο της κοινωνικής ανόδου, όπως το έβλεπαν οι γενιές
των γονιών τους. Τα πτυχία έχουν απαξιωθεί στην αγορά
εργασίας. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, που τα βάρη
φορτώνονται μονόπλευρα στους εργαζόμενους, αποτε-
λούν εισιτήρια ανεργίας και ανασφάλειας.

Το πρόβλημα του μεγάλου ποσοστού γραπτών που
βαθμολογούνται «κάτω από τη βάση» στις πανελλήνιες
εξετάσεις είναι, κυρίως, πρόβλημα του εκπαιδευτικού
συστήματος. Ενός συστήματος που οδηγεί στο μαζικό
αποκλεισμό των περίπου μισών μαθητών από την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, αν συνυπολογίσουμε και αυτούς
που πρόωρα αποκλείονται χωρίς να προλάβουν να δώ-
σουν εξετάσεις.

Για την κυρίαρχη πολιτική ζητούμενο σήμερα είναι το
«λίφτινγκ» του εξεταστικού συστήματος. Όμως, σήμερα
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από ένα
σχολείο που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, χωρίς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις, στο οποίο πρωταρχική σημα-
σία έχει ο πνευματικός εξοπλισμός των μαθητών, η καλ-
λιέργεια «ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών», έτσι
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά την κοινω-
νία, με την ενεργή συμμετοχή τους και παρέμβαση σ΄
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας. 

Πίσω από τη βιτρίνα των βάσεων



γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



O Μισθός των εκπαιδευτικών 
και το νέο ασφαλιστικό (ν. 4387/12-05-2016)
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Ι. Εισαγωγικά
Ήδη έχουμε πληρωθεί (οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλπ) Ιούλιο,

Αύγουστο και Σεπτέμβριο (βλέποντας και τα σχετικά «μισθο-
λογικά σημειώματα») και οι πολλοί δεν κατανοούν τι ακριβώς
έχει συμβεί στο μισθό. Θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε
λίγο τον τρόπο που μας χειρίζονται μισθολογικά στην εφαρμογή
του νέου μισθολόγιου, σ’ αυτήν του νέου ασφαλιστικού και του
σχεδιαζόμενου αυτόματου «κόφτη δαπανών». Το ζήτημα του
μισθού έχει ακόμα δρόμο...

Καταγγέλλω, πάντως, εξ αρχής την άνιση μεταχείριση –για
άλλη μία φορά– των αναπληρωτών και των νέων ασφαλισμέ-
νων και την περίεργη δημοσιονομική στάση προς τους παλι-
ούς. Πρόκειται για πρόχειρη καλοκαιρινή δημοσιονομική συμ-
περιφορά αφού κάποια στιγμή θα επανέλθουν με αναδρομική
εξισορρόπιση από 1/6/2016.

ΙΙ. Συνοπτικά οι 4 επιδράσεις του νέου φορολογι-
κού και ασφαλιστικού νόμου
στις καθαρές αποδοχές των εκπαιδευτικών 

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο και το «πόσο» των μειώσεων
στα καθαρά από το ν. 4387/12-05-2016 (ενώ καθυστερούν ακό-
μα κάποιες μικροαυξήσεις στα καθαρά των νέων ασφαλισμέ-
νων), θα σημειώσουμε τις τέσσερις νέες παραμέτρους με θε-
ωρητική ισχύ από 1/6/2016:

1) Η κράτηση 6,67% για την κύρια σύνταξη επιδρά αρνητικά
μόνο στους «παλαιούς ασφαλισμένους». Παραμένει (από
1/1/1993) ίδια ως ποσοστό, αλλά από 1/6/2016 θα υπολογίζεται
επί του συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών, δηλαδή των «πά-
σης φύσεως», ενώ μέχρι τώρα υπολογιζόταν επί των «ασφα-
λιστέων αποδοχών» που ίσχυαν στις 31/10/2011.

2) Αυξάνεται η κράτηση κατά 0,5% για την επικουρική σύν-
ταξη στο νέο υπερταμείο (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ., μέχρι τώρα
Ε.Τ.Ε.Α.) από 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών σε 3,5%
για τους εργαζόμενους. Κι αυτή από 1/6/2016.

3) Θεσμοθετήθηκε σημαντική μείωση του αφορολόγητου. Η
μείωση αυτή είναι πλήρης στις γυναίκες (με τέκνα ή χωρίς)
και στους άνδρες χωρίς τέκνα.

4) Ψηφίστηκε, τέλος, αύξηση της «εισφοράς αλληλεγγύης»
από 0,7% σε 2,2% για μισθούς από 12.000 € εως 20.000 €,
δηλαδή για τη διαφορά των 8.000 €. Μεγαλύτερη είναι για μι-
σθούς άνω των 20.000 €.

ΙΙΙ. Τι έκαναν στα προσωρινά μισθολογικά 
σημειώματα του Καλοκαιριού

α) Έδωσαν στα 2/3 του κλάδου τις αναδρομικές μικρές ωρι-
μάνσεις των 4 μηνών Ιανουαρίου έως και Απριλίου 2016, λόγω
των νέων βασικών μισθών του Μισθολογίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα
αναδρομικά αυτά δικαιούνταν οι πλείστοι νέοι ασφαλισμένοι
(μετά την 1/1/1993) και αρκετοί παλιοί με σχετικά λίγα χρόνια
υπηρεσίας, αφού είχαν «παγώσει» εντός των βαθμών Στ, Ε, Δ

και ελάχιστοι στο Γ του Μισθολογίου (ΠΑΣΟΚ 2011).
β) Εισήγαγαν σε όλους τη νέα φορολογία (μηνιαίος φόρος

εισοδήματος κλίμακας με κωδ. 3011300 και έσοδα από έκτακτη
οικον. εισφορά με κωδ. 3089100). Κατά κανόνα είναι επιβα-
ρυντική, αλλά συναρτάται από την ιδιάζουσα περίπτωση του
καθένα και πόσο γίνεται τελικά το άθροισμα «καθαρά + φόρος»
ως εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο, μετά τις νέες συντα-
ξιοδοτικές κρατήσεις.

γ) Δεν άλλαξαν, ως όφειλαν, τις κρατήσεις για Ο.Π.Α.Δ.,
Μ.Τ.Π.Υ./Μετοχικό, Τ.Π.Δ.Υ./Εφάπαξ, εισφορά 2% για ανεργία,
αφού δεν επηρεάστηκαν από το νόμο «Γ. Κατρούγκαλου».

δ) Δεν άλλαξαν τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη, λόγω κα-
θυστέρησης (;) της 2ης ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Οικο-
νομικών, ενώ προβλέπεται ρητά από το νόμο «Γ. Κατρούγκα-
λου», ν.4387/2016, άρθρο 38, παρ. 1: «Από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό ειφοράς κύριας σύν-
ταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20%
επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων (…) και
κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κα-
τά 13,33% σε βάρος εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από
1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημο-
σίου δικαίου με(…)».

Όπως έχουμε δείξει αναλυτικά από τις 26-06-2016, οι μει-
ώσεις αυτές ωφελούν προσωρινά τους παλιούς ασφαλισμένους
και επιβαρύνουν προσωρινά τους νέους. Μιλάμε, βεβαίως, για
ποσά που κυμαίνονται στους μάχιμους εκπαιδευτικούς κυρίως
μεταξύ 3€ έως 35€ για κάθε μήνα. Η αδικία αυτή έχει δύο
πλευρές. Μία τεχνική και μία πολιτική:

➥ Η πολιτική είναι η στρατηγική της διάσπασης των εργα-
ζομένων, ώστε να μεταφέρεται και να στρεβλώνεται η τεράστια
«κάθετη» πίεση του κεφαλαίου προς τους εργαζόμενους σε
«οριζόντια», ώστε να μη συνολικοποιείται εύκολα η συλλογική
αντίδραση και αντίσταση.

➥ Η τεχνική κάνει το εξής: Κρατάει ως ασφαλιστική βάση
(και παρά την πρόβλεψη του νέου νόμου) τις αποδοχές στις
31/10/2011! Έτσι οι μεν παλιοί ασφαλισμένοι –που έως
31/12/1992 δεν είχαν καθόλου κρατήσεις– έχουν αρκετά μι-
κρότερες κρατήσεις, αφού η βάση τους ήταν το άθροισμα του
τότε σχετικά μικρού βασικού μισθού και των 140,75 € με συν-
τελεστή το 6,67%. Οι νέοι όμως ασφαλισμένοι έχουν μεγάλη
σχετικά ασφαλιστική βάση, αφού αυτή αποτελείται από τις τότε
(31/10/2011) «πάσης φύσεως αποδοχές» συν τα 140,75 €, ενώ
ο συντελεστής είναι ο ίδιος (6,67%).

ε) Ενιαία αύξηση του συντελεστή από 3% σε 3,5% για τις
κρατήσεις Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α., αλλά με παράλληλο και πα-
ράλογο δυϊσμό μεταξύ νέων και παλιών ασφαλισμένων, με
στόχο τη μεγιστοποίηση των κρατήσεων και στις δύο κατηγο-
ρίες. Συγκεκριμένα:

– Στους παλιούς ασφαλισμένους η ασφαλιστική βάση είναι
«οι πάσης φύσεως αποδοχές» του εκάστοτε μηνός, πάνω στις
οποίες μπαίνει ο νέος συντελεστής 3,5%, τόσο για τους εργα-
ζόμενους, όσο και τον εργοδότη (δημόσιο). Τυπικά τηρούνται



γράφει ο Π. Μπούρδαλας*

* Ο Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας είναι φυσικός (ΠΕ04.01), πτ. θεολογίας και απελθών μέλος του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ (από Παρεμβάσεις
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οι δύο κωδικοί για ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΔΥ
πρόσθετων αποδοχών.

– Στους νέους ασφαλισμένους, εφαρ-
μόζεται ο ν. «Γ. Κατρούγκαλου» επιλε-
κτικά και εις βάρος των εργαζομένων.
Ενώ, δηλαδή, αλλάζει το 3% σε 3,5%

που προβλέπει ο νόμος, δεν αλλάζει η ασφαλιστική βάση,
που ομοίως προβλέπει, και παραμένει η μεγαλύτερη, δηλαδή
αυτή στις 31/10/2011. Έτσι οι κρατήσεις για
Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Ε.Τ.Ε.Α. είναι αρκετά μεγαλύτερες. Εννοείται ότι
σε κάποιον από τους επόμενους μήνες θα γίνει αναδρομική
εξισορρόπηση.

IV. Τελικές παρατηρήσεις - συμπεράσματα
Μέχρι τέλους του οικονομικού έτους «οφείλουν» να εφαρ-

μόσουν πλήρως το νέο ασφαλιστικό νόμο του Μαΐου 2016 (ν.
4387/12-05-2016), οπότε θα υπάρξει η τελική σχέση μισθού
και νέου ασφαλιστικού.

Παράλληλα έχουν ήδη σχεδιάσει τους «αυτόματους κό-
φτες» για μισθούς και συντάξεις. Στους μισθούς μας έχουν
ήδη προετοιμάσει το έδαφος για μειώσεις: 1) σε επιδόματα
πάσης φύσεως, 2) Στα υπόλοιπα ¾ των μηδαμινών (μέρους
των ωριμάνσεων) που χρωστούν και προβλέπεται νομικά να
δώσουν σε όσους είχαν εγκλωβιστεί το προηγούμενο μισθο-
λόγιο (από 1/11/2011 έως και 31/12/2015) στις 1/1/2017,
1/1/2018 και 1/1/2019, και 3) φυσικά στις προσωπικές διαφο-

ρές που δίνονται σε όσους είχαν μειώσεις στα νέα ΜΚ από το
προηγούμενο μισθολόγιο.

Μερικές σκέψεις ακόμα:
1) Με την εφαρμογή του ν.4387/2016 θα μειωθούν οι κρα-

τήσεις περαιτέρω στους νέους ασφαλισμένους, της τάξης των
20-30 €. Η όποια όμως μείωση θα αυξήσει τα «καθαρά+φό-
ρος», άρα μέρος του όποιου κέρδους θα περάσει στην αύξηση
φορολογίας. 

2) Παρ’ όλα αυτά, είναι απαράδεκτη η επιλεκτική εφαρμογή
του νέου ασφαλιστικού επί των κρατήσεων, ειδικά όταν γίνεται
στο πιο αδύναμο μισθολογικό κομμάτι των μονίμων. Εξάλλου
στο ίδιο κομμάτι συγκαταλέγονται και οι συνάδελφοι «μόνιμοι
αναπληρωτές», στο βαθμό που θα συνεχίσουν να εργάζονται
και οι οποίοι με βάση το νέο μισθολόγιο θα χάσουν και τις
όποιες «προσωπικές διαφορές».

3) Είναι πλέον καθαρό ότι οφείλουμε να αφήσουμε την ανα-
ζήτηση λύσης μ’ αυτά τα «ψίχουλα». Ο οργανωμένος κλάδος,
ξεκινώντας από τα κάτω προς τα πάνω, οφείλει να βάλει και
το ζήτημα του μισθού σε όλη του τη βάση, για μεγάλες αυξήσεις
στους μσιθούς, μη νομιμοποίηση των μνημονιακών μειώσεων,
την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, με την ακώλυτη μισθολο-
γική εξέλιξη χωρίς «αξιολογικές» παραχαράξεις, με σχέση ει-
σαγωγικού / καταληκτικού μισθού τουλάχιστον 1:2 στα 30 χρό-
νια πραγματικής εργασίας.

Πάτρα, 01-09-2016

•  Τι ακριβώς σημαίνουν οι συκοφαντίες του ΠΑΜΕ για δήθεν «οικονο-
μικές ατασθαλίες» του προέδρου της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης;
Το ΠΑΜΕ εδώ και βδομάδες διακινεί συκοφαντικά κείμενα για για δήθεν

«οικονομικές ατασθαλίες» του προέδρου της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Χ. Ζαγα-
νίδη, μέλους των Παρεμβάσεων, χωρίς να παρουσιάζει το παραμικρό στοιχείο.
Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά.
•  Λείπουν χρήματα από το ταμείο της Ε΄ΕΛΜΕ; Όχι δε λείπουν, ούτε ένα ευρώ.
•  Λείπουν οι οικονομικοί απολογισμοί για να μπορεί κανείς να έχει έλεγχο

της κατάστασης; Όχι όλα τα προηγούμενα χρόνια στα οποία αναφέρεται το
ΠΑΜΕ έχουν συζητηθεί και εγκριθεί οικονομικοί απολογισμοί από την
ΕΕ, το ΔΣ και τη ΓΣ της Ε’ ΕΛΜΕ-Θ. Εξάλλου αλλιώς δε θα μπορούσαν να γί-
νουν οι τελευταίες εκλογές για το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

•  Λείπουν τα στοιχεία, τα παραστατικά και οι αποδείξεις για τα έσοδα
και τις δαπάνες της τρέχουσας θητείας του ΔΣ, ειδικά σε ό,τι αφορά τα
χρήματα της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τα οποία είναι ειδικής κατη-
γορίας έσοδα; Όχι τα στοιχεία είναι πλήρη, υπάρχει διαφάνεια και τα
σχολεία της Ε’ ΕΛΜΕ έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για το τελευταίο
ευρώ.
Τίποτα δε λείπει λοιπόν από τον ταμία της Ε’ ΕΛΜΕ Γιάννη Νοτάκη,

εκπρόσωπο του ΠΑΜΕ στο ΔΣ της συγκεκριμένης ΕΛΜΕ, αλλά και στο ΓΣ
της ΑΔΕΔΥ και παράλληλα δημοτικό σύμβουλο στο δήμο Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης και μέλος της Επιτροπής Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ. Τι κάνει λοιπόν ένα
κεντρικό στέλεχος και εκφραστή της κομματικής γραμμής να πρωτοστατεί
στη συκοφαντική εκστρατεία; Δε γνωρίζει ένα τέτοιο στέλεχος ότι η υπε-
ξαίρεση και οι ατασθαλίες σε βάρος του ταμείου ενός σωματείου δεν είναι μια
ακόμα συνδικαλιστική πρακτική, αλλά ποινικό αδίκημα και άρα αν έχει
στοιχεία, θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα, αλλιώς εκτίθεται σαν
κοινός συκοφάντης; Ή μήπως επειδή το γνωρίζει, αφήνει τη λάσπη να δη-
λητηριάζει τη λειτουργία των ΕΛΜΕ;

•  ...και γιατί στοχοποιούνται οι Παρεμβάσεις;
Το ΠΑΜΕ φοβάται τον αντίλογο στην πάγια θέση του στην εποχή των

μνημονίων ότι «δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για σύγκρουση» με τη
λαίλαπα της επίθεσης που δέχονται η εκπαίδευση και η κοινωνία. Αντιπροτείνει
ενίσχυση του ΠΑΜΕ και ψήφο στο ΚΚΕ. Το είδαμε στην απεργία που ψήφισε
μαζικά ο κλάδος το Μάη του 2013 ενάντια στην αύξηση του ωραρίου, στον
αγώνα ενάντια στη διαθεσιμότητα, στην επίθεση που δέχονται φέτος οι ανα-
πληρωτές. Το είδαμε και στο ασφαλιστικό με την πρόταση του ΠΑΜΕ για 48ωρη
απεργία «όταν και αν κατατεθεί» το νομοσχέδιο που δέχτηκαν ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
και άφησαν την πρωτοβουλία στην κυβέρνηση η οποία διάλεξε ένα σαββα-
τοκύριακο στις διακοπές του Πάσχα με αποτέλεσμα το κυβερνητικό
έκτρωμα να περάσει.

Η πεισματική αντίθεση στην αγωνιστική πρόταση των Παρεμβάσεων
οδηγεί στην επίθεση στο Χ. Ζαγανίδη και στις Παρεμβάσεις από τον κομματικό
συνδικαλισμό του ΠΑΜΕ, από κοινού με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, παλιό
της ΔΑΚΕ και νέο των ΣΥΝΕΚ. Καθόλου τυχαία την ώρα που το ΠΑΜΕ έχει
σταθερά μονόπλευρο μέτωπο σε βάρος των Παρεμβάσεων σαν μια δύναμη
που δήθεν «στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ», η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΣΥΝΕΚ, αντιμετω-
πίζεται με το γάντι, ενώ η κυβερνητική επίθεση με τις πρόσφατες αντιεκπαι-
δευτικές προτάσεις του «διαλόγου» του υπ. Παιδείας μένουν στο απυρόβλητο
μπροστά στην προτεραιότητα του ΠΑΜΕ για «ξεκαθάρισμα» του Ζαγανίδη και
των Παρεμβάσεων.

Αυτή είναι η αλήθεια με απλά λόγια και όλοι θα κριθούν με βάση τη στάση τους.
Εκεί όμως που ο κλάδος και η ιστορία θα μας κρίνουν όλους, είναι η τοποθέτηση
απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ. Οι Παρεμβάσεις απαντούν στις συκοφαντίες
και απευθύνονται στον κλάδο με ενωτική πρόταση αγώνα και υπεράσπισης του
σχολείου και του εκπαιδευτικού, οργάνωση μέσα από γενικές συνελεύσεις και
επιτροπές αγώνα, με αποφασιστικές και μαχητικές μορφές πάλης.

Μάιος - Ιούνιος 2016

Α γ ω ν ι σ τ ι κ έ ς  Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  

Οι συκοφαντίες του ΠΑΜΕ δε θα περάσουν. Προχωράμε και με πρόταση 
αγώνα υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού
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Διαβαίνουμε τον 7ο χρόνο σε καθεστώς μνημονιακής υποδού-
λωσης, δηλαδή της πιο ακραίας έκφρασης της πολιτικής που
συνθλίβει, φτωχοποιεί και εξαθλιώνει μαζικά τεράστια τμήματα

της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους και
τα μικρομεσσαία και λαϊκά στρώματα. Η επιβολή της πολιτικής αυτής,
που υπαγορεύεται ευθέως από τα κυρίαρχα ιμπεριαλιστικά κέντρα
της ΕΕ και του ΔΝΤ, σηματοδοτείται από τη βίαιη ανατροπή, τη συρ-
ρίκνωση και την ισοπέδωση πολλών εργατικών, λαϊκών και δημο-
κρατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. 

Ταυτόχρονα με τα βαριά και πολλαπλά χτυπήματα που δέχονται οι
βασικοί πυλώνες του “κοινωνικού κράτους” (Δημόσια και Δωρεάν
Παιδεία / Υγεία / Πρόνοια / Κοινωνική Ασφάλιση), χτυπιούνται με
διαρκή και ανελέητο τρόπο από τη μεριά όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ
– ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ) οι εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα. 

Στα τελευταία 7 χρόνια της μνημονιακής θύελλας, κάθε “αξιολό-
γηση του προγράμματος” από τη μεριά των ιμπεριαλιστών - δανει-
στών, συνοδεύεται από σειρά εξοντωτικών προαπαιτούμενων μέτρων
σε βάρος των εργαζομένων. Από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν υπάρ-
χει ούτε ένα προαπαιτούμενο μέτρο που να μη σχετίζεται άμεσα με
το τσάκισμα των σταθερών σχέσεων εργασίας. Άρση της μονιμότητας,
κινητικότητα, διαθεσιμότητες, ομαδικές απολύσεις, γενίκευση κάθε
μορφής ελαστικής εργασίας, στο όνομα της “ανταγωνιστικότητας”
και της “ανάπτυξης”, γίνονται η μόνιμη επωδός όλων των κυβερνή-
σεων της μαύρης επταετίας.

Η πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε να δημι-
ουργήσει, πρώτα και κύρια, καθεστώς εργασιακής ερήμου στον ιδιω-
τικό τομέα και ταυτόχρονα κοινωνικής ζούγκλας. Έτσι η καθημερινή
εργοδοτική αυθαιρεσία, οι ανεξέλεγκτες και με το “έτσι θέλω” απο-
λύσεις, η καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος (μισθός, ωρά-
ριο, ασφάλιση, συλλογική / κλαδική σύμβαση κλπ) μοιάζει με φυσικό
φαινόμενο. 

Το καθεστώς αυτό, πέρα από τις προφανείς συνέπειες που έχει
για τα εργαζόμενα στρώματα, οι οποίες σχετίζονται με τους υλικούς
όρους διαβίωσής τους, πετυχαίνει και έναν ακόμα στόχο πιο επικίν-
δυνο με μακροχρόνιες συνέπειες. Επιχειρείται από τη μεριά της άρ-
χουσας τάξης να “εγγραφεί” στο DNA των εργαζόμενων και των λαϊ-
κών στρωμάτων, να γίνει δηλαδή κοινή συνείδηση των μαζών και ιδι-
αίτερα της νέας γενιάς, πως “έτσι είναι τα πράγματα”, πως δηλαδή
δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση από τη μεριά της εργατικής τάξης
για μια άλλη πολιτική, που να εξασφαλίζει σταθερή εργασία και αξιο-
πρεπείς όρους διαβίωσης.

Φυσικά, από το στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων δεν βγήκαν
ποτέ οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ επιχεί-
ρησαν πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν να ανατρέψουν τη μο-
νιμότητα, με πιο χαρακτηριστική την περίοδο 2012 – 2014 όταν η κυ-
βερνώσα ΝΔ με επικεφαλής τον ορκισμένο εχθρό των εργαζομένων

στο Δημόσιο και τωρινό αρχηγό της Κυρ. Μητσοτάκη, επέβαλε το κα-
θεστώς της διαθεσιμότητας, ανοίγοντας για πρώτη φορά μεταπολε-
μικά το δρόμο για μαζικές απολύσεις και μάλιστα από το λεγόμενο
“σκληρό” πυρήνα του. 

Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις ενεργοποίησαν κάθε μορφή
κοινωνικού αυτοματισμού, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς το καθεστώς
εργασιακού μεσαίωνα που επικρατεί στον Ιδιωτικό τομέα, για να
“αποδείξουν” ότι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή είναι... οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι. Το γεγονός ότι καταφέραμε να μην έχουμε ούτε
μια απόλυση εργαζομένου στο Δημόσιο, αποτελεί μια πολύ σημαντική
παρακαταθήκη, την οποία οφείλουμε να πιστώσουμε στους αγώνες
του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, στο Δημόσιο τομέα υπάρχει σήμερα μια πολύ
σοβαρή οπισθοχώρηση του κινήματος. Η πολιτική αυτή δημιούργησε
καθεστώς καθημερινού εκφοβισμού και τρόμου, έτσι που κάθε άλλο
αντεργατικό μέτρο που επιβλήθηκε, να αντιμετωπίζεται σαν το “λι-
γότερο κακό”. Είναι γνωστό πως η συμβιβαστική θεωρία του “μικρό-
τερου κακού” οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο κακό. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ
ως αντιπολίτευση κατόρθωσε να πείσει –στα πλαίσια των εκλογικών
αυταπατών– πως με ανώδυνο και ανέξοδο τρόπο θα βάλει τέλος σε
αυτό το καθεστώς, δημιουργώντας ένα νέο πλέγμα ψευδαισθήσεων.
Η ασύστολη δημαγωγία της περιόδου αυτής, οδήγησε στην προσμονή
και την επανάπαυση πως “τα πράγματα θα αλλάξουν σε μια καλύτερη
κατεύθυνση”. Βέβαια σήμερα, η παρατεταμένη απογοήτευση και οπι-
σθοχώρηση του συνδικαλιστικού και του ευρύτερου εργατικού και
λαϊκού κινήματος είναι το βαρύ τίμημα που πληρώνει από τη μεγάλη
εξαπάτηση. Παρ’ όλα αυτά όμως παραμένει ως ένα βαθμό στην κοινή
συνείδηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι “το ίδιο με τους προηγούμενους”,
γεγονός που οδηγεί στην αποδοχή κάθε αντεργατικού ή αντιλαϊκού
μέτρου χωρίς –μέχρι στιγμής τουλάχιστον– σοβαρές αντιστάσεις.

Η πολιτική των μηδενικών διορισμών εισάγει 
την άρση της μονιμότητας από την “πίσω πόρτα”

Μπορεί οι κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μην κατόρθωσαν να
απολύσουν εργαζομένους στο Δημόσιο τομέα, πέτυχαν όμως να βρουν
τα λεγόμενα “ισοδύναμα” μέτρα, όπως διαρκώς απαιτούσε η τρόικα
(ή το κουαρτέτο των “Θεσμών” πλέον). Οι προηγούμενες κυβερνήσεις
έκαναν όλο το “βρώμικο” έργο επιβάλλοντας μηδενικές προσλήψεις
μονίμων εργαζομένων στο Δημόσιο. Είναι γνωστό πως, ήδη από την
περίοδο του 2010 – 2011 μέχρι και σήμερα, στο σύνολό του ο Δημό-
σιος τομέας έχει συρρικνωθεί δραματικά εξαιτίας της πολιτικής αυ-
τής. Ακόμα και το περίφημο μέτρο της “μιας (1) πρόσληψης για κάθε
δέκα (10) αποχωρήσεις” της περιόδου διακυβέρνησης της ΝΔ έμεινε
στα χαρτιά.

Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, και ιδιαίτερα στην πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το καθε-

στώς. Ήδη τα επίσημα στοιχεία της περιόδου 2010 – 2015
καταδεικνύουν πως αποχώρησαν από την εκπαίδευση
περίπου 35.000 δάσκαλοι και καθηγητές, χωρίς φυσικά
να υπάρξουν οι αντίστοιχες προσλήψεις μονίμων που να
καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν. Αντ’ αυτού, γε-
νικεύθηκαν κάθε μορφής ελαστικά συμβασιούχοι - ερ-
γαζόμενοι, από τους αναπληρωτές μέχρι τους ωρομίσθι-
ους μέσω ΕΣΠΑ. Ήδη, μόνο για την σχολική χρονιά 2015
– 2016, το υπουργείο Παιδείας στα στοιχεία που δίνει
κάνει λόγο για προσλήψεις περισσότερων από 20.000
αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Να υπερασπίσουμε τη σταθερή και μόνιμη
εργασία για όλους τους εκπαιδευτικούς



γράφει ο Χρίστος Σόφης
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Η πολιτική αυτή στην πραγματικότητα με-
ταμορφώνει ριζικά και “ανώδυνα” τον εργα-
σιακό χάρτη στην εκπαίδευση. Βαθμιαία,
χρόνο με το χρόνο, αλλάζει η αναλογία μονί-
μων – συμβασιούχων εκπαιδευτικών, σε βά-
ρος των πρώτων. 

Και φυσικά το καθεστώς αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο της εκπαί-
δευσης. Ήδη η Δημόσια Υγεία αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρί-
σκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση. 

Η συνέχιση αυτής της πολιτικής επί της ουσίας αποτελεί την
“ισοδύναμη” πρόταση έναντι της άρσης της μονιμότητας, αφού
στην πράξη πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα, να επιβάλει στο Δημό-
σιο τομέα τις ελαστικές μορφές εργασίας έναντι της σταθερής και
μόνιμης δουλειάς. 

Οφείλουμε, επίσης, να επισημάνουμε πως η διεύρυνση κάθε μορ-
φής ελαστικής εργασίας έχει σοβαρότατες άμεσες αλλά και μακρο-
χρόνιες συνέπειες στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, αφού
ούτε λίγο – ούτε πολύ η συνεισφορά κάθε μόνιμου δημόσιου υπαλ-
λήλου αντιστοιχεί σε αυτές δύο περίπου συμβασιούχων.

Επιπρόσθετα, αντί να ενοποιούνται οι εργαζόμενοι, τα αιτήματα
διεκδίκησης και οι αγώνες τους, η πολιτική αυτή δημιουργεί συνθή-
κες έντονου εσωτερικού ανταγωνισμού, στα όρια του συντεχνιασμού,
κατηγοριοποίησης και κονιορτοποίησης των εργαζομένων. Το “δι-
αίρει και βασίλευε” είναι επίσης πολύ γνωστή, παλιά και αγαπημένη
τακτική της άρχουσας τάξης και όλων των κυβερνήσεών της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί και επαυξάνει την ίδια πολιτική
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναρριχήθηκε στην κυβερνητική εξουσία με παντιέρα

του – ανάμεσα στα άλλα – το “τέλος στις απολύσεις στο Δημόσιο”,
καθώς και το “τέλος κάθε μορφής ελαστικής εργασίας” (Διαρκές Συ-
νέδριο ΣΥΡΙΖΑ 2015). Ταυτόχρονα δημαγώγησε ασύστολα με την προ-
εκλογική του δέσμευση για χιλιάδες διορισμούς, την οποία επανέλαβε
πολλές φορές μετέπειτα ως κυβερνόν κόμμα για να καλλιεργήσει
τον εφησυχασμό, να χαλιναγωγήσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια από τη
αντιλαϊκή επέλαση που προετοίμαζε, καθώς και να απορροφήσει
κάθε είδους κραδασμούς εντός και εκτός των τειχών του. Ιδιαίτερα
στην εκπαίδευση, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για 20.000 διο-
ρισμούς, παίζοντας με την αγωνία δεκάδων χιλιάδων αδιόριστων και
ανέργων εκπαιδευτικών.

Το Σεπτέμβρη 2016 συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που ο
ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε για 2η φορά τα κυβερνητικά ηνία, αποτινάσσοντας
από πάνω του όλα τα ψευτοαριστερά φτιασιδώματα, για να επιβάλει
το τρίτο και πιο αντιλαϊκό μνημόνιο στις πλάτες του λαού. Από τότε
μέχρι και σήμερα, όλες οι διακηρύξεις του έγιναν σκορποχώρι.

Στην εκπαίδευση συντηρεί στο ακέραιο την πολιτική των προκα-
τόχων του. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βάζει στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας τους 20.000 μόνιμους διορισμούς, για
τους οποίους υποτίθεται πως είχε δεσμευτεί. Αντίθετα κάνει σημαία
του την πρόσληψη 20.000 αναπληρωτών / συμβασιούχων / ελαστικά
εργαζόμενων εκπαιδευτικών. Η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευ-
τικών το 2013 από τον Αρβανιτόπουλο παραμένει σε πλήρη ισχύ, ενώ
τα περισσότερα από 1.000 σχολεία στα οποία έβαλε λουκέτο η Δια-
μαντοπούλου, παραμένουν κλειστά. 

Η τωρινή ηγεσία εφαρμόζει με πανομοιότυπο τρόπο την τακτική
της «λογιστικής» εξαφάνισης κενών και της δημιουργίας νέων
«δεξαμενών» τεχνητών πλεονασμάτων, όπως και όλοι οι προκά-
τοχοί της. Έτσι, μέσα στο καλοκαίρι του 2016, την ώρα που ο «λα-
ός έκανε τα μπάνια του», ο Ν. Φίλης χτύπησε σαν τον διαρρήκτη
με μπαράζ μέτρων, με τα οποία επιδιώκει να συγκρατήσει ή και
να μειώσει τα κενά λόγω αδιοριστίας, τα οποία –έτσι κι αλλιώς–
είναι τεράστια, μειώνοντας τα τμήματα στα σχολεία, απαγορεύον-
τας τη δημιουργία Ομάδων Προσανατολισμού όταν δεν πληρούνται
νέες αυστηρότερες προϋποθέσεις που ο ίδιος έθεσε. Όλα τα πα-
ραπάνω, καθώς και πλειάδα άλλων μέτρων που είτε έχουν ήδη
παρθεί και συντηρούνται ή επιβάλλονται από την τωρινή πολιτική

ηγεσία για πρώτη φορά, εκτός από τις προφανείς συνέπειες σε
βάρος των μαθητών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δυσχε-
ραίνουν ακόμα περισσότερο τις ήδη χτυπημένες εργασιακές σχέ-
σεις των εκπαιδευτικών.

Σε πρόσφατη συνάντηση των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών με
τον Ν. Φίλη στα τέλη του Αυγούστου, ο τελευταίος προέβη σε μια
απύθμενου θράσους δήλωση ότι «μπορεί να υπάρξει κανονικότητα
στην εκπαίδευση στον καιρό των μνημονίων». Η δήλωση αυτή συμ-
πυκνώνει την ουσία της πολιτικής του υπουργείου. Επιδιώκει, πέραν
των άλλων και με δεδομένη την παρατεταμένη υποχώρηση του σ/κ,
να εμπεδωθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το υπάρχον καθεστώς,
στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα μετατρέπονται σε λάστιχο, οι μόνιμοι
διορισμοί θα αποτελούν μια μακρινή ανάμνηση, ενώ η γενίκευση της
ελαστικής εργασίας θα αποτελεί την «κανονικότητα», για την οποία
έκανε λόγο ο υπουργός.

Στην κατεύθυνση αυτή η πολιτική ηγεσία βρίσκει πρόθυμους συμ-
μάχους της τα συνδικαλιστικά της δεκανίκια, το νέο μπλοκ του γρα-
φειοκρατικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Οι παλιοί (ΔΑΚΕ -
ΠΑΣΚ) και νέοι (ΣΥΝΕΚ) φιλοκυβερνητικοί, κάνουν πλάτες στο κα-
ταστροφικό κυβερνητικό έργο, απολογούνται στους κλάδους των εκ-
παιδευτικών γι’ αυτό, μιλώντας για μια ακόμα φορά για “μονόδρομους
που πρέπει δυστυχώς να διαβούν και πάλι οι εργαζόμενοι”. Έκαναν
αποκαΐδια αιτήματα και συνθήματα, που μέχρι χθες σήκωναν πολύ
ψηλά, για να τα εξαργυρώσουν την επομένη ως υπηρέτες της ίδιας
αντιλαϊκής πολιτικής.

Να μην υποχωρήσουμε από το αίτημα 
για μόνιμους και μαζικούς διορισμούς

Το αίτημα για σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους τους εκπαι-
δευτικούς, σήμερα παραμένει ζωντανό και επίκαιρο όσο ποτέ. Απέ-
ναντι στο νέο αντιλαϊκό και αντεργατικό οδοστρωτήρα που προετοι-
μάζουν κυβέρνηση – ιμπεριαλιστές – ολιγαρχία, η υπεράσπιση και η
διεύρυνση των σταθερών εργασιακών σχέσεων είναι κομβικής ση-
μασίας για το σύνολο των εργαζομένων και της εργατικής τάξης, ως
εκ τούτου και για τους εκπαιδευτικούς. Πρέπει να αποτελέσει τη ρα-
χοκοκαλιά των πανεργατικών αγώνων της επόμενης περιόδου, ως
αίτημα το οποίο συμπυκνώνει όλη την ουσία της υπεράσπισης των
συλλογικών εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων, των σταθερών ερ-
γασιακών σχέσεων, ενάντια στο νέο μεσαίωνα.

Απέναντι στο συντεχνιασμό και στην κατηγοριοποίηση των εργα-
ζομένων που επιδιώκει και ενισχύει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση για
να επιβάλει και να διαιωνίσει την πολιτική της ελαστικής εργασίας,
το αίτημα για μόνιμους και μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών απο-
τελεί ενοποιητικό κρίκο, συνενώνει την πλατιά πλειοψηφία των κλά-
δων και δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αγώνων
ενάντια στην πολιτική αυτή.

Οι μόνιμοι διορισμοί δεν είναι υπόθεση μόνο των αδιόριστων ή
των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Είναι υπόθεση όλων των εκπαι-
δευτικών που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις. Ο καθημερινός αγώνας
που διεξάγουν τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, διεκδικώντας να καλυ-
φθούν έστω και με αναπληρωτές ή ωρομίσθιους τα σχολικά κενά,
δεν μπορεί παρά να ειδωθεί κάτω από το πρίσμα ενός αναγκαίου
προσωρινού συμβιβασμού, όταν η απάντηση της κυβέρνησης είναι η
παγίωση του καθεστώτος της αδιοριστίας. 

