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Η άνοιξη κουβαλάει μαζί της όλα τα συμβολικά στοιχεία της φύσης. Αλλαγή, ανάσταση, τέλος

εποχής. Μόνο που τούτη η άνοιξη έρχεται φυματική και σακάτικη, χολεριασμένη κι

αδύναμη. Πέραν του Ατλαντικού, η εκλογή ενός χασάπη στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ

σκοτεινιάζει το διεθνή ορίζοντα και τροποποιεί τις ισορροπίες. Ήδη στη Συρία και στο

Αφγανιστάν φάνηκαν τα πρώτα δείγματα. Ταυτόχρονα, το λεγόμενο Brexit και η φούρια των

φασιστών -κυρίως στις ηπειρωτικές χώρες της Ευρώπης- κλονίζουν συθέμελα την

ευρωπαϊκή δομή και υποχρεώνουν τους ισχυρούς της γηραιάς ηπείρου να μιλούν γι’αυτό

που καταδείξαμε πολλαπλά κι επίμονα: Οι συγκρούσεις τους είναι δυνατότερες από τις

συγκλίσεις τους. Αν κάτι ενώνει το αδηφάγο κεφάλαιο, που ονομάζεται και ιμπεριαλισμός,

είναι η κοινή τους εμμονή να πνίξουν τον πλανήτη στο αίμα, να χαράξουν τα σύνορα με

δάκρυα και να κλέψουν απ’ τους εργαζόμενους ό,τι τους απέμεινε. Οι «παίκτες» που

βρίσκονται προς το παρόν έξω από την αγέλη των παλιών λύκων, η πυρηνική Ρωσία και η

turboΚίνα, καραδοκούν, διαγκωνίζονται και περιμένουν. 

Κακή άνοιξη... 

Στα καθ’ημάς, οι παλιοί «ευρωκομμουνιστές» που έγιναν κυβέρνηση, γονατισμένοι μπροστά

στους «θεσμούς» υπογράφουν την αξιολόγηση, δηλαδή ένα νέο μνημόνιο. Οι χθεσινοί

«σκληροί του Μαϊάμι» –λέγε με ΣΥΡΙΖΑ– συμφώνησαν με ΕΕ-ΔΝΤ για νέα αφαίμαξη του

λαϊκού εισοδήματος, κόψιμο μισθών και συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου. Την ώρα

που ο Τσίπρας κόβει κορδέλες, με ντεκόρ παπάδων και αντιπροσώπων του θεού, του

κεφαλαίου, της ΕΕ, ο λαός βλέπει με τρόμο να ξημερώνει το αύριο, μη μπορώντας να πει,

όπως η Σκάρλετ Ο’ Χάρα, «αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα» (Όσα παίρνει ο άνεμος).

Στο βάθος του αστικού κήπου παραμονεύει το τρίγωνο Μητσοτάκη-Γεωργιάδη-Χατζιδάκη,

δηλαδή έξοχο μείγμα νεοφιλελευθερισμού, φασισμού και dealer της αγοράς. 

Κακόγουστο δίλημμα η επανάληψη του μύθου για τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. Και αν είναι

μακριά το χρυσόμαλλο δέρας, πρέπει να τσακίσουμε το παλιό δίλημμα και στη θέση του να

βάλουμε νέο, ολοκαίνουριο. 

Μπροστά σ’αυτό το τοπίο, τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς, οι «χύμα» πολίτες που

πρωταγωνίστησαν τα πρώτα χρόνια της κρίσης (πλατείες), μένουν εμβρόντητοι,

αποσβολωμένοι και αμήχανοι. Είναι φανερό, ότι οι δουλικές ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και

όλος ο εσμός του εξαρτημένου και υποταγμένου συνδικαλισμού «περί άλλα τυρβάζει»,

ροκανίζει το χρόνο και ασχολείται με τους εκλογικούς αλγόριθμους ή αλλιώς με τα εκλογικά

κουκιά και τ’ανάλογα παζάρια. Ακόμα κι αυτοί που στα στερνά ξέκοψαν με το κυβερνητικό

στρατόπεδο έχουν δηλητηριαστεί βαθειά με τον κρετινισμό και τις πιρουέτες κορυφής.

Χρειάζεται ενεργητική άμυνα για την υπεράσπιση των κεκτημένων και την ανακοπή της

επέλασης του νεοφιλελευθερισμού. Χρειάζεται ανασύνταξη των συνδικάτων και δυνάμωμα

της ταξικής πτέρυγας. Χρειάζεται τα συνδικάτα ν’ ανοίξουν τις πόρτες τους στο νέο κόσμο

που βουλιάζει στο τέλμα της ανεργίας και της «μαύρης» εργασίας. 

Σ’αυτό το κάδρο οφείλει να κινηθεί η αριστερά και κάθε ανήσυχο πνεύμα που δε βολεύεται

με λιγότερο ουρανό. 

Από πολλές πλευρές ακούγεται η θεωρία της αδύναμης σταγόνας, του μικροσκοπικού εγώ,

ή –περισσότερο– της προσχώρησης στη λογική του αντιπάλου, δηλαδή αντί να βλέπουμε με τα

«ταξικά γυαλιά», κοιτάμε τα πράγματα με τα μάτια του αντιπάλου, κοντόθωρα, στραβά, αδύναμα. 

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος με το περιοδικό «αντιτετράδια της εκπαίδευσης» έχουμε διανύσει

πολλά χιλιόμετρα και έχουμε δαπανήσει χιλιάδες ώρες σκεπτόμενοι, συσκεπτόμενοι, στην

πρώτη γραμμή, γράφοντας, σβήνοντας, προτείνοντας και ακούγοντας. Σ’ αυτόν το δρόμο θα

συνεχίσουμε, από το χρέος κινούμενοι και από το δαιμόνιο που μας λέει να είμαστε

χρήσιμοι και ανήσυχοι. Σ’ αυτό το δρόμο καλούμε κυρίως τους νέους

συναδέλφους/ισσες να ’ρθουν μαζί μας. Γιατί τα καλύτερα
όνειρα είναι τα συλλογικά.
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Πριν ακόμα συμφωνηθούν, νομοθετηθούν και μπουν σε εφαρμογή τα νέα εξοντωτικά μέτρα, η Ελλάδα μετατρέπεται ολοένα με τα-
χύτερους ρυθμούς σε μια τριτοκοσμική χώρα και ο λαός μας οδηγείται στην πιο ακραία φτωχοποίηση, την εξαθλίωση και τη δυστυχία.
Μια σύντομη σκιαγράφηση της σημερινής κατάστασης δείχνει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο πού οδηγεί το λαό η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑΝΕΛ, κυβέρνηση της υποτέλειας και του χαμερπισμού, υπακούοντας και εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ιμπεριαλισμού.

Ανεργία - Απασχόληση
Η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία στα πλαίσια της Ε. Ε. Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat το Δεκέμβριο του 2016 το

επίπεδο της ανεργίας ήταν 23,1%, δηλαδή 1.101.000 άτομα. Όμως το πραγματικό μέγεθος της ανεργίας που πλήττει τη χώρα, σύμφωνα
με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αγγίζει το 30%. Ένας στους τρεις ανέργους, δηλαδή 350.000 άτομα, ανήκουν
στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 45-64 χρόνων, ενώ ο αριθμός αυτός συνεχώς μεγαλώνει. Από αυτούς οι 280.000 είναι μακροχρόνια
άνεργοι, δηλαδή πάνω από 12 μήνες χωρίς δουλειά, οκτώ στους δέκα ένα χρόνο χωρίς δουλειά, ενώ οι 65 στους 100, περίπου 225.000,
είναι δύο χρόνια χωρίς δουλειά.

Η μερική απασχόληση στις ηλικίες των 45-64 κατέχει υψηλά ποσοστά. Σε σύνολο 343.200, με μερική απασχόληση είναι οι 112.300,
δηλαδή ένας στους τρείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η Ελλάδα αναδείχτηκε πρωταθλήτρια και στη νεανική ανεργία, με ποσοστά
48% στο ηλικιακό επίπεδο των 15-24 ετών και ακολουθεί η ομάδα των 25-34 με ποσοστά 29,5%. 

Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους δεν απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο που κα-
θορίζει την κατάσταση στον τομέα απασχόληση – ανεργία, πέρα από τη στατιστική μέτρηση από τον ένα ή τον άλλο οργανισμό, είναι τα πο-
σοστά των ελαστικών μορφών απασχόλησης: μερικής, εκ περιτροπής, περιστασιακής κλπ., καθώς και οι αμοιβές. Οι ελαστικές μορφές
εργασίας επεκτείνονται με ταχύτατους ρυθμούς και τείνουν να υποσκελίσουν τη σταθερή απασχόληση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΙΚΑ, που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2016, προκύπτει ότι: στο σύνολο
των 1.930.236 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα το 28,9% (558.150 εργαζόμενοι) δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης, με μισθούς
και μεροκάματα πείνας. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση 126.000 εργαζομένων είναι
100€ το μήνα μικτά! Τέλος, άλλοι 343.760 εργαζόμενοι παίρνουν 100€ – 400€ το μήνα μικτά. 

Σαν μία ακόμη «παράπλευρη» μείωση της απασχόλησης στη χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί και το μαζικό κύμα μετανάστευσης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας μισό εκατομμύριο Έλληνες ζητούν μια καλύτερη ζωή μακριά από την πατρίδα τους. Πρόκειται
κυρίως για νέους μορφωμένους, για ανθρώπους με επαγγελματική εμπειρία και για ανθρώπους που παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς για
να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και αυτό το ρεύμα όλο και δυναμώνει. 

Φόροι - Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί
Το τσουνάμι των φόρων που έπληξαν βαριά –κυρίως τα ασθενέστερα λαϊκά στρώματα– αποτυπώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων στην απολογητική της έκθεση για το 2016. Τα τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των εφοριών προώθησαν συνολικά
1.602.835 υποθέσεις για απλήρωτους φόρους με πλειστηριασμούς, κατασχέσεις, ποινικές διώξεις και υποθήκες, έναντι 670.728 του
2015, μια αύξηση δηλαδή που αγγίζει το 130%! Η ακραία υπερφορολόγηση αποτυπώνεται επίσης στις ληξιπρόθεσμες οφειλές που συσ-
σωρεύονται και φτάνουν στο τέλος του 2016 στα 92,8 δις ευρώ. Ένας στους δύο φορολογούμενους έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και αδυνατεί
να αποπληρώσει ποσά που δεν ξεπερνούν τα 2000€. 1.485.693 φορολογούμενοι οφείλουν από 50€ έως 500€, 903.206 έως 50€, ενώ συ-
νολικά 3.412.300 φορολογούμενοι είχαν έως 2.000€ ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η παραπάνω εικόνα πιστοποιεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία
του λαού έχει χτυπηθεί από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και τη φορολογική πολιτική, ειδικότερα και προπαντός τα αδύναμα

λαϊκά στρώματα. Αυτή η αδυναμία αποπληρωμής φόρων με τις ανάλογες συνέπειες έχουν διαμορφωθεί όταν το αφο-
ρολόγητο ήταν από 8.630€ έως 9.545€. Δεν χρειάζονται μαθηματικά για να υπο-

λογίσει κανείς τι θα γίνει όταν το αφορολόγητο, μετά το τέλος της δεύτερης αξιο-
λόγησης, παέι στα 5.600€ με 5.900€, ύστερα από «τις σκληρές και επικές μά-

χες» που δίνει με τους δανειστές στις μακρόχρονες «διαπραγματεύσεις»,
όταν μάλιστα αυτό θα συνοδεύεται από άγριο και βάρβαρο πετσόκομμα συν-
τάξεων, μισθών και ό,τι άλλο επηρεάζει αρνητικά τα λαϊκά εισοδήματα. 

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Παραπέρα επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων με τη δεύτερη αξιολόγηση
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Συνεχίζεται η ακραία φτωχοποίηση 
στην Ελλάδα των μνημονίων



Με φιλανθρωπίες "θεραπεύουν" την ακραία φτώχεια
Τα κυβερνητικά επιτελεία, γνωρίζοντας πολύ καλά πως η νεοαποικιακή, αντιλαϊκή πολιτική της υποτέλειας

θα διευρύνει την κατάρρευση των μισθών, των ημερομισθίων και των συντάξεων, την αύξηση των τιμολογίων, την
απογείωση των χρεών των νοικοκυριών και το φούσκωμα των τραπεζικών δανείων, ότι θα διογκώνεται η καλπάζουσα

ανεργία, θα αυξάνονται τα λουκέτα και οι απολύσεις, σπεύδουν να φτιάξουν προγράμματα διαχείρισης της ακραίας φτώχειας
για τα οποία πανηγυρίζουν και τα εμφανίζουν σαν καρπούς «αριστερής» πολιτικής. Στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν είναι

παρά «φτωχοκομεία» και μίζερη διαχείριση φτώχειας. Τέτοια είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα Επισίτισης και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους), τις μίζερες παροχές του
οποίου λαμβάνουν άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης. Τα κριτήρια για

την ένταξη στο πρόγραμμα είναι: η φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους να μην υπερβαίνει τις 3.000€ για μεμο-
νωμένα άτομα και τις 4.500€ για ζευγάρια. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 412.000 άτομα, 196.000 οικογένειες. Ανάλογο
φτωχοκομείο είναι το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) το οποίο καλύπτει πανελλαδικά 700.000 δικαιούχους πε-
ρίπου. Οι δικαιούχοι παίρνουν 200€ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100€ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
Οι προϋποθέσεις για να δικαιούται κάποιος αυτήν τη «φιλανθρωπική» παροχή επαιτείας είναι πολύ μικρότερες από

αυτές του ΤΕΒΑ. Για παράδειγμα το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει
το ποσό των 1200€ έως 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και 1.800€ για νοικοκυριό απο-

τελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος. 
Και οργανωμένες «φιλανθρωπίες» επίσης ξεφυτρώνουν από διάφορους δήμους, ΜΚΟ, τηλεοπτικά κανάλια, πολυε-
θνικές εταιρείες, που για διαφημιστικούς λόγους επιτελούν το «ανθρωπιστικό τους καθήκον». Πάνω από 200 κοι-

νωνικές κουζίνες, δημοτικά συσσίτια και διανομές τροφίμων συναντά κανείς σε κάθε δήμο της Αττικής, ακόμα και
στις λεγόμενες «οικονομικά εύπορες περιοχές». Δωρεάν γεύματα προσφέρονται και από τις εκκλησίες. Ανάλογες

διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, διοργανώνονται από τηλεοπτικά κανάλια. Ορισμένοι δήμοι προ-
σφέρουν με χαμηλές τιμές καθημερινά «σπιτική κουζίνα» κ.λπ. 

Άστεγοι
Η ραγδαία αύξηση των αστέγων είναι ένα ακόμη επίτευγμα των μνημονιακών πολιτικών, που με απόλυτη «ευλάβεια»
ακολούθησαν οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις και που τώρα με ιδιαίτερο ζήλο και «συνέπεια» εφαρμόζει η «αριστερή» κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα οι άστεγοι υπολογίζονται γύρω στις 40.000, ο αριθμός τους όμως, ο οποίος διαρκώς
αυξάνεται, δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Υπάρχει μεγάλος αριθμός των λεγόμενων αστέγων που με κανένα

τρόπο δεν θέλουν να εκτεθούν. Οι άστεγοι αυτοί στην πλειοψηφία τους δεν είναι «περιθωριακά» άτομα, εξαρτημένοι ή
και «λούμπεν» στοιχεία, αλλά άτομα που πτώχευσαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Οι περισσότεροι ζουν και κοιμούνται

στους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας σε συνθήκες εξα-
θλίωσης. Άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, τα σπίτια τους και βρέθηκαν κυριολεκτικά στους δρόμους. 

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Τον Ιανουάριο του 2017 οι οφειλές προς την εφορία ήταν 3,599 δις ευρώ, τα οποία αυξηθήκαν κατά 200.000€ περίπου

μέσα στον Φεβρουάριο, δηλαδή το χρέος είναι σήμερα περίπου στα 3,800 δις ευρώ και αφορά σε πολύ μεγάλο ποσοστό
λαϊκά στρώματα και μικρές επιχειρήσεις. Στη ΔΕΗ
το χρέος είναι στο 1,7334 δις ευρώ με ανάλογη πε-
ρίπου σύνθεση των οφειλετών. Όσον αφορά στα
κόκκινα δάνεια είναι περίπου 112 δις. Το σύνολο
των δανείων που έχουν δοθεί είναι 210 δις, που ση-
μαίνει ότι το 40% των δανείων είναι κόκκινα. Τα
δάνεια που καθυστερούν να πληρωθούν πάνω από
90 μέρες αντιστοιχούν στο 44,2% του ΑΕΠ. Αν προ-
στεθούν και οι καθυστερήσεις κάτω από τις 90 μέ-
ρες, τα καθυστερημένα δάνεια αντιστοιχούν στο
58% του ΑΕΠ. 

Στη δίνη των χρεών και των υποχρεώσεων βρί-
σκεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων. Ο νέος καταιγισμός αντιλαϊκών μέτρων, η μεί-
ωση μισθών και συντάξεων, η νέα φοροκαταιγίδα,
η μείωση της απασχόλησης, η αύξηση της ανεργίας
που θα φέρει το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης,
θα φουντώσει τη γενικευμένη φτώχεια, θα ρίξει στο
καμίνι της ακραίας φτώχειας και της εξαθλίωσης
ακόμη περισσότερα τμήματα του λαού και θα με-
γαλώσει τις στρατιές των νεόπτωχων. 
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Με μια γκαγκστερική πολεμική ενέργεια στο Αφγανιστάν, ο αμερικάνικος ιμπε-
ριαλισμός κλιμάκωσε την επιθετική του πολιτική, επιχειρώντας να δείξει ποιός είναι
το «αφεντικό» στον κόσμο. Mε την εκτόξευση ενός από τα πιο εγκληματικά όπλα,
της λεγόμενης «μητέρας των βομβών», χτύπησε απρόκλητα στόχο στο Αφγανιστάν,
στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης της τρομοκρατίας του «Ισλαμικού κράτους». 

Η πολεμική αυτή ενέργεια, η δεύτερη μετά το χτύπημα της Συρίας με αμερι-
κάνικους πυραύλους, έρχεται να επιβεβαιώσει πως οι ΗΠΑ επιχειρούν να προ-
ωθήσουν τη στρατηγική της παγκόσμιας κυριαρχίας τους αναπτύσσοντας ακόμα
πιο επιθετική δράση. Ο Τραμπ με ιδιαίτερη αλαζονεία δήλωσε ότι θα αποφασίζει
ο ίδιος κατά το δοκούν για το πού, πότε και ποιον θα βομβαρδίζει, προειδοποι-
ώντας προφανώς όλους τους ανταγωνιστές του στην ιμπεριαλιστική σκακιέρα
για τον κυριαρχικό ρόλο που επιδιώκει να έχει η αμερικάνικη πολιτική και για
τον τρόπο με τον οποίο θα τον επιβάλει.

Είναι προφανές ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός σκοπεύει να συνεχίσει τα
δολοφονικά του χτυπήματα και σε άλλες χώρες [Βόρεια Κορέα, Ιράν κ.α.], με
στόχο να υλοποήσει τις κατακτητικές βλέψεις του και να αναγκάσει τους αντα-
γωνιστές του [Ρωσία, Κίνα, Ε.Ε] σε βήματα προς τα πίσω στην επέκταση της επιρ-
ροής τους και στις ιμπεριαλιστικές τους επιδιώξεις. Η πολιτική των ΗΠΑ αυξάνει
τον κίνδυνο νέων περιφερειακών πολέμων, οξύνει ακόμα περισσότερο τον ιμπε-
ριαλιστικό ανταγωνισμό και σκοτεινιάζει ανησυχητικά το παγκόσμιο σκηνικό.
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Εκπαιδευτικός Όμιλος

Στην επέτειο για τα 60 χρόνια της “κοινής ευ-
ρωπαϊκής αγοράς” οι ηγετικοί κύκλοι της ΕΕ
συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στη Ρώμη

έχοντας στην ατζέντα τους ένα κάθε άλλο παρά εορ-
ταστικό πρόγραμμα. Σε μια περίοδο που το “ευρω-
παϊκό οικοδόμημα”, το απατηλό αφήγημα του ευ-
ρωπαϊκού ιμπεριαλισμού, βυθίζεται στην πιο βαθιά
κρίση της ιστορίας του, οι κυρίαρχοι της ΕΕ καλούν-
ται να πάρουν αποφάσεις που θα σκιαγραφούν το
μέλλον της. Αποφάσεις που, εκτός των άλλων, έχουν
να κάνουν και με τα εναλλακτικά σενάρια της “ΕΕ
των πολλών ταχυτήτων”, τα οποία το τελευταίο διά-
στημα κερδίζουν όλο και περισσότερους υποστηρι-
κτές. Ανάμεσα σε αυτούς και η καγκελάριος της Γερ-
μανίας, που για πρώτη φορά τάχθηκε ανοιχτά υπέρ
μιας τέτοιας προοπτικής. 

Παράλληλα, οι θιασώτες της ΕΕ έχουν το δύσκολο
έργο της συγγραφής μιας “νέας” φενάκης. Τα πα-
ραμύθια που γράφτηκαν 60 χρόνια πριν στις συνθή-
κες της Ρώμης, (περί ειρήνης, ευημερίας, ισότητας
και αλληλεγγύης), σμπαραλιάστηκαν από την κατα-
θλιπτική κυριαρχία και την ακόρεστη βουλιμία των
ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών κέντρων, κύρια του
γερμανικού. Είναι φανερό ότι οι υποσχέσεις για μια
ΕΕ όπου οι λαοί θα απολάμβαναν πλούτη και δημο-
κρατία δεν μπορούν πλέον να δικαιολογήσουν την
ανάγκη του “ευρωμονόδρομου” και ότι θα χρειαστεί
μία άλλη αφήγηση, ίσως λιγότερο θελκτική και πάν-
τως σίγουρα περισσότερο εκβιαστική. Μια αφήγηση
που θα στηρίζεται περισσότερο στα σενάρια τρόμου
για όποιον “τολμά” να θέλει να βγει από το μαντρί
και λιγότερο στις ευοίωνες προοπτικές που θα του
εξασφαλίζει η παραμονή του. Πριν τη Σύνοδο Κο-
ρυφής της 25ης Μάρτη και για την προετοιμασία αυ-
τής, προηγήθηκε στις 9 και 10 του Μάρτη στις Βρυ-
ξέλλες, μια ακόμη Σύνοδος από την οποία προέκυψε
και μια “κοινή δήλωση” των ηγετών της ΕΕ που ορί-
ζει κάποιες βασικές κατευθύνσεις. Μπορεί στην
ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου να περιλαμ-
βάνονταν θέματα όπως, εμπορικές συμφωνίες, η
απασχόληση, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα,
ή οι σημαντικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και το Προ-
σφυγικό, όμως όλα αυτά δεν μπορεί παρά να έρχον-
ται σε δεύτερη μοίρα έως ότου οριστεί το νέο πλαί-
σιο, η “νέα γεωμετρία” της ΕΕ. Μέχρι δηλαδή να ορι-

στικοποι-
ηθεί, ποιες
χώρες και
με ποιο καθε-
στώς θα συνεχίσουν να
θεωρούνται μέλη της ΕΕ, στην πραγ-
ματικότητα όλες οι άλλες συ-
ζητήσεις δεν μπορεί να
έχουν ουσιαστικό περιεχό-
μενο. Από αυτήν την άποψη,
αν και το θέμα του Brexit
δεν βρέθηκε στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου,
ουσιαστικά ο επαναπροσδιορισμός της θέσης και
της σχέσης του βρετανικού ιμπεριαλισμού με την
ΕΕ, βρίσκεται στα μυαλά όλων των ιθυνόντων των
Βρυξελλών, αφού γνωρίζουν ότι διαμορφώνει με κα-
θοριστικό τρόπο την επόμενη μέρα. 

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το οικοδόμημα
της ΕΕ είναι το αποτέλεσμα πρώτα και κύρια των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, που αναπόφευκτα
υπάρχουν και τα τελευταία χρόνια γιγαντώθηκαν στο
εσωτερικό της. Βασικός λόγος, ο νέος ηγεμονικός
ρόλος της Γερμανίας, που μέσα από το άρμα της ΕΕ,
αξιοποιώντας περισσότερο από κάθε άλλον αντα-
γωνιστή την “κοινή εσωτερική αγορά”, όπως και την
κοινή “εξωτερική πολιτική”, αναδείχθηκε μέσα στα
60 αυτά χρόνια σε αδιαμφισβήτητη πρώτη δύναμη
της Ευρώπης και επανατοποθετήθηκε, λίγες δεκαε-
τίες μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο
βάθρο των κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών χωρών του
πλανήτη. Αυτό δεν μπορεί παρά να επιβάλει στον
βρετανικό ιμπεριαλισμό, που ούτως ή άλλως διατη-
ρούσε πάντα ιδιαίτερη σχέση με την ΕΕ, την επανα-
χάραξη της στρατηγικής του και τον επανακαθορισμό
της σχέσης του με την Κοινή Αγορά της, ανεξάρτητα
από την τελική έκβαση και τον τίτλο που θα δοθεί
στην υπόθεση Brexit [βλ. και την αιφνιδιαστική προ-
κήρυξη πρόωρων εκλογών από την Τερέζα Μέη]. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την άλλη μεγάλη δύναμη
της ΕΕ, τη Γαλλία, όπου ισχυρά τμήματα του μονο-
πωλιακού κεφαλαίου της θίγονται από τη συντριπτι-
κή κυριαρχία τής Γερμανίας και αναζητούν και αυτά
τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους με την ΕΕ. 

Στο πραγματικό έδαφος των ανταγωνισμών ανά-
μεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της ΕΕ, που αν
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και στα πλαίσια της κοινής πολιτικής της ντύθηκαν
με δεκάδες “συμφωνίες”, ούτε στιγμή δεν έπαψαν
να υπάρχουν και να ορίζουν τις εξελίξεις στο εσω-
τερικό της και αναπόφευκτα να την οδηγούν σε μια
βαθιά και μάλλον αξεπέραστη, αν μιλάμε για τη δια-
τήρηση του ίδιου μοντέλου, κρίση. Μια κρίση που
όπως φαίνεται θέλουν με κάθε τρόπο να εκμεταλ-
λευτούν οι ΗΠΑ, που με τον Τραμπ πλέον στο τιμόνι
διερευνούν τη συγκρότηση μιας νέας συμμαχίας με
χώρες της ΕΕ, τοποθετώντας ακόμη και διακηρυ-
κτικά τον ανερχόμενο γερμανικό ιμπεριαλισμό απέ-
ναντι, και αναζητώντας σε αυτή τη βάση “νέους φί-
λους” στη γηραιά ήπειρο. 

Υπό αυτό το πρίσμα οι εξελίξεις στην ΕΕ πλέκονται
(και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς) στο παγκό-
σμιο κουβάρι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων
και των γενικότερων συσχετισμών. 

Αναμφίβολα το κοινωνικό έδαφος για την πολιτική
έκφραση των φυγόκεντρων τάσεων στην ΕΕ υπάρχει
και δεν είναι άλλο από τις βαθιά αντιλαϊκές πολιτικές
λιτότητας που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες στο
εσωτερικό της και που ειδικά στα εξαρτημένα κρά-
τη-μέλη της, όπως είναι η Ελλάδα, παρουσιάζουν
πλέον εικόνα νεοαποικιακού ελέγχου και κοινω-
νικής βαρβαρότητας. Φτωχοποίηση, κατεδάφιση
κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, κλειστά
σύνορα σε μια Ευρώπη-φρούριο με ρατσισμό και πο-
λέμους συνθέτουν το σκηνικό της βαρβαρότητας.
Έτσι οι αδύνατοι κρίκοι μετατρέπονται σε «προτε-
κτοράτα» της ΕΕ, στο έλεος των πολυεθνικών, δια-
μορφώνοντας ένα σύστημα σύγχρονης δουλείας. Σα-
ρώνονται δικαιώματα και ελευθερίες με την οικοδό-
μηση ενός απολυταρχικού κράτους. Στο «κοινό σπίτι»
των λαών της Ευρώπης, την ΕΕ των μνημονίων και
της λιτότητας, οι επισήμως άνεργοι ξεπερνούν τα 26
εκατομμύρια και έχουν αυξηθεί κατά 10 εκατομμύ-
ρια. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 120 εκατ. Ευ-
ρωπαίοι ζουν σε συνθήκες παρατεταμένης φτώχειας.
Η Ευρώπη όλο και περισσότερο βυθίζεται στη μαζική
ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ξενοφο-
βία, τη διεύρυνση των ανισοτήτων. Με πολιτικές που
αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως καύσιμη ύλη για την
«ανάπτυξη». Αυτή είναι μια ιμπεριαλιστική ΕΕ που
έχει ως βάση το καπιταλιστικό μοντέλο οργάνωσης
της οικονομίας και της κοινωνίας. Μια αντιδημοκρα-
τική οργάνωση σε ένα διακρατικό συνασπισμό που
λειτουργεί ως ένα «ιμπεριαλιστικό υπερκράτος» με
αντίστοιχους θεσμούς, διασφαλίζοντας την κυριαρχία
των ισχυρών μέσα από μηχανισμούς επιτήρησης και
τιμωρίας όσων δε συμμορφώνονται με τις κυρίαρχες
πολιτικές λιτότητας, αποδόμησης του «κράτους πρό-
νοιας» και καταπάτησης βασικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών. 

Δεδομένου όμως ότι βρίσκεται σε μεγάλη υποχώ-
ρηση αυτήν τη στιγμή, στο σύνολο των ευρωπαϊκών
χωρών, ο πολιτικός παράγοντας που θα μπορούσε

να οδηγήσει την ανάγκη για την ανατροπή αυτής της
πραγματικότητας σε προοδευτικούς δρόμους για
τους λαούς της, εκμεταλλεύονται τη λαϊκή αγανά-
κτηση και την αποστροφή προς την ΕΕ δυνάμεις που
κατά κύριο λόγο πρόσκεινται στην ακροδεξιά, που
μεταφράζουν αυτά τα υγιή αντανακλαστικά του κό-
σμου προς όφελος των συμφερόντων των κατά πε-
ρίπτωση τμημάτων των κυρίαρχων τάξεων.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω έχουν σαν
αποτέλεσμα τα σενάρια για τον επαναπροσδιορισμό
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος να φουντώνουν και
να φέρνουν την Ευρώπη των “πολλών ταχυτήτων”
όλο και πιο κοντά. Όποια και να είναι η τελική από-
φαση των ιμπεριαλιστικών ευρωπαϊκών κέντρων,
είναι βέβαιο ότι οι κάθε λογής απολογητές της ΕΕ,
τα ντόπια φερέφωνα των ξένων συμφερόντων στην
Ελλάδα θα σπεύσουν να την παρουσιάσουν, ως τον
αναγκαίο “μονόδρομο”. Σε σχέση με όλα τα παρα-
πάνω και ειδικά για το παρελθόν και το μέλλον της
Ελλάδας στην ΕΕ θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
❱ Επειδή όταν γίνεται λόγος για Ευρώπη πολλών

ταχυτήτων στο μέλλον υπονοείται ότι μέχρι σήμερα
οι χώρες του ευρώ κινούνταν με την ίδια ταχύτητα,
πρέπει να είναι καθαρό ότι αυτό δεν συνέβη (και
δεν θα μπορούσε να συμβεί) ποτέ. Η ΕΕ δεν υπήρξε
ποτέ μια “διακρατική ένωση” όπως την παρουσία-
ζαν οι θιασώτες της και μαζί με αυτούς το σύνολο
σχεδόν των δυνάμεων που αναφέρονται στην αρι-
στερά (του ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου). Δεν φτιά-
χτηκε από ισότιμα κράτη και πολύ περισσότερο
δεν φτιάχτηκε για να αρθεί η ανισόμετρη ανάπτυ-
ξη στο εσωτερικό της, όπως αναφέρουν τα ιδρυ-
τικά κείμενα της Κομισιόν. Η ΕΕ είναι το δημιούρ-
γημα των ιμπεριαλιστικών κέντρων της Ευρώπης,
με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Επί της ουσίας η
απόφαση για τη δημιουργία της (όπως και οι απο-
φάσεις για τη συνέχειά της) ανήκει σε χώρες όπως
η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία, οι οποίες βέ-
βαια δεν έπαψαν όλα αυτά τα χρόνια να ανταγω-
νίζονται για τα ξεχωριστά τους συμφέροντα. Στην
ΕΕ εισήχθησαν εξαρτημένες χώρες όπως η Ελλά-
δα, όχι για να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, όπως
διατυμπάνιζε η κυρίαρχη προπαγάνδα και επανα-
λάμβανε η ποικιλώνυμη “αριστερά” (και πάλι του
ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου), αλλά για να βαθύνει
η εξάρτησή τους και να μετατραπούν σε “επαρχίες
αποικιών”.
❱ Και οι εξελίξεις αυτά ακριβώς επιβεβαιώνουν.

Από τη δημιουργία της ΕΕ και μετά, οι χώρες που
τη συγκροτούν όχι απλά δεν διαμόρφωσαν “κοινές
ταχύτητες”, αλλά ίσα-ίσα που το χάσμα ανάμεσα
στις εξαρτημένες και τις ιμπεριαλιστικές οικονο-
μίες έγινε τεράστιο, όπως και το χάσμα ανάμεσα
στον γερμανικό ιμπεριαλισμό και τις άλλες ισχυρές
δυνάμεις της ΕΕ. Με απλά λόγια η ΕΕ προοριζόταν
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και έτσι χρησιμοποιήθηκε, για την ενίσχυση των
ιμπεριαλιστικών οικονομιών της και στην εξέλι-
ξή της αποδείχθηκε ότι η Γερμανία ήταν αυτή που
θα κυριαρχούσε. Η εκτίναξη του γερμανικού ΑΕΠ
και η ισχυροποίηση του γερμανικού γίγαντα, πα-
τάει πάνω σε υποδουλωμένες οικονομικά και πο-
λιτικά χώρες όπως η Ελλάδα, και στους αρνητι-
κούς δείκτες των υποσκελισμένων ανταγωνιστών
του όπως η Βρετανία. Για αυτό προορίζονταν η
ΕΕ και αυτό έγινε. Και τα κροκοδείλια δάκρυα των
απολογητών της, για το “χαμένο όραμα”, δεν είναι
τίποτε άλλο παρά φθηνές ανοησίες. Η διεύρυνση
του χάσματος ανάμεσα στις “ταχύτητες” των χωρών
της ΕΕ, αποτελεί τη φυσιολογική εξέλιξή της.
❱ Η απόλυτη κυριαρχία του γερμανικού ιμπερια-

λισμού και η αναμενόμενη άρνηση των ανταγωνι-
στών του να την αποδεχτούν, οδηγούν κατά κύριο
λόγο τις εξελίξεις στην ΕΕ. Επιλογή των κυρίαρχων
κύκλων και κύρια της Γερμανίας για το μέλλον της,
φαίνεται να είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πυρήνα
κρατών με κοινό νόμισμα και από εκεί και πέρα η
ένταξη των υπολοίπων σε ομόκεντρους κύκλους
κοινών αγορών-συμφωνιών. 

Ειδικά όμως για την περιοχή μας, εκτός από τους

σχεδιασμούς των Γερμανών και των άλλων Ευρω-
παίων, υπάρχει ισχυρός και ο αμερικάνικος παρά-
γοντας παρεμβαίνοντας καθοριστικά στις εξελίξεις. 
❱ Η Ελλάδα, οικονομικά εξαρτημένη, κατά κύριο

λόγο, από τη Γερμανία και στρατιωτικά από τις ΗΠΑ,
είναι πολύ πιθανό να βρεθεί το επόμενο διάστημα
σε μια επικίνδυνη διελκυνστίδα. Σε κάθε περίπτωση
η Ελλάδα στην “επόμενη μέρα” της ΕΕ δεν μπορεί
να έχει καλύτερο μέλλον. Είτε με ευρώ, είτε με άλλο
νόμισμα, είτε σε άλλη ταχύτητα ένα είναι βέβαιο. Η
ανεξαρτησία της δεν θα της χαριστεί. Θα κατακτη-
θεί με τους αγώνες του ελληνικού λαού. Αυτούς
που είναι αναγκαίοι για να ξεφορτωθεί τους ξέ-
νους δυνάστες του, τα ντόπια παράσιτά τους και
τις “συμφωνίες τους”.

Και αυτό έχουμε κάθε λόγο να το τονίσουμε γιατί
είναι βέβαιο ότι την επομένη ενδεχόμενων αποφά-
σεων και συμφωνιών που θα περιγράφουν την ΕΕ των
πολλών ταχυτήτων και θα προβλέπουν τη νέα θέση
και το μέλλον της Ελλάδας σε αυτήν, και ειδικά στην

περίπτωση της εκδίωξής της από το ευρώ, εκτός από
τους απολογητές της ΕΕ και της εξάρτησης, θα ορ-
γιάσει και η “αριστερά των μεταβατικών προγραμμά-
των και της παραγωγικής ανασυγκρότησης”. Αυτή η
“αριστερά” που βλέπει τη λύση του πολιτικού ζητή-
ματος της Ελλάδας ως υπόθεση τεχνικό-οικονομικών
βημάτων με αλλαγή νομίσματος και εθνικοποιήσεις.

Η έξοδος της Ελλάδας από την ΕΕ και το ευρώ
είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για
την πρόοδο του τόπου. Αν αυτή είναι το αποτέλεσμα
διενέξεων και αποφάσεων των ιμπεριαλιστικών κέν-
τρων για επαναδιατύπωση και επανακαθορισμό των
όρων της “κοινής αγοράς” και οδηγεί την Ελλάδα
εκτός ευρώ, αλλά με διαιώνιση του καθεστώτος της
εξάρτησης και υποτέλειας, αυτό δεν σηματοδοτεί
αυτόματα θετικές εξελίξεις. Η έξοδος από την ΕΕ
μπορεί να έχει άλλη προοπτική όταν συνδέεται με
τους πόθους και τους αγώνες του λαού μας για
εθνική ανεξαρτησία, όταν έχει το περιεχόμενο του
αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την πολιτική
της εξάρτησης.
❱ Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων,

μπορεί να διαμορφώνει ένα σκηνικό αποσύνθεσης
και διάλυσης της σημερινής ΕΕ, χωρίς αυτό όμως

να οδηγεί απαραίτητα σε θετικές εξελίξεις τη γηραιά
ήπειρο. Η ασθενική παρουσία του λαϊκού, αριστερού
και κομμουνιστικού κινήματος στα όσα συμβαίνουν,
αφήνει κενό χώρο ώστε πάνω στο έδαφος που δη-
μιουργείται από την όξυνση των αντιθέσεων αυτών
και του βαθέματος της οικονομικής κρίσης να γεν-
νιούνται και να ισχυροποιούνται οι ακροδεξιές πο-
λιτικές δυνάμεις, εκφραστές των πιο αντιδραστικών
κύκλων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Μπροστά στις
νέες συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών των με-
γάλων δυνάμεων και ολόπλευρης επίθεσης στα ερ-
γατικά και δημοκρατικά δικαιώματα, μπροστά στα
απειλητικά σενάρια νέων πολεμικών συρράξεων, οι
λαοί της Ευρώπης και ο δικός μας λαός έχουν χρέος
να οικοδομήσουν το αναγκαίο αντιιμπεριαλιστικό-
αντιπολεμικό μέτωπο, για να ανακόψουν τους σε βά-
ρος τους σχεδιασμούς. Δίχως αυτό, η “επόμενη μέ-
ρα” της ΕΕ δεν μπορεί παρά να έχει το ίδιο ή και
χειρότερο αντιδραστικό περιεχόμενο.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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Το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο
Όντας ήδη στον όγδοο χρόνο των Μνημονίων, η επίθεση στα εργα-

τικά και λαϊκά στρώματα, αναπόσπαστο κομμάτι τους και οι εκπαι-
δευτικοί της Πρωτοβάθμιας, όχι μόνο δεν έχει σταματήσει ή ελαττω-
θεί, όχι μόνο δε φαίνεται κανενός είδους «λευκός καπνός» που θα
σήμαινε την ολοκλήρωσή της –κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μέγιστη αυ-
ταπάτη και άρνηση της σκληρής πραγματικότητας– το αντίθετο, έχει
γίνει κατανοητό και στους πιο κακόπιστους ότι παίρνει νέες διαστά-
σεις, βαθαίνει περισσότερο.

Ύστερα από δύο χρόνια διακυβέρνησης, ακολουθώντας πιστά έξω-
θεν και άνωθεν υποδείξεις και εντολές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
βρίσκεται για άλλη μια φορά γονατιστή, να εκλιπαρεί τους Ιμπεριαλι-
στές δυνάστες της Ε.Ε. και του ΔΝΤ για να κλείσει η περιβόητη 2η

αξιολόγηση. Την ώρα που γράφονται τα παραπάνω έχει ήδη χυθεί
πολύ «προπαγανδιστικό» μελάνι και για μεγάλο χρονικό διάστημα με
στόχο, τι άλλο, να πειστούν εργατικά και λαϊκά στρώματα που πλήτ-
τονται βάναυσα από την πολιτική τους, πως είναι ανάγκη αυτή η συμ-
φωνία να υπογραφεί, πως η κυβέρνηση αγωνίζεται, διαπραγματεύεται
για το καλύτερο, για ό,τι συμφέρει το λαό! Και βέβαια αγαστή συνερ-
γασία προσφέρουν στην προσπάθεια αυτή κάθε κομματικός – πολιτι-
κός σχηματισμός, παλιός ή νέος, που είναι συνδεδεμένος με την πιστή
εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Το προπαγανδιστικό δηλητήριο, σερ-
βίρεται καθημερινά σε μεγάλες δόσεις, και δίπλα σε αυτές βρίσκουν
τη θέση τους όπλα που δοκιμάστηκαν και στο παρελθόν, όπως η τρο-
μοκράτηση του λαού κι ο εκφοβισμός κάθε είδους.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι τόσο σκληρή, που γίνεται δύσκολο

αν όχι αδύνατο, όσο κι αν ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι δοκιμασμένος στην
τέχνη της παραπλάνησης, να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους. Δύ-
σκολα πια να κρυφτεί το «μαύρο σκοτάδι» που επικρατεί παντού. Σκο-
τάδι σε εργατικά-λαϊκά στρώματα, τη συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία
του ελληνικού πληθυσμού, και βέβαια και στους εκπαιδευτικούς. Με
νέες μειώσεις σε μισθούς, νέες σφαγιαστικές περικοπές αυτή τη φορά
στους παλιότερους συνταξιούχους, με επικουρικές που πλέον θυμίζουν
φιλοδώρημα, με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας «μπιρ παρά»
να συνεχίζεται, τους πολιτικούς λάτρεις και ιδεολογικούς εκφραστές
αυτού του ξεπουλήματος να αφιονίζονται για την επιτάχυνσή του, γιατί
κατά την «επιστημονική» τους άποψη καθυστερεί και βάζει σε περι-
πέτειες τη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους να γράφουν τις σύγ-
χρονες σελίδες ιστορίας αναγκαστικής μετανάστευσης, όπως και πριν
από λίγες δεκαετίες οι εν ζωή πρόγονοί τους, την ανεργία να σπάει
κόκαλα, την εργασιακή περιπλάνηση και ευελιξία να γνωρίζει ημέρες
δόξας, με χίλιες δυο ακόμα «βλαβερές συνέπειες» αυτής της βαθιά
αντιλαϊκής πολιτικής, πώς είναι άραγε δυνατόν να έχει επιτυχία η συ-
νεχιζόμενη προσπάθεια απόκρυψης της πραγματικότητας, η ωραιοποί-
ησή της εκ μέρους οποιουδήποτε το επιχειρήσει;

Για άλλη μια φορά η ιστορία, επαναλαμβανόμενη, θυμίζει έντονα
τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Τιτάνα Κρόνου που τρώει τα παιδιά του
για να διατηρήσει την κυριαρχία του, με τα χιλιάδες λουκέτα στα μι-
κρομάγαζα, τους χιλιάδες φτωχούς αγρότες που ξεκληρίζονται, τους
μικροσυνταξιούχους που υποφέρουν, τους άστεγους που έχουν χάσει
κάθε ελπίδα στριμωγμένοι στις ουρές των συσσιτίων. Αναλογιζόμενος
κανείς όλα τα παραπάνω μπορεί να αντικρίσει μονάχα ένα χρώμα. Μαύ-
ρο, κατάμαυρο, όσες «πινελιές» κι αν επιχειρούν κατά καιρούς να του
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γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος

Οι εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
μπροστά και στην 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ

Βαδίζοντας προς το τέλος μιας ακόμα δύσκολης εκπαιδευτικής χρονιάς και λίγο διάστημα πριν τη
διεξαγωγή της 86ης Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ, που θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο 

το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, είναι απαραίτητο να εκφραστούν θέσεις και απόψεις 
για τα τεκταινόμενα, να εξαχθούν ασφαλώς και συμπεράσματα.

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος, οργανική συνιστώσα των Κινήσεων Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης, θεωρούμε σημαντικό, έγκαιρα, να υπογραμμίσουμε βασικά ζητήματα που ανα-
δεικνύονται συνολικά, αναδείχτηκαν οπωσδήποτε και την τελευταία χρονική περίοδο, εννοώντας το

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Γ.Σ. ως και πρόσφατα, όχι ασφαλώς ξε-
κομμένα από τα γενικότερα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την περίοδο αυτή. 

Εκπαιδευτικά θέματα και ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα συνδέονται άλλωστε διαλεκτι-
κά μεταξύ τους, επηρεάζουν βαθιά το ένα το άλλο. Τα εκπαιδευτικά ζητήματα δεν ξεφυτρώνουν αυ-

τόνομα, αλλά αποτελούν έτσι κι αλλιώς κομμάτι της γενικότερης πολιτικής κατάστασης.
Ποιο θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το εκπαιδευτικό, συνδικαλιστικό κίνημα θα κινηθεί τους

επόμενους μήνες ως και την προγραμματισμένη Γ.Σ.; Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο η αγωνι-
στική, ταξική πτέρυγα του εκπαιδευτικού κινήματος καλείται να οργανώσει τη δράση και τους αγώ-

νες του εκπαιδευτικού κινήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να βάλει τη σφραγίδα του ώστε να
ληφθούν αγωνιστικές αποφάσεις τόσο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά πολύ περισσότερο και έπειτα από

τη διεξαγωγή του συνεδρίου της Ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών της βαθμίδας αυτής;
Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να αποτελέσουν μπούσουλα, πυξίδα στις αγωνιστικές,

ταξικές δυνάμεις του κινήματος αφού σωστή ερμηνεία της πραγματικότητας 
σημαίνει και σωστές αποφάσεις, σωστή δράση εκ μέρους τους.
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προσθέσουν. Άλλωστε το μαύρο, ως απουσία χρώματος, καταπίνει όλες
τις πινελιές κοροϊδίας που προσθέτουν κατά καιρούς οι διαδοχικές
μνημονιακές κυβερνήσεις, χθες ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Όμως και διεθνώς η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, φαίνεται πως
σκοτεινιάζει και μάλιστα επικίνδυνα.

Μετρώντας ήδη μήνες από την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, τα γεράκια
των ΗΠΑ πέρασαν από τη λεκτική επίδειξη δύναμης σε μια νέα πε-
ρίοδο αιματοχυσίας και αρπαγής. Με την πρόσφατη επίθεση στη σκλη-
ρά δοκιμαζόμενη Συρία, άνοιξε και επίσημα ένας νέος κύκλος πολε-
μικών συγκρούσεων, που αναβαθμίζει το ενδεχόμενο επέκτασης της
σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή,
ανεβάζοντας επικίνδυνα το θερμόμετρο, γιγαντώνοντας τα προβλήματα
που προκύπτουν εξαιτίας της. Η φωνή που ακούγεται στις διαδηλώσεις
(όχι πολύ δυνατή…όχι τόσο όσο είναι σήμερα αναγκαίο), πως οι Ιμπε-
ριαλιστές «με των λαών το αίμα τη γη ξαναμοιράζουν», είναι επίκαιρη
και πρέπει να δυναμώσει.

Ασφαλώς σκοτεινιάζει και η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην
πραγματικότητα αυτό που έχει πλήρως ξεθωριάσει είναι το όραμα της
ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης γι’ αυτήν στα μάτια μεγάλης μερίδας του
λαού μας, που αντιλαμβάνεται από την ίδια του την πείρα πως τα ορά-
ματα και οι προσδοκίες που πηγάζουν από την πρόσδεση σε αυτήν δεν
είναι εθνικά, όπως παρουσιάζεται, αλλά ξεκάθαρα ταξικά. Με τη δια-
δικασία του Brexit να έχει ήδη δρομολογηθεί, τις σκέψεις και αποφάσεις
για δημιουργία πολλών ταχυτήτων στα πλαίσια της Ε.Ε., το μέλλον φαν-
τάζει δυσοίωνο, βάζοντας τους υποστηρικτές της σε δρόμο αναζήτησης
νέων μέσων για να πείσουν για άλλη μια φορά για το όραμα αυτό.

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα βαδίζουμε ως λαός, ως εκπαιδευτικοί
και ως συνδικαλιστικό κίνημα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα
και το κλίμα αυτό δεν προβλέπεται φυσικά να αλλάξει άμεσα, παρά
στα ευφάνταστα μυαλά των κονδυλοφόρων, εγχώριων ή ξένων, υπο-
στηρικτών της.

85η Γ.Σ. - μεσοδιάστημα- 86η ΓΣ ΔΟΕ 
Μερικές επισημάνσεις

Ίσως δύο διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις της ΔΟΕ να φαίνονται
γεγονότα αποκομμένα το ένα από το άλλο, ασύνδετα μεταξύ τους,
ιδίως σε όσους το μόνο που γνωρίζουν είναι να αντικρίζουν τα γύρω
πράγματα με τα μυωπικά γυαλιά της γραφειοκρατικής αντίληψης
των πραγμάτων, στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος και
των διαδικασιών του.

Κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα
θεωρούμε πως συνδέονται στενά, οργανικά μεταξύ τους. Συνδετικός
κρίκος και συγκολλητική ουσία είναι όλα όσα απασχόλησαν στη διάρ-
κεια αυτής της εκπαιδευτικής χρονιάς το κίνημα, εκπαιδευτικούς
και εκπαίδευση. Όλα όσα, με την εφαρμογή τους από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προχώρησαν ένα βήμα παραπάνω, και σε κάποιες
περιπτώσεις περισσότερα, τη μετάλλαξη του DNA της εκπαίδευσης.
Δεν είναι άτοπο να υποστηρίξει κανείς πως το εκπαιδευτικό τοπίο
στη χώρα, έχει γνωρίσει τόσες και τέτοιες παρεμβάσεις, τόσες και
τέτοιες «μικρομεταλλάξεις», που δύσκολα θυμίζει αυτό που μέχρι

πριν λίγα χρόνια γνωρίζαμε. Τέτοιες, αντιδραστικές στην ουσία τους,
ανατροπές βίωσε, όπως ολόκληρο το σώμα της εκπαίδευσης, και η
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ακολουθώντας τις «βέλτιστες» καταστρο-
φικές πολιτικές οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ. Και βέβαια η περίοδος
που διανύουμε εξακολουθεί στην ίδια ρότα, την ίδια καταστροφική
διαδικασία. Η πορεία στα εκπαιδευτικά ζητήματα έχει βέβαια έναν
τέτοιο χαρακτήρα αποδόμησης του, αστικού, σχολείου που γνωρί-
σαμε με τα χαρακτηριστικά που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες με
αμείωτη ένταση λόγω των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρ-
μόζουν οι διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις, με τη σημερινή ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κρατά τα ηνία της άμαξας, αλλά και λόγω συγκεκρι-
μένων αδυναμιών και προβλημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος
και συγκυριακά και χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διαδραμα-
τίζονται στις συνδικαλιστικές διαδικασίες, ξεκινώντας από τη βάση,
τα πρωτοβάθμια σωματεία και τους Συλλόγους και φτάνοντας μέχρι
την Ομοσπονδία-ΔΟΕ, αλλά και τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όρ-
γανα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι, ελάχιστες πτυχές της εκπαι-
δευτικής και γενικότερα κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας,
θίχτηκαν, προβλημάτισαν ή αναδείχτηκαν. Και όταν αυτό συνέβη,
τότε έγινε αποσπασματικά, στρεβλά, με χίλια δυο προβλήματα, αλλά
και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθώντας λάθος αντιλήψεις. Από
κάτι τέτοιο πολλές φορές δεν ξέφυγαν και οι συνεπείς αγωνιστικές,
ταξικές του δυνάμεις. Και βέβαια αυτό το γεγονός, το ξεπέρασμα
αυτών των δυσκολιών αποτελεί αναγκαία συνθήκη, ώστε να περά-
σουμε από τη σημερινή περίοδο κατήφειας, νηνεμίας, στην απαραί-
τητη ανασύνταξη, την τροφοδότησή του με νέα, αγωνιστική ορμή.

Τα άμεσα καθήκοντα
του εκπαιδευτικού μας κινήματος

◗ Ο νυν υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, που αντικατέστησε τον
ριγμένο στο λάκκο των λεόντων προκάτοχό του, Ν. Φίλη, δηλώνει με
κάθε δυνατό τρόπο υποταγή και πλήρη πίστη στα ξένα και ντόπια αρ-
πακτικά, στον ΟΟΣΑ και το ΣΕΒ.

Πέρα από οποιεσδήποτε πινελιές «αριστεροσύνης» επιχειρείται
και σήμερα να προστεθούν στον καμβά της εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητας, που ακούραστα φιλοτεχνούν καθημερινά, συκοφαντώντας
ανεπανόρθωτα τους αγώνες, τα οράματα και τα δίκαια της πραγματικής
αριστεράς, του εργατικού-λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος, είναι
αλήθεια πως αυτός δύσκολα αλλάζει εμφάνιση, αλλά παραμένει στο
βασικό του χρώμα…κατάμαυρος. Η όποια προσπάθεια εκ μέρους της
κυβέρνησης δεν έχει ασφαλώς σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης
στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Αν λέγαμε κάτι τέτοιο, θα
εμφορούμασταν από τις χειρότερες αυταπάτες ή θα λέγαμε ψέματα,
ασύστολα και συνειδητά! Ο μόνος λόγος μιας τέτοιας προσπάθειας
είναι το βάθεμα του αποπροσανατολισμού, η συγκράτηση και το στα-
μάτημα με κάθε τρόπο των αντιδράσεων, που πρόκειται να έρθουν
αναπόφευκτα (και το γνωρίζουν, το περιμένουν).

Στήριγμα για την εφαρμογή, χωρίς προβλήματα, αυτής της πολιτι-
κής, η εκ δεξιών πτέρυγα, ΝΔ και όλα τα κόμματα του μνημονιακού
τόξου. Καμία διαφωνία ουσίας δε θα ανακαλύψει κανείς, όσο κι αν
ψάξει, ανάμεσά τους. Βρίσκονται σε πλήρη ομοφωνία για το ταχύτατο
προχώρημα των αντιεκπαιδευτικών ανατροπών που έχουν ψηφίσει
και προγραμματίσει.

Με οχήματα τη λεγόμενη «αυτονομία των σχολικών μονάδων», την
«αποκέντρωση», την ολική επαναφορά της αξιολόγησης εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτικού έργου, ντυμένη με νέο μανδύα (φιλική και όχι τι-
μωρητική προς τους εκπαιδευτικούς αξιολόγηση) για να αποκρύπτεται
η αληθινή της ουσία, με εκ νέου προσπάθεια «κουλτούρας αξιολόγη-
σης», δηλαδή κουλτούρα αποδοχής και ολοκληρωτικής υποταγής του
εκπαιδευτικού κόσμου, με την πλήρη υποταγή στις μνημονιακές δε-
σμεύσεις, τους δημοσιονομικούς κόφτες και τόσα άλλα δημιουργούν
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ένα χώρο ασφυξίας για το Δημόσιο, Δωρεάν Σχολείο, και συγκεκριμένα
στην περίπτωσή μας σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Δημιουρ-
γείται με αυτόν τον τρόπο ένα φόντο με βασικό τρίπτυχο: Λιγότερη εκ-
παίδευση- Φτωχότερη εκπαίδευση- Ταξικότερη εκπαίδευση.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κά-
θε είδους και κατηγορίας, μόνιμοι ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
πολλών ταχυτήτων, ζουν τις συνέπειες αυτής της βάρβαρης, αντιλαϊκής
πολιτικής. Βιώνουν εδώ και χρόνια τη ραγδαία φτωχοποίηση τις κα-
θημερινές ανατροπές στα εργασιακά ζητήματα, όπως τις ανατροπές
στο ωράριο, τις μετακινήσεις, τη γενίκευση στις νεότερες γενιές εκ-
παιδευτικών των ελαστικών σχέσεων εργασίας και την παγίωσή τους,
τη διαρκή ανασφάλεια και το αβέβαιο μέλλον. Η ζυγαριά φαίνεται και
αριθμητικά πλέον να γέρνει προς την πλευρά των ελαστικών, ευέλι-
κτων μορφών εργασίας, ύστερα και από τη λήξη του κυβερνητικού
παραμυθιού για μόνιμους διορισμούς. Οι κυβερνητικοί ολετήρες τά-
ζουν θρασύτατα λαγούς με πετραχήλια για χιλιάδες διορισμούς, μό-
νιμους ως πρόσφατα, οδηγώντας τους περισσότερο σε απόγνωση και
την απογοήτευση. Ταυτόχρονα τους διασπούν διαρκώς και σε περισ-
σότερα «ανταγωνιστικά» μεταξύ τους τμήματα, θολώνοντας την πραγ-
ματικότητα και επιχειρώντας να κρυφτεί η πραγματική αιτία του προ-
βλήματός τους και οδηγώντας τους στον ατομισμό αντί του συλλογικού
αγώνα. Και η πραγματική αιτία του προβλήματος είναι η ανυπαρξία
διορισμών, η ανεργία στο χώρο που μεγαλώνει.

Με μια σειρά ανατροπές που ήδη εφαρμόζονται από την αρχή της
σχολικής χρονιάς, ανατροπές στο χώρο των Νηπιαγωγείων που κινητο-
ποίησαν για ένα διάστημα τις/τους νηπιαγωγούς, ανατροπές στα Δημο-
τικά σχολεία όλης της χώρας με την κατάργηση των ΕΑΕΠ, τη δημιουργία
ενός τύπου σχολείου, τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και τη δη-
μιουργία χιλιάδων τεχνητών πλεονασμάτων εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έθεσε τις βάσεις για τη συνέχιση της καταστροφικής πο-
λιτικής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. 

Χωρίς να αφήσουν κανένα τομέα της ανεπηρέαστο, πιστοί στις
«συμβουλές» ΟΟΣΑ-ΣΕΒ-Ε.Ε.-ΔΝΤ ανατρέπουν και το ευαίσθητο κομ-
μάτι της Ειδικής Αγωγής με τις πρόσφατες παρεμβάσεις τους, που
οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς στο δρόμο των κινητοποιήσεων. Μέσα
σε μία νύκτα αποφασίστηκε πως το πτυχίο της Ειδικής Αγωγής δεν
έχει απολύτως καμία αξία, αδιαφορώντας για άλλη μια φορά για την
τύχη χιλιάδων εκπαιδευτικών που αγωνιούν καθημερινά. Με την αμ-
φισβήτηση της αξίας του πτυχίου που παρέχουν πανεπιστημιακά τμή-
ματα της χώρας μας, κάτι που δεν έχει ακουστεί άλλη φορά για πτυχία
ελληνικών πανεπιστημίων, ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη επέλαση
στα δικαιώματα των εργαζόμενων, όπως οι εκπαιδευτικοί, προς την
κατεύθυνση της κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, δη-
λαδή ο δρόμος προς την απόλυτη εργασιακή ζούγκλα όπου κανείς δε
θα γνωρίζει πού ξεκινά και πού τελειώνει ο χώρος του! Η επιλογή
αυτή των κυβερνώντων ισοδυναμεί με κατάργηση των Τμημάτων Ει-
δικής Αγωγής, φανερώνει την απροκάλυπτη αδιαφορία του αστικού
κράτους, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτήν, χιλιάδες από αυτούς εργαζόμενοι ως
αναπληρωτές και περιμένοντας με αγωνία τη μονιμοποίησή τους, αλλά
περισσότερο από όλα για τη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών
τους. Φανερώνει πλήρη αδιαφορία για το εργασιακό μέλλον χιλιάδων
αποφοίτων των σχολών που αναφέρονται στην Ειδική Αγωγή, μία επι-
χείρηση συγχώνευσης ουσιαστικά της Ειδικής στη Γενική Αγωγή και
συμπληρώνεται με τις συνεχείς απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού
Παιδείας για τα πανεπιστημιακά Τμήματα και τους διδάσκοντες σ’ αυ-
τά. Αν κανείς συνυπολογίσει και την παντελή έλλειψη μόνιμων διορι-
σμών στον τομέα για μία δεκαπενταετία, η κατάσταση που έχουν δη-
μιουργήσει γίνεται ασφυκτική και εκρηκτική.

◗ Το εργατικό και λαϊκό κίνημα στο σύνολό του, το συνδικαλιστικό κί-
νημα των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να μένει απαθές απέναντι σε αυτά
τα δεδομένα. Πρέπει άμεσα να αντλήσει δύναμη από τους μεγάλους πα-

νεργατικούς αγώνες που εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και που
κάτω από τη διαβρωτική δύναμη του κυβερνητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, την
απογοήτευση που δημιούργησε η διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια,
έχουν ουσιαστικά τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Είναι σίγουρο πως αγώ-
νες μπροστά στα νέα μέτρα που θέτουν σε μόνιμη μνημονιακή κατάσταση
το λαό και τη χώρα μας, πρόκειται να έρθουν και τους αναμένουν όσοι
κατοικοεδρεύουν στο μέγαρο Μαξίμου και στο εξωτερικό. Αυτός άλλωστε
είναι κι ο λόγος που πράττουν ό,τι είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας κάθε
δύναμη που διαθέτουν, ώστε αυτοί όχι να μην ξεσπάσουν αλλά είτε να
αργούν είτε όταν ξεσπούν να ξεφουσκώνουν γρήγορα.

◗ Ήδη υπάρχουν όλο και πιο συχνά αγωνιστικά σκιρτήματα, γεγονός
που δείχνει πως η περίοδος της αγωνιστικής νηνεμίας μπορεί και πρέ-
πει να φτάσει στο τέλος της. Καθήκον της αγωνιστικής, ταξικής πτέ-
ρυγας του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών είναι να τους
προετοιμάσει, να τους οργανώσει, να δώσει στον κόσμο των εκπαιδευ-
τικών το σήμα.

◗Μπροστά στους πολεμικούς κινδύνους που εντείνονται, ο λαός μας,
κι οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να κινητοποιηθεί. Το αντιπολεμικό- αντιιμ-
περιαλιστικό κίνημα να ορθωθεί, να καταγγείλει τον ιμπεριαλιστικό επι-
θετισμό στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Να αντιταχθεί δυναμικά
σε κάθε κίνηση της κυβέρνησης που στηρίζει τις κατακτητικές επιδρο-
μές. Οργανικό κομμάτι, δυναμικό, αυτής της προσπάθειας ανόδου του
κινήματος σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αποτελέσει και το εκ-
παιδευτικό κίνημα, ειδικότερα το κίνημα των εκπαιδευτικών της Πρω-
τοβάθμιας. Είναι σημαντικό να βάλει στην προμετωπίδα του, στα λάβαρα
του αγώνα του με πιο έντονα γράμματα τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα.
Έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την ιερή υποχρέωση, με συσπει-
ρωμένους στη ΔΟΕ χιλιάδες οργανωμένους στους Συλλόγους τους εκ-
παιδευτικούς, να εκφράσει λόγο, να οργανώσει αγώνες σε αυτήν την
κατεύθυνση, να μην εγκαταλείψει αυτό το πολιτικό πεδίο στους επαγ-
γελματίες της δουλοφροσύνης και της υποτέλειας στα ιμπεριαλιστικά
αφεντικά . Είναι σημαντικό, παρά τη σημαντική και αναγκαία αλληλεγγύη
προς τους πρόσφυγες των ιμπεριαλιστικών πολέμων που εκδηλώθηκε
το προηγούμενο διάστημα, να μην παραμείνουμε σε αυτές τις εκδηλώ-
σεις, αλλά να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να χτυπηθεί
αγωνιστικά στη χώρα μας η ρίζα του προβλήματος, ο Ιμπεριαλισμός.

◗ Είναι εξίσου απαραίτητο το επόμενο χρονικό διάστημα να δυνα-
μώσουν στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών οι φωνές που
αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της Ε.Ε. Να αναδειχτεί ο ρόλος
της ως χώρος που φυλακίζει τους λαούς, τους αλυσοδένει, σπέρνει
απελπισία, γεννά υποδουλωτικά μνημόνια, που αφαιρούν κάθε ελπίδα
για πραγματική ζωή Και είναι απαραίτητο να δυναμώσουν κι άλλο οι
φωνές αυτές, ιδίως σε επίπεδο βάσης, να στερήσουν το έδαφος στο
οποίο ευρωπαιόδουλοι συνδικαλιστές, κυβερνητικοί δεινόσαυροι ερ-
γάζονται για να κρατούν την πολιτική συνειδητοποίηση και ριζοσπα-
στικοποίηση των εκπαιδευτικών σε χαμηλά επίπεδα. 

◗ Είναι απαραίτητο και αναγκαίο, με κάθε δυνατό τρόπο να απομο-
νωθούν όλες εκείνες οι φωνές που επιχειρούν τη διάσπαση, τον κα-
τακερματισμό σε κάθε επίπεδο, που επιχειρούν να παγιώσουν το κλίμα
απογοήτευσης, αδιαφορίας και απραξίας. Να δυναμώσουν οι φωνές
που θα βάλουν φραγμό στις κυβερνητικές σειρήνες, αντιπροτείνοντας
την ενότητα του κόσμου μας, την οργάνωση (γιατί δίχως οργάνωση
λίγα πράγματα μπορεί να πετύχει κανείς απέναντι σε έναν άριστα ορ-
γανωμένο εχθρό), τη διαφώτιση του κόσμου μας και της κοινωνίας
για το διακύβευμα της περιόδου. Με πείσμα και εμπιστοσύνη στις δι-
κές μας δυνάμεις και στη δύναμη του αγώνα μας!

3 Να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις το Δημόσιο, Δω-
ρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά, δίχως διακρίσεις!

3 Να διεκδικήσουμε σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους τους
εκπαιδευτικούς!

3Να απαιτήσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας!
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Το 18ο Συνέδριο ΟΛΜΕ διεξάγεται σε ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες για το λαό και τον τόπο, αφού βαδίζουμε για 8ο χρόνο
μέσα στο μάτι του μνημονιακού κυκλώνα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού πρώτα σκόρπισε αυταπάτες και ψεύτικες υπο-
σχέσεις, φόρτωσε στη συνέχεια στις πλάτες του λαού ένα 3ο

μνημόνιο, που έφερε ασφαλιστικό, δημοσιονομικό «κόφτη»,
ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας κλπ. Μετά την πρόσφατη συμ-
φωνία στο Eurogroup προετοιμάζεται να ψηφίσει νέα αντιλαϊκά
μέτρα ύψους 3,7 δις ευρώ από το 2019 και μετά, βάζοντας το
λαό στη μυλόπετρα των μνημονίων χωρίς τέλος. Η ΕΕ και το
ΔΝΤ απαιτούν νέα λαϊκή αφαίμαξη με την επιβολή καινούργιων
περικοπών στις συντάξεις, νέα μείωση του αφορολόγητου, που
θα σημάνει παραπέρα μειώσεις στους μισθούς όλων των ερ-
γαζομένων, και άλλα αντιλαϊκά μέτρα, με επίκεντρο τα εργα-
σιακά και το συνδικαλιστικό νόμο.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποτασσόμενη στο περίφημο δόγμα
«ανήκομεν εις την Δύσιν» σφίγγει ακόμα περισσότερο τα δεσμά
με τους αμερικανο-ΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστές. Παραχωρεί γη
και ύδωρ, επιτρέποντας στις ΝΑΤΟϊκές φρεγάτες να πλέουν
ανενόχλητες στο Αιγαίο, ενώ την ίδια στιγμή η ίδια σέρνεται
στα φιλοπόλεμα σχέδια που εξυφαίνονται από τους ενδοϊμπε-
ριαλιστικοούς ανταγωνισμούς ανάμεσα σε ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε η καλύτερη εφεδρεία του αστικού
πολιτικού συστήματος, της ΕΕ και του ΔΝΤ για το τσάκισμα
των εργατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών κατακτή-
σεων, της συνέχισης των μνημονίων, της επιτροπείας και
της καταστολής.

Η εκπαίδευση στη σκιά του 3ου Μνημονίου
και των επιταγών του ΟΟΣΑ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε τα χέρια με τα επιτελεία
του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ! Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δη-
λώνει πως όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα γίνουν «μέσα
στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις τής
κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές». Το Υπουργείο Παιδεί-
ας στοχεύει να επιβάλλει όσα δεν κατάφεραν οι προηγούμενοι,
από τον Κοντογιαννόπουλο μέχρι τη Διαμαντοπούλου και τον
Αρβανιτόπουλο.

Οι προτάσεις του ΙΕΠ για τις «αλλαγές στο Λύκειο» υπηρε-
τούν ακριβώς την κατεύθυνση ενός φθηνού ευέλικτου, επι-
χειρηματικού σχολείου της αγοράς, με τη σφραγίδα της ΕΕ, του
ΣΕΒ και του ΟΟΣΑ. Τα πορίσματα του «Εθνικού διαλόγου» και η
κρυμμένη έκθεση του ΟΟΣΑ είναι η πυξίδα του Υπουργείου Παι-
δείας. Μεθοδεύουν το νέο, ακόμα πιο σκληρό και ταξικό «αρι-
στοκρατικό» Λύκειο για πολύ «λίγους κι εκλεκτούς» μαθητές.
Ένα σχολείο πολλαπλών εξεταστικών και ταξικών φίλτρων, των
δεξιοτήτων και της εντατικοποιημένης γνώσης. 

Ταυτόχρονα επιδιώκουν για μια ακόμα φορά να εξοβελίσουν
όλο και μεγαλύτερο μέρος της νέας γενιάς στην κακόφημη μα-
θητεία, σε ένα υποβαθμισμένο και συρρικνωμένο σε τομείς και
ειδικότητες ΕΠΑΛ ή και στη μη τυπική εκπαίδευση των σχολών
«τύπου ΕΠΑΣ», αμέσως μετά την Α΄ Λυκείου, προσαρμοσμένων
στις επιταγές των επιχειρήσεων. Θέλουν τη νέα γενιά υποταγ-
μένη και από νωρίς «μαθημένη» στην εργασιακή έρημο των
μνημονίων.

Την ίδια ώρα οι πυλώνες του αστικού πολιτικού συστήματος
(ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Λεβέντης), με ΟΟΣΑ και
ΣΕΒ συνομολογούν πως πρέπει να προωθήσουν άμεσα την πε-
ρίφημη «αποκέντρωση και αυτονομία της σχολικής μονά-

δας», το βασικό μοχλό για να υλοποιήσουν όλες τις αντιεκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Ανοίγει ο δρόμος για νέα σημαντική μείωση της χρηματοδό-
τησης και στήριξης της Δημόσιας Εκπαίδευσης από το κράτος.
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3 Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ!
3 Ενιαίο, Δωδεκάχρονο, Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο!
3 Ταξική ανασυγκρότηση του Συνδικάτου!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ
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Το 1,5 δις περικοπών το χρόνο από τη δημόσια παιδεία και η φο-
ρολόγηση κατά 20% των εσόδων των σχολικών επιτροπών από
τα κυλικεία οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τα σχολεία και μοιάζει
αναπόφευκτο το κυνήγι των χορηγών για τη λειτουργία τους.

Μαζί με την αποκέντρωση θέλουν να βάλουν σε άμεση
εφαρμογή την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και των σχο-
λικών μονάδων. Όπως και αν ονομαστεί (αξιολόγηση ή εσω-
τερική αποτίμηση), θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για
την ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων, το όχημα για την
κονιορτοποίηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και θα
ανοίξει το δρόμο για απολύσεις, κατά τα πρότυπα της περιό-
δου Αρβανιτόπουλου – Μητσοτάκη. 

Μέτρα όπως η μαθητεία, οι δημιουργικές εργασίες, η θεμα-
τική εβδομάδα, portfolio μαθητών κλπ συμβάλλουν στην προ-
ώθηση της «αυτονομίας» και αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης.

Οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών 
στην κλίνη του Προκρούστη

Οι κυβερνητικές διακηρύξεις για 20.000 διορισμούς μονίμων
εκπαιδευτικών έγιναν φύλλο και φτερό. Οι εκπαιδευτικοί, μό-
νιμοι και αναπληρωτές, βρίσκονται καθημερινά εδώ και χρόνια
αντιμέτωποι με τις ανατροπές των εργασιακών τους δικαιω-
μάτων. Στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, της κινητικό-
τητας και του εξορθολογισμού, για λογαριασμό των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων, κάθε χρόνο χιλιάδες αναπληρωτές βρί-
σκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Όλα τα μέτρα
μέχρι τώρα δημιουργούν αυξημένα τεχνητά πλεονάσματα εκ-
παιδευτικών, με στόχο την περικοπή θέσεων εργασίας και
την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών δικαιωμάτων
των μονίμων και αναπληρωτών, που τρέχουν από σχολείο
σε σχολείο για να καλύψουν το ωράριό τους. 

Το υπουργείο Παιδείας, για να καλύψει τα δραματικά κενά
στην Ειδική Αγωγή, μονιμοποιεί το καθεστώς της συμπλήρω-
σης ωραρίου, μετακινώντας εκπαιδευτικούς από τη Γενική
Παιδεία με fast-track επιμορφωτικά σεμινάρια. Στους ανα-
πληρωτές της ΕΑΕ δοκιμάζει την εφαρμογή του προσοντο-
λόγιου της Διαμαντοπούλου, αμφισβητώντας το πτυχίο ως
επαγγελματικό δικαίωμα στην εργασία και κατοχυρώνει το ατέ-
λειωτο κυνήγι προσόντων και πιστοποιήσεων. 

Οι επιλογές του υπουργείου Παιδείας υπηρετούν τους στό-
χους της δημοσιονομικής προσαρμογής και του περίφημου
δημοσιονομικού «κόφτη».

Θέλουν τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο ευέλικτους αλλά και
φθηνούς. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται εδώ
και οκτώ χρόνια σε καθεστώς φτώχειας διαρκείας. Τα απα-
νωτά αντεργατικά μέτρα έχουν επιβάλλει περικοπές πάνω
από 40% και έρχεται νέο πετσόκομα. Ο αντιασφαλιστικός νό-
μος «Κατρούγκαλου» οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους σε νέα ερ-
γασιακή ομηρία, καταδικάζοντάς τους στη δουλειά μέχρι τα 67
χρόνια, ενώ ο αρχιτραπεζίτης Στουρνάρας εισηγείται την αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας στα 70 για συνταξιοδότηση.

Γιατί φτάσαμε ως εδώ; Είναι αναποτελεσματικοί 
οι αγώνες ή η λογική που κυριάρχησε σε αυτούς;

Η σφοδρότητα της επίθεσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει
σπείρει την απογοήτευση. Είναι διάχυτη η αγωνία για το πώς
φτάσαμε εδώ και αν μπορούμε να πάμε αλλιώς. Ως Παρεμβά-

σεις τολμάμε να αναμετρηθούμε με τα ερωτήματα αυτά, γιατί
η ανάπτυξη ενός ισχυρού ανατρεπτικού κινήματος της ση-
μερινής εποχής περνά μέσα από την αναγνώριση των αντι-
λήψεων που ηγεμόνευσαν και ηττήθηκαν στην προηγούμενη
φάση, αλλά και των προϋποθέσεων για να ανατρέψουμε την
πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-ΣΕΒ.

Τα μεγαλειώδη κινήματα του 2010-12 έδωσαν βαθμιαία τη
θέση τους στην απογοήτευση. Η κατάσταση αυτή είναι η πιο
τραγική συνέπεια της παραλυτικής επίδρασης των αυταπατών
και των κάλπικων οραμάτων που σκόρπισε ο ΣΥΡΙΖΑ δυσφη-
μίζοντας την Αριστερά. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ καπηλεύτηκε
τους μεγάλους παλλαϊκούς αγώνες για να τους χειραγωγήσει
στην λογική της εκλογικής εναλλαγής και των κοινοβουλευτι-
κών αυταπατών, προβάλλοντας το «όραμα» της δήθεν «κυβερ-
νώσας Αριστεράς». Με το μανδύα του «νέου σωτήρα» καλλιέρ-
γησε την αναμονή και την ανάθεση στους εργαζόμενους και το
λαό, τάζοντας ανέξοδες λύσεις για δήθεν «κατάργηση των Μνη-
μονίων με ένα νόμο και σε ένα άρθρο» εντός πλαισίου ΕΕ, ΔΝΤ,
κεφαλαίου, με «διαπραγματεύσεις».

Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ από κυβερνητικούς θώκους υπηρετεί με
όμοιο και απαράλλαχτο τρόπο την πολιτική του μεγάλου κεφα-
λαίου και των ιμπεριαλιστών δανειστών, μετατρέποντας το βρον-
τερό ΟΧΙ σε ΝΑΙ, συνεχίζοντας τη βάρβαρη και ταπεινωτική για
το λαό μνημονιακή πολιτική. Δεν διστάζει μάλιστα να αναπαράξει
την ίδια τρομοκρατική προπαγάνδα του αστικού μπλοκ για το εν-
δεχόμενο εξόδου από την ΕΕ. 

Η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος 
κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το εργατικό και το ευρύτερο λαϊκό
κίνημα βρίσκεται σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης και υπο-
χώρησης. Ιδιαίτερα στη συγκυρία που διανύουμε αποκαλύπτεται
η γύμνια των συνδικαλιστικών ηγεσιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με ευθύνη των δυνάμεων του κυβερνητικού
εργοδοτικού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ
– «παράταξη ΣΥΡΙΖΑ») και τη στάση του ΠΑΜΕ κηρύσσουν “σιγή
ασυρμάτου”, εμποδίζοντας την αγωνιστική συγκρότηση ενός πα-
νεργατικού κινήματος ενάντια στο νέο αντιλαϊκό οδοστρωτήρα.
Χαρακτηριστική ήταν η περίοδος του ασφαλιστικού. Όταν φάνηκε
πως αναπτύσσονται αγωνιστικές διαθέσεις και δημιουργούνται
προϋποθέσεις συντονισμού και αγωνιστικής συσπείρωσης ευ-
ρύτερων κομματιών του λαού που πλήττονταν από το ασφαλιστικό,
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κήρυξαν λήξη των κινητοποιήσεων, προκηρύσ-
σοντας μια απεργία – φάντασμα που ποτέ δεν έγινε, σπέρνοντας
έτσι νέες απογοητεύσεις στον κόσμο της εργασίας. 

Σήμερα οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
επιχειρούν να καθηλώσουν το εργατικό και συνδικαλιστικό κί-
νημα στα όρια της νομιμότητας των μνημονίων. Το σέρνουν στα
τραπέζια του «κοινωνικού εταιρισμού» μαζί με τον ΣΕΒ και
την εργοδοσία. Έχουν όλη την ευθύνη για την ανυποληψία
του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι φανερό ότι εξυπηρετούν
τις σκοπιμότητες των πολιτικών δυνάμεων που τις ελέγχουν.

Παλιός και νέος κυβερνητικός - γραφειοκρατικός  
& εργοδοτικός συνδικαλισμός στην ΟΛΜΕ, 
δεκανίκι κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ

Η κρίση αυτή διαπερνά και την ΟΛΜΕ, καθώς την τελευταία
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διετία οι δυνάμεις που συγκροτούν την πλειοψηφία και το προ-
εδρείο της, ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και ΔΑΚΕ (ΝΔ), σχημάτισαν από
την πρώτη στιγμή μια “ιερή συμμαχία” με προφανή στόχο να
την παραλύσουν, να φιμώσουν το λόγο της και να την οδηγήσουν
σε χειροκροτητή στις βασικές επιλογές της κυβέρνησης και
του υπουργείου Παιδείας. Σύρθηκαν και διέσυραν έναν ολό-
κληρο κλάδο πίσω από τον κακόφημο «Εθνικό Διάλογο». Χαι-
ρέτισαν την επιβολή της μαθητείας, καλώντας την ηγεσία του
υπουργείου να προχωρήσει με περισσότερο θάρρος! Αρνήθηκαν
να οργανώσουν ουσιαστικά τον αγώνα ενάντια σε θεματική
εβδομάδα και δημιουργικές εργασίες, παρά την αντίδραση του
κλάδου σε αυτές. Επιχειρούν να «θολώσουν τα νερά» και να
αφοπλίσουν τον κλάδο, επαναφέροντας την αξιολόγηση με το
μανδύα της «εσωτερικής διαδικασίας αποτίμησης του σχολικού
έργου». Υποβοηθούν έτσι το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει
στην επιβολή της. Με λίγα λόγια βάζουν πλάτες στην ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας να υλοποιήσει ανεμπόδιστη την αν-
τιεκπαιδευτική πολιτική της. Η διαφοροποίηση από πλευρές
της κυβερνητικής πολιτικής δε συνοδεύεται από προτάσεις
αγωνιστικού μπλοκαρίσματός τους. Η στάση ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ
αποτελεί μνημείο κυβερνητικού συνδικαλισμού, ξεπουλήμα-
τος των αγώνων και των διεκδικήσεων του κλάδου μας.

Το γεγονός αυτό, βέβαια, δεν εμποδίζει καθόλου τη ΔΑΚΕ
να καταγγέλλει δριμύτατα στις Γ.Σ. την απραξία της ΟΛΜΕ,
αποδίδοντάς την αποκλειστικά στις ΣΥΝΕΚ, τις οποίες κατα-
κεραυνώνει ως κυβερνητικά φερέφωνα.

Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ παρουσιάζονται με το πρόσωπο της υποταγής στο «ρε-
αλισμό» της «αντικειμενικής κατάστασης» και δίνουν «πίστω-
ση χρόνου» στη νέα κυβέρνηση θέλοντας σωματεία-στηρίγ-
ματα της κυβερνητικής πολιτικής. Υιοθετούν την επικίνδυνη
λογική πως όταν «υπάρχει τόση φτώχεια» είναι αδιανόητο να
υιοθετούνται μαξιμαλιστικά αιτήματα. Επιδιώκουν αθώωση
της κυβέρνησης με την προσθαφαίρεση θετικών και αρνητικών
μέτρων σε ένα πεδίο ναρκοθετημένο, αφού διατηρείται αλώ-
βητο όλο το μνημονιακό αυταρχικό πλαίσιο. Παραποιούν και
αλλάζουν αιτήματα του κλάδου (π.χ για μαθητεία και αξιολό-
γηση), έτσι ώστε να παρουσιάζεται πως η κυβέρνηση υλοποιεί
θέσεις του κλάδου. Επιχειρούν μάλιστα να πιστώσουν στην
κυβέρνηση τον σπουδαίο αγώνα του κλάδου μας ενάντια στη
διαθεσιμότητα που έφερε πίσω στα σχολεία τους 2000 συ-
ναδέλφους. Θέλουν τα συνδικάτα υποταγμένα και χειραγω-
γημένα, αναπαράγοντας την πολιτική της περιόδου ΠΑΣΚ –
ΔΑΚΕ στην ΟΛΜΕ. 

Η ΠΕΚ (η πάλαι ποτέ ΠΑΣΚ), που μέχρι πρόσφατα μαζί με
τη ΔΑΚΕ αποτελούσαν τους απολογητές της πολιτικής των κυ-
βερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, εγκαλεί(!) την κυβέρνηση διότι έχασε
πολύτιμο χρόνο στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων. Με
βάση τα αδιέξοδα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρεί να αθωώσει την
προηγούμενη πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ που μας
έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Ακόμη χειρότερα, η ΠΕΚ δια-
τυμπανίζει σε όλους τους τόνους πως απορρίπτει κάθε κι-
νητοποίηση του κλάδου, για να μας παραδώσει, μαζί με τη
ΔΑΚΕ, αδύναμους να σηκώσουμε ανάστημα, στους επόμενους
κυβερνητικούς διαχειριστές. 

Αυτή η δήθεν «αντικυβερνητική» ρητορεία θα ενταθεί βέβαια
όσο θα πλησιάζουμε στο Συνέδριο, στοχεύοντας σε εκλογική
άνοδο, ώστε να συνεχίσουν ενδυναμωμένες να στηρίζουν τη

μνημονιακή πολιτική, την ανατροπή όλου του πλαισίου αιτη-
μάτων του κλάδου και προσδοκώντας στο βάθος του ορίζον-
τα… κυβερνητική εναλλαγή!

Μπροστά στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, από κοινού ΣΥΝΕΚ,
ΔΑΚΕ και ΠΕΚ επιδιώκουν να ανατρέψουν με νέες πλει-
οψηφίες τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου, όπως
αυτά εκφράστηκαν στα 16ο- 17ο Συνέδρια και τις μαζικές Γε-
νικές Συνελεύσεις και αποτέλεσαν το πλαίσιο των αγώνων
μας ενάντια στη βαρβαρότητα της κυρίαρχης πολιτικής όλη
την προηγούμενη περίοδο. Αυτό προσπάθησαν «άτυπα» και
στο 11ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο του ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ για την
αξιολόγηση και τη μαθητεία. Κοινός τόπος για ΣΥΝΕΚ – ΔΑ-
ΚΕ – ΠΕΚ είναι η υπεράσπιση των «ιερών και των οσίων»
των ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει
να μαυριστούν!

Για τη στάση των συνδικαλιστικών δυνάμεων
που αναφέρονται στον αγώνα

Τη διετία που μεσολάβησε η ηγεσία του ΠΑΜΕ επέμεινε
στη γραμμή της περιχαράκωσης, αντί να συμβάλλει στην ενό-
τητα του κλάδου πάνω ακριβώς στη βάση των αιτημάτων και
διεκδικήσεών του. Έχει ευθύνη το ΠΑΜΕ γιατί κυριάρχησε
η γραμμή της υποχώρησης και της υποταγής προς την κυ-
βερνητική πολιτική, η οποία οδήγησε στον εκφυλισμό του
αγώνα ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο. Περιορίζεται σε
μια κοινοβουλευτικού τύπου κριτική και «αποκάλυψη» των
προθέσεων της κυβέρνησης. Είναι η ίδια πολιτική, που στην
περίοδο των μεγάλων αγώνων της εκπαίδευσης απέρριπτε τον
απεργιακό αγώνα διαρκείας ενάντια στη διαθεσιμότητα και
τις απολύσεις. 

Αφού έσπειρε την απογοήτευση σε χιλιάδες αγωνιστές,
επανέρχεται τώρα μπροστά στα νέα αντιλαϊκά μέτρα με τη γραμ-
μή της αναμονής, καλώντας μάλιστα τον κλάδο «να προετοι-
μαστεί για απεργία»! Αυτή η άρνηση σύγκρουσης καταγράφηκε
και στη «θεματική εβδομάδα», όταν φορείς που συνεργάζονται
με το ΠΑΜΕ, ζητούν… άδεια από τις ΔΔΕ και το υπουργείο για
«ταξική παρέμβαση» στα σχολεία τις ημέρες που θα υλοποι-
είται, αντί για την αναγκαία συμβολή στην αποκάλυψη του σχε-
δίου του Υπουργείου Παιδείας και το μπλοκάρισμά του στην
πράξη από το εκπαιδευτικό κίνημα. 

Κάνουν πως αγνοούν ότι κάθε μικρή ή μεγάλη μάχη, που
δε δίνεται από τους εργαζόμενους ενάντια σε αυτή την πο-
λιτική, δεν προετοιμάζει τους επόμενους αγώνες, αλλά εμ-
πεδώνει την αναποτελεσματικότητα και την ηττοπάθεια. 

Και για να τορπιλίσει τη συζήτηση για το «πώς», «με ποιο
αναγκαίο περιεχόμενο και μορφές» και το «πότε» μιας τέτοιας
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προσπάθειας και κοινής δράσης του αγωνιζόμενου και αγω-
νιώντος κόσμου της εκπαίδευσης, επιτίθεται στις Παρεμβά-
σεις. Τις καταγγέλλει γιατί στήριξαν τα μεγάλα, δίκαια αιτήματα
και διεκδικήσεις του κλάδου μας, όσα μας έβγαλαν στους δρό-
μους του αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. Καταγγέλλει πως
“έβαλαν πλάτη για να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση”. Σε
αυτή την κρίσιμη περίοδο προσχωρούν στο μπλοκ των δυνά-
μεων της καταστροφολογίας για την έξοδο από Ε.Ε. - ΝΑΤΟ
και κερδίζουν τα εύσημα των αστικών ΜΜΕ. Η ηγεσία του ΠΑ-
ΜΕ εκφράζει έλλειψη εμπιστοσύνης στη δύναμη του μαχό-
μενου και μαζικού κινήματος, που βάζει στην αιχμή του δό-
ρατος τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά του.

Οι δυνάμεις της Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής Ενότητας πή-
ραν διαζύγιο από τη φιλοκυβερνητική παράταξη πολύ αργό-
τερα από την επιβολή του 3ου Μνημονίου. Η στάση τους έδινε
άλλοθι στις ΣΥΝΕΚ να εμφανίζονται ως δήθεν «αγωνιστική
δύναμη». Αναπαράγουν σήμερα την αντίληψη για την δήθεν
«ενότητα της Αριστεράς», που εστιάζεται ξανά κυρίως στην
εκλογική συνεργασία και τα παλιά υλικά του μίνιμουμ αντι-
μνημονιακού αγώνα, αντί να αναζητούν το αναγκαίο πλαίσιο
και τις προϋποθέσεις ανασυγκρότησης του εργατικού κινή-
ματος για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας. Αυτή η
λογική, που κυριάρχησε και απέτυχε την προηγούμενη περίο-
δο, δεν μπορεί να είναι το όχημα για να ξαναβγεί ο λαός στο
προσκήνιο. Οι βαθιές αναζητήσεις του αγωνιστικού κομματιού
θέλουν και βαθιές απαντήσεις. Δεν μπορεί να μην αναδει-
κνύεται ως κόμβος στη σημερινή πραγματικότητα η πάλη ενάν-
τια στην ΕΕ, όταν όλα τα μέτρα της εκπαίδευσης έχουν τη
σφραγίδα της.

Από την άλλη οι Παρεμβάσεις καλούμε σταθερά σε κοινή δρά-
ση όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων της μαχόμενης εκπαί-
δευσης με τον αναγκαίο συντονισμό των σωματείων και ταυτό-
χρονα επιδιώκουμε μια ειλικρινή συζήτηση για το πώς θα συμ-
βάλλουμε στην ανάπτυξη ενός ρωμαλέου εργατικού συνδικαλι-
στικού κινήματος, που θα ανοίξει το δρόμο της ανατροπής της
πολιτικής της βαρβαρότητας κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου.

Ο αγώνας περνάει μέσα από την ισχυροποίηση των
συνδικάτων και την ταξική τους ανασυγκρότηση

Η ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής των μνημονίων ΕΕ
- ΔΝΤ - κεφαλαίου και η διεκδίκηση των άμεσων, ζωτικών,
αλλά και των μακροπρόθεσμων αιτημάτων μας, περνάει
μέσα από την αγωνιστική ανασυγκρότηση και ενίσχυση των
σωματείων μας και των συλλογικών μας διαδικασιών. Στην
περίοδο αυτή είναι ανάγκη να σπάσει η αναμονή που χαρίζει
χρόνο στους εκβιαστές και να μπουν ξανά τα συνδικάτα σε
τροχιά συλλογικών διαδικασιών και αγωνιστικών κινητοποι-
ήσεων. Βασική μας επιδίωξη είναι η αναζωογόνηση των
ΕΛΜΕ, η αγωνιστική ανάταση των Γενικών μας Συνελεύ-
σεων, ο πραγματικός συντονισμός των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων.

Θέλουμε να γίνει η Ομοσπονδία μας πραγματικό όπλο
διεκδίκησης και αντίστασης στα χέρια των εκπαιδευτικών.
Για να περάσει η υπόθεση των αγώνων στα χέρια των εκπαι-
δευτικών, σε αντιπαράθεση με τη γραμμή του κρατικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού, που θέλει να μετατρέψει τα συν-
δικάτα σε ουρά και χειροκροτητές της κάθε κυβερνητικής πο-
λιτικής. Για σωματεία αγωνιστικά με πίστη στις αστείρευτες

δυνάμεις του εκπαιδευτικού κινήματος, κόντρα στη γραμμή
της ανάθεσης και της συνθηκολόγησης, με όποιο προσωπείο
και αν εμφανίζεται κάθε φορά. Καλούμε τον κόσμο της εκ-
παίδευσης να συσπειρωθεί και να οργανωθεί τώρα στα πρω-
τοβάθμια σωματεία και να συμμετέχει σταθερά στις διαδι-
κασίες τους.

Στην περίοδο που διανύουμε, θεωρούμε ώριμη και αναγκαία
την υλοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για ένα ενιαίο συν-
δικάτο της εκπαίδευσης. 150.000 δάσκαλοι και καθηγητές
με κοινό εργασιακό – οικονομικό – ασφαλιστικό καθεστώς,
που αναπνέουν τον ίδιο αέρα της κιμωλίας καθημερινά, με
κοινό εργοδότη και κοινά προβλήματα, δεν μπορεί παρά να
έχουν και κοινή δράση. Όμως και η ουσιαστική διεκδίκηση
μιας άλλης εκπαίδευσης το προϋποθέτει, καθώς και η ανα-
συγκρότηση του πανεκπαιδευτικού μετώπου. Ούτε βήμα πίσω
από τις διεκδικήσεις μας για χάρη των προτεραιοτήτων κυ-
βέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ μπροστά στο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις

συμπληρώνουν φέτος 29 χρόνια συνεπούς αγωνιστικής πα-
ρουσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών. Είναι
ρεύμα πολυτασικό, αυτόνομο, με σεβασμό στη διαφορετικό-
τητα των θέσεων και των αντιλήψεων των μελών του και με
σαφείς αναφορές στην αντικαπιταλιστική, αντιιμπεριαλιστική
και αντιρεφορμιστική Αριστερά. Όλα αυτά τα χρόνια οι Πα-
ρεμβάσεις αποτέλεσαν τον αντίπαλο πόλο στη γραφειοκρατία
των σωματείων, στον φιλοκυβερνητικό και εργοδοτικό συν-
δικαλισμό, στην ανάθεση, τη συνδιαχείριση και τη συνθηκο-
λόγηση. Βασικός γνώμονας στην πολύχρονη παρουσία μας
ήταν και είναι η βαθιά πεποίθηση ότι μόνο με τη σταθερή
προσήλωση στην υπόθεση των αγώνων και ταυτόχρονα με
την ενίσχυση της πραγματικής ταξικής πτέρυγας της εκπαι-
δευτικής Αριστεράς, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα
προς όφελος των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, αλλά
και γενικότερα προς τα λαϊκά και εργατικά συμφέροντα. Δε
«στριμωχτήκαμε» στα πλαίσια τους, στους διαδρόμους των
Υπουργείων και στα «τραπέζια των συναινέσεων». Ρίξαμε το
σπόρο για την ανάπτυξη των μεγάλων αγώνων της εκπαίδευ-
σης από τα κάτω, πέρα και έξω από αρνητικούς συσχετισμούς
πλειοψηφιών και τα εμπόδια που έβαζαν κάθε φορά. Είναι
αυτοί οι αγώνες που έβαλαν σφραγίδα ανάσχεσης και ανακο-
πής της συντηρητικής αναδιάρθρωσης της δημόσιας παιδεί-
ας, όπως ο ν. Αρσένη, το άρθρο16, οι διαθεσιμότητες, η αξιο-
λόγηση κλπ. Συμβάλαμε ώστε αυτοί οι αγώνες να είναι γέν-
νημα των Γ.Σ., της οργάνωσης σε επιτροπές αγώνα, να δεθούν
με τις αγωνίες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς και της
κοινωνικής πλειοψηφίας. 

Συμβάλαμε στη διαμόρφωση, αν και όχι χωρίς καθυστερή-
σεις και ανεπάρκειες, ενός ευρύτερου μορφωτικού κινήμα-
τος για το ενιαίο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά
και όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπερασπιστήκαμε το σχολείο
ως δημόσιο αγαθό και όχι ως εργαλείο του κεφαλαίου. 

Αντιταχθήκαμε στην πράξη στο ρατσισμό και το φασισμό.
Τολμάμε να αναμετρηθούμε με τα λάθη και τις αδυναμίες μας. 

Τα οράματά μας δεν τελειώνουν όμως σε μια διαφορετικού
τύπου διαχείριση του σημερινού εκμεταλλευτικού συστή-
ματος. Αντίθετα παραπέμπουν σε μια άλλη κοινωνία, που θα
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εξαλείψει την βάρβαρη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο, που υπηρετεί πραγματικά τις ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού. 

Ταυτόχρονα με την άμεση διεκδίκηση των αιτημάτων μας,
παλεύουμε για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πανεργατικού –
παλλαϊκού μετώπου αντίστασης και πάλης για να σπάσουν τα
δεσμά με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού
σε ΕΕ – ΔΝΤ - ΝΑΤΟ, ως αναγκαίο όρο για να αποτινάξει ο λαός
μας τη βάρβαρη πολιτική των Μνημονίων που επιβάλλεται.

Απέναντι σε κάθε λογής απολογητές της κυβερνητικής πο-
λιτικής, σε όσους σπέρνουν την απογοήτευση, την αποστρά-
τευση, προβάλλοντας προς όλες τις κατευθύνσεις πως «τίποτα
δεν αλλάζει», διατρανώνουμε την φωνή και την πεποίθησή
μας πως «Κι Όμως Κινείται!».

Απευθύνουμε σε όλους τους συναδέλφους μας προσκλη-
τήριο στήριξης και ενίσχυσης των Παρεμβάσεων, της ταξι-
κής πτέρυγας, της μαχόμενης εκπαιδευτικής Αριστεράς μέ-
σα στην Ομοσπονδία, για ένα Συνδικάτο ισχυρό, μαχητικό
και διεκδικητικό.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ!
Συγκροτούμε πανεργατικό - παλλαϊκό μέτωπο για την:
• Ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής που επέβαλαν
τα απανωτά μνημόνια και οι πυλώνες τους. Ακύρωση μεσο-
πρόθε σμων, προγραμμάτων δημοσιονομικής σταθερότητας,
δανειακών συμ βάσεων και όλων των εφαρμοστικών νόμων.
Καμιά νέα ανάλογη συμ φωνία!
• Έξοδο της χώρας μας από ΕΕ - ΔΝΤ - ΝΑΤΟ και κάθε άλλο
ιμπε ριαλιστικό οργανισμό. Καμία συμμετοχή στις ιμπεριαλι-
στικές πολεμι κές εκστρατείες!
• Διαγραφή του ληστρικού και τοκογλυφικού χρέους που επι-
βάλλει στο λαό μας νέες θηλιές!
• Απαλλαγή της χώρας και του λαού μας από όλα τα ιμπερια-
λιστικά δεσμά!
• Ακύρωση των συμφωνιών - ιδιωτικοποιήσεων. Δεν πουλάμε!
Δεν παραχωρούμε το δημόσιο πλούτο!
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ OΥΣIAΣTIKH ΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ EKΠAIΔEΥΣH ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
➦ ΟΧΙ στο νόμο για το «νέο Λύκειο», για την αντιδραστική

αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης του κ. Γαβρόγλου. Κατάργηση
των νόμων 4186/2013 και 3848/2010. Όχι στο σχολείο των
αποκλεισμών, που διώχνει τους μαθητές, σκοτώνει τη γνώση
και επιβάλλει την εφήμερη κατάρτιση και τη μαθητεία –φτηνή
ελαστική εργασία– δώρο στους εργοδότες. Όχι στους ταξικούς
και εξεταστικούς φραγμούς!
➦ Ενιαίο δημόσιο και δωρεάν 12χρονο, υποχρεωτικό σχο-

λείο για όλα τα παιδιά!
➦ Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση ενταγμένη στο δη-

μόσιο σύστη μα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο
Παιδείας. Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών!
Οχι στην κερδο σκοπία των πιστοποιήσεων και το χτύπημα των
εργασιακών δικαιωμά των!
➦ Ανατροπή όλου του πλαισίου της αξιολόγησης, εσωτερι-

κής - εξω τερικής και αυτοαξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο
σε απολύσεις, βα θαίνει τη φτώχεια των εκπαιδευτικών και
οδηγεί στο κλείσιμο τα σχο λεία, καθώς και κάθε άλλης πα-
ραλλαγής αυτής της πολιτικής. Όχι στη μισθολογική καθήλωση
μέσω της αξιολόγησης. Παι δαγωγική ελευθερία στο σχολείο.

Περιοδική επιμόρφωση όλων των εκ παιδευτικών!
➦ Όχι στην αυτονομία και αποκέντρωση των σχολείων.
➦ Καμιά συγχώνευση - κατάργηση σχολείου. Να ανοίξουν

όλα τα σχολεία που έκλεισαν! 
➦ 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 μα-

θητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια! Ανατροπή των Υ.Α. για
τη συγκρότηση τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ,Ο.Π
στα ΓΕΛ, ξενόγλωσσα τμήματα, μαθησιακές δυσκολίες/ΕΑΕ. 
➦ Πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στην πρωινή ζώνη

με όλες τις υποστηρικτικές δομές. Κατάργηση των ΔΙΕΠ.
➦ Αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του

ΑΕΠ ή το 15% του προϋπολογισμού. Έκτακτη επιχορήγηση τώ-
ρα για την ουσια στική αντιμετώπιση των εξόδων των σχολείων,
για σίτιση, ασφάλι ση - υγεία των μαθητών μας!
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ OΛΟΥΣ

Συλλογικές συμβάσεις εφ’ όλης της ύλης. Αυξήσεις στους
μισθούς και στις συντάξεις για να μπορούμε να ζούμε με αξιο -
πρέπεια! Κανένας εκπαιδευτικός με λιγότερα από 1000€. Άμε-
ση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Ενσωμάτωση της προσω-
πικής διαφοράς στο μισθό. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ

Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Κανένας εκπαιδευ-
τικός με ελαστική σχέση εργασίας. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί
εδώ και τώρα (1/1). Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά και ασφα-
λι στικά δικαιώματα στους αναπληρωτές! Όχι στην κινητικότητα
και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Οργανικές θέσεις για
όλους. Επαναφορά του ωραρίου. Γενναία οικονομική ενίσχυση
των ασφαλιστικών μας ταμείων. Να γυρίσουν πίσω άμεσα όλα
τα χρήματα που υφαρπάχθηκαν. Ανατροπή του ν. Κατρούγκα-
λου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σύνταξη με 30
χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας. Αυξήσεις στις συντάξεις
και τα επικουρικά ταμεία. Σύστημα υγείας - συνταξιοδότησης
- πρόνοιας - κοινωνικής ασφάλισης για όλους, αποκλειστικά
δημόσιο και δωρεάν! Ούτε ένα ευρώ από τα ασφαλιστικά μας
ταμεία για τις δόσεις του ΔΝΤ και της ΕΚΤ! 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Παιδεία - υγεία - ασφάλιση - ρεύμα και νερό για όλο το λαό!
Όχι στη διάλυση - συρρίκνωση - ιδιωτικοποίηση των δημό-

σιων αγα θών. Να ακυρωθούν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις. Κα-
τάργηση του ΤΑΙΠΕΔ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔIΚAΛIΣTIΚA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ EΛEΥΘEΡIEΣ ΣTOΥΣ XΩΡOΥΣ ΔOΥΛEIAΣ

Κατάργηση του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου διοίκη-
σης της εκπαίδευσης, καθηκοντολόγιο, ΔΥΚ, των μνημονια-
κών νόμων.

Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης, κάθε απόπειρας
τρομο κράτησης συναδέλφων μέσω πειθαρχικών, διαθεσιμό-
τητας, υποχρεω τικών μεταθέσεων!  
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Η εκπαίδευση 

στο στόχαστρο



γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

Εργαλείο εκπαιδευτικών ανατροπών 

η «αυτονομία 
των σχολικών 
μονάδων»

Με λίγες μέρες διαφορά δόθηκαν στη δημοσιότητα οι
κατευθύνσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
(ΣΕΒ), των Σχολαρχών (Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών σχο-

λείων) και του ΟΟΣΑ για τη δημόσια εκπαίδευση. Η ανά-
γνωση των «προτάσεων» των παραπάνω φορέων, οι οποίες
σχεδόν ταυτίζονται, μπορούν να συνοψιστούν σε 12 σημεία:

1. Αυτονομία σχολικών μονάδων. Ενίσχυση της αυτονο-
μίας των διοικήσεων των σχολείων στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος και τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σχολείου
(αυτοχρηματοδότηση των σχολείων στα πλαίσια της «αυ-
τονομίας» και κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με τις επι-
δόσεις ή τις εγγραφές)

2. Άμεση και πλήρης υπαγωγή στην τοπική αυτοδιοί-
κηση

3. Διευθυντές μάνατζερ, με συμμετοχή γονέων, μαθητών
και τοπικών φορέων στη διοίκηση του σχολείου

4. Αξιολόγηση-λογοδοσία σχολείου και εκπαιδευτικών
(τριπλή αξιολόγηση της δημόσιας εκπαίδευσης-αυτοαξιο-
λόγηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, εξωτερική αξιολόγη-
ση)

5. Επέκταση της μαθητείας, βλ. απλήρωτης εργασίας
6. Κουπόνια-vouchers, 
7. Αύξηση των εξετάσεων πανεθνικού χαρακτήρα για τους

μαθητές, 
8. Μείωση μισθολογικού κόστους και μείωση αναγκών

για έκτακτους εκπαιδευτικούς,
9. Εξορθολογισμός δαπανών, 
10. Αύξηση ωραρίου εκπαιδευτικών (να αυξηθούν οι

μέσες ώρες διδασκαλίας),
11. Κατάργηση του αρ. 16 του Συντάγματος (που κατο-

χυρώνει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθ-
μίδες) και «αναγνώριση του γονεϊκού δικαιώματος στην
ελεύθερη επιλογή εκπαίδευσης»,

12. Επιχειρηματικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκ-
παίδευσης.

Οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 
α. Κοινός τόπος των εκθέσεων της ΕΕ, του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ,

αλλά και των «πορισμάτων» του λεγόμενου εθνικού διαλόγου
είναι η άμεση απαίτηση για δρομολόγηση της αυτονομίας
της σχολικής μονάδας, της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού
συστήματος, της μείωσης του μισθολογικού κόστους και της

γενικευμένης αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
β. Η κοινή στρατηγική γραμμή ανάμεσα σε αυτά που προ-

τείνει ο ΟΟΣΑ και στις προτάσεις που αποτυπώνει ο ΣΕΒ
και οι Σχολάρχες στις αναφορές τους, δεν πρέπει να ξαφ-
νιάζει κανέναν, καθώς πρόκειται για αποτύπωση των κυ-
ρίαρχων επιλογών του κεφαλαίου για την Εκπαίδευση. 

γ. Η εκπόνηση της μελέτης του ΟΟΣΑ, με βάση την οποία
θα δρομολογηθούν αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, ήταν
μια από τις δεσμεύσεις που είχε υπογράψει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ψήφισαν από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και
Ποτάμι, μέσα στο 3ο μνημόνιο.

δ. Το κυβερνητικό επιτελείο παρουσιάζει πλέον τον ΟΟΣΑ
ως ένα σύνολο τεχνοκρατών με ενδιαφέρουσες και αξιο-
ποιήσιμες ιδέες, κρύβοντας επιμελώς πως πρόκειται για
ένα διεθνή ιμπεριαλιστικό οργανισμό, που χαράσσει πολι-
τική για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Γι αυτό, άλλωστε, τα
γνωστά πορίσματα Λιάκου – Γαβρόγλου απλά αναπαράγουν
την «εκπαιδευτική» γραμμή του ΟΟΣΑ, μοντάροντας, και
ευπρεπίζοντας τις «οδηγίες» του.

ε. Την ίδια περίπου περίοδο και με την ευκαιρία των δια-
κηρύξεων για το νέο Λύκειο και τις αλλαγές στο σύστημα
πρόσβασης «ξεδιπλώνεται» μια εκστρατεία υποβάθμισης
και απαξίωσης του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτι-
κών, εκπορευόμενη τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο
και από το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης: “Απα-
ξιωμένο το Λύκειο”, “βαρετό και αγχωτικό το σχολείο για τα
παιδιά”, «το σχολείο για τους μαθητές κι όχι για τους εκπαι-
δευτικούς», «παρκαρισμένοι τεμπέληδες εκπαιδευτικοί και
εκπαιδευτικοί φαντάσματα», «ανεξέλεγκτα τα σχολεία»,
«δάσκαλοι και καθηγητές συντεχνίες» είναι οι στοχευμένες
κατηγορίες με τις οποίες επιχειρείται η υφαρπαγή της συ-
ναίνεσης της κοινής γνώμης, που ενώ αναπνέει χρόνια τώρα
τα αποκαΐδια των κυρίαρχων εκπαιδευτικών πολιτικών είναι
έτοιμη να πιαστεί και πάλι από τη «μύτη» στα «δόκανα» των
διακηρύξεων για αλλαγή.

στ. Ο πανομοιότυπος λόγος που αρθρώνουν τόσο τα Πο-
ρίσματα Λιάκου - Γαβρόγλου, όσο και η ΝΔ για τα παραπάνω
θέματα, που αποτυπώνουν βέβαια τις αντίστοιχες θέσεις
του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ, όπως φαίνεται και από τον πίνακα,
είναι χαρακτηριστικός. Δείχνει ότι υπάρχει συναίνεση στη
βασική καθοδηγητική κατεύθυνση, που συνοψίζεται στην
υιοθέτηση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων λειτουργίας και
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στη συνολική τροποποίηση του προσανατολισμού του σχο-
λείου με βάση τις αρχές της επιχειρηματικότητας.

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ
1. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας σημαίνει την αποκοπή

του δημόσιου σχολείου από την κρατική χρηματοδότηση και
τη μετατροπή του σε εμπορευματοποιημένη και ιδιωτικοποι-
ημένη ζώνη. Είναι η ευθεία αναζήτηση από τα σχολεία οικο-
νομικών πόρων από την τοπική ή την ευρύτερη αγορά, με αν-
τάλλαγμα ιδεολογικές, πολιτιστικές και οικονομικές εξαρτή-
σεις στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην
επιλογή και διαχείριση του προσωπικού, στους εκπαιδευτι-
κούς στόχους και το κοινωνικό προφίλ κάθε σχολείου.

2. Η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η
βάση για τη ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης και της δια-
φοροποιημένης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με βάση
τις διαφοροποιημένες ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες
των τοπικών κοινωνιών.

3. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι το στρατηγικό ερ-
γαλείο για την ένταση του καθεστώτος χειραγώγησης και ομη-

ρίας των εκπαιδευτικών και δραστικής ελαστικοποίησης των
εργασιακών σχέσεων. Είναι φανερό ότι η αυτοαξιολόγηση
των σχολικών μονάδων κι οι διαφορετικές επιδόσεις των σχο-
λείων στη βάση μετρήσιμων δεικτών, θα συμβάλουν τάχιστα
στην κατηγοριοποίησή τους, ενώ η σχεδιαζόμενη «άρση των
γεωγραφικών ορίων» και η «ελεύθερη επιλογή σχολείου»,
δημόσιου και ιδιωτικού, που εισάγεται στα κείμενα που δη-
μοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, θέλει να σπρώξει τα δημόσια
σχολεία σε έναν ανελέητο ανταγωνισμό προς «άγραν πελα-
τών», από την οποία θα συναρτούν τη χρηματοδότηση και τη
συνέχιση της λειτουργίας τους. 

4. Η επίμονη αναφορά των κειμένων του ΣΕΒ και του ΟΟΣΑ
στο «υψηλό μισθολογικό κόστος των εκπαιδευτικών», σε συν-
δυασμό με τη δόλια φιλολογία για το μικρό μέσο όρο μαθητών
ανά εκπαιδευτικό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πρι-
μοδοτούν τη στόχευση για «εξορθολογισμό και μείωση των
δαπανών στην εκπαίδευση», που απλά σημαίνει λιγότεροι
εκπαιδευτικοί, χαμηλότεροι μισθοί, εργασιακές σχέσεις γα-
λέρας, αλλά και λιγότεροι μαθητές, λιγότερα σχολεία, λιγότερα
και πολυπληθή τμήματα. 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ –
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΟΣΑ

Ενίσχυση της σχολικής αυτο-
νομίας – χαλάρωση του κεν-
τρικού ελέγχου σε επίπεδο
προσωπικού, προγραμμάτων
σπουδών και προϋπολογισμού

Αξιολόγηση-λογοδοσία σχο-
λείου και εκπαιδευτικών
(τριπλή αξιολόγηση της δη-
μόσιας εκπαίδευσης - αυ-
τοαξιολόγηση, αξιολόγηση
εκπαιδευτικών, εξωτερική
αξιολόγηση)

Ενίσχυση της επαγ-
γελματικής εκπαί-
δευσης και επέκτα-
ση της μαθητείας

Θεωρεί υπερβολικό το
μισθολογικό κόστος
στο σύνολο των εκπαι-
δευτικών δαπανών

ΣΕΒ

Ενίσχυση της αυτονομίας των
διοικήσεων των σχολείων στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν
στη διαμόρφωση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος και την
διαχείριση του προϋπολογισμού
του σχολείου

Καθιέρωση εθνικών στρα-
τηγικών στόχων βάσει των
οποίων θα αξιολογούνται τα
σχολεία

Επέκταση της μαθη-
τείας και συμμετοχή
των παραγωγικών
φορέων στην ανα-
μόρφωση του πλαι-
σίου της

Μείωση μισθολογικού
κόστους και μείωση
αναγκών για έκτακτους
εκπαιδευτικούς - Αύ-
ξηση ωραρίου εκπαι-
δευτικών 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
ΛΙΑΚΟΥ - ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Στο πόρισμα Γαβρόγλου ση-
μειώνεται: «Η αυτονομία της
σχολικής μονάδας αποτελεί
κεντρική πολιτική επιλογή…
Αυτονομία Παιδαγωγική – Δι-
οικητική - Οικονομική»

Προτείνεται η εισαγωγή συ-
στήματος εσωτερικής αξιο-
λόγησης της σχολικής μο-
νάδας με διαμορφωτικό, ανα-
πτυξιακό και παιδαγωγικό
χαρακτήρα

Πιλοτική εφαρμογή
του Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου για
την αναβάθμιση της
Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης – Κατάρ-
τισης και της Μαθη-
τείας

Μείωση του ωρολογίου
προγράμματος, κόψιμο
μαθημάτων, με στόχο
τη μείωση των αναγκών
σε προσωπικό

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ενίσχυση της αυτονομίας της
σχολικής μονάδας («Η δική
μας επιλογή συνοψίζεται στο
δίπτυχο ελεύθερο σχολείο-
αυτόνομο Πανεπιστήμιο. Σχο-
λεία και Πανεπιστήμια που
να μπορούν να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, να διαφορο-
ποιούνται και να αυτενερ-
γούν»)

Σύστημα που θα συνδυάζει
την αυτοαξιολόγηση της σχο-
λικής μονάδας και την αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού
(Διαρκής τακτική αξιολόγηση
των προγραμμάτων σπουδών,
των διδασκόντων και των
ιδρυμάτων, καθώς και πιστο-
ποίηση από μια ισχυρή Ανε-
ξάρτητη Αρχή)

Ενίσχυση της επαγ-
γελματικής εκπαί-
δευσης και εκπόνηση
εθνικού σχεδίου μα-
θητείας

«Τα κενά τα δημιουρ-
γούν εκπαιδευτικοί
φαντάσματα που εκτε-
λούν πλημμελώς τα κα-
θήκοντά τους» (βλ. και
διαθεσιμότητα 2.000
εκπαιδευτικών και Αύ-
ξηση του ωραρίου των
εκπαιδευτικών το 2013)
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Ως καινοτομίες που θα κάνουν το σχολείο πιο ελ-
κυστικό παρουσιάζονται οι Δημιουργικές Εργασίες
στα Λύκειο και η Θεματική εβδομάδα στα Γυμνά-

σια. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στις 23/12/2016 στα
σχολεία τις οδηγίες για την εκπόνηση των «δημιουργικών
εργασιών» (Δ.Ε.) στα ΓΕΛ (αρ.8 ΠΔ 46/2016) ύστερα από
εισήγηση του ΙΕΠ. Οι οδηγίες του Υπουργείου ακολου-
θούν παλαιότερες προτάσεις από το 1994 και δεν απο-
τελούν παρά αντιγραφή του Π.Δ. 60/2006, αρ.8, το οποίο
δεν εφαρμόστηκε ποτέ, προφανώς γιατί οι εμπνευστές
του κατάλαβαν πως αυτό ήταν αδύνατον στην υπάρχουσα
δομή και λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Να θυμί-
σουμε ότι μια σειρά καινοτομίες, παρ’όλο που εμπεριεί-
χαν έναν θετικό πυρήνα (από την τοπική ιστορία μέχρι τα
project) μετατράπηκαν σε μια τυπική διεκπεραιωτική
διαδικασία, εξαιτίας του εξεταστικοκενρικού χαρακτήρα
και της αυταρχικής δομής και λειτουργίας του σχολείου.