Η διεκδίκηση, όμως, και η πάλη για σταθερή και μόνιμη εργασία
και μαζικούς διορισμούς οφείλει να παραμένει στην κορυφή των
διεκδικήσεων, τόσο των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ –
ΔΟΕ), όσο φυσικά και όλων των συνδικάτων. Δημιουργεί επίσης ση-
μαντικές παρακαταθήκες για την αναχαίτιση και την ανατροπή όλων
των μέτρων που έχουν παρθεί σε βάρος των εκπαιδευτικών, καθώς
και όλων των εργαζομένων με αιχμή τους μισθούς και την πολύπαθη
Κοινωνική Ασφάλιση, για την ενίσχυση και διεύρυνση των εργασιακών
δικαιωμάτων και κατακτήσεων (μονιμότητα, ωράριο, σταθερή εργα-
σία, κλπ). Ούτε βήμα πίσω λοιπόν! 
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Το τελευταίο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (35ο) έγινε τον Νοέμβρη του
2013 μεσούσης της οικονομικής – κοινωνικής κρίσης, απ’ όπου
αναδείχθηκε το Γενικό Συμβούλιο, το επονομαζόμενο και «νε-

κροταφείο ελεφάντων», με την εξής αριθμητική διάταξη:
Αποτελέσματα 35ου συνέδριου ΑΔΕΔΥ

Στη συνέχεια, κάτω από απίθανες διαδικασίες (ανοιχτά ψηφο-
δέλτια και ίντριγκες στις οποίες πρωτοστατούσε ο συνταξιούχος
πλέον Η. Βρεττάκος, ΜΕΤΑ – αργότερα ΛΑΕ) συγκροτήθηκε η 17με-
λής εκτελεστική επιτροπή ως εξής:

ΔΑΚΕ: 4 μέλη, ΠΑΣΚΕ: 4 μέλη, ΜΕΤΑ: 3 μέλη, ΠΑΜΕ: 2 μέλη,
Ανατροπή 2 μέλη, Παρεμβάσεις 2 μέλη.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ο «άξονας» ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ δε
συγκέντρωνε το 50%, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία κοινή
γλώσσα συνεννόησης. Στην πορεία ο Ο. Ντριβαλάς, ΠΑΣΚΕ από
τους ΟΤΑ, αυτονομήθηκε κάτω από το βάρος της διακυβέρνησης
Σαμαρά -Βενιζέλου, ενώ η ΠΑΣΚΕ άλλαξε όνομα ...

Από τυπική άποψη η ΑΔΕΔΥ (Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική
Επιτροπή) έχει καλύτερους συσχετισμούς από τη ΓΣΕΕ, όπου η
μαφιόζικη δράση (ψευτοσωματεία, καλπονοθεία, διαφθορά) σμί-
γεται με τη δουλοπρεπή φιλοκυβερνητική δράση.

Η εξαγγελία, άλλωστε, δεκάδων απεργιών και στάσεων εργασίας
από την Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ καταμαρτυρά, όχι μόνο την πίεση που δέ-
χτηκαν οι ΔΥ στα πέτρινα χρόνια της κρίσης, αλλά κι ένα δημοκρα-
τικότερο συσχετισμό δύναμης. Αυτό βέβαια δε δικαιολογεί με κα-
νέναν τρόπο την υπόγεια αλλαγή στάσης των Παρεμβάσεων στο
Γ.Σ. και στην Ε.Ε., όπου έφτασαν να εκθειάζουν την ΑΔΕΔΥ, εκεί
που ύψωναν κριτικές και κατάρες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο του ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) πρέπει
επίσης να γίνουν αντικείμενο προσοχής και μελέτης. Οι σύνεδροι
του ΜΕΤΑ, 14 τον αριθμό, που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο της
Αυτόνομης Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας (ΑΑΡΣ) απο-
φάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους. Έτσι οι 7 (50%), Γρ. Κα-
λομοίρης, Α. Καραβάς, Στ. Βελιγρύδης, Γ. Κολοβός, Μ. Κρητικός,
Π. Πασχάλη και Α. Σταυριανός που πολιτικά βρίσκονται στην ΛΑΕ,
δήλωσαν ότι συγκροτούν την Πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση
του ΜΕΤΑ. Πέντε μέλη της ΑΑΡΣ δήλωσαν ότι παραμένουν «ακλό-
νητοι», ενώ δύο από τους 14 δεν «προστίθενται» πουθενά.

Πρόκειται για μια «αναγκαστική διάσπαση», που, παρά τη δή-
λωση ότι δεν μπορούν να συγκατοικούν με τις δυνάμεις του νέου
μνημονιακού κυβερνητικού συνδικαλισμού, δεν οδηγεί σε καμία
ουσιαστική διέξοδο. Οι αυταπάτες για την ΕΕ συνεχίζονται, όπως
συνεχίζεται και το εναγώνιο «ψάρεμα στα θολά νερά» του παλιού
συνδικαλιστικού ρεφορμισμού που έγινε εξουσία. 

Το μεγάλο πρόβλημα στην ΑΔΕΔΥ παραμένει η απόσταση ηγε-
σίας βάσης και ο πολιτικός προσανατολισμός της που την καθιστά
αφερέγγυο κι «αδρανές» πεδίο.

Το επικείμενο συνέδριο θα έχει ενδιαφέρον  μόνο αν αποτυπώσει
εκλογικά και πολιτικά τα υπόγεια ρεύματα στο ΔΥ χώρο. Τον τόνο
φυσικά θα δώσουν οι «τέσσερεις πυλώνες» της ΑΔΕΔΥ, οι μεγάλες
ομοσπονδίες των δασκάλων (ΔΟΕ), των καθηγητών (ΟΛΜΕ), της
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και των νοσοκομειακών (ΠΟ-
ΕΔΗΝ), που τυπικά εκπροσωπούν πάνω από 250.000 εργαζόμενους
και πάνω από το 50% των ΔΥ.

Αναμφίβολα, το κύριο ζήτημα είναι ο πολιτικός προσανατολισμός
του συνεδρίου και παρά τα κλαδέματα που έκανε στον Εκπαιδευ-
τικό Όμιλο η ομάδα του ΝΑΡ, η φωνή μας θ’ ακουστεί καθαρά και
απόλυτα. Ξεκινώντας από τώρα διατυπώνουμε δέκα σημεία για τις
δύο πρώτες μέρες του συνεδρίου, όπου θα διεξαχθεί το οργανωτικό
συνέδριο της Συνομοσπονδίας.

Ενα συνδικάτο εργαζομένων σ’ όλη τη χώρα, δηλαδή ενοποίηση
ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, ένα συνδικάτο σε κάθε χώρο δουλειάς, ενοποίηση
ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ΤΩΡΑ. Οι αιτιάσεις, άλλοτε σκόπιμες και άλλοτε βλα-
κώδεις, δεν μπορούν ν’ αντισταθμίσουν την πολιτική αρχή πως
απέναντι στον ταξικό εχθρό χρειάζεται συγκέντρωση δυνάμεων.
Το συνδικάτο δεν είναι κόμμα, δηλαδή ομάδα ομοϊδεατών, ενώνει
τους εργαζόμενους στην αυθεντικότερη βάση που είναι ο χώρος
και τρόπος δουλειάς.

Κανένας εργαζόμενος έξω από τα συνδικάτα. Οι δεκάδες νέες,
αντιδραστικές σχέσεις εργασίας δεν αναιρούν το δικαίωμα κανενός
εργαζομένου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να έχει «συνδικαλι-
στική στέγη». Τα διάφορα παρατράγουδα τα οποία ψάλλουν και –
τάχα– αριστεροί συνδικαλιστικές, δεν αφορούν στην οργάνωση των
εργαζόμενων. Αφορούν τακτικισμούς, πολιτική αμβλυωπία, χειρι-
σμούς και παρακμή.

Απλή αναλογική παντού ως πάγιο εκλογικό σύστημα. Κατάρ-
γηση του νόμου 1264/82. Ένας εργαζόμενος, μία ψήφος σε όλα τα
επίπεδα του συνδικαλισμού.

Κατάργηση όλων των πρόσθετων αμοιβών, όλων των χρημα-
τοδοτήσεων σε συνδικαλιστικά ταμεία.

Επιτροπές Αγώνα από εκλεγμένους αντιπροσώπους των Γενικών
Συνελεύσεων. Θεσμοθέτηση συνεδρίου των Επιτροπών Αγώνα.

Κατάργηση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Πρόκειται για
ένα νεκρό όργανο, τακτοποίησης των γερασμένων στελεχών, τα
οποία έχουν εργασιακή απαλλαγή (την οποία όταν θεσμοθετήθηκε
είχαν καταψηφίσει μόνο οι Παρεμβάσεις). Αντικατάστασή του από
εκλεγμένους αντιπροσώπους των εργασιακών χώρων (δάσκαλοι,
καθηγητές, νοσοκομεία, αυτοδιοίκηση, λιμάνια, υπουργεία κ.λπ.)

Κλαδικές Συμβάσεις στο Δημόσιο. Υπογραφή Γενικής Συλλο-
γικής Σύμβασης από την αντιπροσωπευτικότερη συνομοσπονδία
του Δημοσίου και «πρόσθεση» σ’ αυτήν των κλαδικών διεκδική-
σεων.

Αλλαγή του μέτρου εκπροσώπησης για το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ
στο 1:50. Αυτό επιβάλλει η κοινή λογική, η ανάγκη πολυφωνίας
και η απίσχναση των ομοσπονδιών.

Αλλαγή καταστατικού όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων σε
ταξικότερη κατεύθυνση.

Περιφρειακές Συνδικαλιστικές Ενώσεις (π.χ. περιφέρειες και
Νομαρχιακά Κέντρα στο πρότυπο των Εργατικών Κέντρων).

Σχετικά με το Συνδικαλιστικό και

Οργανωτικό συνέδριο της ΑΔΕΔΥ



γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

ΨΗΦΟΙ ΓΣ ΕΕ
ΠΑΣΚΕ 174 22 7
ΔΑΚΕ 154 19 4
ΜΕΤΑ (Α.Ρ.Σ) 114 14 3
ΠΑΜΕ 91 11 2
ΣΥΝΔ.ΑΝΑΤΡΟΠΗ 63 8 2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 62 8 2
ΕΡΓΑΣ - ΤΑΞ.ΠΟΡΕΙΑ 8 1 0
ΔΙΑΦΟΡΟΙ 21 2 0
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Τ
ις Θεσμικές τομές στην αγορά, στην οικονομία
και τη Δικαιοσύνη, για την προσέλκυση ιδιωτι-
κών επενδύσεων προανήγγειλε ο αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης. Εκτεταμένες
αναφορές έγιναν και στο όνομα της «βιώσιμης και
δίκαιης ανάπτυξης». Περιττό να σημειώσουμε ότι
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ενωση Κεντρώων υπερψή-
φισαν το νομοσχέδιο, το οποίο περιέχει ρυθμίσεις
για τη διαμόρφωση κοινών κανόνων στις λειτουργίες
της κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ. 

Tο θέμα, λοιπόν, της «δίκαιης ανάπτυξης» αποτελεί
το βασικό υπόβαθρο της ντόπιας ολιγαρχίας και των
πολιτικών της εκφραστών που συνυπέγραψαν τους
επαχθείς όρους της νέας δανειακής Σύμβασης και
του Μνημονίου ΙΙΙ. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, που λόγω
της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας καπιταλιστικής
κρίσης, έχει επέλθει σοβαρή μείωση της αγοραστικής
δύναμης, ο βασικός στόχος της οποιασδήποτε «ανά-
πτυξης» συνδέεται μόνιμα και αποκλειστικά με τη
συντριβή του μισθού εργασίας, το ξεθεμελίωμα των
εργασιακών σχέσεων και οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο
στους ξένους και ντόπιους «επενδυτές» να αυξήσουν
τα κέρδη τους. Οι παραπλανητικές αντιπαραθέσεις
των αστικών κομμάτων αφορούν τη μορφή και όχι
το περιεχόμενο του ζητήματος, με άλλα λόγια απο-
τελούν το λεγόμενο «μίγμα πολιτικής».

Για την ντόπια ολιγαρχία και τα κόμματά της που
διαχειρίστηκαν ή διαχειρίζονται την κυβερνητική
εξουσία, «ανάπτυξη» είναι η άμεση εφαρμογή των
«διαρθρωτικών αλλαγών», δηλ. η υλοποίηση των
όρων ξεπουλήματος που έχουν επιβάλει τα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα για λογαριασμό του ξένου μονο-
πωλιακού κεφαλαίου, το οποίο εκπροσωπούν, και
πρώτα και κύρια η συντριβή των εργατικών και κοι-
νωνικών κατακτήσεων. 

Γιατί η 35χρονη παραμονή της χώρας στην EE,
έχει συμβάλει σχεδιασμένα και αποφασιστικά στη
διάλυση, τόσο του πρωτογενούς τομέα (Γεωργία,
Kτηνοτροφία, Aλιεία), όσο και του δευτερογενούς
τομέα (ελαφριά Bιομηχανία). Ήδη η χώρα έχει με-
τατραπεί σε νεοαποικία, χωρίς ουσιαστική παραγω-
γική βάση, με τις αεριτζίδικες «υπηρεσίες», και
κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια εντάσσεται στα συμ-
φέροντα κυρίως του παντοδύναμου ξένου χρηματι-
στικού κεφαλαίου.

Προφανέστατα και το ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο
δεν ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της ελληνικής
Γεωργίας ή Bιομηχανίας, δε σκοτίζεται για τους μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες. Eστιάζει το ενδιαφέρον
του στους κερδοφόρους τομείς που αφορούν την
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της
Eνέργειας, των Oδικών αξόνων, των Mεταφορών,
των υπαρχόντων υποδομών βεβαιότατα, ίσως και
του Tουρισμού. Άλλωστε, αυτό υποδηλώνει ο ασφυ-
κτικός οικονομικός έλεγχος τόσο του ΔNT, όσο και
της EKT και της Kομισιόν. Kαι σε αυτή την περίπτωση,
ο λαός όχι μόνο δεν πρόκειται να ωφεληθεί, αλλά
είναι φανερό ότι οι έμψυχες παραγωγικές δυνάμεις

οδηγούνται σε σχετική και απόλυτη φτώχεια. Eπο-
μένως, οι νέες εργασιακές σχέσεις θα χτιστούν πάνω
σε τριτοκοσμικά πρότυπα.

H «ανάπτυξη» θα ξεκινήσει, όταν οι κυρίαρχες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θεωρήσουν ότι έχουν δια-
μορφωθεί εκείνες οι συνθήκες που τις συμφέρει
για να επενδύσουν τα κερδοσκοπικά τους κεφάλαια
στη χώρα μας. Aυτή είναι η «δίκαιη ανάπτυξη» που
προσδοκούν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, της NΔ, του ΠA-
ΣOK, του Ποταμιού και της Ένωσης Κεντρώων. Οι
παλιές διακηρύξεις έχουν συνθλιβεί. Eξάλλου, η
«ανάπτυξη», η «αναδιανομή του πλούτου», η «δια-
γραφή του χρέους», ο «εργατικός έλεγχος», κλπ.,
από τη στιγμή που οι δυνάμεις της εργασίας δεν
συντρίβουν την εξουσία της μεγαλοαστικής τάξης
και του ιμπεριαλισμού, αποτελούν μικροαλλαγές σε
επίπεδο εποικοδομήματος, έχοντας τις περισσότερες
φορές περιστασιακές και προσωρινές «επιτυχίες».
Eπομένως, ο οποιοσδήποτε συμβιβασμός και με δε-
δομένες τις Eυρωπαϊκές Συνθήκες και το «ευρω-
παϊκό κοινωνικό κεκτημένο», περιλαμβάνει περι-
κοπές στους μισθούς, συνεχή ελαστικοποίηση των
μορφών απασχόλησης, αύξηση των ορίων συντα-
ξιοδότησης, μειώσεις συντάξεων, ξεπούλημα δη-
μόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων υπη-
ρεσιών, εμπορευματοποίηση της Yγείας, της Παι-
δείας, της Πρόνοιας, δηλ. μέτρα που απορρέουν από

την ίδια τη φύση της σημερινής κυριαρχίας του χρη-
ματιστικού κεφαλαίου.

Στην ταξική του διάσταση, το σλόγκαν της «δίκαιης
ανάπτυξης» δεν αφορά σε καμία περίπτωση στον
κόσμο της εργασίας. Αφορά στην «ανάπτυξη» των
σχέσεων παραγωγής (δηλ. τα νέα εργασιακά μοντέλα
που συνδέονται με τη σύνθλιψη του μισθού εργασίας)
και των παραγωγικών δυνάμεων, πάνω στις προ-
διαγραφές που ορίζει ο καπιταλιστικός τρόπος πα-
ραγωγής στο σημερινό ανώτατο στάδιό του, όπως
αυτό ελέγχεται από τα ιμπεριαλιστικά του κέντρα.
Δηλαδή, εκμετάλλευση και ανάπτυξη κάποιων συγ-
κεκριμένων κερδοφόρων κλάδων (κυρίως Eξορυ-
κτικής βιομηχανίας, Eνέργειας, Oδικών αξόνων και
Mεταφορών), κάτω από την κυριαρχία των τραπε-
ζών, στο λυσσαλέο αγώνα μιας χούφτας ιμπεριαλι-
στικών κρατών για την παγκόσμια κυριαρχία. Για τα
ασθενέστερα οικονομικά κράτη, που έχουν ήδη δεχ-
θεί την ολόπλευρη εξάρτηση, η «ανάπτυξη» ταυτί-
ζεται με την πλήρη υποταγή του αστικοπολιτικού
τους συστήματος, την αρπαγή των πλουτοπαραγω-
γικών πηγών τους, τη συνεχή πτώση μισθών και
μεροκάματων, την εντατικοποίηση της εργασίας, την
ελαχιστοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών, τις
επιδοτήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό στους
λεγόμενους «ξένους επενδυτές».

Ο μύθος της «δίκαιης ανάπτυξης»



γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου

Ο αρχιερέας τους σεμνά 
παραδέχτηκε τις αυταπάτες τους

Η εντολή δόθηκε 
Οι αερομαχίες με το ανέφικτο 

να σταματήσουν πάραυτα 

Η ουτοπία τους τώρα ενσαρκώθηκε 
πατάει γερά 

στην αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα

είναι αναγνωρίσιμη, σαφής και προβλέψιμη

Οι κεραυνοί
ακούγονται κάπου μακριά, ξεθυμασμένοι 

Τζάμια χοντρά, αλεξικέραυνα παντού

προστασία πλήρης, η καταιγίδα ξεψυχάει

Η ουτοπία τους πλέον είναι πειθήνια

δεν αμφισβητεί το κατεστημένο

Βέβαια ακόμη πιστεύει στο καινούργιο

και το διεκδικεί χαμηλόφωνα 

ευγενικά χωρίς εντάσεις και χοντροκοπιές,

δημοκρατικά, ειρηνικά και πολιτισμένα

Η ουτοπία τους τώρα ζει 
στην ομορφιά της τέχνης

στην αβρότητα και την ευγλωττία 
σοφών εμπειρογνωμόνων 

Κάθε βράδυ γοητεύει τ’ αυτιά των φτωχών

μοιράζοντας υποσχέσεις
και χαϊδεύοντας τα όνειρά τους 

Η ουτοπία τους έπαψε πλέον να μυρίζει

τον ιδρώτα του άξεστου εργάτη,

να μιλάει βραχνά κι ασύντακτα, 

να κάνει ορθογραφικά λάθη,

να είναι αλμυρή σαν τον ιδρώτα του
αγρότη

Η ουτοπία τους έπαψε πια 
να είναι επαναστατική,

υποκλίνεται στους καλούς τρόπους

κάθε ευσεβέστατου εκμεταλλευτή 
Η ουτοπία τους είναι τώρα 

ένας απλός εκσυγχρονισμός
9 Μαΐου 2016

Γιάννης Ποταμιάνος

Ένας απλός

εκσυγχρονισμός
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Από τη  Γερμανία και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συνδικάτα κυ-
κλοφόρησε στις 31/8 η παρακάτω είδηση:

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η γενική γραμματέας της
Egitim Sen [σημ. του Εκπαιδευτικού Συνδικάτου της Τουρκίας], Σακιν
Γιλμάζ, έφτασε την περασμένη Πέμπτη στη Γερμανία ως πρόσφυγας
και ζητά άσυλο στη χώρα μας. Πριν τέσσερις μήνες κρύφθηκε στην
Τουρκία για να αποφύγει μια ακόμα φυλάκιση και τώρα κατάφερε να
δραπετεύσει δια μέσου της Ελλάδας στη Γερμανία. Βρίσκεται στην
Κολωνία και την υποστηρίζουμε με τη βοήθεια δικηγόρου.”

Academics for PeaceΤΟΥΡΚΙΑ

Μέλη της Ένωσης Εργαζομένων στην Εκπαίδευση και
τις Επιστήμες (EğitimSEN ) «Ακαδημαϊκοί για την Ειρή-
νη» έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους στα δημό-
σια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οριστικά!

Τον Ιανουάριο του 2016, 2.218 επιστήμονες από την
Τουρκία υπέγραψαν ψήφισμα με τίτλο "Εμείς δεν θα εί-
μαστε μέρος αυτού του εγκλήματος", γνωστό επίσης και
ως ψήφισμα για την Ειρήνη. Από τότε οι υπογράφοντες
(«Ακαδημαϊκοί για την Ειρήνη» ) υπέστησαν έντονες πιέ-
σεις και διώξεις. Εκατοντάδες από αυτούς αντιμετώπισαν
ποινικές και πειθαρχικές έρευνες, προφυλακίσεις, φυ-
λακίσεις ή βίαιες απειλές. Αρκετοί ακαδημαϊκοί έχουν
απολυθεί ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, κάποιοι αναγ-
κάστηκαν να παραιτηθούν ή να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η Τουρκία γνώρισε μια αποτυχημένη απόπειρα πρα-
ξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016, και η τουρκική κυ-
βέρνηση θεωρεί υπεύθυνη τη θρησκευτική ομάδα με επι-
κεφαλής τον κληρικό, κάτοικο ΗΠΑ, Fethullah Gülen.

Μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος, η κυβέρνηση
και οι πανεπιστημιακές διοικήσεις συνέχισαν να έχουν
στο στόχαστρο τους «Ακαδημαϊκούς για την Ειρήνη» με
πρόσχημα την κάθαρση των δημόσιων υπηρεσιών από
πρόσωπα που συνδέονται με τον Γκιουλέν.

Η πιο πρόσφατη μαζική εκκαθάριση ήρθε αργά το βρά-
δυ της Πέμπτης 1/92016, μέσω ενός διατάγματος  του
υπουργικού συμβουλίου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο
της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης. Περισσότεροι από
41 υπογράφοντες το ψήφισμα για την Ειρήνη θεωρήθη-
καν «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και απομακρύν-
θηκαν από την υπηρεσία τους, μαζί με περισσότερους
από 40.000 ακόμη δημοσίους υπαλλήλους.

Σημειώστε ότι πολλοί από τους υπογράφοντες εξετά-

ζονται επί μήνες σε διοικητικές έρευνες για την υπογρα-
φή του ψηφίσματος Ειρήνης, χωρίς να έχει υπάρξει πό-
ρισμα. Η απόλυση των υπογραφόντων εν μία νυκτί μαζί
με το τετελεσμένο γεγονός της έκδοσης Διατάγματος
Έκτακτης Ανάγκης είναι μια σοβαρή παραβίαση των βα-
σικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους σε δίκαιη δίκη και
νόμιμη διαδικασία. Έχοντας απολυθεί σύμφωνα με τους
όρους της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν θα είναι σε
θέση να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, ούτε να
εργαστούν στο δημόσιο τομέα για το υπόλοιπο της ζωή
τους. Ακόμη, θα τους αφαιρεθούν τα διαβατήριά τους.
Αυτή η τελευταία απόπειρα να καθαιρέσουν τους Ακα-
δημαϊκούς για την Ειρήνη, συνδέοντάς τους με πραξικο-
πηματίες είναι εξωφρενική και απαράδεκτη. Η Κυβέρ-
νηση της Τουρκίας εκμεταλλεύεται τους κανόνες του
κράτους έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να πατάξει όλες
τις επικριτικές φωνές, συμπεριλαμβανομένων και εκεί-
νων που ουδεμία σχέση έχουν με την οργάνωση Γκιουλέν
ή την απόπειρα του πραξικοπήματος.

Ζητούμε να επανέλθουν οι συνάδελφοί μας άμεσα στις
θέσεις τους και να αποκατασταθούν πλήρως τα εργασια-
κά τους δικαιώματα. Παρακαλούμε να διαδώσετε την έκ-
κλησή μας για αλληλεγγύη στα δίκτυα σας.

Ζητείστε από το κολέγιο, το πανεπιστήμιο, την επαγ-
γελματική οργάνωση ή ένωσή σας να δημοσιεύσει μια
Δήλωση Υποστήριξης των ακαδημαϊκών στην Τουρκία,
και να την αποστείλει στην κυβέρνηση και στους αξιω-
ματούχους του πανεπιστημίου στην Τουρκία.
Send from
Teachers union Stockholm muncipality
Lärarförbundet Stockholms avdelning
+46850833397 direktnummer 33397
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Οι δάσκαλοι της πολιτείας Oaxaca
και τα μέλη της τοπικής κοινω-
νίας ξέρουν πως η δολοφονία

δέκα2 απλών πολιτών κατά τη διάρκεια
των πρόσφατων κινητοποιήσεων, κυ-
ρίως στην πόλη Nochixtlan στις 19
Ιούνη, τράβηξε την προσοχή του εθνι-
κού και διεθνούς τύπου στην Oaxaca
και στη μάχη που δίνει το CNTE. Το
γεγονός αυτό έδωσε το έναυσμα για
την επανασύσταση των επιτροπών δια-
λόγου και το ξεκίνημα των διαπραγ-
ματεύσεων της κυβέρνησης με τους
δασκάλους.

Μέσα από αρκετές συνεδριάσεις σε
τρεις διαφορετικές επιτροπές διαλόγου
(πολιτική επιτροπή, εκπαιδευτική επι-
τροπή, και κοινωνική επιτροπή), την
Τρίτη 16 Αυγούστου η πολιτική επι-
τροπή του CNTE τερμάτισε τη συνάν-
τησή της με την κυβερνητική γραμμα-
τεία χωρίς να έχουν προκύψει περαι-
τέρω λύσεις μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ
η συνέλευση του CNTE, η οποία έγινε
στις 17 Αυγούστου στην πόλη του Με-
ξικού, συμφώνησε στο να επαναενερ-
γοποιηθούν τα μπλόκα στους κύριους
αυτοκινητόδρομους στην πολιτεία της
Oaxaca. Συμφώνηθηκε επίσης να μην
αρχίσουν τη σχολική χρονιά 2016-
2017 μέχρι να ικανοποιηθούν τα αι-
τήματά τους.

Από την άλλη μεριά, ο ομιλητής από
την πολιτεία Chiapa, Pedro Gomez
Bahamaca, δήλωσε πως η ένωση έδω-
σε στην κυβέρνηση διορία μέχρι τις
22 Αυγούστου για να δοθούν θετικές
απαντήσεις στα ζητήματά τους, δια-
φορετικά «αποφασίσαμε να συνεχί-
σουμε με επ΄ αόριστον απεργία κατά
την οποία δε θα γυρίσουμε στη δου-
λειά μας, ούτε για να αρχίσει η νέα
σχολική χρονιά». 

Επίσης σε αυτήν την επ΄ αόριστον
απεργία θα συμμετέχουν και οι πολι-
τείες του Guerrero και του Michoacan. 

«Η κυβέρνηση φέρεται με έξυπνο
τρόπο προσπαθώντας να μας κουρά-
σει και να μας διαιρέσει. Γι’ αυτό
δημιούργησαν την πολιτική επιτροπή,

την εκπαιδευτική επιτροπή, και την
κοινωνική επιτροπή», αναφέρει η
Marcelina Linares Arrollo στο Avispa
Midia, που είναι μέλος του PTA που
συμμετείχε στην επιτροπή διαλόγου
μεταξύ των πολιτών του Nochixtlan
και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
για τους δολοφονημένους και τους
τραυματίες.

Ο Vicente Mateo Rodriguez Man-
zano, μέλος της λαϊκής επιτροπής
στην πόλη Asuncion Nochixtlan και
ένας από τους πληρεξούσιους δηκη-
γόρους που βοήθησαν τις οικογένειες
των δολοφονημένων και των τραυμα-
τιών, εξέφρασε την άποψη πως η πο-
λιτεία θα έπρεπε να αποδυναμώσει
την κλιμάκωση των απαιτήσεων (ικα-
νοποιώντας τα αιτήματα), όχι μόνο
όσον αφορά στην κατάργηση της εκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά επί-
σης και την κατάργηση των διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων3 στο σύνολο
τους, πράγμα το οποίο τώρα έχει γίνει
δημοφιλές αίτημα για τους ανθρώπους
της Oaxaca. 

«Ο πρώτος διαχωρισμός-διαίρεση
έγινε όταν η κυβέρνηση δημιούργησε
ξεχωριστές διαπραγματευτικές επι-
τροπές για τους τραυματίες και τους
εκπαιδευτικούς - λες και οι περι-
πτώσεις ήταν ξεχωριστές. Η έκρυθμη
κατάσταση στο Nochixtlan έχει σαν
αφετηρία τον αγώνα των δασκάλων.

Παίρνοντας, λοιπόν, η κυβέρνηση
τους τραυματίες από την πόλη του
Nochixtlan στη πόλη του Μεξικού,
οι άνθρωποι του Nochixtlan δεν είχαν
πια φωνή για να απαιτήσουν δικαιο-
σύνη. Για άλλη μια φορά προσπαθούν
να μας χωρίσουν», δήλωσε ο δικη-
γόρος στο Avispa Midia.

Παρά το γεγονός ότι καταδιώκεται
και παρενοχλείται από άγνωστα άτομα,
η Linares μιλάει με αγανάκτηση και
αποφασιστικότητα για την εμπειρία
της κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων με την κυβέρνηση: «Δε συμ-
βαίνει τίποτα μέσα στις επιτροπές.
Όταν κάθεσαι κάτω να τους μιλήσεις
δεν υπάρχει σοβαρότητα, σεβασμός,
αλήθεια ή δέσμευση. Το μόνο για το
οποίο ψάχνουν είναι το ποιον μπο-
ρούν να εξαγοράσουν και για ποιον
πρέπει να προσέχουν. Αυτός είναι ο
λόγος που δημιούργησαν τις επιτρο-
πές. Αυτό ένιωσα όταν συμμετείχα.
Αν οι διαπραγματεύσεις ήταν δημό-
σιες, μόνο τότε τα μέλη της κυβέρ-
νησης θα έκαναν μια σοβαρή δέ-
σμευση».

«Ξέρουμε πολύ καλά τις στρατη-
γικές της κυβέρνησης. Συνεργάζονται,
διώκουν επιλεκτικά, παρενοχλούν,
εξαγοράζουν ηγέτες ή φυλακίζουν
αυτούς που δε πουλιούνται ή που δεν
ακολουθούν τις διαταγές τους», πρό-
σθεσε η Linares.
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MEΞIΚO - πολιτεία Οαχάκα

CNTE1: Αγώνας με αληθινές διαπραγματεύσεις ή επαγγελματική εξουθένωση;
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Τι απομένει να γίνει
Η Linares επιμένει πως αν οι

άνθρωποι της Oaxaca και του
Mexico δεν πάρουν τα ηνία αυτής
της κινητοποίησης θα συνεχίσουν
να υπάρχουν περιστατικά όπως
αυτό στην Ayotzinapa4, το οποίο
παραμένει αδιαλεύκαντο και ατι-
μώρητο ακόμα και σήμερα. «Σή-
μερα δυναμώνουμε τους εαυτούς
μας ως γονείς μαθητών μαζί με
τους δασκάλους και επιπλέον
ως επιτροπές και κοινότητες με
τις δημοτικές και αγρονομικές
αρχές και με οργανισμούς, επει-
δή η κυβέρνηση δε θα σταματησει μέχρι να μας διαχωρίσει πάλι όλους (...) Ζητάμε η κοινότητα να μη σταματήσει να
παλεύει. Πρέπει να υψώσουμε ξανά τα μπλόκα στην Oaxaca. Οι άνθρωποι ακόμα δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρή
επίπτωση των διαρθρωτικών αλλαγών. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Δε θα
συγχωρέσουμε, δε θα ξεχάσουμε και δε θα θα ξεκουραστούμε μέχρι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να καταρρεύ-
σουν».

Όχι στην ανάληψη υπηρεσίας από τον Murat
Ως μέρος των συμφωνιών που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης των δασκάλων στην Oaxaca στις 12 Αυγούστου,

οι δάσκαλοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συναντήσεις με τις δημοτικές αρχές από 8 περιοχές της Oaxaca, το Σάββατο
στις 20 Αυγούστου. Μία άλλη απόφαση ήταν να μην επιτρέψουν στο νέο κυβερνήτη, Alejandro Murat, να αναλάβει υπηρεσία.
Ο ανερχόμενος κυβερνήτης διορίστηκε για να αναλάβει υπηρεσία τη 1η Δεκέμβρη 2016.

H μεταρρύθμιση  είναι ένα διεθνές δόγμα
Υπάρχουν 11 μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως μέρος των προγραμμάτων για διαρ-

θρωτικές προσαρμογές (PAE) που τίθενται σε κίνηση από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις μπήκαν προς υλοποίηση πριν την οικονομική κρίση του
2008, ακολουθώντας τις ιδέες του Milton Friedman, του στυγνού και άκαμπτου οικονομολόγου που προωθούσε νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές στη Λατινική Αμερική μέσω της τρομοκρατίας και της βίας ενάντια στους πολίτες. Βασική του θέση
ήταν «να περιμένουμε μέχρι μία κριση να λάβει χώρα ή να επέλθει μια κατάσταση σοκ για τους πολίτες, έτσι ώστε μετά
να ξεπουληθούν σε ιδιώτες μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών κομμάτια – φιλέτα της κρατικής περιουσίας.  Έτσι ενώ οι
πολίτες θα προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ, οι σκληρές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται θα είναι πιο εύκολο να
έχουν μόνιμο χαρακτήρα».
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[1]: «Εθνικό Συντονιστικό Εργαζομένων στην Παιδεία», των δασκάλων και των καθηγητών του Μεξικού.
[2]: Από τις 15 Μάη οι δάσκαλοι του συνδικάτου CNTE  είχαν ξεκινήσει απεργία για να σταματήσουν τα σχέδια της αντιδραστικής

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: ένα μοντέλο που επιδιώκει να ανα θέσει σε τρίτους την εκπαίδευση, αντικαθιστώντας τις
θέσεις εργασίας τους με νέους επί συμβάσει εργαζόμενους χωρίς εργασιακά δικαιώματα, μέχρις ότου μετατραπεί η εκ-
παίδευση σε ιδιωτικοποιη μένη υπηρεσία. Ο νόμος επιβάλλει αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καθορίσει
ποιοι αιτούντες θα επιλεγούν για την πλήρωση κενών θέσεων στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα σε εθνικό επίπεδο. Οι
δάσκαλοι λένε ότι η αξιολόγηση δικαιολογεί μόνο τις μαζικές απολύσεις και δεν μετρά αποτελεσματικά τις διδακτικές δεξιότητες,
όπως την ειδική γνώση, γλώσσα συνεννόησης και τη συμπεριφορά που απαιτούνται για να διδάξουν στις αγροτικές περιοχές
και τις αυτόχθονες κοινότητες. Η μεταρρύθμιση, που προτάθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), μέσα από τη «Συμφωνία ΟΟΣΑ-Μεξικού για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία του Μεξι κού»,
στοχεύει να προλειάνει το έδαφος για να μετατρέψει την εκπαίδευση από μέλημα του κράτους σε ζήτημα που θα επιλυθεί στη
σφαίρα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

Μια από τις ενέργειες του κράτους ,που συνοδεύουν την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, είναι η έκδο ση ομολόγων στην κερ-
δοσκοπική αγορά. Ένα χρόνο και κάτι από την έγκριση της μεταρρύθμισης, το Δεκέμβριο του 2015, εκδόθηκαν τα πρώτα εκ-
παιδευτικά ομόλογα ή αλλιώς «Πιστοποιητικά Εθνικής Σχολικής Υποδομής» (CIEN) από το Χρηματιστήριο Αξιών του Μεξικού,
τα οποία επενδυ τές, όπως η BBVA Bancomer και η Merrill Lynch, αγόρασαν για 8.581 εκατομμύρια πέσος!

Έτσι στήθηκαν οδοφράγματα σε όλες τις περιοχές της πολι τείας της Oaxaca, όπου καταγράφηκαν αμέτρητες πράξεις κατα-
στολής από την ομοσπονδιακή και πολιτειακή αστυνομία. 

Στις 18 και 19 Ιουνίου, η καταστολή εξελίχθηκε σε σφαγή. Η καταστολή άφησε τουλάχιστον δέκα νεκρούς, 27 αγνοουμένους,
εκατό τραυματίες και πολλούς συλληφθέντες, ανάμεσά τους πολλά στελέχη του συνδικάτου. 

Βρισκόμαστε μια δεκαετία μετά τη μεγάλη εξέγερση των εκπαιδευτικών  των περιοχών του νότιου Μεξικού ενάντια στις
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ΗΠΑ
Φοιτητές εναντίον νεοφιλελεύθερων: Η σιωπηρή
σύγκρουση στην καρδιά των πολιτισμικών πολέμων στα
πανεπιστήμιά μας

Της Aviva Chomsky

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, ένα ξέσπασμα
φοιτητικών αγώνων, ένα κίνημα αυτής της γενιάς, σάρωσε τα πανεπιστή-

μια κατά μήκος της χώρας και προσέλκυσε την προσοχή των μίντια. Από τη
μία ακτή μέχρι την άλλη, από την Ivy League μέχρι κρατικά πανεπιστήμια,
έως μικρά φιλελεύθερα κολέγια τεχνών, ένα κύμα φοιτητικών αγώνων επι-
κεντρώθηκε στο σταμάτημα της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση ενός
αξιοπρεπούς μισθού, στην καταπολέμηση των πρακτικών μαζικών φυλακί-
σεων, στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των μεταναστών και υπέρ του Μπέρ-
νι Σάντερς. Τόσο τα μίντια όσο και οι σχολές που έγιναν στόχος ορισμένων
από αυτές τις κινητοποιήσεις, επέλεξαν ορισμένα ζητήματα για κριτική ή
έπαινο, ενώ αγνόησαν παντελώς άλλα. Οι σχολιαστές, δημοσιογράφοι και
αρθρογράφοι, συχνά απλοποίησαν και κορόιδεψαν το πάθος των φοιτητών
και τους τρόπους με τους οποίους το διοχέτευαν, έστω κι αν τα πανεπιστήμια
προσπάθησαν να τα ενσωματώσουν, προωθώντας αυτό που ορισμένοι απο-
κάλεσαν «φιλελεύθερος πολύ-πολιτισμός». Αναλογιστείτε το παραπάνω σαν
έναν τρόπο να μειωθεί η ισχύς των σημερινών αιτημάτων για φυλετική δι-
καιοσύνη και να τα απορροφήσει ένα ολοένα και πιο αγοραίο σύστημα ανώ-
τατης εκπαίδευσης.

Σε κάποιες από τις πιο δραστικές τους ενέργειες, έγχρωμοι φοιτητές, εμ-
πνεόμενοι εν μέρει από το κίνημα οι Μαύρες Ζωές Μετράνε, αμφισβήτησαν
το ρατσιστικό κλίμα στις σχολές τους. Κατά τη διαδικασία αυτή εξαπέλυσαν
ένα κύμα φοιτητικών αγώνων, μεταξύ των οποίων καθιστικές διαμαρτυρίες,
απεργίες πείνας, διαδηλώσεις, αιτήσεις, καθώς και κατά πρόσωπο αιτήματα
διαφόρων ειδών. Μια εθνική ένωση φοιτητικών οργανώσεων, η Κολεκτίβα
Μαύρης Απελευθέρωσης, ζήτησε το ποσοστό των μαύρων φοιτητών και κα-
θηγητών στο πανεπιστήμιο να προσομοιάζει εκείνου των μαύρων στην κοι-
νωνία. Ζήτησε επίσης δωρεάν δίδακτρα για τους μαύρους και τους αυτόχθονες
Αμερικανούς φοιτητές και απαίτησε την απόσυρση επενδύσεων των σχολών
από τις επιχειρήσεις ιδιωτικών φυλακών. Άλλα φοιτητικά αιτήματα για φυ-
λετική δικαιοσύνη περιλάμβαναν την προώθηση ενός αξιοπρεπούς μισθού
για τους υπαλλήλους των κολεγίων, τη μείωση των μισθών των διοικητικών,
τη μείωση των διδάκτρων, την ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας και την
αναμόρφωση των πρακτικών της ασφάλειας των πανεπιστημίων. Αυτά δεν
είναι ωστόσο τα ζητήματα που γενικά προσέλκυσαν την προσοχή των σχο-
λιαστών ή των ίδιων των κολεγίων.

Αντ’ αυτού, η προσοχή δόθηκε στα φοιτητικά αιτήματα για πολιτισμικές
αλλαγές στα ιδρύματά τους, που επικεντρώνονται σε βαθιά εδραιωμένες από-
ψεις αναφορικά με τη λευκότητα, τη σεξουαλικότητα και την ικανότητα. Σε
ορισμένα πανεπιστήμια οι φοιτητές προσωποποίησαν αυτά τα αιτήματα, επι-
μένοντας στην απομάκρυνση μεμονωμένων μελών του προσωπικού και δι-
οικητών. Δίνοντας έμφαση σε μια πολιτική που αποκαλούν «αναγνώριση»,
απαίτησαν επίσης από σημαντικές προσωπικότητες του πανεπιστημίου να
εκδώσουν δημόσιες απολογίες ή να αναγνωρίσουν ότι «οι μαύρες ζωές με-
τράνε». Κάποιοι θέλουν τα πανεπιστήμια να εισάγουν «προειδοποιητικά ση-
μάδια» όταν παρουσιάζονται δύσκολα θέματα και να δημιουργηθούν «ασφα-
λείς χώροι» για τους περιθωριοποιημένους φοιτητές ως καταφύγιο από τον
καθημερινό αγώνα με την κυρίαρχη κουλτούρα. Επικεντρωμένες και αντα-
ποκρινόμενες σε αυτά (και αποκλειστικά σε αυτά) τα φοιτητικά αιτήματα, οι
διοικήσεις των πανεπιστημίων της χώρας προσπαθούν να εξημερώσουν και
να κατευνάσουν αυτό το νέο κύμα αγώνων.

Εν τω μεταξύ, οι δεξιοί σχολιαστές παρουσίασαν τους φοιτητές ως εχθρούς
της ελευθερίας του λόγου. Η φιλελεύθερη δεξιά εξαπέλυσε μια πλατιά κριτική
στα ΜΜΕ του τωρινού κύματος των φοιτητικών αγώνων. Οι σχολιαστές βιά-
στηκαν να απορρίψουν τους φοιτητές ως υπερευαίσθητους και τιμητές της
«ακαδημαϊκής θυματολογίας». Θρηνούν το «παραχάιδεμα του αμερικανικού
μυαλού». Ο Κόνορ Φρίντερσντορφ του Ατλάντικ χαρακτήρισε τους φοιτητές
«άστοχους» στις διαμαρτυρίες τους ενάντια στη ρατσιστική γλώσσα, τη στό-

πολιτικές λιτότητας και περιστολής των δημόσιων
δαπανών, με βασικό αίτημα τις αυξήσεις των χα-
μηλών τους μισθών, που έληξε με αιματηρό τρόπο,
κι έρχονται οι νέες κατασταλτικές δολοφονικές
επιθέσεις σε αγωνιζόμενους κι αμάχους. 

[3]: Συνολικά, 11 διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
έχουν ήδη εγκριθεί: στην εργασία, στα δημοσιονο-
μικά, στην εκπαίδευση, στην τραπεζική πίστη, στην
ενέργεια, η μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια, η πο-
λιτική και εκλογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμι -
ση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και μεταδόσε-
ων, ο νέος νόμος προστασίας κατά δικαστική πα -
ραγγελία, ο ποινικός κώδικας, και η μεταρρύθμιση
για τον οικονομικό ανταγωνισμό. Είκοσι δύο ακόμα
μεταρρυθμίσεις περιμένουν την έγκριση.

Σύμφωνα με τον Joseph Stiglitz, βραβείο Νόμπελ
στα Οικονομικά και πρώην αντιπρόεδρο της Παγ-
κόσμιας Τράπεζας, τα προγράμματα διαρθρωτικής
προσαρμογής έχουν τέσσερα στάδια: την ιδιω -
τικοποίηση, οπότε η κυβέρνηση πωλεί εταιρείες
και δημόσιους οργανισμούς σε ιδιώτες επενδυτές,
την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών,
οπότε οι έλεγχοι για την είσοδο και την έξοδο του
χρήματος στη χώρα μειώνονται με στόχο την προ-
σέλκυση επενδυτών και τα επιτόκια αυ ξάνουν· την
εισαγωγή αγοραίων τιμών, οπότε η κυβέρνηση επι-
τρέπει στις τιμές των βασικών τροφίμων, του νερού
και της ενέργειας να αυξηθούν· και τέλος την απε-
λευθέρωση του εμπορίου, το οποίο σημαίνει άρση
των φραγμών για τα ξένα προϊόντα (φόροι και δα-
σμοί), οι οποίοι προστάτευαν τους τοπικούς παρα-
γωγούς και βιομηχανίες.

Αν το κίνημα των εκπαιδευτικών καταφέρει σε
εθνικό επίπεδο να ανατρέψει την εκπαιδευτική
με ταρρύθμιση, θα ανοίξει ο δρόμος για να ανατρα-
πούν όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
πραγματοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς της
χώρας. Αυτή είναι η εκτίμηση των εκπαιδευτικών.
Αυτός είναι ακριβώς και ο φόβος της ομοσπονδια-
κής κυβέρνησης.

[4]: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, 43 μαθητές από
το Κολέγιο Εκπαιδευτικών ‘Raúl Isidro Burgos’ της
Ayotzinapa εξαφανίστηκαν στην πόλη Iguala, της
επαρχίας Guerrero, στο Μεξικό. Σύμφωνα με επί-
σημες εκθέσεις, ταξίδευαν εκείνη την ημέρα για να
πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία στην πόλη Iguala
ενάντια στην ύπαρξη διακρίσεων σε πρακτικές
πρόσληψης δασκάλων και χρηματοδότησης σχολών
από τη μεξικανική κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, η τοπική αστυνομία τούς σταμάτησε και
ακολούθησε βίαιη αντιπαράθεση. Ασαφή παραμέ-
νουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής για το τι συνέβη κατά
τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τα
λεγόμενα των αρχών, πιστεύεται ότι όλα ξεκίνησαν
όταν η αστυνομία, κάτω από τις διαταγές του Δη-
μάρχου, άνοιξε πυρ εναντίον των φοιτητών που βρι-
σκόταν στη πόλη. Αφού στην πορεία τούς συνέλαβε,
τους παρέδωσε στο καρτέλ ‘Guerreros Unidos’, που
τους εκτέλεσε, τους έκαψε και τους έθαψε σε μυ-
στικούς, μέχρι στιγμής, τάφους.

Μετάφραση από Avispa Midia: Ρεπορτάζ  κι ερευ-
νητική δημοσιογραφία, by Sare Frabes, 18 Αυγού-
στου 2016,  μετάφραση στα αγγλικά: Κοινός Εχθρός.
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ο χευσή τους «μικροεπιθετικότητα» και αναισθησία τις ορισμένες φο-

ρές έντονα προσωπικές επιθέσεις εναντίον εκείνων που κατηγορούν.
Ένας από τους πιο ηχηρούς επικριτές των νέων πανεπιστημιακών
πολιτικών, το Ίδρυμα για τα Ατομικά Δικαιώματα στην Εκπαίδευση,
υποστηρίζει ότι τόσο αχαλίνωτος «φιλελευθερισμός» και «πολιτική
ορθότητα» παραβιάζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθε-
ρία του λόγου. (Σ’ αυτό συμφωνούν με τη φιλελεύθερη Ένωση Αμε-
ρικανικών Αστικών Ελευθεριών – ACLU. Οι συνήγοροι της ελευθερίας
του λόγου Δάφνη Πατάι και Χάρβεϊ Σίλβεργκέιτ του ACLU, για παρά-
δειγμα, κατηγορούν μια νέα απαίτηση πολυμορφίας στο Πανεπιστήμιο
της Μασαχουσέτης για «πολιτικοποίηση της εκπαίδευσης»).

Αν και εκ πρώτης μη αναμενόμενο, οι διοικήσεις των κολεγίων
υπήρξαν εντυπωσιακά ανοικτές απέναντι σε ορισμένα απ’ αυτά τα
φοιτητικά αιτήματα, συχνά τα ίδια εκείνα που χλευάστηκαν από τη
δεξιά. Ως εκ τούτου, οι σχολιαστές και οι διοικητές έτειναν να φω-
τίζουν αυτό που ήταν ταυτόχρονα προσωπικό και συμβολικό στη νέα
πολιτική των φοιτητών, ενώ αγνοούσαν ή υποτιμούσαν τις πιο δο-
μικές και οικονομικά προκλητικές επιθυμίες και απαιτήσεις τους.

Το Νεοφιλελεύθερο Πανεπιστήμιο
Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων υπήρξαν ιδιαίτερα πειθήνιες

στα φοιτητικά αιτήματα που ταιριάζουν με τις σύγχρονες τάσεις στην
ανώτερη εκπαίδευση. Το σημερινό νεοφιλελεύθερο πανεπιστήμιο
αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο τις πιέσεις της αγοράς, όπως
την απώλεια της κρατικής χρηματοδότησης, τις ιδιωτικοποιήσεις,
την αύξηση των διδάκτρων και του φοιτητικού χρέους, ενώ προωθεί
ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δίνει έμφαση στο διαχειριστικό
έλεγχο του προσωπικού μέσω συνεχών «αξιολογήσεων», στον «κα-
ταλογισμό ευθυνών» και στην «αποτελεσματικότητα». Εν τω μεταξύ,
σε μια κοινωνία στην οποία τα εργατικά σωματεία αποδυναμώνονται
διαρκώς, η εργατική δύναμη της ανώτερης εκπαίδευσης γίνεται αν-
τίστοιχα πιο «ευέλικτη» –σύμφωνα με τον όρο της εποχής– μέσα
από την αποδυνάμωση της μονιμότητας, εκείνης της πάλαι ποτέ σι-
δερένιας εγγύησης για ισόβια επαγγελματική σταθερότητα, και την
αυξανόμενη χρήση του προσωρινού επικουρικού προσωπικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πανεπιστήμια παλεύουν να βολέψουν τους
φοιτητικούς αγώνες για φυλετική δικαιοσύνη ενσωματώνοντας την
πιο ατομική και προσωπική τους πλευρά σε όλο και πιο απολίτικα
προγράμματα πολιτισμικών σπουδών και φιλικούς προς τις επιχει-
ρήσεις επικεντρωμένους στην αγορά τρόπους σκέψης. Δεν αποτελεί
έκπληξη ότι ο τρόπος με τον οποίο οι σημερινοί φοιτητές διατυπώ-
νουν τα αιτήματά τους συχνά αντανακλά το περιβάλλον μέσα στο
οποίο μεγάλωσαν και εκπαιδεύτηκαν. Η θεωρία της μετανεωτερι-
κότητας, μια προσέγγιση που εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλά
φιλελεύθερα προγράμματα τεχνών, ενθαρρύνει την ανάλυση του κει-
μένου που αποκαλύπτει κρυμμένες υποθέσεις κρυπτογραφημένες
σε λέξεις. Η ψυχολογία έκανε δημοφιλή τη σημασία του προσωπικού
τραύματος. Και η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που διείσδυσε σε τόσες
σχολές δίνει έμφαση στην ατομική συμπεριφορά ως τον πιο σημαν-
τικό παράγοντα για την κοινωνική αλλαγή. Αθροίστε αυτές τις τρεις
σχολές σκέψης, πλέον βαθιά ενσωματωμένες στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, και η αδικία μετατρέπεται σε ζήτημα των λαθών που
τα άτομα επισύρουν σε άλλους σ’ ένα βαθιά προσωπικό επίπεδο.
Υποτιμημένες είναι οι πολιτικές και οι δομές που είναι εδραιωμένες
στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας (και του πανεπιστημίου).

Γι’ αυτό το λόγο, ενώ οι σχολές υποτίμησαν ή αγνόησαν τα φοιτη-
τικά αιτήματα για αλλαγές σε εισαγωγές, δίδακτρα, συνδικαλιστικά
δικαιώματα, κλίμακες μισθοδοσίας και διαχειριστικά προνόμια,
μπήκαν στον καυτό διάλογο που το φοιτητικό κίνημα ξεκίνησε για
τη «μικροεπιθετικότητα» - διαβρωτικά, στερεοτυπικά σχόλια που
θεωρούν τη λευκότητα ως νόρμα και βλέπουν με εξωτισμό τους έγ-
χρωμους, ενώ θεωρούν δεδομένη τη λευκή φύση των ιδρυμάτων
της ανώτερης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του σημερινού κύματος

διαμαρτυρίας, οι έγχρωμοι φοιτητές τόνισαν, για παράδειγμα, τις
καθημερινές τους εμπειρίες τυχαίου και καθημερινού ρατσισμού –
δηλώσεις ή ερωτήσεις του τύπου «από πού είσαι;» (όταν η απάντηση
είναι: από το ίδιο που είσαι κι εσύ) ή «ως [συμπληρώστε το κενό],
πως αισθάνεστε για…». Οι διαμαρτυρίες των φοιτητών ενάντια σε
τέτοια σχόλια, ειδικά όταν γίνονται από καθηγητές ή από διοικητές
σχολών και τα συναφή είναι ακριβώς αυτό που η δεξιά απορρίπτει
ως πολιτική ορθότητα που ξέφυγε και οι διοικήσεις των πανεπι-
στημίων αγκαλιάζουν ως την ουσία του τωρινού κινήματος στα πα-
νεπιστήμια.

Στο Γέιλ, η Επιτροπή Διαπολιτισμικών Σχέσεων συμβούλεψε τους
φοιτητές να αποφεύγουν τα φυλετικά προσβλητικά κουστούμια κατά
το Χάλογουιν. Όταν ένα μέλος του προσωπικού και σύμβουλος κα-
τοικίας κυκλοφόρησε ένα e-mail κριτικάροντας τον πατερναλισμό
μιας τέτοιας διοικητικής εντολής, ξέσπασαν φοιτητικές διαμαρτυ-
ρίες ζητώντας την απομάκρυνσή της. Αν και το Γέιλ αρνήθηκε να
την απομακρύνει από τη θέση της ως συμβούλου κατοικίας, παραι-
τήθηκε από τη θέση της ως καθηγήτρια. Στο Έμορι, φοιτητές δια-
μαρτυρήθηκαν για τον «πόνο» που βίωναν βλέποντας γκράφιτι με
το σύνθημα «Τραμπ 2016» στο πανεπιστήμιο και ο πρόεδρος του
πανεπιστημίου τους διαβεβαίωσε ότι «άκουσε το μήνυμά [τους] …
σχετικά με τις αξίες της διαφορετικότητας και του σεβασμού που
συγκρούονται με το ίδιο το Έμορι». Οι διοικήσεις παλεύουν να εφαρ-
μόσουν νέες πρωτοβουλίες διαφορετικότητας και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα μέσα στο πανεπιστήμιο και προσλαμβάνουν ακριβές εται-
ρείες συμβούλων για να τους βοηθήσουν να το πετύχουν.

Στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο πρύ-
τανης παραιτήθηκαν λόγω των φοιτητικών διαμαρτυριών, μεταξύ
άλλων μια απεργία πείνας και το μποϊκοτάζ ενός ποδοσφαιρικού
αγώνα, ως απάντηση σε ρατσιστικά περιστατικά στο πανεπιστήμιο,
μεταξύ των οποίων δημόσια ρατσιστικά σύμβολα και δυσφήμηση.
Το ίδιο έκανε και η πρύτανης στο Κολέγιο Κλέρμοντ Μακένα, όταν
ξέσπασε διαμαρτυρία σχετικά με την αναφορά της στο χρώμα των
φοιτητών που «δεν ταιριάζουν στη φόρμα του κολεγίου».

Ο ιστορικός και ακτιβιστής Ρόμπιν Κέλι υποστηρίζει ότι οι σημε-
ρινές διαμαρτυρίες, έστω κι αν «πιέζουν για μέτρα που θα έκαναν
τα πανεπιστήμια πιο φιλόξενα στους έγχρωμους φοιτητές (μεγαλύ-
τερη ποικιλομορφία, συμπερίληψη, ασφάλεια και οικονομικά προ-
σιτά), λειτουργούν με μια αντιφατική λογική, η οποία σπανίως αρ-
θρώνεται. Σε ποιο βαθμό, αναρωτιέται, ο φοιτητικός στόχος της εν-
σωμάτωσης και της δημιουργίας περισσότερων χώρων για τους έγ-
χρωμους στην κορυφή μιας άνισης και άδικης κοινωνικής τάξης
συγκρούεται με την ανάγκη των ίδιων διαδηλωτών να αμφισβητήσουν
αυτή την άδικη κοινωνική τάξη; Ο Κέλι υποστηρίζει ότι η γλώσσα
του «τραύματος» και της ψυχικής υγείας που κυριαρχεί πλέον στα
πανεπιστήμια χρησιμεύει επίσης στην εξατομίκευση και την απο-
πολιτικοποίηση της ίδιας της ιδέας της φυλετικής καταπίεσης. Οι
λέξεις «τραύμα, μετατραυματικό σύνδρομο, μικρο-επιθετικότητα
και πυροδότηση», τονίζει, «έχουν σχεδόν αντικαταστήσει την κατα-
πίεση, καταστολή και υποταγή». Εξηγεί ότι «ενώ το τραύμα μπορεί
να αποτελέσει ένα έναυσμα για αγώνα, δεν είναι το ίδιο ένας προ-
ορισμός και μπορεί ακόμη και να ξεγελάσει τους ακτιβιστές να υιο-
θετήσουν τη γλώσσα των νεοφιλελεύθερων ιδρυμάτων που προσπα-
θούν να απορρίψουν». Αυτός είναι ο λόγος, προσθέτει, που για τις
πανεπιστημιακές διοικήσεις οι πρωτοβουλίες διαφορετικότητας και
πολιτισμικής ποικιλομορφίας έχουν αποτελέσει λύσεις που «μετα-
θέτουν τη φυλή από τη δημόσια σφαίρα στην ψυχή» και απογυμνώ-
νουν τον τωρινό κύκλο διαμαρτυριών από ένα μέρος της δύναμής
του.

Πολιτισμική Πολιτική και Ανισότητα
Τα τελευταία χρόνια, η πολιτισμική, ή περί ταυτότητας, πολιτική

σίγουρα έχει αμφισβητήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρ-
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ξιστικές και άλλες παλιές και νέες αριστερές οργανώσεις του πα-
ρελθόντος κατόρθωσαν να αγνοήσουν, ή ακόμα και βοήθησαν να
αναπαραχθούν, ανισότητες φυλής και φύλλου. Αμφισβήτησε την
αξία της αποκλειστικά ταξικής ή πρωταρχικά ταξικής ανάλυσης σε
υποκείμενα που εκτείνονται από την Κουβανική Επανάσταση –αν-
τιμετώπισε με επιτυχία τη φυλετική ανισότητα με την αναδιανομή
των πόρων στους φτωχούς, ή καταπίεσε τη μαύρη ταυτότητα πρι-
μοδοτώντας την ταξική ανάλυση;– μέχρι την καμπάνια του Μπέρνι
Σάντερς –τα κοινωνικά του προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση
της οικονομικής ανισότητας θα ελαφρύνουν την φυλετική ανισότητα
βοηθώντας τους φτωχούς, ή το ταξικά προσανατολισμένο σχέδιό
του θα αφήσει το ζήτημα της φυλετικής ανισότητας στη μοίρα του;
Με άλλα λόγια, το ερώτημα του αν ένα πολιτικός σχεδιασμός που
στοχεύει στην επίθεση των δομών της οικονομικής ανισότητας μπο-
ρεί επίσης να προωθήσει την ισότητα φυλής και φύλλου είναι ου-
σιώδες στη σημερινή πανεπιστημιακή πολιτική. 

Διαφορετικά, το ερώτημα τίθεται ως εξής: Πόσο πολιτικό είναι
το προσωπικό; Ο πολιτικός επιστήμονας Άντολφ Ριντ υποστηρίζει
ότι αν αφεθεί εκτός η τάξη, η φυλετική πολιτική στο πανεπιστήμιο
μετατρέπεται «στην πολιτική της αριστερής πτέρυγας του νεοφιλε-
λευθερισμού». Όπως το θέτει, η πολιτική που προτάσσει τη φυλή,
του τύπου που προωθείται σήμερα από τις πανεπιστημιακές διοι-
κήσεις, προωθεί μια «ηθική οικονομία(…) στην οποία το 1% του
πληθυσμού που ελέγχει το 90% των πόρων θα μπορούσε να είναι
δίκαιο, με την προϋπόθεση ότι περίπου το 12% του 1% ήταν μαύροι,
12% Λατίνοι, 50% γυναίκες και όποιο είναι το σωστό ποσοστό για
τους LGBT (ομοφυλόφιλους, λεσβίες, αμφίφυλους, τρανς)»!

Το φοιτητικό κίνημα που σάρωσε το έθνος αμφισβήτησε τα κο-
λέγια και τα πανεπιστήμια στη βάση του τρόπου με τον οποίο (σχεδόν
κυριολεκτικά) επιχειρούν. Το ερώτημα γι’ αυτά τα ιδρύματα πλέον
είναι: Μπορούν τα φοιτητικά αιτήματα σε μεγάλο βαθμό να τιθασευ-
τούν και να ενσωματωθούν μέσα σε μια καθορισμένη από τη διοί-
κηση ατζέντα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπονομεύει τον
τρόπο που λειτουργούν σήμερα οι σχολές σε όλο τον κόσμο;

Η θεωρητικός του φεμινισμού Νάνσι Φρέιζερ, έχει καταδείξει με
ποιο τρόπο οι φεμινιστικές ιδέες μιας προηγούμενης γενιάς «ανα-
κτήθηκαν επιτυχώς από τον νεοφιλελευθερισμό»,  δηλαδή πως επα-
ναχρησιμοποιήθηκαν ως λογικές για μεγαλύτερη ανισότητα. «Οι φε-
μινιστικές ιδέες που κάποτε ήταν μέρος μιας ριζοσπαστικής άποψης
για τον κόσμο», αναφέρει, εκφράζονται πλέον «ολοένα και περισ-
σότερο με ατομικιστικούς όρους». Τα φεμινιστικά αιτήματα για πρό-
σβαση στην εργασία και για ίση αμοιβή έχουν χρησιμοποιηθεί για
παράδειγμα για να υποτιμηθούν οι εργασιακές κατακτήσεις για έναν
«οικογενειακό μισθό», ενώ η φεμινιστική έμφαση στην ισότητα των
φύλλων χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχα στα πανεπιστήμια για να στρα-
φεί η προσοχή μακριά από την αυξανόμενη ταξική ανισότητα.

Τα φοιτητικά αιτήματα για φυλετική δικαιοσύνη κινδυνεύουν να
απορροφηθούν σ’ ένα αντίστοιχο πλαίσιο. Οι πανεπιστημιακές δι-
οικήσεις έχουν βρει πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν τα φοι-
τητικά αιτήματα για φυλετική δικαιοσύνη προκειμένου να ισχυρο-
ποιήσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο και τη μικρο-διαχείριση
του προσωπικού. Σε μια περίπτωση φιλελεύθερης προάσπισης της
ελευθερίας του λόγου, η διοίκηση του Μπράντεϊς τοποθέτησε έναν
βοηθό κοσμήτορα σε μία αίθουσα διδασκαλίας για να παρακολου-
θήσει έναν καθηγητή, ύστερα από κατηγορίες φοιτητών ότι χρησι-
μοποίησε τη φράση «λαθραίος Μεξικανός εργάτης στις ΗΠΑ» σε
μια τάξη για την πολιτική στη Λατινική Αμερική. Συνηθέστερα, τα
πανεπιστήμια χρησιμοποιούν μια πληθώρα συμβουλευτικών εται-
ρειών και δημιουργούν νέες διοικητικές θέσεις για να διαχειριστούν

τη «διαφορετικότητα» και τη «συμπερίληψη». Τα εργαστήρια και τα
προγράμματα κατάρτισης πολλαπλασιάζονται, το ίδιο και οι «ασφα-
λείς χώροι» και τα «προειδοποιήσεις πυροδότησης». Ένα τέτοιο
όραμα «διαφορετικότητας» προωθείται στη συνέχεια ως ένας τρό-
πος προετοιμασίας των φοιτητών ώστε να είναι ανταγωνιστικοί «στη
διεθνή αγορά εργασίας».

Υπάρχουν ακόμη βαθύτεροι τρόποι να ευθυγραμμιστεί μια ατζέντα
διαφορετικότητας με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ο θεωρητικός
της λογοτεχνίας Γουόλτερ Μπεν Μίτσελς υποστηρίζει για παράδειγ-
μα ότι η διαφορετικότητα μπορεί να δώσει ένα φινίρισμα κοινωνικής
δικαιοσύνης σε ιδέες σχετικά με τον ανταγωνισμό της αγοράς και
την αξιοκρατία, οι οποίες στην πραγματικότητα προωθούν την ανι-
σότητα. «Ο κανόνας στις νεοφιλελεύθερες οικονομίες είναι ότι η
διαφορά ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς διευρύνεται
αντί να συρρικνώνεται – αλλά ότι καμία κουλτούρα δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται ατομικά», εξηγεί. «Είναι βασικά ΟΚ αν οι οικονο-
μικές διαφορές διευρύνονται αρκεί οι ολοένα και πιο επιτυχημένες
ελίτ να προσομοιάζουν στις ολοένα και λιγότερο επιτυχείς μη ελίτ.
Άρα το μοντέλο της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν είναι ότι οι πλούσιοι
δεν βγάζουν τόσα και οι φτωχοί βγάζουν περισσότερα, το μοντέλο
της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ότι οι πλούσιοι βγάζουν ό,τι βγά-
ζουν, αλλά ένα ικανό ποσοστό αυτών είναι μειονότητες ή γυναίκες».
Ή όπως το θέτει το περιοδικό Φορμπς, «οι επιχειρήσεις έχουν ανάγ-
κη να αυξήσουν κατά πολύ την ικανότητά τους να διαισθάνονται τις
νέες ευκαιρίες, να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις και να τις χρη-
σιμοποιούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο μόνος τρόπος να επι-
τευχθούν αυτές οι αλλαγές είναι μέσω μιας ανανεωμένης εργασιακής
κουλτούρας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ώστε η συναίσθηση,
η δημιουργικότητα και η ταχύτητα να βελτιωθούν όλες δραστικά».

Ξεκάθαρα, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων προτιμούν τα φοι-
τητικά αιτήματα που μπορούν να προσαρμοστούν ή να απορροφη-
θούν στο σημερινό επιχειρηματικό τους μοντέλο. Επιτρέποντας στην
κυρίαρχη κουλτούρα να καθορίσει τις παραμέτρους της διαμαρτυρίας
του, άφησε το ξέσπασμα του Κινήματος της Χιλιετίας σε μια επι-
σφαλή θέση. Όσο περισσότερο –με την υποστήριξη των διοικήσεων
των κολεγίων και των πανεπιστημίων– οι φοιτητές αποδέχονται την
εξατομικευμένη πολιτισμική οδό προς την κοινωνική αλλαγή, ενώ
προσπερνούν την πιθανότητα οτιδήποτε σημαντικότερου πέραν των
κοσμητικών αλλαγών στις κυρίαρχες ιεραρχίες, στο πανεπιστήμιο
και παραπέρα, τόσο πιο πολύ αντιμετωπίζουν την γελοιοποίησή τους
από εκείνους στη δεξιά που τους παρουσιάζουν ως εύθραυστους,
μπερδεμένους, προνομιούχους κλαψιάρηδες. 

Εντούτοις, αυτό το νεαρό, ζωντανό κίνημα έχει ορμή και θα συ-
νεχίσει να εξελίσσεται. Σε αυτούς τους καιρούς της κοινωνικής και
πολιτικής ρευστότητας, είναι πιθανό οι πολλοί ψηφοφόροι –που πα-
λεύουν για φυλετική δικαιοσύνη, οικονομική δικαιοσύνη και κλιμα-
τική δικαιοσύνη– να χρησιμοποιήσουν την αυξανόμενη επιρροή τους
για να χτίσουν πάνω στις πρόσφατες νίκες τους, όσο περιορισμένες
κι αν είναι αυτές.

Παρακολουθείστε τα τεκταινόμενα στα κολέγια. Η μάχη για την
ψυχή τής Αμερικανικής ανώτερης εκπαίδευσης που δίνεται εκεί
σήμερα θα έχει σημασία για τον κόσμο αύριο. Το αν αυτό το μέλλον
θα καθορίζεται από μια κουλτούρα προειδοποιήσεων πυροδότησης
και ασφαλών χώρων ή από μια εκδημοκρατισμένη εκπαίδευση και
ριζοσπαστικές προσπάθειες να καταπολεμηθεί η ανισότητα, μπορεί
να κερδηθεί ή να χαθεί στη σκιά του Φιλντισένιου Πύργου (Ivory To-
wer). Τα Κινήματα της Χιλιετίας μετράνε. Το μέλλον μας είναι στα
χέρια τους. 

Πηγή: http://www.salon.com/2016/05/25/students_vs_neoliberals_the_unre-
ported_conflict_at_the_heart_of_our_campus_culture_wars_partner/
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
❱ Οι Τόρις υποχωρούν για τις ακαδημίες

Οι Τόρις απέσυραν το σχέδιο που θα ανάγκαζε κάθε σχο-
λείο στην Αγγλία να γίνει Ακαδημία μέχρι το 2020. Πρό-

κειται για μια ταπεινωτική ήττα για τη γραμματέα εκπαί-
δευσης Νίκυ Μόργκαν και αιτία πανηγυρισμών για καθη-
γητές, παιδιά και γονείς. Ο αναπληρωτής γενικός γραμμα-
τέας της Εθνικής Ένωσης Δασκάλων, Κέβιν Κόρτνεϊ δήλωσε
«πρόκειται για μια τεράστια νίκη και μια μεγαλειώδη ήττα
των κυβερνητικών σχεδίων». Ο Άλεξ Κένι, μέλος στην εθνι-
κή εκτελεστική επιτροπή της ΕΕΔ, δήλωσε, «είναι μια νίκη
για τον αγώνα κι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι το πρόγραμμα
τής ακαδημίας δεν είναι δημοφιλές κι έχει πρόβημα».

Ο αποφασιστικός παράγοντας ήταν η διάχυτη οργή των
συνηθισμένων ανθρώπων. Πάνω από 100.000 άνθρωποι
υπέγραψαν μια αίτηση ενάντια στο σχέδιο μέσα σε μία μόλις
εβδομάδα. Οι διαδηλώσεις σε όλη τη Βρετανία έδειξαν το
βαθμό εναντίωσης στο σχέδιο.

Η Τζες Έντουαρντς είναι δασκάλα πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στο Λάμπεθ, στο νότιο Λονδίνο, και μέλος της
εθνικής εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕΔ, «αυτή η στρο-
φή 180 μοιρών δείχνει τη δύναμή μας και ότι μπορούμε

να νικήσουμε. Αλλά η
μάχη δεν έχει τελει-
ώσει. Στο Λάμπεθ αν-
τιμετωπίζουμε περι-
κοπές χρηματοδότη-
σης  περίπου 20%. Θα
πρέπει να συνεχίσου-
με να αγωνιζόμαστε
μέχρι να σταματήσει
η επίθεση των Τόρι-
δων στην εκπαίδευ-
ση».

Οι Τόρις οπισθο-
χώρησαν σε μία από τις πιο αμ-

φιλεγόμενες επιθέσεις τους στην εκπαίδευση, αλλά εξακο-
λουθούν να σχεδιάζουν άλλες που θα καταστρέψουν τα σχο-
λεία για δεκάδες χιλιάδες παιδιά της εργατικής τάξης. Η
ΕΕΔ πρόκειται να ξεκινήσει μια σειρά απεργιών αργότερα. 

Η Μόργαν ελπίζει ότι η υποχώρηση στο θέμα των ακαδη-
μιών θα βοηθήσει την κυβέρνηση να προωθήσει τις άλλες
επιθέσεις. Όπως το θέτει η ίδια «καλύτερα να έχεις μεταρ-
ρυθμίσεις, παρά να μην έχεις καθόλου».

Ο Κέβιν Κόρτνεϊ τόνισε ότι
ο αγώνας για την υπεράσπιση
της εκπαίδευσης δεν τελεί-
ωσε. «Οι Τόρις εξακολουθούν
να σχεδιάζουν να μετατρέ-
ψουν τα σχολεία σε ακαδη-
μίες» είπε «εξακολουθούν να
σχεδιάζουν τεράστιες περικο-
πές στη χρηματοδότηση. Ο
αγώνας μας πρέπει να συνε-
χιστεί».

❱ Πάνω από 30.000 υπέγραψαν την αίτηση για
μποϊκοτάζ των τεστ Σατς στα δημοτικά σχολεία 

Πάνω από 30.000 άνθρωποι στήριξαν το μποϊκοτάζ των
εξετάσεων Σατς. Η καμπάνια Αφήστε Τα Παιδιά Μας

Να Είναι Παιδιά θέλει οι γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους
μακριά από τα δημοτικά σχολεία, με το επιχείρημα ότι «τους
βάζουν υπερβολικά πολλά τεστ και τα φορτώνουν με υπερ-
βολική δουλειά και μέσα σ’ ένα σχολικό σύστημα που δίνει
μεγαλύτερη σημασία στα αποτελέσματα των εξετάσεων και
στους πίνακες κατάταξης απ’ ότι στην ευτυχία των παιδιών
και στη χαρά της μάθησης».

Μία αίτηση στην ιστοσελίδα 38 Βαθμοί, που στηρίζει το
σχέδιο να παραμείνουν τα παιδιά στο σπίτι στις 3 Μαΐου,
συγκέντρωσε περίπου 31.000 υπογραφές το βράδυ της Πα-
ρασκευής, συμπεριλαμβανομένων και δασκάλων.

Σε μια ανοικτή επιστολή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
τους, απευθυνόμενη στη γραμματέα εκπαίδευσης Νίκυ
Μόργκαν, οι γονείς που στηρίζουν την καμπάνια έγραψαν
ότι «εκπροσωπούν τη φωνή των γονιών σε ολόκληρη τη χώ-
ρα» που «θέλουν να μπει τώρα τέρμα στο Σατς». Έγραψαν:
«Παρακαλούμε ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα. Θέλετε η
κληρονομιά σας να είναι η σθεναρή ματαίωση των μη ανα-
γκαίων και αχρείαστων Σατς, δείχνοντας ότι ακούτε το εκλο-
γικό σας σώμα και τους δασκάλους που ισχυρίζεστε ότι υπο-
στηρίζετε(…) ή η επίβλεψη ενός χαώδους εξεταστικού κα-
θεστώτος που είναι απεγνωσμένα ανεπιθύμητο από εκατομ-
μύρια ανθρώπους, σε βαθμό τέτοιο ώστε να προκαλέσει τον
πρώτο ανοιχτό ξεσηκωμό γονέων σε αυτή τη χώρα; Έχετε
την εξουσία να σταματήσετε αυτές τις εξετάσεις. ΤΩΡΑ. Τα
παιδιά μας, οι δάσκαλοί μας και τα σχολεία μας αξίζουν κάτι
καλύτερο απ’ αυτό».