Πίσω από την αγιογραφία των διακηρύξεων και τη βι-
τρίνα μιας κατ’ επίφαση προοδευτικής παιδαγωγικής, τα
συγκεκριμένα μέτρα εντάσσονται στη γενικότερη στρα-
τηγική των αναδιαρθρώσεων της εκπαίδευσης, όπως επι-
τάσσουν οι επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Βασικές κα-
τευθύνσεις «η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων»,
η «αυτονομία των σχολείων και η αυτοαξιολόγηση - αξιο-
λόγηση».

Δεν είναι τυχαίο ότι η Θεματική Εβδομάδα συνδυάζεται
με τη μείωση των ωρών Βιολογίας, Οικιακής Οικονομίας
που το αντικείμενό τους αναφέρεται σε σχετικά θέματα.
Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και της
εξοικονόμησης προσωπικού, μετατρέπονται βασικές ενό-
τητες μαθημάτων σε «προγράμματα», «μέρες», «εβδο-
μάδες» αποκόπτοντάς τες από το διδακτικό αντικείμενο.
Δεν πέρασε πολύς καιρός που η μείωση των ωρών Φυ-
σικής Αγωγής συνοδεύτηκε από την περιβόητη μέρα
αθλητισμού και από προγράμματα ευ ζην για τη φυσική
κατάσταση και τις διατροφικές συνήθειες παιδιών κι έφη-
βων. Πρόκειται για την παιδαγωγική των σκόρπιων πλη-
ροφοριών και κατακερματισμένων γνώσεων αντί της ολο-
κληρωμένης ενιαίας γνώσης για όλους. Ενταγμένη στην
«ορθολογική και προγραμματισμένη διαχείριση», που
σημαίνει λειτουργία των σχολείων σε καθεστώς οικο-
νομικής ασφυξίας, με το μειωμένο υπάρχον προσωπικό,
με προγράμματα ελαστικά και εργασιακή ευελιξία.

Έτσι αποδιαρθρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε
βάρος της μόρφωσης. «Καινοτομίες» που αποτρέπουν
τους μαθητές από το να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα
για την εκμεταλλευτική κοινωνία, τις σχέσεις που δια-

μορφώνει και τα φαινόμενα παθογένειας που παράγει.
Υποβαθμίζεται με άλλα λόγια το γνωστικό κομμάτι και το
περιεχόμενο της έρευνας προς όφελος της τυποποιημέ-
νης διαδικασίας και των κανόνων του «παραδοτέου». Ού-
τως ή άλλως οι μαθητές σε ρόλο παθητικού θεατή, σαν
δοχεία που πρέπει γεμίσουν με σκόρπιες πληροφορίες
και δεξιότητες. Ανάλογος στόχος υπηρετείται και με τις
δημιουργικές εργασίες στα Λύκεια. 

Στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής κοπτικής - ραπτικής
εξοικονομεί προσωπικό, συρρικνώνει ειδικότητες και κά-
νει το σχολείο ακόμα πιο φτωχό. Είναι κοροϊδία το Υπουρ-
γείο να κηρύσσει στους μαθητές τη δημιουργικότητα, όταν
στο πλαίσιο εφαρμογής των μνημονίων και του δημοσιο-
νομικού κόφτη, οι βιβλιοθήκες, τα εποπτικά μέσα, τα ερ-
γαστήρια και οι υλικοτεχνικές υποδομές θεωρούνται πο-
λυτέλεια και περικόπτονται διαρκώς, ενώ οι μαθητές ανά
τάξη αυξάνουν. 

Μπαίνει επίσης σε εφαρμογή το λεγόμενο portfolio του
μαθητή, ο ατομικός φάκελος αξιολόγησης, που πέρα από
το ότι θα ακολουθεί το παιδί στη ζωή του, εξατομικεύει
το ζήτημα των επιδόσεων, αποσείοντας τις ευθύνες από
το κράτος. 

Στόχος η πολυδιάσπαση του ενιαίου αναλυτικού προ-
γράμματος στην κατεύθυνση του διαφοροποιημένου σχο-
λείου, όπου ειδικότερα στη Β΄ και Γ΄ λυκείου γίνεται πιο
ελιτίστικο. Ένα σχολείο που το πρόγραμμά του διαμορφώ-
νεται από ΜΚΟ, άλλα «ευαγή ιδρύματα» και επιχειρήσεις,
θεμελιώνοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την
αξιολόγηση και την «αυτονομία» των σχολείων. 

Ο απόλυτος ευτελισμός όμως του παιδαγωγικού και
επιστημονικού ρόλου του σχολείου και των εκπαιδευτι-
κών είναι οι «Ημέρες της Δ.Ε». Σε μεικτά τμήματα των
27 μαθητών μέσα σε δύο 7ωρα και αφού εξαιρεθούν οι
διδάσκοντες στη Γ΄ Λυκείου, οι περιφερόμενοι εκπαι-
δευτικοί και λογικά όσοι δε διδάσκουν γραπτώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα, οι μαθητές θα ταξινομήσουν το υλικό,
θα το επεξεργαστούν και τη δεύτερη μέρα θα το συνθέ-
σουν, θα συντάξουν την πραγματεία και θα την παρου-
σιάσουν! Δεν έχει καμία σημασία αν ο εποπτεύων καθη-
γητής δεν είναι και ο επιβλέπων για το σύνολο του τμή-
ματος. Η διαδικασία ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε εί-
ναι η λογική του Υπουργείου, που ανοίγει άλλο ένα πεδίο
δόξης λαμπρό για τα φροντιστήρια.

Οι Δημιουργικές Εργασίες, όπως εξαγγέλθηκαν απο-
κλείουν τη μαθητική δημιουργικότητα, εφόσον καθορί-
ζεται σαφώς ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της βαθμο-
λογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, ενώ η

Θεματική εβδομάδα – Δημιουργικές εργασίες
και στο κάδρο η «αυτονομία και αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση σχολείων»



γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

3 «Καινοτομίες», για ένα φθηνό και ευέλικτο σχολείο «των δεξιοτήτων»
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δυνατότητα επιλογής του θέματος
καθορίζεται από τους καθηγητές
που είναι διαθέσιμοι και από το
πρόγραμμα μαθημάτων. Οι πομ-
πώδεις εκφράσεις περί «δημι-
ουργικής ικανότητας», ερευνητι-
κού πνεύματος», «ελεύθερης επι-
λογής θέματος από μαθητές» κλπ,
δεν μπορούν να κρύψουν πως οι
λεγόμενες δημιουργικές εργασίες
δεν είναι ούτε δημιουργία, ούτε
έρευνα, ούτε εργασία. Σκοτώνουν
εξ αρχής τη μαθητική δημιουργι-
κότητα, αφού αφορούν στα γρα-
πτώς εξεταζόμενα μαθήματα και
στη βελτίωση της βαθμολογίας σε
αυτά και όχι στις κλίσεις και το
μεράκι του μαθητή για τη διερεύ-
νηση σκέψεων και ερωτημάτων
από κάποιο επιστημονικό, καλλιτεχνικό αντικείμενο. Η
καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, η παιδα-
γωγική συνεργασία των διδασκόντων των διαφόρων ει-
δικοτήτων δεν επιτυγχάνονται με μία ξεχωριστή δράση,
και μάλιστα με τη μορφή της «διήμερης φιέστας». Είναι
φανερό πως δημιουργία και ελεύθερη σκέψη δε συνά-
δουν με ανταγωνισμό, αξιολόγηση και βαθμούς.

Μεθοδικά, προλειαίνεται το έδαφος για να περάσουν στη
συνείδηση και την καθημερινή πρακτική των σχολείων
πλευρές της αντιδραστικής μεταρρύθμισης που ετοιμάζει,
για ένα αριστοκρατικό λύκειο για λίγους. Ας μην ξεχνάμε
πως οι βαθμοί στη δημιουργική εργασία και οι εξετάσεις
με Τράπεζα Θεμάτων περιγράφονταν στο διαβόητο πόρισμα
Λιάκου ως μέρος της αξιολόγησης των μαθητών για να πά-
ρουν το «Εθνικό Απολυτήριο» ή το πιστοποιητικό σπουδών,
οδηγώντας σε ένα λύκειο με ακόμα ταξικότερα φίλτρα.

Ο Δάσκαλος – επόπτης, αυτονομία 
και αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση σχολείων

Αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ρόλο επόπτη
και αυτό σημαίνει καταναγκασμός, δηλαδή γραφειοκρα-
τικοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας, τυποποίηση,
μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, ελεγχόμενο πλαίσιο,
αναστάτωση του ωρολογίου προγράμματος κ.λ.π. Με βά-
ση τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για τις εργα-
σίες από τους μαθητές λανθάνει και μια άτυπη «αξιολό-
γηση» των εκπαιδευτικών. Η λογική της «αγοράς» και
της επιλογής του «καλού καθηγητή», σαν μια μορφή καλ-
λιστείων, προωθεί τον ανταγωνισμό και στο εκπαιδευτικό
προσωπικό, ανατινάζοντας τα θεμέλια μιας ουσιαστικής
παιδαγωγικής σχέσης.

Επίσης, τόσο οι «δημιουργικές εργασίες» όσο και οι
δράσεις της «θεματικής εβδομάδας» θα χρησιμοποι-
ηθούν ως «καλές πρακτικές» και για την «αυτοαξιολό-
γηση» της σχολικής μονάδας, Το επιχείρημα παλιό και
γνωστό: η ανάδειξη “καλών πρακτικών” των σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας κρατά τον
επιτελικό σχεδιασμό. Τα σχολεία
υποχρεούνται να υλοποιήσουν χω-
ρίς παιδαγωγική, διοικητική και
οικονομική βοήθεια, θα τα βγά-
ζουν πέρα μόνα τους. Καμία εξα-
σφάλιση κρατικής χρηματοδότη-
σης, το κάθε σχολείο στο πλαίσιο
της «αυτονομίας» να απευθύνεται
σε γονείς και χορηγούς για οποι-
εσδήποτε δραστηριότητες. Είναι
φανερό ότι το υπουργείο πιέζει
για να έχει τα αποτελέσματα της
αποτίμησης ως βάση για τις λεγό-
μενες “καλές πρακτικές” που θα
είναι το επιχείρημα για την αυτο-
αξιολόγηση αρχικά και την αξιο-
λόγηση μετά.

Για τη στάση της ΟΛΜΕ 
και της ρεφορμιστικής Αριστεράς

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η αντίθεση
με τις Δημιουργικές Εργασίες και τη Θεματική Εβδομάδα
δεν είναι επί της διαδικασίας, αλλά επί της ουσίας. Επί
της διαδικασίας και λίαν υποκριτική ήταν η θέση της κυ-
βερνητικής παράταξης ΣΥΝΕΚ που «επαναστατικά» τό-
νιζε: «Οι δημιουργικές εργασίες ως μέσο καλλιέργειας
της δημιουργικότητας, της αυτενέργειας και της κριτικής
σκέψης των μαθητών, αποτελούν παλιό αίτημα του κλά-
δου. Η προχειρότητα όμως με την οποία φαίνεται να σχε-
διάστηκε η εφαρμογή τους από το Υπουργείο, η γραφει-
οκρατική διαδικασία και οι ασάφειες με τις οποίες ζη-
τείται να υλοποιηθούν, η χρονική συγκυρία (μέση σχολι-
κού έτους) που επιλέχτηκε, όπως και το γεγονός ότι δεν
έχει προηγηθεί κανενός είδους επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών, οδηγούν στη βεβαιότητα ότι οι δημιουργικές
αυτές εργασίες με τον τρόπο που επιχειρείται να επιβλη-
θούν, όχι μόνο δε θα λειτουργήσουν σε όφελος των μα-
θητών, αλλά θα διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των
Λυκείων και θα αυξήσουν ανώφελα το φόρτο εργασίας
των εκπαιδευτικών».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΟΛΜΕ: «Η προχειρότητα
όμως με την οποία φαίνεται να σχεδιάστηκε η εφαρμογή
τους από το Υπουργείο, η γραφειοκρατική διαδικασία και
οι ασάφειες με τις οποίες ζητείται να υλοποιηθούν, η
χρονική συγκυρία (μέση του σχολικού έτους) που επιλέ-
χτηκε, όπως και το ότι δεν έχει προηγηθεί κανενός εί-
δους επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ότι στα περισσό-
τερα σχολεία δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες και τα σχολικά
εργαστήρια βρίσκονται υπό κατάρρευση, οδηγούν στη
βεβαιότητα ότι οι δημιουργικές αυτές εργασίες με τον
τρόπο που επιχειρείται να επιβληθούν (μέσα σε δύο ημέ-
ρες), και να ενταχθούν στον ατομικό φάκελο του μαθη-
τή,-μόνο με θετική αξιολόγηση-όχι μόνο δε θα λειτουρ-
γήσουν σε όφελος των μαθητών, αλλά θα διαταράξουν
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την ομαλή λειτουργία των Λυκείων, επιβα-
ρύνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες εργα-
σίες των εκπαιδευτικών” (ΟΛΜΕ, για τις
δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο
18/1/2017)

Το ΠΑΜΕ, δέσμιο μιας ρεφορμιστικής αντίληψης, θεωρεί
ότι στο πλαίσιο του αστικού σχολείου αρκούν οι παρεμβάσεις
των «δικών του» ή των κοινωνικών φορέων για να αλλάξουν
τη φύση και το χαρακτήρα της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυ-
μνάσια. Έτσι ο «Ριζοσπάστης» στις 26/1/2017 με χαρακτηρι-
στικό τίτλο: «Παρέμβαση για τη «Θεματική Εβδομάδα» στα
Γυμνάσια» τονίζει: «Την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να συζητή-
σουν σε σωστή και επιστημονική βάση με τους μαθητές και
τους γονείς τους και να μην επιτρέψουν να καλλιεργηθούν
στους μαθητές αντιδραστικές και επικίνδυνες αντιλήψεις επι-
σημαίνουν οι εκπρόσωποι της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκ-
παιδευτικών» (ΑΣΕ) με αφορμή την εγκύκλιο για την εφαρμογή
της «Θεματικής Εβδομάδας» στα Γυμνάσια της χώρας». Και
παρακάτω επισημαίνει: «Είναι στο χέρι μας να συμβάλουμε,
στο μέτρο του δυνατού, στην αγωνιστική διαπαιδαγώγηση της
νεολαίας, να συζητήσουμε σε σωστή και επιστημονική βάση
τα θέματα με τους μαθητές μας, αλλά και με τους εργαζόμενους
γονείς τους. Αξιοποιώντας φορείς του αγωνιστικού γυναικείου
κινήματος, του κινήματος ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, επι-
στήμονες, ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους κ.ά. Δεν δε-
σμευόμαστε από τον “επίσημο” κατάλογο του ΙΕΠ». Για αυτό
και δε ζητά την απόσυρση της εγκυκλίου για τις Δημιουργικές
Εργασίες και τη Θεματική Εβδομάδα, αλλά την προαιρετική
εφαρμογή της και καταλήγουν: «Απαιτούμε να οριστεί από το
υπουργείο η προαιρετική εφαρμογή της εγκυκλίου για τη “Θε-
ματική Εβδομάδα”. Στους μαθητές μας μιλάμε ως εκπαιδευ-
τικοί - παιδαγωγοί με την ευθύνη και το ρόλο που έχουμε και
όχι από πειθαναγκασμό».

Αποκαλυπτική η στάση της Ομοσπονδίας Γυναίκων Ελλάδας
(ΟΓΕ) που είναι μέλος της «Λαϊκής Συμμαχίας» του ΚΚΕ, μαζί
με ΠΑΜΕ-ΠΑΣΥ-ΜΑΣ κλπ, υπονομεύοντας τις προσπάθειες
των εκπαιδευτικών για ένα κίνημα αντίστασης ενάντια στη
«Θεματική εβδομάδα», ενημερώνει τις Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης και τους συλλόγους διδασκόντων πως προτίθεται να
συμβάλλει στη διεξαγωγή της «Θεματικής εβδομάδας» στα
γυμνάσια, «στον άξονα “ Έμφυλες Ταυτότητες”, ειδικότερα
στην υποκατηγορία “ανθρώπινα δικαιώματα-δικαιώματα γυ-
ναικών”…». Παρέχει αναλυτική παρουσίαση μάλιστα για το
πώς θα παρέμβει με βάση τις οδηγίες και τις φόρμες του Υπ.
Παιδείας! 

Κατά τα άλλα «Οι Παρεμβάσεις σηκώνουν κουρνιαχτό για τη
«θεματική εβδομάδα», κυρίως σε ζητήματα εφαρμογής της,
γιατί συμφωνούν βασικά στο περιεχόμενο και έχουν κοινή αν-
τίληψη με το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. (…) Προσπαθούν να
κρυφτούν, πετώντας «τη μπάλα στην εξέδρα», γιατί από κοινού
με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ έστρωσαν το έδαφος στο υπουργείο
και στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει όλη την αντιεκπαιδευ-
τική της πολιτική» (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ, Μία αναγκαία απάντηση στις «Παρεμβά-
σεις» για τη Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια, Τετ. 8/2/2017)

«(…)Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται ανα-
γκαία ενόψει: α) Των ισχυόντων και για τα σχολικά
έτη 2017–2018 και 2018-2019 περιορισμών διο-
ρισμών/προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο το-
μέα, οι οποίοι υπαγορεύονται και κατά την περίοδο
αυτή από εξαιρετικά σοβαρούς και επιτακτικούς
δημοσιονομικούς λόγους.(…)Η αναγκαιότητα θέ-
σπισης της προτεινόμενης προσωρινής ρύθμισης
ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι ισχύοντες δη-
μοσιονομικοί περιορισμοί καθιστούν αδύνατο κατά
το ανωτέρω χρονικό διάστημα το διορισμό μόνιμων
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, βάσει των πάγιων ισχυουσών
διατάξεων.»

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτι-
κών είχαν ως αντικείμενο την παραπάνω νομοθε-
τική ρύθμιση της κυβέρνησης με την οποία συνε-
χίζεται η πολιτική των μηδενικών διορισμών και
της υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. Το σπιράλ θανάτου σφίγγει όλο και πιο ασφυ-
κτικά τη δημόσια εκπαίδευση, με σοβαρές επι-
πτώσεις στη μόρφωση των παιδιών, οξύνοντας τις
κοινωνικο-εκπαιδευτικές ανισότητες. Την ώρα
μάλιστα που η UNICEF δημοσιοποιεί στοιχεία που
δηλώνουν ότι ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα στε-
ρούνται βασικών αγαθών και στην εκπαίδευση. Οι
πιο συντηρητικοί υπολογισμοί ανεβάζουν τα κενά
στην εκπαίδευση για μόνιμους διορισμούς σε πά-
νω από 25.000!

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της κυβέρνησης
και των Υπουργών Παιδείας για 20.000 μόνιμους
διορισμούς στέρεψαν. Ας θυμηθούμε τι έλεγε σχε-
τικά πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Γα-
βρόγλου: «από το 2009 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε
κανένας μόνιμος διορισμός στην εκπαίδευση, όταν
την ίδια χρονική περίοδο είχαμε πλέον των 30.000
συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. Οι διορισμοί μό-
νιμων εκπαιδευτικών σηματοδοτούν την αρχή μιας
νέας πορείας, δύσκολης αλλά και ελπιδοφόρας.
Οι διορισμοί δηλώνουν την αρχή του τέλους ενός
απαράδεκτου καθεστώτος στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ολοένα και πε-
ρισσότερο βασίζεται σε αναπληρωτές καθηγητές,
των οποίων την προσφορά θα πρέπει να αναγνω-
ρίσουμε με τον πιο γενναιόδωρο τρόπο. Επιπλέον
ο πρωθυπουργός σε σύντομο διάστημα θα ανακοι-
νώσει την σύσταση μιας επιτροπής εμπειρογνω-
μόνων, που θα μελετήσει τα οικονομικά της εκ-
παίδευσης και θα υπάρξει δέσμευση ότι σε τρία
χρόνια θα αντιμετωπιστούν όλες οι ανελαστικές
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Μηδενικοί διορισμοί, 
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ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές απαιτήσεις
και υλικές υποδομές. » (Το ΒΗΜΑ 2/1/2017)

Αντιεκπαιδευτικά μέτρα αποδόμησης του δημόσιου
σχολείου και μείωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού

Το υπουργείο Παιδείας και οι προηγούμενοι διαχειριστές
του (Α. Διαμαντοπούλου, Κ. Αρβανιτόπουλος, Α. Λοβέρδος,
Ν. Φίλης) επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που
δημιουργούσε η πολιτική των μηδενικών διορισμών με διά-
φορα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, εκ των οποίων κυρίαρχα
ήταν:
◗ οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολείων (πάνω από
2.000 σχολεία εξαφανίστηκαν από το χάρτη την περίοδο
2010-2014),
◗ η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (27-30),
◗ η αύξηση του ωραρίου των καθηγητών,
◗ η κατάργηση ειδικοτήτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση (με αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό περίπου 2.000 καθη-
γητών τεχνικών μαθημάτων),
◗ η αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία
τμημάτων ειδικοτήτων και ομάδων προσανατολισμού στα
γενικά Λύκεια,
◗ η θεσμοθέτηση Γ΄ ανάθεσης μαθημάτων σε αρκετές ει-
δικότητες,
◗ οι παρεμβάσεις σε Νηπιαγωγεία (διπλασιασμός των μα-
θητών ανά τμήμα) και στα Δημοτικά σχολεία (μείωση ωρών),
◗ η μείωση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων,
μείωση ωρών μαθημάτων, «κόψιμο» των ωρών εργαστη-
ρίων Φυσικής και Πληροφορικής.

Είναι φανερό ότι οι αλλαγές στη σχολική εκπαίδευση από
το 2011 και μετά, βασικό στόχο είχαν και έχουν τις περικο-
πές προσωπικού, παρ’ όλες τις διακηρύξεις περί του αντι-
θέτου.

Η υπογεννητικότητα
Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας οξύνεται και από

τις εφαρμόζόμενες μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλουν
ΕΕ – ΔΝΤ και εφαρμόζουν πιστά οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Με αποτέλεσμα τη μείωση και του αριθμού των μαθητών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης Έκθεσης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα (Σεπτέμβριος 2016) θα έχουμε μείωση του μαθητικού
δυναμικού τα επόμενα 6 χρόνια 2017-2012 κατά 120.000
μαθητές! Αυτό είναι το αποτέλεσμα των μνημονίων στις
γεννήσεις, οι οποίες από το 2010/11 και μετά είναι μει-
ωμένες κατά 15 – 20.000 ετησίως σε σχέση με την περίοδο
2005 – 2010.

Σχολεία - παιδοφυλακτήρια
Το δημόσιο σχολεία ασφυκτιά στη μέγγενη του 3ου Μνη-

μονίου που υλοποιεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υπο-

τασσόμενη στα κελεύσματα ΟΟΣΑ και ΕΕ. Χωρίς εκπαιδευ-
τικούς, τα δημόσια σχολεία μετατρέπονται σε παιδοφυλα-
κτήρια. Και δεν είναι μόνο οι, για επτά χρόνια, μηδενικοί
μόνιμοι διορισμοί, αλλά και η μείωση του αριθμού των ανα-
πληρωτών, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση και απα-
ξίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών. Υπολο-
γίζεται ότι περίπου 1 στους 3 εκπαιδευτικούς αναγκάζεται
να μετακινείται σε περισσότερα από ένα σχολεία, σε συν-
θήκες ελαστικής εργασίας, ειδικότερα με αναπληρωτές σε
ομηρία, με αυξημένο ωράριο εργασίας από το 2013 με επι-
πτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη μόρφωση των
εκπαιδευτικών. 

Αριθμητικά στοιχεία 
για το εκπαιδευτικό προσωπικό

Σε 158.081 ανέρχονταν ο συνολικός αριθμός των εκπαι-
δευτικών με κάθε μορφή απασχόλησης στο Υπουργείο Παι-
δείας σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αντλήθηκαν το
Μάρτιο του 2016. Οι αναπληρωτές αποτελούν περίπου το
14% του εκπαιδευτικού προσωπικού με τον καταγεγραμ-
μένο αριθμό τους να είναι λίγο πάνω από τις 22.000. Περί-
που οι μισοί αναπληρωτές πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ, ενώ
μικρός είναι ο αριθμός των ωρομίσθιων (206).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 9.276
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 1.626
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 18
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 51
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 6.730
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΠΑ 3.900
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 1
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 459
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 206
ΜΟΝΙΜΟΙ 135.728
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 76
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 1
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ 9

ΣΥΝΟΛΟ 158.081

ΠΙΝΑΚΑΣ2
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 2016 σε αριθμούς:
16358 Φιλόλογοι, 7145 Μαθηματικοί, 7907 Καθηγητές

Φυσικών Επιστημών και 7417 Ξένων Γλωσσών. 
Το 51% των διδακτικών ωρών στη Δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση διδάσκονται με αναθέσεις σε μοναδικές ειδικότη-
τες.(του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Ν. Κορδή) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ο συνολικός αριθμός των

εκπαιδευτικοί - λάστιχο, για σχολεία – παιδοφυλακτήρια

Ρύθμιση μηδενικών διορισμών και η απάτη των 20.000 διορισμών
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υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι
134.413, εκ των οποίων 68.221 υπηρε-
τούν στη Δευτεροβάθμια. Το σχολικό
έτος 2008-2009 είχαμε συνολικά
185.917 εκπαιδευτικούς εκ των οποί-

ων 103.247 στη Δευτεροβάθμια. Έχουμε συνεπώς μια μεί-
ωση των εκπαιδευτικών κατά 35.026 που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό μείωσης 33,92%!

ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Η μέση ηλικία των μονίμων
εκπαιδευτικών είναι τα 48,8 έτη. Η αντίστοιχη των υπηρε-
τούντων (και των αναπληρωτών) είναι τα 48 έτη.

Εργασιακή ομηρία 
Το πιο μεγάλο θύμα των μνημονιακών περικοπών είναι ο

κόσμος της ελαστικής εργασίας, οι αναπληρωτές, ο κόσμος
της αδιοριστίας, οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που δε βρήκαν
φέτος δουλειά, λόγω των περικοπών και οδηγήθηκαν στην
ανεργία. Όμως η αδιοριστία και η ελαστική απασχόληση δεν
αφορά μόνο τους αναπληρωτές συναδέλφους, γιατί η συνέ-
χιση της αδιοριστίας και των ελαστικών μορφών εργασίας
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υπονόμευση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων και των μόνιμων εκπαιδευτικών. 

Για άλλη μια φορά –μπροστά και στη διαβόητη 2η αξιο-
λόγηση– η συγκυβέρνηση βάζει σε λειτουργία το δημοσιο-
νομικό «κόφτη», ώστε να φτωχύνει και να συρρικνώσει το
Δημόσιο Σχολείο, να περικόψει όσα εργασιακά δικαιώματα
έχουν απομείνει στους εκπαιδευτικούς, με πρόσχημα την
«εξοικονόμηση και εξορθολογισμό του προσωπικού». Γι
αυτό και έκλεισαν εκατοντάδες τμήματα στα ΕΠΑΛ από τις
αρχές αλλά και στα μισά της φετινής χρονιάς, επιχείρησαν
να περιορίσουν δραματικά τα τμήματα Ομάδων Προσανα-
τολισμού στα ΓΕΛ, πετσόκοψαν το ωρολόγιο πρόγραμμα στα
Γυμνάσια και κατήργησαν ακόμα και τους υπεύθυνους ερ-
γαστηρίων! Την ίδια ακριβώς πολιτική υπηρετεί και η πε-
ρίφημη πρόταση του ΙΕΠ για το «Νέο Σχολείο». Λιγότερο
σχολείο – φτωχότερο σχολείο, για λιγότερους μαθητές και
με λιγότερους εκπαιδευτικούς.

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΣΕΒ συμφωνούν (με μο-
χλό την περίφημη «αυτονομία της σχολικής μονάδας» και
τη λεγόμενη «αποκέντρωση») να εισέλθουμε σε μια νέα
περίοδο εργασιακού μεσαίωνα, με ακόμα πιο βάρβαρες
μορφές απασχόλησης (πεντάμηνα, κοινωφελή εργασία, vo-
ucher κλπ) αντί της μέχρι τώρα σχεδόν «μόνιμης» επανά-

ληψης των συμβάσεων αναπληρωτών και της σχετικής κα-
τοχύρωσης της ελαστικής έστω εργασίας (στην καλύτερή
της εκδοχή – του αναπληρωτή), με βάση την προϋπηρεσία.
Σε μία περίοδο που η ελαστική εργασία στην εκπαίδευση
έχει αυξηθεί ραγδαία από 8% το 2011-2012 στο 15% σή-
μερα, όπως κυνικά ομολογούν τα δικά τους στελέχη.

Στο στόχαστρο της συγκυβέρνησης μπήκε επίσης η ειδική
αγωγή, μετά την απαράδεκτη διάταξη του άρθρ. 48 του
Ν.4415/16 όπου για συμπλήρωση ωραρίου οι μόνιμοι εκ-
παιδευτικοί χωρίς κανένα προσόν μετακινούνται από τη γε-
νική εκπαίδευση προς την ειδική αγωγή. 

Όρος για την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χα-
ρακτήρα της εκπαίδευσης ο ενιαίος και παρατεταμένος
αγώνας, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά ευρύτερα της
εκπαιδευτικής κοινότητας και των εργαζομένων, στην κα-
τεύθυνση της σύμπτυξης ενός παλλαϊκού μετώπου αντί-
στασης στις πολιτικές κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. Με αιχμή
τα αιτήματα για σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, για
μόνιμους μαζικούς διορισμούς και κάλυψη των εκρηκτικών
αναγκών σε υποδομές, εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό
στην Ειδική Αγωγή κ.λπ.
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Η νέα απόπειρα αξιολόγησης δε θα περάσει!
(H έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ για την αξιολόγηση και όχι μόνο)

Το φως της δημοσιότητας είδε αυτές τις
μέρες η Έκθεση της Αρχής Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ)
για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των
σχολικών μονάδων. Εν αναμονή της νομοθε-
τικής ρύθμισης για τις αυξημένες αρμοδιό-
τητες της Αρχής ως γενικού επόπτη της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση, ήρθε το πλή-
ρωμα του χρόνου για την έναρξη της διαδι-
κασίας της αξιολόγησης, που το εκπαιδευ-
τικό κίνημα με τους αγώνες του έχει μπλο-
κάρει από το 2014. Επείγεται να υλοποιήσει
τη ρητή δέσμευση από το 3ο Μνημόνιο του
καλοκαιριού του 2015, σύμφωνα με το οποίο
«οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης σύμφωνα
με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ σε συνερ-
γασία με τον ΟΟΣΑ, ενώ η επανεξέταση θα
αξιολογήσει την αυτονομία των δημόσιων
εκπαιδευτικών μονάδων, την αξιολόγηση και
διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα».

Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση που έχει
σταλεί ως πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας
μπορούμε να δούμε τις γενικές κατευθύν-
σεις και στοχεύσεις: 

➦ Πρώτος και βασικός στόχος είναι «να
διασφαλιστούν οι διαθέσεις και οι στάσεις
των εκπαιδευτικών για ενεργό εμπλοκή
τους (στις διαδικασίες αξιολόγησης). Οι
μορφές αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής
αξιολόγησης θα συνδυαστούν αφού έχει
εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης». 

Σε απλά ελληνικά: έχει μεγάλη σημασία
να αποδεχθούν οι εκπαιδευτικοί την υποτί-
θεται «ανώδυνη» αυτοαξιολόγηση, να δεχ-
θούν το περιτύλιγμα με το οποίο θα πλασα-
ριστεί, έτσι ώστε να δεχθούν στη συνέχεια
και την εξωτερική αξιολόγηση.

➦ Ως μορφή αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας η έκθεση εισηγείται την «αυτοα-
ξιολόγησή» της. Για τη στήριξη αυτής της
απόφασης, χρησιμοποιούνται εύηχες λέξεις
όπως το σχολείο «κοινότητα μάθησης»,
προς την κατεύθυνση «της επαγγελματικής
μάθησης και ανάπτυξης των εκπαιδευτι-
κών». Κι ενώ σε κάποιο σημείο αναφέρεται
ότι «οι αξιολογικές εκθέσεις δεν πρέπει να
δημοσιοποιούνται από την ΑΔΙΠΠΔΕ, αλλά
να αξιοποιούνται από τις σχολικές μονάδες
και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης για ενη-
μέρωση και ανατροφοδότηση», στη συνέ-
χεια αναφέρεται «η δημιουργία ολοκληρω-
μένου πληροφοριακού συστήματος διαχεί-
ρισης και βάση δεδομένων αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου». Αυτό σημαίνει
ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί μια τεράστια βάση δεδομένων με
τις εκθέσεις των σχολείων όταν θα έρθει η
ώρα της κατάταξης και της κατηγοριοποί-
ησής τους…

➦ Περίοπτη θέση στην έκθεση της Αρχής
κατέχει η αυτονομία της σχολικής μονάδας.
Εδώ όλα τα έχει ο μπαξές, από «πυρηνικά»
προγράμματα σπουδών που θα αντιστοιχούν
στο 75% του διδακτικού χρόνου, περιγρα-
φική αξιολόγηση μαθητών και Ατομικός Φά-
κελος Μαθητή (portfolio) που θα τον συνο-
δεύει σε όλη τη διάρκεια της σχολικής του
πορείας, θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το
οποίο η σχολική μονάδα θα διαχειρίζεται
αυτόνομα τους πόρους που διαθέτει, οικο-
νομικούς και σε ανθρώπινο δυναμικό. Για
την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτή-
των προτείνεται και η δικαιότερη κατανομή
πόρων, με άλλα λόγια τα σχολεία να αποφα-
σίζουν και για το μοίρασμα της φτώχειας.
Ταυτόχρονα όμως, ορίζεται με σαφήνεια
ότι πρέπει να ενισχυθούν και οι συστημα-
τικές διαδικασίες απόδοσης λόγου. Σε
απλά ελληνικά, η αυτονομία σας τελειώνει
εκεί που πρέπει να λογοδοτήσετε για την
υλοποίηση της εκπαιδευτικής μας πολιτι-
κής, μέσα στα πλαίσια που εμείς σας κα-
θορίζουμε. 

➦ Η έκθεση εισηγείται την εισαγωγή του
θεσμού του «κριτικού φίλου», τον οποίον θα
αναλάβουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Οι δια-
τυπώσεις έχουν μεγάλο ενδιαφέρον: «οι
κοινότητες μάθησης είναι αναγκαίο να
έχουν την εξωτερική στήριξη ενός «κριτικού
φίλου», ο οποίος δεν θα καθορίζει επιλο-
γές, αλλά θα βοηθά τα μέλη της να προβούν
σε συνειδητές και επεξεργασμένες επιλο-
γές και δράσεις, απαλλαγμένα από αυτοα-
ναφορικότητες και υποκειμενικές αλληλο-
επιβεβαιώσεις»!

Με άλλα λόγια: ο σύμβουλος δεν θα κα-
θορίζει, αλλά θα «πείθει» τους συναδέλ-
φους ότι σε περίπτωση που έχουν διαφορε-
τική γνώμη είναι «αυτοαναφορικοί» και με
«συνειδητό» τρόπο θα πρέπει να ακολου-
θούν τις οδηγίες του…

➦ Για την παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια των υποψηφίων εκπαιδευτικών,
η Αρχή προτείνει τη διαμόρφωση ενός νέ-
ου νομοθετικού πλαισίου που θα καθορί-
ζει τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και τα
προσόντα που πρέπει να κατέχει ο υποψή-
φιος εκπαιδευτικός.

Μετάφραση: το βασικό πτυχίο ως προ-
ϋπόθεση διορισμού μάλλον πάει περίπατο…

Σύμφωνα με την αρχή, «η μονιμοποίηση
των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έχει μετα-

τραπεί σε μια γραφειοκρατική διαδικα-
σία», ενώ – αν είναι δυνατόν – «γίνεται
αυτομάτως μετά την παρέλευση συγκε-
κριμένου χρονικού διαστήματος». Άρα:
ενδοσχολική επιμόρφωση και επιμορ-
φώσεις από φορείς, «με κριτήριο τις
ανάγκες του διδακτικού και εκπαιδευ-
τικού έργου στο οποίο θα αξιολογη-
θούν για τη μονιμοποίησή τους».

Βέβαια οι μόνιμοι διορισμοί είναι το
πιο σύντομο ανέκδοτο τα τελευταία
χρόνια στην εκπαίδευση, όμως γίνεται
σαφές ότι ο όποιος διορισμός από δω
και πέρα δεν θα σημαίνει και μονι-
μότητα, αφού πρώτα ο νεοδιόριστος
θα πρέπει να αξιολογηθεί. 

➦ Πολύ σοβαρό είναι το θέμα της
«ενδοσχολικής υπηρεσιακής ανέλιξης»
και ο θεσμός του «μέντορα», σε ρόλο πιο
αναβαθμισμένο από εκείνο της Διαμαντο-
πούλου, που τον προέβλεπε μόνο για το νε-
οδιόριστο. Έτσι, η ΑΔΙΠΠΔΕ εισηγείται τη
δυνατότητα να μπορούν μετά από διαδικα-
σία πιστοποιημένης επιμόρφωσης να επι-
λέγονται εκπαιδευτικοί με πλούσια διδακτι-
κή εμπειρία και ακαδημαϊκά προσόντα ως
μέντορες, μέσα από διαδικασίες και κριτή-
ρια που θα καθοριστούν.

Με άλλα λόγια, θα έχουμε ένα «σώμα»
εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία που θα
«ξεχωρίζει» από το υπόλοιπο και μάλιστα
με διαδικασία πιστοποίησης. 

➦ Προτείνεται η καθιέρωση εθνικού φο-
ρέα επιμόρφωσης, με προγράμματα όμως
επιμόρφωσης «fast track», διάρκειας από
15-100 ώρες, μετά το τέλος των οποίων θα
χορηγείται πιστοποίηση –και για όσους επι-
μορφώνονται και για τους επιμορφωτές– η
οποία θα μοριοδοτείται. Κουβέντα για την
επαναφορά των διδασκαλείων και της ου-
σιαστικής επιμόρφωσης με απαλλαγή από
τα διδακτικά καθήκοντα.

➦ Τέλος, η έκθεση αναφέρεται ανοιχτά
στη χρήση των συμπερασμάτων από το δια-
γωνισμό PISA του ΟΟΣΑ, τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για τη «συγκέντρωση και
την καταγραφή απαραίτητων πληροφοριών
σχετικά με την αυτοαξιολόγηση των σχολι-
κών μονάδων της χώρας μας» στο πλαίσιο
του προγράμματος INES του ΟΟΣΑ, καθώς
και τη συνεργασία με αρχές αξιολόγησης
από άλλες χώρες, ανάμεσά τους και το δια-
βόητο γραφείο αξιολόγησης OFSTED της
Μεγάλης Βρετανίας, όπου εφαρμόζει μια
από τις πιο σκληρές μορφές αξιολόγησης
παγκόσμια. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι
η αυτοαξιολόγηση είναι απλά ο δούρειος
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ίππος για την
επιβολή και της
ατομικής και της
εξωτερικής
αξιολόγησης,
αφού όλοι αυτοί

οι «οργανισμοί» τις προκρίνουν και τις
εφαρμόζουν. 

(Σε συνάντησή του με τη ΔΟΕ, ο υπουργός
Παιδείας δήλωσε ότι θα ξεκινήσει με την
αξιολόγηση των στελεχών, από τους Περι-
φερειακούς Διευθυντές μέχρι τους υποδι-
ευθυντές των σχολείων και τις προϊσταμένες
των νηπιαγωγείων. Το ότι ο Περιφερειακός
Διευθυντής είναι το ίδιο με την προϊσταμένη
του νηπιαγωγείου ή το διευθυντή και υπο-
διευθυντή του σχολείου μόνο η λογική της
επιβολής της αξιολόγησης και της «κουλ-
τούρας» της πάση θυσία μπορεί να το εξη-
γήσει…)

Όσο κι αν προσπαθήσουν να «χρυσώ-
σουν το χάπι», όσο κι αν προσπαθήσουν
να αλλάξουν το νόημα των λέξεων, οι μά-
χιμοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά
τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Εξάλλου
εύκολα φαίνεται ποια είναι τα σκονάκια
τους: Ο ΟΟΣΑ, η ΕΕ, όλο το νεοφιλελεύθε-
ρο/νεοσυντηρητικό μοντέλο της εκπαίδευ-
σης που μέσα από μετρήσεις, λογοδοσίες,
αξιολογήσεις προσπαθεί να τυποποιήσει
την εκπαιδευτική πράξη, να κατατάξει, να
ξεχωρίσει τους «άξιους» από τους «ανά-
ξιους», να ενοχοποιήσει τον εκπαιδευτικό
για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Σε
αυτή τους την προσπάθεια, όπως και το
2014, θα μας βρουν ξανά απέναντι.

Η αξιολόγηση έχει τις ίδιες πολιτικές
στοχεύσεις είτε με τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις, είτε με τις τωρινές, είτε με τις
επόμενες. Όπως και το 2014, έτσι και τώρα
δεν θα τους κάνουμε τη χάρη! Δεν θα επι-
τρέψουμε στην κυβέρνηση να «μας ζητήσει
και τα ρέστα» γιατί δήθεν δεν «πιάσαμε τους
στόχους», γιατί δεν «ανταποκριθήκαμε
στους δείκτες».

Με τρόπο συλλογικό και αποφασιστικό,
πρέπει να δώσουμε τη μάχη ενάντια σε μια
διαδικασία που θέλει ουσιαστικά να μας κά-
νει συνένοχους στη διάλυση του δημόσιου
σχολείου. Πρέπει για μια ακόμα φορά να
υψώσουμε το μπόι μας απέναντι στην πολι-
τική που διαλύει τα σχολεία και τις ζωές
μας. Και θα το κάνουμε! Μέσα από τα σω-
ματεία μας και τις συλλογικές μας διαδικα-
σίες, να ετοιμαστούμε από τώρα για τη μάχη
που έχουμε μπροστά μας! 

Αγωνιζόμαστε για: 
3 12χρονο ενιαίο, δημόσιο δωρεάν

υποχρεωτικό σχολείο, με 2χρονη υπο-
χρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχο-
λική αγωγή

3 Παιδαγωγική ελευθερία και δημο-
κρατία στο σχολείο. 
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Ο Νίκος Τεμπονέρας ζει στους αγώνες του σήμερα ενάντια στα μνημόνια, τη διάλυση
του παραγωγικού ιστού και των κοινωνικών δομών-υποδομών, της παιδείας, της υγεί-
ας, της περίθαλψης, της ασφάλισης, ενάντια στο ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου
και τις ιδιωτικοποιήσεις όλων των αεροδρομίων, των λιμανιών, των τρένων, του ηλε-
κτρικού ρεύματος, ενάντια στην «αξιοποίηση» των τελευταίων χώρων που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν χώρους πρασίνου και στοιχειώδους αναψυχής για το λεκα-
νοπέδιο, όπως το Ελληνικό και πρόσφατα το Γουδή, που παραβαίνοντας τους περι-
βαλλοντολογικούς νόμους δίνουν τώρα για την κατασκευή γηπέδου. Στον αγώνα ενάν-
τια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τον πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή, μέσα
στην πάλη να βρουν οι πρόσφυγες ένα απάγκιο και να έχουν δικαιώματα. 

Ο Τεμπονέρας δεν ζει στους διαδρόμους της μνημονιακής διαχείρισης και στα
Υπουργεία των συνεργατών του Γερμανικού ιμπεριαλισμού, των τραπεζών και των
πολυεθνικών, δεν ζει στα παζάρια της νέας κρατικής ιντελιγκέντσιας με τους πλασιέ
της διεθνούς αγυρτείας και του νεοφιλελεύθερου παραλογισμού, εκεί που επιμένουν
στην μείωση μισθών και συντάξεων για να παίξουν την παραμονή τους στην εξουσία,
εκεί που αυξάνουν την ένταση της εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης των εργαζό-
μενων και της εργατικής τάξης και βαθαίνουν την πολυεξάρτηση από την Ε.Ε. και τα
γεράκια του ΔΝΤ.

Ο Τεμπονέρας ζει, γιατί ζούσε από τα πρώτα δευτερόλεπτα που οι δολοφόνοι της
ΝΔ επιτέθηκαν στο σχολικό συγκρότημα Βουδ στην Πάτρα για να σκοτώσουν, γιατί
χιλιάδες λαού σε όλη την Ελλάδα αντέδρασαν και διεκδίκησαν το αυτονόητο, ότι μπο-
ρείς να αγωνίζεσαι και να παλεύεις για Παιδεία και Ελευθερία, χωρίς να σε κατα-
στέλλουν και να σε δολοφονούν, σε μια από τις μεγαλύτερες εξεγέρσεις λαού και νε-
ολαίας που έζησε αυτή η χώρα.

Ο Τεμπονέρας ζει, γιατί αντιδρούσε κι ο ίδιος ως εκπαιδευτικός στις βίαιες ανα-
διαρθρώσεις και στο πλαίσιο του δήθεν εκσυγχρονισμού στην εκπαίδευση, των κα-
τσαπλιάδων του Μητσοτάκη, που μέσα σε 3 χρόνια επιχείρησαν την πρώτη μεγάλη
φάση των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος, χωρίς τη συναίνεση της κοινωνίας
και των εργαζόμενων, αλλά με την πολιτική συναίνεση της επίσημης αριστεράς των
Κύρκων και των Φλωράκηδων, των οποίων οι σημερινοί διαχειριστές της εξουσίας
και οι «γνήσιοι αριστερά αντιπολιτευόμενοι», αποτελούν άξιους συνεχιστές. Άλλωστε
ο ίδιος το έκφρασε πολύ νωρίτερα, από το 1985, όταν αποχώρησε από το ΚΚΕ και
εναντιώθηκε στην «ήπια γραμμή» απέναντι στις τότε πολιτικές λιτότητας και περι-
κοπών που ξεκινούσε το ΠΑΣΟΚ.

Ο Τεμπονέρας δεν ζει εκεί που υπαινίσσονται οι κρατούντες, στις ταμπέλες των
έργων και των σηράγγων, που τις έχει χρυσοπληρώσει ο λαός, που ρίχνουν σκόνη στα
μάτια για τα μέτρα του 4ου μνημονίου, που για να διανύσεις 200 χιλιόμετρα από Αθή-
να-Πάτρα θα πληρώνεις πανάκριβα διόδια, κι εκεί που εκατοντάδες σκοτώθηκαν
στην άσφαλτο της κρατικής ανυπαρξίας.

Και κυρίως δεν ζει, γιατί δεν θέλησε ποτέ να ζήσει, εκεί που οι σφογγοκωλάριοι,
οι τσανακογλείφτες κι οι παρατρεχάμενοι της κάθε εξουσίας ομονοούν με «σύνεση
και νηφαλιότητα» ότι οι κοινωνικοί ανατρεπτικοί αγώνες είναι αδύνατοι· δεν ζει εκεί
που η γραφειοκρατία κι ο υποταγμένος συνδικαλισμός ποιούν την νήσσα και παράγουν
νεοφιλελεύθερη συναίνεση. Δεν ζει εκεί που δίνουν το παρόν οι γιεσμέν της ντόπιας
και της διεθνούς εξουσίας.

Ο Τεμπονέρας ζει κι ανήκει στην πρώτη γραμμή των αγώνων για λευτεριά και
προκοπή, μαζί με τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, τον αγωνιζόμενο λαό και
την κοινωνία.

Ο Τεμπονέρας ΖΕΙ, γιατί είναι σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες των καταπιεσμένων και θα έρχεται πάντα στο προσκήνιο, όταν οι ταξικές συγ-
κρούσεις οξύνονται και στους δρόμους σπάει ο τρόμος των δυνάμεων καταστολής
και των παρακρατικών συμμοριών.

* Φοιτητής του Μαθηματικού Πατρών το Γενάρη του ΄91 
και πρόεδρος της ΕΛΜΕ Περιστερίου σήμερα

Απάντηση στην καπηλεία της μνήμης 
και των αγώνων του Νίκου Τεμπονέρα



γράφει ο Γιάννης Μαρίνης*



στη μνήμη τους*
Αυτόν τον ονειρεύτηκα να πέφτει στα βαθιά
κι εκείνη από απέναντι στο δρόμο να κοιτάει
αυτός με ψαροντούφεκο να χάνεται μακριά

κι αυτή στο χέρι πάντοτε τσιγάρο να κρατάει.

Η θύμηση με τ’ όνειρο μπλεχτήκαν σιωπηλά
εκείνος το καμάκι του στο θάνατο καρφώνει

εκείνη γλώσσα έβγαλε και τον περιγελά
τον χάρο της από μπροστά σαν είδε να ζυγώνει.

Στα χρόνια πίσω γύρισα που η μνήμη συγκρατεί
ως οι καρδιές μας κρέμονταν τσαμπιά στους αμπελώνες

τότε που αίμα έβγαινε καυτό από την πληγή
και λειώναμε από έρωτα και πάθος τους χειμώνες.

Και τότε τους συνάντησα ξανά το πρωινό
που τίποτε δεν έδειχνε πως θα νυχτώσει τόσο
σταθήκαμε, τα είπαμε, με ρώτησαν «για ποιο

σκοπό πεθάναμε;»… κι αν «θα τους βαλσαμώσω».

Χαμογελώντας στρέψανε να φύγουνε και οι δυό
να επιστρέψουν ήσυχα στις μνήμες των χαμένων

κι εγώ στα χέρια κράτησα σα χρέος μυστικό
σημάδια από τα άταφα κορμιά των ηττημένων

* Στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα και της Μαργέλης Βιτάλη
[που το πρωί της ημέρας της δολοφονίας είμαστε μαζί έξω
από το 3ο], με την υπόμνηση ότι οι δικοί μας νεκροί δεν δι-
καιώνονται με ονοματοδοσίες σε δρόμους και σήραγγες!

Νίκ
ος 

Γεω
ργό

που
λος

Το ΣΗΜΑ έχει συμπληρώσει το πρώτο πεντά-
μηνο ζωής και λειτουργίας του, και αν είναι δυ-
νατόν να γίνει ένας πρώτος απολογισμός, με χαρά

θα διαπιστώναμε αφενός τα σταθερά βήματα του
πολιτιστικού εγχειρήματος της Πορείας, αφετέ-
ρου το αγκάλιασμα της προσπάθειας και του προ-
γράμματός του από τον κόσμο. Εκατοντάδες φίλοι
και συναγωνιστές έχουν ενισχύσει με την παρου-
σία και την ενεργή συμμετοχή τους τις πολιτικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις και το συνολικό στή-
σιμο της πολιτιστικής βάσης στην Ισαύρων 29Γ,
επιτρέποντάς μας να μπορούμε να μιλάμε για μια
«πολύ καλή αρχή».

[Για να πληροφορείστε τις δραστηριότητες και
το πρόγραμμα www.poreia.net]

Σταθερά βήματα 
και αγκάλιασμα 
από τον κόσμο

Άταφες μνήμες

Κ υ κ λοφ ορε ί
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Eνώ μαίνεται η αντιλαϊκή επίθεση
της Κυβέρνησης –Ε.Ε-Δ.Ν.Τ, θε-
σπίζονται τροπολογίες που καταρ-

γούν το δικαίωμα του διορισμού, κατα-
τίθεται προς ψήφιση το σχέδιο νόμου για
το «Νέο Λύκειο» της μορφωτικής απόρ-
ριψης των πολλών και φτωχών, ενώ επι-
βάλλεται η βαρβαρότητα της «μαθητεί-
ας» στα Ε.Π.Α.Λ και γενικώς σαρώνεται
κάθε λαϊκό δικαίωμα, η … σκουριά του
πρώην κυβερνητικού και σταθερά εργο-
δοτικού συνδικαλισμού της Π.Ε.Κ (ή
πρώην ΠΑΣΚ) καλά κρατεί. Επιβεβαι-
ώνει -ακόμη και στις κρισιμότερες στιγ-
μές του λαϊκού κινήματος, με απύθμενο
θράσος και αντικομμουνιστική υστερία,
τον υπονομευτικό, αντιδραστικό και αθε-
ράπευτα αντιλαϊκό ρόλο της, ως παρά-
ταξη που βρίσκεται στην υπηρεσία της
υποταγής του λαού στην αντιδραστική
πολιτική

Συγκεκριμένα, η αδιάλειπτα εργοδοτι-
κή Π.Ε.Κ, που έβαλε συνδικαλιστική πλά-
τη σε όλη την αντιλαϊκή καταιγίδα των κυ-
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, που αρνήθηκε -
από τη θέση της προεδρίας της ΕΛΜΕ-
ακόμη και τη συνδικαλιστική στήριξη των
αναπληρωτών και των μονίμων που βάλ-
λονταν από τα Μ.Α.Τ στον αιματοβαμμένο
Α.Σ.Ε.Π του 1998, ξαναχτυπά. Γιατί, με
την ίδια ξετσιπωσιά-από τη θέση τώρα
της αντιπροεδρίας της ΕΛΜΕ- στρέφεται
υπόγεια και συκοφαντικά ενάντια στις
συνεπείς αριστερές, ταξικές δυνάμεις
που όχι μόνο τότε αντιστάθηκαν, αλλά
σταθερά παλεύουν ενάντια στην αντιλαϊ-
κή και μνημονιακή λαίλαπα («αξιολόγη-
ση»-απόλυση, «Νέο Λύκειο της Αγοράς»,
ελαστικοποίηση, πείνα, αμορφωσιά, ποι-
νικοποίηση των αγώνων κλπ).

Συγκεκριμένα, η Π.Ε.Κ διακινεί επι-
λεκτικά σε κάποια σχολεία μια ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ-ΛΙΒΕΛΛΟ, με την οποία προσπα-
θεί, στο ημίφως (αυτό το γνωρίζει καλά),
να ρίξει λάσπη στην παράταξή μας για
δήθεν έλλειψη απόφασης για συνδικα-

λιστική στήριξη συναδέλφου ελαστικώς
απασχολούμενης, μέλους του σωματείου
και της παράταξής μας, η οποία διώχ-
θηκε από το αντιλαϊκό κράτος του ΠΑ-
ΣΟΚ, που προκλητικά και παράνομα της
στέρησε το νόμιμο δικαίωμα εργασίας σε
θέση του Δημοσίου.

Η παράταξή μας, επειδή για λόγους
αρχής αρνείται την ποινική οδό, διάλεξε
το μόνο δρόμο που γνωρίζει, δηλ. τη συλ-
λογική, διαφανή συνδικαλιστική πάλη
και απευθύνθηκε στα σωματεία: ΕΛΜΕ-
ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ και στον ΠΕΕΑ και ΑΣΠΕ. 

Στην πρώτη ένσταση η ΟΛΜΕ έστειλε
το νομικό της σύμβουλο, ενώ τονίζεται
ότι για 19(!) ολόκληρα χρόνια η συνάδελ-
φος βρίσκεται σε μια διαρκή δίνη συν-
δικαλιστικής και νομικής διεκδίκησης,
η οποία κορυφώθηκε με μια πρόσφατη
δίκη, της οποίας τα έξοδα ανέλαβε προ-
σωπικά η συνάδελφος, ορίζοντας δικό
της συνήγορο υπεράσπισης. Ζήτησε
όμως και πήρε ομόφωνα τη συνδικαλι-
στική και νομική στήριξη του Δ.Σ της ΕΛ-
ΜΕ, γιατί το θέμα ήταν και παραμένει ερ-
γατικό, θέμα βάναυσης προσβολής των
εργατικών δικαιωμάτων. 

Αυτές τις ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
και τις συλλογικές διαδικασίες των συν-
δικαλιστικών και μαζικών φορέων επι-
χειρεί να αμαυρώσει σήμερα η Π.Ε.Κ,
δηλ η παράταξη που ως ΠΑΣΚ στήρι-
ξε –με την εργοδοτική και αντιλαϊκή
δράση της– όλη την αντιδραστική πολι-
τική που πληρώνει άδικα και παράνομα
μια ελαστικώς απασχολούμενη συνά-
δελφος.

Ξεχνά φαίνεται η πολλαπλώς επιβε-
βαρυμένη, με το ιστορικό της υπονόμευ-
σης των συλλογικών αξιών, Π.Ε.Κ ότι εί-
ναι υπολογή για την αντεργατική πολιτική
και τις επιλεγμένες και συγκαλυμμένες
διώξεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ
και της ίδιας ως παράταξης ενάντια όχι
μόνο στην εν λόγω συνάδελφο, αλλά και
προγενέστερα ενάντια σε συγκεκριμένα
μέλη και στελέχη της παράταξής μας, εί-
τε πρόκειται για τον παράνομο διορισμό
τους στις εσχατιές, είτε για τη δίωξή τους
από το σχολείο τους, ενώ είχαν την ιδιό-
τητα του μέλους του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ, είτε
πρόκειται για τον ξυλοδαρμό τους από
θερμόαιμα μέλη της Π.Ε.Κ που προασπί-
ζονταν με ασυγκράτητο μένος την «Αξιο-
λόγηση», δηλ. τις απολύσεις.