Τα Σατς (Στάνταρντ Τεστ Αξιολόγησης) δίνονται από παιδιά
ηλικίας 6 ή 7 ετών στο 2ο Έτος και μετά ξανά στο 6ο Έτος,
για παιδιά 10 ή 11 ετών, και ξανά στο 9ο Έτος για παιδιά 13
ή 14 ετών. 

Οι γονείς καλούνται από την καμπάνια να κρατήσουν τα
παιδιά τους μακριά από το σχολείο για «μια μέρα εκπαι-
δευτικού παιχνιδιού» και στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται
ένα μοντέλο επιστολής απουσίας για να παραδώσουν οι γο-
νείς στα σχολείο. Η επιστολή αναφέρει: «Φαίνεται ότι φτά-
σαμε σ’ ένα σημείο που πρέπει να ληφθεί δράση. Γνωρί-
ζουμε ότι κάποια εκπαιδευτικά σωματεία θα ψηφίσουν υπέρ
του μποϊκοτάζ των επόμενων Σατς και ελπίζουμε ότι εσείς
και οι συνάδελφοί σας θα είστε μέρος αυτής της κίνησης –
μια δράση που θα λάμβανε τεράστια υποστήριξη από γονείς

σε ολόκληρη τη Βρετανία. Ωστό-
σο, νιώθουμε επίσης ότι έφτασε
η ώρα οι γονείς να ενωθούν με
τους δασκάλους παίρνοντας θέ-
ση. Αυτά είναι τα παιδιά μας και
πρέπει να υπερασπιστούμε τα
δικαιώματά τους».

Οι Τάιμς έγραψαν ότι κάποιοι
διευθυντές σχολείων που στη-
ρίζουν την καμπάνια σκοπεύουν
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να σημειώσουν τις απουσίες ως «εκπαιδευτικές» αντί «αδι-
καιολόγητες».

Μεταξύ αυτών που υπέγραψαν την αίτηση ήταν και κά-
ποια με το ψευδώνυμο «Αυγή Β», που έγραψε: «Υπήρξα
δασκάλα του 6ου Έτους για πάνω από 10 χρόνια. Με πιέ-
ζουν να βάλω τα παιδιά στη φάμπρικα τού να περάσουν το
Σατς. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ, ή που έχουν ανάγκη
στα 11 τους χρόνια. Θα εγκαταλείψω τη διδασκαλία αν δεν
αλλάξουν τα πράγματα.»

Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαίδευσης δήλωσε:
«μόνο εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπουν την απομάκρυν-
ση ενός παιδιού από το σχολείο μεσούσης της χρονιάς. Ξε-
καθαρίζουμε ότι οι εξετάσεις δεν πρέπει να είναι αιτία άγ-
χους για τους μαθητές – μάς βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι
τα σχολεία λειτουργούν καλά και γνωρίζουμε ότι τα καλύτερα
σχολεία τις φέρνουν εις πέρας με επιτυχία. Ξέρουμε ότι η
εκμάθηση των βασικών στην ανάγνωση και την αριθμητική
στο δημοτικό σχολείο έχει τεράστια επίδραση στο πόσο καλά
πηγαίνουν τα παιδιά στις εξετάσεις GCSE, και γι’ αυτό εί-
μαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε ψηλά τα στάνταρτ».
https://www.theguardian.com/education/2016/apr/29/mo-
re-than-30000-people-sign-petition-to-boycott-year-2-sats

❱ Γονείς θα κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά 
απ’ το σχολείο μποϊκοτάροντας βασική εξέταση

Του Richard Adams

Ως πρώην διευθύντρια σχολείου, η Τζο Σκρίμτζουρ είναι
ο τελευταίος άνθρωπος που θα περίμενες ν’ αφήσει τα

παιδιά της να κάνουν σκασιαρχείο. Την Τρίτη ωστόσο σκο-
πεύει να κάνει ακριβώς αυτό, να είναι μία από
τη μικρή αλλά ηχηρή ομάδα γο-
νέων στην Αγγλία που σκο-
πεύουν να μποϊκοτάρουν τις
εθνικές εξετάσεις. Στόχος είναι
η διαμαρτυρία ενάντια στο πιο
σκληρό κυβερνητικό καθεστώτος
αξιολόγησης για τους μαθητές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το
Τμήμα της Εκπαίδευσης (ΤτΕ) λέει
ότι οι νέες απαιτήσεις του προωθούν
την αυστηρή και αποτελεσματική μά-
θηση, αλλά χιλιάδες γονείς –συμπε-
ριλαμβανομένης της Σκρίμτζουρ– διαφωνούν κάθετα.

«Επειδή είμαι πρώην δασκάλα και πρώην διευθύντρια και
με δύο αγόρια στο δημοτικό, έχω δει και τις δύο πλευρές τού
τι κάνουν αυτές οι εξετάσεις. «Με το νέο σχολικό πρόγραμμα,
επήλθε μια τεράστια συρρίκνωση. Φέτος, τα σχολεία πρέπει
να ξοδέψουν τεράστια ποσότητα χρόνου στην ορθογραφία, τον
τονισμό και τη γραμματική ιδιαίτερα. Απλώς δεν υπάρχει χρό-
νος για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο γιος μου στο 1ο έτος έρ-
χεται σπίτι με λίστες ορθογραφίας και κάνει ΠΕ μόνο μια φορά
την εβδομάδα, αλλά όταν άρχισα εγώ να διδάσκω ήταν πολύ
διαφορετικά».

Την Τρίτη, αντί να δώσουν τις εξετάσεις, οι γιοί της Σκρίμ-
τζουρ θα πάνε στο δάσος, στο Τρούρο, στην Κορνουάλη, με
μια ομάδα άλλων μαθητών και τους γονείς τους. «Αυτό θέλω

να κάνουν τα παιδιά μου, να παίζουν στη λάσπη και να βρί-
σκουν μικροσκοπικά τέρατα, όχι να υπογραμμίζουν επιρρή-
ματα» λέει.

Η διαμαρτυρία εμπνεύστηκε από το νέο εθνικό σχολικό πρό-
γραμμα για το στάδιο ένα: τα πρώτα δύο χρόνια του δημοτικού,
από ηλικίες 5 έως 7 και από το στάδιο δύο: τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια με μαθητές ηλικίας 11 ετών.

Εισαχθέν το 2015, το αναθεωρημένο σχολικό πρόγραμμα εί-
ναι πιο απαιτητικό στα Αγγλικά και στα μαθηματικά στο πλαίσιο
της κυβερνητικής στόχευσης να προσθέσει αυστηρότητα. Τα
6χρονα και τα 7χρονα πρέπει τώρα να αποστηθίζουν πέντε και
δέκα φορές πίνακες, καθώς και να χρησιμοποιούν κλάσματα.
Η κίνηση συνοδεύτηκε από πιο απαιτητικά μοντέλα αξιολόγη-
σης που τίθενται φέτος σε εφαρμογή, μεταξύ αυτών εξετάσεις
ορθογραφίας και γραμματικής για μαθητές του 2ου έτους.

Το πιο δύσκολο μοντέλο ήρθε μετά την απόφαση της κυβέρ-
νησης να καταργήσει τον παλιό τρόπο μέτρησης, αφήνοντας
τα σχολεία χωρίς γνωστές μεθόδους, ενώ την ίδια στιγμή έπρε-
πε να υιοθετήσουν τις νέες, τα έκανε δε πιο νευρικά λόγω της
διστακτικής και ενίοτε άτοπης προμήθειας υλικών από το ΤτΕ.

Η Νάντια Σμιθ, τα μικρότερα παιδιά της οποίας έχουν αξιο-
λογήσεις του σταδίου ένα και δύο στο σχολείο τους στο Σά-
ουθγουαρκ, στο Λονδίνο, λέει ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο
δύσκολα απ’ ότι όταν ο μεγαλύτερος γιος της έδωσε εξετάσεις
πριν από πέντε χρόνια. «Έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα ξο-
δεύεται όλη αυτή η ακατάπαυστη ενέργεια που δεν κάνει τί-
ποτα για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν». 

Η Σμιθ έμαθε για το σχολικό μποϊκοτάζ από φίλους της στο
Facebook και ασχολήθηκε λόγω της
επίδρασης που βλέπει να έχουν οι
εξετάσεις. «Ο γιος μου, που είναι 11,
ήρθε σπίτι και μου είπε: ‘Τί θ’ απο-
γίνω αν πάω άσχημα στο Σατς;’.
Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν τρομερό να
ακούγεται από ένα 11χρονο. Ένα
παιδί αυτής της ηλικίας δεν δια-
θέτει την κατανόηση να μπορεί να
το αντιμετωπίσει».

Στο Χέιστινγκς, η Άιμι Χέ-
μινγκς λέει ότι θα κρατήσει το 6χρονό της

μακριά απ’ το σχολείο την Τρίτη, μαζί με άλλους περίπου 30
γονείς που σκοπεύουν να συναντηθούν σ’ ένα πάρκο της πε-
ριοχής. «Τα παιδιά χάνουν μια σειρά από δραστηριότητες και
ασχολίες για να μπορούν να κάνουν περισσότερα μαθηματικά
και ορθογραφία και γραμματική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανη-
συχία μου» λέει. Οι επισκέψεις στη βιβλιοθήκη πήγαν στην
ώρα του κολατσιού, ενώ ο χρόνος των μαθημάτων μουσικής
και των αθλημάτων μειώθηκε.  «Πρέπει να κλέψουν χρόνο
από τον ελεύθερο χρόνο τους για να κάνουν εκείνα τα άλλα
πράγματα που ιδανικά θα ήταν μέρος της σχολικής ημέρας.
Πραγματικά με λυπεί. Ο χρόνος παιχνιδιού που απολαμβάνουν
πλέον είναι σχεδόν μηδενικός» είπε η Χέμινγκς. Κι εκείνη
επίσης άκουσε για το μποϊκοτάζ στο Facebook όπου η ιδέα
για μια διαμαρτυρία φαίνεται να προήλθε από μια σελίδα με
τον τίτλο Αφήστε τα Παιδιά να Είναι Παιδιά.

Η ομάδα πίσω από την αρχική σελίδα λέει ότι κατέγραψαν
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κοτάζ σε όλη τη χώρα, αλλά πολλά είναι μικρής κλίμακας.
Οι αρχικοί διοργανωτές επιθυμούν να διατηρήσουν την
ανωνυμία τους. «Αποφασίσαμε στην αρχή ότι αν το κάναμε
αυτό θα μέναμε στην ανωνυμία, ώστε το επίκεντρο να είναι
σε εθνικό επίπεδο και όχι σε κάποια συγκεκριμένη περιο-
χή» λέει μια γυναίκα εκ των διοργανωτών στον Γκάρντιαν.

Το μποϊκοτάζ της Τρίτης δεν αναμένεται να φτάσει τη
συμμετοχή του μποϊκοτάζ των εξετάσεων της πρωτοβάθ-
μιας του 2010. Τότε, με τη στήριξη των κύριων διδασκα-
λικών σωματείων και με εθνική δημοσιότητα, περίπου
ένας στους τέσσερις μαθητές δεν έδωσε εξετάσεις σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία. 

Η φετινή διαμαρτυρία είχε κάποια κάλυψη, με τον συγ-
γραφέα Φίλιπ Πούλμαν να είναι μεταξύ εκείνων που υπέ-
γραψαν μια επιστολή συμπαράστασης που δημοσιεύτηκε
στον Γκάρντιαν. Έχει επίσης την έστω σιωπηλή συμπα-
ράσταση της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών.

«Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε μια απουσία απλώς
επειδή σ’ έναν γονέα δεν αρέσει αυτό που γίνεται στην
τάξη εκείνη τη μέρα. Αλλά καταλαβαίνω τι κάνουν οι γο-
νείς, ή τι ζητούν να γίνει. Αυτό είναι θέμα προσωπικής
επιλογής για τους ίδιους» δήλωσε ο Τόνι Ντρέιπερ, πρώην
πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών και διευθυν-
τής δημοτικού στο Μίλτον Κέινς. 

Μιλώντας σε διευθυντές το Σάββατο, η γραμματέας της
εκπαίδευσης Νίκυ Μόργκαν είπε ότι ήταν ζημιογόνο για
τα παιδιά να συμμετάσχουν στο μποϊκοτάζ. «Το να κρα-
τήσεις τα παιδιά σπίτι έστω και για μία μέρα υπονομεύει
την εκπαίδευσή τους. Καλώ εκείνους που προωθούν αυ-
τές τις καμπάνιες να ξανασκεφτούν τις ενέργειές τους»
δήλωσε.

Σύμφωνα με την Μιν Κλάουφ, της οποίας τα δύο παιδιά
πάνε δημοτικό κοντά στο Ίπσγουιτς, στόχος του μποϊκοτάζ
είναι η διαμαρτυρία και όχι η αποδιοργάνωση. «Ως γονείς
δεν ακουγόμαστε και οι δάσκαλοι επίσης δεν ακούγονται.
Νιώθω ότι η Νίκυ Μόργκαν προωθεί την ατζέντα της και
δεν ακούει τους δασκάλους και ανθρώπους με ακαδη-
μαϊκή εμπειρία, που βλέπουν ότι αυτές οι εξετάσεις του
19ου αιώνα δεν είναι αποτελεσματικές. Κανείς από μας
δεν είναι σίγουρος γιατί γίνονται, δεν μπορούμε να δούμε
τα οφέλη. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι γεμίζει τα παι-
διά μας με άγχος» λέει.

Η Κλάουφ λέει ότι περίπου το ένα τρίτο των γονιών στο
μικρό δημοτικό των παιδιών της στο Σάφολκ θα πάρει μέ-
ρος και η Σμιθ ελπίζει για ανάλογη συμμετοχή στο Σά-
ουθγουορκ. Στο Τρούρο, δεν περιμένει μεγάλη συμμετοχή.
«Υπάρχει πολύς κόσμος που τα μασάει» λέει. Έχει ακού-
σει όμως για μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στο Φάλμαουθ
και σε άλλες συγκεντρώσεις στην Κορνουάλη. «Στο σχο-
λείο που είμαστε δεν υπάρχει μαζική υποστήριξη για την
αποχή, αλλά δεν συνάντησα κανέναν που να μη συμφωνεί
με τους στόχους».

Πηγή: https://www.theguardian.com/education/2016/ may/01/pa-
rents-to-keep-children-out-of-school-in-key-stage-exam-boycott 

Οι δάσκαλοι ουδέποτε κατόρθωσαν 
να απολαύσουν τη συνταξιοδότησή τους
Περνούν από τη σχολική αίθουσα στο νεκροτομείο.

Το επάγγελμα του καθηγητή είναι από τα πιο δύσκολα, αν και πολ-
λοί μπορεί να θεωρούν το αντίθετο, επειδή για παράδειγμα ένας κα-
θηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει μόνο 18 ώρες διδασκα-
λίας την εβδομάδα και μεγάλες διακοπές. Υπό αυτή την οπτική μοι-
άζει να ισχύει ότι τα πράγματα για τους καθηγητές είναι εύκολα.

Ας δούμε την πραγματικότητα του επαγγέλματος, πρώτον οι 18
ώρες που αναφέρονται στη νομοθεσία αφορούν στη φυσική παρουσία
του δασκάλου ενώπιον των μαθητών του. Ωστόσο, όλες οι μελέτες
του επαγγέλματος που διεξήχθησαν από το 1950 δείχνουν ότι για 1
ώρα φυσικής παρουσίας ενώπιον των μαθητών, ο δάσκαλος χρει-
άζεται προετοιμασία 130 λεπτών, αυτό αντιστοιχεί σε 27 ή περισσό-
τερες ώρες (επειδή χρειάζονται κατά μέσο όρο 12 ώρες προετοιμα-
σίας στο σπίτι + 8 ώρες + 5 ώρες διορθώσεις - καταγραφές + 2 ώρες
συμβουλευτική με τους συναδέλφους), συνεπώς αυτός ο δάσκαλος
εργάζεται 45 ώρες την εβδομάδα αδιάκοπα, ενώ η νομοθεσία προ-
βλέπει 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Άρα ο δάσκαλος εργάζεται
10 ώρες παραπάνω από το κανονικό την εβδομάδα, άρα 45 ώρες πα-
ραπάνω το μήνα ή 405 ώρες παραπάνω το χρόνο. 

Αν η εργασία ενός μήνα είναι κατά μέσο όρο 140 ώρες, τότε 405
ώρες αντιστοιχούν σε 2 μήνες, 3 εβδομάδες και 20 ώρες διδασκαλίας
κάθε χρόνο, χωρίς να υπολογίζουμε τις διορθώσεις και την παρα-
κολούθηση που μπορεί να λαμβάνουν χώρα εκτός σχολικής αίθου-
σας. Κατά τη διάρκεια μιας 25ετίας διδασκαλίας αυτό σημαίνει 50
μήνες και 75 εβδομάδες 500 ωρών ή εκ μετατροπής (50 = 4 χρόνια
και 2 μήνες και 75 εβδομάδες = 2 χρόνια και 3 εβδομάδες 500 ωρών
= 3 μήνες και 2 εβδομάδες και 2 ώρες) αντιστοιχεί σε 31 χρόνια και
5 μήνες και 3 εβδομάδες.

Κατά συνέπεια, 25 χρόνια υπηρεσίας ενός δασκάλου αντιστοιχούν
κατά μέσο όρο σε 32 έτη σε άλλους κλάδους, για να μην αναφέρουμε
τη διανοητική και φυσική φθορά στην οποία υπόκειται κάθε δάσκα-
λος. Ο δάσκαλος δεν έχει δικαίωμα να αρρωστήσει ή να κουραστεί,
ή να κάνει ένα διάλειμμα και οφείλει πάντοτε να είναι σε εγρήγορση. 

Για το λόγο αυτό οι δάσκαλοι δεν μπορούν πλέον να απολαύσουν
τη συνταξιοδότησή τους, επειδή εγκαταλείπουν τη δουλειά ήδη άρ-
ρωστοι και κουρασμένοι. Έχουν κατά μέσο όρο 7 χρόνια να περάσουν
στην άλλη πλευρά του φράχτη, όπου τους περιμένουν ο θάνατος και
οι ασθένειες.

Έχει έρθει η ώρα να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τη συνταξιο-
δότηση των δασκάλων καθώς είναι 32 τα χρόνια εργασίας στην εκ-
παίδευση που αντιστοιχούν σε 25 χρόνια δουλειάς, χωρίς να ανα-
φερθεί η απόδοση που μειώνεται με τα χρόνια, ενώ ο δάσκαλος κου-
ράζεται και ασθενεί. Πάνω από το 50% των δασκάλων χρήζουν πρό-
ωρης συνταξιοδότησης για διάφορους λόγους, κατάθλιψη, διαβήτης,
άγχος και ψυχικές νόσοι.

Ναι, ύστερα από 25 χρόνια δουλειάς, οι καλύτεροι των δασκάλων
αναγνωρίζουν ότι η απόδοση μειώνεται στο μισό, ότι η κούραση και
οι ασθένειες τους κάνουν να πρέπει να συνταξιοδοτηθούν νωρίτε-
ρα.

Σώστε αυτόν τον δάσκαλο και αφήστε τον να απολαύσει τη συντα-
ξιοδότησή του και μην τον σπρώχνετε στο νεκροτομείο!

Hakem Bashir, καθηγητής Μαθηματικών
στο Γυμνάσιο Colonel Lotfi Oran 
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Περασμένες εννιά ταξιδεύαμε πρίμα για το Μακρονήσι. Το ημε-
ρολόγιο έδειχνε 5 Ιούνη 2016.

– Δυο χρόνια περιμέναμε αυτό το ταξίδι, μονολόγησε με καϋμό
η Μακρονησιώτισσα Τασούλα. Ο χρόνος δεν θα είναι για πάντα
σύμμαχος. Έπρεπε να ανανεώσουμε το θυμάρι.

– Και τον όρκο, συμπλήρωσε η Βαγγελιώ δίπλα της.
Τεσσάρων χρονών και κολλημένη στο φουστάνι της μάνας της

ήταν η Βαγγελιώ το 1950 που πρωτοπάτησε στο άδροσο τούτο
μέρος. Μετά την προδοσία της Βάρκιζας, η ντόπια αστική τάξη
και τα ξένα αφεντικά της, θέλοντας να σβήσουν κάθε ίχνος της
Εθνικής Αντίστασης και της Ιστορίας της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ
έστειλαν στα ξερονήσια τους αμετανόητους. Δεν δίσταζαν να απο-
μονώνουν ακόμα και μανάδες με μικρά παιδιά, καθώς και ηλι-
κιωμένες γυναίκες, για να υπογράψουν με κάθε μέσο και βασα-
νιστήρια, δήλωση μετάνοιας και να αποκηρύξουν τον «εαμοβουλ-
γαροκομμουνισμό».

Όταν η Βαγγελιώ κατάλαβε το μέγεθος της αδικίας από το μοί-
ρασμα του κόσμου, ορκίστηκε να μην κάνει ποτέ πίσω σε τίποτα
και μπροστάρισσα στους αγώνες ανανέωνε τούτο τον όρκο κάθε
χρόνο στον τόπο του μαρτυρίου.

– Αυτό είναι το νησί;
Η Τασούλα και η Βαγγελιώ γύρισαν και κοίταξαν με απορία την

ψηλόλιγνη νεαρή κοπέλα με την ξενική προφορά. Καθώς ο κόντρα
ήλιος εμπόδιζε την όρασή της, έβαλε το χέρι της στο μέτωπο για
να βεβαιωθεί ότι οι αδρές ετούτες γραμμές του τοπίου μπροστά
της διέγραφαν μακρά πορεία σκληρότητας, όπως είχε διαβάσει
στο ημερολόγιο του παππού της Τάκη με τη φθαρμένη χρονολογία
«Μακρονήσι 1948».

– Αυτό είναι το νησί, της απάντησε η Τασούλα με χαμόγελο,
βλέποντας στην κοπέλα αυτή τον εαυτό της 22 χρονών, Γενάρη
του 1950, όταν για πρώτη φορά πάταγε το πόδι της στη Μακρόνησο
για αναμόρφωση.

– Εσύ έρχεσαι για πρώτη φορά; ρώτησαν την κοπέλα οι Μα-
κρονησιώτισσες.

– Σπουδάζω Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες, απάντησε εκεί-
νη και ήρθα να επισκεφτώ τον τόπο εξορίας του παππού μου,
κοιτάζοντας κλεφτά το ημερολόγιο που έγραφε:

«Περιμένουμε στο Λαύριο για να μας πάνε με το καΐκι απέναντι.
Μέσα στο μπόγο όλα μου τα υπάρχοντα για να ζήσω και να μην
υπογράψω. Αγωνίστηκα για Λεύτερη Πατρίδα, κοινωνική δικαιο-
σύνη, αξιοπρέπεια και ισότητα. Γι’ αυτά πάλεψα όταν πρωτομ-
πήκα στην ΕΠΟΝ και μετά στο ΕΑΜ. Για όλα αυτά θα μείνω όρθιος
και ξάγρυπνος, γνωρίζοντας τι με περιμένει».

Με το ημερολόγιο του παππού σφιχτά στο χέρι, με τη γνωριμία
και την κουβέντα, οι τρεις γυναίκες αγνάντευαν τον Μακρονησιώτη
με την υψωμένη γροθιά από το κατάστρωμα έτοιμες για την απο-
βίβαση. Το αγκυροβόλι μικρό. Παλεύει το βαπόρι για να σταθεί
με τόσο βαρύ φορτίο – τεράστιο το εκτόπισμα. Ακόμα και η θά-
λασσα δυσκολεύεται να χωρέσει αυτόν τον τεράστιο όγκο της
φορτωμένης μνήμης της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στο διά-
δρομο αναμονής τούς διέκρινες όλους στη σειρά. Πρώτοι οι εκτο-
πισμένοι βιάζονταν να κατέβουν. Η Τασούλα, η Βαγγελιώ, ο Λά-
ζαρος, η Ανθή με τις πατερίτσες και η Νίτσα με το τσιγάρο στο
χέρι. Πιο πίσω, η νεαρή φοιτήτρια με πρωτόγνωρα συναισθήματα
ανέμενε την πτώση του καταπέλτη για το άνοιγμα ενός άλλου κό-
σμου.

Στη στιγμή ένοιωσε το πέρασμα. Γυμνά βράχια και χαλάσματα
φάνηκαν. Η επιγραφή «Δήμος Κέας» πάνω από την προβλήτα
δίχως νόημα. Όπου και να κοίταζες πετάγονταν σαν τα κοράκια
οι Αλφαμίτες, βρίζοντας χυδαία και κλωτσώντας για να μας «κα-
λωσορίσουν», είπε η Τασούλα. Πέρασαν χρόνοι πολλοί ελπίζοντας
στο ταξίδι που δεν θα τους έβλεπε μπροστά της. Αυτό όμως δεν
έγινε ποτέ γιατί ιστορία και μνήμη συμπορεύονται.

Η Βαγγελιώ κρύφτηκε στην αγκαλιά της μάνας της, αδύνατη
όπως ήταν σαν το κλαράκι, στη θέα των ανθρωπόμορφων δράκων
όπως στ’ αλήθεια τους γνώρισε στην τρυφερή ηλικία των τεσσά-
ρων ετών κι όχι στα παραμύθια. Γιατί να σέρνουν μια μάνα με ένα
μικρό παιδί στα ξερονήσια; Μόνο και μόνο γιατί αγωνίστηκε ως
μέλος της ΕΠΟΝ για να λευτερώσει την πατρίδα της από τους
Γερμανούς φασίστες κατακτητές; Ακόμη και σήμερα, είπε η Βαγ-
γελιώ με θλίψη στη νεαρή φοιτήτρια, υπάρχουν κάποιοι που φο-
βούνται την ΕΠΟΝ και δεν μιλάνε γι’ αυτήν για να μην κακοκαρ-
δίσουν τους φασίστες. Φάνηκε ότι το κορίτσι ήταν υποψιασμένο
απ’ αυτά που της είπε ο πατέρας της, όταν προετοιμάζονταν για
το ταξίδι και καταλάβαινε καλά τον φασισμό που ξανασήκωνε
κεφάλι και στην πατρίδα της. Τώρα εδώ ανάμεσα στα βράχια,
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στους φούρνους, στα πουρνάρια, στις πέτρες και στις
επιγραφές, προσπαθούσε να ενώσει τις σκόρπιες εικό-
νες από το ημερολόγιο του παππού για να καταλάβει το
νόημα της ιερής πομπής στο χωματόδρομο προς το μνη-
μείο. Τελικά βρήκε τη θέση της. Όταν το ένιωσε, στάθηκε
για λίγο στον Δεσμώτη Μακρονησιώτη. Στο σχολείο της
είχε διαβάσει Ελληνική μυθολογία και γνώριζε τον Προ-
μηθέα Δεσμώτη που τόλμησε να παραβεί τον νόμο των
θεών. Σκέφτηκε τον παππού της που παρά τρίχα γλίτωσε
τον τοίχο της Καισαριανής, αλλά μετά τον έστειλαν δε-

μένο στη Μακρόνησο να μετανοήσει για τα κρίματά του. Δεν με-
τανόησε ποτέ και έτσι του έτρωγαν το συκώτι σιγά σιγά τα όρνια
στις εξορίες του μοναρχοφασισμού.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή μπροστά στο σύμβολο των βασα-
νισμένων και εκτελεσθέντων αγωνιστών και κομμουνιστών. Οι τρεις
γυναίκες βάδιζαν στο μονοπάτι που οδηγούσε στο στρατόπεδο με
τις γυναικείες σκηνές. Πικρό το χαμόγελο, βάραινε το πρόσωπο
της Τασούλας όταν έλεγε: «Είμαστε από τις «τυχερές». Όταν τα
άλλα κορίτσια δεν ξέρανε τι θα πει νησί, εμείς κάναμε από νωρίς
διακοπές… στο τρίγωνο του διαβόλου: Χίος, Τρίκερι, Μακρόνησος.
Την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στη Χίο, μετά τη Μακρόνησο,
θα πάμε στο Τρίκερι. Στον Παγασητικό… σιγοτραγούδησε η Βαγ-
γελιώ, το άσμα του αγαπημένου της Αργύρη. Ο Παγασητικός και
πάλι στο επίκεντρο των αμετανόητων βαμμένων γυναικών…

Η νεαρή ελληνογαλλίδα φοιτήτρια που τις άκουγε με ιερή ευ-
λάβεια πετάχτηκε: Θάρθω κι εγώ στο Τρίκερι, κι αν μπορέσω μέ-
χρι το τέλος του καλοκαιριού θα πάω στον Αη Στράτη. Εκεί ο παπ-
πούς μου μετά την Μακρόνησο πάλεψε πολύ για τη ζωή και τις
ιδέες του. Ανάμεσα στα βασανιστήρια και τις στερήσεις στήθηκαν
οι βάσεις ενός καινούργιου κόσμου χωρίς εκμετάλλευση και συμ-
βιβασμούς. Και η νεαρή, διώχνοντας τις μέλισσες από το πρό-
σωπό της, θυμήθηκε τα λόγια του ποιητή από τον Αη-Στράτη:
«απ’ τα μπουντρούμια κι απ’ την εξορία, η νέα του κόσμου ξεκινά
ιστορία».

– Φαίνεται πως αυτός ο κόσμος έπιασε τόπο, συμπλήρωσε η
Βαγγελιώ, κοιτάζοντας με θαυμασμό τη νεαρή γαλλίδα που ήρθε
από μακριά με το δικό της μπόγο ιστορίας και τον παππού Τάκη
να κυκλοφορεί στις φλέβες της.

Καθώς πλησίαζαν στις σκηνές των γυναικών, η Τασούλα έσκυ-
ψε ν’ αγγίξει το μυρωδάτο θυμάρι. Το σώμα με τα χρόνια είχε
αποκτήσει καλύτερη σχέση με τη γη, καθώς έγερνε από τις κα-
κουχίες. Η ψυχή όμως όμοια με πεταλούδα πετούσε από λουλούδι
σε λουλούδι κι από βράχο σε βράχο, ένα με τον αέρα και την αρ-
μύρα της θάλασσας.

– Τουλάχιστον το θυμάρι συντηρούσε την ελπίδα σας, τους είπε
η κοπέλα.

– Δεν υπήρχε, μας είχαν ξεριζώσει τα πάντα ακούστηκε με πί-
κρα η Τασούλα. Έμενε μόνο η καρδιά να ξεριζώσουν, αλλά αυτή
τη φυλάξαμε. Χτυπούσαν παντού, όπου έβρισκαν κεφάλι, χέρια,
πόδια, στομάχι, όλα είχαν μπλαβίσει.

– Ευτυχώς η καρδιά είναι από μέσα, έλεγε η μάνα μου, θυμή-
θηκε η Βαγγελιώ.

– Λίγο πράσινο όπου υπήρχε, μας βάζανε να το καθαρίζουμε
συνέχισε η Τασούλα. Το σημάδι στο χέρι της, μετά από τόσα χρό-
νια έξυσε την πληγή της ψυχής. Για σπάσιμο νεύρων βγάζαμε
μέχρι και τα πουρνάρια. Σε μια τέτοια προσπάθεια, κάτω από τον

ήλιο που χτυπούσε αλύπητα, καθώς είχα βγει από την απομόνω-
ση, ζαλίστηκα τραβώντας το πουρνάρι που αντιστεκόταν κι αυτό,
όπως κι εμείς και μου καρφώθηκε ανάμεσα στην παλάμη και
στον καρπό. Η διαταγή για την αποψίλωση του τόπου είχε στόχο
την απογύμνωση και τον εξευτελισμό της ύπαρξης. Η νεαρή φοι-
τήτρια στο άκουσμα αυτό έβαλε ασυναίσθητα το χέρι στο στόμα
για να πνίξει την αγανάκτηση. Δύο δάκρυα καθαρά αυλάκωσαν
το αψεγάδιαστο πρόσωπό της.

Δεν έχουμε καιρό για λύπες, αυστηρά τη επανέφερε στο τώρα
η φωνή της Τασούλας. Δεν ήρθαμε εδώ να κλάψουμε, αλλά να
θυμηθούμε το χρέος και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και για τον
όρκο, συμπλήρωσε η Βαγγελιώ.

Δεν ήθελε να ξεχάσει τον όρκο που έδωσε στη μάνα της όταν
μεγάλωσε, έχοντας μέσα της για πάντα την εικόνα της, ξέπνοη
και πεταμένη μέσα στη σκηνή από τα χτυπήματα. Ορκίστηκε να
μην αφήσει τους φασίστες σε χλωρό κλαρί. Να κάνει τα πάντα
για ν’ αλλάξει τον κόσμο. Για την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

Κάτσανε χάμω στην πλαγιά για να διώξουν την ένταση. Την κου-
βέντα συντρόφευαν μέλισσες από εκείνη τη μοναδική κοινωνία
των εργατριών και με τις πεταλούδες να στήνουν τρελλό χορό πά-
νω από το θυμάρι.

Εκεί, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού με φόντο τη γαληνοτάτη
θάλασσα της Μακρονήσου εκάμανε τον απολογισμό τους, φτιά-
χνοντας καινούριο κάδρο για τον κόσμο μέσα από τα χαλάσματα.

– Από την εφηβεία στον αγώνα και από τη μια ξέρα στην άλλη
έμαθα να κολυμπάω σε βαθιά νερά είπε η Τασούλα. Κυνηγημένοι
από τους Γερμανοτσολιάδες κρατήσαμε όπως μπορούσαμε στα
δύσκολα.

Τώρα στα μπόσικα εκαλομάθαμε και μείναμε λίγο πίσω. Επάνω
στη δίνη του καπιταλισμού ολιγωρούμε και τον αφήνουμε ν’ ανα-
πτυχθεί, γιατί αυτό λένε πως είναι η Δημοκρατία.

– Εξαρτάται πώς εννοεί ο καθένας τη Δημοκρατία, πρόσθεσε
με κομμένη την ανάσα η Βαγγελιώ, ανεβαίνοντας την πλαγιά προς
την Εκκλησία. Νεοφιλελευθερισμός και φασισμός είναι οι δύο
πιστοί υπηρέτες αυτής της «αστικής» δημοκρατίας που γεννά
την κρίση και την φτώχεια. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να
διανύσουμε, αλλά στο τέλος θα νικήσουμε.

Ο παππούς όσο ζούσε, πήρε το λόγο το κορίτσι, μιλούσε στην
πατέρα μου για την ανάγκη ανασυγκρότησης του εργατικού και
κομμουνιστικού κινήματος. Στη Γαλλία είμαστε λίγοι αλλά προ-
σπαθούμε, εσείς βλέπω ότι κρατάτε περισσότερο την αντίσταση.
Το ΕΑΜ είναι βαριά παράδοση. Η Τασούλα και η Βαγγελιώ, αυτές
που πέρασαν εν ζωή τα βάσανα του επάνω μα και του κάτω κό-
σμου μαζί, γύρισαν και κοίταξαν κατάματα τη νεαρή Γαλλίδα.

Κάνοντας την ίδια σκέψη, λες και είχαν συνεννοηθεί, έκοψαν
λίγο φρέσκο θυμάρι και το πρόσφεραν στη νεαρή συντρόφισσα
λέγοντας: «Σήμερα 5-6-2016 στο Μακρονήσι, σ’ αυτόν τον τόπο
εξορίας των γυναικών, δεν ήρθες τυχαία για πρώτη φορά να ψά-
ξεις τις ρίζες σου. Το χρέος στην Ιστορία δείχνει να φωτίζει το
δρόμο σου. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ανανεώσουμε το θυ-
μάρι μα και τον όρκο». Εκείνη ταραγμένη σηκώθηκε όρθια.

Η Μαριάννα. Marianne. Η γυναίκα του Λαού! Η Ελευθερία του
Ντελακρουά, που οδηγεί το Λαό. Έβαλε το θυμάρι στο γυμνό στή-
θος της και θυμήθηκε τις επαναστάσεις που άλλαξαν τη ρότα του
κόσμου: Τη Γαλλική, την Ελληνική, την Οκτωβριανή. Αυτές με-
λέτησε, από αυτές συγκλονίστηκε και στο δρόμο αυτών περπατά
τώρα. Όσο ο Μακρονησιώτης ήλιος ψήλωνε, οι πεταλούδες – ψυ-
χές των βασανισμένων εξόριστων πετούσαν γύρω τους σχηματί-
ζοντας στον αέρα τις λέξεις: Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα.
Liberté, Egalité, Fraternité.