Σε ποια παράταξη απευθύνονται με

λάσπες οι ριψάσπιδες, οι οπαδοί του Αρ-
σένη, της Διαμαντοπούλου, του Λοβέρ-
δου; Σε αυτήν που έριξε όλο σχεδόν το
δυναμικό της στον αγώνα, σε συνθήκες
πολιτικής επιστράτευσης, για να υπερα-
σπιστεί το δικαίωμα στην απεργία, ακό-
μα και όταν ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ η ΑΠΟΛΥΣΗ
τους, μέσω της συμμετοχής τους στην
απεργία της ΑΔΕΔΥ; Δε γνωρίζει η εργο-
δοτική Π.Ε.Κ ότι «σε τούτα ’δω τα μάρ-
μαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει;» Εδώ
ισχύει το ρητό: «εκεί που μας χρωστού-
σαν μας ζητούνε και το βόδι»! 

Ως εδώ, κυρίες και κύριοι, της Π.ΕΚ
και του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η
υπονομευτική δράση σας δεν περιορίζε-
ται μόνο στη στήριξη της αντιλαϊκής κυ-
βερνητικής πολιτικής. Λειτουργήσατε
και λειτουργείτε παραλυτικά στο σωμα-
τείο, αποκόπτοντας τον ιστό του εργαζό-
μενου και ανέργου με αυτό. Γραφειοκρα-
τικοποιήσατε το σωματείο ως κυρίαρχη
παράταξη για πολλά χρόνια, επενδύοντας
στην ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ και στην ανάπτυξη
πελατειακών σχέσεων. Το αξιοποιήσατε
για την αναρρίχηση των στελεχών
σας –με ιλλουστρασιόν διαφημίσεις– σε
ιεραρχικά ανώτερους θώκους. Επιλέγετε
τους διαδρόμους των γραφείων, αντί για
τους δρόμους των αγώνων. Διώξατε από
το σωματείο τους ελαστικώς απασχολού-
μενους και απαξιώνετε όλες τις κινητο-
ποιήσεις τους. ΑΠΕΧΕΤΕ από όλους τους
αγώνες που κατοχυρώνουν τα συλλογικά
δικαιώματα, συμμετέχετε όμως σε όλες
τις διαδικασίες που σταδιακά μετατρέ-
πουν τη γνωστική λειτουργία σε … πολ-
λαπλές δράσεις. Αρνηθήκατε τη στήριξη
του σωματείου ακόμη κι όταν ποινικο-
ποιήθηκε, υποστηρίζοντας το μηνυτή
του. Υμνολογείτε και αποδέχεστε τη διά-
λυση του σχολείου και των σταθερών ερ-
γασιακών σχέσεων, όπως είναι η ΜΑΘΗ-
ΤΕΙΑ και «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»-ΑΠΟΛΥΣΗ,
δηλώνοντας ότι εσείς «θα εφαρμόζετε
τους νόμους του κράτους», δηλ θα
«αξιολογείτε»(!) και θα απολύετε …

Για την παράταξή μας, όμως, νόμος
απαράβατος είναι το δίκιο του εργάτη και
του καθημαγμένου σήμερα λαού και για
την προάσπιση αυτού του δίκιου κατα-
θέσαμε και θα καταθέτουμε αδιάλειπτα
τις δυνάμεις μας. Για τις δικές σας λα-
σπολογίες, κυρίες και κύριοι της Π.Ε.Κ,
ούτε έχουμε ούτε θα διαθέσουμε άλλο
χρόνο. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

➣ ΜΙΑ ΟΦΕΙλΟΜΕΝη ΑΠΑΝΤηΣη ΣΤη λΑΣΠΟλΟγΙΑ ΤηΣ Π.Ε.Κ (πρώην ΠΑΣΚ)
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Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Πιο συνοπτικά, όσο και ουσιαστικά, δεν θα μπορούσε να αποδοθεί η κατάσταση στην
ελληνική εκπαίδευση (και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα). Τα όποια δειλά, ασυντόνιστα βήματα προόδου επιχει-
ρούνται ή και πραγματοποιούνται ακόμη, σε όλο το φάσμα της οργάνωσης της κοινωνίας μας, σκορπίζουν μ’ ένα φύσημα

του ανέμου, υπό το βάρος της γενικής καθίζησης του νεοελληνικού (νεοαποικιακού) κράτους. Ανεμομαζώματα, διαβολο-
σκορπίσματα.

Μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, ήδη από την 8η Φεβρουαρίου του σωτηρίου έτους 2017, η ελληνική εκπαίδευση έθετε
ένα ορόσημο στην ιστορία της: Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠ-
ΠΕΠ), φορέας αυτόνομος, αντικειμενικός, αδιάβλητος, κλπ., εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με απόφαση σταθμό και για τη δική του βέβαια ιστορία, πιστοποιούσε εργαστήρι Αστρολογίας σαν Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης (αρ. πρωτ. ΔΑ/4205).

Το «πρώτο και μοναδικό Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Αστρολογίας στην Ελλάδα», με τη σφραγίδα του υπουργείου
Παιδείας, πανηγύρισε προφανώς την επίσημη αναγνώρισή του, σημειώνοντας εξάλλου κάποιους από τους λόγους που το κα-
τέστησαν και το καθιστούν ξεχωριστό, μιας και συγκροτήθηκε «από διακεκριμένους Αστρολόγους με μεγάλη εμπειρία στη
διδασκαλία της Αστρολογίας καθώς επίσης και στον τομέα της Συμβουλευτικής, με όραμα να καλύψουν το μεγάλο κενό που
υπάρχει στο χώρο της Αστρολογίας και να μεταφέρουν τις σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες μίας επιστήμης που θεωρείται
παρεξηγημένη στα ελληνικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα σπουδών (…) καλύπτουν όλους τους κλάδους της
Αστρολογίας και είναι σχεδιασμένα τόσο για τους σπουδαστές που αποβλέπουν στο να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση,
όσο και για τους ερασιτέχνες ή επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε κάποιους κλάδους της αστρολογίας ή να
παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα των προγνώσεων, το εν λόγω Εργαστήριο λαμβάνει πράγματι «άριστα δέκα» καθότι ήδη
στις αρχές του έτους προχωρούσε στην ακόλουθη προφητική δήλωση: «Μια εποικοδομητική και κοινωνική χρονιά αναμένεται
να είναι το 2017, σίγουρα πολύ καλύτερη απ’ το 2016! Πρόοδος θα παρουσιαστεί σε αρκετά θέματα, ενώ και η αστρολογία θα
πάρει τα “πάνω” της και θα αναγνωριστεί»! Ειδικά για το κομμάτι τής πρόβλεψης ότι το 2017 θα είναι καλύτερο από το 2016,
εκτίμηση που έκαναν με όλα τα (μνημονιακά και λοιπά) προγνωστικά εναντίον τους, οι αστρολόγοι του Εργαστηρίου είναι
αξιέπαινοι. Πραγματικά καλός αστρολόγος είναι εκείνος που πέφτει μέσα σε δύσκολες προγνώσεις, όχι εκείνος που κολυμπάει
σε αναμενόμενα νερά.

Η σελίδα του Εργαστηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι η αστρολογία έχει πραγ-
ματοποιήσει ουσιαστικά βήματα στη χώρα μας και διεθνώς, έχοντας σημειώσει, από τον καιρό του μεσαίωνα και της μαγγανείας,
αληθινή πρόοδο. Ανάμεσα στα σεμινάρια του Εργαστηρίου έχουν προσφερθεί μαθήματα που καταδεικνύουν την ανάπτυξη
και το εύρος που έχει κατακτήσει το αντικείμενο στις μέρες μας (πχ.: ιατρική αστρολογία, αθλητική αστρολογία, πολιτική
αστρολογία, ελληνιστική αστρολογία, κοκ.), καθιστώντας επιτακτική πλέον και την εξειδίκευση στην εκπαίδευση (πχ. ειδι-
κεύσεις σε ωριαία και επιλεκτική αστρολογία, εσωτερική αστρολογία, ινδική αστρολογία, εξελικτική αστρολογία, κοκ).

Ανάμεσα στους κύκλους μαθημάτων που οδήγησαν, εκτός από την κατάκτηση της πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ, στην κατά-
κτηση του ενδιαφέροντος του κόσμου, ξεχωρίζουν από τους τίτλους τους τα πρόσφατα σεμιναριακά μαθήματα για την «Αστρο-
λογική διερεύνηση του άγχους και του stress», καθώς και οι «λόγοι δημιουργίας των μοιραίων καταστροφικών σχέσεων»,
αλλά και οι «καρμικές σχέσεις».

Έχει τη σημασία του ότι το υπουργείο Παιδείας σεβάστηκε τις δεσμεύσεις του, διεκδικώντας καθηγητές πιστοποιημένους
και διδακτικό προσωπικό με σχετικά προσόντα και πτυχία, για να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν ένα υψηλό επίπεδο
σπουδών σε όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που εποπτεύει. Εν προκειμένω, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι ο ένας κα-
θηγητής αστρολογίας «άρχισε να σπουδάζει Αστρολογία το 1994 και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο κολέγιο Bristol School
of Astrology και στην σχολή του Alphee Lavoie στην Αμερική», ο άλλος, από την εφηβεία ήδη, θήτευσε «σε σχολές της
Ελλάδας και του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων του Faculty of Astrological Studies και του Huber School of Astrology»,
ενώ ένας τρίτος καθηγητής αστρολογίας «κατέχει Diploma από την Mayo school of Astrology», έχοντας μάλιστα παρακολου-
θήσει «Σεμινάρια του John Frawley σε Οξφόρδη, Μπιούλαχ, Ρέγκενσμποργκ αλλά και Θεσσαλονίκη». 

Δυστυχώς, για λόγους ανώτερης συναστρίας και πλανητικής σύμπτωσης, που δεν μπορούν συνοπτικά να εξηγηθούν εδώ, το
υπουργείο Παιδείας έκανε πίσω στην απόφασή του να πιστοποιήσει για πρώτη φορά κέντρο αστρολογίας, και, με αίτημα που
υποβλήθηκε από τον υφυπουργό Παιδείας κ. Δ. Μπαξεβανάκη προς τον ΕΟΠΠΕΠ, δρομολογήθηκε ήδη στις αρχές Απριλίου
αφενός ανάκληση της αδείας του Εργαστηρίου, αφετέρου έλεγχος για τυχόν ευθύνες του εισηγητή της πιστοποίησης.

Στα μετέωρα βήματα της ελληνικής εκπαίδευσης σε ανάδρομους καιρούς, παρήγορη είναι η πεποίθηση και η σταθερότητα
ορισμένων κομματιών της. Το Εργαστήριο αστρολογίας, εν προκειμένω, με πιστοποίηση ή χωρίς, δηλώνει ότι θα συνεχίσει
να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, προσφέροντας μάλιστα στα έτη των ισχνών αγελά δων που διανύουμε «επαγγελματική
α πο κατάσταση για τους αριστούχους με τά το πέρας των σπουδών». Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω... 
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Η ελληνική εκπαίδευση
σε ανάδρομους καιρούς...



γράφει ο Δημήτρης Κουφοβασίλης
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Τα χρόνια των μνημονίων τα κόμματα
της αστικής τάξης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
ήρθαν αντιμέτωπα με τις συνέπειες

της αντιλαϊκής πολιτικής που επέβαλαν
στο λαό και στον τόπο. 

Η ΝΔ μέσα στα χρόνια αυτά και παρά
τη σοβαρή εσωτερική της κρίση στα τέλη
του 2015, που παραλίγο να την οδηγήσει
και σε διάσπαση, διατηρεί ένα σημαντικό
τμήμα τόσο των δυνάμεών της όσο και
της επιρροής της στην κοινωνία. Παρόλα
αυτά το βάρος των μνημονίων, των αντι-
λαϊκών μέτρων που επέβαλε και της
άγριας κρατικής καταστολής που εξαπέ-
λυσε, οδήγησε στην απομάκρυνση ση-
μαντικής μερίδας των οπαδών της.

Το ΠΑΣΟΚ, που είχε την ευθύνη της
υπαγωγής της χώρας στα δεσμά του ΔΝΤ
(επί των ημερών Γ. Α. Παπανδρέου) και
της επιβολής του πρώτου μνημονίου,
βρίσκεται στα όρια της πολιτικής εξαΰ-
λωσης. Ο ένας εκ των δύο πυλώνων του
αστικού πολιτικού συστήματος βρέθηκε
σε βαθιά και παρατεταμένη κρίση. Ιδι-
αίτερα τα τελευταία τρία χρόνια δεκάδες
μεσαία αλλά και βασικά στελέχη του
βρήκαν στέγη στο νεόκοπο εκφραστή της
σοσιαλδημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ.

Η κρίση των δύο μεγάλων αστικών
κομμάτων, καθώς και η άνοδος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (από ένα κόμμα του 3% στην κυ-
βερνητική εξουσία) αποτυπώνεται και
στο επίπεδο του συνδικαλιστικού κινή-
ματος. Οι κυρίαρχες συνδικαλιστικές δυ-

νάμεις ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ στην ηγεσία της
ΑΔΕΔΥ βρέθηκαν σε καθεστώς σοβαρής
κρίσης, αφού ήρθαν αντιμέτωπες με τη
γενικευμένη οργή σημαντικού τμήματος
των εργαζομένων στο Δημόσιο. 

Η πάλαι ποτέ κραταιά ΠΑΣΚ είχε εσω-
τερικές διασπάσεις και διχοτόμηση σε
επίπεδο ΑΔΕΔΥ. Στελέχη της αποχώρη-
σαν για να αναζητήσουν ή να παζαρέψουν
πολιτική και συνδικαλιστική «στέγη» στον
ανερχόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο κραυγαλέα πε-
ρίπτωση είναι αυτή της ΠΟΕ – ΟΤΑ (ομο-
σπονδία εργαζομένων στην τοπική αυτο-
διοίκηση), όπου οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ
αποχώρησαν στα τέλη του 2013 και συγ-
κρότησαν τελικά αυτόνομη παράταξη (Δη-
μοσιοϋπαλληλική Ανατροπή) στη διάρ-
κεια του 35ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ (Νο-
έμβρης 2013). Αλλά και σε άλλες μεγάλες
Ομοσπονδίες του Δημοσίου, η ΠΑΣΚ, από
κυρίαρχη δύναμη βρέθηκε σοβαρά εξα-
σθενημένη, ακόμη και αντιμέτωπη με τη
συνδικαλιστική της εξαφάνιση.

Χτυπητό παράδειγμα η περίπτωση της
ΟΛΜΕ, όπου η ΠΑΣΚ δεν εκπροσωπείται
καν στο ΔΣ, ενώ σε πολλές πρωτοβάθ-
μιες ενώσεις πανελλαδικά δεν καταφέρ-
νει να συγκροτήσει τοπικές παρατάξεις,
σχήματα και ψηφοδέλτια. 

Η ΔΑΚΕ, από την άλλη πλευρά, παρά
την υποχώρηση και την αισθητή μείωση
των δυνάμεών της, εξακολουθεί να ασκεί
μια σημαντική επιρροή στους κόλπους
των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Όλες οι ανακατατάξεις, οι διασπάσεις
και οι ευρύτερες μεταβολές που συντε-
λέστηκαν στο εσωτερικό των δυνάμεων
της ΠΑΣΚ κυρίως, αλλά και της ΔΑΚΕ,
είχαν κοινό παρονομαστή την προσπά-
θεια βασικών στελεχών τους να διασφα-
λίσουν τους όρους συνέχισης και διαιώ-
νισης της ίδιας πολιτικής μέσα στο συν-
δικαλιστικό κίνημα των δημοσίων υπαλ-
λήλων, με την αγωνιώδη προσπάθεια να
αποτινάξουν από πάνω τους τη σκόνη της
μνημονιακής θύελλας που εξαπέλυσαν
οι πολιτικοί τους εκφραστές, να απεμ-
πλακούν από την πολιτική που επέβαλαν
τα κόμματα αυτά και να «αναβαθμι-
στούν» σαν κάτι διαφορετικό!

Οι δυνάμεις των ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, με
όποιο πρόσωπο κι αν εμφανίζονται,
ανεξάρτητα από ποια συνδικαλιστική
ταμπέλα έχουν στην προμετωπίδα τους,
εξακολουθούν να συγκροτούν τη βασι-
κή έκφραση της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας. Παραμένουν οι βασικότε-
ροι εκφραστές της γραμμής της υποτα-
γής στην πολιτική των μνημονίων, της
συμπόρευσης με τις κυβερνητικές επι-
λογές και στενής υποταγής στην λεγόμε-
νη «ευρωπαϊκή πορεία» της χώρας.
Αποτελούν ανάχωμα και εμπόδιο στην
ανάπτυξη ενός ισχυρού μετώπου αντί-
στασης και πάλης ενάντια στην πολιτική
αυτή. Η πολιτική τους είναι απόλυτα
υπονομευτική για το συνδικαλιστικό κί-
νημα. Εξακολουθούν να αποτελούν την
κύρια πηγή των δεινών για την οργανω-
τική παραλυσία που εμφανίζουν τα συν-
δικάτα. Σε όλη την πορεία των εργατικών
και λαϊκών αγώνων οι δυνάμεις αυτές
στοιχήθηκαν, με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, με την πολιτική της υποτέλειας και
της εξαθλίωσης που επέβαλαν και συ-
νεχίζουν να επιβάλλουν όλες οι κυβερ-
νήσεις και γι’ αυτό δεν μπορεί να υπάρ-
χει καμιά ανοχή απέναντί τους.

Για τον προσανατολισμό της πάλης
του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων και

την ανασυγκρότησή του σε ταξική-αγωνιστική κατεύθυνση

3 Η κυριαρχία του ρεφορμισμού και του κυβερνητισμού
στο συνδικαλιστικό κίνημα παραμένει η σοβαρότερη πληγή



γράφει ο Χρίστος Σόφης
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α Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικα-
λιστικό κίνημα του δημοσίου τομέα, γνώ-
ρισαν τα τελευταία χρόνια σημαντική ενί-
σχυση. Αυτό ήταν άμεσο αποτέλεσμα της
γραμμής της «κυβερνώσας Αριστεράς»
που πρόβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα μετά
το Φλεβάρη του 2012. Ταυτόχρονα ήταν
απόρροια (σε μικρότερη κλίμακα) και του
γεγονότος πως ένα τμήμα στελεχών της
παραπαίουσας ΠΑΣΚ επεχείρησε να
«μετακομίσει» στο ΣΥΡΙΖΑ και τις συν-
δικαλιστικές του παρατάξεις. Επεχείρη-
σαν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε
όλους τους αγώνες που αναπτύχθηκαν
(διαθεσιμότητες – απολύσεις, αξιολόγη-
ση κλπ) και να εμφανιστούν σαν ηγέτιδα
δύναμη. Στην πραγματικότητα, πίσω από
τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, σταθερός
και αταλάντευτος προσανατολισμός ήταν
να διοχετεύσουν το δημοσιοϋπαλληλικό
κίνημα και τους αγώνες του στο δρόμο
στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβερνη-
τική εξουσία. Δεν δίστασαν να καπηλευ-
τούν όλα τα συνθήματα και τα αιτήματα
πάλης των εργαζομένων στο Δημόσιο και
να μοιράσουν απλόχερα υποσχέσεις πως
η επερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα
τα υλοποιούσε ανώδυνα και ανέξοδα,
«σκίζοντας και καταργώντας τα μνημό-
νια»! Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να
προωθήσουν τον περίφημο Συντονισμό
των Ομοσπονδιών «για να πέσει η κυ-
βέρνηση» της ΝΔ.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ υπηρέτησαν
στην πραγματικότητα την πολιτική του ρε-
φορμισμού με «αριστερούτσικο» περί-
βλημα. Έσπειραν απλόχερα ρεφορμιστι-
κές αυταπάτες, πως μπορεί να ανατραπεί
η πολιτική της φτώχειας, της εξαθλίωσης
και της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας μέσα
από κοινοβουλευτικούς δρόμους και δια-
δρόμους. Την ίδια στιγμή όμως έβαλαν
σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη των αγώ-
νων του κινήματος, υπέσκαψαν τους αγώ-
νες, φθάνοντας και στην ανοιχτή υπονό-
μευση. Χτυπητό παράδειγμα αποτέλεσε η
περίοδος του Μάη του 2013, όταν στην
ΟΛΜΕ σε μια από τις μεγαλύτερες Ομο-
σπονδίες του Δημοσίου έδωσαν τα χέρια
με τη ΔΑΚΕ, ξεπούλησαν την αποφασι-
σμένη –με συντριπτική πλειοψηφία–
απεργία στις εξετάσεις και παρέδωσαν
τον κλάδο επιστρατευμένο και αφοπλι-
σμένο στην κυβέρνηση Σαμαρά. 

Επί των ημερών της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ η επιβολή του νέου αντιασφαλι-
στικού νόμου βρήκε “άξιους” στηλοβά-
τες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οι οποίες αφού έσπειραν απλόχε-

ρα την απογοήτευση στους κόλπους των
εργαζομένων, στη συνέχεια φρόντισαν
να χτίσουν κάθε είδους αναχώματα στην
προσπάθεια ανάπτυξης ενός πανεργατι-
κού μετώπου αντίστασης ενάντια στην
κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης.
Στην πράξη έβαλαν πλάτη για να επιβλη-
θεί ο νέος αντιασφαλιστικός νομος.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι δυνάμεις
του ΜΕΤΑ, επιχείρησαν να συγκαλύ-
ψουν την πορεία της υποταγής, της ευ-
θυγράμμισης και της ταπεινωτικής συν-
θηκολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ευ-
ρωπαίους ιμπεριαλιστές. Δεν δίστασαν
μάλιστα να χειραγωγήσουν το συνδικαλι-
στικό κίνημα του δημοσίου και να καλέ-
σουν σε διαδηλώσεις στήριξης της κυ-
βερνητικής πολιτικής. Και όταν η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ διέψευσε πλήρως τις προσ-
δοκίες για «κατάργηση των μνημονίων»,
οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ επανήλθαν με νέο
ρόλο, του νέου κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, των απολογητών της κυβερνητικής
πολιτικής. Παρουσιάζουν μάλιστα τη συ-
νέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής σαν μια
«έξωθεν» παρέμβαση, για να αποκρύ-
ψουν πως στην πραγματικότητα η γραμμή
των ρεφορμιστικών αυταπατών που προ-
έβαλε ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε ακριβώς στο
αποτέλεσμα αυτό. 

Από την περίοδο της ανάληψης της κυ-
βερνητικής εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ το
Γενάρη του 2015, οι δυνάμεις που πρό-
σκεινται σ’ αυτόν κήρυξαν ανένδοτες…
διαπραγματεύσεις με τα νέα «αριστερά»
κυβερνητικά επιτελεία. Υπέστειλαν πλή-
ρως και ανοιχτά τη σημαίες του «αγώνα
για την ανατροπή των Μνημονίων» που
μέχρι τότε κράδαιναν. Αντικατέστησαν
την ανάγκη για συνέχιση των εργατικών
και λαϊκών αγώνων με τις διαβουλεύσεις
με τα υπουργικά στελέχη της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πορεία αυτή βρή-
καν πρόθυμους συνοδοιπόρους τη συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία των ΠΑΣΚ
και ΔΑΚΕ, καθηλώνοντας έτσι πλήρως
το σ/κ στο δημόσιο τομέα, καλλιεργών-
τας για άλλη μια φορά την ίδια ρεφορμι-
στική αντίληψη πως η ανατροπή των αν-
τιλαϊκών νόμων και μέτρων των μνημο-
νίων είναι υπόθεση διαπραγματεύσεων
και συνεννοήσεων με τα κυβερνητικά
επιτελεία και όχι υπόθεση των αγώνων
των εργαζομένων και του σ/κ. 

Όταν βέβαια κατέρρευσαν πλήρως οι
μύθοι της «κυβερνώσας Αριστεράς»,
όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσυπέγραψε
τη συνέχιση και διαιώνιση της ίδιας αν-
τιλαϊκής πολιτικής, αποκαλύφθηκε η γύ-

μνια τους. Αφού δεν μπορούν να πουν
πως αγωνίζονται για την ανατροπή της
πολιτικής των Μνημονίων, υποστηρίζουν
την αντιδραστική θεωρία του «μικρότε-
ρου κακού». Πως δηλαδή η επιβολή του
τρίτου Μνημονίου από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν
ένα αναγκαίο… κακό για το λαό και τον
τόπο. Με όχημα αυτή τη θεωρία, κεντρικά
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εντός της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής που την ίδια στιγμή
εκπροσωπούν συνδικαλιστικές ηγεσίες
μεγάλων Ομοσπονδιών του Δημοσίου (βλ.
πρόεδρος ΟΛΜΕ – Ιούλιος 2015) τάχθη-
καν ανοιχτά και ανερυθρίαστα υπέρ της
επιβολής του τρίτου μνημονίου. Τέλος,
κεντρικά συνδικαλιστικά τους στελέχη,
κατά την προσφιλή τακτική της σοσιαλ-
δημοκρατίας και όχι μόνο, μετακόμισαν
σε κυβερνητικά πόστα, για να διοριστούν
ως διευθυντές σε υπουργικά γραφεία, δι-
οικητές ασφαλιστικών ταμείων, κυβερ-
νητικοί σύμβουλοι, κλπ, υπενθυμίζοντας
για μια ακόμα φορά τι θα πει κυβερνητι-
κός συνδικαλισμός στην πράξη. 

Η αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ της λε-
γόμενης «αριστερής πλατφόρμας» του
Π.Λαφαζάνη και η δημιουργία της ΛΑΕ,
αφήνει ορατό το αποτύπωμά της στο
εσωτερικό των δυνάμεων του ΜΕΤΑ. Οι
εσωτερικές αντιθέσεις και οι διαφορε-
τικές γραμμές που συγκρούστηκαν οδή-
γησαν στη διάσπαση της ενιαίας συνδι-
καλιστικής έκφρασης που διατηρούνταν
για μια ορισμένη περίοδο και μετά την
ψήφιση του 3ου μνημονίου. Αυτή η πο-
ρεία επισφραγίστηκε (36ο συνέδριο
ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ κλπ) με τις αποχωρήσεις
κεντρικών συνδικαλιστικών στελεχών
και τη συγκρότηση του νέου συνδικαλι-
στικού φορεία της ΛΑΕ. 

Μόνο που οι διαφορετικές αυτές
γραμμές παλινδρομούν ανάμεσα στη συ-
ναίνεση και την υποταγή προς την κυ-
βερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, από τη
μια πλευρά, και στη νέα ρεφορμιστική
πλάνη που διακηρύσσει η ΛΑΕ, από την
άλλη. Διότι η πολιτική της ΛΑΕ και των
στελεχών της, που διατείνονται πως
αποτελούν τη «γνήσια έκφραση» του
«παλιού και καλού ΣΥΡΙΖΑ», αναπαράγει
στην πραγματικότητα όλο εκείνο το πλέγ-
μα των ρεφορμιστικών αυταπατών, συγ-
καλύπτοντας και τελικά νομιμοποιώντας
στη συνείδηση των εργαζομένων την πο-
λιτική του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε στην
πλήρη συνθηκολόγηση με τους ιμπερια-
λιστές δυνάστες και το λαό μας αντιμέ-
τωπο με τα βάρβαρα μέτρα του τρίτου
επαχθούς μνημονίου. 
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Για να «ξεπλύνουν» το πρόσφατο
αμαρτωλό παρελθόν τους από τη δράση
τους μέσα στο σ/κ –ιδιαίτερα του δημό-
σιου τομέα– δεν διστάζουν να προσυπο-
γράφουν μαζί με συνδικαλιστές της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ κοινά κείμενα και διακηρύξεις
για μεταβατικά προγράμματα που περι-
λαμβάνουν εθνικοποιήσεις, κρατικοποι-
ήσεις και διαγραφές του χρέους. Μόνο
που οι διακηρύξεις αυτές, που φέρνουν
μάλιστα και την υπογραφή της ΑΔΕΔΥ με
τη σύμφωνη γνώμη των «ανταρτών» της
ΠΑΣΚ (Μπαλασόπουλος ΠΟΕ – ΟΤΑ), δεν
είναι παρά ένα «πουκάμισο αδειανό».

Η δράση του ΠΑΜΕ υπονομεύει και
υποσκάπτει κάθε προσπάθεια ανάπτυ-
ξης ενιαίων και μαζικών αγώνων.
Το ΠΑΜΕ εφαρμόζει την ίδια
και απαράλλακτη πολιτική
όπως κάνει σε όλα τα συνδικά-
τα. Μια πολιτική σεχταριστική,
που διασπά τους εργαζομένους,
στο όνομα της ιδεολογικής κα-
θαρότητας και του περίφημου
«πολιτικού προσανατολισμού»,
που κηρύσσει τη φυγή από την καθημε-
ρινή πάλη για την αναχαίτιση, την από-
κρουση και την ανατροπή της πολιτικής
αυτής. Από τα πρωτοβάθμια σωματεία
μέχρι και την ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, στην
καθημερινή πρακτική του για την αντι-
μετώπιση ακόμα και των πιο μικρών
προβλημάτων, το ΠΑΜΕ απαιτεί απ’ όλες
τις δυνάμεις που κινούνται σε μια μαχη-
τική κατεύθυνση να προσυπογράψουν το
συνολικό πλαίσιό του, που φτάνει μέχρι
τη θολή «λαϊκή εξουσία», διαφορετικά
βρίσκεται απέναντι και πολύ συχνά απο-
μονωμένο στη γωνία. Με την τακτική αυ-
τή διασπά τους εργαζόμενους, αντί να
τους ενώνει στη βάση της αντιμετώπισης
ακόμα και των πιο απλών και καθημερι-
νών προβλημάτων τους. Σπέρνουν έτσι
τη σύγχυση και τον απομονωτισμό ακόμα
και στους κόλπους των δικών τους δυ-
νάμεων, που αναγκάζονται να βρίσκονται
απέναντι από άλλες δυνάμεις, ακόμα και
ανένταχτους εργαζόμενους που κινούν-
ται σε αγωνιστική κατεύθυνση, και οι
οποίοι παλεύουν καθημερινά για τα ίδια
κοινά προβλήματα. Στην πράξη συγκα-
λύπτουν το γεγονός πως μέσα σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα πέρασαν από τη
μια ρεφορμιστική όχθη, αυτή του αγώνα
για τα μικρά και καθημερινά προβλήματα
χωρίς μακροπρόθεσμους στόχους για
την προοπτική της εργατικής τάξης, στον
αντίποδα, αυτόν της φυγής από την κα-
θημερινή μάχη και του «άλματος» «προς

τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονο-
μία» που ευαγγελίζεται το ΚΚΕ.

Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σε κάθε
προοδευτικό, αριστερό και κομμουνιστή,
η στάση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στην πε-
ρίοδο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προ-
ετοίμαζε τη νέα αντιασφαλιστική καται-
γίδα. Την περίοδο Φλεβάρη-Μάη 2016,
πέρασε από τη γραμμή του υποτιθέμενου
ανένδοτου αγώνα στην
πλήρη υποταγή και
συνθηκολόγη-
ση. Από
δια-

κηρύξεις με αρκετή δόση “ταξικού τσαμ-
πουκά” που καλούσαν την κυβέρνηση “να
μην τολμήσει να φέρει το ασφαλιστικό
στη Βουλή”, έφτασαν τα κεντρικά στελέ-
χη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ να κερνούν
τσίπουρα στο Μαξίμου και ο Κουτσούμ-
πας να κηρύσσει ανυποχώρητο αγώνα
τριών ημερών “παλλαϊκός ξεσηκωμός
σήμερα και κάθε μέρα με κορύφωση το
Σαββατοκύριακο”, “Ρ” 6/5/2016)!

Ιδιαίτερα επί των ημερών της διακυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΠΑ-
ΜΕ αναλώνεται σε αδιέξοδες επικοινω-
νιακές “φιέστες” που ανακυκλώνουν τον
ίδιο σεχταρισμό. Στήνει καρικατούρες
και κακέκτυπα του σ/κ για τη δήθεν
“επαναφορά των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων”, παρουσιάζεται κάθε τόσο
με τις υπογραφές των δεκάδων ή και
εκατοντάδων εργατικών κέντρων και σω-
ματείων για να πείσει πως αποτελεί το
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Βέβαια,
σε όλες τις καμπές της ταξικής πάλης
ευθυγραμμίζεται πίσω από τις –κατά τα
άλλα– ξεπουλημένες ηγεσίες των ΓΣΕΕ
- ΑΔΕΔΥ (βλ. απεργία 24/11/2016, ασφα-
λιστικό Φλεβάρης 2016 κλπ).

Από το 2013 μέχρι και σήμερα, ο ρόλος
της ηγεσίας του ΠΑΜΕ στο σ/κ του δη-
μοσίου ήταν ιδιαίτερα επιζήμιος και
ύπουλος. Αντιλαμβανόμενη πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ κάλπαζε προς την κυβερνητική εξου-
σία, επέλεξε το δρόμο της ανοιχτής υπό-
σκαψης των όποιων αγώνων, δικαιολο-

γώντας ανερυθρίαστα τη στάση αυτή με
το αιτιολογικό πως «όλοι οι αγώνες βοη-
θούν αντικειμενικά στην άνοδο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην έξουσία»! 

Έτσι τάχτηκαν ανοιχτά και ενάντια στην
απεργία των καθηγητών στις εξετάσεις.
Η ηγεσία του ΠΑΜΕ εξαπέλυσε λυσσα-
λέα επίθεση στη συντριπτική πλειονότη-
τα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά δε-

κάδες χιλιάδες πλαισίωσαν
τις γενικές συνελεύσεις και
εξέφρασαν την αγωνιστική
θέλησή τους να αντιπαρατε-
θούν στην πολιτική που ανέ-
τρεπε εργασιακές κατακτή-
σεις και έστρωνε το δρόμο
στις επικείμενες διαθεσιμό-
τητες-απολύσεις. Στην πο-
ρεία αυτή αξιοποίησαν τα
κεντρικά στελέχη τους, έγιναν
οι καλύτεροι συνομιλητές των
πληρωμένων παπαγάλων των
αστικών ΜΜΕ, επαινέθηκαν
ως η μοναδική «υπεύθυνη
δύναμη» που «σέβεται τις

αγωνίες και τους κόπους της λαϊκής οι-
κογένειας». Δεν δίστασαν να χρησιμο-
ποιήσουν ακόμα και τις δυνάμεις της νε-
ολαίας τους για να μοιράζουν υλικό
στους μαθητές με χυδαία προβοκατόρι-
κη προπαγάνδα σε βάρος των εκπαιδευ-
τικών. Μετατράπηκαν έτσι στον καλύτερο
σύμμαχο της άρχουσας τάξης στην προ-
σπάθεια ενεργοποίησης του κοινωνικού
αυτοματισμού. 

Αλλά ακόμα και όταν οι καθηγητές
αποφάσισαν ξανά να βγουν στους δρό-
μους το Σεπτέμβρη, μετά την επιστρά-
τευσή τους και μετά τις διαθεσιμότητες,
η ηγεσία του ΠΑΜΕ έσπευσε να λειτουρ-
γήσει σαν συμπληρωματική δύναμη προς
την κυβερνητική προπαγάνδα, προεξο-
φλώντας πως «ο αγώνας αυτός δεν θα
έχει μαζικότητα και επιτυχία» (βλ. Δ.
Κουτσούμπας, παραμονές της απεργίας). 

Στην πράξη επιβεβαιώνεται πως η
ηγεσία του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ εναντιώ-
νεται απολύτως στους αγώνες που δεν
ελέγχει. Αποδεικνύει την έλλειψη πίστης
στον ενιαίο λαϊκό αγώνα για τη διεκδίκη-
ση των άμεσων αιτημάτων των λαϊκών
μαζών, με την ηττοπαθή γραμμή πως οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να φρενάρουν
την κυβερνητική πολιτική και να υπερα-
σπιστούν τα ζωτικά τους συμφέροντα.

Επίσης η ηγεσία του ΚΚΕ, έχει επιλέ-
ξει συνειδητά τα τελευταία χρόνια την
πλήρη άρνηση του αγώνα ενάντια στα δε-
σμά του ιμπεριαλισμού. Μάλιστα, αντι-
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κη να ξεδιπλωθεί αγώνας ενάντια στην
πολιτική της εθνικής υποτέλειας, για την
κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας,
κάνοντας λόγο για «ψεύτικα διλλήματα»,
καταγγέλλοντας όσες δυνάμεις υποστη-
ρίζουν την ανάγκη συγκρότησης ενός πα-
νεργατικού – παλλαϊκού μετώπου για την
ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων,
που συνδέεται άμεσα τόσο με την ανα-
χαίτιση της αντιλαϊκής επέλασης και των
βάρβαρων μέτρων που σαρώνουν κατα-
κτήσεις και δικαιώματα δεκαετιών, όσο
και με τον ευρύτερο αγώνα του λαού για
να σπάσουν τα πολύχρονα δεσμά της ιμ-
περιαλιστικής εξάρτησης από ΕΕ – ΔΝΤ
– ΝΑΤΟ. Και μάλιστα επιχειρηματολογεί
αυτή του τη θέση, λέγοντας πως όσοι πα-
λεύουν για να ανατραπούν τα μνημόνια,
ενισχύουν το ΣΥΡΙΖΑ!

Βέβαια την ίδια στιγμή που καταγγέλ-
λει όλα αυτά, φτάνει στο ακραία αντιφα-
τικό σημείο να καλεί τα συνδικάτα, τα
πρωτοβάθμια σωματεία και τις Ομοσπον-
δίες να στηρίξουν την πρόταση νόμου που
κατέθεσε το ΚΚΕ για την κατάργηση των
μνημονίων (Φλεβάρης 2015)!

Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιχει-
ρούν να νεκραναστήσουν το λεγόμενο
«Συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων», σε μια προσπάθεια να αναβιώσουν
τη χρεοκοπημένη γραμμή των «κόκκινων
συνδικάτων» της δεκαετίας του ‘90. Στην
πράξη προσπαθούν με υπεκφυγές να ξε-
περάσουν τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία και τα βαθύτερα προβλήματα και
αδυναμίες του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος. Η τακτική αυτή δεν παύει να είναι
ένα κακέκτυπο της διασπαστικής και σε-
χταριστικής γραμμής του ΠΑΜΕ, που κι-
νείται σε μια πιο επαναστατική φρασεο-
λογία και αντικαπιταλιστική λογοκοπία.
Το ρεφορμιστικό περιεχόμενό της όμως
δεν διαφέρει και πολύ από τις παλιότε-
ρες προεκλογικές διακηρύξεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τώρα της ΛΑΕ.

Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο δημόσιο τομέα πραγματο-
ποίησαν, ιδιαίτερα την περίοδο από το
Νοέμβρη του 2013 μέχρι σήμερα, μερι-
κές από τις πιο θεαματικές κυβιστήσεις.
Έτσι, ενώ μέχρι τότε κατήγγειλαν την
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ σαν γραφειοκρατική,
ξεπουλημένη, υποταγμένη, ξαφνικά μέ-
σα στο 35ο συνέδριό της ανακάλυψαν
πως «άλλαξαν οι συσχετισμοί». Έτσι από
την απόλυτη καταγγελία έφτασαν στο άλ-
λο άκρο, να συναγελάζονται και να συ-
νυπογράφουν μαζί με τα συνδικαλιστικά

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (ΜΕΤΑ/ΣΥΝΕΚ) και
τους αποχωρήσαντες από την ΠΑΣΚ
(Μπαλασόπουλος ΠΟΕ-ΟΤΑ) διακηρύ-
ξεις για τη «διαγραφή του χρέους», τις
«εθνικοποιήσεις των τραπεζών» κ.λπ.
οποίες μάλιστα έγιναν και θέσεις της
ίδιας της ΑΔΕΔΥ (Ιούνιος 2015). Μαζί με
τις ρεφορμιστικές αυταπάτες για το ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τη λεγόμενη «κυβερνώσα Αρι-
στερά» έφτασαν ορισμένοι εξ αυτών στο
σημείο να συμπαρασέρνουν πρωτοβάθ-
μια σωματεία σε διαδηλώσεις «στήριξης
της κυβέρνησης και των διαπραγματεύ-
σεών της» (Ιούνης 2015). Τώρα βέβαια
που αποδείχθηκε πως το ιδεολόγημα της
«πρώτης φοράς Αριστερά» και της «αλ-
λαγής των συσχετισμών» ήταν άνθρακες
ο θησαυρός, επανήλθαν –με πιο ήπιους
τόνους– στην γραμμή της καταγγελίας
για να υποστηρίξουν την καρικατούρα
του Συντονισμού. Μπλεγμένες στον ω-
κεανό των ρεφορμιστικών μεταβατικών
προγραμμάτων από τη μια και στα άμεσα
αιτήματα εργατικής και λαϊκής πάλης
από την άλλη, καταφεύγουν πολύ συχνά
στον ακραίο αυθορμητισμό και στην απο-
γείωση, στην αποθέωση της μορφής πά-
λης έναντι του περιεχομένου. 

Τέλος, σε ότι αφορά την τακτική τους
σε επίπεδο συνεργασιών, δεν ξεχνούν να
υπενθυμίζουν πως η ίδια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
δεν είναι παρά μια εκλογική συνεργασία
που στο εσωτερικό της κρύβει αμέτρητες
αντιφάσεις, που όμως κινείται στη λογική
του «καπελώματος» αντί της αμοιβαίας
και αγωνιστικής συνεννόησης. Έτσι και
στην περίοδο του 35ου συνεδρίου της
ΑΔΕΔΥ (Νοέμβρης 2013) οι δυνάμεις αυ-
τές, με κύρια ευθύνη του ΝΑΡ, εγκαινία-
σαν για πρώτη φορά εντός των Παρεμβά-
σεων το πολιτικό “καπέλωμα”, επιβάλ-
λοντας ολόκληρο το μεταβατικό τους
πρόγραμμα χωρίς κανένα ίχνος σεβα-
σμού στις διαφορετικές πολιτικές από-
ψεις και τους ευρύτερους προσανατολι-
σμούς των διαφόρων συνιστωσών. Την
πολιτική αυτή επιβεβαίωσαν πολύ πρό-
σφατα και στο 36ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Για τη δράση μας 
στο συνδικαλιστικό κίνημα

Μέσα στις συνθήκες που περιγράφη-
καν, το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα,
όπως και το ευρύτερο εργατικό και λαϊκό
κίνημα βρίσκεται σε φάση παρατεταμέ-
νης υποχώρησης. Η ΕΡΓ.Α.Σ και ο Εκ-
παιδευτικός Όμιλος δεν παύουν στιγμή
να αγωνίζονται στα πρωτοβάθμια σωμα-

τεία, στις Ομοσπονδίες, στο μαζικό κί-
νημα των εργαζομένων.

Σε καθημερινή βάση εργαζόμαστε και
αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για την ανασύν-
ταξη και ανασυγκρότηση του εργατικού
κινήματος σε ταξική κατεύθυνση, ως
βασικό μοχλό για την αναχαίτιση και
ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης, για
την υπεράσπιση των εργατολαϊκών κα-
τακτήσεων και την επανακατάκτησή
όσων ανατράπηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Αυτός ο στόχος βάζει το καθήκον να
συγκρουστούμε με τις κυρίαρχες δυνά-
μεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας και του κυβερνητισμού. Είμαστε σε
αδιάκοπη σύγκρουση και αντιπαράθεση
με τις δυνάμεις των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ, τους
ανοιχτούς κήρυκες της υποταγής στην
κυβερνητική πολιτική, τις δυνάμεις εκεί-
νες που θέλουν να μετατρέψουν τα συν-
δικάτα και τα σωματεία σε γραφειοκρα-
τικά – απονεκρωμένα σχήματα, ουραγούς
της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα είμαστε σε αντιπαράθεση
με τη γραμμή του ρεφορμισμού, με όποιο
προσωπείο κι αν αυτός εμφανίζεται. Μια
τέτοια πολιτική εξέφρασε και υπηρέτησε
όλη την προηγούμενη περίοδο κυρίως ο
ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ, οδη-
γώντας σε αδιέξοδα μονοπάτια, ψεύτικες
ελπίδες και αυταπάτες, που σήμερα οδη-
γούν τον κόσμο της εργασίας στην απο-
γοήτευση, την αποστράτευση και την
υποχώρηση. 

Η αλλαγή των συσχετισμών στο συνδι-
καλιστικό κίνημα προς όφελος της ταξικής
πτέρυγας είναι βασικός μας στόχος. Ανα-
γνωρίζουμε πως η πολύχρονη κυριαρχία
αυτών των δυνάμεων στην ηγεσία του σ/κ
–τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο
τομέα– έχουν οδηγήσει σε απογοήτευση ή
και σε αποστροφή προς τα συνδικάτα μια
σημαντική μερίδα εργαζομένων. 

Για τις δυνάμεις της ΕΡΓ.Α.Σ και του
Εκπαιδευτικού Ομίλου βασικό κριτήριο
για τη συμμετοχή και τη δράση είναι ο
κόσμος της δουλειάς και της πάλης. Γι’
αυτό διατυπώνουμε τη θέση πως πρέπει
να συγκρουστούμε με απόψεις που
υπεκφεύγουν του προβλήματος και στο
τέλος καταλήγουν να δημιουργούν τα ίδια
και χειρότερα γραφειοκρατικά σχήματα. 

Η αγωνιστική και ταξική ανασυγκρό-
τηση του συνδικαλιστικού κινήματος δε
μένει μόνο στο πεδίο της ανατροπής της
αντιλαϊκής πολιτικής και της διεκδίκη-
σης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων
της εργατικής τάξης. Το βήμα αυτό είναι
απολύτως αναγκαίο, γιατί είναι ζήτημα
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επιβίωσης της ίδιας της τάξης. Όμως πρέπει οι αγώνες του εργατικού κινήματος
να θέτουν και να αποκτούν βαθύτερους πολιτικούς στόχους και πραγματικά αρι-
στερό προσανατολισμό. Διαφορετικά θα μένουν στα μισά του δρόμου. 

Οι δυνάμεις της ΕΡΓ.Α.Σ και του Εκπαιδευτικού Ομίλου προβάλλουν την ανάγκη
ο άμεσος αγώνας να συνδεθεί με την ευρύτερη λαϊκή πάλη για την ανατροπή της
διπλής κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας ολιγαρχίας, για την κατά-
κτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και τη ριζική επαναστατική ανατροπή. Αυτή η
κατεύθυνση και ο επαναστατικός πολιτικός προσανατολισμός που προβάλλουμε στο
εργατικό κίνημα, δεν μπορεί να υπηρετηθεί αν δεν ενισχυθούν και δεν ηγεμονεύσουν
οι δυνάμεις της πραγματικής Αριστεράς και των Κομμουνιστών.

Στο τηλεοπτικό γυαλί του ΣΚΑΙ, τα ζωντανά ριάλιτι με τ’όνομα survivor, απ’ ό,τι δεί-
χνουν οι μετρήσεις των ηλεκτρονικών γκάλοπ, σπάει τα ταμεία. Εκατοντάδες χι-
λιάδες έλληνες και ελληνίδες είναι καρφωμένοι μπροστά στους τηλεοπτικούς δέ-

κτες τους παρακολουθώντας απορημένοι, έκπληκτοι, έκθαμβοι, εκστατικοί, τον «αγώ-
να» δύο ομάδων σε κάποιο μακρινό νησί της Καραϊβικής, μέσα σε αφόρητες συνθήκες
πίεσης, πείνας και κακουχίας για να κερδίσουν ένα σεβαστό οικονομικό ποσό και να
διακριθούν. 

Την ίδια ώρα στη χώρα μας, το ¼ ζει κάτω από τα ανεκτά όρια της φτώχειας και το
½ της νεολαίας είναι άνεργο. Μισό εκατομύριο νέοι άνθρωποι πήραν τον δρόμο της
αναγκαστικής προσφυγιάς. Αλλά το γυαλί-γυαλί και το Survivor-Survivor. Την ίδια ώρα
που ένα τμήμα κόσμου ψοφάει για ένα κομμάτι ψωμί, μαθητές λιποθυμούν από την
πείνα, ο παππούς και η γιαγιά έγιναν περιζήτητο κοινωνικό είδος λόγω της σύνταξής
τους, το κοινό εθίζεται και σπρώχνεται να συμμετέχει στον πόνο των «επιβιωσάντων»,
να κλαίει, να οδύρεται και να συμπάσχει με τους πρωταγωνιστές, να νιώθει σάρκα από
τη σάρκα τους και ψυχή απ’την ψυχή τους. 

Θαυμάστε πράγματα!
Έχουν περάσει λίγες δεκαετίες από τότε που οι αετοί του Γράμμου-Βίτσι, που τους

έλεγαν και αντάρτες, έζησαν και πολέμησαν μέσα σε απίστευτες συνθήκες επιβίωσης.
Μόνο που οι αντάρτες -κι όχι μόνο στα βουνά της πατρίδας μας- πάλευαν για έναν κα-
λύτερο κόσμο και μάθαιναν (στην ψείρα τους) πολιτικά γράμματα. 

Λίγες δεκαετίες μας χωρίζουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους τόπους
εξορίας των κομμουνιστών. Εκεί που ψήλωνε η αντοχή των ανθρώπων και ο νους τους
αγκάλιαζε όλον τον κόσμο, όταν έλεγαν μπροστά στους σιδερόφραχτους διώκτες και
δεσμοφύλακες, εκείνο το μικρό το μέγα «Δεν υπογράφω». Κι εκείνο το σύντομο κοφτό
ΟΧΙ, άξιζε περισσότερο από δεκάδες εγχειρίδια επιβίωσης. 

Όμως το αστικό τηλεοπτικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή η κυρίαρχη ιδεολογία,
δεν θέλει την παθητική ανοχή των υπηκόων της. Θέλει το λαό να ουρλιάζει από πάθος,
να γίνεται ένα με τους εφήμερους τηλεαστέρες, να μπαίνει στο πετσί των εκτεθειμένων
στους κινδύνους σε κείνο το μακρινό νησί του Ατλαντικού. Ποια είναι τα όπλα της ελ-
κτικότητάς του ως άνω τηλεπαιχνιδιού; Ως γενική βάση είναι η πάλη του ανθρώπου με
τα στοιχεία της φύσης, ως συνεκτικό στοιχείο είναι ο αδυσώπητος ανταγωνισμός, ως
αποτέλεσμα το χρηματικό έπαθλο και η δόξα. Έστω και για λίγο...

Ανάλογα παιχνίδια με σκοτεινότερες απολήξεις γίνονται σε διάφορες χώρες του λε-
γόμενου αναπτυγμένου κόσμου και έχουν ισχυρή τηλεθέαση. Έγιναν αφετηρία για πολ-
λές συζητήσεις και αφορμή για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Είναι απορίας άξιον πώς
μέσα σε τόσο άγριες συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας και ιμπεριαλιστικής φρι-
κωδίας τόσοι άνθρωποι συνδέονται ψυχολογικά με δύο ανταγωνιστικές ομάδες, οι οποί-
ες στην εξέλιξη της δράσης τους τρώνε -σαν τον Κρόνο- τα μέλη τους. Τα αποβάλλουν
σαν περιττό είδος γιατί δεν είναι αρκετά μαχητές. 

Φριχτό θέαμα. Αντί να προπονούνται οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι, στην αλληλεγγύη,
τον κοινωνικό συναγωνισμό και την προσφορά, εθίζονται στον κανιβαλισμό «για μια
χούφτα δολλάρια».

Αν θέλουμε να δούμε το ιμπεριαλιστικό-καπιταλιστικό ισοδύναμο σ’επίπεδο reality
show τότε αναντίρρητα πρέπει να διαβάσουμε σωστά το sky-survivor. Δηλαδή, να δι-
δαχτούμε από το τηλεοπτικό φαϊ και τ’αποφάγια ενός συστήματος που πεθαίνει, βρωμά
και αποσυντίθεται. Να βγάλουμε συμπεράσματα από το βάθος και την ουσία των τηλε-
οπτικών ξερατών του συστήματος. Υπάρχουν δάσκαλοι από την ανάποδη!

Είναι μέρες τώρα που χάθηκε ο ήλιος 
πάει καιρός που έχουμε να τον δούμε

μας λύγισαν με τα λόγια που τρομάζουν
γιατί ο τρόμος –ξέρουν αυτοί–
εκτός απ’ τους εγωιστές
φυλακίζει και τους ευαίσθητους

μας λύγισαν έτσι που μόνο ένα πράγμα
είχε απομείνει

να κρύψουμε τον ήλιο βαθιά μες
στην καρδιά μας
να τον κρατήσουμε εκεί να τρεμοπαίζει
προσπαθώντας να κρατηθεί στο μέλλον

κι είναι απίστευτο πόσοι κόσμοι
χάνονται κάθε μέρα στο σβήσιμο της φλόγας

μα ... ως εδώ

δεν είναι αδυναμία ο ήλιος

όπως δεν είναι αδυναμία να κοιτάς μπροστά
όπως δεν είναι αδυναμία να κάνεις βήματα
όπως δεν είναι αδυναμία να θέλεις να ζήσεις

δεν είναι αδυναμία ο ήλιος

είναι όπλο που στη λάμψη του 
σκοτώνεται η δειλία

είναι μάρτυρας που ξέρει 
τι θα πει δικαιοσύνη

είναι η νίκη όσων αγώνων 
δεν δώσαμε ακόμα

κατάλαβέ το 

η λάμψη στα μάτια όσων αγωνίζονται 
δε νικιέται
το φως της αλληλεγγύης δεν μπορεί κανείς
να το τραυματίσει

ό,τι ακτινοβολεί ξυπνά 
τους παραπλανημένους

λίγο αν καταφέρουν να κοιτάξουν ψηλά

ψηλά, όχι πάνω,
ψηλά, εκεί
στην καρδιά που σταματάει
μόνο για να συνεχίσουν 

όλες οι άλλες ν’ αγωνίζονται
Bάιος Κανδήλας

Ας κοιτάξουμε
ψηλά

Τ’ αποφάγια ενός συστήματος που πεθαίνει...



Ύστερα από δύο και πλέον χρόνια παραμονής 
στη διακυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ

επισημοποιεί, για άλλη μια φορά, με τον πιο ηχηρό τρόπο
την πλήρη και ουσιαστική δέσμευσή της σε ότι αφορά

τη συνέχιση και επιβολή των ίδιων αντιλαϊκών
και αντιεκπαιδευτικών πολιτικών των προκάτοχών της 

και στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Η πρόσφατη Υ. Α. (ΦΕΚ 1239/10 – 4 – 2017, τ. Β) αναφορικά με
τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ειδικής αγωγής, καθώς και
οι δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας (Κ. Γαβρόγλου) περί αδυναμίας
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευ-
τικών για τα σχολικά έτη 2017 – 2018 και 2018 – 2019, παραπέμ-
ποντας (για άλλη μια φορά) το θέμα των μόνιμων διορισμών εκ-
παιδευτικών στις ελληνικές καλένδες αποδεικνύουν την πλήρη και
ουσιαστική εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τις επιταγές της Ε. Ε., του Ο. Ο. Σ. Α. και
των μνημονίων, που και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προκάτοχοί
της, ψήφισαν και εφαρμόζουν. 

Οι περιβόητοι 20.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση όχι
μόνο δεν θα γίνουν, αλλά θα συνεχιστεί η μείωση του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού υποβαθμίζοντας όλο και περισσότερο τη δημόσια
εκπαίδευση, αφού «οι ισχύοντες δημοσιονομικοί περιορισμοί
καθιστούν αδύνατο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (2017 –
2019) τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», σύμφωνα με τις δηλώσεις του
Υπουργού Παιδείας.

Ειδικότερα στον πολλαπλά χειμαζόμενο χώρο της ειδικής αγω-
γής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) συνεχίζεται η συνεχής και αδιάληπτη
κατάργηση – ρευστοποίηση των δομών της, με καταστροφικές συ-
νέπειες για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργα-
σιακά δικαιώματα και κατακτήσεις των εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν σ’ αυτήν. Έτσι η εξαιρετικά δαπανηρή – οικονομικά ασύμ-
φορη για το μνημονιακό κράτος και τους διαχειριστές του και μη
ανταποδοτική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες Ε. Ε. και Ο.Ο.Σ.Α. οδηγείται με μαθηματική
ακρίβεια στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της, μέσω της εμπλοκής των
γονέων και της ανάθεσης σε αυτούς του κόστους στήριξης (εκπαι-
δευτικής) των παιδιών τους, μέσα από τις περιβόητες πολιτικές
της «συνεκπαίδευσης», που στοχεύουν, όχι στην ένταξη των μα-
θητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία και τα τμήματα γενικής αγω-
γής, αλλά στην ουσιαστική και τελεσίδικη απόσυρση της πολιτείας
και του ΥΠ.Π. Ε.Θ. από την υποχρέωσή του να στηρίζει και να επεν-
δύει στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών, στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής τους στο Δημόσιο Σχολείο. 

Η συνεχής και αυξανόμενη τάση να προσλαμβάνουν με ιδιω-

τικές συμβάσεις εργασίας και να πληρώνουν οι ίδιοι οι γονείς
των μαθητών με ειδικές ανάγκες εκπαιδευτικούς για την (πα-
ράλληλη) στήριξη των παιδιών τους στο πλαίσιο του Δημόσιου
Σχολείου και η ενθάρρυνση αυτής της πολιτικής με νομοθετικές
ρυθμίσεις από την πλευρά του ΥΠ.Π. Ε.Θ. από το 2010 και εντεύ-
θεν, είναι μια από τις καταστροφικές συνέπειες όσων περιγρά-
ψαμε ως τώρα. 

Ακόμα χειρότερα, η εφαρμογή των μνημονίων και στο χώρο του
Δημόσιου Σχολείου επιτάσσει την κάλυψη των τεράστιων πλέον
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, εξαιτίας της απουσίας μό-
νιμων διορισμών, με την «αναδιανομή» του ήδη υπάρχοντος μόνι-
μου εκπαιδευτικού προσωπικού, με ό,τι αυτό σημαίνει σε ότι αφορά
στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκ-
παιδευτικών και την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και κα-
τακτήσεών τους.

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
στο χώρο της ΕΑΕ μας αφορούν όλους, 
μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

Στο χώρο της ειδικής αγωγής επιχειρείται μια ουσιαστική και
άνευ προηγουμένου πρόβα generale σε ό,τι αφορά το μέλλον
των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, με την παγιοποί-
ηση της ελαστικής εργασίας και ακόμα χειρότερα την πλήρη κα-
τάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τα
βασικά πτυχία όσων εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής
και την εισαγωγή προσοντολόγιου, που κατά το δοκούν θα μπο-
ρεί να καθορίζεται από τις αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού
Παιδείας. 

Έτσι, σε συνδυασμό με την ήδη δημοσιοποιημένη έκθεση της
ΑΔΙΠΠΔΕ για την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση των σχολικών
μονάδων, καθιερώνεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
των υποψηφίων εκπαιδευτικών, που θα καθορίζεται από τη δια-
μόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης και τα προσόντα που πρέπει να κα-
τέχει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός. Ουσιαστικά ανατίθεται στον
ΑΣΕΠ να επιβλέψει προσλήψεις ελαστικά εργαζόμενων εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι θα «μάχονται» ενίοτε μεταξύ τους για την
κατάληψη μιας θέσης που θα ευνοεί την πιθανή πρόσληψή τους
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ως αναπληρωτών έναντι των άλλων συνυποψηφίων τους και όλοι
μαζί θα κυνηγούν την «πρόσκτηση» περισσότερων «επαγγελ-
ματικών προσόντων», αφού η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμι-
ση που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή (αρχές Απριλίου 2017)
προβλέπει την αλλαγή στην κατάταξη των αναπληρωτών Ε.Α.Ε.
οποιαδήποτε στιγμή (μέσα από Υ.Α.) και κατόπιν εισήγησης της
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής με βάση τις «ιδιαίτερες συνθήκες»
που επικρατούν κάθε φορά στην Ε.Α.Ε.

Ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δικαιώνουν τους προκατόχους τους
(Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλο) 

Με τη ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνεται το αντίστοιχο άρθρο 28 του
Ν.4186/2013 (που ψηφίστηκε επί Αρβανιτόπουλου), το οποίο προ-
έβλεπε ότι τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση ισχύουν και για την
Ε.Α.Ε. ύστερα από την έκδοση σχετικής Υ.Α. Με τον τρόπο αυτό
εξυπηρετείται τώρα ένας ακόμα στόχος, δηλ. η ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα με την
εφαρμογή της «συνεκπαίδευσης». Ακόμα χειρότερα, για λόγους
«εξορθολογισμού» στη χρήση του εκπαιδευτικού προσωπικού και
«οικονομιών» ανατίθενται οι τεχνητά πλεονάζουσες ώρες εκπαι-
δευτικών γενικής αγωγής σε δομές ειδικής αγωγής. Έτσι επιτυγ-
χάνεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας εκπαιδευτι-
κών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. – Ο.Ο.Σ.Α. για την
απασχόληση, αποτυπωμένες ακριβώς στα αντίστοιχα κείμενα σχε-
τικά με το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών και τα προ-
τεινόμενα συστήματα πρόσληψης ελαστικά εργαζόμενων και μό-
νιμων εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύνταξη κύριου πίνακα κατάταξης
για τους εκπαιδευτικούς με σπουδές στην Ε.Α.Ε. (ΠΕ61/71 ή εξει-
δίκευση στην Ε.Α.Ε. με διδακτορικό, μεταπτυχιακό σε Ε.Α./σχολική
ψυχολογία, διετή μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, πενταετή προ-
ϋπηρεσία στην Ε. Α. Ε., πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδίκευση στην Ε.Α.Ε.)
και, σε περίπτωση εξάντλησής του, επικουρικός πίνακας για κα-
τόχους σεμιναρίων 400 ωρών (μετά τον νόμο 4415 επανέρχονται
και στους αναπληρωτές), καθώς και για έχοντες ετήσια προϋπη-
ρεσία, αλλά και για γονείς παιδιών με αναπηρία άνω του 67%. Οι
αναπληρωτές γενικής αγωγής εντάσσονται και αυτοί για να είναι
ανάλογα «διαθέσιμοι» με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, για να
συμπληρώσουν το διδακτικό τους ωράριο σε δομές Ε.Α.Ε., ενώ εί-
ναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν τα προγράμματα επιμόρ-
φωσης και ειδίκευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Για την επιμόρφωση με βάση την έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ προτεί-
νεται καθιέρωση εθνικού φορέα επιμόρφωσης, με προγράμματα
επιμόρφωσης διάρκειας 15-100 ωρών, μετά το τέλος των οποίων
θα χορηγείται πιστοποίηση (για επιμορφούμενους και επιμορφω-
τές), η οποία θα μοριοδοτείται (αντίστοιχα έγινε προσπάθεια να
στηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια ΙΕΠ και ΥΠ.Π.Ε.Θ. για εκπ/κούς
που συμπληρώνουν ωράριο σε δομές Ε.Α.Ε. και τα οποία ολοκλη-
ρώθηκαν με διαδικασίες express μέχρι τέλη Μαρτίου 2017 υπό το
καθεστώς έντονων διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων των εκπαι-
δευτικών σωματείων).

Είναι άλλου είδους και άλλης τάξης η συζήτηση που έχει ανοίξει
μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη
της υπηρέτησης και της γνώσης που αυτή επιφέρει για τους εκ-
παιδευτικούς που υπηρετούν σε δομές Ε.Α.Ε. πρώτα σε τάξεις γε-
νικής αγωγής και έξυπνα χρησιμοποιείται από τους κύκλους του
ΥΠ.Π.ΕΘ. υποδαυλίζοντας το «διαίρει και βασίλευε», προκειμένου
να κατασιγαστούν οι αντιδράσεις και να εδραιωθεί και να περάσει
η πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της κυβέρνησης σε ότι αφορά τις ερ-

γασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. 
Συμπερασματικά, οι

πρόσφατες ρυθμίσεις του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την ειδική
αγωγή, τους μαθητές της
και τους εργαζόμενους σε
αυτήν εκπαιδευτικούς, πα-
γιώνουν:

Α) την περαιτέρω κατάρ-
γηση – ρευστοποίηση των
δομών ειδικής αγωγής,
παραγράφοντας και καταρ-
γώντας μορφωτικά δι-
καιώματα των μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

Β) ότι το μέλλον των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών
στην Ε.Α.Ε. και, όχι μόνο, θα κινείται στο πλαίσιο της ολιγόμηνης
απασχόλησης και διαρκούς κατάρτισης και επανακατάρτισης
ανάλογα με τις ανάγκες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλλά και της χρόνιας πα-
ραμονής στην υποαπασχόληση και την ανεργία, 

Γ) ενώ για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς υπάρχει πλέον το
πλαίσιο για τη χρησιμοποίησή τους για την κάλυψη οποιων-
δήποτε αναγκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε οποιοδήποτε χώρο και βαθ-
μίδα της εκπαίδευσης τους χρειάζεται, με ό,τι αυτό σημαίνει
για τα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εκπαι-
δευτικών. 

Το εκπαιδευτικό – λαϊκό κίνημα οφείλει
να αντισταθεί και να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές 

Το εκπαιδευτικό – λαϊκό κίνημα οφείλει να ξεπεράσει τις άγο-
νες και καταστροφικές διαμάχες μεταξύ των εκπαιδευτικών, που
υποδαυλίζει και ευνοεί το ίδιο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο το πέρασμα
και την επιβολή των πολιτικών διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου
που κατευθύνονται από Ε. Ε. – Δ. Ν. Τ. - Ο.Ο.Σ.Α., σχεδιάζοντας
την οργανωμένη αντίδραση και αντίστασή μας, μαζί με το γονεϊκό
κίνημα, διεκδικώντας: 

• Μόνιμους – μαζικούς διορισμούς σ’ όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προ-
ϋπηρεσία, στη βάση των σύγχρονων και πραγματικών αναγκών
της κοινωνίας (κάλυψη όλων των κενών γενικής και ειδικής
αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης),

• κατάργηση της ελαστικής εργασίας – μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους, με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συν-
ταξιοδοτικά δικαιώματα, 

• όχι στο προσοντολόγιο – κατάργηση του Ν.3848/2010, 
• όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση, όχι στο πιστοποι-

ητικό παιδαγωγικής – διδακτικής επάρκειας, όχι στο πιστοποι-
ητικό επαγγελματικής επάρκειας και στο πλαίσιο προσόντων εκ-
παιδευτικού - κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων στο
βασικό πτυχίο και καμία αμφισβήτησή τους,

• την απόσυρση – κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης (τρο-
πολογίας) και της Υ.Α. για την ειδική αγωγή και τους πίνακες
των αναπληρωτών,

• ενιαία κριτήρια υπηρεσιακών μεταβολών σε όλη την εκπαί-
δευση,

• επαναφορά της διετούς μετεκπαίδευσης, με απαλλαγή από
τα διδακτικά καθήκοντα.

* Ο Δ. Πολυχρονιάδης είναι δάσκαλος, Πρόεδρος του Δ. Σ. του Συλλό-
γου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου – μέλος των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π. Ε.
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Τι φέρνουν οι νέες συμβάσεις
Έτσι 3 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αιφνι-

διαστικά, κλήθηκαν από το υπουργείο οι πρό-
εδροι των συλλόγων εργοθεραπευτών και λο-
γοθεραπευτών. Τους ανακοινώθηκε ότι ο χώ-
ρος της ειδικής αγωγής, ακουλουθώντας και
άλλους κλάδους, θα πρέπει να ενταχθεί στις
συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ. Μάλιστα, ως ένδειξη
μεγαλοψυχίας, δόθηκε και το περιθώριο 4
ημερών για δημόσιο διάλογο ώστε να εκφρα-
στεί και η άποψη των επαγγελματιών! Η κυ-
βέρνηση ουσιαστικά επέβαλε εν μία νυχτί την
αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας και αποπλη-
ρωμής των ιδιωτικών δομών, ζητώντας την
υπογραφή ατομικών συμβάσεων μεταξυ δο-
μών και ελεύθερων επαγγελματιών με τον
ΕΟΠΠΥ. Ως τότε η αποπληρωμή των δομών
γινόταν από τους ίδιους τους γονείς, αφού ει-
σέπραταν αυτοί τα χρήματα για τις θεραπείες
των παιδιών τους. Και με το καθεστώς που
ισχύει μέχρι τώρα, φυσικά οι γονείς αναγκά-
ζονται να περιμένουν πολλούς μήνες να ει-
σπράξουν τα χρήματα και αναγκάζονται να
προπληρώσουν για τις θεραπείες ή να δια-
κόψουν μέχρι να λάβουν τα λεφτά. Όμως τα
νέα αυτά μέτρα έρχονται να πλήξουν ακόμα
περισσότερο τους γονείς, αλλά και όλους τους
εμπλεκόμενους στην ειδική αγωγή.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αυτές στοχεύουν,
όπως αναφέρθηκε και από τον ΕΟΠΠΥ, στην
περικοπή δαπανών, εφαρμόζοντας τον “κό-
φτη” και στην ειδική αγωγή. Από τα 110 εκα-
τομμυρία του προηγούμενου έτους, φέτος κό-
βεται αυτόματα ο προϋπολογισμός για τις θε-
ραπείες στα 60 εκατομμύρια. Ένα κούρεμα
δηλαδή της τάξης του 45%. Ακόμα η αποπλη-
ρωμή των συμβασιούχων προβλέπεται το λι-
γότερο μετά από 90 μέρες, κάτι που δεν έχει
γίνει ως τώρα πουθενά, καθώς οι αποπληρω-
μές από τον ΕΟΠΠΥ σε άλλους κλάδους γί-
νονται στην καλύτερη μετά από ένα εξάμηνο
και μπορεί να φτάνουν και δύο χρόνια πίσω. 

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στο
χώρο της ειδικής αγωγής περίπου 2000 ιδιω-
τικές δομές, η πλειοψηφία των οποίων είναι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά
τα μέτρα αυτά οδηγούν εκατοντάδες δομές με
μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο, καθώς την

επόμενη μέρα δεν θα μπορούν να ανταποκρι-
θούν στα βασικά λειτουργικα έξοδα, οδηγών-
τας εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελ-
ματίες στην ανεργία ή, στην καλύτερη περί-
πτωση, με μισθούς και συνθήκες εργασίας
που θυμίζουν γαλέρα, στα νύχια των μεγάλων
επιχειρηματιών. Οι τελευταίοι είναι και αυτοί
που επωφελούνται από τα μέτρα αυτά, καθώς,
όντας οι μόνοι που θα μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν, θα συγκεντρώσουν στα χέρια τους
ακόμα μεγαλύτερο μέρος από την ‘’πίτα’’, ρί-
χνοντας τα βάρη σε εργαζόμενους και γονείς.
Αμέσως δήλωσαν τη συμφωνία τους μεγάλες
αλυσίδες και επιχειρήσεις, ενώ και μεγάλες
ιδιωτικές κλινικές έχουν εκδηλώσει το ενδια-
φέρον ώστε να εισβάλουν από το επόμενο
διάστημα στο χώρο της ειδικής αγωγής. 

Από την άλλη, οι γονείς βλέπουν το μέλλον
των παιδιών τους αβέβαιο, αφού όντας ήδη
τσακισμένοι από τα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά
μέτρα των μνημονίων που τους έχουν οδη-
γήσει στην ανέχεια, θα πρέπει τώρα να βά-
λουν και άλλο το χέρι στην τσέπη για να κα-
λύψουν το κόστος θεραπειών και τις ανάγκες
πρόνοιας των παιδιών τους, ενώ ο φόβος για
την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρε-
σιών που θα προσφέρονται γίνεται μεγαλύ-
τερος. Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της κα-
τάστασης είναι ότι το ποσό που ο ΕΟΠΠΥ κα-
λύπτει για θεραπείες εργοθεραπείας και ψυ-
χοθεραπείας είναι 1,23 ευρώ και 2,26 ευρώ
αντίστοιχα, κάτι που αρχικά είχε πει πως θα
το αλλάξει, αλλά ακόμα και αυτό δεν έχει
τροποποιηθεί. Θεραπευτές που θα κάνουν
συνεδρίες ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας,
εργοθεραπείας για 1 και 2 ευρώ, γονείς που
θα πληρώνουν αδρά, όσοι έχουν, καθώς πλέ-
ον δεν θα καλύπτεται το κόστος των θερα-
πειών, ενώ οι υπόλοιποι θα αναγκαστούν να
σταματήσουν τις θεραπείες, παιδιά που θα
στοιβάζονται σε αίθουσες και θα λαμβάνουν
υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας, ώστε από όλα
αυτά οι μεγαλοεπιχειρηματίες για ακόμη μια

φορά να βγουν κερδισμένοι σε βάρος όλων
των υπολοίπων.

Η στάση των συλλόγων και οι
πρώτες κινητοποιήσεις!

Οι επιστημονικοί σύλλογοι εργοθεραπευτών
και λογοθεραπευτών μαζί με ένα σωματείο ερ-
γοδοτών μετά τις γιορτές ξεκίνησαν συνελεύ-
σεις και βγάζοντας κοινές ανακοινώσεις γνω-
στοποίησαν το ζήτημα και κάλεσαν σε κινητο-
ποίηση έξω από το υπουργείο υγείας. Η κινη-
τοποίηση συσπείρωσε εκατοντάδες εργαζο-
μένων. Τα αιτήματα που έθεσαν οι επιστημο-
νικοί σύλλογοι και κάτω από τα οποία κινητο-
ποιήθηκαν οι εργαζόμενοι ήταν ο ‘’ουσιαστι-
κότερος’’ διάλογος, ώστε να επιτευχθεί μια
σύμβαση με άλλους όρους. Με όρους ουσια-
στικά ευνοϊκότερους προς όφελος των εργο-
δοτών. Αιτήματα που οδηγούν στο συμβιβασμό
και την ηττοπάθεια και αγνοούν εργαζόμενους,
γονείς και παιδιά. Παρά τα λανθασμένα αιτή-
ματα και τον παραγκωνισμό των εργαζομένων,
των γονιών και των συμφερόντων τους από τις
κινητοποιήσεις αυτές, το υπουργείο και ο
ΕΟΠΠΥ κάτω από την πίεση, έδωσε παρατά-
σεις, αναβάλοντας από μήνα σε μήνα την υπο-
γραφή της σύμβασης, ωστέ να πέσουν οι τόνοι
και να ξεχαστεί το ζήτημα. Παράλληλα συστά-
θηκε επιστημονική επιτροπή, όπως είχαν ως
αίτημα οι σύλλογοι, ώστε να επεξεργαστούν εκ
νέου τη σύμβαση. Και κάπου εκεί σταμάτησαν
οι κινητοποιήσεις, αλλά και οι καταγγελτικές
ανακοινώσεις. Φάνηκε όμως πως έστω και
πρόσκαιρα κατάφεραν οι εργαζόμενοι και οι
αντιδράσεις τους να ασκήσουν πίεση και να
καθυστερήσουν την εφαρμογή των μέτρων.

Το Σωματείο Εργαζομένων 
Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ) 
και η διασπαστική πολιτική του

Πού ήταν σε όλα αυτά το σωματείο των ερ-
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Αγωγή

ΦΑΚΕλΟΣ
ΚΟΦΤΗΣ και στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η
ειδική αγωγή τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο στόχαστρο όλων των
κυβερνήσεων. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση και στο όνομα των
‘’μεταρρυθμίσεων’’, η συνεχής υποχρηματοδότηση έχει οδηγήσει σε

κλείσιμο νοσοκομείων και ειδικών σχολείων, χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς
και ειδικό προσωπικό, από τις ελάχιστες δημόσιες δομές που έχουν απομείνει,
οι περισσοτέρες να βρίσκονται ένα βήμα πριν το λουκέτο, ενώ το κούρεμα 15
εκατομμυρίων ευρώ για τα ΝΠΙΔ ειδικής αγωγής την τελευταία εξαετία, έχει
σαν συνέπεια αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εργαζόμενοι να είναι απλήρωτοι
έως και 19 μήνες, ενώ άλλοι βλέπουν τους μισθούς τους να κόβονται μήνα με
το μήνα. Από την άλλη οι οικογένειες επιβαρύνονται όλο και περισσότερο, κα-
θώς αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την κάλυψη των
θεραπειών των παιδιών τους, ενώ επιδόματα και αναπηρικές συντάξεις πετσο-
κόβονται συνεχώς. Και ενώ η πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα μνημονιακά
αλλά και τα προμνημονιακά χρόνια οδηγεί στη διάλυση της δημόσιας ψυχικής
υγείας και ειδικής αγωγής, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει ακόμα ένα χτύπη-
μα στην ειδική αγωγή, πλήττοντας ΑΜΕΑ, παιδιά, γονείς και εργαζόμενους. 



γράφει ο Βαγγέλης Σαλαπάτας



γαζομένων; Ποια ήταν η γραμμή του και τι ρό-
λο είχε στις εξελίξεις ένα σωματείο που συν-
τάσσεται στο ΠΑΜΕ και αυτοχαρακτηρίζεται
ταξικό; Ητάν από την αρχή εώς το τέλος απόν.
Η πρώτη χλιαρή και μετριοπαθής ανακοίνωσή
του έρχεται μετά από αυτή των συλλόγων και
καλεί για συνέλευση 15 μέρες μετα την ανα-
κοίνωση του υπουργείου! Από την πρώτη αυτή
ανακοίνωση δίνει το πολιτικό της στίγμα η
ηγεσία του σωματείου, που απλά μένει σε μια
περιγραφή γεγονότων και μουδιασμένη αντι-
μετωπίζει ουσιαστικά την ταφόπλακα που
φέρνει η κυβέρνηση στην ειδική αγωγή. Στην
πρώτη συνέλευση που μαζεύει περίπου 30
άτομα η ηγεσία του σωματείου δεν προτείνει
καμία κινητοποίηση, αλλά θα ανακοίνωνε τις
κινητοποιησεις που θα οργανώνονταν με
email(!) και τελικα καλεί σε νέα γενική συ-
νέλευση 10 μέρες μετά, αφού οι επιστημονι-
κοί σύλλογοι έχουν καλέσει σε απανωτές συ-
νελεύσεις και καλούν και σε κινητοποίηση.
Αφού θα πούν πως αυτά που έρχονται μάς
ήταν ήδη γνωστά και τα περιμέναμε (όπως το
ΚΚΕ έχει προβλέψει τα πάντα!) θα πουν ότι
δεν είναι η νέα σύμβαση το πρόβλημα, καθώς
ούτε το προηγούμενο καθεστώς ήταν καλό,
αλλά το μόνο πρόβλημα και ο εχθρός για τους
εργαζόμενους είναι οι εργοδότες γενικά, ανε-

ξάρτητα αν μιλάμε για μικρά κέντρα είτε για
μεγαλοκλινικές. Τι και αν με την υπογραφή
της σύμβασης εκατοντάδες δομές θα βάλουν
λουκέτο, τι και αν οι κλινικές όπως η euro-
medica καλοβλέπουν τα νέα μέτρα για να
μπουν στην ειδική αγωγή, το ΚΚΕ βλέπει μόνο
αφεντικά, που δεν διαφέρουν μεταξύ τους!
Και με αυτή τη γραμμή πορεύτηκε και πο-
ρεύεται μεχρι και σήμερα το σωματείο. Μια
γραμμή που δεν κατάφερε να συσπειρώσει
κανέναν εργαζομένο, εκτός από τις στενές
επιρροές του ΚΚΕ. Ουσιαστικά κατήγγειλε
όσους συμμετείχαν στην κινητοποιήση των
συλλόγων, καθώς σε αυτήν υπήρχαν εργοδό-
τες! Η παράταξη του ΠΑΜΕ κάλεσε την επό-
μενη εβδομάδα δικιά της καθαρή και ταξική
κινητοποίηση, και μάλιστα στο υπουργείο ερ-
γασίας, δίνοντας και το στίγμα ότι δεν τους
ενδιαφέρει ό,τι παει να περάσει το υπουργείο
υγείας. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο πρό-
εδρος του σωματείου να αναφέρει πως αν κά-
ποιος φέρει μαζί του εργοδότη θα πεταχτεί
έξω! Ως άλλοι μπράβοι του κινήματος, απο-
φασίζουν τραμπούκικα και θα δίνουν έγκριση
ποιος θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Δεν
μπορεί παρά τέτοιες λογικές να αποβαίνουν
ολέθριες για το κίνημα, να διασπούν, και να
αφήνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση τους

εργαζόμενους κάτω από τα αιτήματα και την
επιρροή επιστημονικών συλλόγων και εργο-
δοτών. Επίσης με αυτή την τακτική του το ΠΑ-
ΜΕ αφήνει στο απυρόβλητο όλη την μνημο-
νιακή λαίλαπα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και μόνο
εχθρό βλέπει γενικώς «εργοδότες και αφεν-
τικά». Όμως δεν μπορούν να δουν πως αυτή
τη στιγμή χτυπιέται στο σύνολό της η ειδική
αγωγή και η μέγιστη συσπείρωση, που θα βά-
λει φραγμό στα αντιλαϊκά μέτρα, μπορεί να
υπάρξει στο αίτημα: Όχι στον κόφτη στην ει-
δική αγωγή! Καμία σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ!

Ειδική
Αγωγή

ΦΑΚΕλΟΣ

Την Πέμπτη 07/04/2017 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Υπουργού Παιδείας
κ.Γαβρόγλου με τα ΔΣ επιστημονικών και συνδικαλιστικών σωματείων. Συμμετείχαν
εκπρόσωποι των ΔΟΕ, ΕΝΕΛΕΑ, ΣΑΤΕΑ, ΣΑΚΕΑ, των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
με Αναπηρία, του Συντονιστικού Αναπληρωτών-Αδιορίστων, της Πρωτοβουλίας
Αναπληρωτών και των φοιτητικών συλλόγων των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων
ειδικής αγωγής (Βόλου και ΠΑΜΑΚ). Το λυπηρό είναι ότι η συνάντηση έγινε ύστερα
από τη μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των τελευταίων
ημερών και όχι στα πλαίσια ενός προγραμματισμού και εντός ενός πλαισίου. Ως
επιστημονικός φορέας έχουμε αιτηθεί επίσημα να υπάρξει συνάντηση με τον
Υπουργό, προκειμένου να του θέσουμε μία σειρά σοβαρών ζητημάτων –κυρίως
θεσμικών– για την ΕΑΕ, αλλά χωρίς καμμία ανταπόκριση από μέρους του.

Η συνάντηση ξεκίνησε με καθυστέρηση 50 λεπτών καθώς υπήρξαν διαβου-
λεύσεις για τον αριθμό των εκπροσώπων που θα συναντούσαν τον Υπουργό. Στο
ξεκίνημα ο Υπουργός δήλωσε πως δεν θα αποσύρει τίποτα από την τροπολογία
και την ΥΑ διότι έχουν προκύψει σοβαρά θέματα. Αμφισβήτησε τα προγράμματα
σπουδών των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής, και αναφέρθηκε
στις αξιολογήσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και αναφέρθηκε με αρνητικό ύφος στα βιογραφικά
των διδασκόντων σε αυτά τα 2 τμήματα.

Εκπρόσωπος του ΣΑΤΕΑ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι ευθύνη του Υπουργείου
να κάνει έλεγχο στα προγραμμάτα σπουδών προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, δεν
μπορεί όμως η αμφισβήτηση των προγραμμάτων σπουδών να επεκτείνεται και
στην αμφισβήτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του βασικού τους πτυχίου.
Τόνισε επίσης πως το Υπουργείο αντιφάσκει διότι, ενώ αμφισβητεί τα προπτυχιακά
και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, από την άλλη στελεχώνει τις δομές
ΕΑΕ με μόνιμους χωρίς κανένα προσόν (άρθρο 48 του ν.4415/2016).

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως διορισμοί την επόμενη 2ετία δεν προβέπεται να
γίνουν. Επέμεινε ότι δεν απαξιώνεται το βασικό πτυχίο αλλά μοριοδοτείται. Τόνισε
πολλές φορές την παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κατόπιν τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ κ.Γκούμας που τόνισε τις απο-
σπασματικές και χωρίς διάλογο ρυθμίσεις στην ΕΑΕ και ρώτησε τον Υπουργό πώς
μετά από 17 χρόνια ξαφνικά το Υπουργείο ανακάλυψε πως τα 2 τμήματα έχουν
προβλήματα. Επίσης ρώτησε τον Υπουργό σε ποιο τομέα του Δημοσίου γίνεται στε-
λέχωση χωρίς βασικό πτυχίο. Ο Υπουργός δεν απάντησε στις ερωτήσεις.

Η κ. Δριμάλα, επίσης εκπρόσωπος της ΔΟΕ, τόνισε πως συχνά βλέπουμε την
ανακατάταξη των πινάκων και δεν είναι κάτι καινούργιο. Είπε επίσης πως το
Υπουργείο πρέπει να ξεκινήσει να λύνει τα προβλήματα στα Πανεπιστήμια και μετά

να λύσει τα εργασιακά. Ζήτησε να αποσυρθεί η τροπολογία του καλοκαιριού (άρθρο
48, ν. 4415/2016).

Μετά από παρεμβάσεις και άλλων μελών της ΔΟΕ που κινήθηκαν στην ίδια φι-
λοσοφία, το λόγο πήρε η κ. Κοτρώνη μέλος του ΣΑΚΕΑ που εξέφρασε την ανησυχία
της για την τροπολογία τις διατάξεις του 4415/2016 που στη δευτεροβάθμια θα
οδηγήσει πολλούς συναδέλφους με προσόντα στην ανεργία. Τόνισε πως πρέπει
να γίνει μία ρύθμιση που να διασφαλίζει πως δεν θα τοποθετούνται μόνιμοι χωρίς
προσόντα αν δεν έχουν εξαντληθεί οι πίνακες αναπληρωτών που διαθέτουν αυ-
ξημένα προσόντα.

Ο εκπρόσωπος της ΕΝΕΛΕΑ κ. Σταμάτης τόνισε πως δεν μπορεί να ψηφίζονται
τροπολογίες χωρίς κανένα διάλογο και διαβούλευση με επιστημονικούς και συν-
δικαλιστικούς φορείς. Εξέφρασε την ένστασή του για την τροπολογία του
ν.4465/2017 καθώς ψηφίστηκε χωρίς να βγει σε διαβούλευση και κατόπιν βγήκε
σε διαβούλευση η ΥΑ γεγονός που αποτελεί άλλη μία πρωτοτυπία του Υπουργείου.
Κατόπιν ανέφερε πως δεν υπήρχε λόγος για να γίνουν όλα τόσο βιαστικά, αλλά
έπρεπε να έχει ξεκινήσει διάλογος από τις αρχές του ακαδημαικού έτους και όχι
ο διάλογος να γίνεται μετά την ψήφιση της τροπολογίας και κατόπιν κινητοποιήσεων.
Αναφέρθηκε στην μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων που θεωρείται υπερ-
βολική διότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες βάσει της ΥΑ
κατέχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα ένταξης στους πίνακες και επομένως η υπερ-
μοριοδότηση δεν ωφελεί και μόνο προβλήματα μπόρει να δημιουργήσει, ενώ επί
της ουσίας δεν εξασφαλίζει αυτά που χρειάζονται οι ΑμεΑ συνάδερφοι. Θα πρέπει
να υπάρξουν ρυθμίσεις για όλες αυτές τις ομάδες ώστε να υπηρετούν στην πρώτη
τους επιλογή και να μοριοδοτούνται φυσικά επιπλέον σε λογικά πλαίσια. Πρέπει
να γίνεται διάλογος με όλους τους φορείς για όλα τα θέματα που αφορούν στην
ΕΑΕ, κάτι που ο Υπουργός ανέφερε πως θα γίνει αλλά στο μέλλον.

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων (Βόλος και
ΠΑΜΑΚ) εξέφρασαν την αγωνία τους για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων
τους και ζήτησαν να έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση στους πίνακες αναπλη-
ρωτών της σχολικής χρονιάς 2017-2018, κάτι για το οποίο ο υπουργός ανέφερε
πως θα το εξετάσει.

Επιγραμματικά, η συνάντηση μας άφησε με την εντύπωση ότι ήταν προσχηματικού
χαρακτήρα, τα δε επιμέρους ζητήματα που με ευθύνη της Δ/νσης ΕΑΕ και προσωπικά
του Δ/ντή της ανέκυψαν ξαφνικά, όπως άλλωστε έγινε και το περσινό καλοκαίρι,
στοχεύουν ηθελημένα ή μη στη διαίρεση των εργαζομένων στην ΕΑΕ πράγμα
απορριπτέο από εμάς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.



Ηεβδομάδα των κινητο-
ποιήσεων στην ειδική
αγωγή, με αφορμή την

τροπολογία που την αφορά και την
υπουργική απόφαση που την εξειδι-

κεύει, ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση
συλλογικοτήτων των αναπληρωτών και εκπαιδευτικών σω-
ματείων, εκπροσώπων της ΔΟΕ και εκπροσώπων φοιτητι-
κών συλλόγων με τον υπ. παιδείας. 

Στη συνάντηση  6/4/2017 τα όσα είπε ο υπουργός, εν μέσω
ειρωνικών σχολίων και συναινετικών παρατηρήσεων, έδει-
ξαν ότι το υπουργείο εξακολουθεί να τηρεί με συνέπεια την
εφαρμογή των οδηγιών ΕΕ-ΟΟΣΑ για διάλυση των σταθερών
δομών της ειδικής εκπαίδευσης μέσα από την προώθηση
της «πλήρους ένταξης» (τροπολογία για τμήματα ένταξης,
τροπολογία για κάλυψη αναγκών ΕΑΕ με βάση τα πλεονά-
σματα-Ν. 4415, τροπολογία για
αριθμό μαθητών ανά τμήμα) των
μαθητών με αναπηρία και ειδικές
ανάγκες στη γενική εκπαίδευση.
Επιπλέον διευρύνει την ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών σχέσεων
των εργαζομένων στο χώρο της
ειδικής αγωγής.

Στην ειδική εκπαίδευση κυ-
ριαρχεί εδώ και χρόνια η ανα-
σφάλεια, η ελαστικότητα, η εκ-
μετάλλευση των εργαζομένων,
η αέναη αλλαγή των πινάκων με
την πρόταξη διαφορετικών κάθε
φορά κριτηρίων (άλλοτε ακαδη-
μαϊκών, άλλοτε κοινωνικών) και
η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ
αντί κρατικών κονδυλίων.

Με την τροπολογία και την υπουργική απόφαση το υπουρ-
γείο εμμένει στην πρόκριση της μοριοδότησης των «πάντων
όλων» όπως φάνηκε (όχι μόνο του πτυχίου, αλλά και των
μεταπτυχιακών ανάλογα με το πανεπιστήμιο από το οποίο
θα προέρχονται). Αυτό θα οδηγήσει αναπληρωτές (και μο-
νίμους μελλοντικά λόγω ισονομίας!) στη λογική ενός χρη-
ματιστηρίου, όπου τη μια μέρα θα κάνουν limit up οι τίτλοι
σπουδών, την άλλοι τα κοινωνικά κριτήρια και την τρίτη η
παρακολούθηση διάφορων επιμορφωτικών σεμιναρίων. Με
αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται το συνεχές ανακάτεμα των
πινάκων, θα ακυρώνονται εργασιακά/ επαγγελματικά δι-
καιώματα, θα ανακυκλώνεται η ανεργία και οι αναπληρωτές
θα βρίσκονται στο έλεος του εκάστοτε υπουργού, ώστε να
είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Παράλληλα, συνεπάγεται ένα
διαρκές κυνήγι απόκτησης μορίων, στο οποίο ο εκπαιδευ-
τικός θα καταθέτει χρόνο και χρήμα για να εξασφαλίζει την
«πιθανότητα» ελαστικής εργασίας περιορισμένου χρόνου. 

Μεγάλοι χαμένοι από αυτές τις δρομολογήσεις θα είναι
οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, αφού ο πρώ-
τος κατά συνθήκη όρος για την εξασφάλιση των μορφω-
τικών τους δικαιωμάτων (ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ)
θα ακυρώνεται στο κυνήγι των προσόντων. 

Η συνάντηση ωστόσο έφερε στην επιφάνεια και τους συ-
νολικότερους σχεδιασμούς του υπουργείου. Η αμφισβήτηση
πανεπιστημιακών τμημάτων, προγραμμάτων σπουδών και
προσωπικού έγινε στη βάση ενός συνολικότερου σχεδια-
σμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η απαξίωση των
πτυχίων αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης, σύμ-
φωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Οι ατομικές διαδρομές
των φοιτητών θα δίνουν διαφορετική πρόσβαση για τον κα-
θένα στην αγορά εργασίας, θα πιστοποιούνται από κύκλους
μαθημάτων που θα παρακολουθεί ο καθένας ξεχωριστά και
φυσικά σε αυτό το εκπαιδευτικό και πολιτικό περιβάλλον

θα είναι δύσκολο να διεκδικη-
θούν συλλογικά επαγγελματικά
δικαιώματα, συνθήκες εργασίας
και μισθοί. 

Στο σημείο αυτό χαρακτηριστι-
κή ήταν η δήλωση του υπουργού
ότι «οποιοσδήποτε έχει πτυχίο, δε
σημαίνει ότι είναι κατάλληλος να
διδάξει», επιβεβαιώνοντας ότι οι
συνεχείς πιστοποιήσεις, για να
αποδείξεις «τι μπορείς να κάνεις»
έναντι του διπλανού σου, προκρί-
νονται ως μέσο ελέγχου και διά-
λυσης συλλογικών δικαιωμάτων.
Ως βασικό τρίπτυχο προβάλλεται:
α) η εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών (κύκλοι σπουδών, σεμινάρια,
πιστοποιήσεις, κατάρτιση), β) η

αξιολόγηση τμημάτων (αξιολογήσεις προγραμμάτων σπου-
δών σε όλα τα επίπεδα του εθνικού πλαισίου προσόντων,
επαγγελματικά δικαιώματα σε σύνδεση με τα επιμελητήρια
και τις ανάγκες της αγοράς), γ) η αξιολόγηση εκπαιδευτικών
(πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού, πιστοποιητικά επαγ-
γελματικής επάρκειας). Διόλου τυχαία που το Π.Δ. 152 για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παραμένει σε ισχύ, όπως
άλλωστε επιθυμούν και οι θεσμοί (δηλώσεις Κασσιανού 4/4). 

Γι΄ αυτό το υπουργείο στην τροπολογία και την υπουρ-
γική απόφαση:
• Επιβεβαιώνει ότι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡ-
ΞΟΥΝ εντός του πλαισίου των «διαπραγματεύσεων» με τους
θεσμούς . 
• Επιλέγει να ρευστοποιήσει τα κριτήρια για την πρόσληψη
των αναπληρωτών, απαξιώνοντας πτυχία και προϋπηρεσία,
εισάγοντας προσοντολόγιο που σε επόμενη φάση θα το με-
ταφέρει και στους μόνιμους. Εφαρμόζει στην πράξη τον Ν.
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Η σύγχρονη διεθνής έρευνα έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην καλύτερη

κατανόηση των εγκεφαλικών λειτουργιών των ατόμων με αναπηρία όρασης. Ένα

ενδεικτικό παράδειγμα είναι η μελέτη της προτίμησης χεριού και των λειτουργικών

συνεπειών της που μπορούν να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο οι γενετικές

παραλλαγές επηρεάζουν τις γνωστικές ικανότητες των ατόμων με αναπηρία όρα-

σης. Το ενδιαφέρον έχει ελκύσει, επίσης, η επίδραση των ποιοτικών χαρακτηρι-

στικών της προτίμησης χεριού, όπως οι κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων,

στην ανάγνωση και την ορθογραφία μέσω του κώδικα Braille.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους φοιτητές

που εκπαιδεύονται στη διδασκαλία ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, φι-

λοδοξώντας να παρουσιάσει αφενός την πιο πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκό-

πηση, αφετέρου χρήσιμες τεχνικές γύρω από τη γραφή και ανάγνωση μέσω του

κώδικα Braille, οι οποίες έχουν εφαρμογή στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη των μαθητών με αναπηρία όρασης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Προτίμηση χεριού || Προτίμηση χεριού και ολική απώλεια όρασης || Εγγραμματισμός μέσω του κώδικα

Braille || Ανάγνωση μέσω του κώδικα Braille || Ορθογραφία μέσω του κώδικα Braille || Βιβλιογραφία

Βασίλης Παπαδημητρίου

Προτίμηση χεριού & Κώδικας BRAILLE 
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και εκπαιδευτικές εφαρμογές

Εκδόσεις: Gutenberg

3848 της Διαμαντοπούλου, που αποτελεί σημείο αναφοράς
στο 3ο μνημόνιο μαζί με τις ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου. 
• Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία
βρίσκονται εκτός των ενδιαφερόντων του, γιατί αλλού
λογοδοτεί: σε ΣΕΒ, ΕΕ και ΟΟΣΑ. 

Το ίδιο πλαίσιο διαρκούς λιτότητας και περικοπών είναι
αυτό που προωθεί την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης,
ανοίγοντας την κουβέντα για voucher και χαμηλά δίδακτρα,
όπως ευθαρσώς ανέφερε ο υπουργός. Για πρώτη φορά άλ-
λωστε στην ιστορία ανατίθεται από το υπουργείο παιδείας
στο ΙΕΠ να επιλέξει ιδιωτική εταιρεία που θα αναζητήσει
στην αγορά πηγές χρηματοδότησης (χρηματοπιστωτικοί ευ-
ρωπαϊκοί οργανισμοί, συμπράξεις μεταξύ Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα, δωρεές / χορηγίες). Αν κάτι έχουμε να απαν-
τήσουμε είναι ότι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση κατα-
κτήθηκε με αγώνες και δε θα τη χαρίσουμε σε κανέναν!
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση θέλει να ξε-
χάσουμε τους 2.000 απολυμένους της περσινής χρονιάς,
επιδιώκοντας επιπλέον τη συναίνεσή μας σε νέο γύρο
απολύσεων. Η μοριοδότηση πτυχίου απαξιώνει το ίδιο το
πτυχίο, ενώ η μοριοδότηση προσόντων επιδέχεται συνε-
χείς αλλαγές για το ανακάτεμα των πινάκων και άρα την
ανακύκλωση της ανεργίας. Δε θα μπούμε στην κουβέντα
ποιος «αξίζει» να δουλέψει και ποιος όχι, με τον ίδιο τρόπο
που δεν το κάναμε πέρυσι με το σχέδιο προσλήψεων Φίλη.
Η ανάλωσή μας στο ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύ-
τερος ή τελευταίος στον πίνακα μάς περιορίζει στο διαχει-
ριστικό πλαίσιο του υπουργείου, που καλλιεργεί τον αντα-
γωνισμό και την ανθρωποφαγία, προκειμένου να περάσει
τα μέτρα διάλυσης του δημόσιου σχολείου πάνω σε καμένη
γη. Δε θα υποκύψουμε στον εκβιασμό της ανεργίας και της

εργασιακής περιπλάνησης,
εξοντώνοντας ο ένας τον άλ-
λον. Με τον ίδιο τρόπο κα-
λούμε τους μόνιμους συ-
ναδέλφους να μην υποκύ-
ψουν στον εκβιασμό της
συμπλήρωσης ωραρίου,
συναινώντας στην κατα-
στροφή θέσεων εργασίας.
Το δημόσιο σχολείο, που
ασφυκτιά έπειτα από χρόνια
περικοπών, μας χωρά όλες και
όλους! Δε δεχόμαστε καμιά έκ-
πτωση στα εργασιακά μας δικαιώμα-
τα! Καμιά έκπτωση στα μορφωτικά δικαιώμα-
τα των μαθητών μας!
Απαιτούμε:
• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ΤΩΡΑ με πτυχίο και
προϋπηρεσία για την κάλυψη όλων των κενών (γενική
και ειδική) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση του θεσμού των ΑΜΩ
και της ελαστικής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα!
• Κατάργηση του Ν.3848/2010. Κανένα προσοντολόγιο.
Όχι στα πιστοποιητικά παιδαγωγικής, διδακτικής επάρ-
κειας. Όχι στην αξιολόγηση, στο σχεδιαζόμενο πιστοποι-
ητικό επαγγελματικής επάρκειας και το πλαίσιο προσόν-
των εκπαιδευτικού. 
• Άμεση κατάργηση της τροπολογίας για ειδική αγωγή
και αναπληρωτές.

9/4/2017

Ειδική
Αγωγή
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“[…] Παιδί σε χτίσαν, γέρασες χωρίς σταλιά να ζήσεις.
Μήνες και χρόνια μέτραγες, δεκάχρονα κατόπι,
κι όλο η πηγάδα βάθαινε κι αψήλωνεν ο τοίχος,

παρηγοριά και μάθημα φτωχολαού δεμένου.. […]”
Ετούτοι οι τελευταίοι στίχοι, απόσπασμα από μεγαλύτερο ποί-

ημα, αφιερώνονται από τον Κώστα Βάρναλη στον Τάκη Φίτσιο.
Δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση στο χώρο του νεκροταφείου, ο
Φίτσιος πλησίασε το νεκροθάφτη και του πρόσφερε την καμπαρν-
τίνα του λέγοντας: “Παρ’ την αυτή σύντροφε. Εκεί, που πάω δε
μου χρειάζεται...”. 

Οι εκτοπισμένοι της Γαύδου, όλοι σχεδόν κομμουνιστές, βρί-
σκονται αντιμέτωποι με μια φονική συνθήκη. Χωρίς στέγη πάνω
απ’ τα κεφάλια τους, για καιρό τρεφόμενοι σχεδόν αποκλειστικά
με κεδρόκοκκα που τους προκαλούν αιμορραγίες, υποκύπτουν
κάθε τόσο στον τύφο και τη φυματίωση που θερίζουν· ο Φίτσιος
θα πεθάνει φυματικός. Αυτοί όμως οι ρακένδυτοι καταδιωγμένοι,
θα εκπέμψουν μήνυμα ανυποχώρητης αντίστασης το ’33:

«Σύντροφοι στο πόδι! Στις προσπάθειές σας για την άμεση οι-
κονομική μας ενίσχυση αγωνισθείτε για να γίνει σύνθημα της μά-
ζας, σύνθημα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων της πόλης και
του κάμπου η κατάργηση της Γαύδου, η γενική αμνηστεία στους
φυλακισμένους και εξορίστους αγωνιστές της εργατικής τάξης».
(Γαύδος, 15 Μάη 1933)

Αυτοί οι ίδιοι θα φτιάξουν αυτοσχέδιο χειρόμυλο, φούρνο και
πρότυπο περβόλι, θ’ ανοίξουν καφενείο και θα κατακτήσουν το
δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, θα μάθουν γραφή και ανά-
γνωση στους ελάχιστους αναλφάβητους και θα χτίσουν σπίτι σε
κρητικό ρυθμό. Στη Γαύδο θα εκτοπιστούν τη 2ετία ‘34-’35 κι οι
Μπαρτζιώτας και Πορφυρογένης, και στις 30 Μάη του ’41, επτά
εξόριστοι μεταξύ των οποίων οι Πολύδωρας Δανιηλίδης, Μάρκος
Βαφειάδης, Λεωνίδας Στρίγγος, Μήτσος Βλαντάς, θα δραπετεύ-
σουν, ενώ μέσα στη δίνη της γερμανικής εισβολής, όλοι σχεδόν
θα διαφύγουν στην Κρήτη. Αρκετοί θα πάρουν μέρος στη μάχη της
Κρήτης, κι οι περισσότεροι θα στελεχώσουν στη συνέχεια την
Εθνική Αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 

Η ιστορία του Φίτσιου και των συντρόφων του, είναι χρονικό
ενεργητικής αντίστασης, ασίγαστης πάλης και δημιουργίας, από
την ίδρυση ακόμα του ΣΕΚΕ, στα 1918. Το αστικό κατεστημένο
αντιδρά με ανυπόκριτη βιαιότητα στο επαναστατικό κύμα που σα-
ρώνει την υφήλιο μετά το ’17, και που θα πυροδοτήσει μια δίχως
προηγούμενο έξαρση των εργατολαϊκών αγώνων. Η ζωή των ελ-
λήνων κομμουνιστών και των αριστερών αγωνιστών κυριαρχείται
εφεξής από ανηλεείς διώξεις, φυλακίσεις κι αλλεπάλληλες εκτο-
πίσεις· καμιά δοκιμασία δεν θα είναι σκληρότερη από την εξορία. 

Η καθιέρωση της εκτόπισης ως κρατικού μηχανισμού καταστο-
λής, διενεργείται για πρώτη φορά με νομοθετικό Διάταγμα στις

19 Απριλίου του 1924 (“Περί συστάσεως εν εκάστω Νομώ Επι-
τροπών επί της Δημοσίας Ασφαλείας”). Oι Επιτροπές Δημόσιας
Ασφάλειας θα χρησιμοποιηθούν συστηματικά στο εξής για τη δίω-
ξη και τον εκτοπισμό χιλιάδων κομμουνιστών και αγωνιστών της
Αριστεράς. Το διάταγμα θα τροποποιηθεί επί τα “βελτίω” από την
κυβέρνηση Πάγκαλου στα 1926, με προσθήκη που διευρύνει τη
δικαιοδοσία των Επιτροπών, ώστε να επιβάλλουν αναιτιολόγητα
βαριές ποινές εκτοπισμού (μέχρι και τρία χρόνια) σε μέλη και στε-
λέχη του ΚΚΕ, με κατασκευασμένες κατηγορίες.

Θ’ ακολουθήσει στα 1929 το διαβόητο Ιδιώνυμο, αλλιώς Νόμος
4229/1929 του φιλελεύθερου Βενιζέλου, ο οποίος δεν άφησε κα-
νένα ερωτηματικό ως προς τους στόχους του: “Το νομοσχέδιον
δεν επιδιώκει να διώξει τον κομμουνισμόν ως ιδέαν, αλλά τη Γ’
Διεθνή και τας μπολσεβικικάς αρχάς αυτής. […] Το νομοσχέδιον
επιδιώκει την δίωξιν των οπαδών της Γ’ Διεθνούς”. 

Η βίαιη πολεμική προς το ΚΚΕ θα κλιμακωθεί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της 10ετίας του ’30, ευθέως ανάλογα προς την ενδυνάμωσή
του & τη μαζικοποίηση του εργατολαϊκού κινήματος. Οι έλληνες
κομμουνιστές κι οι συνοδοιπόροι τους θα πληρώσουν με αίμα τη
δημιουργία και την απελευθερωτική δράση της παλλαϊκής Εαμι-
κής Αντίστασης. Μετά τη Βάρκιζα ειδικά και σε μεγάλο βάθος
χρόνου μετά τη λήξη του Εμφυλίου, η άσκηση πολιτικής θα είναι
έκφραση ακραίας καταστολής· που διενεργείται κατ’ αρχάς άνομα,
από παρακρατικές φασιστικές συμμορίες, δοσίλογους και ταγμα-
τασφαλίτες της Κατοχής, που δρουν καθ’ υπόδειξη και με τις ευ-
λογίες των αγγλο-αμερικανών και την πλήρη ανοχή των αστικών
κομμάτων, και στη συνέχεια υπό την σκέπη νομοθετημάτων, που
στοχεύουν στην απονομιμοποίηση και διάλυση του ΚΚΕ και των
δυνάμεων της Αριστεράς. 

Με την έναρξη του Εμφυλίου οι άνομες διώξεις θα γίνουν κα-
νόνας. Τα προωθούμενα νομοθετήματα, όπως το Γ’ Ψήφισμα του
Ιουνίου του ’46, με το οποίο στοχοποιούνται τα μέλη του ΚΚΕ, αλλά
και το σύνολο των αριστερών αγωνιστών, δεν θα λειτουργήσουν
παρά προσχηματικά. Δρομολογείται κατά προτεραιότητα ο μαζικός
εκτοπισμός των ”υπόπτων” και “επικινδύνων”, με στόχο ν’ απο-
κοπούν ενεργητικές μάζες δημοκρατών πατριωτών κι αγωνιστών
από τον ΔΣΕ – ώστε αφενός μεν να μείνουν έξω από τις γραμμές
του, αφετέρου δε να παρεμποδιστεί κάθε μορφής στήριξής του.
Το νέο, επαχθέστερο Ιδιώνυμο που νομοθετείται στην αμέσως επό-
μενη φάση, ο “Αναγκαστικός νόμος 509 της 27ης Δεκεμβρίου του
1947”, θα θέσει εκτός νόμου το ΚΚΕ και τις φίλιες οργανώσεις.

Καθ’ όλη τη διετία ‘48-‘49, ενώ δηλ. εξελίσσεται ο Εμφύλιος,
θα επιδιωχθεί απροσχημάτιστα ο αποκλεισμός του ΚΚΕ και της
Αριστεράς από την πολιτική ζωή του τόπου. Το μεταπολεμικό πο-
λιτικό καθεστώς ποινικοποιεί ανενδοίαστα το δημοκρατικό φρό-
νημα και νομιμοποιεί τη “λευκή τρομοκρατία”. Η εξορία, ο εκτο-

Σελίδες 
από την ιστορία

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
όπου το φρόνημα λύγισε τις πέτρες



γράφει η Θέμις Αμάλου
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πισμός, δηλ. σε συνθήκες βασανισμού και τρομοκράτησης, συνι-
στά μια χειροπιαστή δυνατότητα είτε αναμόρφωσης, όπως απο-
καλούν τις ιεροεξεταστικές μεθόδους απόπειρας αλλοίωσης των
συνειδήσεων, είτε συστηματικής εξόντωσης των σταθερά αυξα-
νόμενων, παρά τις διώξεις, κομμουνιστών και φίλα προσκείμενων
αγωνιστών. Το καθεστώς άλλωστε της Μακρονήσου και σε μεγάλο
βαθμό οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι προς “αναμόρφωσιν” των
εξόριστων, δεν θα νομιμοποιηθούν τυπικά παρά τον Οκτώβρη του
’49, με ειδικό ψήφισμα της κυβέρνησης Διομήδη. 

Είμαστε τώρα εξόριστοι
μέσα στο ίδιο μας το σπίτι
και γύρω μας ασχημονούν

οι μεταμφιεσμένοι επιδρομείς
(θα γράψει ο Αριστοτέλης Νικολαϊδης)

Χαρακτηριστικές της αθλιότητας και της υποκρισίας των πολι-
τικών εκπροσώπων της πλουτοκρατίας, οι κορώνες των δήθεν
επιφανών κηρύκων, όπως του μετέπειτα Π.Τ.Δ. Κ. Τσάτσου ή του
Παναγιώτη Κανελλόπουλου, σύμφωνα με τον οποίο “ο οργανισμός
της Μακρονήσου υπήρξε μία από τας λαμπροτέρας ηθικάς νίκας
κατά το διάστημα των τελευταίων ετών”, στο ίδιο ακριβώς πνεύμα
με το “Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας”, προς τον Αμερικανό
εξολοθρευτή αμάχων Τζέημς Βαν Φλητ το Φλεβάρη του ’48.

Θα πάρουν αρμοστή απάντηση από τους δεσμώτες των θανα-
τονήσων, την ίδια το ’48, το ’49, το ’50, απάντηση και μήνυμα μαζί:
“Αντιστεκόμαστε - Αντισταθείτε”. Κι όπως αυτό αποτυπώνεται στα
λόγια του πρωτεργάτη της ίδρυσης του Μ-Λ κινήματος, Ισαάκ Ιορ-
δανίδη: “150 αγωνιστές στο «σύρμα» του AETO, 812 στο «σύρμα»
του BETO (τον περιβόητο «7ο λόχο»), 150 ανάπηροι, γέροι, βαριά
χτυπημένοι στον Άη Γιώργη του 4ου τάγματος, είναι τα πρώτα νού-
μερα των ανυπόταχτων λαϊκών αγωνιστών μπρος στη μοναρχοφα-
σιστική βία. Για να προστεθούν γρήγορα σ’ αυτούς, 2.000 «ανα-
κλησίες», που πετάνε στα μούτρα της αμερικανοκρατίας και της
υποτέλειας το OXI. H Mακρόνησος δεν έπεσε, όπως δεν έπεσαν
τα Γιούρα κι οι άλλες φυλακές, μα κι η Eλλάδα ολόκληρη. H Eλ-
λάδα του ‘50 δεν είναι η Eλλάδα της υποταγής και της ηττοπάθειας,
αλλά η Eλλάδα της αντίστασης και τoυ αγώνα, κι ας έχει “γράψει”
η ήττα του ΔΣE κι ας είναι όλη η χώρα ακόμα ένα στρατόπεδο, ζω-
σμένο με αγκαθωτό, ματωμένο σύρμα. Kαι είναι αυτός ο ανυπό-
ταχτος λαός που το ’50, λίγο μετά το τέλος του εμφυλίου, στις
εκλογές του Mάρτη, αναδεικνύει σαν πρώτη δύναμη σ’ όλες τις
μεγάλες πόλεις την Αριστερά, που εκπροσωπείται από τη “Δημο-
κρατική Παράταξη”.

Ήμασταν όλοι μαζί και ξεδιπλώναμε ακούραστα τις ώρες μας
Τραγουδούσαμε σιγά για τις μέρες που θαρχόντανε

φορτωμένες πολύχρωμα οράματα. 
(Μανώλης Αναγνωστάκης)

Οι δήθεν ‘νικημένοι’, έχοντας καθαρή συνείδηση του ιστορικού
τους ρόλου, έδειξαν και απέδειξαν ότι η ιστορία σφραγίζεται απ’
αυτούς που μάχονται, όπως υπογραμμίζει ο Ισσάκ Ιορδανίδης, για
“ψωμί, δημοκρατία, ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία και λευτεριά”:
Ακροναυπλία και Ανάφη, Φολέγανδρος, Νάξος, Κίμωλος, Ίος, Σί-
κινος, Γαύδος, Άη-Στράτης, Σκύρος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Χίος,
Τρίκερι, Ικαρία, Μακρόνησος, Γιούρα, Λέρος, Κύθηρα, Ωρωπός.

Από τα μέσα της 10ετίας του ’20 και για μισόν αιώνα, τα νησιά
του Αιγαίου και όχι μόνο, πλημμυρίζουν από φλογισμένους αγω-
νιστές που αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα. Στις φυλακές και
τα νησιά της εξορίας, οι πρωτοπόροι του κομμουνιστικού και λαϊ-
κού κινήματος, θα εγγράψουν παρακαταθήκη αντρειοσύνης, αν-
θρωπιάς και δημιουργίας.

Η ζωή των εξόριστων οργανώνεται στη βάση, κυρίως, των ΟΣΠΕ,
των Ομάδων Συμβίωσης Πολιτικών Εξόριστων, με στόχο, πέρα
από την επιβίωσή τους, την οργανωμένη αντίσταση ενάντια στη

βία και την τρομοκρατία των κρατούντων. 
Στην Ακροναυπλία, όπου η δικτατορία του Μεταξά θα στήσει

στρατόπεδο κράτησης κομμουνιστών, στις πιο ακραίες συνθήκες
απομόνωσης, καταστολής και ασιτίας, τα μέλη και στελέχη του
ΚΚΕ θα σφυρηλατήσουν αδιάσπαστη οργανωτική ενότητα, με κύ-
ριο στόχο τη μαζική άρνηση δήλωσης μετανοίας.

Τον Απρίλη του ‘41, η μεταξική δικτατορία θ’ αφήσει στο έλεος
των χιτλερικών πάνω από 600 κρατούμενους, ανάμεσά τους ηγε-
τικά στελέχη και βουλευτές του ΚΚΕ, όπως οι Θέος, Τζήμας, Πα-
παρήγας, Σκλάβαινας, Ζέβγος. Οι Γερμανοί βομβαρδίζουν ανελέ-
ητα την Ακροναυπλία, δεν πιστεύουν ωστόσο στα μάτια τους, όταν
διαπιστώνουν ότι οι κρατούμενοι έχουν μείνει αλώβητοι. Στα τέλη
Φλεβάρη του ’43, οι τελευταίοι 57 φυματικοί έγκλειστοι, μεταξύ
των οποίων κι ο Τάκης Φίτσιος, μεταφέρονται στη Σωτηρία, και
φεύγοντας παίρνουν μαζί και τα κλειδιά της Ακροναυπλίας.

Για το θάνατο ενός Γερμανού υποστράτηγου και των τριών συ-
νοδών του στους Μολάους της Λακωνίας στις 27 Φλεβάρη του ’44,
οι Γερμανοί θα εκτελέσουν 200 κρατούμενους - εκ των οποίων 160
Ακροναυπλιώτες – στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μάη
του ‘44 – τότε που “το χώμα, δεν προλάβαινε να ρουφήξει το αίμα”.