Η Marianne από τα οδοφράγματα της Κομμούνας του Παρισιού
έσφιξε τα χέρια της Τασούλας και της Βαγγελιώς και κοιτάζοντας
τον Δεσμώτη Μακρονησιώτη είπε: «Ομνύω!». 
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Πρώτη
Ψιχάλιζε όλη τη νύχτα. Τα μάτια της

δεν έλεγαν να στεγνώσουν. Η ηρεμία της
νύχτας έδωσε στην πρωινή εικόνα της
αποβάθρας του τρένου μεγαλύτερη έν-
ταση. Στην αναμονή για την Ομόνοια τους
είδε να κάθονται στο παγκάκι και πήγε
προς το μέρος τους. Ήταν παλιοί γειτό-
νοι. Πριν από χρόνια, όταν ήταν ακόμα
παιδιά, ήρθαν από το Πακιστάν και δού-
λευαν φασόν ήλιο με φεγγάρι για να ξε-
φύγουν από τη φτώχεια τους. Η πόρτα
στο δωμάτιο του ισογείου που έμεναν
άνοιγε κατά τις 8 το βράδυ και η αυλή με
τη λεμονιά πλημμύριζε από τη μυρωδιά
των κρεμμυδιών στην κουζίνα τους. Κα-
θώς η Ελένη ήταν δασκάλα δεν έμεινε
αδιάφορη στη σκληρή τους πραγματικό-
τητα. Ήξεραν μόνο καμιά εικοσαριά λέ-
ξεις στα Ελληνικά και ήταν ακόμη έφη-
βοι. Το σχολείο θα τους βοηθούσε πολύ.
Τους το πρότεινε. Το απογευματινό σχο-
λείο των μεταναστών ήταν μια λύση, μιας
και η ίδια δίδασκε εκεί ως εθελόντρια.
Εκείνοι ήταν διστακτικοί, ήταν μεγάλοι
έλεγαν και ήθελαν να ξεκουράζονται με-
τά το ολοήμερο κάθισμά τους στη μηχα-
νή της υπόγειας βιοτεχνίας, όπου έρα-
βαν τα κοστούμια του καπιταλισμού. Η
Ελένη κατάλαβε ότι δεν ήθελαν το σχο-
λείο γιατί δεν προλάβαιναν και προσπά-
θησε να τους εξηγήσει συντροφικά ότι

δεν είναι και δεν πρέπει να αισθάνονται
μόνοι στην ξένη χώρα. Μόνο ο λαός μπο-
ρεί να έχει ράμματα για τη γούνα του κα-
πιταλισμού, τους είπε χαμογελώντας, κι
εκείνοι αν και δεν κατάλαβαν, απάντη-
σαν με το γεμάτο χαμόγελο φως του νέου
ταξιδευτή της ανάγκης. Μετά τους έχα-
σε. Άλλαξαν σπίτι σκέφτηκε. Σήμερα το
πρωί στην αποβάθρα κόντεψε να μην
τους αναγνωρίσει. Όταν προσπάθησαν
να σηκωθούν όρθιοι δεν τα κατάφεραν
με την πρώτη φορά. Τα πόδια λύγιζαν.
Τα μάτια θολά. Κινήθηκαν με δυσκολία
προς το μέρος της να ζητήσουν χρήματα
για μια «δόση ζωής» που οι «ουσίες»
τους είχαν αφαιρέσει.

Δεύτερη
Το λεωφορείο έκανε τη διαδρομή

«Άσπρος Μύλος – Νεκροταφείο». Ήταν
πήχτρα, αλλά ήταν το μόνο μέσον που
πήγαινε μέχρι τη φίλη της και αναγκα-
στικά το πήρε καθώς είχε καιρό να τη
δει. Στη διαδρομή, ο κόσμος αραίωσε
και οι αδειανές θέσεις της γαλαρίας
ήταν πρόκληση για την κούρασή της. Με
το που κάθισε κατάλαβε γιατί οι περισ-
σότεροι επιβάτες στριμώχνονταν στο
μπροστινό μέρος. Τέσσερις νέοι άνθρω-
ποι, στις τελευταίες θέσεις μοιρολογού-
σαν το θάνατό τους. Εκείνη έμεινε να
κοιτάζει αποσβολωμένη την εικόνα. Πά-

γος! Ανατρίχιασε. Έξω είχε 40 βαθμούς,
μέσα ψυγείο με τα κλιματιστικά κλειστά.
Οι κουβέντες τους αποκαλυπτικές, δεν
τους ένοιαζε που άκουγαν οι επιβάτες,
ήταν σε άλλο κόσμο σα να είχαν πεθάνει.
Ήταν ζωντανοί – νεκροί. Συναντιόντου-
σαν δυο, τρεις φορές την εβδομάδα στη
διαδρομή του θανάτου. Κοντά στο νεκρο-
ταφείο γινόταν το εμπόριο. Η δόση φτη-
νή. Κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να επι-
στρέψουν. Έμειναν να θαφτούν εκεί.
«Έπιναν» από την εφηβεία. Δέκα χρόνια
μετά ήταν γέροι. Οι τρεις ήταν μετανά-
στες έγχρωμοι. Είχαν έρθει να γλιτώ-
σουν από τον πόλεμο και την πείνα. Δεν
ήταν ομοεθνείς και φίλοι, μα τους ένωνε
η αγγλική, η στέρηση και η «παραμύθα».
Χωρίς να γνωρίζουν τον Αριστοτέλη, κα-
λή του ώρα, έψαχναν την Ουσία του όν-
τος, σε λάθος τόπο. Η «παραμύθα» τούς
αρρώστησε και πέσανε στην παγίδα των
«ουσιών». Από εκεί δεν βγαίνεις με τί-
ποτα, μονολόγησε αγγλιστί μέσα στη θλί-
ψη του, ο πιο ψηλός.

Μεγάλη πληγή για τη νεολαία, κρίμα
για τις οικογένειες και άλλα τέτοια συμ-
πονετικά ψιθύριζαν οι επιβάτες, που
φάνηκε ότι είχαν συνηθίσει αυτή την ει-
κόνα. Ήταν ο θάνατος μεταμορφωμένος
σε καθημερινότητα. Στο τέλος όλα συ-
νηθίζονται. Πριν καλά-καλά φτάσει το
λεωφορείο στο τέρμα του θανάτου, ο έγ-
χρωμος έδωσε στον άλλο τη σύριγγα για
το ταξίδι στον «άλλο κόσμο», χωρίς
ελέγχους και αναμονή στα σύνορα. Έτσι
κι αλλιώς, όλο το λεωφορείο είχε αδει-
άσει.

Τρίτη
Όλη τη νύκτα έβρεχε στο Hotspot. Τε-

λείωσε αργά τη βάρδια και για να μη
βγαίνει μεσ’ την κακοκαιρία νυχτιάτικα,
ο Σ., δάσκαλος εθελοντής, έμεινε όλη τη
νύχτα στον καταυλισμό των προσφύγων.
Πρωί-πρωί θα έπαιρνε το λεωφορείο για
το σχολείο του. Καθώς η κόπωση από
τον κάματο της αγάπης βάραινε τα βλέ-
φαρά του έγειρε στο ράντσο της κουζί-
νας για να κοιμηθεί. Παιδικές φωνές
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Τρεις ιστορίες, μία Ουσία
γράφει η
Ανδριανή Στράνη

Πίνακας του Αφροαμερικανού καλλιτέχνη Ζαν-Μισέλ Μπασκιά (1960-1988)
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συντρόφευαν τα όνειρά του. Τα
είχε έγνοια, έπρεπε το Σεπτέμ-
βρη να πάνε στο σχολείο. Οι φω-
νές αγρίεψαν και τον έκαναν να
πεταχθεί έντρομος. Γρήγορα κα-
τάλαβε πως δεν ήταν παιδικές
αυτές οι φωνές. Με τα παπού-
τσια λυτά βρέθηκε στην είσοδο.
Ο έμπορος της λευκής ελπίδας

είχε έρθει στην ώρα του στο κέντρο φι-
λοξενίας, με τη δόση φτηνή και νοθευμέ-
νη. Τα μαχαίρια δεν άργησαν να βγουν για
το ξεκαθάρισμα μεταξύ των dealers. Για
κάποιον ίσως να μην ξημερώσει, είπε στο
δάσκαλο, ο φίλος εθελοντής μάρτυρας
του επεισοδίου. Δεν τους έφτανε ο πόλε-
μος, το ξεσπίτωμα, ο θαλασσοπνιγμός,
ήρθαν και τα ναρκωτικά να συμπληρώ-
σουν το δράμα των προσφύγων με τα
μπαγκάζια και τα παιδιά στους ώμους.
Αύριο τα μικρά παιδιά σ’ αυτό το νυχτερι-
νό τοπίο θα έπαιζαν αμέριμνα με τα παι-
χνίδια της φιλανθρωπίας που τους είχαν
προσφέρει οι κυρίες της καλής κοινωνίας
μέσα στα λασπόνερα. Ο δάσκαλος στη
στάση περίμενε το δρομολόγιο των 7 για
να πάει στο σχολείο. Ήταν σκεπτικός, με
τα προσφυγόπουλα που άφηνε πίσω του,
για άλλη μια μέρα χωρίς μάθημα. Για τα
παιδιά είναι ό,τι χειρότερο το «φιλόξενο»
και «φιλάνθρωπο» αυτό περιβάλλον.
Χρειάζονται επειγόντως σχολείο από το
Σεπτέμβρη, μονολόγησε, καθώς ανέβαινε
στο λεωφορείο.

Αντί επιλόγου
Περί «ουσίας» λοιπόν ο λόγος, που χτυ-

πά κατευθείαν στην καρδιά του προσφυ-
γικού – μεταναστευτικού, αποσκοπώντας
στον έλεγχο και το κέρδος. Η αγορασμένη
ελευθερία που ταξιδεύει με τα φουσκωτά
δουλεμπορικά διάτρητη από την απάτη,
δεν καταφέρνει να φτάσει ούτε μέχρι την
ακτή της ευδαίμονος χώρας.

Ξεφουσκώνει γρήγορα, όπως και η ελ-
πίδα για ένα καλύτερο αύριο και πνίγεται
στην πρώτη στεριά. Η συνέχεια γνωστή,
πλατείες, πάρκα, κέντρα φιλοξενίας, μια
φυλακή αναμονής στο όνειρο της «μαγευ-
τικής» Γερμανίας. Καθηλωμένοι λοιπόν
πρόσφυγες και μετανάστες, αποκομμένοι
από τον κοινωνικό ιστό, εύκολα μετατρέ-
πονται σε εξαρτώμενες «ροές», βαπορά-
κια του συστήματος, που συντηρεί και
συντηρείται με το παραμύθι των ίσων ευ-
καιριών στην «Ελεύθερη Ευρώπη» ή με
την «παραμύθα» για τους πιο αδύναμους.

γράφει η
Ανδριανή Στράνη

Διαφώνησαν. Τότε η άλλη που φορούσε ζακετάκι πλεκτό στο χρώμα του περιβάλ-
λοντος, την χαρακτήρισε βαμμένη. Της φάνηκε αστείο. Το είχε ξανακούσει παλιά,
κανά δυο φορές, τη μια όταν ήταν παιδί και την άλλη στην εφηβεία.

Όταν ήταν παιδί, τα καλοκαίρια, κάθονταν στο χωριό έξω από το σπίτι του Ανέστη
με την περγουλιά. Χαίρονταν και τραγουδούσαν γιατί κανένας δεν τους μάλωνε αφού
το σπίτι έμενε πάντα κλειστό. Στο διπλανό ψηλό δίπατο σπίτι που είχε το χρώμα του
περιβάλλοντος, οι μεγάλοι κουτσομπόλευαν· έτσι άκουσε να λένε για τον Ανέστη πως
μετά την εξορία και τον γλιτωμό από τα βασανιστήρια και τον θάνατο, ο τόπος δεν τον
χωρούσε, δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί γιατί ήταν πολύ βαμμένος (αυτό το έλεγαν
σιγά) και έτσι ξενιτεύτηκε στον κομμουνισμό. Τα εγγόνια του έρχονταν καμμιά φορά
μόνο. Έτσι τον συμπάθησε αυτόν τον Ανέστη γιατί είχε φοβερή αυλή που παίζανε μέχρι
και θέατρο και χάρηκε που γλίτωσε από τον θάνατο. Κι όλα αυτά γιατί ήταν βαμμένος.

Αργότερα, στην Γ΄ Λυκείου έκανε παρέα με τη μικρότερη κόρη ενός εργάτη που δού-
λευε σε εργοστάσιο στο Αγρίνιο. Είχαν τρία παιδιά και τα έβγαζαν πέρα δύσκολα, αλλά
ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Το σπίτι τους είχε πολλά βιβλία στριμωγμένα όπου υπήρχε
κενό χώρου· τα κενά μας τα καλύπτουμε με βιβλία, έλεγε χαριτολογώντας ο πατέρας
της Άρτεμης. Ο Χριστόφορος ήταν ευφυής και μορφωμένος, αν και δεν είχε καταφέρει
να τελειώσει τις σπουδές του γιατί δούλευε από μικρό παιδί. Παιδί και εγγόνι καπνερ-
γατών· τον συμπάθησε. Οι δικοί της δεν ήθελαν αυτή την παρέα για να μην μπλέξει με
τα κομματικά. Καλοί άνθρωποι, δεν λέω της είπε η μάνα της, αλλά πολύ βαμμένοι, βρε
παιδί μου.

Η μνήμη βιαστικά γύρισε 11 χρόνια πίσω. Νάτο πάλι το βάψιμο, που το θυμήθηκε!
Και να πεις ότι η Άρτεμη βαφόταν! Σε καμμία περίπτωση. Ήταν ροδόχρους από τη
φύση της με καθαρό μυαλό. Ο πατέρας της στη μεγάλη απεργία 2½ μήνες περιφρού-
ρησης και αγώνων, δεν έκανε πίσω. Οι ελλείψεις στην οικογένεια φάνηκαν γρήγορα,
το μάγουλο όμως κόκκινο! Όταν η εργοδοσία προσπάθησε να προσεγγίσει το σωματείο,
όπως και σήμερα –παλιά μου τέχνη κόσκινο– για τις γνωστές «ανταλλαγές», εκείνος
έβαλε πλάτη για το ψωμί και το δίκιο του κόσμου. Τις συμφωνίες δεν τις γούσταρε.
Από την άλλη, δεν ήθελε να πιστέψει ότι το σωματείο του θα κατέληγε σε ανταλλακτήριο
«αξιών».

Βαμμένος έτσι από το κόκκινο της αυγής του κόσμου και άυπνος βρέθηκε μετά από
τα επεισόδια που προκάλεσε η εργοδοσία, στο τμήμα με κάμποσες κατηγόριες. Η Άρ-
τεμη δεν έκλαψε, αλλά λουσμένη στο καθαρό κόκκινο πείσμωσε περισσότερο και στή-
ριξε τον πατέρα της. Αυτό την έκανε να χάσει μια χρονιά στο σχολείο και ταυτόχρονα
να κερδίσει την εκτίμηση της κολλητής της, που σιγά-σιγά άρχιζε να κοκκινίζει από
ντροπή, γιατί αυτή είχε όλα τα καλά και δεν είχε μάθει να παλεύει για τίποτα. Τα χρόνια
πέρασαν.

Στο Πανεπιστήμιο η παρέα έδεσε στο καθαρό κόκκινο, με άποψη για τη ζωή σε έναν
άχρωμο κόσμο. Όταν οι άλλοι φοιτητές επέλεγαν την ανώφελη σπατάλη της καθημε-
ρινότητας, οι «βαμμένοι» πάλευαν να μην περάσει καμμία αυθαιρεσία του πανεπιστη-
μιακού κατεστημένου. Αριθμητικά ήταν λιγότεροι, αλλά με το χρώμα τους έβαφαν τους
αγώνες της ζωής. 

Τότε ήταν που γνώρισαν τον Σ.Α. Πανεπιστημιακό δάσκαλο που στήριξε ανοιχτά τους
αγώνες τους με κίνδυνο να χάσει την Έδρα του. Φάνηκε ότι ήταν και αυτός βαμμένος.
Στο μάθημά του το αμφιθέατρο γέμιζε και οι φοιτητές τον άκουγαν με ανοιχτό το στόμα
να διδάσκει για έναν διαφορετικό Ναζωραίο. Ήταν ένας Χριστός βαμμένος κι αυτός
στο αίμα της Αλήθειας. Με τα χρόνια και τις εμπειρίες η ψυχή ζεστάθηκε, το φρόνημα
υψώθηκε και η παρέα των βαμμένων κατάλαβε πως ότι άξιζε στη ζωή ήταν χρωματι-
σμένο και δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω.

Μετά τις σπουδές τους, χωρίς την πολυτέλεια να περιμένουν τα όνειρά τους, βγήκαν
στη βιοπάλη και στην αναζήτηση εργασίας. Όπου κι αν πήγαιναν, όποια δουλειά κι αν
έκαναν είχαν θέση και άποψη και πάλευαν γι’ αυτή. Δεν έμεναν όμως για πολύ. Ο βαμ-
μένος είναι ιδιαίτερη πάστα ανθρώπου, δε βολεύεται εύκολα. Στην πορεία του χρόνου
γίνανε δάσκαλοι, αλλά βαμμένοι με το χρώμα του χρέους ν’ αλλάξουν τον κόσμο. Και
σε αυτήν την πορεία συνεχίζουν, γράφοντας με κόκκινο μελάνι προσωπικές και συλ-
λογικές πράξεις αντίστασης, μακριά από «συμφωνίες» και «ανταλλαγές», με την πε-
ποίθηση πως την αλλαγή του κόσμου θα τη ζωγραφίσουν οι βαμμένοι κι όχι οι άχρωμοι
που προσαρμόζονται στο χρώμα του περιβάλλοντος.

Οι βαμμένοι



Σ
τις 21 Μαΐου του 1975 μια νέα γυναίκα 41 ετών διαβαίνει την
πόρτα του ανωτάτου γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου,
το οποίο για την περίσταση στεγάζεται στον χώρο των φυλακών

του Στάμχαϊμ. Πρόκειται για κάποιο σημαντικό στέλεχος της δυτικο-
γερμανικής οργάνωσης ΡΑΦ (Φράξια Κόκκινος Στρατός). Το πρόσωπό
της είναι πρησμένο, τα μαύρα της μαλλιά κοντά κι αχτένιστα, το σώμα
της σκελετωμένο. Φοράει ένα μαύρο φόρεμα χωρίς ζώνη. Κρατείται
ήδη τρία χρόνια στις εν λόγω φυλακές υπό φοβερές συνθήκες κράτη-
σης. Λίγο πριν πατήσει στη δικαστική αίθουσα, είχε κλειδωθεί σε ένα
στενό κελί σαν μικρή σοφίτα, δίχως παράθυρο και φορώντας τις χει-
ροπέδες. Όταν μπήκε στην αίθουσα, όσοι την γνώριζαν τρόμαξαν. Ένα
απόκοσμο πλάσμα μπήκε, ένα πλάσμα που ερχόταν από το βαθύ σκο-
τάδι. Έμοιαζε με άνθρωπο που από στιγμή σε στιγμή λιποθυμάει. Η γυ-
ναίκα αυτή είχε μπροστά της μια δίκη μαμούθ, από την οποία δεν επέ-
ζησε. Στις 9 Μαΐου του 1976, 40 χρόνια πριν, βρέθηκε απαγχονισμένη
στο κελί της. Πρόκειται για την Ούλρικε Μαρίε Μάινχοφ, η οποία κατά
την ταπεινή μου γνώμη, υπήρξε, μαζί με την Γκούντρουν Ένσλιν, η πλέον
συγκροτημένη ιδεολογικά από όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΡΑΦ.

Ποια ήταν όμως αυτή η Ούλρικε Μάινχοφ; Τι την παρώθησε και
κάτω από ποιες συνθήκες να ακολουθήσει αυτόν τον αυτοκτονικό
δρόμο της ένοπλης αντιπαράθεσης με ένα πανίσχυρο κράτος; Ποιοι
λόγοι επέβαλαν αυτό το γιγαντιαίο αιώρημα μιας επιτυχημένης αρ-
χισυντάκτριας, διδάκτορος της δημοσιογραφίας, πρώην μέλους του
ΚΚ Γερμανίας, εμψυχώτριας της εξωκοινοβουλευτικής αντιπολί-

τευσης και μητέρας δύο μικρών δίδυμων κοριτσιών; Υπάρχει μία
εξαίρετη βιογραφία της Μάινχοφ η οποία επιχειρεί να αναλύσει τις
συνθήκες υπό της οποίες συγκροτήθηκε η ΡΑΦ. Μια βιογραφία που
απαντά σε αυτά τα ερωτήματα με όρους πολιτικής, ξεπερνώντας
όσα ανιστόρητα, γαργαλιστικά και βλακώδη γράφονται σχετικά.
Συγγραφέας της βιογραφίας είναι η Γιούτα Ντίτφουρτ.

Η Γιούτα Ντίτφουρτ γεννημένη το 1951, είναι κοινωνιολόγος,
πολιτική ακτιβίστρια και συγγραφέας. Έζησε μεταξύ άλλων χωρών
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ και ως ρεπόρτερ για το εξω-
τερικό έγραψε για την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και την
Κούβα. Υπήρξε μέλος των Πρασίνων και από το 1984 έως το
1988 κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος. Απεχώρησε από τους
Πράσινους το 1991 λόγω της δεξιάς στροφής του κόμματος αυ-
τού υπό τον Γιόσκα Φίσερ. Από το 2011 είναι
μέλος της Βουλής του κρατιδίου της Έσσης με
τους «Οικολόγοι και Αντιρατσιστική λίστα». Το
βιβλίο της: «Η βιογραφία της Ούλρικε Μάιν-
χοφ» κυκλοφόρησε το 2007 από τις εκδόσεις
Ούλσταϊν. Τελευταία, η Γιούτα Ντίτφουρτ έκανε
μια σημαντική παρέμβαση με αφορμή τις βλα-
κείες που γράφονται για την Μάινχοφ. Αυτήν
ακριβώς την παρέμβασή της μεταφράσαμε και
παρουσιάζουμε. 

Γιάννης Παπαδόπουλος

Γράφει λοιπόν η Γιούτα Ντίτφουρτ:«Οκτώ
χρόνια μετά την έκδοση της βιογραφίας μου για
την Μάινχοφ από πολλές πλευρές συνεχίζουν να
αναμασώνται οι παλιοί μύθοι, τους οποίους πα-
λαιότερα είχα ανασκευάσει ασχολούμενη επί μα-
κρόν. Συνεχίζουν να ισχυρίζονται πως η Ούλρικε
Μάινχοφ προήρχετο από μια αντιφασιστική χρι-
στιανική οικογένεια, πως ανατράφηκε από μια
προοδευτική θετή μητέρα, την Ρενάτε Ρίμεκ, και
άρχισε να χρησιμοποιεί τα εκρηκτικά επειδή την
απατούσε ο σύζυγός της. Μπερδεμένη και χωρίς
σχέδιο πήδηξε από ένα παράθυρο τον Μάιο του
1970 κατά την απελευθέρωση του Αντρέας Μπά-
αντερ και έτσι πέρασε στο αντάρτικο πόλης. Αρ-
γότερα, αυτή η «κορακομάνα» εγκατέλειψε ακό-
μη και τις δίδυμες κόρες της, ενώ είχε πάρει το
δρόμο του ένοπλου αγώνα και στο τέλος αυτο-
κτόνησε λόγω της ρήξης της με την Γκούντρουν
Ένσλιν και όχι λόγω των απάνθρωπων συνθηκών
κράτησης. 

Τα αναρίθμητα αρχεία τα οποία επεξεργάστη-
κα για την εργασία μου ήταν ανέγγιχτα, όπως το
χιόνι που πέφτει φρέσκο. Άλλοι συγγραφείς δεν
μπήκαν καν στον κόπο να τα διαβάσουν. Ήταν
ασφαλώς πολύ ευκολότερο να θυσιάσουν τα στοι-
χεία έναντι των μύθων.

Οι Μάινχοφ ήταν χριστιανοί και ναζί. Ο πα-

τέρας Βέρνερ ήταν ένας εγωπαθής ιστορικός
τέχνης, ο οποίος συμμετείχε στη ναζιστική καμ-
πάνια κατά της «εκφυλισμένης τέχνης». Η ιστο-
ρικός Ρενάτε Ρίμεκ αρνούνταν μέχρι τον θάνατό
της το 2003 τη συμμετοχή της στο ναζιστικό
κόμμα και αποσιώπησε πως άρχισε την καριέρα
της στο «Πανεπιστήμιο των SS» στην Ιένα. Ο
σύζυγος της Ούλρικε δραστηριοποιούνταν όλο
και περισσότερο με την δεξιά, ακριβώς όπως
και το άλλοτε μέλος της ΡΑΦ, ο Χόρστ Μάλερ,
ο οποίος σήμερα είναι νεοναζί. Η Ούλρικε Μάιν-
χοφ, η οποία στο μεταξύ ήταν δραστήρια κι αγω-
νιστική, έπρεπε να προστατεύσει τις κόρες της
από τον βάναυσο σύζυγό της. 

Ό, τι συγκέντρωσε ο Στέφαν Άουστ στο βιβλίο
του «Το Σχήμα Μπάαντερ Μάινχοφ» προέρχεται
κατά το μεγαλύτερο μέρος του από αστυνομικά
αρχεία και από αμφισβητήσιμες μαρτυρίες. Το
τρίο Μπέρντ Άιχινγκερ (παραγωγός και σεναριο-
γράφος), Ούλι Έντελ (σκηνοθέτης) και Στέφαν
Άουστ (συγγραφέας) δημιούργησε και το ομώνυμο
φιλμ. Το τρίο κόμπαζε για την ιστορική ακρίβειά
του και ισχυρίζονταν πως κάλυπτε κάθε εκδοχή.
Όμως πολλές σκηνές της ζωής της Ούλρικε στε-
ρούνται αντικειμενικότητας και στο βιβλίο και το
φιλμ. Υπάρχει επίσης και μια τετάρτη μη ουδέ-
τερη πηγή, που ήταν η εγκληματολογική ομο-

σπονδιακή υπηρεσία.
Η ενασχόληση με την ιστορία της ζωής τής

Ούλρικε αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα για
το πώς ποδηγετείται η σιωπηλή πλειοψηφία. Μύ-
θοι που προκαλούν ενδιαφέρον γεννούνται από
την καταρρακωμένη εικόνα ενός ανθρώπου. Επί-
σης η βιογραφία της είναι κατάλληλη όσο καμία
άλλη, ώστε να εικονογραφηθούν τα πέτρινα με-
ταπολεμικά αυταρχικά χρόνια της παλαιάς ομο-
σπονδιακής δημοκρατίας.

Η Ούλρικε Μάινχοφ γεννήθηκε στις 7 Οκτω-
βρίου του 1934 στο Όλντενμπρουκ και δεν ήταν
μια θαρραλέα νεαρή χριστιανή, αλλά ένα είδος
μπίτνικ. Φορούσε πανταλόνια, κάπνιζε στο δρόμο,
διάβαζε υπαρξιστές φιλοσόφους και αγαπούσε
τη μοντέρνα τέχνη. Στο γυμνάσιο δεν τρομοκρα-
τούνταν από τους αυταρχικούς ναζί δασκάλους
της και απαιτούσε από αυτούς σεβασμό. Παρά
τρίχα δεν εγκατέλειψε το σχολείο. Η νεαρή Ούλ-
ρικε χόρευε με ευχαρίστηση γεμάτη πάθος, έπαι-
ζε φλιπεράκι σ’ ένα τζαζ κλαμπ και πολιτικά
ένιωθε κοντά στην αριστερή πτέρυγα του σοσιαλ-
δημοκρατικού κόμματος. Αγάπησε τον νεαρό καλ-
λιτέχνη Τόμας Λενκ και αργότερα τη συνομήλικη
της Μαρία. Η Ρενάτε Ρίμεκ, η θετή της μητέρα,
απαγόρευσε και τις δύο σχέσεις και την ορφανή
Ούλρικε, που ήταν τότε χωρίς μέσα προς το ζειν,
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αιώρημα
40 χρόνια από την εξόντωση της Ούλρικε Μάινχοφ



την απείλησε να
την πετάξει στο
δρόμο ή να την

κλείσει σε ίδρυμα. Η
απειλή αυτή ήταν σαφής.

Στα μέσα του ψυχρού πολέμου, ως φοιτήτρια,
εμπνεόμενη από τον Μαρξ και από τον αγώνα κατά του

επανεξοπλισμού της Γερμανίας και κατά της απαγόρευσης
του ΚΚ Γερμανίας, δραστηριοποιείται στο κίνημα κατά των ατο-

μικών όπλων. Ίδρυσε την πρώτη ομάδα κατά των ατομικών όπλων και ορ-
γάνωσε σχετική εκδήλωση στο Μίνστερ (1958). Με όλα αυτά ήρθε σε ρήξη
με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ο κύριος λόγος ήταν πως το κόμμα,
υπηρετώντας εκλογικές σκοπιμότητες, ένεκα δηλαδή της κυβερνησιμότητάς
του, αναγνώριζε το ΝΑΤΟ και υπηρετούσε την καπιταλιστική διαχείριση.
Άρχισαν οι ίντριγκες κατά της νεαρής Μάινχοφ, που έφτασαν μέχρι την «πα-
ράγκα» στη Βόνη (χώρος επεξεργασίας των θέσεων του σοσιαλδημοκρα-
τικού κόμματος, που τα μέλη τον έλεγαν παράγκα. (σ.τ.μ)). Όταν η Ούλρικε
Μάινχοφ και οι πολιτικοί της φίλοι αποδέσμευσαν το φοιτητικό συμβούλιο
στο Δυτικό Βερολίνο από την κηδεμονία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος
κι όταν επέβαλαν την απαίτηση έναρξης συνομιλιών με την Ανατολική Γερ-
μανία, τότε ξέσπασε μια ολόκληρη καμπάνια του τύπου, η οποία δεν υστε-
ρούσε σε τίποτε από την μετέπειτα υποδαύλιση του μίσους κατά της εξω-
κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης από το συγκρότημα Σπρίνγκερ. Το σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα εξεδίωξε την Ούλρικε και από τη νεολαία του.

Απογοητευμένη με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και επηρεασμένη από
την προσωπική ιστορία γερμανών κομμουνιστών οι οποίοι επέζησαν των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και τώρα διώκονταν εκ νέου, η Ούλρικε Μάιν-
χοφ προσχώρησε το φθινόπωρο του 1958 στο παράνομο κομμουνιστικό κόμ-
μα Γερμανίας. Από το σημείο αυτό και μετά άρχισε η παρακολούθησή της
από τις αρχές. Το ΚΚ Γερμανίας έπεισε τη Μάινχοφ να γίνει το 1959 συντά-
κτρια του περιοδικού «Κονκρέτ» που εκδίδετο στο Αμβούργο. Το 1961 έγινε
αρχισυντάκτρια. Από το 1961 έγραφε για την αναγκαιότητα μιας «νέας αρι-

στεράς». Το 1964 τα έσπασε με το κομμουνιστικό κόμμα το οποίο μετετράπει
σε ένα δογματικό κόμμα. Το 1967 η Ούλρικε συνδέθηκε με την εξωκοινο-
βουλευτική αντιπολίτευση, όπως επίσης συνδέθηκε φιλικά και με τον Ρούντι
Ντούτσκε οπότε και μετέβη στο Βερολίνο. Ήταν τότε 33 ετών, μια επιφανής
πολιτική αναλύτρια, υποψήφια διδάκτορας και μητέρα, η οποία ανέτρεφε
μόνη τις εξάχρονες δίδυμες κόρες της. Από την αρχή του 1960 ήταν ήδη
γνωστή για τα μεγαλειώδη της ρεπορτάζ σχετικά με τις δίκες των ναζί, για
τα εγκαταλελειμμένα παιδιά των ιδρυμάτων, για τις βιομηχανικές εργάτριες
και για τους λεγόμενους «γκάσταρμπαϊτερ», τους ξένους εργάτες. «Το 1964
ήταν το μόνο πρόσωπο στη Γερμανία το οποίο επιθυμούσε με σοβαρότητα
και ειλικρίνεια να πληροφορηθεί για τις συνθήκες ζωής των Εβραίων στο
γκέτο της Βαρσοβίας», έγραψε στην αυτοβιογραφία του ο Μάρσελ Ράιχ Ρα-
νίσκι. Ακόμη και υπό πίεση, ο Ρανίσκι δεν παραιτήθηκε από αυτήν του την
εξομολόγηση.

Η κατάσταση στο Δυτικό Βερολίνο τη δεκαετία του ́ 60 ήταν τόσο απειλη-
τική, ώστε η Μάινχοφ παρακάλεσε την Ανατολική Γερμανία να τους προμη-
θεύσει οικοδομικά κράνη, ώστε να μπορούν να προστατεύονται οι δυτικο-
βερολινέζοι αριστεροί διαδηλωτές. Η αστυνομία του δυτικού Βερολίνου ήταν
διαποτισμένη από παλιούς ναζί, καθώς και από παλαιότερα στελέχη της
Βέρμαχτ και των SS. Η αστυνομία επεδείκνυε μεγάλη ωμότητα κατά της
νέας αριστεράς με την επιδοκιμασία ενός μέρους της κοινής γνώμης και με
την επίνευση του συγκροτήματος Σπρίνγκερ. Στην Πορτογαλία, την Ισπανία
και την Ελλάδα επικρατούσαν φασιστικές δικτατορίες. Ο Ρολ (πρώην σύζυγός
της Μάινχοφ) φρόντισε να χάσει την όποια επιρροή είχε στο «Κονκρέτ». Το
χριστιανοδημοκρατικό κόμμα επιτίθετο στο γεγονός ότι η Μάινχοφ ως δι-
δάκτορας πλέον της δημοσιογραφίας εργαζόταν στο πανεπιστήμιο του Βε-
ρολίνου. Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι με το όνομα «Μπάμπουλε», το οποίο επι-
μελούνταν τής το αφαίρεσαν και ο επιστήθιος φίλος της Ρούντι Ντούτσκε
έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας. Η εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση
διασπάται λόγω της επίθεσης των χωρών του συμφώνου της Βαρσοβίας
κατά της άνοιξης της Πράγας, για την οποία η Μάινχοφ έτρεφε συμπάθεια.
Ό πόλεμος στο Βιετνάμ αγρίευε όλο και περισσότερο. Η Μάινχοφ έβλεπε
παντού αδιέξοδα και συζητούσε με φίλους της γύρω από τον ένοπλο αγώνα.
Νόμιζε, εσφαλμένα, πως η ομοσπονδιακή Γερμανία ήταν σε προεπαναστα-
τική κατάσταση και αυτό που έλειπε ήταν να οξυνθεί από στρατιωτικού τύπου
αβάν γκάρντ, τη ΡΑΦ. Αρχές του 1970 προμήθευσε τη ΡΑΦ χρήματα για
όπλα. Η Ούλρικε Μαίνχοφ εξασφάλισε στέγη στα παιδιά της, υποθήκευσε
όλη της την περιουσία με ένα συμβόλαιο υποθήκης πάνω από 40.000 μάρκα,
έβαλε τα λεφτά στην τσάντα της και τράβηξε το δρόμο της. Πρώτος σταθμός
η απελευθέρωση του Αντρέας Μπάαντερ. 

Πέντε χρόνια αργότερα, φτάνουμε στο Μάιο του 1975. Τέτοια δίκη, όπως
η δίκη του Στάμχαιμ, δεν είχε ξαναϋπάρξει στη Δυτική Γερμανία. Ήταν η μο-
ναδική, μαζί με τη δίκη του Άουσβιτς, για την οποία υπήρχε ένα πρωτόκολλο
λέξεων. Ακόμη και οι γιατροί του δικαστηρίου διαπίστωσαν ότι κανένας κρα-
τούμενος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει υγιής τέτοιων συνθηκών κράτησης,
πολλώ δε μάλλον και μία δίκη. Το κράτος όμως επέμεινε στη διεξαγωγή
της δίκης υπό τις παρούσες συνθήκες. Στις 9 Μαΐου του 1976 η Ούλρικε
βρέθηκε απαγχονισμένη στο κελί της. Καγκελάριος της Δυτικής Γερμανίας
ήταν ο Χέλμουτ Σμίτ.

Με την Πορτογαλική επανάσταση του 1974, έληξαν οι αποικιακοί πόλεμοι
στην Αγκόλα, στη Μοζαμβίκη και στη Γουινέα, ενάντια στους οποίους αγω-
νίστηκε η Ούλρικε Μάινχοφ. Επίσης, έπεσε και η δικτατορία στην Ελλάδα.
Οι περισσότεροι νέοι αριστεροί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερ-
μανίας γνωρίζουν την εξωκοινοβουλευτική αντιπολίτευση μόνον από διη-
γήσεις. Ακόμη δεν υπάρχει καμία δημοσίευση των κειμένων της Ούλρικε
Μάινχοφ. Κάτι τέτοιο δεν έχει εμποδιστεί από το γερμανικό κράτος. Όχι, γι’
αυτό φροντίζουν οι ίδιες της οι κόρες».

Εδώ κλείνει η παρέμβαση της Γιούτα Ντίτφουρτ. Είναι μια σύντομη πε-
ριοδολόγηση στους σημαντικούς σταθμούς της πολιτικής δράσης της Ούλ-
ρικε Μάινχοφ, πριν ενταχθεί ψυχή τε και σώματι στη ΡΑΦ. Από την ριζο-
σπαστική νεολαία του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος στο ΚΚ Γερμανίας,
μετά στους τιτάνιους αγώνες της στο πλευρό της εξωκοινοβουλευτικής
αντιπολίτευσης και του Ρούντι Ντούτσκε, μέχρι το γιγαντιαίο της αιώρημα:
Την προσχώρησή της στη ΡΑΦ. 

Η εισαγωγή, η μετάφραση του κειμένου της Γιούτα Ντίτφουρτ και ο επίλογος
έγιναν από το Γιάννη Παπαδόπουλο και αφιερώνονται στη μνήμη του Νίκου
Μανδανίση, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας. Ήταν ένας εκ των πρωτεργατών
του σχήματος «Ενότητα Αριστερών Καθηγητών» στην ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζε-
φυρίου - Φυλής 
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Για τη Γερμανία (1939) του Μπέρτολντ Μπρεχτ

Εσείς, βαυαρικά δάση, φιλικά, εσείς, πόλεις του Μάιν,
Έσση πευκόφυτη, εσύ, Μέλανα Δρυμέ σκιερέ

Εσείς θα μείνετε.

Της Θουριγγίας κοκκινωπές πλαγιές
Του Μαγδεβούργου βλάστηση αραιή κι

Εσείς, μαύρες πόλεις του Ρήνου,
Που σας διατρέχουν σχεδίες μεταλλικές,

Γιατί
Δεν πρέπει να μείνετε;

Κι εσύ, Βερολίνο πολυπρόσωπο, πολύβουο
Πάνω και κάτω από την άσφαλτο, μπορείς να μείνεις.