Οι νεκροί
προχωράνε αμίλητοι

αναποδογυρίζουν τα καμιόνια αναποδογυρίζουν τα τανκς
πατάνε πάνω στις ξιφολόγχες και τις σάλπιγγες

(Τάσος Λειβαδίτης)

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

Ένας τόπος ανάμεσα σ’ όλους της εξορίας, θα επιδείξει μια μο-
ναδική συνένωση κατοίκων κι εκτοπισμένων – δεν ειν’ άλλος από
την Ικαρία. Οι Καριώτες θ’ ανοίξουν τα σπίτια και την αγκαλιά τους
στους εξόριστους, κι οι δεύτεροι θ’ ανταποδώσουν με τη σειρά
τους τη στήριξη με έργα· διαλέξεις, εκδηλώσεις, αλλά και δρό-
μους, μόλο, εγκαταστάσεις ύδρευσης, πρότυπες καλλιέργειες και
Σανατόριο, που θα ιδρυθεί στα 1948 από τον γιατρό του τάγματος
του ΕΛΑΣ Καισαριανής και της Γ’ Ταξιαρχίας αργότερα, Δημήτρη
Νταλιάνη. Σχετική είναι η μαρτυρία του εξόριστου Βασίλη Λεου-
τσάκου: “[…] Πρέπει να πω πως από την πρώτη μέρα που έφτασαν
εκεί, ο λαός της Ικαρίας περιέβαλε με στοργή τους φυματικούς.
Αυτό συμβαίνει μόνο σε ανεβασμένους ανθρώπους και τέτοιοι εί-
ναι οι Ικαριώτες. Ήταν συγκινητικές οι προσφορές και η βοήθεια
που έδωσαν σ’ αυτή την ομάδα. […]” 

Οι φτωχές μας καλύβες σηκώνουν τις μεγάλες πατρίδες
(Θα γράψει ο ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ)

ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ
Με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου στα 1929, ο Άη Στράτης, άγονος

και δυσπρόσιτος ψαρότοπος του Βόρειου Αιγαίου με μόλις 43,3
τετρ. χλμ. έκταση, κατακυρώνεται ως σταθερό σημείο υποδοχής
εκτοπισμένων κομμουνιστών και αριστερών. Από τα βάθη των αι-
ώνων αντηχεί ο Προμηθέας του Αισχύλου

Της Τηθύας της πολύτεκνης κόρες (137) 
του Ωκεανού τέκνα, πατέρα των πάντων

που μ’ ακοίμητο ρέμα υγρό τη γη ολάκερη ζώνει
τι αλυσίδες, ιδέστε

κοιτάξτε
με δέσαν σ’ αυτό το φαράγγι
σ’ απόκρημνο βράχο απάνω

σκοπιά αζήλευτη για να φυλάω (143β)
Με τον “αναγκαστικό νόμο” του ‘36 που επιβάλλει η μεταξική

δικτατορία, οι εξόριστοι θα υπερβούν την 4ετία 1936-1940 τους
250. Την περίοδο αυτή, θα “φιλοξενήσει” μεταξύ άλλων τον Κώστα
Βάρναλη και το Δημήτρη Γληνό, που διηγείται: 

Σ
ελίδ

ες α
π

ό
 τη

ν ισ
το

ρ
ία



❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�άνοιξη 201742

“[…] Πρώτη βρα-
διά στο νησί της
εξορίας. Τώρα θα
μαζευτούν όλοι στο
μεγάλο θάλαμο, θα
γίνει το βραδινό
προσκλητήριο κι
εγώ θα λείπω. […]
Μα τί ακούω; Είναι
τραγούδια αυτά; Τι
φωνές αρμονικές;

Είναι καμιά χορωδία εδώ στο νησί; Φωνές αντρίκιες, γερές, με-
στές, γεμάτες, και φωνές νέων. Έρχονται από κάπου ψηλά και μα-
κριά. Είναι πολλοί που τραγουδάν, πενήντα, εκατό άνθρωποι. 

Α! Είναι οι σύντροφοι στην κολλεχτίβα. Μέσα στη σιγαλιά και
το σκοτάδι, το τραγούδι σκέπασε όλο το χωριό. Τ’ ακούν παντού,
σ’ όλα τα σπίτια. Πέρα ως πέρα στο γιαλό, όπως πρωτύτερα τον
ήχο της καμπάνας.

Μα το τραγούδι αυτό είναι ζεστό, είναι γοργό, είναι παλικαρίσιο,
είναι αντρίκιο, είναι ορμητικό. Είναι βουή, επίκληση, παρόρμηση.
Είναι ανάσταση στις ψυχές, σάλπισμα, λάμψη σπαθιού, άναμμα
της καρδιάς. 

Άκου το! […] Πως κυλάει σαν γάργαρο νερό, σαν καταρράχτης
πολύβουος, άκου το πώς δυναμώνει! Φοβέρα και χαρά μαζί.

Εμπρός της γης οι κολασμένοι! Της πείνας σκλάβοι εμπρός!
Εμπρός!

Ανασηκώνουμαι, αφουγκράζομαι, το τραγούδι μπαίνει από παν-
τού από τα παράθυρα, από την πόρτα, από τη στέγη. Μου γεμίζει
την κάμαρα φως! Πώς τ’ ακούν όλοι αυτοί στο νησί εδώ κάτου;
Ξέρουνε, πως τους φωνάζει κι αυτούς; Σιωπούν άραγες, στυλώ-
νουνε τη λυγισμένη τους ψυχή; 

Άκου το! Τι χαρά! […] Τι λαχτάρα! Τι απόφαση! Τι ορμή! 
Στον αγώνα ενωμένοι κι ας μη λείψει κανείς!
[…] Μόνο για ν’ ακούσει κανείς αυτό το τραγούδι έτσι ειπωμένο,

από εκατό στόματα, με τέτοια αντρίκια παλικαριά, άξιζε να ‘ρθει
στην εξορία σε τούτο το έρημο νησί! Για να νιώσει μέσα του να
γεννιέται μια καινούργια ψυχή”. 

Μεγάλος αριθμός εξόριστων μεταφέρεται στον Άη Στράτη μετά
το κύμα των μεγάλων απεργιών του ’36, με αποκορύφωμα τη μεγάλη
εξέγερση τον Μάη του ίδιου χρόνου στη Θεσσαλονίκη και την αι-
ματηρή καταστολή της. Το στρατόπεδο επαναλειτουργεί από το 1946
ως το 1949, οπότε και υποδέχεται 5000 περίπου άντρες και καμιά
500ριά γυναίκες, που θα μεταφερθούν αργότερα στη Μακρόνησο.
Θα ξανανοίξει μετά τη λήξη του Εμφυλίου, από το 1950 ως το 1952,

οπότε θα μετατοπιστούν εκεί 1800 αμετανόητοι της Μακρονήσου,
κι ένας περιορισμένος αριθμός γυναικών από το Τρίκερι.

Στον Άη Στράτη θα κριθεί η εξέλιξη της ιδεολογικής φυσιογνω-
μίας του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, μέσα από την αν-
τιπαράθεση των επαναστατικών δυνάμεων του ΚΚΕ και της “νέας
γραμμής” της ηττοπάθειας της ηγεσίας Κολιγιάννη-Παρτσαλίδη,
μετά την δραματική 6η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Πρωταγωνι-
στικό ρόλο σ’ αυτή τη σύγκρουση, θα διαδραματίσει ο Ισαάκ Ιορ-
δανίδης, ο οποίος ως μέλος της Μορφωτικής Επιτροπής του στρα-
τοπέδου, θα συμβάλει αποφασιστικά με γραπτά κυρίως κείμενά
του στο “ξεκαθάρισμα της ήρας απ’ το στάρι” και στη διαμόρφωση
της ένθεν επαναστατικής γραμμής. 

Στη διάρκεια των 33 χρόνων, από το 1929 ως το 1962 οπότε και
κλείνει οριστικά το στρατόπεδο, θα περάσουν δέκα χιλιάδες πε-
ρίπου εξόριστοι. 

Το πιο επώδυνο βασανιστήριο για τις εξόριστες μανάδες, φριχτό
τεκμήριο της μοναρχοφασιστικής αγριότητας, η αρπαγή των παι-
διών τους· τραγωδία που θα σαρώσει τα στρατόπεδα της Γυάρου,
της Χίου, της Μακρονήσου, της Λέρου. 

Η Μαριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα, εξόριστη στη Χίο το ’48, θυ-
μάται: 

“Παίρναν τα παιδιά από την αγκαλιά της μητέρας και τα φόρ-
τωναν στα καμιόνια. […] Από μέσα φώναζαν οι μάνες και από έξω
φώναζαν και έκλαιγαν τα παιδιά. Όσο ήμαστε εξορία, ποτέ δεν
έμαθαν οι μανάδες πού τα είχαν τα παιδιά τους. Τα είχαν πάει στα
αναμορφωτήρια της Φρειδερίκης. Όταν βγήκαν οι μάνες, παιδεύ-
τηκαν δύο και τρία χρόνια για να μπορέσουν να τα πάρουν”.

Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες
και ξημερώνοντας μέρα κακή

τοξότες φάλαγγες και λεγεώνες
με πήραν και με βάλαν σε κλουβί

και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες
παιχνίδι παίζουν οι αργυραμοιβοί

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
Πίσω απ’ τη ράχη μας η πυρκαϊά της δύσης

Βραδινό προσκλητήριο. 7 η ώρα.
Η δύση στο πρόσωπο του υπενωματάρχη

η δύση στα ξουρισμένα κεφάλια των εξόριστων
και κάπου η θάλασσα. 4ο Τάγμα Μακρονήσου

12 κλωβοί, 10.000 εκτοπισμένοι. Λιόγερμα.
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος… κλάσεως… (τάδε) εκ… (τάδε μέ-

ρους) και διαμένων εις… (τάδε μέρος) δηλώ υπευθύνως και εν γνώ-
σει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως και χωρίς
να ασκηθεί βία τα κάτωθι: Ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και ου-
δεμίαν σχέσιν έχω με το συνωμοτικόν ΚΚΕ. Προσεχώρησα εις το
ΕΑΜ με σκοπόν να απελευθερώσω την πατρίδα μου από τους κα-
τακτητάς. Μετ’ ολίγον καιρόν αντελήφθην ότι όπισθεν του ΕΑΜ ήτο
το ΚΚΕ, το οποίο ήτο η πηγή πάσης ενεργείας και πράξεως του
ΕΑΜ. Επειδή είμαι γνήσιο Ελληνόπουλο καταδικάζω και αποκη-
ρύσσω μετά βδελυγμίας όλας τας αναρχοβουλγαροκομμουνιστικάς
οργανώσεις: ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΕΑ, αίτινες αποτελούν τα εγκλη-
ματικά σλαβόβουλα και αντεθνικά συγκροτήματα, σκοπός των οποί-
ων είναι η κατασκόπευσις παντός ό,τι αφορά το κράτος και ιδία τον
στρατόν και η υποδούλωσις της φυλής μας εις τους προαιώνιους
εχθρούς μας Βουλγάρους – Σέρβους και γενικώς Σλάβους, οίτινες
πάντοτε ατίμως και υπούλως είτε διά της πανσλαβιστικής ιδέας,
προσπαθούν να αποσπάσουν εδάφη άτινα είναι ποτισμένα με ιδρώτα
και αίμα των προγόνων μας. Τίθεμαι πολέμιος των άνω σλαβοδού-
λων και ανθελληνικών συγκροτημάτων μέχρι της τελικής εξαλεί-
ψεώς των. Η παρούσα μου επιθυμώ να δημοσιευθεί εις τον τύπον
και αναγνωσθεί εις την εκκλησίαν της ενορίας μου.

Ο Δηλών….». 

Σελίδες 
από την ιστορία
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Η διαβόητη δήλωση αποκήρυξης του “αναρχοβουλγαροκομ-
μουνισμού”, μνημείο σκοταδισμού, σφράγισε την 7ετία λειτουρ-
γίας της Μακρονήσου, μιας χωρίς προηγούμενο φρικαλεότητας
της αντίδρασης, ενώ κρινόταν η κλιμάκωση του Εμφυλίου. Το
σχέδιο για τη δημιουργία του στρατοπέδου τίθεται σε εφαρμογή
στις 3 Απριλίου του ‘47. Για την απόφαση καθεαυτή, το χρόνο
που πάρθηκε και το πλήρες σκεπτικό επικρατεί σκοτάδι. Ως προς
τον προσδοκώμενο όμως στόχο, προκύπτει καθαρά ότι πέραν
της ‘αναμόρφωσης’ των ‘παραπλανημένων’ και μετάλλαξής τους
σε εθνικόφρονες δούλους του μοναρχοφασιστικού καθεστώτος,
η ίδρυση και συντήρηση του στρατοπέδου της Μακρονήσου εξυ-
πηρέτησε κυρίως την προσπάθεια απομόνωσης και συντριβής
όλων εκείνων που είχαν συνταχθεί με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και που αν
δεν ήταν ήδη, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σ’ ενεργητικούς υπο-
στηρικτές του ΔΣΕ. Γι’ αυτό δεν έφτανε όσοι πιάνονταν στα χέρια
τους να περιοριστούν, αλλά έπρεπε και να τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά, μέχρις ισοπέδωσης ή και εξολόθρευσης, αρχής γε-
νομένης από πολιτικούς κρατούμενους σε φυλακές κοντά σε εμ-
πόλεμες περιοχές. Σκόπιμα και σε βάθος χρόνου έχει ακόμα
αποσιωπηθεί το γεγονός, ότι το στρατόπεδο της Μακρονήσου
στήθηκε καθ’ υπόδειξη και με τη συνδρομή των αγγλο-αμερι-
κανών “συμμάχων”. Κι ενώ έχουν μεσολαβήσει επτά 10ετίες από
τότε, το βασικό αρχειακό υλικό που αφορά τα του στρατοπέδου,
παραμένει “θαμμένο”.

Έκοβε η φλόγα του δαδιού τη νύχτα σαν ψαλίδι
Ανοίγαμε μια οδοντωτή τρύπα μες στο σκοτάδι
και καταποντιζόμαστε μέσα της τραγουδώντας.

(Νικηφόρος Βρεττάκος)
Η βραχώδης, άνυδρη και άγονη Μακρόνησος, που χτυπιέται

ασταμάτητα από ανέμους τους χειμερινούς μήνες και πυρώνει ως
βαθιά τους καλοκαιρινούς, ουδέποτε κατοικήθηκε, κι ας απέχει
μόλις 5 χλμ. από το Λαύριο· στη βάση αυτή, άλλωστε, αξιολογή-
θηκε η καταλληλότητά της για εκτοπισμό. Κι ως φαίνεται, το σχέ-
διο για τον “ειδικού τύπου” εποικισμό της, δεν προέκυψε εν μία
νυκτί. Ήδη από το ‘46, δημιουργούνται Πειθαρχικά Τάγματα – Στρα-
τόπεδα επικίνδυνων δημοκρατικών φαντάρων στο Λιόπεσι, τη Λά-
ρισα, το Ντουντουλάρ Θεσσαλονίκης. Είναι δε σαφές, ότι η εξέλιξη
του “προγράμματος εκτόπισης”, θα συναρτηθεί άμεσα με την πο-
ρεία του Εμφυλίου. 

Η Μακρόνησος ανοίγει τις πύλες της στις 26 Μάη του 1947,
όταν μεταφέρονται αυτοί οι πρώτοι χαρακτηρισμένοι ως ‘επικίν-
δυνοι’ στρατιώτες. Εν ευθέτω χρόνω δημιουργούνται τρία Ειδικά
Τάγματα Οπλιτών (Α’ ΕΤΟ, Β’ ΕΤΟ και Γ’ ΕΤΟ), ενώ όσοι έφεδροι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί κρίνονται ‘ύποπτοι’, συγκροτούν
ξεχωριστό τάγμα. Εν συνεχεία μεταφέρονται οι Στρατιωτικές Φυ-
λακές Αθηνών (ΣΦΑ), όπου κρατούνται οι αξιωματικοί του ΕΛΑΣ,

υπόδικοι στρατοδικείων και οι αξιωματικοί που είχαν συμμετάσχει
στο κίνημα της Μέσης Ανατολής. 

Η Μακρόνησος θα εξελιχθεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης -
και εξόντωσης κομμουνιστών και αριστερών, που θα ζήλευαν ο
Χίμλερ και ο Μένγκελε. 

Είδα τη χώρα μου ανάστροφη
τα βουνά μου κυνηγημένα

τη γυναίκα μου πετροπέρδικα
Η πρώτη είδηση για το άνοιγμα της Μακρονήσου δημοσιεύεται

στο “Ριζοσπάστη”, στις 4 Ιούνη του ‘47, με τίτλο “Εξόριστοι Φαν-
τάροι”. Είκοσι μέρες μετά απ’ αυτήν τη δημοσίευση, στις 25 Ιούνη,
στην ίδια εφημερίδα, δημοσιεύεται επιστολή φαντάρων της Μα-
κρονήσου οι οποίοι περιγράφουν τη μεταφορά τους στο κάτεργο,
τα βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονται και το γενικότερο κα-
θεστώς τρομοκρατίας που επικρατεί. 

Τα βασανιστήρια, τα οποία γενικεύονται από την άνοιξη του ’48,
περιλαμβάνουν πολύωρο κουβάλημα πέτρας στον ήλιο, ατομικούς
ή ομαδικούς ξυλοδαρμούς, ομαδικό και μέχρι λιποθυμίας λιντσά-
ρισμα στις διαβόητες χαράδρες του νησιού, το μαρτύριο της δίψας
(ενίοτε με παστό μπακαλιάρο ή ρέγκα για συσσίτιο), κατάβρεγμα
με παγωμένο νερό, «καταδύσεις» στη θάλασσα (συχνά μέσα σε
τσουβάλι μαζί με γάτα), φάλαγγα, «αεροπλανάκι» (ορθοστασία με
τα χέρια στην έκταση, κρατώντας συχνά και πέτρες), απομόνωση
στα «σύρματα» (τους τέσσερις χώρους τιμωρητικού, αναγκαστικού
περιορισμού που περιφράσσονταν από αγκαθωτό συρματόπλεγμα),
πρόσδεση στα «σύρματα» ή στο «σιδηρωτήριον» (μια μεγάλη λεία
πέτρα που πύρωνε στον ήλιο), στραμπούληγμα χεριών, ποδιών ή
γεννητικών οργάνων, εικονικές εκτελέσεις και ό,τι άλλο προέκυ-
πτε από την προϊστορία των βασανιστών ή ενέπνεε η στιγμή. Δεν
έχουν καταμετρηθεί οι πολλοί που έχασαν τη ζωή τους από τα βα-
σανιστήρια και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στη Μακρόνησο,
που έμειναν ανάπηροι ή έχασαν τα λογικά τους....

Εμάς τα σπίτια μας είναι όλοι οι δρόμοι
που στα σπλάχνα τους κοιμούνται

τόσοι σκοτωμένοι
(Στίχοι του Τάσου Λειβαδίτη)

Απόσπασμα από γράμμα του Άρη Αλεξάνδρου από τη Μακρό-
νησο προς το φίλο του Χρήστο Θεοδωρόπουλο: “[…] Ένας ανθυ-
πολοχαγός, περιστοιχισμένος από ροπαλοφόρους αλφαμίτες, μας
έβγαλε ένα σύντομο λογύδριο (οι Έλληνες από δω, οι Βούλγαροι
από κει). […] Μετά το τέλος του λογύδριου δεν κουνήθηκε κανένας.
Είπαν τότε στην πρώτη εξάδα να προχωρήσει και οι αλφαμίτες
εφορμήσαν αμέσως και αρχίσανε να χτυπάνε με τα ρόπαλα, ένας
ή και δυο τον κάθε κρατούμενο. Κοίταζα, θυμάμαι, να δω όσο το
δυνατόν περισσότερα ανεβοκατεβάσματα των ροπάλων ταυτόχρο-
να, αλλά το μάτι δεν έχει βέβαια αυτή τη δυνατότητα, […] αναγκα-
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ζόμουν να μετατοπί-
ζω συνεχώς το
βλέμμα μου και τε-
λικά το κάρφωσα σ’
έναν και μόνο βασα-
νιζόμενο, που είχε
πέσει, όπως και οι
άλλοι, στο καταπρά-
σινο χορτάρι […] –
είχε και αγριολού-

λουδα, αν δεν κάνω λάθος, λιακάδα, χαρά Θεού – και είχε κουβα-
ριαστεί σαν έμβρυο στην κοιλιά της μάνας του για ν’ αποφύγει τα
χτυπήματα - άκουγα τους ξύλινους γδούπους πάνω στα κόκαλα
και πού και πού έναν ήχο διαφορετικό, κάτι σαν κρακ, όταν έσπαγε
πιθανότατα κάποιο κόκαλο – παΐδι ήτανε, καλάμι ή ωλένη; […] 

Από τη Μακρόνησο, εκτός από στρατεύσιμους που αξιολογούν-
ται ως ύποπτοι κι επικίνδυνοι για το στράτευμα λόγω των πολιτι-
κών τους πεποιθήσεων και της σχέσης τους με το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ
και το ΚΚΕ, αξιωματικούς κι αντάρτες του ΕΛΑΣ και μέλη κ’ στε-
λέχη του ΚΚΕ, θα περάσουν και διάφορες άλλες κατηγορίες κρα-
τουμένων: μέλη και στελέχη του Αγροτικού Κόμματος, ανήλικοι
πολιτικοί κατάδικοι, εξόριστες γυναίκες από το Τρίκερι και, μια
ειδική κατηγορία, Μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε υποχρεωτική παρα-
μονή στη Μακρόνησο, είχαν εξαναγκαστεί και δεκάδες χιλιάδες
Πόντιοι κατά τη 2ετία 1922-23, με την αιτιολογία της λοιμοκάθαρ-
σης. Αρκετοί απ’ αυτούς, μη αντέχοντας στις απάνθρωπες συν-
θήκες, άφησαν εκεί την τελευταία τους ανάσα. 

Η φυλακή μας είναι ξέσκεπη εδώ, Ναζίμ,
Γκρεμότοπος που τόνε ζώνει η πίκρα

Εδώ δεν άραξε άλλο τίποτα ποτέ
παρά μονάχα οι δήμιοι κι οι βοριάδες.

(στίχοι του Μενέλαου Λουντέμη)
Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει πιο παραστατικά τη φονική

συνθήκη της Μακρονήσου και της μεγάλης σφαγής του ’48, από
τον πρωτοπόρο μαχητή κομμουνιστή Νίκο Βοσνίδη, που χάθηκε
στις 21 Δεκέμβρη του 2014. Ίσιος κι ασυμβίβαστος, αντιτάχθηκε
σθεναρά στην καταστροφική ρεβιζιονιστική πολιτική που επικρά-
τησε μετά το 1956 στο κομμουνιστικό κίνημα, στρατευόμενος στις
γραμμές του μαρξιστικού-λενινιστικού κινήματος ως την τελευταία
του πνοή. Από παλιότερη συνέντευξη στο ΛΑΪΚΟ ΔΡΟΜΟ είναι τ’
αποσπάσματα από την αφήγησή του: 

“[…] Ο κόσμος που υπήρχε την εποχή εκείνη στο Μακρονήσι ξε-
περνούσε τις 20.000, μπορεί να ήταν και 21.000 με 22.000. Με την
αποσυμφόρηση […] που γινόταν από τα Τάγματα, σε μια αποστολή
έφυγα κι εγώ από το Γ’ Τάγμα και πήγα στο Πρώτο Τάγμα. Εκεί, η
ζωή ήταν αβέβαιη. […] Αλλά αυτοί ήξεραν τι μας περιμένει.. […]

Στις 29 Φλεβάρη του 1948, ήταν Κυριακή πρωί, κάναμε το
πρωινό προσκλητήριο στο γήπεδο του Στρατοπέδου, και αφού τε-
λείωσε το προσκλητήριο μας είπαν να πάμε στο χώρο του Θεά-
τρου. […] Άρχισαν οι λόγοι, 6.000 στρατός, εφτά λόχοι ήταν, 800-
900 άτομα ο καθένας. […] Εκεί που τελείωνε ο στρατός, στον τε-
λευταίο λόχο όρμησαν ορισμένοι Αλφαμίτες επάνω κι άρχισαν να
χτυπάνε τους στρατιώτες. Αρχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε, να φω-
νάζουμε, […] κι εκείνη την ώρα είχαν έτοιμα τα πολυβόλα, πάνω
από το Λόχο Διοίκησης, κι έβαλαν με τα πολυβόλα μέσα στον κό-
σμο. […] Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν έξι άτομα και να
τραυματιστούν 10-11 άλλοι, οπότε σταματήσαμε οι υπόλοιποι,
κατεβήκαμε μπροστά στη σκηνή του Διοικητή και […] φωνάζαμε:
[…] «Θέλουμε δικαιοσύνη», κατεβάσαμε τη σημαία μεσίστια, τρα-
γουδούσαμε τον Εθνικό Ύμνο. Τελικά μετά από μια ώρα ήρθε ο
Βασιλόπουλος, που είχε διοριστεί για να προκαλέσει τα γεγονότα
αυτά – εκείνες τις μέρες τον είχαν αλλάξει. […] Είπε θα αποδώσει
δικαιοσύνη, μαζευτήκαμε στις σκηνές μας εμείς και περιμέναμε.

Αλλά αυτοί ετοιμάζανε άλλα, δεν ικανοποιήθηκαν μ’ αυτά τα γε-
γονότα. […] Την άλλη μέρα το πρωί ήρθε ο Μπαϊρακτάρης με την
ακταιωρό, μπροστά από το Μακρονήσι και φώναζε από τα μεγά-
φωνα «Συγκεντρωθείτε στον 7ο λόχο, […] συγκεντρωθείτε εκεί
για να γλυτώσετε από τους κομμουνιστές. Εγκαταλείψτε τους».
Κανένας όμως δεν κουνιόταν. Άρχισε να λέει ότι όποιος δεν πάει
στις 11 η ώρα θα μετανιώσει πικρά, και κάθε τέταρτο που περ-
νούσε μας έλεγε ότι έμεινε μία ώρα, τρία/τέταρτα, μισή ώρα,
ώσπου έφτασε 11 η ώρα και φέρανε τους ροπαλοφόρους με τα
μπαμπού στα χέρια, αρχίσανε […] να μας χτυπάνε, τους λέγαμε
“αδέλφια μας είστε, γιατί μας χτυπάτε; τι κάναμε;” Αλλά όταν εί-
δαν ότι με τα μπαμπού δεν μπορούσαν να διαλύσουν και να πο-
δοπατήσουν τον στρατό, τους απέσυραν και τους έδωσαν τα αυ-
τόματα στο χέρι. Και αρχίσανε αυτοί να ρίχνουν ριπές μέσα στον
κόσμο. Υποχρεωτικά μαζευτήκαμε κάτω, συγκεντρωθήκαμε με-
ταξύ των μαγειρείων και της θάλασσας που ήταν μια απόσταση
50μ., μας κλείσαν και από τις δυο πλευρές και μη έχοντας τι άλλο
να κάνουμε, ορισμένοι πέφταν στη θάλασσα για να πνιγούν – βλέ-
ποντας αυτή την κατάσταση καθίσαμε προσοχή, ψάλλαμε τον εθνι-
κό Ύμνο. Και μετά είδαν που είδαν αυτοί, ανοίξαν τη μια πλευρά
και από την άλλη πλευρά μας κυνηγούσαν με τα αυτόματα. Και
μας μαζέψαν στον 7ο λόχο. Αδιαμφισβήτητα το έγκλημα οργα-
νώθηκε από το γενικό επιτελείο με επικεφαλής τον Μπαϊρακτάρη,
ο οποίος ανέλαβε όλο το «έργο». […] Το κατηγορητήριο που μας
απεύθυναν μετέπειτα ήταν ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε στάση,
να πάρουμε το στρατό πάνω από το Μακρονήσι, να τον κατεβά-
σουμε στην Αττική, να καταλάβουμε την Αθήνα, και να την παρα-
δώσουμε στους αντάρτες. Με αυτό το κατηγορητήριο θέλαν να
δικαιολογήσουν το έγκλημα της Μακρονήσου. […]

Ακριβής απολογισμός της σφαγής δεν υπάρχει. Σύμφωνα μ’
εκτιμήσεις παριστάμενων, οι νεκροί υπερβαίνουν τους 300 - αμέ-
τρητοι οι τραυματίες. Με το πέρας της επιχείρησης, ο Βασιλικός
Επίτροπος παραπέμπει 116 στρατιώτες – κρατούμενους του ΑΕ-
ΤΟ, στο Έκτακτο Στρατοδικείο για “σύσταση μαχητικής ένοπλης
ομάδας, κατάληψη της στρατιωτικής εξουσίας, βιαιοπραγίες εις
βάρος αξιωματικών” κ.λπ. Επιβάλλονται ιδιαίτερα βαριές ποινές,
και το Μάρτη δημιουργείται η ΣΦΑ (Στρατιωτικές Φυλακές Αθη-
νών) για τα έκτακτα στρατοδικεία. Από τον Ιούλιο του ’48 ξεκινάει
η μεταφορά στο Μακρονήσι πολιτικών εξόριστων από διάφορα
νησιά του Αιγαίου. Θα μεταφερθούν ανήλικα παιδιά, έφηβοι, αλλά
και τρόφιμοι αναμορφωτηρίων όπως χαρακτηριστικά της Κηφι-
σιάς. Λίγο αργότερα θα διαμετακομιστούν κι εξόριστες γυναίκες.
Το 1949 μεταφέρονται μαζικά προς “αναμόρφωσιν” οι χιλιάδες
εκτοπισμένοι της Ικαρίας, της Λήμνου, του Άη Στράτη, που θα
καλύψουν το στρατόπεδο των πολιτικών εξόριστων, βάσει του ΟΓ
ψηφίσματος που προέβλεπε τη σταδιακή μεταφορά στη Μακρό-
νησο του συνόλου των κρατουμένων από τις διάφορες φυλακές
του τόπου. 

Στη Μακρόνησο θα μεταφερθεί από τη Λήμνο κι ο πρώην δι-
μοιρίτης του λόχου “Λόρδος Μπάυρον”, μέλος της ΕΠΟΝ και του
ΚΚΕ από το ’43, Φοίβος – Φώτης Τσέκερης, που θρήνησε, όπως
τόσοι και τόσοι πρώην συνεξόριστοί του που τον ακολούθησαν
στη Μακρόνησο, τον Ντικ του Μούδρου. Μικρά αποσπάσματα
από σχετική αφήγησή του:

“[…] Ο σκύλος μας ο Ντικ αγαπούσε και προστάτευε τους εξό-
ριστους στο Μούδρο. Μισούσε τους χωροφύλακες και το μίσος
του αυτό το έδειχνε πάντα. […] Φαίνεται ότι είχε αντιληφθεί το
ρόλο που παίζανε […] οι χωροφύλακες και μόλις τους έβλεπε
αναστάτωνε με γαυγίσματα όλο το Στρατόπεδο. […] Τον βλέπαμε
σαν ένα συγκρατούμενό μας και μάλιστα από τους πιο αγαπη-
τούς.. […] Ζούσε και αυτός σαν εξόριστος. Συμμετείχε στη ζωή
μας. Χαιρόταν με τις χαρές μας, χοροπηδώντας και κουνώντας
την ουρά του και λυπόταν με τις λύπες, σκύβοντας το κεφάλι και

Σελίδες 
από την ιστορία
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μένοντας ακίνητος. Στο προσκλητήριο που γινόταν κάθε μέρα,
από τους πρώτους ο Ντικ έπαιρνε τη θέση του. […] 

Η έκβαση του εμφυλίου, τον Αύγουστο του ’49, σφραγίζει την
περαιτέρω εξέλιξη. Τον Οκτώβρη εγκαινιάζεται το πογκρόμ των
πολιτικών εξόριστων. 

Γυρίσανε πολλοί σημαδεμένοι απ’ του καιρού την άγρια πληρωμή
στο μεσοστράτι τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεργιάνι μια στιγμή
και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή

Από το Νοέμβρη μέχρι και το Γενάρη του ‘50, κλιμακώνονται οι
βασανισμοί - ανείπωτης κατά κανόνα αγριότητας – στη ΣΦΑ. Το
Γενάρη του ’50, μεταφέρονται οι 1200 περίπου εξόριστες γυναίκες
του Τρίκερι, και δολοφονείται εν ψυχρώ ο ναυτεργάτης-συνδικα-
λιστής Δημήτρης Τατάκης.

(Με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου)
1 Νοεμβρίου

Η καταχνιά έχει μαύρες φτερούγες σαν τις κάργιες
δεν έχει διόλου μάτια

ψάχνει με την τυφλότητά της τα μάτια μας τις τσέπες μας
όπως η γριά χαρτορίχτρα την παλάμη μας.

Στο Μακρονήσι, όπως άλλωστε και στον Άη Στράτη νωρίτερα,
θα εκτοπιστούν τα φωτεινότερα πνεύματα του τόπου, οι περισ-
σότεροι απ’ τους καλλιτέχνες που είχαν πυκνώσει νωρίτερα τις
γραμμές της Εαμικής Αντίστασης και του ΚΚΕ. Εκτός από το Γιάν-
νη Ρίτσο και τον Τάσο Λειβαδίτη, που θ’ αρνηθούν ως το τέλος
να υπογράψουν δήλωση, ενδεικτικά αναφέρουμε και τους ποιητές
Κώστα Κουλουφάκο και Νίκο Καρούζο, τους πεζογράφους Με-
νέλαο Λουντέμη και Θέμο Κορνάρο, το σκηνοθέτη Νίκο Κούν-
δουρο και το Θανάση Βέγγο, το Δημήτρη Φωτιάδη των “Ελεύθε-
ρων Γραμμάτων”, το μεγάλο του Εθνικού θεάτρου Τζαβαλά Κα-
ρούσο, τον Μικρασιάτη Ευθύφρονα Ηλιάδη, την Αλέκα Παΐζη, τον
σκηνογράφο Τάσο Ζωγράφο, το Μίκη Θεοδωράκη και το Γιώργο
Φαρσακίδη. 

Ο Λουντέμης θα πει για τη Μακρόνησο: «Αυτό πού ένιωσα ξαφ-
νικά ήταν πιο δυνατό απ’ τη ζωή μου… Και γι’ αυτό την ξέχασα».

Τα θανατονήσια και τα πεδία του μαρτυρίου, μετατρέπονται όχι
μόνο σε φυτώρια αντίστασης, τιμής κι αξιοπρέπειας, αλλά και
δημιουργικής πνοής. 

“Τοπίο θανάτου αλλά και σύμβολο αντίστασης, η Μακρόνησος
θ’ αποτελέσει ένα σταθερό άξονα για την ποιητική και πολιτική
ηθική της μεταπολεμικής ποίησης”, σημειώνει ο Γιάννης Παπα-
θεοδώρου, καθηγητής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
“[…] Η νύχτα! Είναι κι αυτή στα κάτεργα μαζί μας”. 

Στις 5 Μάρτη διενεργούνται εκλογές, όπου στην καταμέτρηση
διαπιστώνεται ότι ακόμα και καθεστωτικοί στρατιώτες είχαν ψη-
φίσει την ΕΠΕΚ του Πλαστήρα και τη Δημοκρατική Παράταξη. Θα
καταγραφούν στη συνέχεια 2000 νέοι ανακλησίες, οι οποίοι μαζί
με κείνους που δεν είχαν υπο-
γράψει πριν δήλωση, θα μετα-
φερθούν στον Άη Στράτη. 

Το Μακρονήσι καταργείται
ουσιαστικά στα 1954, διατηρεί-
ται ωστόσο ως το 1958 με ελά-
χιστους στρατιώτες. Κατά τη
διάρκεια της Δικτατορίας στρα-
τόπεδα εκτοπισμού ιδρύονται
και στο Παρθένι και το Λακκί
της Λέρου, όπου έγκλειστοι ψυ-
χασθενείς και πολιτικοί κρα-
τούμενοι συστεγάζονται, χωρι-
ζόμενοι μόνο από ένα συρματό-
πλεγμα. Ξεχωριστή παρακατα-
θήκη της 4ετίας των εξόριστων

στο νησί, οι μοναδικές αγιογραφίες που ζωγραφίζουν στην Αγία
Κουρά, με κάθε σύνθεση ένα συμβολισμό όπου ο αδύναμος επι-
βάλλεται στον ισχυρό, με αγίους χωρίς φωτοστέφανο και τον Χρι-
στό ν’ απεικονίζεται σαν το νεότερο εξόριστο.

Η Γυάρος, λειτουργεί ως τόπος εξορίας σε τρεις περιόδους.
Στη διάρκεια της πρώτης, από το 1947 ως το 1952, τα κτίρια των
φυλακών χτίζονται από τις χιλιάδες των κρατουμένων, που στε-
γάζονται στο μεταξύ σε αντίσκηνα. Το αρχικό πρόγραμμα προβλέ-
πει την αποστολή 10.000 κρατουμένων, και στη Γυάρο μετακομί-
ζουν σχεδόν ακέραιες τότε οι περισσότερες φυλακές της χώρας.
Συνολικά κατά την περίοδο αυτή, θα περάσουν 14.500 πολίτες κα-
ταδικασμένοι από Έκτακτα Στρατοδικεία. Η δεύτερη περίοδος εί-
ναι από το 1954 έως το 1961, και η τρίτη, τα χρόνια της χουντικής
δικτατορίας, και συγκεκριμένα από το 1967 ως το 1968, και λίγους
μήνες στη διάρκεια του ‘73. Ως τόπος κράτησης στη διάρκεια της
7ετίας θα λειτουργήσει και το πάλαι ποτέ Αμαλίειο Ορφανοτροφείο
στον Ωρωπό, ενώ μεμονωμένες εκτοπίσεις θα γίνουν σε διάφορα
νησιά και στην Κρήτη. 

Η διεθνής κατακραυγή κι η απόπειρα για ένα επιφανειακό εκ-
δημοκρατισμό, οδηγούν το καλοκαίρι του 1973 σε κατάργηση του
στρατοπέδου της Γυάρου και σε απόλυση των κρατουμένων. Οι
τελευταίοι εγκαταλείπουν το νησί τον Ιούλιο του 1974. Απ’ τη Γυάρο
θα περάσουν ως την οριστική της κατάργηση 18.500 κρατούμενοι.
Το 2002 το νησί χαρακτηρίζεται ιστορικός τόπος, αλλά αποχαρα-
κτηρίζεται πάλι το 2011 – προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιω-
τικές επενδύσεις. 

(Με τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη) 
Ερχόμαστε από πολύ μακριά

πηγαίνουμε πολύ μακριά
βαδίσαμε μες στη λάσπη και το αίμα

βαδίσαμε πάνω στα κόκαλα των παιδιών μας
βαδίσαμε χιλιάδες χρόνια για νάρθουμε

Οι δεσμώτες της Ακροναυπλίας και των Γιούρων, του Άη Στράτη
και της Μακρονήσου, διαλεχτοί εκπρόσωποι μιας χαλύβδινης γε-
νιάς, σηκώθηκαν στο ύψος της μεγάλης απαίτησης, στρέφοντας
το βλέμμα στο δοκιμαζόμενο λαό και τις γενιές που έρχονταν. Κα-
τανοώντας ότι αυτή δεν ήταν παρά μια στιγμή στο μακρύ δρόμο του
αγώνα για το δίκιο και τη λευτεριά, σταθερά συστοιχιζόμενοι γύρω
από τις αξίες και τα οράματα που αιμάτωσαν σε βάθος χρόνου την
επίπονη διαδρομή τους, έμειναν ορθοί ανάμεσα στις Συμπληγάδες. 

είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί
εμείς που βγάζουμε το κάρβουνο και κρυώνουμε

είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα
κι ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο

παραμερίστε.
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Επίσκεψη ΤΙΜΗΣ και ΜΝΗΜΗΣ
στη Μακρόνησο, Κυριακή 21 Μάη 2017

Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από το άνοιγμα του

στρατοπέδου εξορίστων της Μακρονήσου, την Άνοιξη του

1947, οργανώνουμε επίσκεψη στο μαρτυρικό νησί, στις 21

Μάη, με σκοπό να αποτίσουμε φόρο τιμής στους λαϊκούς

αγωνιστές που πάλεψαν για τα μεγάλα ιδανικά του σοσια-

λισμού. 
(Αναχώρηση με πούλμαν από το Μουσείο 9:00 π.μ., άφιξη στο Λαύριο
10:00 και από κει στη Μακρόνησο. Η περιήγηση στο νησί θα διαρκέσει
γύρω στις τρεις ώρες και επιστροφή στην Αθήνα 15:00-16:00. Η συμ-
μετοχή είναι 15 ευρώ. Συμμετοχή μέχρι 10 Μάη)
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Σελίδες 
από την ιστορία

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι θέσεις του Δ. Γληνού (1882-1943) για το Εθνικό Ζήτημα 
όπως διαμορφώνονται από τη νεότητα (1907) έως την ωριμότητά του (1936-1943).

Η ιδεολογική και πολιτική εξέλιξη του Δ. Γληνού «από τον Μιστριώτη στον Λένιν» αποτέλεσε αντικείμενο
έρευνας και μελέτης από την πρώτη επέτειο μνήμης (27/2/1946) έως και σήμερα. Στο διάστημα αυτό μελε-

τήθηκε και αναδείχθηκε η προσφορά του στη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και τους κοινωνικούς και εθνι-
κοαπελευθερωτικούς αγώνες. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του πραγματοποιούνται τα επι-

στημονικά συνέδρια του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (1982) και του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (1983), ενώ εκδίδονται τα «Άπαντα» τ.1 (1898-1910) και τ.2 (1910-1914), Αθήνα 1983, με

σχόλια και εισαγωγή του Φίλιππου Ηλιού. Προδρομικά είχαν εκδοθεί οι «Εκλεκτές Σελίδες» (τόμοι 4, επι-
μέλεια Λουκά Αξελού, Αθήνα 1971-1975). Το ενδιαφέρον της μαχόμενης εκπαιδευτικής κοινότητας για το

έργο του Δ. Γληνού αποτυπώνεται στα αφιερώματα για το Δάσκαλο στα περιοδικά «αντιτετράδια της εκπαί-
δευσης» (τ. 60/61, 2002) και «Θέματα Παιδείας» (τ.15-16,2003/4).

Κατά ευτυχή συγκυρία το άρθρο αυτό συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
(1917) και την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917), η οποία ενέπνευσε και επέδρασε στην ιδεολογική εξέλιξη

του Δημ. Γληνού. Οι θέσεις του Γληνού για το Έθνος και το Εθνικό Ζήτημα αποκτούν πολιτικό ενδιαφέρον σε μία εποχή που η
παγκοσμιοποίηση –ο ιμπεριαλισμός όπως θα ‘λεγε ο Δάσκαλος– αμφισβήτησε την έννοια του Έθνους και της εθνικής ανεξαρ-

τησίας. Κυρίαρχες «σχολές» σκέψης στην ιστορία και την οικονομία, όπως ο νεοφιλελευθερισμός, ο μεταμοντερνισμός και ο
αναθεωρητισμός αμφισβήτησαν την ύπαρξη της εθνικής ιστορίας και οικονομίας και διατύπωσαν διάφορες θεωρίες για το

Έθνος ως “φαντασιακή κατάσταση” (Benedict Anderson) και για το τέλος της Ιστορίας (Francis Fukuyama).
Ωστόσο, οι πρόσφατες αποικιοκρατικές δανειακές συμβάσεις (Μνημόνια) επανέφεραν στη μνήμη τα «δάνεια της ανεξαρτη-

σίας» (1824, 1825), το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο (1897), και έθεσαν στην επικαιρότητα το εθνικό ζήτημα. Ο φασισμός, με προ-
μετωπίδα το Έθνος και την Πατρίδα, ξαναβγήκε στο προσκήνιο της Ιστορίας. Με την καπιταλιστική κρίση, ιμπεριαλισμός και

φασισμός έθεσαν το εθνικό ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Στην έξαρση του εθνικισμού και του ρατσισμού που προκαλούν την
Ιστορία, ποια είναι η απάντηση της Αριστεράς και του Γληνού για το Έθνος και το Εθνικό Ζήτημα;

Ο Δημήτρης Γληνός 
και το Εθνικό Ζήτημα



γράφει ο Γιάννης Σπυράλατος

Η ιδεολογική «Πορεία προς τα Αριστερά» του
Δ. Γληνού, η μετάβαση από την αστικοδημοκρα-
τική (1907-1927) στη σοσιαλιστική περίοδο
(1927-1943), υπήρξε μια «βραδύτατη εξέλιξη»
με αγώνα μέσα στα πράγματα, μια συνεχής δια-
λεκτική υπέρβαση με συνεχείς ρήξεις, από τον
άδειο καθαρευουσιάνικο βερμπαλισμό (1901),
έως τις αστικές εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμί-
σεις (1913, 1917, 1924, 1925), τη διάσπαση του
Εκπαιδευτικού Ομίλου (1927) και την ένταξή του
στο ΚΚΕ (1936).

Ο Γληνός δεν ασχολήθηκε θεωρητικά και συ-
στηματικά με τη μελέτη του Έθνους και του εθνι-
κού ζητήματος, αλλά μάλλον διατύπωσε ορισμέ-
νες θέσεις ανάλογα με την ιστορική και πολιτική
συγκυρία, στο πλαίσιο του διαλεκτικού και ιστο-
ρικού υλισμού, σε συνάρτηση με το γλωσσικό,
εκπαιδευτικό και κοινωνικό ζήτημα του πρώτου
μισού του 20ου αιώνα.

Από τη νεανική μαρξιστική περίοδο (Ιένα,
1907-1909) έως την περίοδο της λενινιστικής
ωριμότητας (1936-1943) η προσέγγιση του γλωσ-

σοεκπαιδευτικού και του εθνικοκοινωνικού ζη-
τήματος γίνεται ενιαία και διαλεκτικά. Η μετά-
βαση από το ένα ζήτημα στο άλλο (γλωσσικό, εκ-
παιδευτικό, κοινωνικό, εθνικό) πραγματοποιείται
διαλεκτικά, εφόσον κάθε φορά διαπιστώνονται
τα όρια και οι αντιφάσεις του κάθε ζητήματος.

Όταν συμπληρώθηκε ο κύκλος από το Μι-
στριώτη και τον Γ. Σκληρό ως τον Λένιν και τον
Στάλιν, ο γλωσσικός και εκπαιδευτικός μεταρ-
ρυθμιστής είχε γίνει κοινωνικός επαναστάτης.
συνδέοντας το κοινωνικό (ταξικό) και εθνικό ζή-
τημα θεωρητικά με το μαρξισμό-λενινισμό της
Γ΄ Διεθνούς και πρακτικά με τον εθνικοαπελευ-
θερωτικό αγώνα του ΕΑΜ. Το εθνικό ζήτημα ως
η μεγάλη ενοποιητική θεωρία περιελάμβανε και
έλυνε ταυτόχρονα όλα τα προηγούμενα ζητήματα
(γλωσσικό-εκπαιδευτικό-κοινωνικό).

Η γλωσσική αφετηρία του Γληνού προσδιορί-
στηκε από την προσήλωσή του στην καθαρεύου-
σα, το ρομαντικό πατριωτισμό και την υποστήρι-
ξη της Μεγάλης Ιδέας. Το 1901, μαζί με τον Μ.
Τριανταφυλλίδη, συμμετέχει στα “Ευαγγελικά”

στο πλευρό του Γ. Μιστριώτη. Ωστόσο, η συνερ-
γασία του με τον “Νουμά” του Δημ. Ταγκόπουλου
τον φέρνει πιο κοντά στο δημοτικισμό, που προ-
βάλλει ως λύση στο γλωσσικό και κοινωνικό ζή-
τημα της εποχής. Τη δεκαετία 1900-1910 το
γλωσσικό ζήτημα, η αντίθεση δημοτικισμού και
καθαρεύουσας, συμπυκνώνει την κοινωνική (τα-
ξική) αντίθεση μεταξύ της “πλουτοκρατίας” και
της μικροαστικής και εργατικής τάξης, όπως
υποστήριζε ο Γ. Σκληρός στην ανάλυση του Κοι-
νωνικού Ζητήματος. Το βιβλίο του Γ. Σκληρού
“Το Κοινωνικόν μας Ζήτημα”, που γράφτηκε στην
Ιένα της Θουριγγίας (Ιανουάριος 1907) και τυπώ-
θηκε στην Αθήνα σε 500 αντίτυπα (Ιούνιος 1907),
αποτέλεσε αφορμή για διάλογο στο περιοδικό
“Νουμάς” από το 1907/8-1908/9 και άσκησε με-
γάλη επιρροή στους διανοούμενους της εποχής,
δημοτικιστές και σοσιαλιστές. 

Ο Γληνός αναφέρει: “Στα 1907 με τη συζήτηση
στο “Νουμά” έγινα σοσιαλιστής, στα 25 μου χρό-
νια φωτίστηκα για το κοινωνικό ζήτημα”. Ένα
χρόνο αργότερα μεταβαίνει στην Ιένα για σπου-
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δές, γνωρίζεται προσωπικά με τον Γ. Σκληρό και
μελετάει το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό.

Από την ιστορικοϋλιστική ανάλυση του Γ.
Σκληρού επηρεάζεται σαφώς, όπως φαίνεται στο
μεταγενέστερο έργο του, το οποίο αποδέχεται τα
βασικά συμπεράσματα του “Κοινωνικού Ζητήμα-
τος”: (α) Η μετάβαση από το φεουδαλο-αριστο-
κρατικό Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, και στην
ελληνική αστική επανάσταση (1821) δεν έλυσε το
κοινωνικό ζήτημα. (β) Το ουτοπιστικό όνειρο της
“Μεγάλης Ιδέας” και το ιδεώ-
δες της ανασύστασης του ελ-
ληνικού βυζαντινού κράτους
αποδείχθηκε ανέφικτο και
εθνικά ανεδαφικό και (γ) Η κα-
θήλωση στις “μεγάλες ιστορι-
κές παραδόσεις” ήταν μια
αδιέξοδη επιστροφή στο πα-
ρελθόν (προγονοπληξία) και
μια αυτούσια μεταφορά παρω-
χημένων “αξιών”.

Αυτές τις “μεγάλες ιστορι-
κές παραδόσεις” μελετάει ο Δ.
Γληνός στο έργο του “Έθνος
και γλώσσα” (Αύγουστος 1916)
και διατυπώνει τη θεωρία του
δημιουργικού και άγονου ιστο-
ρισμού.

Στο “Κοινωνικό μας Ζήτη-
μα” ο Γ. Σκληρός είχε προαναγγείλει με σχεδόν
προφητικό και μοναδικό τρόπο το αδιέξοδο του
γλωσσικού ζητήματος, αφού “το γλωσσικό ζή-
τημα δεν λύνεται με τις σημερινές ακαδημαϊκές
συζητήσεις, αλλά στους κοινωνικούς αγώνες,
όπου οι δημοτικιστές “εκλήθησαν υπό της ιστο-
ρίας να παίξουν σπουδαίον ρόλον εις την ανα-
γέννησιν της κοινωνίας”.

Η επιτακτική ανάγκη για τη λύση του γλωσσι-
κού σε συνάρτηση με το κοινωνικό και το εθνικό
ζήτημα εκφράζεται στην αρθρογραφία του “Νου-
μά”, όπου το Ανατολικό Ζήτημα και η επανάστα-
ση του Νεοτούρκων αποτελούν τα κυρίαρχα εθνι-
κά θέματα. Ο Γ. Σκληρός στο άρθρο του “Το Ζή-
τημα της Ανατολής” (Νουμάς, φ. 360, 362-364,
Αθήνα 1909) εξετάζει με τη μέθοδο του ιστορι-
κού υλισμού τη γέννηση και ιστορία του ανατο-
λικού ζητήματος. 

Στο “Ανατολικό Ζήτημα” του Γ. Σκληρού η γέν-
νηση του Ελληνικού Έθνους και η αφύπνιση της
εθνικής συνείδησης συσχετίζεται με την κοινω-
νική (αστική) θέση των Ελλήνων στη φεουδαρ-
χική Τουρκία (Οθωμανική Αυτοκρατορία). Για το
λόγο αυτό η λύση του Ανατολικού Ζητήματος
εξαρτάται από τις ενδοαστικές αντιθέσεις Ελλά-
δας και Τουρκίας, ενώ μετά την Επανάσταση των
Νεότουρκων (1908) επιβάλλεται η δημιουργία
“μιας γενικής ένωσης όλων των μη τουρκικών
στοιχείων (Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων, Αλβα-
νών, Βλάχων) σε ένα πολιτικό συνασπισμό και
μια ανάλογη πανβαλκανική συμμαχία των κρατών
του Αίμου”.

Το αίτημα του Γ. Σκληρού για μια Βαλκανική
Ομοσπονδία ως λύση του Ανατολικού Ζητήματος
αποτελεί αφορμή για τη δημοσίευση της εργα-
σίας “Η Τουρκική μεταπολίτευσις και αι συνέ-
πειαι αυτής” (περ. “Ελληνισμός”, Ιένα, Ιούλιος
1909) την οποία ο Δ. Γληνός χαρακτήρισε ως “την
πρώτη μελέτη μου με τη μαρξιστική μέθοδο” και
“σοβαρότατη μελέτη γιατί σ’ αυτήν προείδα το
βαλκανικό πόλεμο του 1912 “.

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται με τη “γεννητική
μέθοδο” (ιστορικός υλισμός) η εξέλιξη του Ανα-
τολικού Ζητήματος με αφορμή την επανάσταση
των Νεότουρκων (1908), η οποία “αν και δεν έχει
τυπικά (καθαρά) αστικά χαρακτηριστικά των επα-
ναστάσεων της Ευρώπης είναι αστική και σήμερον
κυριαρχεί εν Τουρκία, τουρκική αστική τάξις”. Το
γεγονός της εθνικής αστικής αφύπνισης στα Βαλ-
κάνια έθεσε το ζήτημα της συγκρότησης του
Έθνους και των ιδιαίτερων “χαρακτηριστικών” με

τα οποία το άτομο εντάσσεται
σε κοινότητες ή ενώσεις με
“την αυτήν ιδεολογίαν, δηλα-
δή συνείδησιν φυλετικής
συγγένειας, κοινάς παραδό-
σεις, κοινά ήθη και έθιμα,
κοινούς πόθους και ιδεώδη,
και το σπουδαιότερον πάν-
των, την ιδίαν γλώσσαν. Εκά-
στη ομάς ατόμων συνδεδε-
μένη δια των δεσμών τούτων
και ενωμένη δια τινός τοπι-
κής συνέχειας, αποτελεί
μίαν πατρίδαν και ένα
έθνος”.

Από τον παραπάνω ορι-
σμό του Έθνους φαίνεται ότι
ο Γληνός, όπως και ο Γ.
Σκληρός, υποστηρίζουν ότι

“πάσα ομάς ατόμων εχόντων κοινήν πατρίδα, τεί-
νουσα εις τον να κατακτήση δι΄ εαυτήν όλας τας
αστικάς ελευθερίας και να αποκλείση τας άλλας
ομάδας, θέλει γίνη κράτος. Η έννοια κράτος και η
έννοια έθνος τείνουσιν αδιακόπως να συμπέσω-
σιν, να γίνωσιν έννοιαι επάλληλοι”. Ωστόσο, ο Γλη-
νός διαπιστώνει ότι ενώ η εθνική ταυτότητα στα
ομογενή κράτη δεν δημιουργεί εθνικά ζητήματα
(Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ελλάς) αντίθετα στα πο-
λυεθνικά κράτη όπου η ιδέα κράτους και πατρίδας
δεν συμπίπτουν, ανακύπτουν κατά τον 19ο αιώνα
τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα (Ανατολικό, Ιρλαν-
δικό, Πολωνικό, Φινλανδικό). Για το Γληνό είναι
φανερό ότι το εθνικό ζήτημα δημιουργείται επειδή
η “κρατούσα εθνικότης” δηλαδή η κυρίαρχη
“αστική πατρίς” (αστική τάξη) σε κάθε κράτος
προσπαθεί να επιβάλλει τη γλώσσα και τον πολι-
τισμό της. Επομένως για τη λύση του Ανατολικού
και Εθνικού Ζητήματος πρωταρχική σημασία έχει
η απαίτηση για αστικά δικαιώματα (γλώσσα, εκ-
παίδευση, αυτοδιοίκηση). 

Στο πλαίσιο αυτό για τη λύση του Ανατολικού
και Εθνικού Ζητήματος προτείνεται στη νέα
τουρκική αστική δημοκρατία να εφαρμόσει ένα
φιλελεύθερο αποκεντρωμένο πολιτικό πρόγραμ-
μα, με παραχώρηση των αστικών ελευθεριών για
τους λαούς της Ελλάδος, Βουλγαρίας, Σερβίας
και Μαυροβουνίου, γιατί η Τουρκία μόνο ως
“κράτος φιλελεύθερον, δύναται να ζήση και να
προαχθή εν τω πολιτισμώ και να ευημερήση
εσωτερικώς και να γίνη σεβαστή εξωτερικώς”.

Στην αστική-στρατιωτική επανάσταση των Νε-
ότουρκων (1908) η ελληνική αστική τάξη απάντησε
με το κίνημα στο Γουδί (1909) και την άνοδο του
Βενιζέλου στην εξουσία. Το όραμα της Μεγάλης
Ιδέας και της εθνικής ολοκλήρωσης συνδέθηκε
άμεσα με το γλωσσικό και εκπαιδευτικό ζήτημα.
Οι διανοούμενοι δημοτικιστές, φιλελεύθεροι και
σοσιαλιστές συντάσσονται με την Επανάσταση του
1909 και στηρίζουν την πολιτική του Βενιζέλου για
ανόρθωση και πνευματική αναγέννηση. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δ. Γληνός και Μ. Τριαντα-
φυλλίδης καταθέτουν ένα πνευματικό και πολι-
τικό μανιφέστο “Στο Δρόμο της Νέας Ζωής”
(Λειψία, 1910), με το οποίο αναζητούνται λύσεις
για το Ανατολικό Ζήτημα και για την εθνική ολο-
κλήρωση.

“Στο Δρόμο της Νέας Ζωής” διαπιστώνεται ότι
η επανάσταση του 1821 αν και δημιούργησε ελ-
πίδες για την αναγέννηση της “ελληνικής φυλής”
διαψεύστηκε μετά από 50 χρόνια (1870), αφού η
Ελλάδα οδηγείται στην εθνική και κοινωνική κρί-
ση με την κατάληξη του Ελληνοτουρκικού Πολέ-
μου (1897). Τα αποτελέσματα της κρίσης και της
ήττας (χρεωκοπία, διεθνής οικονομικός έλεγχος,
μετανάστευση) έθεσαν το αίτημα της εθνικής
αναγέννησης στο πλαίσιο της βαλκανικής εθνο-
γέννησης και του Μακεδονικού Ζητήματος αφού:
“οι Βούλγαροι, αξιοποιώντας τις διεθνείς συν-
θήκες χωρίς να θυσιάσουν έναν στρατιώτη, ή να
συντρίψουν τα οικονομικά τους, επήραν τη λε-
φτεριά τους, έγιναν βασίλειο, επήραν οριστικά
την ανατολική Ρωμυλία και έδειξαν φανερά το
ενδιαφέρον τους για τους Βουλγαρομακεδόνες”.

“Στο Δρόμο της Νέας Ζωής” περιγράφεται χα-
ρακτηριστικά η περίοδος από το 1870 έως την
Επανάσταση του 1909: “Ο λαός απελπισμένος
από τη φτώχεια και την αμάθεια, απ’ την τοκο-
γλυφία και την τυραννική και ληστρική πολιτεία
των κομματάρχηδων, από την ανυπαρξία δικαιο-
σύνης (...) ο λαός αφτός, το αίμα της φυλής το
αδολώτερο και η ψυχή της η σχετικά αγνότερη
και καθαρώτερη ρίχτηκε σε μια προτροπάδην
μετανάστευση, που κινδυνεύει σε λίγα χρόνια να
ερημώσει την Ελλάδα. Εκατάντησε σέναν τόπο
με διόμιση εκατομμύρια ψυχές να φέβγουν σα-
ράντα χιλιάδες το χρόνο και μάλιστα οι νιοί κ’ οι
μεστωμένοι άντρες, τα πιο γερά δουλεφτάδικα
χέρια και να μένουν στον τόπο τα ανήλικα παιδιά,
γυναίκες, γέροι και σακάτηδες”. (Η σύγκριση με
τη σύγχρονη ελληνική οικονομική και κοινωνική
κατάσταση είναι στην κρίση του αναγνώστη).

Αναζητώντας τις αιτίες της κρίσης και τις πι-
θανές λύσεις για το Ανατολικό και Μακεδονικό
Ζήτημα, οι Γληνός και Τριανταφυλλίδης διαπι-
στώνουν ότι ήταν “τόσο βαθύς ο πόνος της εθνι-
κής ψυχής που κανένα Μιστριώτικο ψέμα για
εθνικά μεγαλεία δεν μπορούσε πια να τηνε ξε-
γελάσει”. Ο λαός γνώριζε τις πραγματικές αιτίες
της κρίσης και της ήττας γιατί “Το λαό δεν τον
ξεγελάει ένα ή δύο ή πέντε πρόσωπα. Το λαό τον
απατάει και τον μαδάει και του ρουφάει το αίμα
ολόκληρη τάξη ανθρώπων”.

Για τον Γληνό και τον Τριανταφυλλίδη “η αστι-
κή τάξη η οποία είναι δημιουργημένη από τις νε-
κρές ιδέες του παρελθόντος, ζει και στηρίζει τα
ατομικά της συμφέροντα στην εκμετάλλευση του
λαού, αυτή η τάξη είναι δημιούργημα της νεοελ-
ληνικής παιδείας και του νεοελληνικού πολιτι-
σμού”. Η καταγγελία των “γραμματισμένων” και
του “νεοελληνικού πολιτισμού” έθεσε σαφώς το
αίτημα υπέρβασης της “εκπαιδευτικής και πο-
λιτιστικής κρίσης”. Στην κατεύθυνση αυτή Γλη-
νός και Τριανταφυλλίδης, στην παρούσα φάση,
εθεώρησαν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ως
την ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για τη λύση
του εθνικού ζητήματος.

Το 1910 εποχή που η ελληνική αστική τάξη
ανασυντάσσεται και προπαρασκευάζεται για την
“εθνική ολοκλήρωση” ιδρύεται ο “Εκπαιδευτι-
κός Όμιλος”, ο οποίος συγκεντρώνει τα πιο ζων-



τανά και δημιουργικά στοιχεία της χώρας, εθνι-
κιστές (τύπου Δραγούμη, Μαβίλη), φιλελεύθε-
ρους (Α. Δελμούζο), σοσιαλιστές και “κοινωνιο-
λόγους” της εποχής. 

Ο Δ. Γληνός εντάσσεται στον Εκπαιδευτικό
Όμιλο και εργάζεται από το 1910 ως το 1927 για
την εθνική και εκπαιδευτική αναγέννηση της πα-
τρίδας, συμμετέχοντας παράλληλα κατά διαστή-
ματα στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όπως
στα Νομοσχέδια Τσιριμώκου (1913), τα οποία
έμειναν στα χαρτιά επειδή το κόμμα των Φιλε-
λευθέρων που αντιπροσώπευε την “ανορθωτική”
κίνηση στην Ελλάδα “στις κοινωνικές μεταρρυθ-
μίσεις (εργατική, αγροτική, εκπαιδευτική) βάδισε
δειλά και αντιφατικά”. 

Οι αντιφάσεις της φιλελεύθερης εκπαιδευτι-
κής πολιτικής εξηγούνται από τις διάφορες κοι-
νωνικές και οικονομικές μεταβολές, ιδιαίτερα
την περίοδο (1917-1925), σημαντικότερη των
οποίων υπήρξε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1917, που συμπίπτει με τη νίκη της Οκτω-
βριανής επανάστασης στη Ρωσία και το “φάντα-
σμα του κομμουνισμού” πλανάται πάνω από τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη. Η βίαιη ανατροπή του
φεουδαρχικού και αστικού κοινωνικού καθεστώ-
τος στη Ρωσία, η έντονη δράση των Κομμουνι-
στικών Κομμάτων στη Δύση, οι βαθιές μεταπο-
λεμικές κρίσεις του καπιταλισμού, επέβαλαν
στην αστική τάξη την αλλαγή εκπαιδευτικής πο-
λιτικής η οποία γίνεται συντηρητική. Όλες οι εκ-
παιδευτικές μεταρρυθμίσεις καταρρέουν.

Την εποχή αυτή (1927) ο Γληνός διαπιστώνει
ότι όλα τα κόμματα της αστικής τάξης, δίχως κα-
μιά σχεδόν ουσιαστική διαφορά, ταυτίζονται και
συνεργάζονται για την αποτροπή της γλωσσικής
και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Για την κα-
τανόηση και ερμηνεία αυτών των αντιφάσεων του
αστικού εκσυγχρονισμού, την περίοδο αυτή, ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα “Έθνος
και Γλώσσα” (Αύγουστος1916) και η επανέκδο-
ση με τίτλο “Δημιουργικός Ιστορισμός” (1920),
καθώς και “Η κρίση του Δημοτικισμού” (Προ-
γραμματικοί Στοχασμοί 1922).

Αναμφίβολα η μελέτη “Έθνος και Γλώσσα”
(1916) αποτελεί την πρώτη συστηματική και ιστο-
ρική θεώρηση για τη σημασία της γλώσσας ως
πρωταρχικού στοιχείου συγκρότησης της εθνικής
ταυτότητας και της ιστορικής ενότητας του
Έθνους. Για τον Γληνό η εθνική ενότητα δημιουρ-
γείται στη βάση της “ψυχικής ομοιότητας”. Χαρα-
κτηριστικά σημάδια, γενετικά αίτια και αποτελέ-
σματα της “ψυχικής ομοιότητας”, είναι “η γλώσσα,
τα κοινά ήθη και έθιμα, οι ιστορικές παραδόσεις,
οι κοινοί εθνικοί πόθοι και η κοινή θρησκεία.
Απόλυτα παρμένα κανένα απ’ αυτά δεν αρκεί μόνο
του να χαράξει τα σύνορα του έθνους”.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το σημαντικότερο
στοιχείο για τη συγκρότηση της “εθνικής συνεί-
δησης” και της “ψυχικής συγγένειας” είναι η
γλώσσα. Η θέση αυτή εξάλλου αποτέλεσε και το

αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των σοσιαλιστών
μετά τη δημοσίευση του έργου “Το εθνικό ζήτημα
και η σοσιαλδημοκρατία” (1907) από τον Ότο
Μπάουερ και την απάντηση του Στάλιν με το έρ-
γο: “Ο μαρξισμός και το εθνικό ζήτημα”(1913).
Από τη συγκριτική θεώρηση του ορισμού του
Έθνους στο έργο του Δ. Γληνού και του Ι. Στάλιν
φαίνεται ότι η θεώρηση του Γληνού εξαρτάται
από την ανάλυση του Έθνους στο έργο αυτό όπου:
“Έθνος είναι η ιστορικά διαμορφωμένη σταθερή
κοινότητα ανθρώπων, που εμφανίστηκε πάνω
στη βάση της κοινότητας της γλώσσας, του εδά-
φους, της οικονομικής ζωής και της ψυχοσύν-
θεσης που εκδηλώνεται στην κοινότητα του πο-
λιτισμού. Μονάχα όταν υπάρχουν όλα τα γνωρί-
σματα μαζί παρμένα μας δίνουν το Έθνος” (Ο
μαρξισμός και το εθνικό ζήτημα).

Ο  Γληνός στο “Έθνος και Γλώσσα” θα υπο-
στηρίξει ότι “το γλωσσικό ζήτημα είναι βαθύτατα
εθνικό” γεγονός που πιστοποιείται σε περιοχές
όπου η γλώσσα προσδιορίζει την εθνική αυτο-
συνειδησία και τον πολιτισμό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί και η συσχέτιση του γλωσ-
σικού με το Μακεδονικό Ζήτημα, καθώς “όπου
στη Μακεδονία συγκρούστηκε η καθαρεύουσα
με τα βουλγάρικα νικήθηκε. Ο βουλγαρόφωνος
προσπαθούσε με χίλιες θυσίες να μάθει τη γλώσ-
σα (καθαρεύουσα). Να μιλάει ελληνικά δεν ήξε-
ρε. Κρατούσε λοιπόν τα βουλγάρικα”. 

Σε μεταγενέστερα έργα του Γληνού που εξε-
τάζεται το γλωσσικό σε σχέση με το εθνικό ζή-
τημα στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας
(Σοβιετική Ένωση) υποστηρίζεται ότι μετά την
Οκτωβριανή Επανάσταση αναγνωρίστηκαν όλες
οι εθνικές γλώσσες για τη μόρφωση των λαών
και “δημιουργήθηκε ένας πολιτισμός εθνικός
στη μορφή και σοσιαλιστικός στο περιεχόμενο”. 

Για τον Γληνό αυτός ο γενικός τύπος του Στά-
λιν είναι το κλειδί και για το ελληνικό γλωσσικό
πρόβλημα.

Ωστόσο, το γλωσσικό ζήτημα (1916-1922)
έδειξε τα όρια και τις αντιφάσεις της αστικής τά-
ξης. Οι εκλογές του 1920 και η Μικρασιατική Κα-
ταστροφή (1922) έπεισαν το Γληνό ότι η αστική
τάξη δεν ήθελε και δεν μπορούσε να είναι ο φο-
ρέας της πνευματικής και κοινωνικής αναγέν-
νησης της Ελλάδας. Στη μελέτη “Η κρίση του
Δημοτικισμού” (1922) εξετάζεται το αίτημα του
δημοτικισμού ως λύση του γλωσσικού ζητήματος
και διαπιστώνεται η αποτυχία αυτού του κινήμα-
τος κατά την εξέλιξή του. Ο δημοτικισμός στα
τρία στάδια ανάπτυξής του ως φιλολογικός, εκ-
παιδευτικός και εθνικοκοινωνικός δημοτικισμός
έδειξε τα όρια και τις αντιφάσεις του στο πλαίσιο
της αστικής δημοκρατίας.

Ο φιλολογικός (ως μορφικός και ιδεολογικός)
δημοτικισμός έφτασε στα όριά του με τον Ψυχάρη
που ύψωσε το ιδανικό και το κράτησε. Ο Ψυχάρης
για τον Γληνό είναι η ηρωική προσωπικότητα του
μορφικού δημοτικισμού, είναι το μέτρο σύγκρι-
σης για όλους τους ερχόμενους, είναι το μέτρο
της ζωτικότητας για το δημοτικισμό της μορφής.
Ο Ψυχάρης δε δημιούργησε το γλωσσικό πρό-
βλημα. Το έλυσε, βέβαια όσο μπορεί ένα άτομο
να λύσει ένα κοινωνικό πρόβλημα.

Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός έφτασε στα
όριά του με τη διάσπαση του 1927 όπως περιγρά-
φεται στη “Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής
του Εκπαιδευτικού Ομίλου.” (περ. “Αναγέννηση”,
τ.11-12, Ιούνης-Αύγουστος 1927). Ο Εκπαιδευτι-
κός Όμιλος από το τέλος του 1920 με τις βδομα-

διάτικες συγκεντρώσεις και τις ζυμώσεις της
τριετίας (1924, 1925, 1926) ανέδειξε δύο τάσεις
με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές θεωρήσεις. 

Από τη μια, οι συντηρητικοί υποστήριζαν ότι
“το καθαρό παιδαγωγικό αντίκρυσμα των πραγ-
μάτων είναι ανεξάρτητο από την κοινωνική σύν-
θεση και τους κοινωνικούς αγώνες, είναι υπερ-
ταξικό”. Εξάλλου ταυτόχρονα με την άρνηση της
ταξικότητας της εκπαίδευσης τέθηκε το εθνικό
ζήτημα σε σχέση με την εκπαίδευση και την
“εθνική αγωγή” σκοπός της οποίας είναι η “εθνι-
κή αυτοσυντήρηση”. 

Αντίθετα, οι ριζοσπάστες (Δ. Γληνός) έδειξαν
τον κοινωνικό και ταξικό χαρακτήρα της εκπαί-
δευσης. Η ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων απο-
δεικνύει ότι “η παιδεία δεν είναι υπεράνω τά-
ξεων” αλλά αντίθετα “η παιδεία είναι όργανο
της άρχουσας τάξης”. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος
ως προοδευτικό σωματείο έθεσε στόχο τη μελέ-
τη αλλά και την κοινωνική δράση για την υπέρ-
βαση των ταξικών ανισοτήτων, με την Εκπαιδευ-
τική Μεταρρύθμιση η οποία αντιτίθεται στο “ρο-
μαντικό φιλανθρωπισμό” της αστικής παιδείας.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ως σωματείο της εκ-
παιδευτικής πρωτοπορίας εξέφραζε τα εκπαι-
δευτικά αιτήματα των λαϊκών τάξεων και έθετε
ως καταστατική του αρχή: “Κάθε σημαντική κοι-
νωνική μεταρρύθμιση, άρα και εκπαιδευτική,
γίνεται με μέσο την πάλη των κοινωνικών τά-
ξεων“. Από την παραπάνω αρχή προκύπτει ότι
η ριζοσπαστική τάση του Εκπαιδευτικού Ομίλου
συνέδεσε το εκπαιδευτικό με το κοινωνικό ζή-
τημα, καθώς η πάλη των τάξεων αποτελεί το
κομβικό σημείο τομής ή ρήξης με κάθε αστική
και συντηρητική πολιτική. Για το Γληνό ο προσ-
διορισμός του περιεχομένου των όρων “εθνική
αγωγή”, “εθνικό σύνολο” και “εθνική αυτοσυν-
τήρηση” κρίνεται αναγκαίος, καθόσον ο Εκπαι-
δευτικός Όμιλος από την ίδρυσή του επιδοκίμαζε
την εθνικιστική τάση τής εποχής να συμπέσουν
τα όρια του Έθνους και του Κράτους.

Σχετικά με το περιεχόμενο της “εθνικής αγω-
γής” και τις κατηγορίες για αντεθνικότητα ο Γλη-
νός επισημαίνει ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος στην
έννοια “εθνική αγωγή” αναγνωρίζει τα ζωντανά
στοιχεία του πολιτισμού (γλώσσα, τέχνη, ήθη, έθι-
μα) που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του λαού, όπως αυτά διαμορφώνονται από την
εξέλιξη των αντικειμενικών όρων της ζωής και
από την αλληλεπίδραση των πολιτισμών. Με την
προϋπόθεση αυτή η “εθνική αγωγή” είναι πρω-
ταρχικά “ανθρωπιστική αγωγή” και δεν πρέπει να
ταυτίζεται η έννοια του εθνισμού ή της “εθνικής
αγωγής” με την καλλιέργεια του σωβινισμού (εθνι-
κισμού), ούτε να ταυτίζεται η έννοια του Έθνους
με τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. 

Αν και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος επιδοκίμαζε
ουσιαστικά την πολιτική των “ιστορικών δικαιω-
μάτων” και των “ιστορικών ορίων του κράτους”,
για την υπέρβαση του εθνικισμού ο Γληνός δια-
τυπώνει τη θέση ότι η ταυτότητα Έθνους και Κρά-
τους είναι δημιούργημα των νεότερων χρόνων,
επομένως το Έθνος, όπως και κάθε ιστορικό
φαινόμενο, υπόκειται στο νόμο της αλλαγής, έχει
την ιστορία του, άρα έχει αρχή και τέλος. Η έννοια
του Έθνους για τον Γληνό εξελίσσεται και φαί-
νεται ότι υπάρχουν άπειρες αντικειμενικές εν-
δείξεις ότι το Έθνος κατά τον 20ο αιώνα μετα-
βάλλεται σε μια υπερεθνική οντότητα (Πανευ-
ρωπαϊκή ή Βαλκανική Ομοσπονδία). Η θεώρηση
αυτή φανερώνει ότι ο Γληνός ήδη από το 1927
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προσβλέπει στη λύση του Εθνικού Ζητήματος στο
πλαίσιο μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας με σο-
σιαλιστική κατεύθυνση.

Ήδη από το Σεπτέμβριο του 1926, στο πρώτο
τεύχος της “Αναγέννησης”, όργανο του “σοσια-
λιστικού δημοτικισμού” (1927), ο Γληνός θέτει
το ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής, αφού “η οι-
κονομική εξέλιξη του τόπου δημιούργησε έναν
αντιθετικό πόλο αρκετά δυνατό. Απέναντι στην
αστική τάξη το προλεταριάτο με όπλο το μαρξι-
σμό άρχισε να απλώνεται στην Ελλάδα”. Την πε-
ρίοδο αυτή,  αν και αποδεσμεύτηκε τυπικά από
το Κόμμα των φιλελεύθερων δεν προσχωρεί στο
ΚΚΕ. Η επιφυλακτική και κριτική στάση έναντι
του ΚΚΕ ενδεχομένως εξηγείται από την ανωρι-
μότητα, το σεχταρισμό και τις θέσεις του ΚΚΕ
για το Μακεδονικό Ζήτημα. Εξάλλου μετά τις
αποφάσεις του 3ου τακτικού συνεδρίου του ΚΚΕ
(1927) για το Μακεδονικό, το Κόμμα εισέρχεται
στην περίοδο του λεγόμενου “λικβινταρισμού”
(1927-28) και της “φραξιονιστικής πάλης” (1929-
1931). Ωστόσο, μετά την 6η Ολομέλεια της Κ.Ε.
(Ιανουάριος 1934) και ιδιαίτερα μετά το 7ο Συ-
νέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Καλοκαίρι
1935) εγκαταλείπονται οι θέσεις περί ιμπερια-
λιστικής Ελλάδας και στην “Πολιτική απόφαση
του 6ου Συνεδρίου του ΚΚΕ” (Δεκ. 1935) δηλώ-
νεται: “Μετά το κίνημα του Μάρτη, το Κόμμα μας
στη θέση του συνθήματος “ενιαία και ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη” έβαλε το σύνθημα “πλέ-
ρια ισοτιμία στις μειονότητες”. 

Στη συγκυρία αυτή μετά την επιστροφή από
την εξορία στον Αη Στράτη (Οκτώβρης 1935) ο
Γληνός προσχωρεί στο ΚΚΕ. Στις εκλογές του
1936 εκλέγεται βουλευτής του Παλλαϊκού Με-
τώπου και με τη δικτατορία Μεταξά εξορίζεται
στην Ανάφη (1936), την Ακροναυπλία (1937) και
τη Σαντορίνη (1937-1938), όπου θα γράψει το
προφητικό βιβλίο για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
“Η Τριλογία του Πολέμου” (Οι μονόλογοι του
ερημίτη της Σαντορίνης) το 1938. Στον πρόλογο
του έργου ο Κώστας Βάρναλης χαρακτηρίζει την
‘’Τριλογία του πολέμου’’ως το μοναδικό βιβλίο
στην ιστορία της ελληνικής σκέψης.’’Μοναδικό
για την επιστημοσύνη του, την τετράγωνη λογική
του,το ρεαλισμό του και τη διαλεχτική του: τη
διαλεχτική του ιστορικού υλισμού, που έξω απ’
αυτόν καμμιά γνώση των κοινωνικών φαινομένων
δεν είναι μπορετή.’’ (Αθήνα,1956). Στο έργο αυτό
εξηγείται γιατί ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλι-
σμός, ανεξάρτητα από τις διάφορες μορφές του
εθνικού κράτους (φιλεργατικό, φιλολαϊκό), απο-
τελούν την αντεπανάσταση της αστικής τάξης.
Με το φασισμό η αστική τάξη περνάει απο την
περίοδο του φιλελευθερισμού στην περίοδο της
τυραννίας. Είναι το τελευταίο στάδιο της αστικο-
καπιταλιστικής κυριαρχίας. Ο φασισμός και ο
εθνικοσοσιαλισμός είναι στην ουσία τους ιμπε-
ριαλιστικός εθνικοκαπιταλισμός.

Η ανάλυση του Γληνού για την όξυνση των εν-
δοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και το μοίρασμα
του κόσμου (αγορών) μεταξύ παλιών (χορτάτων)
ιμπεριαλιστικών κρατών (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ)
και των νέων (πεινασμένων) ιμπεριαλιστών (Γερ-
μανία, Ιταλία, Ιαπωνία) δεν άργησε να επαληθευτεί
από τα γεγονότα. Στην πρώτη θεώρηση, διόρθωση
της “Τριλογίας” και στον επίλογο γράφει: “10 του
Σεπτέμβρη 1939. Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε
από το γράψιμο του Α’ Μέρους “Το Χρυσόμαλλο
Δέρας” (27/10/38) και άναψεν ο πόλεμος”.

Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

το εθνικό ζήτημα για το Γληνό αποκτά ιδιαίτερη
σημασία για τη συγκρότηση του αντιφασιστικού,
παλλαϊκού και αντιιμπεριαλιστικού μετώπου. Την
περίοδο αυτή η έννοια Έθνος και Λαός συμπί-
πτουν, αφού το εθνικό και λαϊκό κατά τον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα συγχωνεύονται μέσα
στη μαζική και οργανωμένη πάλη. 

Σε άρθρο του με τίτλο “Εθνικοαπελευθερω-
τικός αγώνας” που δημοσιεύτηκε ανυπόγραφα
στην παράνομη ΚΟΜΕΠ (τ.2, Ιούλης 1942) ο Γλη-
νός σημειώνει: “Σήμερα η έννοια εθνικός ση-
μαίνει παλλαϊκός. Σήμερα που συνειδητοποιούν-
ται όλα τα στρώματα του λαού, Έθνος και Λαός
τείνει και πρέπει να συμπέσουν. Δεν μπορεί να
είναι εθνικό ό,τι δεν είναι παλλαϊκό. Και Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο σημαίνει παλλαϊκό
απελευθερωτικό μέτωπο”. 

Τον Οκτώβριο του 1942 γράφεται το μανιφέστο
του ΕΑΜ (Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ), στο οποίο
ο Γληνός συμπυκνώνει τις ιδεολογικές και πολι-
τικές αρχές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.

Το ημιτελές έργο “Τα σημερινά προβλήματα
του Ελληνισμού” (ΚΟΜΕΠ, Μάρτης 1944) που
συνοδεύει ως επίμετρο το σχέδιο εισήγησης στην
10η Ολομέλεια του ΚΚΕ (1943) θεωρείται η πο-
λιτική διαθήκη του, καθώς στο έργο αυτό εξετά-
ζονται συνολικά τα δύο κεντρικά προβλήματα του
ελληνισμού: (α) Το εθνικό και (β) το πολιτειακό.

Σχετικά με το εθνικό ζήτημα επισημαίνεται η
ιστορικότητα της έννοιας Έθνος, αφού “ όπως
κάθε έννοια που αποδίδει ένα ζωντανό περιεχό-
μενο, αλλάζει κάθε φορά σύμφωνα με την πραγ-
ματικότητα που αλλάζει”. Για το λόγο αυτό υπο-
στηρίζεται ότι η έννοια Έθνος την περίοδο του
καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού έχει διπλή ση-
μασία. Η αστική έννοια του Έθνους θεμελιώνεται
στην κεφαλαιοκρατική οικονομία και την ταξική
διάρθρωση της κοινωνίας, ενώ η σοσιαλιστική
έννοια του Έθνους προϋποθέτει την οικονομική,
πολιτική και πνευματική ισοτιμία όλων των αν-
θρώπων μέσα στα σύνορα του κράτους και όλων
των εθνών σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιά-
θεσης των λαών.

Στο πλαίσιο αυτό η έννοια της “εθνικής ενό-
τητας” αποκτά διπλή σημασία. Η αστική-εθνικι-
στική σημασία της “ενότητας του Έθνους” παρα-
πέμπει στην ενότητα του Κεφαλαίου, ενώ οι σο-
σιαλιστές και κομμουνιστές με τον όρο “Εθνική
Ενότητα” δηλώνουν τη “Λαϊκή Ενότητα”. Για τη
θεμελιώδη διάκριση της αστικής και της σοσια-

λιστικής σημασίας του Έθνους παραπέμπει στο
παράδειγμα της ΕΣΣΔ, η οποία αν και απαρτίζε-
ται από διάφορες εθνότητες αποτελεί πρότυπο
εθνικής ενότητας και σοσιαλιστικής πατρίδας.

Στο άρθρο Η Οχτωβριανή Επανάσταση και το
Εθνικό πρόβλημα, (ΚΟΜΕΠ, τ.19, Νοέμβρης
1943) ο Γληνός συνοψίζει σε τελευταία ανάλυση
τη θέση του για το Εθνικό Ζήτημα: “Επειδή όμως
η Οχτωβριανή Επανάσταση ήτανε σοσιαλιστική και
όχι αστική, το πρόβλημα των εθνοτήτων ελύθηκε
στη Σοβιετική Ένωση κατά εντελώς διαφορετικό
τρόπο. Τον τύπο για τη λύση του προβλήματος τον
έδωκε από μιας αρχής η μεγαλοφυία του Στάλιν:
“ Ο σοσιαλιστικός πολιτισμός είναι εθνικός στη
μορφή, σοσιαλιστικός στο περιεχόμενο”.

Από τη σύντομη επισκόπηση του Εθνικού Ζη-
τήματος στις διάφορες μορφές του (γλωσσικό,
εκπαιδευτικό και κοινωνικό ζήτημα) και φάσεις
του (Ανατολικό, Μακεδονικό, Μικρασιατικό, Κα-
τοχή/Εθνική Αντίσταση) διαπιστώνεται ότι το αί-
τημα της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής
ολοκλήρωσης δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας
των ενδογενών αντιφάσεων που εμφανίστηκαν
από την ίδρυση του Ελληνικού Έθνους-Κράτους.
Μετά την επανάσταση του 1821, η συνθηκολόγη-
ση της αστικής τάξης με τη φεουδαρχία, η αστι-
κοτσιφλικάδικη μορφή της ολιγαρχίας που επι-
κράτησε στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα είναι για τον
Γληνό η αιτία για την αποτυχία της ανάπτυξης της
αστικοδημοκρατικής ιδεολογίας στη χώρα μας.

Η χρεωκοπία του γλωσσοεκπαιδευτικού και
εθνικοκοινωνικού ζητήματος στην Ελλάδα συ-
ναρτάται με τις αντιφάσεις και την κατάρρευση
της αστικοδημοκρατικής ιδεολογίας στην Ελλά-
δα. Ο μεγαλοϊδεατισμός, η ιδεολογία της άρχου-
σας τάξης κατά τον 19ο αιώνα, καθόρισε τα όρια
και τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας
μπροστά στα μεγάλα προβλήματα του νεοελλη-
νικού πολιτισμού.

Στο άρθρο του: “Ο Μαρξισμός – Λενινισμός
και τα Νεοελληνικά προβλήματα” (ΚΟΜΕΠ, τ.
17/18, 1943), 35 χρόνια μετά την έκδοση του
“Κοινωνικού Ζητήματος” και 20 χρόνια μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, περιγράφει συμπυ-
κνωμένα τη βαρύτητα της Μεγάλης Ιδέας στην
πτώση της νεοελληνικής κοινωνίας: “Η “Μεγάλη
Ιδέα”, ένα θολό και συγκεχυμένο ιδανικό ανά-
στασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της
Αρχαίας Ελλάδας ταυτόχρονα. Καθαρευουσια-
νισμός, προγονολατρεία, βυζαντινισμός, ένα
ιδιότυπο είδος αστικοφεουδαρχισμού ιμπερια-
λισμού, κρεμασμένο στον αέρα, ανεδαφικό, αν-
τιλαϊκό, αντεθνικό στο βάθος του, που δε χρη-
σίμευε παρά για να καμουφλάρει τα συμφέροντα
της αστικοτσιφλικάδικης εκμεταλλευτικής ολι-
γαρχίας, που σε συνδυασμό με την εξάρτηση από
την ξένη κεφαλαιοκρατία είχε για αποτέλεσμα
να κρατήσει τη χώρα μας σε κατάσταση μισοα-
ποικιακής σύνθεσης σε όλα τα επίπεδα ζωής”.

Στην αποκορύφωση του εθνικοαπελευθερω-
τικού αγώνα και ενώ στην ελεύθερη Ελλάδα
ετοιμάζεται η συγκρότηση της “Κυβέρνησης του
Βουνού”, η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ προ-
τείνει στο Γληνό την προεδρία της ΠΕΕΑ. Ο αδό-
κητος θάνατός του τα Χριστούγεννα του 1943
έβαλε τέλος στην πορεία προς το Βουνό της
Λευτεριάς. 

Σήμερα, η εκπαιδευτική κοινότητα, ακολου-
θώντας τα χνάρια του Δασκάλου και του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου, αγωνίζεται για δημόσιο λαϊκό
σχολειό, εθνική ανεξαρτησία και σοσιαλισμό.



Tο παράδειγμα Mπελογιάννη

65 χΡΟΝΙΑ από την εκτέλεσή του

Το κείμενο που ακολουθεί αναδημοσιεύεται από το “Λαϊκό Δρόμο” του Δε-
κέμβρη 1980.Εναρμονισμένο προς το κλίμα εκείνης της εποχής, το κείμενο
γράφτηκε από τον Ισαάκ Ιορδανίδη με αφορμή την προβολή, για πρώτη φορά

τότε, της κινηματογραφικής ταινίας “Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο”. Πέρα από την
κριτική παρουσίαση της ταινίας, το κείμενο αποκάλυπτε τη διπροσωπία των δυνά-
μεων του ρεβιζιονισμού (τότε ΚΚΕ εσ. και ΚΚΕ αντίστοιχα) και ξεσκέπαζε την όψιμη
“εξύμνηση” και την καπηλεία από τη μεριά τους του επαναστάτη κομμουνιστή
Νίκου Μπελογιάννη. Το κείμενο διατηρεί ακέραιη τη σημασία και επικαιρότητά
του, όχι μόνο γιατί κατά καιρούς η ταινία ξαναπροβάλλεται και ελκύει το ενδιαφέρον
πολλών, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, αλλά και γιατί αναπαράγεται τόσο από τους
επιγόνους του ΚΚΕ εσ. (το σημερινό κυβερνητικό και πλήρως αποκομμουνιστικο-
ποιημένο ΣΥΡΙΖΑ), όσο και από το μεταλλαγμένο (με υπεραριστερή τώρα μεταμ-
φίεση) ΚΚΕ, η καπηλεία του Μπελογιάννη.
Άλλωστε στις 27 Μαρτίου 2017 εγκαινιάστηκε στην Αμαλιάδα το Μουσείο
“Νίκος Μπελογιάννης” στο πατρικό του, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Ήλιδας υπό την αιγίδα της Βου-
λής. Τα εγκαίνια έκανε ο πρωθυπουργός, ενώ επίσης απηύθυναν χαιρε-
τισμό ο δήμαρχος Ήλιδας, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο γ.γ. του ΚΚΕ.

«Mε τη ζωή και την υπέροχη θυσία του,

ο Mπελογιάννης ενσάρκωσε τον τύπο του κομμουνιστή, 

που τα δίνει όλα για το κόμμα, 

που κάθε στιγμή της ζωής του και κάθε του ενέργεια 

είναι μόνο για να υπηρετήσει τη λαϊκή υπόθεση!

O Nίκος Mπελογιάννης, μέλος της K.E. του
KKE, στάλθηκε στην Eλλάδα από το Kόμμα
του για να καθοδηγήσει την πάλη για την
πραγματοποίηση της πολιτικής του και πιά-
στηκε από την ασφάλεια της Aθήνας στις 20
Δεκέμβρη 1950. Δικάστηκε στις 19 Oκτώβρη
1951, για πρώτη φορά, από στρατοδικείο και
καταδικάστηκε σε θάνατο με το N. 509. Στις
15 Φλεβάρη του 1952 παραπέμπεται και πάλι
στο στρατοδικείο, αυτήν τη φορά με το N. 375
«περί κατασκοπείας» και καταδικάζεται πάλι
σε θάνατο. Παρά τις παλλαϊκές διαμαρτυρίες
και τον ξεσηκωμό όλης της δημοκρατικής αν-
θρωπότητας, ο Nίκος Mπελογιάννης, μαζί με
άλλους τρεις που επίσης είχαν καταδικαστεί
σε θάνατο, τον Kαλούμενο, τον Mπάτση και
τον Aργυριάδη, εκτελέσθηκαν στο Γουδί τη
νύχτα της 30ης Mάρτη 1952.

Σ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, στην
ανάκριση της ασφάλειας, στο στρατοδικείο
και τέλος μπροστά στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα, ο Nίκος Mπελογιάννης στάθηκε σαν
ένας αληθινός κομμουνιστής ηγέτης. Mε τις
απολογίες του στις δυο δίκες ξεσκέπασε
αμείλικτα την αμερικανοκρατία και το μοναρ-
χοφασισμό και μπροστά στα μάτια όλης της
προοδευτικής ανθρωπότητας έγινε αυτός ο
κατήγορος. Έδωσε τη ζωή του για να ανατεί-
λουν καλύτερες μέρες για το λαό μας και με
τη θυσία του ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά
αγωνιστών. Σήμερα, ο Mπελογιάννης παρα-
μένει πάντα επίκαιρος, για τα διδάγματα που
πρόσφερε με τη ζωή και με τη θυσία του σαν
αληθινός επαναστάτης κομμουνιστής.

Tις τελευταίες βδομάδες, σε πολλούς κι-

νηματογράφους της Aθήνας, και των επαρ-
χιών προβάλλεται η ταινία «O άνθρωπος με
το γαρύφαλλο». H ταινία αυτή προκάλεσε με-
γάλο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης - εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι την έχουν παρα-
κολουθήσει ως τώρα, ενώ ολόκληρος σχεδόν
ο τύπος ασχολήθηκε εκτεταμένα και εξακο-
λουθεί ακόμα να ασχολείται, όχι μόνο και τό-
σο με την ταινία, όσο με τα γεγονότα, που σ’
αυτά αναφέρεται η ταινία και με τις προεκτά-
σεις τους ως τα σήμερα. Έτσι, η ταινία «O άν-
θρωπος με το γαρύφαλλο» αποτέλεσε όχι
απλά ένα καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά κύρια
μια πολιτική πράξη, με τις καθορισμένες συ-
νέπειές της, και σαν τέτοια πρέπει να αξιο-
λογηθεί και να κριθεί. Aπό άποψη απήχησης
στο κοινό, η ταινία σημείωσε αναμφισβήτητη
επιτυχία. Πού οφείλεται, λοιπόν, αυτό;

Λαϊκή εκτίμηση 
για τους κομμουνιστές

Στο περιεχόμενό της, στο θέμα της, πρω-
ταρχικά. H μαζική προσέλευση του κοινού
στις αίθουσες προβολής της ταινίας «O άν-
θρωπος με το γαρύφαλο» δεν είναι η επιβρά-
βευση μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά
μάλλον η ευκαιρία που βρήκε όλος αυτός ο
κόσμος για να εκφράσει αυτό που έχει στα
βάθη της ψυχής του και που τίποτα, ούτε η
βία, ούτε η δημαγωγία, ούτε η προδοσία μπό-
ρεσαν να το ξεριζώσουν: την απέραντη εκτί-
μησή του για το κομμουνιστικό κίνημα και
τους αγώνες του, τη βαθιά εκτίμησή του για
τους κομμουνιστές, που σαν τον Mπελογιάννη

ήξεραν να θυσιάζουν ακόμα και την ίδια τη
ζωή τους για το καλό του λαού και του τόπου.
Kαι την προσδοκία και την ελπίδα του να δι-
δαχθεί από τους κομμουνιστές για να πορευ-
τεί πιο σωστά στο σήμερα και στο αύριο. Aν
η ταινία, με το θέμα της, έδωσε ακριβώς την
ευκαιρία για να εκφραστούν όλα αυτά τα λαϊ-
κά αισθήματα, αυτό πρέπει να καταγραφεί στο
ενεργητικό της. Kι αν το πέτυχε αυτό -και
αληθινά το πέτυχε- και με το ίδιο το περιε-
χόμενό της, σε αρκετό βαθμό, με ορισμένες
αληθινά δυνατές σκηνές, όπως οι σκηνές από
τις ανακρίσεις του N. Mπελογιάννη και της E.
Iωαννίδου, οι σκηνές ιδιαίτερα από τη δίκη
στο στρατοδικείο με τις απολογίες της Έλλης
Iωαννίδου, του Tάκη Λαζαρίδη και πιο πολύ
ακόμα του Nίκου Mπελογιάννη, οι σκηνές
από την εκτέλεση των 4 και ορισμένες άλλες,
τότε πρέπει να αναγνωριστεί πως, από την
άποψη αυτή, η ταινία «O άνθρωπος με το γα-
ρύφαλο» αποτελεί μια θετική προσφορά. Eί-
ναι πραγματικά μια ταινία που συντηρεί, καλ-
λιεργεί και δυναμώνει τις συμπάθειες των
απλών ανθρώπων για τους κομμουνιστές και
τον αγώνα τους.

Mια μεγάλη αντίφαση
Aλλά, ο αγώνας των κομμουνιστών δε γί-

νεται μόνο για να κατακτήσει τις συμπάθειες
των λαϊκών μαζών - αυτό είναι, φυσικά, το
πρώτο. Παραπέρα, πρέπει οι μάζες να προ-
σανατολιστούν σωστά - αυτό είναι, τελικά, το
πιο σημαντικό. Πρέπει να μάθουν να ξεχωρί-
ζουν τους πραγματικούς εχθρούς και τους
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πραγματικούς φίλους, τους σταθερούς σύμ-
μαχους και τους πρόσκαιρους συνοδοιπόρους
και πάνω απ’ όλα να κατανοήσουν σωστά το
ρόλο του Kομμουνιστικού Kόμματος και τη
δική τους θέση στον αγώνα. Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση, η ταινία «O άνθρωπος με το γαρύ-
φαλλο» προσφέρει αρνητικά και μάλιστα πο-
λύ αρνητικά. Γιατί μπάζει στο μυαλό του θε-
ατή αλλοιωμένο το πραγματικό πολιτικό σκη-
νικό της εποχής που σ’ αυτήν αναφέρεται, αλ-
λοιωμένο τον πραγματικό ρόλο του KKE την
περίοδο εκείνη και τελικά τον προσανατολίζει
λαθεμένα για το σήμερα και για το αύριο - για
το πώς να αγωνίζεται και πώς να νικά. H ται-
νία αυτή κλείνει μέσα της μια μεγάλη αντί-
φαση - από τη μία πλευρά θέλει να προβάλλει
τη θυσία του Mπελογιάννη και τους αγώνες
των κομμουνιστών, και από την άλλη εμφα-
νίζει τους αγώνες αυτούς με έναν τρόπο που
τους αφαιρεί ακριβώς την επαναστατική ψυχή
τους. Έτσι η αντίφαση λύνεται όχι υπέρ της
ιστορικής αλήθειας, αλλά προς όφελος μιας
καθορισμένης πολιτικής σκοπιμότητας.

Aς το πούμε προκαταβολικά: η ταινία «O
άνθρωπος με το γαρύφαλλο», τόσο στο σενά-
ριο όσο και στη σκηνοθεσία της είναι επηρε-
ασμένη έντονα από τις εκτιμήσεις, τη γραμμή
και το πνεύμα της κακόφημης εκείνης «6ης
Oλομέλειας» του 1956 που εγκαινίασε την
τραγική διαδικασία του ιδεολογικο-πολιτικού
εκφυλισμού του KKE και της μετατροπής του
σε ένα κόμμα ρεβιζιονιστικό - ρεφορμιστικό.
Στην ταινία, βέβαια, δεσπόζει η μορφή του
Mπελογιάννη, και τελικά η θυσία του. Aλλά
αυτή η μορφή,  όπως και οι μορφές των άλ-
λων αγωνιστών, δίνονται κύρια μέσα από τη
λεγόμενη «ανθρώπινη» σκοπιά, έτσι που τε-
λικά να βγαίνει ένας Mπελογιάννης πολύ δια-
φορετικός απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.
Xωρίς την απολογία του στο στρατοδικείο και
τις στιγμές πριν την εκτέλεσή του, ο Mπελο-
γιάννης της ταινίας είναι μάλλον ένας προ-
οδευτικός διανοούμενος, παρά ένας κομμου-
νιστής ηγέτης ζυμωμένος γερά με το προλε-
ταριακό πνεύμα, όπως ήταν στην πραγματι-
κότητα. Δεν είναι οι κομμουνιστές που αρ-
νούνται τον άνθρωπο - αγωνιστή, τα ψυχολο-
γικά του προβλήματα και το συναισθηματικό
του κόσμο. O κομμουνιστής, όμως, χωρίς να
καταντάει ένας ψευτοήρωας, ξέρει να υπο-
τάσσει τον ψυχικό και συναισθηματικό του
προβληματισμό στον πιο υψηλό σκοπό που
γι’ αυτόν μόνο έχει νόημα η ζωή αλλά και ο
θάνατος: να υπηρετήσει την υπόθεση του
κόμματος και του λαού του. H ρεβιζιονιστική
τέχνη, στο όνομα του «εξανθρωπισμού» των
αγωνιστών και της εναντίωσης τάχα στην
«ηρωοποίηση», αφαιρεί από τους αγωνιστές
- ήρωες των έργων ό,τι ακριβώς δικαιώνει
στην πράξη αυτή τους την ιδιότητα. Kαι στην
ταινία «O άνθρωπος με το γαρύφαλλο» βρί-
σκουμε πολλά δείγματα μιας τέτοιας τέχνης.

H Eλλάδα του 1950
H ταινία αρχίζει με μια σκηνή, συμβολική,

από τη Mακρόνησο. Mια ομάδα κρατουμένων
σκάβουν και μεταφέρουν πέτρες κάτω από
τις άγριες φωνές των φρουρών. Ένας κρατού-
μενος είναι δεμένος σ’ ένα στύλο και αρκετοί

άλλοι, με πρόσωπα και χέρια ματωμένα απ’
τα βασανιστήρια, συνωθούνται μπροστά στο
τραπεζάκι για να βάλουν την υπογραφή κάτω
από ένα χαρτί που με χαιρεκακία τους προ-
σφέρει ο αξιωματικός.

Tι θέλει να δώσει εδώ η ταινία; Tην «κο-
λυμπήθρα του Σιλωάμ» που ζητούσε, με την
πιο απαίσια βία, να κάνει τους κομμουνιστές
μα κι όλους τους δημοκράτες, όλους τους Έλ-
ληνες να «ανανήψουν»; Kαι βέβαια, υπήρξαν
τα μακάβρια αποτελέσματα αυτής της βίας -
«οι δηλώσεις». Aλλά, το μήνυμα που έδινε
στα 1950 η Mακρόνησος δεν ήταν η υποταγή
μπροστά στη βία, ήταν η αντίσταση. H μεγάλη
επιχείρηση που ανέλαβε ο μοναρχοφασιστι-
κός στρατός στα τέλη του 1949, αμέσως μετά
τη «νίκη» του στο Γράμμο - Bίτσι, για να σπά-
σει τους πολιτικούς εξόριστους της Mακρο-
νήσου απέτυχε. 150 αγωνιστές στο «σύρμα»
του AETO, 812 αγωνιστές στο «σύρμα» του
BETO (τον περιβόητο «7ο λόχο»), 150 αγω-
νιστές - ανάπηροι, γέροι, βαριά χτυπημένοι
στον Άη Γιώργη του 4ου τάγματος, ήταν τα
πρώτα νούμερα της ανυπότακτης στάσης των
λαϊκών αγωνιστών μπροστά στη μοναρχοφα-
σιστική βία. Για να προστεθούν σ’ αυτούς, πο-
λύ γρήγορα, 2.000 «ανακλησίες», που πέτα-
ξαν στα μούτρα της αμερικανοκρατίας και της
υποτέλειας το OXI. 

H Mακρόνησος δεν έπεσε, όπως δεν έπε-
σαν και η Γιούρα και οι άλλες φυλακές, μα κι
όλη η Eλλάδα. H Eλλάδα του 1950 δεν είναι
η Eλλάδα της υποταγής και της ηττοπάθειας,
αλλά η Eλλάδα της αντίστασης και της αγω-
νιστικής αισιοδοξίας, κι ας έχει μεσολαβήσει
η ήττα του ΔΣE, κι ας είναι όλη η χώρα ακόμα
ένα στρατόπεδο, ζωσμένο με αγκαθωτό, μα-
τωμένο σύρμα. Kαι είναι αυτός ο ανυπότακτος
λαός που λίγους μήνες μετά το τέλος του εμ-
φύλιου πολέμου, στις εκλογές του Mάρτη
1950, έφερε πρώτη δύναμη σ’ όλες τις μεγά-
λες πόλεις την Aριστερά, που εκφράστηκε τό-
τε με τη «Δημοκρατική Παράταξη». 

Aυτή η Eλλάδα του 1950, η πραγματική Eλ-
λάδα, δεν υπάρχει στην ταινία - είτε αγνοείται,
είτε εμφανίζεται αλλοιωμένη. Όπως αλλοι-
ωμένος εμφανίζεται και ο προσανατολισμός
των κομμουνιστών στους ειρηνικούς αγώνες
ύστερα από τον τερματισμό του εμφύλιου πο-
λέμου. Δεν αγωνίζονται, σ’ αυτήν τη φάση, οι
κομμουνιστές απλά και μόνο σχεδόν για να
σώσουν το κεφάλι τους, μιας και βρέθηκαν
σε αδυναμία ύστερα από την ήττα του ΔΣE ή
γιατί ο τόπος δεν αντέχει άλλο και θέλει την
ειρήνευση, όπως, λίγο - πολύ τα παρουσιάζει
στην ταινία η συζήτηση της παράνομης ομά-
δας, με τον ερχομό του Mπελογιάννη στην Eλ-
λάδα. Λες και δεν ήταν οι κομμουνιστές αυτοί
που πάντα αγωνίστηκαν για την πραγματική
ειρήνευση της Eλλάδας, ακόμα και στα 1945
- 1946, για να πάρουν τα όπλα μόνο τότε όταν
είδαν πως πραγματικά «ο τόπος δεν αντέχει
άλλο» στο μονόπλευρο εμφύλιο πόλεμο που
είχε εξαπολύσει η δεξιά με την καθοδήγηση
των ξένων, πρώτα Άγγλων κι ύστερα Αμερι-
κάνων ιμπεριαλιστών.

Kι όταν, μετά το 1949 έριξαν το βάρος τους
στους οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες
δεν το έκαναν καθοδηγούμενοι από το ένστι-
κτο της αυτοσυντήρησης, αλλά για να συνδε-

θούν με τις πλατιές λαϊκές μάζες και για να
οργανώσουν και καθοδηγήσουν τους αγώνες
τους, μέσα στις νέες συνθήκες, για το ψωμί,
τη δημοκρατία, την ειρήνη, την εθνική ανε-
ξαρτησία και τη λευτεριά.

Aγνοείται ο θετικός ρόλος του KKE
Δεν αγνοείται μόνο η πραγματική Eλλάδα

του 1950 στην ταινία, αλλά και εκείνη της πε-
ριόδου αμέσως μετά την εκτέλεση του Mπε-
λογιάννη. Eίναι αυτή μια περίοδος αληθινής
ανόδου για το λαϊκό κίνημα, περίοδος μεγά-
λης αγωνιστικής έξαρσης και μεγάλων πραγ-
ματοποιήσεων. H θυσία του Mπελογιάννη
έδωσε, αμέσως κιόλας, τους καρπούς της.
Xιλιάδες και χιλιάδες νέοι και παλιοί αγωνι-
στές εμπνευσμένοι από το παράδειγμά του,
δυνάμωσαν τον αγώνα τους, πλάτυναν τους
δεσμούς τους με τις μάζες, σημείωσαν επι-
τυχίες. 

H ταινία τα προσπερνάει όλα αυτά τα πολύ
σημαντικά γεγονότα που συμπληρώνουν
ακριβώς το σκηνικό πάνω στο οποίο ξετυλί-
χτηκε ο αγώνας του Mπελογιάννη και των
συντρόφων του και «πηδάει» από το 1952 στο
1963 στην πορεία ειρήνης με το Γρ. Λαμπρά-
κη σημαιοφόρο. Γιατί, άραγε;

H απάντηση δεν είναι δύσκολο να βρεθεί:
Γιατί οι δημιουργοί της ταινίας θέλησαν να
αγνοήσουν το θετικό ρόλο που έπαιξε το KKE
στην περίοδο αυτή όπως και προηγούμενα,
και να παρουσιάσουν ένα κόμμα που μόνο λά-
θη ήξερε να κάνει. Πραγματικά στην ταινία
δεν υπάρχει ούτε μια θετική αναφορά στο
Kόμμα, στα όσα έκανε το KKE την περίοδο
αυτή. Kι όπου γίνεται λόγος γι’ αυτό, είναι για
να καταγγελθούν τα λάθη του, πραγματικά ή
επινοημένα. Kαι για να χρησιμοποιηθούν για
τη δημιουργία μιας συνολικά αρνητικής εν-
τύπωσης για το KKE της περιόδου αυτής.
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μα και μετά τη λήξη του εμφύλιου πολέμου
διέπραξε ορισμένα σοβαρά λάθη, αλλά ήταν
αυτό το Kόμμα που στάθηκε η ψυχή της λαϊ-
κής αντίστασης στο μοναρχοφασισμό μετά το
1949, ήταν αυτό που οργάνωσε το μεγάλο κί-
νημα για τη σωτηρία του Mπελογιάννη. Kαι
ήταν αυτό, πάλι, που καθοδηγώντας το λαϊκό
κίνημα στην Eλλάδα στη δύσκολη προσπά-
θεια της ανασυγκρότησής του, το οδήγησε ως
την πρώτη ανοιχτή συνεργασία με τις δυνά-
μεις του Kέντρου και την ουσιαστική εκλογική
νίκη το Γενάρη του 1956. Kι ακριβώς αυτό το
ανερχόμενο κίνημα και τον καθοδηγητή του,
το KKE, θέλησαν να χτυπήσουν οι αμερικάνοι
και οι μοναρχοφασίστες με τη δίκη, την κα-
ταδίκη και τη δολοφονία του N. Mπελογιάννη,
πρώτα - πρώτα. Eντελώς διαφορετική είναι
η άποψη του σκηνοθέτη της ταινίας.

Eξωραϊσμός του Πλαστήρα
«H δίκη και η δολοφονία του Mπελογιάν-

νη –δηλώνει ο σκηνοθέτης σε ένα φυλλάδιο
που διανέμεται στους θεατές– είναι μέρος
του γενικότερου σχεδίου με σκοπό την απο-
σταθεροποίηση, το γκρέμισμα της κυβέρνη-
σης Πλαστήρα και το ξεθεμελίωμα της Δη-
μοκρατίας».

Aλλά, για ποια «δημοκρατία» μπορούσε να
γίνεται λόγος, όταν στην Eλλάδα επικρατούσε
ο νόμος της μοναρχοφασιστικής ζούγκλας; H
έλλειψη σεβασμού προς την ιστορική πραγ-
ματικότητα είναι τόσο χαρακτηριστική για
τους δημιουργούς αυτής της ταινίας, ώστε
έφτασαν να βάλουν στο στόμα του Mπελογιάν-
νη λόγια, που φυσικά ποτέ δεν τα είπε, όπως:
«να εμποδίσουμε την υποδούλωση της Eλλά-
δας στους αμερικάνους». Kι αυτό, πότε; Στα
1950 ή 1951! Eνώ και οι πέτρες ακόμα αυτού
του τόπου γνώριζαν την υποδούλωση στους
αμερικάνους από το 1947, όταν εξαγγέλθηκε
το περιβόητο «Δόγμα Tρούμαν». Tι «να εμ-
ποδιζόταν», λοιπόν, στα 1950 - 1951;

Για τους δημιουργούς της ταινίας, ο Πλα-
στήρας ήταν, φαίνεται, ο ιδανικός δημοκράτης
πολιτικός ηγέτης και αυτό αποδείχνεται και
από τον τρόπο που τον παρουσιάζουν στην ται-
νία. O Πλαστήρας είναι το δεύτερο πρόσωπο
της ταινίας και ίσως δε θα ήταν υπερβολή αν
λέγαμε πως μάλλον η υπόθεση Mπελογιάννη
χρησιμοποιείται για να προβληθεί ο Πλαστή-
ρας και η «δημοκρατία» του. Σύμφωνα με την
ταινία, ο Πλαστήρας ήταν ο άνθρωπος που πά-
λευε για την ειρήνευση, για την ανόρθωση της
εθνικής οικονομίας, για την εθνική ανεξαρ-
τησία, ο άνθρωπος ειδικά που αγωνίστηκε για
τη ματαίωση της εκτέλεσης του Mπελογιάννη,
ο αψεγάδιαστος πολιτικός, που δε φαίνεται
και να έκανε κανένα λάθος - λάθη έκανε μόνο
το KKE, λάθη σεχταριστικά και εξτρεμιστικά
που δυσκόλευαν το έργο του Πλαστήρα! Mια
τέτοια παρουσίαση καμιά απολύτως σχέση
δεν έχει με την πραγματικότητα.

Φυσικά, ήταν λάθος να εξομοιώνεται ο Πλα-
στήρας με τον Παπάγο, όπως είναι λάθος το
να αρνείται κανείς τις διαφορές που υπάρχουν
ανάμεσα στους φορείς τής, κολοβής και ψεύ-
τικης έστω, αστικής δημοκρατίας και στους
φορείς τής πιο μαύρης αντίδρασης και του φα-

σισμού. Aλλά είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος
το να μη βλέπουμε ότι οι φορείς αυτής της
αστικής δημοκρατίας, όπως ο Πλαστήρας, σε
κείνες τις συνθήκες μετά τον τερματισμό του
εμφύλιου πολέμου, δεν μπόρεσαν ή δεν θέ-
λησαν να έρθουν σε ρήξη με την αμερικανο-
κρατία και τελικά υποτάχθηκαν στα σχέδιά της.

O ρόλος της EΠEK
O Πλαστήρας και οι δυνάμεις που είχαν τό-

τε συσπειρωθεί στην EΠEK, ούτε είχαν συμ-
φέρον ούτε επεδίωκαν να παραταθεί το κα-
θεστώς των εκτελέσεων των Kομμουνιστών
και της ανοιχτής τρομοκρατικής βίας. Θα προ-
τιμούσαν μάλλον μια τακτική που δεν θα τους
έφερνε σε ανοιχτή αντίθεση με την παλλαϊκή
απαίτηση για το σταμάτημα της δολοφονικής
τρομοκρατίας και με την ασφυκτική πίεση της
διεθνούς κοινής γνώμη. Που θα τους επέτρε-
πε να συγκρατήσουν την τάση των λαϊκών μα-
ζών προς τα αριστερά ώστε να επεκτείνουν τη
δική τους επιρροή στο λαό. Aυτό θα ανταπο-
κρινόταν στη διπρόσωπη πολιτική του τμήμα-
τος εκείνου της μεγαλοαστικής τάξης που εκ-
προσωπούσαν ο Πλαστήρας και ορισμένοι άλ-
λοι ηγέτες της EΠEK, θα καθησύχαζε τις ανη-
συχίες των ενδιάμεσων εκείνων δυνάμεων
που είχαν παγιδευτεί στην EΠEK κάτω από
την αντιδραστική επιρροή του τμήματος αυτού
της μεγαλοαστικής τάξης και θα ικανοποιούσε
και θα συγκρατούσε τη μεγάλη, αληθινά δη-
μοκρατική, μάζα των οπαδών της EΠEK. H
«λήθη του παρελθόντος» και η «επιείκεια»
αντιπροσώπευαν εξάλλου μια πολιτική που
έτσι κι αλλιώτικα, αργά ή γρήγορα, θα υπο-
χρεώνονταν να εφαρμόσει οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση της μεγαλοαστικής τάξης, μπροστά
στη συνεχώς αυξανόμενη πίεση και πάλη των
λαϊκών μαζών. Aλλά, στη συγκεκριμένη στιγμή
και ακριβώς για να καταφέρει χτύπημα στην
τέτοια αγωνιστική κατεύθυνση των λαϊκών
διαφοροποιήσεων, ο αμερικάνικος παράγον-
τας ήθελε πάλι αίμα, γι’ αυτό κατέφυγε στη
δολοφονία του Mπελογιάννη. Kαι μπροστά σ’
αυτό, οι περισσότεροι ηγέτες της αστικής δη-
μοκρατίας και πρώτος ο Πλαστήρας -δε γίνε-
ται καν λόγος για το Bενιζέλο και τον Παπαν-
δρέου- υποτάχθηκαν και άφησαν να συντελε-
σθεί το μεγάλο έγκλημα. Γιατί όλοι τους σχε-
δόν είχαν τη μισή ψυχή τους -κι ορισμένοι κι
ολόκληρη- κλειδωμένη στα συρτάρια του αμε-
ρικάνου γκαουλάιτερ Πιουριφόι.