Κι εσείς, λιμάνια χανσεατικά, θα μείνετε κι εσείς πόλεις της Σιλεσίας
Καπνοσκέπαστες, που κοιτάτε κατά την ανατολή, κι εσείς θα μείνετε.

Μόνο το απόβρασμα των στρατηγών και των τοποτηρητών του φύρερ,
Μόνο οι κύριοι βιομήχανοι και οι σπεκουλάντες του χρηματιστηρίου,
Μόνο οι τσιφλικάδες και οι εξουσιαστές πρέπει να εξαφανιστούν.

Ουρανός και γη κι αέρας κι ό,τι ο άνθρωπος 
Δημιούργησε

Μπορεί να μείνει, αλλά
Ο εσμός των εκμεταλλευτών, αυτός

Δεν μπορεί να μείνει.

(μετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος) 
(Αφιερώνεται στο Θανάση Τσιριγώτη στον οποίο αρέσει πολύ ο Μπρεχτ)



Το κείμενο που παρουσιάζει η Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής για τα προβλήματα της ελληνικής
εκπαίδευσης δεν έχει τίποτα το πρωτό-
τυπο και το ουσιαστικό να πει. Σε επι-
γραμματική διατύπωση, χωρίς καμιά ου-
σιαστική τεκμηρίωση και αναφορά σε
επιστημονική βιβλιογραφία, απλά επα-
ναλαμβάνει τα ιδεολογήματα και τις κα-
τευθύνσεις των προηγούμενων αστικών
κυβερνήσεων και των υπερεθνικών μη-
χανισμών του κεφαλαίου (Ε.Ε, Ο.Ο.Σ.Α,
Παγκόσμια Τράπεζα) για την άσκηση
νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής πολι-
τικής. Η πολιτική και ιδεολογική του
σημασία είναι ότι υιοθετεί πλήρως τη
νεοφιλελεύθερη ατζέντα και τις αρχές
του Ο.Ο.Σ.Α για την εκπαίδευση. 

Εξάλλου η πολιτική συνεργασία της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τον συγ-
κεκριμένο οργανισμό ξεκινά από την
πρώτη περίοδο της εξουσίας της με τη
συνάτηση Α.Τσίπρα - Α. Γκουρία και την
ανοιχτή έκφραση θαυμασμού από πλευ-
ράς του σημερινού πρωθυπουργού για
την εργαλειοθήκη του συγκεκριμένου
οργανισμού. 

Ο ρόλος του Ο.Ο.Σ.Α είναι γνωστός τις
τελευταίες δεκαετίες για την προώθηση
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με βα-
σικό υπόβαθρο τον προσανατολισμό του
σχολείου στις απαιτήσεις της καπταλι-
στικής αγοράς και κερδοφορίας, την
ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών της εκ-
παίδευσης και την υπονόμευση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτι-
κών, των μορφωτικών δικαιωμάτων μα-
θητών και φοιτητών και τη νεοσυντηρητική
κηδεμόνευση της μαθησιακής διαδικα-
σίας, με σκοπό την επιβολή συγκεριμένων
δεξιοτήτων και εργαλειακών γνώσεων,
μέσω του προγράμματος PISA. Με με-
θοδολογικό υπόβαθρο, σε σταθερή βάση,
τη θεωρία του “ανθρώπινου κεφαλαίου’’
θεωρεί την εκπαίδευση ως θεμελιώδη
μηχανισμό της οικονομικής (καπιταλι-
στικής) μεγέθυνσης και προτείνει τη δια-
μόρφωση εκπαιδευτικής διαδικασίας με
βάση αυτόν τον προσανατολισμό. Έτσι η
σχολική αλλά και ευρύτερα η συνολική
εκπαίδευση έχει τα χαρακτηριστικά μιας
επένδυσης και το οικονομικά παραγωγικό
συστατικό της σχολικής παιδείας σύμ-
φωνα με το θεμελιωτή της θεωρίας είναι

η επένδυση σε ειδικότητες και γνώσεις,
οι οποίες παράγουν τα μελλοντικά κέρδη
και συνεπώς έχει τα χαρακτηριστικά μιας
επένδυσης σε οποιαδήποτε άλλα παρα-
γωγικά αγαθά.1

Σ’ αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό
πολιτικό πλάισιο αρχών η ‘’Αριστερά’’
του γ’ μνημονίου βρήκε το σχεδιαστή
και οργανωτή του πλαίσιού της εκπαι-
δευτικής της μεταρρύθμισης. Αλλά και
ούτε σ’ αυτό το σημείο πρωτοτυπεί. Η
παρουσία του Ο.Ο.Σ.Α στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα βρίσκεται
πίσω από κρίσιμες στιγμές επιβολής
από την πλευρά των διαφόρων μεταπο-
λιτευτικών κυβερνήσεων νεοσυντηρη-
τικών λογικών στο εκπαιδευτικό σύστημα,
όπως ήταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1997 και η θεσμοθέτηση του μνη-
μονιακού νόμου 3848/ 2010, επί Υπουρ-
γίας Α.Διαμαντοπούλου. 

Ήδη από το 1996 ο Ο.Ο.Σ.Α θα θέσει
στο στόχαστρο τη δημόσια χρηματοδό-
τηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος με το πρόσχημα της ανεπάρ-
κειας των δημοσίων δαπανών: “Σε ό,τι
αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση κά-
ποια συμμετοχή των γονέων στα δίδακτρα
και τα άλλα έξοδα –ανάλογα με το εισό-
δημά τους– δεν φαίνεται αδιανόητη
στους εξεταστές’’2, ενώ θα καταγγείλλει
“ τη μηχανιστικη κοινωνική ισότητα όσον
αφορά τα δικαιώματα των μαθητών και
των φοιτητών σε δωρεάν βιβλία και σί-
τιση(...) και ως εκ τούτου οι νέοι εθίζονται
πρώιμα στις προϋποθέσεις ενός συστή-
ματος επιχορηγήσεων που στέκεται εμ-

πόδιο σε κάθε αποτελεσματική μορφή
διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγη-
σης, που δεν βοηθά στην ανάτυξη πιο
εκλεπτυσμένων μορφών ατομικής πρω-
τοβουλίας “

Το 2011, και ενώ η χώρα βρίσκεται
κάτω από καθεστώς βρίσκεται κάτω από
καθεστώς εξευτελιστικής επιτροπείας
των δανειστών και η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας έχει καθαρό-
αιμο νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό,
ο Ο.Ο.Σ.Α θεωρεί ότι το πολιτικό και
κοινωνικό κλίμα είναι το κατάλληλο για
μια επιθετική εκπαιδευτική πολιτική,
που θα σαρώσει κάθε κοινωνικό δι-
καίωμα στην εκπαίδευση, θα προωθήσει
την ιδωτικοποίηση των λειτουργιών της
και θα συντρίψει κάθε ριζοσπαστική αν-
τίσταση σ’ αυτές τις πολιτικές. 

Με την έκθεση που παρουσιάζεται το
2011 στο στόχαστρο του Ο.Ο.Σ.Α3 μπαίνει
η αναλογία μαθητών - εκπαιδευτικών,
το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών,
προτείνεται η συγχώνευση και η κατάρ-
γηση σχολικών μονάδων, κάθε βαθμίδα
του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει
ν΄αναλάβει την ευθύνη για την αποδοτική
χρήση των πόρων του, η πρόσληψη των
εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου από
το διευθυντή, ο οποίος σύμφωνα με την
έκθεση πρέπει να λειτουργεί πλέον ως
διοικητικός και οικονομικός μάνατζερ,
επίθεση στη μονιμότητα της εργασίας
του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ ως
ανασχετικοί παράγοντες στην εκπαιδευ-
τική μεταρρύθμιση, όπως την οραματίζεται
το αστικό -τεχνοκρατικό κατεστημένο 
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Πρώτες σκέψεις για το πόρισμα
της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής



γράφει ο Χρήστος Ρέππας

Το κίνημα που, εδώ και τριάντα χρόνια, μετασχημάτιζε το σχολείο προς
μια πανομοιότυπη κατεύθυνση τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό στη θλιβερή
ιστορική του αλήθεια. Κάτω από τη διπλή επίκληση“ εκδημοκρατισμού της
εκπαίδευσης’’ (πρόκειται για απόλυτο ψεύδος) και την αναγκαία προσαρμογή
στον σύγχρονο κόσμο (εδώ έχουμε μισή αλήθεια), αυτό που καθιερώνεται
μέσα απ’ όλες αυτές τις εξίσου άθλιες μεταρρυθμίσεις είναι το σχολείο του
Ολοκληρωτικού Καπιταλισμού, δηλ. το σχολείο ως μία από τις αποφασιστικές
λογισμικές βάσεις αφετηρία για τις πιο μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες –από
τη στιγμή που ολοκληρώθηκε σε γενικές γραμμές η διαδικασία αναδιάρ-
θρωσής τους– ώστε να διεξάγουν με όλη την επιθυμητή αποτελεσματικότητα
τον παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο του 21ου αιώνα.

Ζαν Κλωντ Μισεά: Η Εκπαίδευση της Αμάθειας, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ σελ. 34.



του οργανισμού,
είναι το ισχυρό πνεύμα

κοινωνικής δικαιοσύνης
που χαρακτηρίζει την ελληνική

κοινωνία, η περιορισμένη παράδοση
που υπάρχει σε ιδιωτικούς φορείς για
την εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών, τα
ισχυρά εργατικά συνδικάτα, το δικαίωμα
του συνεταιρίζεσθαι όπως εντοπίζεται
στις διατάξεις του συντάγματος (άρθρο
12), οι απεργίες και οι διαδηλώσεις εναν-
τίον των απειλών για τα εργασιακά δι-
καιώματα. 

Το κείμενο της Έκθεσης θα ολοκλη-
ρώσει με δύο προτάσεις, χαρακτηριστι-
κές της νεοφιλελευθερης λογικής του:
την αξιολόγηση των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων των σχολείων μέσω αξιο-
λόγησης των μαθητών σε εθνικό επίπεδο
και την ελεύθερη επιλογή σχολείου από
τους γονείς, μετασχηματίζοντας την εκ-
παίδευση σε μια ιδιωτική - καταναλωτική
πρακτική. 

Σε ένα τέτοιο κείμενο, μ’ αυτό τον
ακραίο αντικοινωνικό και αντιεκπαιδευ-
τικό προσανατολισμό, η σημερινή ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας τη μόνη αν-
τίρρηση που βρήκε να προβάλλει είναι
ότι απλώς περιέχει παλιά και παρωχη-
μένα δεδομένα και ότι συνεπώς αυτό
που χρειάζεται είναι η επικαιροποίησή
του με τα σύγχρονα δεδομένα, αφήνοντας
στο απυρόβλητο το νεοσυντηρητικό πλαί-
σιο αρχών του, για το οποίο όπως έδειξαν
και οι σχετικές δηλώσεις του βουλευτή
του κυβερνώντος κόμματος Αλ. Τριαν-
ταφυλλίδη, αλλά και τα κείμενα πορί-
σματα της Επιτροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής και του Εθνικού και
Κοινωνικού Διαλόγου, γοητεύουν αρκετά
και βρίσκουν ευνοϊκή υποδοχή στο πο-
λιτικό περιβάλλον της νεομνημονιακής
“Αριστεράς”.

Η επιλογή του Ο.Ο.Σ.Α
ως σχεδιαστή εκπαιδευ-
τικών αλλαγών στην ελ-
ληνική πραγματικότητα
μαρτυρεί όχι μόνο την
ιστορική αφασία και τον
πολιτικό καιροσκοπισμό
του συγκεκριμένου πολι-
τικού χώρου αλλά κυρίως
το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει πλέον διαβεί οριστικά
το Ρουβίκωνα και στα θέ-
ματα της εκπαίδευσης και
αποτελεί εκφραστή, της
αστικής - μνημονιακής
πολιτικής. και σ’ αυτό το
πεδίο.

Με τα κείμενα που έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Μορφωτικών Υπο-

θεσεων της Βουλής και την Έκθεση -
συνόψιση των συμπερασμάτων του Εθνι-
κού και Κοινωνικού Διαλόγου φανερώ-
νεται ότι η στροφή αυτή αποκρυσταλ-
λώνεται ιδεολογικά και πολιτικά, κάθε
άλλο παρά συγκυριακή είναι και ότι θα
έχει μόνιμο χαρακτήρα. 

Η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης
ατζέντας για την εκπαίδευση στο συγ-
κεκριμένο κείμενο αλλά και σε άλλα
της Επιτροπής του Εθνικού και Κοινω-
νικού Διαλόγου για την Παιδεία έχει ως
βάση της τη λεγόμενη αυτονομία της
σχολικής μονάδας, εισηγείται την απο-
κέντρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, τόσο σε διοικητικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, με
τον προσανατολισμό του σχολικού προ-
γράμματος, και με την πρόταση ιδιωτι-
κοποιημένων σχημάτων χρηματοδότησης
τα οποία δικαιολογούνται στο όνομα των
σημερινών προγραμμάτων δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, αλλά είναι ξεκάθαρο
από τη συνολική ανάγνωση του κειμένου
ότι υποκρύπτουν μια συνολικότερη αν-
τίληψη μετασχηματισμού για τι πρέπει
να είναι στις σημερινές συνθήκες η εκ-
παίδευση: τη βλέπουν, με βάση αυτά
που προτείνουν ως μια ιδιωτική- κα-
ταναλωτική πρακτική και ανταλλακτική
αξία, το κόστος της οποίας είναι ατομική
ευθύνη αυτών που εκπαιδεύονται. 

Έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία
για το πως κατανοείται και παρουσιάζεται
από τους συντάκτες του κείμένου η κοι-
νωνική λειτουργία της εκπαίδευσης. Πα-
ρουσιάζεται αφηρημένα με αταξικό τρό-
πο ως θεσμός που συμβάλλει γενικά
και αόριστα στην ανάπτυξη της κοινωνίας,
χωρίς να ξεκαθαρίζεται το είδος των
κοινωνικών (καπιταλιστικών) σχέσεων
στα πλαίσια των οποίων ξεδιπλώνεται
η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για να δικαιολογηθεί ο καθεστωτικός

χαρακτήρας των εκπαιδευτικών επιλογών
της σημερινής κυβέρνησης υιοθετείται
μια εντελώς ρηχή, θετικιστική και κυρίως
αταξική αντίληψη για το χαρακτήρα και
τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Το κεί-
μενο στο σημείο αυτό είναι μια ολοκλη-
ρωτική αποκοπή από τον πολιτισμό και
τη σκέψη της Αριστεράς, κινείται σε
ιδεολογική και μεθοδολογική αντιπα-
λότητα με τη μαρξιστική θεωρία της εκ-
παίδευσης, είναι περισσότερο μια τε-
χνοκρατική ανάγνωση της ελληνικής εκ-
παιδευτικής πραγματικότητας, που απη-
χεί τον τρόπο σκέψης των γραφειοκρατών
των Βρυξελλών και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Ο ιδεολογικός και αξιακός ορίζοντας
του κειμένου είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός
στη διεθνοποιημένη εκδοχή του, ανα-
πτύσσεται σ’ αυτό μια εργαλειακή και
επιφανειακή ανάλυση, με στόχο τη συμ-
βολή της εκπαίδευσης στην επίλυση
προβλημάτων της καπιταλιστικής οικο-
νομίας, θυσιάζοντας την μορφωτική προ-
οπτική των λαϊκών στρωμάτων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το κείμενο επικεν-
τρώνει στην έννοια της ‘’αυτονομίας’’
και της ‘’αποκέντρωσης’’ των εκπαι-
δευτικών θεσμών, όπως όλες οι τεχνο-
κρατικές αναλύσεις των πολιτικών ορ-
γανισμών του κεφαλαίου. Η υιοθέτηση
των όρων “ αυτονομία ‘’, “ αποκέντρω-
ση’’,” κοινωνία της γνώσης” στην κυ-
ρίαρχη παιδαγωγική σκέψη και εκπαι-
δευτική ανάλυση αντανακλά ένα μεγάλο
εύρος μετασχηματισμών στο πως γίνεται
αντιληπτός ο ρόλος της εκπαίδευσης
σε συνθήκες διεθνοποίησης του κεφα-
λαίου. 

Η εκπαίδευση και η επιστήμη οφεί-
λουν να υπηρετούν την αποδοτικότητα
του συστήματος, γιατί στα πλαίσια της
μεταμοντέρνας αντίληψης για το τέλος
των μεγάλων αφηγήσεωνii,που αποτελεί
και τη θεωρητική βάση αυτών των από-
ψεων, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα
από τον ορίζοντα των κεφαλαιοκρατικών

σχέσεων παραγωγής.4

Η εξουσιαστική αφασία
και η όλο και περισσότερο
κομφορμιστική σκέψη
που διακρίνει τη σημερινή
νεομνημονιακή “αριστε-
ρά’’, η πολιτική της πρόσ-
δεση στα συμφέροντα των
δανειστών και του ελλη-
νικού κεφαλαίου, την κά-
νει να αφομοιώνει όχι
μόνο τους στόχους και
τους προσαναολισμούς
των κυρίαρχων εκπαιδευ-
τικών πολιτικών, αλλά και
το εννοιολογικό σύμπαν
που δικαιολογεί την ύπαρ-
ξή τους. 

απόψ
εις
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:
Ανοίγοντας το σκηνικό της 
ιδιωτικοποίησης στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με τους συντάκτες του κει-
μένου: “η τελευταία εικοσαετία σημα-
δεύτηκε από μεγάλες αλλαγές στον τομέα
της εκπαίδευσης στη μεγάλη πλειονότητα
των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αλλαγές αυ-
τές οδήγησαν σε μια διεύρυνση εκπαι-
δευτικών πολιτικών ευνοούσαν την αυ-
τονομία της σχολικής μονάδας(...) η
έννοια της αυτονομίας της σχολικής μο-
νάδας αποτελεί τη βασική αρχή της εκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία
διαρθώνεται κατά τους συντάκτες της
έκθεσης σε τρεις τομείς: α. παιδαγωγική
αυτονομία, β. διοικητική αυτονομία, γ.
οικονομική αυτονομία.” Η τελευταία
αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στη
σχολική μονάδα να διαχειριστεί τους πό-
ρους της ή και ν’ αναζητήσεις νέους’’5

Η αόριστη αναφορά στις εκπαιδευτι-
κές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο την
τελευταία εικοσαετία, χωρίς καμιά επι-
σήμανση του πολιτικού και ιδεολογικού
πρόσημου αυτών των αλλαγών, αλλά
κυρίως, χωρίς καμιά αναφορά στ’ απο-
τελέσματά τους, αποσκοπεί στην άκριτη
αποδοχή αυτών των αλλαγών και κυρίως
στην αποφυγή οποιασδήποτε συζήτησης
για τα καταστροφικά τους αποτελέσματα. 

Οι συντάκτες αποσιωπούν το γεγονός
ότι οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης - νε-
οσυντηριτικής ηγεμονίας, με κυρίαρχα
τα παραδείγματα της Μ.Βρετανίας (1988)
και των προτάσεων - παρεμβάσεων του
Ο.Ο.Σ.Α για τον ευρωπαϊκό χώρο. 

Οι συντάκτες του κειμένου αποφεύγον
να μιλήσουν συγκεκριμένα για τα παρα-
δείγματα που θέλουν να προβάλουν,
γνωρίζοντας ότι το αντιθετο δεν θα εξα-
σφάλιζε τη θετική εικόνα που θέλουν
για τα αγοραία οργανωτικά σχήματα δι-
οίκησης της εκπαίδευσης που προτεί-
νουν. 

Η ανοιχτή εγκατάλειψη της δημόσιας
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, προ-
κείμένου ο κρατικός προυπολογισμός
να χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις των δα-
νειστών και την κερδοφορία του κεφα-
λαίου, αναγκάζει όλους τους εισηγητές
των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων
να προτείνουν μεθόδους που έχουν να
κάνουν με την ιδιωτικοποίηση του κό-
στους της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
Όσο κι αν αυτό δικαολογείται κάτω από
το βάρος της κρίσης και των πολιτικών
της δημοσιονομικής προσαρμογής του
Δ.Ν.Τ και της Ε. Ε, που η νεομνημονιακή
‘’αριστερά’’ συνειδητά αποδέχεται και
με συνέπεια προωθεί σε βάρος των λαϊ-

κών στρωμάτων, στην πραγματικότητα
κάθε άλλο παρά συγκυριακό είναι
το ζήτημα. Η κρίση είναι η ιστορική
ευκαρία για ν’απαλλαγούν το κε-
φάλαιο και το αστικό κράτος από τα
έξοδα αναπαραγωγής της εργατικής
δύναμης στο χώρο της εκπαίδευσης,
να απαλλαγούν από κοινωνικές δαπάνες
που συσχετισμός κοινωνικών δυνάμεων
μιας άλλης εποχής (κράτος πρόνοιας -
μαζική παραγωγή, κεϋνσιανή διαχείριση
του καπιταλισμού) τους επέβαλε να κα-
ταβάλλουν. 

Στις σημερινές συνθήκες η οργανωτική
αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος μέσα από σχήματα διοικητικής
αποκέντρωσης και οικονομικής και παι-
δαγωγικής αυτονομίας αποσκοπεί στην
απαλλαγή του αστικού κράτους από τα
βαρίδια της χρηματοδότησης κοινωνικών
δαπανών. Δεν αποσκοπεί σε μια πιο
ελεύθερη, μη κηδεμονεόμενη εκπαι-
δευτική διαδικασία από το καπιταλιστικό
κρατος ούτε στο πολυδιαφημιζόμενο
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία,
Με την ιδεολογική αυτή διαστροφή θέ-
σεων του κινήματος της Νέας Αγωγής,
το άνοιγμα του σχολείου είναι προς τα
κυρίαρχα κοινωνικά συμφέροντα και θε-
σμοθετείται η ισχυρή εξάρτησή του απ’
αυτά.Είναι στην κυριολεξία υποταγή
σ’αυτά προκειμένου να εξασφαλιστεί η
οικονομική του επιβίωση. 

Θα ήταν μεγάλη αυταπάτη να θεωρήσει
αλλαγές στο πλαίσιο διοίκησης της εκ-
παίδευσης, όπως η αποκέντρωση και
και η αυτονομία της σχολικής μονάδας,
ως απόδέσμευση από το συγκεντρωτικό
κρατικό έλεγχο. Αντίθετα αυτού του
τύπου οι΄΄μεταρρυθμίσεις συνδέονται με
τις αλλαγές των μορφών, του ρόλου και
του έργου του κράτους και αποτελούν
τμήμα τους(...) Πρόκειται για αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο το κράτος εκτε-
λεί το έργο του και υλοποιεί τους στόχους
του(...) Με πολύ απλούς όρους πρόκειται
για μετατόπιση από την κυβέρνηση στη
διακυβέρνηση μέσω διατύπωσης στόχων,
ελέγχου και χρήσης εμπλεκομένων και
φορέων ”.6

Ένας τέτοιος τύπος κρατικού ελέγχου
καθιστά απλή αυταπάτη τις διακηρύξεις
του κειμένου ότι μέσα από την αποκέν-
τρωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού
συγκεντρωτικού συστήματος και την αρ-
τιότερη οργάνωση της διοίκησης θα
έχουμε ένα δημοκρατικό τρόπο λήψης
των αποφασεων, ισόρροπη και ολόπλευ-
ρη ανάπτυξη των μαθητών, ενίσχυση
της ισότητας και άμβλυνση των κοινω-
νικών ανισοτήτων ‘’(σελ. 19) ή ότι η αυ-
τόνομη σχολική μονάδα συνιστά δημο-
κρατικό πλαίσιο διαδιακασιών και λει-
τουργίας ή ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί 

να λειτουργήσει ως μηχανισμός
βελτίωσης του εκπαιδευτικού

συστήματος, όταν η κυρίαρχη πολιτική
στην εκπαίδευση θα κινείται με βάση
τη λιτότητα και τα προγράμματα δημο-
σιονομικής προσαρμογής, θα προκρίνει
ως λύσεις την ιδιωτικοποίηση των λει-
τουργιών της εκπαίδευσης, τη μείωση
του προσωπικού, την εντατικοποίηση
της εργασίας και την ένταση της ταξικής
επιλογής και διαφοροποίησης του μα-
θητικού πληθυσμού. 

Η εκπαίδευση πλέον από ένα συλλο-
γικό κοινωνικό δικαίωμα (έστω και σε
περιορισμένα πλαίσια) μετατρέπεται σε
μια ιδιωτική - καταναλωτική υπόθεση
και είναι κυρίως ατομική ευθύνη των
εκπαιδευόμενων. 

Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι
το κείμενο έχει μια εκπληκτική ομοιότητα
όρων και διατυπώσεων, ακόμα και σε
γλωσσικό επίπεδο, με προηγούμενα κεί-
μενα εκπαιδευτικής πολιτικής για τα
θέματα που θίγει. Δεν γνωρίζω αν έχουν
χρησιμοποιηθεί και πως προηγούμενα
κείμενα που αφορούν την εκπαιδευτική
πολιτική. Στην πιστή αναπαραγωγή αυτών
των απόψεων αποδίδω μόνο πολιτική
και ιδεολογική σημασία και βλέπω τη
συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών
στην εκπαίδευση, αλλά και τη διάθεση
της σημερινής νεομνημονιακής ‘’αρι-
στεράς’’ να υλοποιήσει την καπιταλιστική
ορθολογικότητα στην εκπαίδευση σε
κρίσιμα σημεία, εκεί που μέχρι τώρα οι
παραδοασιακές αστικές δυνάμεις απέ-
τυχαν.

1. Th.Shultz, Η οικονομική αξία της Εκ-
παιδεύσεως, εκδ Παπαζήση, Αθήναι 1972
σελ. 46

2. Ο.Ο.Σ.Α, Επισκόπηση του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Συστήματος, Έκθεση Εμπει-
ρογνωμόνων, εκδ. Υ.Π.Ε.Π.Θ, Αθήνα 1996,
σελ 14 

3. Ο.Ο.Σ.Α, Επισκόπηση του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού Συστήματος, οπ. παρ. σελ.
16

4 Ο.Ο.Σ.Α, Καλύτερες επιδόσεις και Επι-
τυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση.
Προτασεις για την Εκπαιδευτική Πολιτκή
στην Ελλάδα, ISBN 978 - 92 -64 -11957-4

5.Βλ. γι’ αυτό το ζήτημα Π.Παυλίδης, Η
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ, περιοδικό ΟΥ-
ΤΟΠΙΑ, τεύχος 80, Μάιος-Ιούνιος 2008

6. S.Ball and D.Youdell, H Kρυφή ιδωτι-
κοποίηση στη Δημόσια Εκπαίδευση, Ι.Π.Ε.Μ
- Δ.Ο.Ε, Αθήνα, σελ. 79
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Τα τελευταία 37 χρόνια έχουν δημοσιευ-
θεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
περίπου 176 ερευνητικά άρθρα σχετικά

με τη συμπεριφορά των αυτιστικών ανθρώ-
πων. Όμως σχετικά με τα αισθητηριακά θέ-
ματα που παρουσιάζουν οι αυτιστικοί εδώ και
30 χρόνια έχουν δημοσιευτεί περίπου 14
ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι αρ-
κετοί επιστήμονες έχουν εστιάσει στη συμ-
περιφορά των αυτιστικών ανθρώπων και όχι
στα αισθητηριακά προβλήματα (sensory is-
sues) που παρουσιάζουν. 

Μέσα σε αυτά τα ερευνητικά άρθρα δίνεται
από τους ερευνητές συχνά η ορολογία της
Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (Ameri-
can Psychiatric Association) για τον αυτισμό,
που υπάρχει στην αναθεωρημένη έκδοση του
τέταρτου Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχει-
ριδίου Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders-DSM-
IV). Επιπλέον, δίνεται και η πιο πρόσφατη
ορολογία του αυτισμού με την έκδοση του
πέμπτου Διαγνωστικού Εγχειριδίου (DSM-V). 

Συγκεκριμένα, ο ορισμός του αυτισμού που
δίνουν είναι: Οι Διαταραχές του Αυτιστικού
Φάσματος (ΔΑΦ) περιγράφουν μια δια βίου
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις
στην κοινωνική συναλλαγή, διαταραγμένη λε-
κτική και μη-λεκτική επικοινωνία, περιορι-
σμένο εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και
ευελιξίας, και διαταραγμένη πρόσληψη και
επεξεργασία αισθητηριακών ερεθισμάτων
(American Psychiatric Association, 2000).
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η ορολογία
από την οπτική των αυτιστικών, η οποία είναι:
Ο αυτισμός είναι ένας διαφορετικός τρόπος
λειτουργίας του εγκεφάλου, της σκέψης και
αντίληψης του κόσμου (Μαντζίκος, 2015).
Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει με-
γάλη διαφορά και στους δύο ορισμούς του αυ-
τισμού. 

Πολλοί επιστήμονες, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, εστιάζουν περισσότερο στην αρ-
νητική συμπεριφορά των αυτιστικών όπως:
το άγχος, η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, η αυ-
τοτραυματική συμπεριφορά και οι στερεοτυ-
πικές κινήσεις. Οι ίδιοι θεωρούν πως με το
να μελετήσουν αυτές τις συμπεριφορές θα
βρουν το κλειδί του αυτισμού. Δεν έχουν βρει
ακόμη τι προκαλεί αυτές τις συμπεριφορές,
ενώ οι αυτιστικοί το γνωρίζουν καλύτερα από

εκείνους, διότι βιώνουν τον αυτισμό. 
Θα πρέπει να θέσουμε μια πολύ σημαντική

ερώτηση: Τι κάνει τους αυτιστικούς να εκδη-
λώνουν αυτές τις αρνητικές συμπεριφορές;
Στην ερώτηση αυτή υπάρχουν δύο απαντή-
σεις. Την πρώτη απάντηση τη δίνει ήδη ο ορι-
σμός που πολλοί αυτιστικοί σήμερα δίνουν.
Την δεύτερη απάντηση τη δίνει η πράξη. Ως
γνωστόν οι αυτιστικοί έχουν πολύ αυξημένες
τις πέντε αισθήσεις τους: την ακοή, την
όσφρηση, την όραση (κοιτούν πολύ τη λεπτο-
μέρεια), την αφή και τη γεύση. Γι’ αυτό το λό-
γο λοιπόν, καθώς αναπτύσσονται, εμφανίζουν
μια σειρά από αισθητηριακές ευαισθησίες.
Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι: η αυ-
ξημένη ευαισθησία σε δυνατούς ήχους, σε
μυρωδιές, στο έντονο φως, στα έντονα χρώ-
ματα και στο συχνό άγγιγμα δίχως προειδο-
ποίηση. Όλες αυτές οι αυξημένες ευαισθη-
σίες ονομάζονται αισθητηριακές πληροφο-
ρίες. Όλες αυτές μπορούν να συμβούν σε μια
δεδομένη στιγμή. Επομένως, φαίνεται πως
υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των αυ-
τιστικών και των νευροτυπικών (μη αυτιστι-
κών) σε αυτό το κομμάτι. Με αυτή την άποψη
συμφωνούν και οι αυτιστικοί ενήλικες Judy
Endow (2016) και ο Richard Johnson Âû
(2015). 

Ας θέσουμε ένα απλό παράδειγμα: Είναι
μια βροχερή μέρα και ένας εκπαιδευτικός
βάζει το αυτιστικό παιδί στην τάξη χωρίς να
το ενημερώσει με εικόνες πώς είναι δομη-
μένη, πόσοι μαθητές υπάρχουν και για πόση
ώρα θα γίνει το μάθημα, ώστε να ξέρει το παι-
δί τι θα επακολουθήσει.  Καθώς μπαίνει το
παιδί μέσα στην τάξη, βλέπει τους υπόλοι-
πους μαθητές να κάνουν φασαρία, να πετούν
πράγματα στο πάτωμα, να κυνηγάει ο ένας τον
άλλο μέσα στην τάξη, να περνούν απότομα
από δίπλα του, έντονες μυρωδιές, το φως της
τάξης να είναι τόσο έντονο και υπάρχουν διά-
φορα κολάζ στους τοίχους με έντονα χρώμα-
τα. Τι νομίζετε ότι θα επακολουθήσει σε επί-
πεδο συμπεριφοράς από το αυτιστικό παιδί;
Το αυτιστικό παιδί εκείνη τη στιγμή λαμβάνει
τόσες πολλές αισθητηριακές πληροφορίες.
Γίνεται σαν μια εγκεφαλική «έκρηξη». Όμως
αδυνατεί να τις επεξεργαστεί διότι είναι πάρα
πολλές σε μια δεδομένη στιγμή. Έτσι λοιπόν,

το αυτιστικό παιδί χάνει τον έλεγχο του εαυ-
τού του και αρχίζει να εκδηλώνει έντονο άγ-
χος που προκαλεί μπλοκάρισμα στον εγκέ-
φαλο, αυτοτραυματική συμπεριφορά ή/και
επιθετικότητα ή/και στερεοτυπικές κινήσεις. 

Ο εκπαιδευτικός για να βοηθήσει το παιδί
να ανακτήσει την αυτοκυριαρχία του ξανά,
πρέπει να το απομονώσει στο γραφείο του για
να ηρεμήσει για λίγα λεπτά. Τονίζεται πως
για να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο τού εαυτού
του πρέπει να μειώσει στο γραφείο του τα
ερεθίσματα για να μην προκληθεί κι άλλη φο-
ρά αισθητηριακή υπερφόρτωση, καθώς και
να πάρει τα αιχμηρά αντικείμενα. 

Επομένως, η συμπεριφορά δεν είναι το
πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάζει κά-
ποιος ερευνητής. Εφόσον οι αυτιστικοί πα-
ρουσιάζουν αυξημένες αισθητηριακές ικα-
νότητες, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν
αυτές ενεργοποιηθούν σε μια άστατη στιγμή,
είναι δεδομένο ότι θα πυροδοτήσουν μια αρ-
νητική συμπεριφορική αντίδραση. Είναι δύ-
σκολο οι ειδικοί να κατανοήσουν ότι ο αυτι-
σμός δεν εντάσσεται σε πρώτο στάδιο στα
προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά στα αισθη-
τηριακά προβλήματα και ως αντίδραση από
την αισθητηριακή υπερφόρτωση προκαλείται
η αρνητική συμπεριφορά. Όλοι γνωρίζουμε
ότι στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχει μια
διαρκής δράση από τους μαθητές και μετά
μια αντίδραση από το αυτιστικό παιδί. 

Για να μην προκληθεί αισθητηριακή υπερ-
φόρτωση σε μια δεδομένη στιγμή, καθώς και
να μην υπάρξει αρνητική συμπεριφορά ως
αντίδραση, καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να
έχει καλή συνεργασία με τους γονείς του αυ-
τιστικού παιδιού, να είναι πλήρως ενημερω-
μένος για όλα σχετικά με το παιδί, όπως: αδυ-
ναμίες, δυνατότητες κ.ά. Στα πάντα πρέπει να
υπάρχει μια οργάνωση και να δίνει στο παιδί
τις πληροφορίες που χρειάζεται με απλό και
κατανοητό τρόπο για να γνωρίζει τι θα επα-
κολουθήσει (περισσότερα βλ. στο άρθρο: Η
αποτελεσματική εκπαίδευση του αυτιστικού
παιδιού: προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς) 

Είναι σημαντικό να υπάρξει καλύτερη κα-
τανόηση πάνω σε αυτό το κομμάτι που πα-
ρουσιάζουν οι αυτιστικοί. Τα αισθητηριακά
θέματα πρέπει να θεωρούνται το βασικότερο
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κομμάτι. Όλα αυτά τα χρόνια αρκετοί αυτιστι-
κοί από το εξωτερικό προσπαθούν να κάνουν
τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκ-
παίδευσης, τους εργοθεραπευτές και τους
λογοθεραπευτές να καταλάβουν ότι ο αυτι-
σμός εντάσσεται στα αισθητηριακά προβλή-
ματα και όχι στις αρνητικές συμπεριφορές. 

Εάν δεν υπάρξει κατανόηση από τους ει-
δικούς πάνω σε αυτό το κομμάτι, τότε δεν θα
υπάρξει ποτέ μια σωστή εκπαίδευση και θε-
ραπευτική παρέμβαση με το αυτιστικό παιδί.
Αν συνεχίσουν οι ειδικοί να θεωρούν πως σε
αρχικό στάδιο είναι πάντα η συμπεριφορά,
τότε οι συνέπειες στον ψυχισμό του αυτιστι-
κού παιδιού θα είναι αρκετά σοβαρές. Είναι
γνωστό πως ο ψυχισμός αυτών των παιδιών
είναι πολύ ευαίσθητος και επηρεάζεται εύ-
κολα. Μερικές από τις πιο σημαντικές και αρ-
νητικές συνέπειες που θα υπάρξουν είναι:
υπερβολικό άγχος, τραυματικές εμπειρίες,
μετατραυματικό στρες,  σε περίπτωση που το
παιδί παράγει λόγο ίσως από αυτή την τραυ-
ματική εμπειρία να παρουσιάσει παλινδρό-
μηση του λόγου, περισσότερη επιθετικότητα
ή/και αυτό-τραυματική συμπεριφορά. Όλα
αυτά μπορεί να κλονίσουν τη σχέση μεταξύ
εκπαιδευτικού-αυτιστικού μαθητή. Ως απο-
τέλεσμα αυτού μπορεί ο αυτιστικός μαθητής
να παρουσιάζει έλλειψη ενδιαφέροντος για
το μάθημα ή για κάποια δραστηριότητα και
αυτό να κάνει τον εκπαιδευτικό να εκδηλώσει
μειωμένο ενδιαφέρον για τον μαθητή. 

Όπως ειπώθηκε στην αρχή, έχουν δημοσι-
ευτεί πάρα πολλές έρευνες για την συμπερι-
φορά των αυτιστικών. Αυτό δείχνει ότι πολλοί
ειδικοί ξέρουν την αλήθεια πραγματικά, αλλά
κάνουν πως δεν την γνωρίζουν διότι εδώ και
μερικά χρόνια αναπτύσσονται νέες θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις που βασίζονται στις αρχές
της Εφαρμοσμένης Συμπεριφορικής Ανάλυ-
σης (Applied Behavior Analysis ή αλλιώς
ABA). Αυτές οι προσεγγίσεις στις ημέρες μας
είναι οι πιο κερδοφόρες, αλλά και οι πιο βλα-
βερές για τους αυτιστικούς. Πολλοί αυτιστικοί
από το εξωτερικό μέσα από την αρθρογραφία
και την εμπειρία τους (π.χ. Brown, 2012· Se-
quenzia, 2015a· Sequenzia, 2015b· Walker,
2016) υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη θε-
ραπευτική προσέγγιση δεν είχε σκοπό να
τους βοηθήσει. Σκοπός των θεραπευτών που
χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είναι να αλ-
λάξουν τους αυτιστικούς σε νευροτυπικούς
(μη αυτιστικούς). Αυτό γίνεται διότι η κοινω-
νία δεν αποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους,
οι οποίοι έχουν εξαιρετικές ικανότητες στα
μαθηματικά, στους υπολογιστές, στη μουσι-
κή, στη ζωγραφική και σε άλλους τομείς. Αν
καλλιεργηθούν αυτές οι ικανότητες με σεβα-
σμό και αποδοχή, μπορούν να γίνουν σωστοί
ενήλικες και να δουλέψουν πάνω σε αυτό που
τους αρέσει με βάση αυτές τις ικανότητες. 

Σε τελική ανάλυση, θα ήταν καλύτερο οι
επιστήμονες να αναθεωρήσουν τον ορισμό

του αυτισμού και να κατανοήσουν καλύτερα
πώς λειτουργούν οι αυτιστικοί στην κα-
θημερινότητά τους. Θα ήταν καλύτερο
να δοθεί περισσότερη έμφαση στο αι-
σθητηριακό κομμάτι. Αν δοθεί σε αυτό πε-
ρισσότερη προσοχή, τότε ανοίγεται και ο
δρόμος προς τη σωστή ενημέρωση και εκ-
παίδευση των αυτιστικών παιδιών. Το κλειδί
είναι οι ειδικοί να ακούν αυτά που λένε οι αυ-
τιστικοί ενήλικες, διότι η υποκειμενική πλευ-
ρά ή, αλλιώς, η εμπειρία αυτών των ανθρώ-
πων δίνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που
πολλοί ακόμη δεν έχουν βρει, ενώ είναι
μπροστά τους. 

Βιβλιογραφία
American Psychiatric Association (2000).Dia-

gnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(4th Edition, Text Revision). Washington, DC: Ame-
rican Psychiatric Association.

Âû, J. R. (2015). It's A Sensory thing, yes, really.
- Proud Autistic Living. Retrieved 27 June 2016,
from http://proudautisticliving.com/its-a-senso-
ry-thing-yes-really/ 

Brown, L.X.Z. (2012). Autistic Hoya: What They
Should Be Talking About. Autistichoya.com. Retrieved
27 June 2016, from http://www.autistichoya.com/ 
2012/09/what-they-should-be-talking-about.html 

Endow, J. (2015). “Autism and A Changing Sen-
sory System”. Ollibean. Retrieved 27 June 2016, 

from http://ollibean.com/autism-and-a-changing-
sensory-system/ 

Endow, J. (2016). "Autistic People: Persons or
Projects?". Ollibean. Retrieved 27 June 2016, from
http://ollibean.com/autistic-people-persons-or-
projects/ 

Μαντζίκος, Ν.Κ. (2015, 6 Αυγούστου). DSM-5
και αυτισμός. Ελευθερία σελ.8.

Sequenzia, A. (2015a). My Thoughts on ABA -
Autism Women's Network. Retrieved 27 June 2016,
from http://autismwomensnetwork.org/my-
thoughts-on-aba/ 

Sequenzia, A. (2015b). Talking to Autism “Advo-
cacy”. Organizations Ollibean. Retrieved 27 June
2016, from http://ollibean.com/talking-to-autism-
advocacy-organizations/ 

Walker, N. (2016). Autism and the Pathology
Paradigm. Neurocosmopolitanism.com. Retrieved
27 June 2016, from http://neurocosmopolita-
nism.com/ autism-and-the-pathology-paradigm/

απόψεις

ΚΥΚΛ
ΟΦΟ

ΡΗΣΕ

Για να το προμηθευτείτε επικοινωνήστε
με το 6944 253743 ή με τα



Εδώ και πάνω από 50 χρόνια ο Δή-
μος Φυλής (Άνω Λιόσια και Χασιά)
αποτελούν το βασικό σκουπιδότοπο
της Αττικής. Έχουν φορτωθεί με δεκά-
δες εκατομμύρια τόνους δημοτικά
σκουπίδια, αλλά και τεράστιες ποσότη-
τες βιομηχανικών και επικίνδυνων απο-
βλήτων. Κυριολεκτικά, η λειτουργία
της Αττικής στηρίζεται σε μεγάλο βαθ-
μό στη συνειδητή καταστροφή της πε-
ριοχής των Δήμων Φυλής και Ασπρο-
πύργου  και στη συνεχιζόμενη και
διαρκή υποβάθμιση ολόκληρης της
Δυτικής Αττικής. Οι θάνατοι από καρ-
κίνους και οι σοβαρές βλάβες στη υγεία
χτυπούν πολύ συχνά τους κατοίκους. Οι
ανεπανόρθωτες καταστροφές στο περι-
βάλλον συνεχίζονται με την εκτεταμένη
ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των
νερών της ευρύτερης περιοχής, με πρό-
σφατο κρούσμα τη βαριά δυσοσμία τους
τελευταίους μήνες. 

Ως ΔΣ θεωρούμε ότι η Περιφέρεια δεν
παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να αλ-
λάξει αυτή η κατάσταση, αν και η Περι-
φερειάρχης εκλέχθηκε με το σύνθημα
«η Φυλή θα κλείσει». Η Περιφέρεια εί-
ναι ο υπεύθυνος, ο διαχειριστής και ρυθ-
μιστής της διαχείρισης των απορριμμά-
των στην εγκατάσταση (ΟΕΔΑ) της Φυλής
μέσω του ΕΣΔΝΑ και του ΠΕΣΔΑ. 

Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται ο
νέος περιφερειακός σχεδιασμός δια-
χείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), με έμφα-
ση στην ανακύκλωση και στην αποκεν-
τρωμένη διαχείρισης αποβλήτων στα
χαρτιά, αλλά όμως, η «καρδιά» του νέου
ΠΕΣΔΑ στην πράξη εξακολουθεί να εί-
ναι η ΟΕΔΑ της Φυλής.

Η πράξη λέει ότι η Περιφέρεια στην
ΟΕΔΑ ανανεώνει άδειες λειτουργίας και
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τη
σύμβαση εκμίσθωσης του «πανελλαδι-
κού» αποτεφρωτήρα υγειονομικών απο-

βλήτων και συνεχίζει τη λειτουργία του
ιδιωτικού εργοστασίου επεξεργασίας
σύμμεικτων σκουπιδιών (ΕΜΑΚ) και μά-
λιστα με επέκταση της δυναμικότητάς
του από 250.000 τόνους/έτος, σε
450.000!

Ως το τέλος του καλοκαιριού μάλλον
θα υπάρξει η τελική ψηφοφορία στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Αττικής για την
έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ. Επιβάλλεται
στην τελική του μορφή να έχει σημαν-
τικές και ριζικές αλλαγές σε ό, τι αφορά
το μέλλον της ΟΕΔΑ της Φυλής.

Ως ΔΣ θεωρούμε ότι επιβάλλεται να
υπάρξει ρητή δέσμευση για οριστικό
κλείσιμο του ΧΥΤΑ, της χωματερής, με
την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης το αργό-
τερο σε 2 χρόνια. Στην υπόλοιπο ΟΕΔΑ
να μην γίνει καμιά επέκταση του ΕΜΑΚ
από τους 250.000 στους 450.00 τόνους,
να μη δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα ή
και να μεταφερθεί ακόμη, να γίνει άμεσα
μεταφορά του αποτεφρωτήρα νοσοκομει-
ακών αποβλήτων σε άλλη περιοχή και να
μην δοθεί καμιά άλλη άδεια λειτουργίας
για Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων,
όπως ζητά η WATT ΑΕ.

απόψ
εις

τη χωματερή της Φυλής και το νέο ΠΕΣΔΑ, 

τον περιφερειακό σχεδιασμό Αττικής για τα απορρίμματα

Ψήφισμα για την ΟΕΔΑ

Έξι χρόνια μετά την εμφάνιση –και την εξαφάνιση, μέχρι την επανέκδοση- του “Comix Noir”
στα ράφια των βιβλιοπωλείων, ο  Μανώλης Φραγγίδης ξαναχτυπά με το “Comix Noir II, The
Devil You Know”. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει οκτώ σκοτεινές ιστορίες που διαπνέονται από το χαρακτηριστικό δια-
κριτικό πλην ερεβώδες χιούμορ του δημιουργού, με αναφορές σε ιστορικά και ψεύδο-ιστορικά
γεγονότα. Αν και πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται μια ιδιαίτερα εκτενής ιστορική και βιβλιο-
γραφική έρευνα, η σύνδεση των ιστοριών με τον πραγματικό κόσμο δεν είναι παρά η βάση
πάνω στην οποία ο συγγραφέας εξερευνά τα πάθη της ανθρώπινης ψυχής. Με στάσεις στην
Κοιλάδα του Ινδού του 2600 πχ, στην Αθήνα του 4ου αιώνα, στην Αναγεννησιακή Ιταλία, στη
Μεσαιωνική Ιαπωνία, στη Θεσσαλονίκη του 1946, στην Ευρώπη και την Αμερική του σήμερα,
αλλά και στη δυστοπία του αύριο, ο Μανώλης Φραγγίδης επιχειρεί να φωτίσει τη διαστροφή
της ανθρώπινης φύσης. Η προσέγγισή του δίνει μια σαφώς πολιτική διάσταση στο ταξίδι τού
αναγνώστη, αποφεύγοντας παράλληλα –τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, όπως ο ίδιος
βεβαιώνει– κάθε υπόνοια διδακτισμού ή κατήχησης. 
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο παράρτημα που ακούει στο όνομα “Επιμύθιο ή Εξομο-
λόγηση ή Λυσάρι”, το οποίο περιέχει παραπομπές, βιβλιογραφικές αναφορές, μετάφραση ή
αποσαφήνιση ξενικών όρων που συχνά χρησιμοποιούνται, σκέψεις και προβληματισμούς του
συγγραφέα, που ολοκληρώνουν την εμπειρία ανάγνωσης της κάθε ιστορίας. Σύμφωνα με τον
ίδιο το παράρτημα αυτό «δίνει κάποιες πληροφορίες για τα παρασκήνια της κάθε ιστορίας,
λύνει -ενδεχομένως- κάποιες απορίες και δημιουργεί -ίσως- περισσότερες. Και κλείνει το μάτι.

,εν είδει αποχαιρετισμού, στον Umberto Eco που μας θύμιζε πως, όπως λέγαν στην Τοσκάνη (και κατέγραψε το 1873 ο Giuseppe Giustι) “Traduttore,
Τraditore! Αυτό το τελευταίο θα το αφήσω αμετάφραστο. Καλό Ταξίδι.” 

Το “Comix Noir II, The Devil You Know” όπως και το “Comix Noir”  κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΨΜ (http://www.kapsimi.gr/). 

ComiX Noir II

Τ
α ΔΣ των ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου  Φυλής και Α΄ Δυτικής Αττικής
(Ελευσίνα) υιοθέτησαν το ψήφισμα αυτό τον Ιούνιο του 2016. Ο Σύλλογος
ΠΕ Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου Φυλής υιοθέτησε ανάλογο κείμενο με τη μορ-

φή επιστολής τον Απρίλιο του 2016.
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Ο νόμος των αντιθέσεων είναι ο θεμελιώδης νόμος της υλιστικής διαλεκτι-
κής. Ο Λένιν αναφέρει ότι: «Στη κυριολεξία η διαλεκτική είναι η μελέτη των
αντιθέσεων μέσα σ’ αυτή την ίδια την ουσία των πραγμάτων» και γι’ αυτό ο
νόμος αυτός αποτελεί τη βάση, τον πυρήνα της διαλεκτικής. Αν καταφέρουμε
να αποσαφηνίσουμε τα ζητήματα αυτά, θα κατανοήσουμε τις βάσεις της υλι-
στικής διαλεκτικής. Πρόκειται για τα ακόλουθα ζητήματα: Οι δύο αντιλήψεις
για τον κόσμο, η καθολικότητα των αντιθέσεων, ο ειδικός χαρακτήρας τους, η
κύρια αντίθεση και η πλευρά της κύριας αντίθεσης, η ταυτότητα και η πάλη
των αντιθέτων και η θέση του ανταγωνισμού μέσα στη σειρά των αντιθέσεων. 

1. Οι δύο αντιλήψεις για τον κόσμο
Στην ιστορία της ανθρώπινης γνώσης υπάρχουν δύο αντιλήψεις για τους

νόμους της ανάπτυξης του κόσμου. Ο Λένιν λέει: «Δύο θεμελιώδεις αντιλή-
ψεις της εξέλιξης υπάρχουν. Η ανάπτυξη σαν μείωση και αύξηση, σαν επα-
νάληψη και η ανάπτυξη σαν ενότητα των αντιθέτων, διχασμός του ενός σε
αντίθετα, που αποκλείονται αμοιβαία και αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ αυτών
και των αντιθέτων».

Η μεταφυσική (ή ο αγοραίος εξελικτικισμός), θεωρεί όλα τα πράγματα στον
κόσμο σαν απομονωμένα, τα θεωρεί μονόπλευρα. Όλα τα πράγματα, τα φαι-
νόμενα, οι μορφές και οι κατηγορίες, θεωρούνται απ’ τους υποστηρικτές αυτής
της κοσμοαντίληψης σαν αιώνια και αναλλοίωτα. Ακόμα και όταν αναγνωρίζουν
ότι συντελούνται αλλαγές, τις παραδέχονται μόνο σαν ποσοτικές αλλαγές. Επί
πλέον τα αίτια των μεταβολών αυτών δεν βρίσκονται μέσα στα ίδια τα πράγματα
ή φαινόμενα, αλλά προέρχονται από τα έξω, δηλαδή απ’ την επενέργεια εξω-
τερικών δυνάμεων. Με λίγα λόγια οι μεταφυσικοί υποστηρίζουν ότι ο βασικός
χαρακτήρας των πραγμάτων και φαινομένων παραμένει αναλλοίωτος και οι
όποιες αλλαγές είναι μόνο ποσοτικές, άρα δεν μπορούν να μεταβληθούν σε
κάτι διαφορετικό. Οι ιδεαλιστές παριστάνουν τη φύση και την κοινωνική ζωή
σαν ένα χάος φαινομένων και περιστατικών που δεν μπορούν να έχουν μεταξύ
τους αιτία και αποτέλεσμα. 

Αυτός ο τρόπος σκέψης βρήκε στην Ευρώπη την έκφρασή του κατά τον 17ο

και 18ο αιώνα στο μηχανιστικό υλισμό και στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου

στον αγοραίο εξελικτικισμό. Βασικός υποστηρικτής των απόψεων αυτών ήταν
η αστική τάξη με τους εκφραστές της. Έτσι ο Καντ βεβαιώνει ότι η λογική
υπαγορεύει τους νόμους της στη φύση, ότι η αιτιότητα είναι μια κατηγορία
προγενέστερη απ’ την πείρα, συμφυής με την ανθρώπινη λογική και ανεξάρ-
τητη απ’ την πείρα. Η θεωρεία του Χιουμ βασίζεται στην αρχή ότι μέσα στον
αντικειμενικό κόσμο δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ των φαινο-
μένων, ότι η αιτιότητα δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της ροής της συνήθους
συνδέσεως των αισθήσεων και των αντιλήψεων.

Στην εποχή του ιμπεριαλισμού, η άρνηση της αντικειμενικής ύπαρξης της
αιτιότητας εκ μέρους της αντιδραστικής φιλοσοφίας αποτελεί ένα απ’ τα κύρια
όπλα της στη πάλη κατά της επιστήμης. Οι διάφορες τάσεις της αντιδραστικής
αστικής φιλοσοφίας (πραγματιστές, θετικιστές, μαχιστές κλπ) αρνούνται ομό-
φωνα την αντικειμενικότητα που χαρακτηρίζει τον αιτιώδη σύνδεσμο των φαι-
νομένων. («Δεν υπάρχει στη φύση ούτε αιτία ούτε αποτέλεσμα»). 

Αντίθετα από τη μεταφυσική αντίληψη, η υλιστική διαλεκτική απαιτεί κατά
τη μελέτη της ανάπτυξης των πραγμάτων και φαινομένων, να ξεκινάμε απ’ το
εσωτερικό τους περιεχόμενο, δηλαδή να θεωρούμε την ανάπτυξη των πραγ-

μάτων και φαινομένων σαν τη χαρακτηριστικά γι’ αυτά αναγκαία εσωτερική κί-
νηση, δηλαδή ότι κάθε πράγμα ή φαινόμενο αλληλοεξαρτάται από άλλα που
συνδέεται ή περιβάλλεται απ’ αυτά. Η βασική αιτία της ανάπτυξης δεν βρίσκεται
έξω απ’ αυτά, αλλά βρίσκεται μέσα σ’ αυτά, βρίσκεται μέσα στην αντιθετική
φύση, που είναι εσωτερικά σύμφυτη με τα ίδια τα πράγματα. Οι εσωτερικές
σύμφυτες με τα πράγματα και φαινόμενα αντιθέσεις, αποτελούν τη βασική αιτία
της ανάπτυξής τους, ενώ οι αμοιβαίοι δεσμοί, οι αλληλεπιδράσεις δεν αποτε-
λούν παρά συστατικά δευτερεύουσας σημασίας. Έτσι λοιπόν η υλιστική διαλε-
κτική απέρριψε αποφασιστικά τη μεταφυσική θεωρία των εξωτερικών αιτίων,
της από τα έξω ώθησης, που είχε προβληθεί απ’ τους οπαδούς του μηχανιστι-
κού υλισμού και της μεταφυσικής. Η επιστημονική γνώση δεν είναι δυνατή
παρά μόνο όταν φέρνει στο φως τους αιτιώδεις δεσμούς των φαινομένων.

Καταγγέλλοντας τους Μαχιστές ο Λένιν, ζήτησε να γίνει ένας σαφής δια-
χωρισμός ανάμεσα στις δύο φιλοσοφικές γραμμές σχετικά με το πρόβλημα
της αιτιότητας. «Είναι πραγματικά ολοφάνερο πως σχετικά με το πρόβλημα
της αιτιότητας, η υποκειμενική τάση που αποδίδει την προέλευση της τάξης
και των νόμων που επικρατούν στη φύση, όχι στον εξωτερικό αντικειμενικό
κόσμο, αλλά στη συνείδηση, στο πνεύμα, όχι μόνο φέρει αντιμέτωπα το ένα
στην άλλη, αλλά παρουσιάζει τη φύση σαν ένα μέρος του πνεύματος, αντί
να θεωρήσει το πνεύμα σαν ένα μέρος της φύσης. (Λένιν: Υλισμός και εμ-
πειριοκριτικισμός)

Η θεωρία της αιτιατότητας που θεμελιώθηκε απ’ το διαλεκτικό υλισμό,
ανάγεται στις ακόλουθες αρχές: 1. Δεν υπάρχει στο κόσμο φαινόμενο χωρίς
αιτία. 2. Το κάθε φαινόμενο στη φύση και την κοινωνία διέπεται από μια ορι-
σμένη αιτία, είναι η συνέπεια της τάδε ή της δείνα αιτίας. 3. Η αιτία και το
αποτέλεσμα βρίσκονται σε αμοιβαία αλληλεξάρτηση. Η αιτία εγκυμονεί το
αποτέλεσμα, αλλά και το αποτέλεσμα δεν είναι παθητικό, αντιδρά πάνω στην
αιτία που το έχει γεννήσει. Έτσι με αυτό τον τρόπο μια δεδομένη οικονομική
βάση εγκυμονεί το αντίστοιχο κοινωνικό εποικοδόμημα, αλλά και αυτό το τε-
λευταίο δεν είναι μία παθητική συνέπεια.

2. Η καθολικότητα των αντιθέσεων
Το πρόβλημα του ειδικού ή του απόλυτου χαρακτήρα των αντιθέσεων πα-

ρουσιάζει δύο όψεις: Κατ’ αρχάς οι αντιθέσεις υπάρχουν μέσα στην εξέλιξη
της ανάπτυξης όλων των πραγμάτων και όλων των φαινομένων. Δεύτερον, μέσα
στη διαδικασία της ανάπτυξης κάθε πράγματος, κάθε φαινομένου, η κίνηση
των αντιθέσεων υπάρχει απ’ την αρχή ως το τέλος. Ο Ένγκελς λέει ότι η ίδια η
κίνηση είναι μία αντίθεση. Ο ορισμός του Λένιν για το νόμο της ενότητας των
αντιθέσεων λέει πως είναι « η αναγνώριση των αντιτιθέμενων, αντιφατικών,
αλληλοαποκλειόμενων τάσεων, που υπάρχουν μέσα σε όλα τα φαινόμενα
και τα προτσές της φύσης». Οι θέσεις αυτές είναι ορθές; Μάλιστα είναι ορθές.
Η αλληλεξάρτηση και η πάλη των αντιθέτων που είναι σύμφυτα με κάθε πράγμα,
με κάθε φαινόμενο, προσδιορίζουν τη ζωή όλων των πραγμάτων και όλων των
φαινομένων, ωθούνε στην ανάπτυξη όλα τα πράγματα και όλα τα φαινόμενα.
Δεν υπάρχει πράγμα που να μην κλείνει μέσα του αντιθέσεις. Χωρίς αντιθέσεις
δεν υπάρχει σύμπαν. Οι αντιθέσεις αποτελούν τη βάση των απλών μορφών κί-
νησης και πολύ περισσότερο των σύνθετων μορφών της κίνησης.

Ο Ένγκελς εξήγησε με τον εξής τρόπο την καθολικότητα των αντιθέσεων:
« Αν η ίδια η απλή μηχανική αλλαγή της θέσης περιέχει κιόλας μια αντίθεση,
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γράφει ο Γιώργος Σόφης

Ηπροσφορά του Μάο Τσε Τουνγκ στο θεωρητικό οπλοστάσιο είναι τε-
ράστια. Η συμβολή αυτή που τον κατέταξε στους κλασσικούς ηγέτες
της επαναστατικής θεωρίας και πράξης αμφισβητήθηκε έντονα απ’ το

ρεβιζιονιστικό μπλοκ, κυρίως γιατί με τη διδασκαλία του ξεσκέπαζε τον πραγ-
ματικό χαρακτήρα του ρεβιζιονισμού σαν εφεδρεία της αστικής τάξης.
Το παρόν κείμενο επιχειρεί να συστηματοποιήσει τα βασικά σημεία του φιλο-
σοφικού έργου του που γράφτηκε το 1937, με στόχο τη διόρθωση ορισμένων σο-
βαρών λαθών δογματικού χαρακτήρα που παρουσιάσθηκαν στο ΚΚ Κίνας την πε-
ρίοδο εκείνη.

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
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πολύ περισσότερο οι ανώτερες μορφές κίνη-
σης της ύλης και εντελώς ιδιαίτερα η οργανική

ζωή και η ανάπτυξή της συνίσταται πρώτα απ’ όλα
ακριβώς στο ότι ένα ον είναι σε κάθε στιγμή το ίδιο

και ωστόσο διαφορετικό. Ώστε η ζωή είναι επίσης μία
αντίθεση που παρούσα στα ίδια τα πράγματα και το προ-

τσές, τίθεται και επιλύεται συνεχώς. Και μόλις σταματήσει
η αντίθεση, σταματά και η ζωή και επέρχεται ο θάνατος».

Και ο Λένιν κατά τον ίδιο τρόπο εξήγησε τη καθολικότητα των αντι-
θέσεων:

– Στα μαθηματικά, το + και – διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός.
– Στη Μηχανική, δράση και αντίδραση.
– Στη Φυσική, θετικός και αρνητικός ηλεκτρισμός. 
– Στη Χημεία, η ένωση και η διάσπαση των ατόμων. 
– Στις κοινωνικές επιστήμες, η ταξική πάλη
Στον πόλεμο, η επίθεση και η άμυνα, η προέλαση και η υποχώρηση, η

νίκη και η ήττα, είναι φαινόμενα αμοιβαία και αντιφατικά. Η μία όψη δεν μπο-
ρεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Η πάλη και η αμοιβαία σύνθεση των δύο αυτών
όψεων συγκροτούν την ολική ενότητα του πολέμου, προωθούν την ανάπτυξη
του πολέμου και επιτρέπουν τη λύση των πολεμικών προβλημάτων. Κάθε διά-
σταση στις ιδέες των ανθρώπων πρέπει να τη θεωρούμε σαν αντανάκλαση
αντικειμενικών αντιθέσεων. Οι αντικειμενικές αντιθέσεις αντανακλώμενες
στην υποκειμενική σκέψη, σχηματίζουν την αντιφατική κίνηση των ιδεών,
κεντρίζουν την ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης, λύνουν τα προβλήματα που
συνεχώς τίθενται στην ανθρώπινη σκέψη.

Η αντίθεση και η πάλη ανάμεσα στις διάφορες αντιλήψεις γεννιούνται διαρ-
κώς στους κόλπους του κόμματος και αυτό αποτελεί αντανάκλαση, μέσα στο
κόμμα, των ταξικών αντιθέσεων που υπάρχουν στην κοινωνία και των αντι-
θέσεων ανάμεσα στο καινούρια και το παλιό. Αν μέσα στο κόμμα δεν υπήρχαν
αντιθέσεις και πάλη ιδεών που να λύνει αυτές τις αντιθέσεις, η ζωή του κόμ-
ματος θα είχε πάρει τέλος.

3. Ο ειδικός χαρακτήρας των αντιθέσεων
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ο καθολικός και απόλυτος χαρακτήρας

των αντιθέσεων βρίσκεται στο γεγονός ότι οι αντιθέσεις εκδηλώνονται στη
διαδικασία της ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, όλων των φαινομένων και
διαπερνούν όλο το προτσές της ανάπτυξης κάθε πράγματος, κάθε φαινομένου,
από την αρχή ως το τέλος. Θα αναλύσουμε τώρα ότι ειδικό υπάρχει στις αν-
τιθέσεις. Το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από πολλές πλευρές.

Πρώτα απ’ όλα οι αντιθέσεις όλων των μορφών κίνησης της ύλης παίρνουν
πάντα ένα ειδικό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος γνωρίζει την ύλη, γνωρίζοντας τις
διάφορες μορφές κινήσεις της ύλης, αφού είναι δεδομένο ότι στον κόσμο δεν
υπάρχει τίποτε άλλο παρά η ύλη σε κίνηση. Η κίνηση της ύλης εξάλλου παίρνει
πάντα καθορισμένη μορφή. Όταν εξετάζουμε μια μορφή κίνησης ξεχωριστά,
πρέπει να δούμε τι το κοινό έχει με τις άλλες μορφές κίνησης. Αλλά εκείνο
που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι να λάβουμε υπ’ όψη αυτό που είναι
εντελώς ειδικό σε κάθε μία από τις μορφές κίνησης. Μόνο με αυτό τον τρόπο
μπορούμε να διακρίνουμε το ένα πράγμα από το άλλο. Κάθε μορφή κίνησης
κλείνει μέσα της τις χαρακτηριστικές ειδικές αντιθέσεις, που αποτελεί την
ειδική ουσία κάθε πράγματος, η οποία το κάνει να διαφέρει απ’ όλα τα άλλα.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής κίνησης της ύλης καθορίζεται απ’ τις
ειδικές αντιθέσεις, που είναι σύμφυτή μ’ αυτή. Η κατάσταση αυτή δεν υπάρχει
μόνο στην ύλη, αλλά και στα κοινωνικά και ιδεολογικά φαινόμενα. Κάθε μορφή
κοινωνικής συνείδησης κλείνει μέσα της τις χαρακτηριστικές ειδικές αντι-
θέσεις και έχει τα ειδικά της χαρακτηριστικά.

Αν εξετάσουμε την προοδευτική κίνηση της ανθρώπινης γνώσης, βλέπουμε
ότι αυτή επεκτείνεται βαθμιαία από τη γνώση του ειδικού στη γνώση του γε-
νικού. Οι άνθρωποι πάντα αρχίζουν απ’ τη γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών
πολυάριθμων διαφορετικών φαινομένων και μόνο ύστερα απ’ αυτό μπορούν
να περάσουν στη γενίκευση, μπορούν να γνωρίσουν τα κοινά στοιχεία των
φαινομένων. Στη συνέχεια και αφού κατανοήσουν τα κοινά αυτά στοιχεία και
καθοδηγούμενοι απ’ την κοινή γνώση, μελετώντας στη συνέχεια τα διάφορα
συγκεκριμένα πράγματα που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα, ή έχουν μελετηθεί
ανεπαρκώς και ανακαλύπτοντας τα ειδικά τους χαρακτηριστικά μπορούν να
συμπληρώσουν και να πλουτίσουν τη γνώση των κοινών στοιχείων, ώστε αυτά
να μην μετατραπούν σε ένα απονεκρωμένο στοιχείο. Αυτά είναι τα δύο στάδια
της εξέλιξης της γνώσης: το πρώτο απ’ το ειδικό στο γενικό και το δεύτερο
απ’ το γενικό στο ειδικό.

Οι αντιθέσεις που είναι ποιοτικά διαφορετικές, δεν μπορούν να λυθούν με
τις ίδιες μεθόδους. Έτσι η αντίθεση ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αστική

τάξη δεν μπορεί παρά να λυθεί με τη σοσιαλιστική επανάσταση. Η αντίθεση
ανάμεσα στις αποικίες και τον ιμπεριαλισμό, με τη μέθοδο του εθνικού πο-
λέμου. Η αντίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την αγροτιά στη σοσιαλι-
στική κοινωνία λύνεται με την εκβιομηχάνιση και την κολεκτιβοποίηση της
αγροτικής οικονομίας. Οι αντιθέσεις στους κόλπους του κομμουνιστικού κόμ-
ματος λύνονται με την κριτική και αυτοκριτική. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στην
κοινωνία και τη φύση λύνονται με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.
Η εξέλιξη μεταβάλλεται και οι παλιές αντιθέσεις εξαφανίζονται και νέες αν-
τιθέσεις δημιουργούνται.

Η βασική αντίθεση στην εξέλιξη της ανάπτυξης ενός φαινομένου και η ου-
σία της εξέλιξης που προσδιορίζεται απ’ τη βασική αυτή αντίθεση, δεν εξα-
φανίζονται πριν απ’ την ολοκλήρωση της εξέλιξης. Ωστόσο, η κατάσταση στα
διάφορα στάδια της μακρόχρονης εξέλιξης ενός φαινομένου συχνά μεταβάλ-
λεται. Αυτό γίνεται γιατί –αν και ο χαρακτήρας της βασικής αντίθεσης μέσα
στην εξέλιξη της ανάπτυξης ενός φαινομένου και η ουσία της εξέλιξης αυτής
δεν μεταβάλλονται– η βασική αντίθεση, στα διάφορα στάδια τής μακρόχρονης
εξέλιξης, παίρνει όλο και οξύτερες μορφές.

Όταν λόγου χάριν ο καπιταλισμός της εποχής του ελεύθερου συναγωνισμού
μετασχηματίστηκε στον ιμπεριαλισμό, η φύση των δύο ανταγωνιζόμενων τά-
ξεων, του προλεταριάτου και της αστικής τάξης, όπως και η καπιταλιστική
ουσία της κοινωνίας αυτής, δεν άλλαξαν σε τίποτα, όμως οι αντιθέσεις ανά-
μεσα στις δύο αυτές τάξεις έγιναν οξύτερες, εμφανίστηκαν οι αντιθέσεις ανά-
μεσα στο μονοπωλιακό κεφάλαιο και το μη μονοπωλιακό, οι αντιθέσεις ανά-
μεσα στις μητροπόλεις και τις αποικίες έγιναν οξύτερες και τέλος οξύτερες
έγιναν και οι αντιθέσεις ανάμεσα στις ίδιες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή
οι αντιθέσεις που παράγονται απ’ την ανισόμετρη ανάπτυξη των χωρών αυτών.
Έτσι εμφανίστηκε ένα ιδιαίτερο στάδιο του καπιταλισμού, το στάδιο του ιμ-
περιαλισμού. Ο λενινισμός έγινε ο μαρξισμός της εποχής του ιμπεριαλισμού
και της προλεταριακής επανάστασης, ακριβώς γιατί ο Λένιν και ο Στάλιν έδω-
σαν ορθή ερμηνεία στις αντιθέσεις αυτές και επεξεργάστηκαν τη θεωρία και
τη σωστή τακτική της προλεταριακής επανάστασης, που καλείται να λύσει τις
αντιθέσεις αυτές. Χωρίς συγκεκριμένη ανάλυση είναι αδύνατο να γνωρίσουμε
την ιδιομορφία των όποιων αντιθέσεων. Οφείλουμε να θυμόμαστε πάντα τα
λόγια του Λένιν «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης». 

Οι Μαρξ και Ένγκελς υπήρξαν οι πρώτοι που έδωσαν εξαιρετικά παρα-
δείγματα τέτοιου είδους συγκεκριμένης ανάλυσης. Όταν οι Μαρξ και Ένγκελς
χρησιμοποίησαν το νόμο των σύμφυτων με τα πράγματα και τα φαινόμενα αν-
τιθέσεων στη μελέτη της εξέλιξης της ιστορικής ανάπτυξης της κοινωνίας,
διαπίστωσαν την αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις
και τις παραγωγικές σχέσεις, την αντίθεση ανάμεσα στην τάξη των εκμεταλ-
λευτών και την τάξη των εκμεταλλευομένων, όπως και την αντίθεση που γεν-
νιέται ανάμεσα στην οικονομική βάση και το πολιτικό- ιδεολογικό εποικοδό-
μημα και είδαν πως αυτές οι αντιθέσεις προκαλούν κοινωνικές επαναστάσεις
διαφόρων χαρακτήρων.

Όταν ο Μαρξ χρησιμοποίησε το νόμο αυτό στη μελέτη της οικονομικής
διάρθρωσης της καπιταλιστικής κοινωνίας, είδε πως η βασική αντίθεση της
κοινωνίας αυτής είναι η αντίθεση ανάμεσα στο κοινωνικό χαρακτήρα της πα-
ραγωγής και την ατομική μορφή ιδιοποίησής της. Η αντίθεση αυτή εκδηλώ-
νεται με την αντίθεση ανάμεσα στο οργανωμένο χαρακτήρα της παραγωγής
στις ξεχωριστές επιχειρήσεις και τον ανοργάνωτο χαρακτήρα της παραγωγής
στην κλίμακα ολόκληρης της κοινωνίας. Στη σχέση πάλι ανάμεσα στις τάξεις,
η αντίθεση αυτή εκδηλώνεται με την αντίθεση ανάμεσα στην αστική τάξη και
το προλεταριάτο.

4. Η κύρια αντίθεση και η κύρια πλευρά της αντίθεσης
Σε κάθε πολύπλοκο προτσές ανάπτυξης των φαινομένων, υπάρχει μια ολό-

κληρη σειρά από αντιθέσεις, ανάμεσα στις οποίες μία είναι η κύρια αντίθεση.
Η ύπαρξή της και η ανάπτυξής της καθορίζουν την ύπαρξη και την ανάπτυξη
των άλλων αντιθέσεων και επενεργούν πάνω σ’ αυτές. Για παράδειγμα στην
καπιταλιστική κοινωνία οι δύο αντιτιθέμενες δυνάμεις, το προλεταριάτο και
η αστική τάξη, αποτελούν την κύρια αντίθεση. Οι άλλες αντιθέσεις, όπως η
αντίθεση ανάμεσα στην αστική τάξη και τα υπολείμματα της φεουδαρχίας, η
αντίθεση ανάμεσα στην αστική τάξη και τους αγρότες μικροκτηματίες, η αν-
τίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και τους μικροκτηματίες αγρότες, η αν-
τίθεση ανάμεσα στη μονοπωλιακή αστική τάξη και τη μη μονοπωλιακή, η αν-
τίθεση ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και το φασισμό, οι αντιθέσεις ανά-
μεσα στις καπιταλιστικές χώρες, οι αντιθέσεις ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό
και τις αποικίες, όλες αυτές καθορίζονται απ’ την κύρια αντίθεση και επηρε-
άζεται απ’ αυτήν.

Το συμπέρασμα που βγαίνει απ’ τα παραπάνω είναι ότι σε κάθε προτσές
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υπάρχουν πολλές αντιθέσεις, ωστόσο όμως υπάρχει μία που είναι η κύρια αν-
τίθεση που παίζει και καθοριστικό ρόλο ενώ οι άλλες έχουν δευτερεύουσα
σημασία. Επομένως, όταν εξετάζουμε ένα φαινόμενο, οφείλουμε να προσδιο-
ρίζουμε τη κύρια αντίθεση. Αν προσδιορίσουμε τη κύρια αυτή αντίθεση τότε
είναι εύκολο να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε
με τον ίδιο τρόπο τις αντιθέσεις που υπάρχουν σε κάθε προτσές. Οι πλευρές
οποιασδήποτε αντίθεσης αναπτύσσονται άνισα. Απ’ τις δύο πλευρές μιας αν-
τίθεσης, η μία είναι αναπόφευκτα η κύρια και η άλλη η δευτερεύουσα. Κύρια
είναι εκείνη που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αντίθεση. Ο χαρακτήρας των
πραγμάτων και φαινομένων καθορίζεται κατά βάθος απ’ την κύρια πλευρά της
αντίθεσης αυτή που κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Όμως η θέση αυτή των
πλευρών της αντίθεσης δεν είναι αναλλοίωτη. Η κύρια και δευτερεύουσα πλευ-
ρά της αντίθεσης μετατρέπονται η μία στην άλλη και επομένως μεταβάλλεται
και ο χαρακτήρας των φαινομένων. Έτσι σε ένα ορισμένο στάδιο της ανάπτυξης
της αντίθεσης, αυτή που είναι η κύρια πλευρά της αντίθεσης σε ένα άλλο στάδιο
μετατρέπεται σε δευτερεύουσα, ανάλογα με το συσχετισμό των δυνάμεων ανά-
μεσα στις δύο πλευρές της αντίθεσης, κύριας και δευτερεύουσας.

Μερικοί πιστεύουν πως υπάρχουν αντιθέσεις όπου η θέση αυτή δεν εφαρ-
μόζεται. Συγκεκριμένα, αν στην αντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις
και παραγωγικές σχέσεις την κύρια πλευρά αποτελούν οι παραγωγικές δυ-
νάμεις, στην αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία κα την πράξη την κύρια πλευρά
την αποτελεί η πράξη, στην αντίθεση ανάμεσα στην οικονομική βάση και το
εποικοδόμημα την κύρια πλευρά αντιπροσωπεύει η οικονομικό βάση, η αν-
τίστοιχη θέση των πλευρών δεν επιφέρει δήθεν καμία μεταβολή. Αυτή είναι
μία μηχανιστική αντίληψη και όχι διαλεκτική. Εννοείται ότι οι παραγωγικές
δυνάμεις, η πράξη και οικονομική βάση παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο και
όποιος το αρνείται αυτό δεν είναι υλιστής. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε
πως μέσα σε καθορισμένες συνθήκες, ο παραγωγικές σχέσεις, όπως και η
θεωρία ή το εποικοδόμημα μπορούν με τη σειρά τους να παίξουν αποφασι-
στικό ρόλο, τον κύριο ρόλο. Όταν χωρίς την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων
οι παραγωγικές δυνάμεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν πλέον, τότε η αλλαγή
των παραγωγικών σχέσεων παίζει τον κύριο, τον αποφασιστικό ρόλο.

Εφόσον χωρίς επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα, η
δημιουργία και η διάδοση της επαναστατικής θεωρίας παίζουν τον κύριο τον
αποφασιστικό ρόλο. Όταν το πολιτιστικό, πολιτικό εποικοδόμημα, εμποδίζει
την ανάπτυξη της οικονομικής βάσης, τότε οι πολιτικοί- πολιτιστικοί μετα-
σχηματισμοί αποκτούν ουσιαστική σημασία. Μήπως αυτές ο θέσεις έρχονται
σε αντίθεση με τον υλισμό; Όχι γιατί ενώ παραδεχόμαστε πως στη γενική πο-
ρεία της ιστορικής ανάπτυξης, το υλικό καθορίζει το πνευματικό, το κοινωνικό
είναι καθορίζει τη συνείδηση, ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε την αντίστροφη
επενέργεια του εποικοδομήματος στην οικονομική βάση. 

5. Η ταυτότητα και η πάλη των αντιθέτων
Η κάθε μία από τις δύο πλευρές οποιασδήποτε αντίθεσης μέσα στην εξέ-

λιξη των κοινωνικών φαινομένων, προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης αντί-
θετης πλευράς και οι δύο τους συνυπάρχουν στην ενότητα. Η κάθε μία απ’ τις
δύο αντίθετες πλευρές κάτω από καθορισμένες συνθήκες μετασχηματίζεται
στο αντίθετό της. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις καθορίζουν τα χαρακτηριστικά
όλων των φαινομένων. Τα αντίθετα στην εξέλιξη ενός φαινόμενου, πάντα βρί-
σκονται σε πάλη το ένα ενάντια στο άλλο. Στο προτσές ανάπτυξης των φαινο-
μένων, αλλά και στην ανθρώπινη νόηση, υπάρχουν αντιθετικές πλευρές αυτού
του είδους. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα αντίθετα είναι
εξαιρετικά ανόμοια, απέχουν πολύ από το να είναι ένα. Πως λοιπόν μπορούμε
να μιλάμε για την ενότητα των αντιθέτων;

Αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν οι αντιθετικές πλευρές μεμο-
νωμένα η μία χωρίς την άλλη. Αν μία απ’ τις δύο αντιτιθέμενες πλευρές εξα-
φανιστεί τότε παύει και η άλλη. Μερικά απλά παραδείγματα επιβεβαιώνουν
τη πραγματικότητα αυτή. Χωρίς ζωή δεν υπάρχει θάνατος. Αλλά και χωρίς
θάνατο δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς υψηλό δεν υπάρχει χαμηλό, αλλά και αντίθετα.
Χωρίς δυστυχία δεν υπάρχει ευτυχία, αλλά και χωρίς ευτυχία δεν υπάρχει δυ-
στυχία. Χωρίς γαιοκτήμονα δεν υπάρχει φτωχοαγροτιά και αντίστροφα. Χωρίς
αστική τάξη δεν υπάρχει προλεταριάτο, αλλά και χωρίς προλεταριάτο δεν
υπάρχει αστική τάξη. Χωρίς ιμπεριαλιστική εθνική καταπίεση δεν υπάρχουν
αποικίες, αλλά και χωρίς αποικίες δεν υπάρχει ιμπεριαλιστική εξάρτηση.

Έτσι συμβαίνει με όλα τα αντίθετα. Σε καθορισμένες συνθήκες από το ένα
μέρος αντιτίθενται αμοιβαία και από το άλλο συνδέονται αμοιβαία, διεισδύουν
το ένα στο άλλο, αλληλοεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. Δεν αρκεί όμως
να πούμε ότι η ύπαρξη των δύο πλευρών της αντίθεσης προσδιορίζεται αμοι-
βαία. Ένα γεγονός ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα αντίθετα με-
τασχηματίζονται το ένα στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι πως η κάθε μία απ’ τις

αντιθετικές πλευρές, που είναι σύμφυτες με ένα φαινόμενο, μετασχηματίζεται
κάτω από ορισμένες συνθήκες στην αντίθετή της και παίρνει τη θέση που κα-
τέχει η αντίθετη πλευρά. Αυτή είναι η δεύτερη σημασία της έννοιας της ταυ-
τότητας των αντιθέτων. Με την επανάσταση το προλεταριάτο από τάξη κάτω
απ’ τη κυριαρχία της αστικής τάξης, μετατρέπεται σε κυρίαρχη τάξη και η
αστική τάξη κυριαρχείται. Αυτό μας διδάσκει η πείρα της επανάστασης στη
Σοβιετική Ένωση, αλλά και η καπιταλιστική παλινόρθωση στη χώρα αυτή.

Αναφέραμε προηγούμενα, ότι υπάρχει ταυτότητα ανάμεσα στα αντίθετα και
γι’ αυτό μπορούν να υπάρχουν σε μια ενότητα και να μετασχηματίζονται το ένα
στο άλλο. Αυτό συμβαίνει κάτω από ορισμένες συνθήκες και χωρίς αυτές δεν
μπορεί να υπάρχει αυτός ο μετασχηματισμός. Όμως η πάλη των αντιθέτων υπάρ-
χει παντού, χωρίς καμία εξαίρεση και γι’ αυτό είναι απροσδιόριστη και απόλυτη. 

6. Η θέση του ανταγωνισμού μέσα στις αντιθέσεις
Όταν εξετάζουμε το ζήτημα της πάλης των αντιθέτων προκύπτει η ανάγκη

να ορίσουμε τι είναι ο ανταγωνισμός. Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι η
εξής: Ο ανταγωνισμός είναι μία απ’ τις μορφές πάλης των αντιθέτων και όχι
η καθολική της μορφή. Στην ιστορία της ανθρωπότητας ο ανταγωνισμός των
τάξεων αντιστοιχεί σε μια ειδική εκδήλωση της πάλης των αντιθέτων. Για με-
γάλο χρονικό διάστημα οι ανταγωνίστριες τάξεις συνυπάρχουν μέσα στην ίδια
την κοινωνία. Παλεύουν μεταξύ τους, αλλά μόνο όταν η ανάπτυξη της αντίθε-
σης φτάσει σ ένα ορισμένο επίπεδο, η πάλη παίρνει τη μορφή του ανοιχτού
ανταγωνισμού, που μέσα στην εξέλιξη μετασχηματίζεται σε επανάσταση.

Η αφομοίωση της θέσης αυτής έχει εξαιρετική σημασία. Μας βοηθά να
κατανοήσουμε ότι στην ταξική κοινωνία, οι επαναστάσεις και οι επαναστατικοί
πόλεμοι είναι αναπόφευκτοι, ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να συντελεστεί άλμα
στην ανάπτυξη της κοινωνίας, ούτε ανατροπή της αντιδραστικής κυρίαρχης
τάξης ώστε να καταλάβει ο λαός την εξουσία. Οφείλουμε όμως να μελετούμε
συγκεκριμένα όλες τις εκδηλώσεις της πάλης των αντιθέτων. Οι αντιθέσεις
και η πάλη είναι καθολικές, απόλυτες, αλλά οι μέθοδοι για τη λύση των αντι-
θέσεων, δηλαδή οι μορφές πάλης, διαφέρουν ανάλογα με το διαφορετικό χα-
ρακτήρα των αντιθέσεων. Ορισμένες αντιθέσεις παίρνουν το χαρακτήρα του
ανοιχτού ανταγωνισμού, άλλες όχι. Ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων
κάποια αντίθεση που αρχικά δεν ήταν ανταγωνιστική μετατρέπεται σε αντα-
γωνιστική και αντίστροφα. Οι οικονομικές αντιθέσεις ανάμεσα στην πόλη και
το χωριό στη καπιταλιστική κοινωνία και πολύ περισσότερο στις εξαρτημένες
χώρες, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Σε μια σοσιαλιστική κοινωνία μια τέτοια
αντίθεση τείνει να πάψει να είναι ανταγωνιστική και στον κομμουνισμό θα
έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανόηση των εξελίξεων στο παγκόσμιο
κομμουνιστικό κίνημα αποτελεί ακριβώς η θέση του ανταγωνισμού στις αν-
τιθέσεις. Στις συνθήκες της ταξικής κοινωνίας, οι αντιθέσεις ανάμεσα στις
ορθές και λαθεμένες απόψεις στις γραμμές του κομμουνιστικού κόμματος
αποτελούν αντανάκλαση των ταξικών αντιθέσεων της κοινωνίας. Στην αρχική
περίοδο οι αντιθέσεις αυτές μπορεί να μην έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
Όμως με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές.
Η ιστορία του ΚΚΣΕ απέδειξε ότι οι αντιθέσεις ανάμεσα στις σωστές θέσεις
των Λένιν- Στάλιν και τις λανθασμένες απόψεις των Τρότσκυ- Μπουχάριν και
άλλων, αρχικά δεν ήταν ανταγωνιστικές. Στη πορεία όμως μετασχηματίστηκαν
σε ανταγωνιστικές σαν αποτέλεσμα της όξυνσης της ταξικής πάλης.

Η επικράτηση της ρεβιζιονιστικής πολιτικής στο ΚΚΣΕ με το 20ο Συνέδριο
ήταν το αποτέλεσμα της όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα στην επαναστατική
γραμμή των κομμουνιστών και των ρεβιζιονιστών μέσα στο κόμμα, σαν απο-
τέλεσμα της όξυνσης της ταξικής πάλης ανάμεσα στη νέα αστική τάξη που
γεννιόταν και το προλεταριάτο μέσα στη Σοβιετική κοινωνία. Μόνο με αυτό
το κριτήριο μπορεί να κατανοηθεί η καπιταλιστική παλινόρθωση στην ΕΣΣΔ
και στις άλλες χώρες των σοσιαλιστικών επαναστάσεων.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω πρέπει να καταλήξουμε στα εξής: Πρώτον,
ο νόμος των αντιθέσεων είναι ο θεμελιώδης νόμος της φύσης και της κοινω-
νίας, επομένως και της νόησης. Δεύτερον, οι αντιθέσεις διαπερνούν όλες τις
εξελίξεις και σ’ αυτό ακριβώς συνίσταται ο καθολικός και απόλυτος χαρα-
κτήρας των αντιθέσεων. Τρίτον, τα αντιθετικά φαινόμενα έχουν τις ιδιομορφίες
τους και σ’ αυτό οφείλεται ο ειδικός χαρακτήρας των αντιθέσεων. Τέταρτον,
σε καθορισμένες συνθήκες η ταυτότητα των αντιθέτων μπορεί να υπάρξει,
καθώς και ο μετασχηματισμός τους στο αντίθετο. Ωστόσο η πάλη των αντιθέτων
είναι απόλυτη και καθολική. Τέλος, η μετατροπή μιας αντίθεσης από μη αν-
ταγωνιστική σε ανταγωνιστική αποτελεί τον κρίκο που καθορίζεται απ’ το επί-
πεδο της ανάπτυξης της ταξικής πάλης και καθορίζει την επαναστατική δια-
δικασία της ανατροπής και της επανάστασης, αλλά και της αντεπανάστασης,
όπως κατέδειξε η εμπειρία της καπιταλιστικής παλινόρθωσης. 
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«Σ
τη διάρκεια του αγώνα για την
εξουσία, το προλεταριάτο θα
μάθει ξανά και ξανά ποσό αμ-

φιταλαντευόμενοι, αβέβαιοι σύμμαχοι εί-
ναι σε γενικές γραμμές οι διανοούμενοι.
Aρκετά συχνά αυτοί θα αυτομολήσουν
πάλι πίσω στο αντεπαναστατικό στρατό-
πεδο, ώσπου η νίκη του προλεταριάτου
να είναι αποφασισμένη και αποφασιστι-
κή» (Kλάρα Tσέτκιν «Tο ζήτημα των δια-
νοούμενων»).

H άποψη αυτή όχι μόνο επιβεβαιώθη-
κε κατά τη διάρκεια της Oκτωβριανής
επανάστασης, αλλά επιβεβαιώνεται σε
όλα τα επαναστατικά κινήματα. Διανοού-
μενοι και επανάσταση, λοιπόν, ένα ση-
μαντικότατο ζήτημα για την εργατική τά-
ξη και το κόμμα της, που προξένησε πο-
λυάριθμες συζητήσεις, λαθεμένες κρί-
σεις, καθώς και νόθευση της αλήθειας.
Στη Pωσική Eπανάσταση, αλλά και στην
κινέζικη αργότερα, αντιδραστικοί ερευ-
νητές και δημοσιογράφοι μιλούν για γολ-
γοθά της διανόησης, βεβαιώνοντας ότι
όλοι οι διανοούμενοι έχουν απορρίψει
και πολεμήσει το σοσιαλιστικό καθε-
στώς. Eιδικότερα αναφέρεται ότι οι
μπολσεβίκοι ποδοπάτησαν την παλιά
διανόηση είτε υποχρεώνοντας τους εκ-
προσώπους της να εγκαταλείψουν τη
Pωσία είτε στερώντας από άλλους τα πο-
λιτικά δικαιώματα.

Πλησιάζοντας τα 100 χρόνια από την
Oκτωβριανή επανάσταση δεν είναι λίγοι
οι ιστορικοί που, στα πλαίσια της αντι-
κομμουνιστικής προπαγάνδας, συνεχί-
ζουν να διατυπώνουν την εκδοχή ότι η
διανόηση υποχρεώθηκε με τη βία να
υπηρετήσει τα πολιτικά σχέδια των
μπολσεβίκων, επιρρίπτοντας τη μεγάλη
ευθύνη στον B.I. Λένιν. Θεωρούν δηλαδή
ότι ο Λένιν θεμελίωσε τις σχέσεις ανά-
μεσα στην εργατική τάξη και τους διανο-
ούμενους πάνω σε ένα συστήμα βίας και
καταναγκασμού.

Στις μέρες μας, ειδικότερα, η καπιτα-
λιστική παλινόρθωση μεγεθύνει την αν-
τικομμουνιστική υστερία, συσκοτίζει γε-
γονότα και καταστάσεις, έτσι που πολλοί
αριστεροί να αδυνατούν να κρίνουν με το
«μάτι» του σήμερα. Γι’ αυτόν ακριβώς το

λόγο απαιτείται να γίνονται συγκεκριμέ-
νες αναφορές σε τέτοια ζητήματα.

Πριν την επανάσταση
H ιστορία της Pωσικής διανόησης εί-

ναι συνδεδεμένη με όλους τους αγώνες
του ρωσικού λαού για δημοκρατία και
ελευθερία. Mε την είσοδο της εργατικής
τάξης στον πολιτικό στίβο προκλήθηκε
ένας σαφής διαχωρισμός στους κόλπους
της διανόησης. Tα πιο επαναστατικά
στοιχεία, αποκατέστησαν δεσμούς όλο
και πιο στενούς με την εργατιά, ενώ τα
αστικά στρώματα της διανόησης αποκρυ-
στάλλωσαν τις θέσεις τους, εξελισσόμε-
νοι γρήγορα σε πορεία προς τα δεξιά. Oι
μικροαστοί διανοούμενοι διακρίνονται
για την ασυνέπεια στους στόχους και την
πολιτική τους αστάθεια.

H προλεταριακή διανόηση είναι αυτή
που διέδωσε το μαρξισμό στις εργαζό-
μενες μάζες της Pωσίας. Aυτή προσέλ-
κυσε τους καλύτερους εκπροσώπους της
μικροαστικής διανόησης, τους ενέταξε
στην επαναστατική πάλη και τους εξό-
πλισε με την επαναστατική θεωρία. H
στάση και οι ενέργειες της προλεταρια-
κής διανόησης επέδρασαν παραδειγμα-
τικά και κατευθυντήρια σε μεγάλες ομά-
δες διανοουμένων.

Tο μπολσεβίκικο κόμμα και ο Λένιν
προσπάθησαν να δημιουργήσουν σχέσεις
ανάμεσα στους διανοούμενους και το
προλεταριάτο, με βασικά στοιχεία από τη
μια την απομόνωση της «υπερκομματι-
κής», αλλά συμμάχου του Tσαρισμού,
διανόησης και από την άλλη τη συνεργα-
σία, κριτικάροντας τις ταλαντεύσεις και
τις υπαναχωρήσεις τους, με στόχο να τους
τραβήξουν στην επαναστατική μάχη.

Tα γεγονότα της πρώτης Pωσικής επα-
νάστασης του 1905-1907 έδειξαν ότι οι
προοδευτικοί διανοούμενοι αποτέλεσαν
σημαντική δύναμη κατά του τσαρισμού,
μόνο κάτω από την ηγεσία της εργατικής
τάξης. H διανόηση πήρε δραστήρια μέρος
στα θυελλώδη γεγονότα του 1905, αλλά
όταν η πρώτη ρωσική επανάσταση ηττή-
θηκε και η Pωσία παραδόθηκε στην αν-
τίδραση, πολλοί από αυτούς έσπευσαν να
εξαγνίσουν τα επαναστατικά τους «αμαρ-

τήματα», διαβάλλοντας τους αγώνες και
συκοφαντώντας τους μπολσεβίκους.

Mε την άνοδο του επαναστατικού κι-
νήματος (1912-1914), πραγματοποιείται
νέα εισροή διανοούμενων προς το μπολ-
σεβίκικο κόμμα. Aυτή ακριβώς η ανανέ-
ωση της δράσης τους αποδυναμώνεται
με την έναρξη του πρώτου παγκόσμιου
πολέμου. Άμεση συνέπεια της πολεμο-
χαρούς πολιτικής του τσαρισμού, που
μόλυνε, τουλάχιστον στις αρχές του πο-
λέμου, πολλά στρώματα της ρωσικής
κοινωνίας. Tο μπολσεβίκικο κόμμα από
την αρχή του πολέμου διατύπωσε το σύν-
θημα: ήττα του τσαρισμού και μετατροπή
του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε εμφύ-
λιο. Παράλληλα οι αποτυχίες του τσαρι-
κού στρατού, η οικονομική αποδιοργά-
νωση, η βίαιη πτώση του επιπέδου ζωής,
συνέβαλαν στην ανάπτυξη ταξικών αγώ-
νων και στον προσανατολισμό των δια-
νοουμένων προς τα αριστερά.

Kάτω από την επαναστατική κινητο-
ποίηση των μαζών, η μοναρχία κατέρ-
ρευσε το Φλεβάρη του 1917.

H αστική διανόηση βιάστηκε να την
αναγνωρίσει και δήλωσε ότι αυτή ήταν η
«δική της» επανάσταση. Για να εμποδί-
σουν τη μετεξέλιξη της επανάστασης και
να εξασφαλίσουν το σύνολο της εξουσίας
στην αστική τάξη, εκπρόσωποι της αστι-
κής διανόησης μπήκαν στην προσωρινή
κυβέρνηση (ο δικηγόρος Kερένσκι, οι
καθηγητές Mιλιούκωφ , Kίσκιν, Mανουή-
λωφ, ο γιατρός Σίνγκαρεφ, ο λογοτέχνης
Πεσογονώφ).

Eίναι προφανές ότι η ανατροπή της μο-
ναρχίας και η εγκαθίδρυση της αστικής
«δημοκρατίας» ανταποκρίνονταν στα
συμφέροντα των ομάδων εκείνων της
διανόησης που είχαν μπει στη σφαίρα της
καπιταλιστικής παραγωγής, αλλά και στον
κρατικό μηχανισμό. Mεγάλο τμήμα της
Pωσικής διανόησης στήριξε τις ενέργει-
ες της προσωρινής κυβέρνησης. Tο σύν-
θημα «πόλεμος μέχρι τη νίκη» στο όνομα
της ελευθερίας και της ειρήνης (A’ παγ-
κόσμιος πόλεμος) κυριάρχησε σε ορι-
σμένους κύκλους και οδήγησε σε πλάνη
συγγραφείς μεγέθους σαν τον Aλέξι Tολ-
στόι ή τον Bλαδίμηρο Kορολένκο. Aκόμη

Σελίδες 
από την ιστορία



γράφει ο Γιάννης Μακρίδης

Oι διανοούμενοι 

και η Oκτωβριανή Eπανάσταση
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και ο Mαξίμ Γκόρκι αφέθηκε να ξεγελα-
σθεί κάποια στιγμή. Aντίθετα οι εργαζό-
μενες μάζες δεν επιθυμούσαν να περά-
σουν από το ζυγό του Tσαρισμού σ’ αυτόν
της αστικής τάξης, να χύσουν το αίμα
τους στο όνομα των συμφερόντων της.

O δρόμος προς τον Oκτώβρη
«Aυτό που είναι πρωτοφανέρωτο για

τη σημερινή κατάσταση στη Pωσία»,
έγραφε ο Λένιν, «είναι η μετάβαση από
το πρώτο στάδιο της επανάστασης, η
οποία έδωσε την εξουσία στην μπουρ-
ζουαζία εξαιτίας του ανεπαρκούς βαθ-
μού συνειδητοποίησης και οργάνωσης
του προλεταριάτου, στο δεύτερο στάδιό
της που θα δώσει την εξουσία στο προ-
λεταριάτο και τα φτωχά στρώματα της
αγροτιάς» (B.I. ΛENIN τόμ. 24 σελ. 12).

H χώρα οδηγούνταν χωρίς αμφιβολία
προς τη σοσιαλιστική επανάσταση και
έθετε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα
της διχτατορίας του προλεταριάτου.

H περίοδος από το Φλεβάρη έως τον
Oκτώβρη του 1917 έδειξε για μια ακόμη
φορά ότι το μεγάλο κομμάτι της διανόη-
σης δεν μπόρεσε να συμπορευθεί με την
εργατική τάξη, παρά μόνο σε γενικές δη-
μοκρατικές διεκδικήσεις. Στη μάχη για
τη σοσιαλιστική επανάσταση οι διανοού-
μενοι αποτέλεσαν έναν πολύ εύθραυστο
σύμμαχο. H πραγματοποίηση της σοσια-
λιστικής επανάστασης συγκλόνισε, τη
Pωσία επιταχύνοντας κοινωνικά φαινό-
μενα και παρασύροντας στη δίνη της όλες
τις τάξεις και στρώματα της κοινωνίας.
Aλλά, αν οι τάξεις καθόρισαν με σαφή-
νεια τη στάση τους προς τη σοσιαλιστική
επανάσταση, δεν έγινε το ίδιο με τη ρω-
σική διανόηση, ένα κοινωνικό στρώμα
που τραβιόταν συχνά ανάμεσα σε τάξεις
ανταγωνιστικές μεταξύ τους, που είχε
ανόμοια και ετερογενή χαρακτηριστικά
από πολιτική άποψη. O διανοούμενος
διακρινόταν για τον εκλεκτικισμό της αν-
τίληψης για τον κόσμο, το εύθραυστο των
αρχών του, το ρευστό των κοινωνικών του
ιδεών. H ένδειξη της καταγωγής και της
κοινωνικής του θέσης δεν αρκούσε πάντα
για να προσδιορίσει τη θέση του απέναντι
στην επανάσταση. H νέα κοινωνική τάξη,
η εργατική, έκανε προοδευτικές αλλαγές
και ένας αριθμός διανοουμένων δέχτη-
καν την επανάσταση και έβαλαν τη γνώση
και την πείρα στην υπηρεσία της σοβιε-
τικής εξουσίας. Mηχανικοί, γιατροί, συγ-
γραφείς, καλλιτέχνες προσχώρησαν στον
επαναστατημένο λαό.

Δυο μεγάλοι Pώσοι ποιητές του 20ού
αιώνα, ο Aλέξανδρος Mπλοκ και ο Bλα-
δίμηρος Mαγιακόφσκι, ήταν ανάμεσα
στους πρώτους που υποδέχτηκαν την
επανάσταση με ενθουσιασμό. O μεγάλος

Pώσος επιστήμων, I. Mιτσούριν, δηλώνει
έτοιμος να εργασθεί για την επανάσταση.
O Aνατόλι Λουνατσάρσκι, πρώτος επίτρο-
πος του λαού για τη δημόσια παιδεία,
έλεγε ότι «μπορούμε να αναφερθούμε
με ευγνωμοσύνη σε δεκάδες μεγάλα
ονόματα, να προσδιορίσουμε εκατοντά-
δες, ίσως χιλιάδες μετριοφρόνων πνευ-
ματικών εργατών, οι οποίοι, από την αρχή
λίγο ή πολύ γρήγορα, αλλά με πλήρη ει-
λικρίνεια, πήραν μέρος στον αγώνα για
την κατασκευή της καινούργιας πατρί-
δας, της σοσιαλιστικής πατρίδας».

Δεν ήταν τυχαίο γεγονός ότι ένα κομ-
μάτι της διανόησης συμπαρατάχθηκε με
τον επαναστατημένο λαό. Πολλοί από
τους προοδευτικούς διανοούμενους αν-
τιλήφθηκαν ότι οι μπολσεβίκοι ήταν οι
μόνοι πραγματικοί υπερασπιστές των
συμφερόντων του λαού. H στάση αυτού
του τμήματος της Pώσικης διανόησης

αποτυπώνεται και στο «Mανιφέστο του
Kομμουνιστικού Κόμματος» των K. Mαρξ
και Φ. Ένγκελς: «Tη στιγμή που η πάλη
των τάξεων πλησιάζει την αποφασιστική
ώρα, το προτσές της αποσύνθεσης της
κυρίαρχης τάξης, ολόκληρης της παλαι-
άς κοινωνίας παίρνει χαρακτήρα τόσο
θυελλώδη και τόσο φλογερό ώστε ένα
κομμάτι της κυρίαρχης τάξης αποσπάται
από αυτή και προσχωρεί στην επαναστα-
τική τάξη, στην τάξη που φέρνει μέσα της
το μέλλον».

Aυτό ακριβώς συνέβη σ’ ένα τμήμα της
παλαιάς ρωσικής διανόησης, έτσι όπως
περιγράφηκε πιο πάνω. Tο τμήμα αυτό
αποτελούσε μια περιορισμένη μερίδα
της διανόησης. H πλειοψηφία των δια-
νοουμένων υπήρξε ανίκανη να προσανα-
τολισθεί κατά τη διάρκεια των γεγονότων.
Oι μικροαστοί διανοούμενοι τήρησαν
στάση αναμονής και ουδετερότητας. Ση-
μαντικές ομάδες συγγραφέων, καθηγη-
τών, γιατρών, μηχανικών δηλώνουν ότι
μένουν εκτός πολιτικής, χωρίς παρέμ-
βαση στα τρέχοντα πολιτικά γεγονότα.
Πολλοί διανοούμενοι καταλήφθηκαν από
πεσιμισμό, συγχέοντας το τέλος της
μπουρζουαζίας με το θάνατο της κουλ-
τούρας εν γένει. Ένα σημαντικό τμήμα
της διανόησης δεν αρκέστηκε στην
απόρριψη της σοσιαλιστικής επανάστα-
σης αλλά επιχείρησε σαμποτάζ εκεί

όπου η εργασία τους είχε σημασία.
Kρατικοί υπάλληλοι, γιατροί, αστοί κα-

θηγητές ιδρυμάτων μποϋκοτάρισαν το νέο
καθεστώς. Aπό τους κύκλους τους κατεύ-
θυναν στον τύπο του εξωτερικού αντιμ-
πολσεβίκικα ψέματα και συκοφαντίες για
την δικτατορία του προλεταριάτου.

Mέχρι την άνοιξη του 1918 η κατάστα-
ση αλλάζει ριζικά. H αλλαγή στάσης με-
γάλου τμήματος των διανοουμένων είναι
δεδομένη και καθορίστηκε από τη
θριαμβευτική πορεία του σοβιετικού
κράτους. H διαδικασία καταστροφής του
παλιού κρατικού μηχανισμού και η δη-
μιουργία καινούργιου, η διάλυση της
συνταγματικής εθνοσυνέλευσης, η επα-
νάληψη της στρατιωτικής εισβολής της
ιμπεριαλιστικής Γερμανίας το Φλεβάρη
του ‘18, η ξένη στρατιωτική επέμβαση
της Aντάντ και η επιδείνωση του εμφυ-
λίου πολέμου επιταχύνουν το προτσές

διαφοροποίησης των διανοουμένων και
της στροφής τους υπέρ της συνεργασίας
με τη σοβιετική εξουσία. Tο Mπολσεβί-
κικο κόμμα πραγματοποίησε τεράστια
δουλειά για να προσελκύσει όχι μόνο
τους διστακτικούς, αλλά επίσης και τους
διανοούμενους τους εχθρικούς απέναντι
στο νέο καθεστώς, για να τους αναμορ-
φώσει, για να χρησιμοποιήσει τις γνώ-
σεις τους, την πείρα τους στη στερέωση
και την άμυνα του πρώτου στον κόσμο
Σοσιαλιστικού κράτους. Tο Kομμουνιστι-
κό Kόμμα καταλάβαινε πάρα πολύ καλά
τις ταλαντεύσεις της διανόησης προς το
πλευρό της αστικής τάξης, καταλάβαινε
πάρα πολύ καλά ότι οι ταλαντεύσεις δεν
είχαν τελειώσει ακόμη και ότι, με την
ελάχιστη επιτυχία της αντεπανάστασης,
ένα τμήμα των διανοουμένων θα ενώνον-
ταν και πάλι με το εχθρικό στρατόπεδο.

H ιστορική πείρα στην EΣΣΔ απέδειξε
ότι η κατάκτηση των διανοουμένων, η
σύνδεσή τους με τα συμφέροντα του λα-
ού, η δημιουργία στενής επαφής μεταξύ
διανοουμένων και εργατικής τάξης επέ-
τρεψαν στο κομμουνιστικό κόμμα να επι-
λύσει ένα περίπλοκο καθήκον: να απο-
σπάσει τους διανοούμενους από την
μπουρζουαζία και να μετεκπαιδεύσει την
αστική διανόηση σε σοσιαλιστική. Aυτό
υπήρξε ένα μακρόχρονο προτσές, αλλά
ήταν ο μόνος σωστός δρόμος.
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Tελείωσε�–προς�το�παρόν– η�πρώτη
φάση�του�πολέμου�στα�ΜΜΕ.�Αλαφούζος-

Μαρινάκης-Καλογρίτσας-Κυριακού�εξασφάλισαν�τις
άδειες�πανελλαδικής�εμβέλειας.�Ο�λαός�και�η�νεολαία
εξασφάλισαν�ροκανίδια,�κουτόχορτο�ολικής�αλέσεως,

ψέματα,�παραπληροφόρηση.
Όποιος�νομίζει�ότι�ο�καπιταλισμός�ασχολείται�με�την
πραγματική�ενημέρωση�είναι�βαθιά�νυχτωμένος.

Όποιος�έδωσε�λευκή�επιταγή�στους
ΕΡΤτζήδες�επίσης.



γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός

Να�θυμόμαστε�τις�ημερομηνίες,

διότι�η�μνήμη�συγκροτεί�την�κρίση.

Το�Σεπτέμβρη�το�ΕΑΜ,�τον�Οχτώβρη�το�«ΟΧΙ»

και�η�Οκτωβριανή,�το�Νοέμβρη�το�Πολυτεχνείο.

Κλείνουν�επίσης�80�χρόνια�από�τον�

Ισπανικό�Εμφύλιο�και�70�χρόνια�

από�την�ίδρυση�του�Δημοκρατικού

Στρατού�Ελλάδας.

Προς�τους
�φίλους�τη

ς�ΛΑΕ.

Αποφασίσ
τε�επιτέλο

υς�με�ποιο
ν�θα

πάτε�και�π
οιόν�θ’�αφ

ήσετε.�Αλλ
ιώς�δείτε

την�ταινία
�του�Μπράιαν�Ντ

ε�Πάλμα

«Διχασμέν
ο�κορμί»

Αλλάζουν�τα�Θρησκευτικά!�

Η�διδασκαλία�τους;�Η�κατήχησή�τους;

Κύριος�οίδε.�Εκείνο�που�δεν�πρέπει�ν’

αλλάξει�είναι�η�στοχοθεσία�του�κινήματος.

Χωρισμός�της�εκκλησίας�από�το�κράτος!

Έξω�η�κατήχηση�από�το�αστικό�κοσμικό�σχολείο!

Απαλλοτρίωση�της�εκκλησιαστικής�περιουσίας.

Όποιος�θέλει�να�επικοινωνεί�με�το�Θεό�

να�το�κάνει�ιδιωτικά,�

στο�σπίτι�του.

Με τη βαλίτσα στο χέρι για αναχώρηση «όπου η

πατρίδα προστάζει» οι εκπαιδευτικοί. Διότι το Φίλιον πρόσταγμα

επιβάλλει ετοιμοπόλεμους δασκάλους και καθηγητές. 

Αλήθεια πότε θ’ ανοίξει τα 1.500 σχολεία που έκλεισε Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ ο

λαλίστατος υπουργός; 

Διότι μεγάλη μπουκιά φάε, 

μεγάλο λόγο μην πεις.

Πώς πάει�ο�άξονας�ΣΥΡΙΖΑ-ΔΑΚΕ
στην�ΟΛΜΕ;�Στα�μάτια�κοιτάζεται�η�Ε.

Ζωγραφάκη�(ΣΥΡΙΖΑ)�με�τον�Ν.�Παπαχρήστο
(ΔΑΚΕ).�Στο�βάθος�του�διαδρόμου�αναμονής

παραμονεύει�ο�κ.�Φίλης.�
Πώς�τόγραφε�ο�ποιητής�Χριστιανόπουλος:

«Τζακίσαμε�το�χέρι�μας�για�να
χορεύουν�σέικ�τα�κωλόπαιδα».

...Μπερδεύτηκαν�οι�αστοί
της�Δύσης�με�την�μπούργκα,�τα

μπουργκίνια�και�τα�ατομικά�δικαιώματα.
Διότι�από�τη�μια�προσκυνούν�το�ατομικό�ως

«ιερό»�ατομικό�δικαίωμα�και�από�την�άλλη�επι-
βάλλουν�την�απαγόρευση.�Κάπως�σαν�την�απεργία!
Μπορείς�να�την�πραγματοποιείς,�αλλά�το�«δικαίω-
μα»�του�απεργοσπάστη�προστατεύεται.�Αν�υπήρχε
μαζικό�αριστερό�και�φεμινιστικό�κίνημα�θάχε

κάνει�σκόνη�τα�ιδεολογήματα�των�ιμπε-
ριαλιστών�και�των�φονταμενταλι-

στών.�Ίδωμεν...

Η κόντρα ΗΠΑ-Τουρκίας
δεν είναι «μούφα»

Οι�αντιθέσεις�ανάμεσα�στους�πλανητάρχες�και�μια

ισχυρή�περιφερειακή�δύναμη�άρχισαν�το�2003

(κυβέρνηση�Ερντογάν),�όταν�οι�ΗΠΑ�προώθησαν την

ίδρυση�αυτόνομης�κουρδικής�οντότητας�σε�Τουρκία�-�Συρία�-

Ιράκ,�κάτι�που�απεχθάνεται�φρικωδώς�η�αστική�τάξη�της

γείτονος�χώρας.�Οι�ισορροπίες�διαταράχθηκαν�και�το

αποτυχημένο�πραξικόπημα�ήταν�μία�έκφραση�αυτών�των

αντιθέσεων.�Σ’�αυτό�το�πλαίσιο�ο�εκβιασμός�Ερντογάν�για

να�πετύχει�την�κατάργηση�της�βίζας�προς�την�Ευρώπη

σε�Τούρκους�υπηκόους,�με�μοχλό�το

προσφυγικό,�είναι�κάτι�παραπάνω�από

εμφανής.
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