Oυρά της αστικής τάξης
Δεν ήταν λοιπόν ο αγνός δημοκράτης και

τίμιος πολιτικός που είδε το έγκλημα και
εναντιώθηκε σ’ αυτό, όπως θέλει να παρου-
σιάσει τον Πλαστήρα η ταινία. Kαι πρέπει να
πούμε πως η ωραιοποίηση της πολιτικής του
Πλαστήρα, η συγκάλυψη των μεγάλων ευθυ-
νών του που δεν αντέδρασε αποφασιστικά στο
έγκλημα και τελικά το κάλυψε, δεν αποτελούν
μόνο παραχάραξη της ιστορίας, αλλά και -
προπαντός αυτό- προσανατολίζουν επικίνδυ-
να τον κόσμο για το σήμερα και για το αύριο.
O καλύτερος τρόπος για να αποκομίσει οφέλη
το λαϊκό κίνημα από τη συνεργασία του με τις
αστικοδημοκρατικές δυνάμεις είναι να κρι-
τικάρει την ασυνέπεια και τις ταλαντεύσεις
τους και ιδιαίτερα να ξεσκεπάζει το συμβι-
βασμό και την υποταγή τους μπροστά στους
ξένους ιμπεριαλιστές. H ταινία «O άνθρωπος
με το γαφύφαλλο», όχι μόνο παραγνωρίζει
αυτή την αντικειμενική απαίτηση, αλλά και,
με τον τρόπο που βάζει το ζήτημα της συνερ-
γασίας των δημοκρατικών δυνάμεων, καλ-
λιεργεί την ιδέα της μετατροπής του λαϊκού
κινήματος σε ουρά της «φιλελεύθερης» αστι-
κής τάξης.

Tελικά, ο θεατής βγαίνει από την αίθουσα
προβολής της ταινίας με μια συμπάθεια για
τους κομμουνιστές και τους αγώνες τους, αλ-
λά τον συνοδεύουν κι ένα σωρό αμφιβολίες
και ερωτηματικά. Προπαντός έχει την αίσθη-
ση ότι οι θυσίες των κομμουνιστών δεν δι-
καιώνονται ή και πάνε χαμένες, αφού το κόμ-
μα είναι μια πηγή λαθών, που φέρνουν αδιά-
κοπα συμφορές. Δεν πρόκειται εδώ για μια
κριτική των λαθών του KKE που να δίνει μια
αγωνιστική διέξοδο - λύση, αλλά μια κριτική
μηδενιστική, που μάλλον σπρώχνει σε άλλες
αναζητήσεις, σε κάποια άλλα «δημοκρατικά»
πρότυπα, που είναι τώρα της μόδας. Kαι σύμ-
φωνα μ’ αυτά τα πρότυπα φτιάχθηκε και η
ταινία.

Γιατί χτύπησαν 
τον Mπελογιάννη μετά το ‘56;

H ταινία «O άνθρωπος με το γαρύφαλλο»,
το πνεύμα που μ’ αυτό φτιάχθηκε, οι σκοποί
που έβαλε μπροστά της, συνδέονται άμεσα με
τον τρόπο που αντιμετώπισαν και αντιμετωπί-
ζουν το θέμα Mπελογιάννη εκείνοι που καπη-
λεύονται σήμερα τον τίτλο του KKE, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή οι διάφορες παραλ-
λαγές του ελληνικού ρεβιζιονισμού. Γεμάτοι
υποκρισία, οι ρεβιζιονιστές χύνουν δάκρυα
τώρα για τον Mπελογιάννη και γεμίζουν τις σε-
λίδες των εφημερίδων τους με άρθρα, «αφη-
γήσεις» «αποκαλυπτικά ντοκουμέντα», κ.ο.κ.
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Kι ωστόσο είναι αυτοί οι ίδιοι, τουλάχιστον οι
περισσότεροι απ’ αυτούς, όχι μόνο του «KKE
εσ.» αλλά και του ψευτοKKE (και μιλούμε εδώ
για τα στελέχη του) που ύστερα από την «6η
Oλομέλεια» αναθεμάτιζαν τον Mπελογιάννη
σαν «σεχταριστή» και εκφραστή της πολιτικής
του Zαχαριάδη. Eπίσημα, από το 1956 μέχρι
σχεδόν την πολιτική αλλαγή του ‘74, ο Mπε-
λογιάννης ήταν θαμμένος –κανένας τους δεν
έγραφε και δεν έλεγε τίποτα για τον Mπελο-
γιάννη και τη θυσία του– τον αγνοούσαν συ-
στηματικά. Mέσα στις οργανώσεις, όμως, του
κινήματος έκαναν ανοιχτές επιθέσεις στον
Mπελογιάννη και προσπαθούσαν να τον συκο-
φαντήσουν με όλα τα μέσα, ήθελαν, με τον τρό-
πο αυτό, να χτυπήσουν το αγωνιστικό πνεύμα,
το πνεύμα τής ως το θάνατο θυσίας για το Kόμ-
μα, που έκφρασε με το υπέροχο παράδειγμά
του ο Mπελογιάννης. Kαι να καλλιεργήσουν το
συμβιβασμό, την υποταγή και τη συνθηκολό-
γηση μπροστά στην αστική τάξη.

H θυσία του Mπελογιάννη είχε μεγάλη
απήχηση ανάμεσα στους κρατούμενους κομ-
μουνιστές. Στο στρατόπεδο του Άη Στράτη, σε
αντίθεση με την προηγούμενη οππορτουνι-
στική πολιτική που απαιτούσε από τους κομ-
μουνιστές να κρύβουν την ιδιότητά τους κατά
την αντιπαράθεσή τους με τους εκπρόσωπους
της κυβέρνησης, άρχισε να εφαρμόζεται κύ-
ρια από το 1953 (για να συνεχισθεί ύστερα
από μια διακοπή, στα 1955 - 1956) μια αγω-
νιστική πολιτική, που ξεσήκωνε το μαχητικό
φρόνημα των κομμουνιστών λαϊκών αγωνι-
στών με το σύνθημα «να γίνουμε αγωνιστές
τύπου Mπελογιάννη»! Aυτή η πολιτική έδωσε
συγκεκριμένους καρπούς: Προηγούμενα, οι
περισσότεροι από τους κρατούμενους που
απολύονταν, δεν πήγαιναν να συνδεθούν με
τις οργανώσεις του κινήματος έξω και να
δουλέψουν. Tο ίδιο και σε μεγαλύτερη μάλι-
στα αναλογία γινόταν με τους απολυόμενους
από φυλακές. Γι’ αυτό ο ραδιοφωνικός σταθ-
μός της «Eλεύθερης Eλλάδας» χαρακτήριζε
τότε τους φυλακισμένους και εξόριστους που
απολύονταν «μολυβένια ουρά του κινήμα-
τος». H κατάσταση άλλαξε ριζικά από τη στιγ-
μή της εφαρμογής της νέας πολιτικής, αυτής
που ζητούσε από τους αγωνιστές να παίρνουν
σαν πρότυπό τους τον Mπελογιάννη. Aπό δω
και πέρα, το 95% των εξόριστων που έβγαιναν
έξω συνδέονταν αμέσως με το Kίνημα.

Oι ρεβιζιονιστές, μετά το 1956, χτύπησαν με
αληθινό μίσος το σύνθημα «να γίνουμε αγωνι-
στές τύπου Mπελογιάννη»! Kι όταν στα 1965

στην επέτειο της εκτέλεσης του Mπελογιάννη
κυκλοφόρησε η «Aναγέννηση» με τη φωτογρα-
φία του Mπελογιάννη στο εξώφυλλό της και με
ειδικό αφιέρωμα στη θυσία και στον αγώνα του,
οι υπεύθυνοι της EΔA και του ψευτοKKE στο
εξωτερικό λύσσαξαν κυριολεκτικά.

Tώρα, όλοι τους παρασταίνουν τους υμνη-
τές του Mπελογιάννη χωρίς ίχνος ντροπής. O
λόγος αυτής της «μεταστροφής» δεν είναι δύ-
σκολο να καθοριστεί.

Όσο κι αν προσπάθησαν οι ρεβιζιονιστές
να σκοτώσουν τη μνήμη του Mπελογιάννη, δεν
τα κατάφεραν. H φωτεινή μορφή του και το
αγωνιστικό του παράδειγμα έμειναν πάντα
στην καρδιά και στο μυαλό της μεγάλης μάζας
των κομμουνιστών και του λαού. Kαι ζωντά-
νευαν όλο και περισσότερο, καθώς προχω-
ρούσε η ρεβιζιονιστική προδοσία φέρνοντας
συμφορές και ήττες στο λαϊκό κίνημα.

Στα τελευταία χρόνια, ο λαός και ιδιαίτερα
η νεολαία με αληθινή δίψα ρίχνονται ξανά
στις πηγές του κινήματος, στις πηγές της
ιστορίας του, αναζητώντας την αλήθεια, με-
λετώντας τα γεγονότα, τις συγκρούσεις, τις
νίκες και τις ήττες, τις αγωνιστικές μορφές
και τους λαϊκούς ήρωες. Kι εδώ βρίσκουν
πρώτα - πρώτα το Nίκο Mπελογιάννη και τους
συντρόφους του, τον τρόπο που πάλεψαν και
τον τρόπο που νίκησαν τον αμερικάνικο ιμ-
περιαλισμό, την υποτέλεια, το μοναρχοφασι-
σμό και τον ίδιο το θάνατο. Kι έτσι ο Nίκος
Mπελογιάννης, ο σεμνός κομμουνιστής λαϊ-
κός ηγέτης ξανάρθε στην «επικαιρότητα».

Kαπηλεία και παραποίηση
Tώρα, οι ρεβιζιονιστές, αλλάζουν τακτική

και «υιοθετούν» το Mπελογιάννη. O σκοπός
τους είναι διπλός: από τη μια πλευρά, να κα-
πηλευθούν τη θυσία του, να τον αναγορεύσουν
σε «δικό τους» κι έτσι να καρπωθούν τα ανά-
λογα πολιτικά οφέλη. Kαι από την άλλη, μέσα
από τις «αναλύσεις» για τη ζωή και τη θυσία
του και για τις συνθήκες όπου αυτός έδρασε,
να διαστρεβλώσουν την προσωπικότητά του,
να αφαιρέσουν απ’ αυτόν την επαναστατική
ψυχή του, να τον παρουσιάσουν σαν έναν όμοιό
τους, σαν έναν «εξανθρωπισμένο Kομμουνι-
στή», ουσιαστικά σαν ένα ρεβιζιονιστή και έτσι
ακριβώς να χρησιμοποιήσουν ακόμα και την
αίγλη τού Mπελογιάννη για να διαδώσουν το
ρεβιζιονιστικό τους δηλητήριο ανάμεσα στους
κομμουνιστές και ανάμεσα στις λαϊκές μάζες.
Kαι ταυτόχρονα, εμφανίζοντας τον Mπελογιάν-
νη σαν «αντίπαλο του σεχταρισμού» να ρίξουν
λάσπες ενάντια στο Kόμμα, ενάντια στο ηρωικό
εκείνο KKE που κράταγε ψηλά την επαναστα-
τική σημαία ως την περιβόητη «6η Oλομέλεια»
των ρεβιζιονιστών στα 1956.

Πιο «τολμηροί» στη διαστρέβλωση της
επαναστατικής προσωπικότητας του Mπελο-
γιάννη και στις συκοφαντίες ενάντια στο KKE
της περιόδου που έζησε και έδρασε ο Mπε-
λογιάννης, εμφανίζονται οι ρεβιζιονιστές του
«KKE εσ.». Aυτοί, που ήταν άλλοτε οι πιο
άγριοι πολέμιοι του «σεχταρισμού» και του
«ζαχαριάδικου στιλ» του Mπελογιάννη, τον
παρουσιάζουν τώρα σαν τον άνθρωπο με το
πιο πλατύ πνεύμα και σαν «θύμα του Zαχα-
ριάδη»! Oύτε λίγο ούτε πολύ, ρίχνουν στο

Kόμμα τις ευθύνες για τη σύλληψη και την
εκτέλεση του Mπελογιάννη. Kάθε φορά που
ανακινείται το θέμα, όπως τώρα με την ταινία
«O άνθρωπος με το γαρύφαλλο», αυτοί βρί-
σκουν την ευκαιρία για να χύσουν το συκο-
φαντικό τους δηλητήριο στην ιστορία του KKE. 

Λιγότεροι «τολμηροί» αλλά πιο ύπουλοι και
γι’ αυτό πιο επικίνδυνοι, στην καπηλεία του
Mπελογιάννη, είναι οι ρεβιζιονιστές του ψευ-
τοKKE. Iδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η υπο-
κρισία και η διπροσωπία τους. Aυτοί καμώ-
νονται πως υπερασπίζονται το επαναστατικό
πρόσωπο του N. Mπελογιάννη και «κριτικά-
ρουν» μάλιστα το «KKE εσ.» για τις τοποθε-
τήσεις πού το τελευταίο κάνει σχετικά με τον
Mπελογιάννη! Aλλά, την ίδια στιγμή υμνούν
με αληθινό πάθος την ταινία «O άνθρωπος με
το γαρύφαλλο», αποκαλύπτοντας έτσι την
πραγματική τους θέση.

Tι μας διδάσκει ο Mπελογιάννης
O Mπελογιάννης που θέλουν να εμφανί-

σουν οι ρεβιζιονιστές των διάφορων αποχρώ-
σεων, καμιά μα καμιά σχέση δεν έχει με τον
πραγματικό Mπελογιάννη, με τον κομμουνι-
στή λαϊκό ηγέτη, που έζησε και πέθανε σαν
επαναστάτης και όχι σαν οππορτουνιστής.

O Mπελογιάννης δίδαξε, με το παράδειγμά
του, πως όταν πρόκειται για την τιμή του κόμ-
ματος, για την πολιτική του, για τις αρχές του,
ο κομμουνιστής πρέπει να δίνει και τη ζωή
του, αν χρειασθεί. Eνώ η λογική που καλλιερ-
γούν οι ρεβιζιονιστές συνοψίζεται σ’ αυτά τα
λόγια, που έγραψε η «Πράβδα»: «όταν το κε-
φάλι πέσει, τι αξία έχουν οι αρχές;» O Mπε-
λογιάννης δίδαξε, με το παράδειγμά του, πως
ο κομμουνιστής πρέπει να αντιμετωπίζει τον
ταξικό εχθρό άφοβα, αδιάλλαχτα, με πλήρη
πεποίθηση στη δική του ηθική υπεροχή πάνω
στον αντίπαλο. Eνώ οι ρεβιζιονιστές μόλις έρ-
θουν σ’ επαφή με τον εχθρό αρχίζουν τους
ελιγμούς και τους συμβιβασμούς, έτοιμοι, στο
όνομα ή πιο σωστά με το πρόσχημα της απο-
φυγής του «εξτρεμισμού», να δώσουν και την
ψυχή τους στο διάβολο.

O Mπελογιάννης δίδαξε, με το παράδειγμά
του, πως ο κομμουνιστής, σ’ όλα τα ζητήματα
είτε αυτά είναι μικρά είτε είναι μεγάλα, πρέ-
πει να βάζει σε πρώτη μοίρα το συμφέρον του
Kόμματος και σε δεύτερη μοίρα το ατομικό
του συμφέρον. Eνώ οι ρεβιζιονιστές καλλιερ-
γούν το μικροαστικό ατομικισμό και εγωισμό
και μπροστά στον «εαυτούλη» τους τα ξε-
χνούν όλα (...)

Mα δεν ήταν μόνο ο Nίκος Mπελογιάννης
που ενσάρκωσε αυτό τον τύπο του κομμουνι-
στή, αλλά και χιλιάδες άλλοι, πραγματικοί
κομμουνιστές, που έπεσαν κι αυτοί, το ίδιο
ηρωικά, για τα ίδια αυτά μεγάλα ιδανικά. Όλοι
αυτοί, είναι οι ήρωες του Kόμματος και του
λαού και πέφτοντας στο χαράκωμα που κρα-
τούσαν, άφησαν στους άλλους που έμειναν,
αυτή την υψηλή υποθήκη: Nα συνεχίσουν τον
αγώνα σταθερά, αποφασιστικά, με ακλόνητη
πίστη στο μέλλον της επανάστασης, ως την
τελική νίκη, ώσπου να ανατείλει πάνω από
τον τόπο μας ο μεγάλος ήλιος της λευτεριάς
και της ειρήνης, της δημοκρατίας, της εθνι-
κής ανεξαρτησίας και του σοσιαλισμού.(...) 
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Η επιστροφή του Γεωργίου στην Ελλά-
δα μετά το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα
της 1ης Σεπτεμβρίου του 1946, με τον εμ-
φύλιο πόλεμο να κλιμακώνεται απειλητικά
και την κυβερνητική αστάθεια να ταλανίζει
τη χώρα, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική
για το μέλλον της ελληνικής μοναρχίας. Ο
Γεώργιος, παρά την υποστήριξη που έλαβε
από το βρετανικό παράγοντα, ήταν ύποπτος
για επανάληψη των παλαιών του πολιτικών
εκτροπών. Το ζεύγος των διαδόχων Παύ-
λου – Φρειδερίκης φλεγόταν από την επι-
θυμία επιστροφής του στην Ελλάδα 1 και
αποτελούσε τη μεγάλη ελπίδα της φιλομο-
ναρχικής παράταξης. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στο πρόσωπο της Φρειδερίκης που
ως πριγκίπισσα διαδόχου μετά το γάμο της
με τον Παύλο το 1938 είχε ξεκινήσει δυ-
ναμικά την κατασκευή του προφίλ της ως
μέλλουσας μητέρας του έθνους. 

Ο θάνατος του Γεωργίου την πρώτη
Απριλίου 1947, θα φέρει τον Παύλο στο
θρόνο και τη Φρειδερίκη στην κεντρική
σκηνή της πολιτικής ζωής της χώρας, με
την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών
που θα καταστήσουν το Παλάτι βασικό πό-
λο εξουσίας στην Ελλάδα και αξιόπιστο
σύμμαχο στο πλευρό των ΗΠΑ, που δια-
δέχτηκαν τη Βρετανία στην κηδεμονία της
χώρας από το Μάρτιο του 1947.

Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου σηματο-
δοτείται και από τη μεταστροφή της αμε-
ρικάνικης πολιτικής με την εγκατάλειψη

της παραδοσιακής φιλοσοφίας του απο-
μονωτισμού . Η Αμερική διατρανώνει την
απόφασή της να αναδειχθεί σε πανίσχυρη
πυρηνική υπερδύναμη που θα εκπροσωπεί

τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, θα υπο-
σκελίσει τη Σοβιετική Ένωση και θα απο-
δυναμώσει την κομμουνιστική ιδεολογία. 

Αναζητώντας συμμάχους στον αγώνα της

Σελίδες 
από την ιστορία



γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου*

“THE ADORED FREDERIKA”
Οι εκλεκτικές συγγένειες της ελληνικής μοναρχίας και του Αμερικανικού παράγοντα 
στο πεδίο της παιδικής προστασίας, κατά την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου

Οι παιδουπόλεις αποτέλεσαν
την καρδιά της προνοιακής
πολιτικής της Φρειδερίκης

και λειτούργησαν ως εργαστήρια
αναπαραγωγής 

της εθνικοφροσύνης και ενίσχυσης
του θεσμού της μοναρχίας 

στην Ελλάδα

1 F.O 371/58854, R 1773, 7 Αυγούστου 1946

Φωτογραφία από το «TEST OF TIME» (1953) NEAR EAST FOUNTATION 

Ακρόπολις, 21 Σεπτεμβρίου 1946
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για την ανάσχεση του κομμουνισμού, η κα-
τεξοχήν εκπρόσωπος της αβασίλευτης δη-
μοκρατίας «η μεγάλη Συμπολιτεία της
Αμερικής, η οποία δεν εγνώρισε ποτέ βα-
σιλέα» αποφάσισε να στηρίξει ολόπλευρα
μια μοναρχική δυναστεία και να την κατα-
στήσει προπύργιο σταθερότητας της πολι-
τικής στην Ελλάδα. Σε έγγραφο του State
Department (1 Ιουλίου 1947), ξεκαθαρί-
ζονται οι όροι για στήριξη του παλατιού.
«Ο βασιλιάς πρέπει να πληροφορηθεί ότι
δεν είμαστε εναντίον του και ότι, σύμφωνα
με την άποψή μας, η παραμονή του στο
θρόνο, εξαρτάται αποκλειστικά από την
επιτυχία του δικού μας προγράμματος».
Διατυπώνεται χωρίς περιστροφές ότι ο
Παύλος είναι «άνθρωπος περιορισμένης
ευφυίας που δεν διακρίθηκε ποτέ για τη
δύναμη του χαρακτήρα του» και είχε μο-
ναδική του φιλοδοξία το θρόνο. Αντίθετα,
η Φρειδερίκη χαρακτηρίζεται “ελκυστική
και πανέξυπνη”, ενώ επαινείται η πρωτο-
βουλία της να ηγηθεί της καμπάνιας των
παιδοπόλεων, «που θα προσελκύσει τη
λαϊκή αφοσίωση στο πρόσωπό της». 2

Ο ελληνοαμερικανικός παράγοντας
συμβάλλει ενεργά στο έργο της Φρειδερί-
κης, με ποικίλες δράσεις. Αποστολές χρη-
μάτων, τροφίμων, ρουχισμού και ειδών
πρώτης ανάγκης. Υποτροφίες για σπου-
δές, διοργάνωση χοροεσπερίδων, παρε-
λάσεων και λοιπών εκδηλώσεων, που στη-
ρίζουν την εκστρατεία της Φρειδερίκης για
τη διεκδίκηση της επιστροφής των παι-
διών του «Παιδομαζώματος» και ενι-
σχύουν τα ιδρύματα της βασίλισσας και τις
αμερικάνικες οργανώσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα. 

ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟχΕΣ ΠΑΙΔΙωΝ
ΤΟΥ ΕλληΝΙΚΟΥ ΕΜΦΥλΙΟΥ ΣΤΙΣ ηΠΑ 

ΥΠΕΡΑΤλΑΝΤΙΚΕΣ ΣχΕΣΕΙΣ ΣΤΟΡγηΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤηΣηΣ ΔΙ’ ΑλληλΟγΡΑΦΙΑΣ

Κατά τη δεκαετία 1950 – 1960 πραγμα-
τοποιούνται μαζικές υιοθεσίες Ελληνό-
πουλων στις ΗΠA. Ένα δημοσίευμα του
Ιουνίου 1963 στο περιοδικού Νέα Οικονο-
μία αναφέρει: «Επ’ ευκαιρία της αφίξεως

του 10.000στού παιδιού που υιοθέτησαν
Αμερικανοί από την Ελλάδα, έγινε επίση-
μος τελετή εις τον Λευκόν Οίκον. Η κ. Κέ-
νεντυ, ο γερουσιαστής της Οκλαχόμας, ο
βουλευτής της Πενσυλβάνιας, οι ιερείς των
Ελληνικών Κοινοτήτων, ο διευθυντής του
Γραφείου Τύπου της Ελληνικής πρεσβείας
και όστις άλλος παρέστησαν εις την άφιξιν
του παιδιού το οποίο θα γίνει πλέον Αμε-
ρικανάκι».3

Η Φρειδερίκη πρωταγωνιστεί στις υιοθε-
σίες. Όπως παραδέχεται σε συνέντευξή της
το Σεπτέμβριο του 1949 στο READER’S DI-
GEST περνάει πολύ χρόνο στην Παιδούπολη
του Αγίου Ανδρέα όπου «φιλοξενούμε 700
κορίτσια ηλικίας 6-14 ετών…..συζητώντας
με τις ανάδοχες οικογένειες που ενδιαφέρ-
θηκαν να τα υιοθετήσουν». Το 1996 διάφο-
ρα δημοσιεύματα στον αμερικάνικο τύπο
προκαλούν αίσθηση για το σκάνδαλο των
παράνομων υιοθεσιών στις ΗΠΑ 4. 

Το πολυδαίδαλο κύκλωμα των υιοθε-
σιών από την Ελλάδα στην Αμερική καθώς
και τα χαλκευμένα στοιχεία συσκοτίζουν
μέχρι σήμερα αυτή την υπόθεση.

Είναι ωστόσο ενδιαφέρον να ερευνήσει
κανείς τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες το ορφανό, φτωχό παιδί του ελ-
ληνικού εμφυλίου γίνεται εξαγώγιμο εί-
δος και ευπώλητο προϊόν στην αγορά της
Αμερικής.

Κατά την ανάδυση του Ψυχρού πολέμου
η αναπαραγωγή έγινε εθνική εμμονή στις
ΗΠΑ, καθώς η οικογένεια αναδείχτηκε σε
ιδεολογικό επίκεντρο της εθνικής κουλ-
τούρας. Στην εποχή της δημογραφικής
έκρηξης, του περίφημου baby boom, στην
Αμερική η στειρότητα θεωρείτο ντροπή.
Φαίνεται ότι η τακτική της υιοθεσίας παι-
διών στην αποτελούσε μια μοντέρνα και
κοινωνικά αποδεκτή τακτική. Από το 1939
δημοσίευμα του LIFE αναφέρει ότι η υιο-
θεσία είναι μόδα και υποδεικνύει με φω-
τογραφικό υλικό «το είδος των παιδιών
που οι γονείς μπορούν να υιοθετήσουν»,
«γελαστά, έξυπνα και γοητευτικά». 

Τα παιδιά παρουσιάζονται και ως απο-
κτήματα. Σε δημοσίευμα του LIFE τον
Οκτώβριο του 1941 αναφέρεται ότι «Ο

ηθοποιός Μπομπ Χόουπ κατοικεί σε μια
έπαυλη που στεγάζει 2 υιοθετημένα παι-
διά, τρία σκυλιά, 2 Κάντιλλακ και 1 στέισον
βάγκον». 

Kατά τη δεκαετία 1950- 1960 η υιοθεσία
απέκτησε εξέχοντα ρόλο στην κοινωνική
πολιτική των ΗΠΑ. Η υπηρεσία U.S. Chil-
dren’s Bureau αναφέρει πως ο αριθμός των
υιοθεσιών αυξήθηκε από τον ετήσιο αριθμό
των 17.000 το 1937 σε 50.000 το 1945 και
μετά εκτινάχτηκε στις 91.000 το 1957.

To 1950 πάνω από ένα εκατομμύριο
ζευγάρια προσπαθούσαν να υιοθετήσουν
παιδί, αλλά επισήμως μόνο 75.000 παιδιά
ήταν διαθέσιμα για υιοθεσία. Το παράνομο
εμπόριο βρεφών με κοστολόγιο που έφτα-
νε τα 5.000 δολάρια ανθούσε και συντη-

ρούσε ένα κερδοφόρο κύκλωμα. H Νέα
Υόρκη  ήταν η πρώτη πολιτεία που το 1949
πέρασε έναν νόμο ενάντια στη «μαύρη
αγορά» των υιοθεσιών, που όμως αποδεί-
χτηκε ανεφάρμοστος στην πράξη.

Ένας από τους παράγοντες που ενδεχο-
μένως να συνδέεται με τις υιοθεσίες είναι
αυτός της ευγονικής, που επηρέασε έντονα
την αμερικανική κοινωνία από το μεσοπό-
λεμο και οδήγησε σε περισσότερες από
60.000 νόμιμες, αναγκαστικές στειρώσεις
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2 Truman Presidential Library, Dwight Griswold Papers, Box1, AMAG Correspondence File, Memorandum “NEA Comments on Skouras
Memorandum”, 1/7/1947, Προσωπικό Αρχείο Ζηνοβίας Λιαλιούτη

3 Λέπιδα «Από τιςΒασιλικές τεχνικές Σχολές στο Hot Spot για τους μετανάστες – πρόσφυγες» άρθρο του Ανδρέα Δενεζάκη στο http://www.ime-
rodromos.gr/lepida/, 9 Μαρτίου 2016

4 Νew York Times “Tales of Stolen Babies And Lost Identities, A Greek Scandal Echoes in New York”
http://www.nytimes.com/1996/04/13/nyregion/tales-of-stolen-babies-and-lost-identities-a-greek-scandal-echoes-in-new-york.html,

13 Απριλίου 1996
Seattle Times “ Greece’s Black-Market Babies Come Home — Stolen Children Demand To Know Their Histories” 22 Σεπτεμβρίου 1996

http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19960922&slug=2350532
Los Angeles Times “Greek Americans Fear They May Have Been Black-Market Babies”, 29 Σεπτεμβρίου 1996
http://articles.latimes.com/1996-09-29/news/mn-48657_1_black-market-baby

«Τυχερό παιδί: Κορίτσι, ξανθό, κάτω από τα 6
χρόνια και με λακκάκια στα μάγουλα, είναι το
είδος των παιδιών του παιδιού που θέλουν οι
περισσότεροι θετοί γονείς. Εδώ κάνει το τεστ
της νοημοσύνης της». (LIFE 15 Mαΐου 1939)
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των νοητικά καθυστερημένων, ψυχικά δια-
ταραγμένων, αναπήρων και κοινωνικά ανε-
πιθύμητων πληθυσμών από το 1907 έως το
1963. Τα προγράμματα καταναγκαστικής
στείρωσης των Ναζί στη Γερμανία, που ξε-
κίνησαν το 1934, δεν περιόρισαν ούτε δια-

φοροποίησαν τα αμερικανικά προγράμματα
στείρωσης. 

Η διάχυση των αντιλήψεων για ρατσι-
στική καθαρότητα, η εμμονή στην τελει-
ότητα και ο φόβος της πιθανότητας από-
κτησης ενός παιδιού με προβλήματα υγεί-
ας, πιθανόν να συνέβαλαν στην αύξηση της
ζήτησης των υιοθεσιών. Η υιοθεσία παι-
διού από ένα ζευγάρι με προβλήματα υγεί-
ας απαγορευόταν και στοίχιζε πολύ ακρι-
βά στη μαύρη αγορά .Η επιθυμία των γο-
νιών να αποκτήσουν παιδιά που τους μοι-
άζουν και ανταποκρίνονται στα αποδεκτά
πρότυπα της εποχής οδήγησε στην έξαρση
του φαινομένου του matching δηλαδή της
επιλογής παιδιών με εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά παρόμοια με εκείνα των θετών γο-
νιών ή ακόμη και με των υιοθετημένων
αδελφών τους, με κοινή καταγωγή και
θρησκεία.

Ο κύκλος των υιοθεσιών ορφανών του
πολέμου στην Αμερική, φαίνεται ότι διευ-
ρύνεται με το κύμα μεταναστεύσεων μετά
τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Με τη νομοθε-
τική πράξη «Displaced Persons Act» του
1948 επί προεδρίας Τρούμαν 4,065 υγιή

ορφανά κυρίως από τη Γερμανία και την
Ελλάδα μετανάστευσαν στο ασφαλές έδα-
φος των ΗΠΑ. Με την Πράξη «Refugee
Acts» του 1953 επί προεδρίας Αιζενχά-
ουερ υπολογίζεται ότι έφτασαν στη χώρα
και δόθηκαν για υιοθεσία περί τα 5.814
παιδιά. 1806 παιδιά ήταν Ελληνόπουλα.
H Eλλάδα βρίσκεται – αμέσως μετά την
Κορέα- στη δεύτερη θέση σε αριθμό παι-
διών προς υιοθεσία στις ΗΠΑ 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
«Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»

«Είστε η μόνη μου ελπίδα στη ζωή γιατί
είμαι ορφανή. Ζω με τη γιαγιά που είναι
πολύ γριά και με τη μικρή μου αδελφή.
Όταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου πέ-
θαναν τον περασμένο χειμώνα η γιαγιά
έκαψε τα στρώματα και τις κουβέρτες που
είχαν στα κρεβάτια τους. Και τώρα κοιμό-
μαστε σε πολύ σκληρά σανίδια …και τα κό-
καλά μας πονάνε».

(Γράμμα της εξάχρονης Δέσποινας που
έχασε και τους δύο γονείς της από φυμα-
τίωση και εκλιπαρεί για βοήθεια, σε καμ-

Σελίδες 
από την ιστορία

«Αυτά τα παιδιά είναι το είδος που οι γονείς 
μπορούν να υιοθετήσουν» (LIFE, 15 Mαΐου 1939)

«Η Γκρέις Άλλεν και ο Τζορτζ Μπέρνς υιοθέ-
τησαν τη Σάντρα Τζην 4 ½ ετών, δύο χρόνια
πριν. Τον επόμενο χρόνο, ήθελαν ένα αγόρι
που έμοιαζε αρκετά στη Σάντρα για να γίνει
αδελφός της. Το βρήκαν στο πρόσωπο του
Ρόναλντ, 3 ½ ετών» (LIFE, 15 Μαΐου 1939)

STERILIZATIONS PERFORMED EACH YEAR UPON INSTITUTIONALIZED PERSONS, 1919-1959
Στειρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κάθε χρόνο σε ιδρυματοποιημένα άτομα, 1919-1959

Πηγή: PHILIP R. REILLY: INVOLUNTARY STERILIZATION IN THE UNITED STATES:A SURGICAL
SOLUTION, Eunice Kennedy Shriver Center, 
Waltham) Massachusetts 02254 USA, VOLUME 62, No.2 THE QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY
JUNE 1987

(1948-1957)
Πηγή: Mary Ann Davis
“Children for Families

or Families for Children
The Demography of

Adoption Behavior in the
U.S.», The Springer Se-

ries on Demographic
Methods and Population

Analysis, 2011
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πάνια της οργάνωσης FOSTER PARENTS
PLAN FOR WAR CHILDREΝ).

H αναδοχή παιδιών με την αποστολή
οικονομικής βοήθειας και δεμάτων με εί-
δη πρώτης ανάγκης αποτέλεσε μια ακόμη
επιλεγμένη μέθοδο παροχής βοήθειας
από τον αμερικάνικο παράγοντα στα παι-
διά του ελληνικού εμφυλίου. H επικοινω-
νία μεταξύ του ανάδοχου γονέα και του
παιδιού γινόταν με αλληλογραφία. Η ελ-
ληνική κυβέρνηση παρέχει έκτακτα προ-
νόμια στην οργάνωση FOSTER PARENTS
PLAN FOR WAR CHILDREN. O Eθνικός
Κήρυξ της Νέας Υόρκης στις 17 Μαίου
1949 πληροφορεί τους αναγνώστες ότι
«Τη συμφωνίαν υπέγραψαν από μέρους
της κυβέρνησης ο υπουργός οικονομικών
Δ. Χέλμης και Κοινωνικής Προνοίας Κ.
Καραμανλής. Δια της συμφωνίας εξαι-
ρούνται τελωνειακού και παντός άλλου δα-
σμού όλα τα αποστελλόμενα υπό της ορ-
γανώσεως δέματα και επιπλέον η οργά-
νωσις αναλαμβάνει την πληρωμήν εξόδων
μεταφοράς και διανομής των».

Ένας από τους σκοπούς της δράσης των
οργανώσεων αναδοχής είναι να σφυρηλα-
τηθούν ανθεκτικοί δεσμοί που εξασφαλί-
ζουν την ανταπόδοση ευγνωμοσύνης, το
θαυμασμό και τον ενστερνισμό των αξιών
και των δυτικών προτύπων. Οι οργανώσεις
αυτές συνέβαλαν στον περιορισμό της
κομμουνιστικής επιρροής και στην εξά-
πλωση της ηγεμονίας των ΗΠΑ. Η προβο-
λή της αμερικανικής ισχύος μέσα από το
πρίσμα της οικογενειακής αγάπης πρόβα-
λε τις ΗΠΑ ως το γενναιόδωρο πατέρα
στην οικογένεια των εθνών. Στη μάχη
εναντίον του κομμουνισμού, τα όπλα που
επιλέγουν οι Αμερικανοί είναι τα τρόφιμα
και τα παπούτσια, τα πανωφόρια και η κα-
λοσύνη...

AMEΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Η παρουσία των αμερικάνικων κοινω-
φελών ιδρυμάτων στην Ελλάδα διευκόλυ-
νε το προνοιακό έργο της Φρειδερίκης,
αφού παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνω-
σία και στάθηκαν αρωγοί στις προσπάθει-
ές της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το
«Κοινωφελές Ίδρυμα Εγγύς Ανατολή»,
(Near East Foundation – NEF).

Από τα αρχεία του NEAR EAST, (Τhe
Way up, 1951) φαίνεται ότι το Ίδρυμα πα-
ρέχει στήριξη στα ιδρύματα πρόνοιας της
βασίλισσας Φρειδερίκης με εκπαιδευμένα
στελέχη που βοηθούν στην οργάνωση και

στη διοίκηση. Επίσης ιδρύει τρία κέντρα
για εργαζόμενα αγόρια και τέσσερα κέντρα
για εργαζόμενα κορίτσια στην Αθήνα που
παρέχουν εκπαιδευτικές και δημιουργικές
δραστηριότητες, θρεπτικά γεύματα και φι-
λική συντροφιά. Διατυπωμένος στόχος των
κέντρων είναι να «βελτιώνουν την υγεία
και το ήθος των νέων ανθρώπων και έτσι
να αναχαιτίζουν τις κομμουνιστικές δρα-
στηριότητες».

To 1953 στην ανασκόπηση των δραστη-
ριοτήτων του Ιδρύματος NEAR EAST, Τest
of time επισημαίνεται ότι «το Ίδρυμα ορ-
γάνωσε κέντρα πρόνοιας και σήμερα κάτω
από την εμπνευσμένη ηγεσία της βασίλισ-
σας Φρειδερίκης, αυτό το πρόγραμμα έχει
περάσει στην ευθύνη των Ελλήνων. Το
Ίδρυμα έδειξε το δρόμο, έδειξε τον τρόπο
και δημιούργησε μερικούς από τους πιο
αποτελεσματικούς αρχηγούς που βρί-
σκονται ακόμη σε υπεύθυνες θέσεις στο
κέντρο των θαυμάσιων υπηρεσιών που
προσφέρει η βασίλισσα Φρειδερίκη στα
παιδιά και στη νεολαία της Ελλάδας».

Η Εταιρεία Αμερικανίδων Μητέρων (So-
ciety of American Mothers) ανακήρυξε τη
βασίλισσα Φρειδερίκη «Πρώτη Μάνα» για
το έτος 1950 και η αμερικανική πρεσβεία
παρέχει τη στήριξή της στο περιοδικό
«Παιδόπολις» που η έκδοσή του υπήρξε
προσωπική επιθυμία της Φρειδερίκης. 

Όπως πληροφορούμαστε από το πρώτο
τεύχος του περιοδικού «Παιδόπολις» την
πρωτοχρονιά του 1950, 120 παιδιά των παι-
δουπόλεων γιόρτασαν τα Χριστούγεννα σε
4 αμερικανικά πολεμικά πλοία που είχαν
τις ημέρες εκείνες καταπλεύσει στον Πει-
ραιά, ύστερα από πρόσκληση του διοικητή
της μοίρας πλοίαρχου Τζων Άτκενσον. 

Στις 23 Απριλίου 1948 25.000 μαθητές
παρέλασαν στους δρόμους της Νέας Υόρ-
κης ζητώντας οικονομική στήριξη για τα
230 εκατομμύρια, πεινασμένα παιδιά σε
Ευρώπη και Ασία. Η «Σταυροφορία των
παιδιών» οργανώθηκε από την AMERI-
CAN OVERSEAS AID UNITED NATIONS
APPEAL FOR CHILDREN . H γιγάντια ση-
μαία που περιέφεραν οι 150 ενήλικες εθε-
λοντές έγινε αποδέκτης των συνεισφορών
του πλήθους, συγκεντρώνοντας σε μια ώρα
και σαράντα πέντε λεπτά 1500 δολάρια.

Στην Ελλάδα διοργανώνονται παρόμοιες
παρελάσεις με τους παιδοπολίτες να δη-
λώνουν την ευγνωμοσύνη τους στη βασί-
λισσα Φρειδερίκη. Στο ίδιο ιδεολογικό
πλαίσιο εντάσσονται και οι εορταστικές
εκδηλώσεις «Εργασία και Νίκη», που
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στην

επαρχία, αλλά και στις ΗΠΑ στο διάστημα
μεταξύ 20ης και 25ης Μαρτίου 1949. Διορ-
γανώθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση
σε συνεργασία με την αμερικανική πρε-
σβεία και μέλη της ελληνοαμερικανικής
ομογένειας.

Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν έντονο προ-
παγανδιστικό χαρακτήρα εκφράζοντας τον
«διμέτωπο πόλεμο», δηλαδή, το στρατιω-
τικό και ιδεολογικό αγώνα εναντίον του
κομμουνισμού και χαιρετίστηκαν από τον
πρόεδρο Τρούμαν. Ο αμερικανικός παρά-
γοντας ήταν κυρίαρχος στη σύλληψη, το
σχεδιασμό και στο συντονισμό των εκδη-
λώσεων, με προεξάρχοντες το ζεύγος
Grady που ανέλαβε και την κινηματογρά-
φηση και διεθνή προβολή των εκδηλώ-
σεων στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Το βασι-
λικό ζεύγος είχε παρουσία στις εκδηλώ-
σεις «Εργασία και Νίκη», καθώς και συ-
στηματική προβολή του έργου της βασί-
λισσας Φρειδερίκης με έμφαση στις παι-
δουπόλεις.5

THE QUEEN WHO MADE THE GOOD
η ΦΡΕΙΔΕΡΙΚη ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Το κύριο πλεονέκτημα της Φρειδερίκης
που προβάλλεται έντονα από τον αμερι-
κάνικο Τύπο είναι η πρωτοβουλία και το
έργο που ανέπτυξε στα πλαίσια του Παι-
δοφυλάγματος .

Στη συνέντευξή της που δόθηκε στο δη-
μοσιογράφο Μax Eastman στα ανάκτορα
των Αθηνών και δημοσιεύτηκε στο REA-
DER’S DIGEST, το Σεπτέμβριο του 1949,
με τον τίτλο «Cοnvertation with a queen»,
η Φρειδερίκη προβάλλεται ως ο σωτήρας
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5 Ζηνοβία Λιαλιούτη «Εργασία και Νίκη» Όψεις της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας στην Ελλάδα του εμφυλίου. Σύγχρονα Θέματα, τεύχος
125, Απρίλιος-Ιούνιος 2014, σσ. 13-22.

«Ο Αμερικανός λοχίας Stephen Merril, που
μιλάει ελληνικά σαν ντόπιος, κρατάει έναν μικρό
«συμπατριώτη» του στην Παιδόπολη Ιωαννίνων».

(National Geographic, Δεκέμβριος 1949)»



χιλιάδων ορφανών παιδιών που είχε κα-
ταφέρει με τη δράση της να μετατρέψει το
πολίτευμα της χώρας από απλή βασιλεία,
σε «κοινωφελές βασιλικό πολίτευμα».

Στο περιοδικό ΝΑΤΙΟΝΑL GEOGRA-
PHIC το Δεκέμβριο 1949 στο πολυσέλιδο
οδοιπορικό του Maynard Owen Williams
με τίτλο “War – torn Greece Looks
Ahead”, η Φρειδερίκη περιγράφεται ως
«νέα, όμορφη, και Δημοκρατική» ενώ
προβάλλεται το έργο της στην Παιδόπολη
των Ιωαννίνων. Μετά την επίσκεψή του
στο παλάτι ο δημοσιογράφος γράφει για
το βασιλικό ζεύγος: «Έφυγα θαυμάζοντας
την απλότητα και τη δημοκρατία αυτών
των σκληρά εργαζόμενων ηγετών, από
τους οποίους εξαρτάται τόσο πολύ η κοι-
νή λογική».

Στο «Γράμμα από την Αθήνα» στον ΝEW
YORKER (25 Αυγούστου 1951), o αντα-
ποκριτής Joseph Wechberg ισχυρίζεται
ότι «η βασίλισσα Φρειδερίκη, που είναι
κόρη του Γερμανού Δούκα του Brunswick,
έχει κάνει για την ευημερία των άπορων
παιδιών και για άλλες φιλανθρωπίες πολύ
περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη Ελ-
ληνίδα»

Το LIFE στις 28 Σεπτεμβρίου 1949
θριαμβολογεί για τη «μεγαλύτερη κατά-
κτηση της Φρειδερίκης» που δεν είναι άλ-
λη από τους “teen – agers κομμουνιστές
αντάρτες”, οι οποίοι αναμορφώνονται
εθνικά στο στρατόπεδο της Λέρου και “ζη-

τωκραυγάζουν για τη βασίλισσά τους”.
Ο δημοσιογράφος του LIFE William At-

wood θαυμάζει την «Βασίλισσα που έκανε

το καλό», και που με το χαμόγελό της,
«καταφέρνει να κάνει τελικά όποιον έρ-
χεται να τη δει, μοναρχικό.» (20 Αυγού-
στου 1950). Παράλληλα, το αμερικάνικο
κοινό συγκινείται από την αυθεντική απλό-
τητά της αφού «πάντα ενδιαφερόταν να
ακούσει το success story ενός όμορφου
κοριτσιού».

Πάνω σε αυτή την παραδοχή που συν-
δέει τους ιδεολογικούς σκοπούς με το
αμερικάνικο όνειρο, χτίζεται βήμα – βή-
μα η εικόνα μιας δημοκρατικής και λαο-
φιλούς βασίλισσας που παρά τη γερμα-
νική της καταγωγή και «ενάντια σε όλα
τα πεπρωμένα έγινε η αγαπημένη της
Ελλάδας». 

H Φρειδερίκη με την κατοχύρωση του
τίτλου της «μεγάλης Μητέρας του ελληνι-
κού έθνους» και όντας μητέρα τριών παι-
διών πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του
γυναικείου και μητρικού προτύπου ως το
κύριο συνεκτικό στοιχείο της πυρηνικής
οικογένειας. Η οικογένεια είναι ο θεσμός
που αναδεικνύεται και εξιδανικεύεται στη
νέα εποχή του Ψυχρού πολέμου στις ΗΠΑ
κάτω από τη σκιά του φόβου για παγκό-
σμια κυριαρχία της ΕΣΣΔ και την ανησυχία
για τα εσωτερικά προβλήματα της Αμερι-
κής, όπως η ρατσιστική βία, η γυναικεία
χειραφέτηση, η πάλη των τάξεων και η οι-
κογενειακή διαφθορά. 

Το παιδί του πολέμου αποτέλεσε έναν
από τους θεμέλιους λίθους στο οικοδόμη-
μα της πολιτικής και ιδεολογικής συνερ-

γασίας της ελληνικής μοναρχίας και του
αμερικανικού παράγοντα. Η προνοιακή και
επικοινωνιακή πολιτική των δύο συμμά-
χων στο πεδίο της παιδικής προστασίας
αποτέλεσαν πολιτική, κοινωνική και οικο-
νομική παρακαταθήκη για το μέλλον.
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από την ιστορία

Η Φρειδερίκη στους ώμους «ανανηψάντων
νέων» στη Λέρο (LIFE, 28-11-1949)

«Η βασίλισσα που έκανε το καλό. Αντίθετα με τις ζοφερές προβλέψεις, η Φρειδε-
ρίκη έχει γίνει η αγαπημένη της Ελλάδας» (LIFE, 20 Noεμβρίου 1950)
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Τα γεγονότα
Το τέλος του 1916 αποτελεί σημείο καμπής

για τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Οι πρώτες ύλες
των εμπολέμων εξαντλούνται, όπως και τα
τρόφιμα και η υπομονή των λαϊκών μαζών. Ο
πόλεμος των χαρακωμάτων (όπως ονομάστη-
κε) κατέληγε σ’ένα βάλτο όπου όλοι πολεμού-
σαν εναντίον όλων. 

Η Γερμανία και η Αυστροουγγαρία βρίσκον-
ταν σε χειρότερη θέση, ενώ το μαζικό αντι-
πολεμικό κίνημα ολοένα δυνάμωνε στην καρ-
διά της Ευρώπης, κάνοντας δυσκολότερη τη
ζωή των αστικών κυβερνήσεων (ιδίως της Αγ-
γλίας, Γαλλίας) παρ’ ότι οι τελευταίες έβλεπαν
να σαρκώνονται σιγά-σιγά οι αρπακτικοί στό-
χοι τους. Ο Λένιν έγραφε στα τέλη του 1916:
«Η Ευρώπη περνάει επαναστατική κατάστα-
ση. Ο πόλεμος και η ακρίβεια της ζωής την
οξύνουν» (Λένιν τόμος 23ος). 

Στην Αγγλία, η νέα κυβέρνηση του Λόϋντ
Τζωρτζ βάζει ως στόχο να τερματίσει τον πό-
λεμο με τη συντριβή της Γερμανίας. 

Στη Γερμανία, η εξουσία περνά σχεδόν
πραξικοπηματικά στα χέρια της ανώτατης
στρατιωτικής διοίκησης, στους στρατηγούς
Χίντεμπουργκ και Λούντερντοφ, που ως τότε
βρίσκονταν στο ανατολικό μέτωπο. Οι τελευ-
ταίοι ρίχνουν στον πόλεμο το όπλο των υπο-
βρυχίων. Σύμφωνα με τη νέα τακτική, τα γερ-
μανικά υποβρύχια θα βύθιζαν απροειδοποί-
ητα όποιο πλοίο κατευθύνονταν σε λιμάνι της
Αντάντ (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία και στο τέλος η
Ιταλία) ως μέσο για να στερήσουν κυρίως από
την Αγγλία τα μέσα διατροφής. Στις αρχές του
1916, η Γερμανία προτείνει στην Αντάντ δια-
πραγματεύσεις ειρήνης, θέλοντας να διασπά-
σει την 4μερή Ανταντ και ν’αποκοιμίσει τις μά-
ζες των εργαζομένωνστην Γερμανία. 

Ταυτόχρονα, η Γερμανία και η Αυστρία προ-
τείνουν ειρήνη με τον Τσάρο της Ρωσίας.
Όμως οι λαϊκές μάζες της Ρωσίας, οδηγημέ-
νες από το μπολσεβίκικο κόμμα και την πο-
λύχρονη αντίστασή τους στο κνούτο των φε-

ουδαρχών και στην τρομοκρατία του τσάρου,
θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος με τον δικό
τους τρόπο. Ανατρέποντας τον τσαρισμό και
την απολυταρχία.

Δυαδική εξουσία
Τον Φλεβάρη του 1917 ο τσάρος ανατρέπε-

ται και τη θέση του παίρνει η κυβέρνηση Λβοφ.
Δίπλα όμως στην αστικοδημοκρατική κυβέρ-
νηση την οποία στήριζε η φιλελεύθερη αστική
τάξη, οι τσιφλικάδες και πολιτικά οι μενσεβί-
κοι και εσέροι (δεξιά κόμματα), δημιουργούν-
ται, για πρώτη φορά οργάνωση εξουσίας της
εργατικής τάξης και της αγροτιάς, τα περίφη-
μα Σοβιέτ, με κυρίαρχο το Σοβιέτ της Πετρού-
πολης. Έχουμε δηλαδή για πρώτη φορά στον
20ο αιώνα ένα ιστορικό αξιοπρόσεκτο, τη λε-
γόμενη δυαδική εξουσία,όπου η νέα ρωσική
κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα όρ-
γανα λαϊκής κυριαρχίας. Η πρώτη επανάσταση
του 1917 (το Φλεβάρη σύμφωνα με το παλιό
ημερολόγιο) αναμφισβήτητα γεννήθηκε από
τους εξής παράγοντες: 

• Από την παράταση του παγκόσμιου πολέ-

μου που γεννούσε θάνατο, πείνα και φτώχεια.
• Από τη «γενική πρόβα» της αποτυχημέ-

νης επανάστασης του 1905, που εξόπλισε τις
μάζες με την πείρα της σύγκρουσης με την
απολυταρχία.

• Από ένα έμπειρο, μάχιμο και «σιδερένιο»
κόμμα της εργατικής τάξης, το ρώσικο σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα (μπολσεβίκοι).

Γι’αυτή τη φάση (επανάσταση του Φλεβά-
ρη), ο Λένιν που έχει φτάσει στην Πετρούπολη
τη νύχτα της 3ης Απρίλη γραφει: «Η ιδιομορ-
φία της σημερινής στιγμής στη Ρωσία βρίσκε-
ται στο πέρασμα από το πρώτο στάδιο της
επανάστασης που έδωσε την εξουσία στην
αστική τάξη, εξαιτίας της ανεπαρκούς οργά-
νωσης και συνειδητότητας του προλεταριάτου
και των φτωχών στρωμάτων της αγροτιάς»,
για να συμληρώσει «Καμία υποστήριξη στην
Προσωρινή κυβέρνηση...». Ο Λένιν αναγνω-
ρίζει ότι «στα περισσότερα σοβιέτ των εργα-
τών βουλευτών το κόμμα μας είναι μειοψη-
φία...». Υποστηρίζει ότι «πρέπει να εξηγή-
σουμε στις μάζες με επιμονή, υπομονή και
συστηματικότητα ότι πρέπει να περάσει η
εξουσία στα σοβιέτ των εργατών βουλευτών
και οι μάζες με την πείρα τους ν’απαλλαγούν
από τα λάθη τους».

Παρακάτω προτείνει (4 και 5 του Απρίλη
1917) εκτός από την αλλαγή του ονόματος του
κόμματος (από σοσιαλδημοκρατικό σε κομ-
μουνιστικό), μέτρα όπως «εθνικοποίηση των
τραπεζών σε μια πανεθνική τράπεζα και άσκη-
ση ελέγχου από τα σοβιέτ των εργατών βου-
λευτών», «δήμευση όλων των γαιών (γης) των
τσιφλικάδων», «όχι εφαρμογή του σοσιαλισμού
ως άμεσο καθήκον αλλά πέρασμα αμέσως στον
έλεγχο της κοινωνικής παραγωγής και της δια-
νομής των προϊόντων από τα σοβιέτ».

Η δεξιά του κόμματος, με επικεφαλής τον
Πλεχάνοφ, επιτέθηκε στον Λένιν γράφοντας
για «παραλήρημα». 

Στις σημερινές συνθήκες ακούγονται διά-
φορες κραυγές από την αναρχοαυθόρμητη

από την Οκτωβριανή Επανάσταση

αφιέρωμαΒ΄ Μέρος

επιμέλεια: Θανάσης Τσιριγώτης

ΑΠΟ ΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 1917



❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�άνοιξη 201760

πλευρά, όπως «να γίνουν σοβιέτ», «να εθνικο-
ποιηθούν οι τράπεζες», «να δεμευθεί η εκ-
κλησιαστική περιουσία» και άλλα παρόμοια για
τα οποία «θα τρίζουν τα κόκκαλα του Λένιν».
Αντί για συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκρι-
μένης κατάστασης, οι αριστεριστές κάθε λογής
αντιγράφουν όπως λάχει συνθήματα και φρά-
σεις του 1917 σαν «ιστορικά μαργαριτάρια». 

Γιατί τον Απρίλη του 1917 στη Ρωσία είχαμε
επαναστατική κατάσταση, όπου οι πάνω (κυ-
βέρνηση) δεν μπορούσε να κυβερνάει με το
τσαρικό μαστίγιο και οι κάτω (εργατική τάξη)
βρισκόταν σε αναβρασμό. Στη σημερινή φάση
της υποχώρησης του εργατολαϊκού κινήματος
και της αριστεροκομμουνιστικής πολιτικής
πλευράς του, μόνο ως καρικατούρα ακούγον-
ται τα συνθήματα του αυθορμητισμού, που ρί-
χνει 5-6 κυβερνήσεις κάθε χρόνο. Αλλά ακόμα
και στο ζήτημα των σοβιέτ ως οργάνων λαϊκής
εξουσίας, όπως θα δείξουμε παρακάτω, τα όρ-
γανα εξουσίας, τις μορφές τους και τα οργα-
νωτικά καλούπια τους, τα γεννάει η πείρα των
μαζών και δεν υπάρχει καμία έτοιμη επανα-
στατική συνταγή για να εφαρμοστεί με επιτυχία
σαν αντιγραφή από έναν άλλο λαϊκό ξεσηκω-
μό. Οι αυθορμησίες φωνάζουν δυνατά «όλη
ηη εξουσία στα σοβιέτ», έχοντας τρικυμία εν
κρανίω και αδυνατώντας να προσεγγίσουν
στοιχειωδώς τη σημερινή φάση του κινήματος.
Εμείς λέμε ενεργητική άμυνα, δηλαδή αντί-
σταση ενάντια στην ιμπεριαλιστική φρίκη και
την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ταξική ανα-
συγκρότηση των συνδικάτων και φυσικά κομ-
μουνιστική ενότητα. Χωρίς γερό κομμουνι-
στικό οργανισμό, αλλαγή συσχετισμών και
πρόγραμμα αγώνα που αναγνωρίζει τις δυσκο-
λίες αλλά δεν υποτάσσεται σ’αυτές, θα φωνά-
ζουμε «σοβιέτ» στ’αυτιά των... φίλων μας.

Γράμματα για την τακτική
«Ο μαρξιστής όμως στην εκτίμηση τής

στιγμής δεν πρέπει να ξεκινά από το πιθανό, 
αλλά από το πραγματικό»

Ανάμεσα στις 5 και 13 Απρίλη, ο Λένιν γρά-
φει «Τα γράμματα για την τακτική» και αμέ-
σως μετά «Τα καθήκοντα του προλεταριάτου
στην επανάστασή μας», δηλαδή το σχέδιο
προγράμματος του προλεταριακού κόμματος,
το οποίο τελειώνει στις 28 Μάη 1917 σε ξε-
χωριστή μπροσούρα. Η επιμονή του Λένιν,
πράγμα στο οποίο συμφωνούσε και η πλει-
οψηφία του κόμματος, ήταν ότι η επανάσταση
του Φλεβάρη έπρεπε να προχωρήσει με γοργά
βήματα στη σοσιαλιστική επανάσταση. Γράφει
σχετικά: «Η κρατική εξουσία στη Ρωσία πέ-
ρασε στα χέρια μιας νέας τάξης, δηλαδή της
αστικής τάξης και των αστικοποιημένων τσι-
φλικάδων. Από αυτή την άποψη, η αστικο-

δημοκρατική επανάσταση στη Ρωσία τελεί-
ωσε.» Μ’αυτό τον τρόπο αντιμετώπιζε έγκαι-
ρα τον Κερένσκι που ήταν εκπρόσωπος των
τρουντοβίκων. (Οι Τρουντοβίκοι –μικροαστοί
δημοκράτες στη ρώσικη Δούμα– σχηματίστη-
καν στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, πήραν σοβι-
νιστική φιλοτσαρική θέση, υποστήριξαν την
αστική κυβέρνηση το Φλεβάρη 1917 και ήσαν
εχθροί της Οκτωβριανής Επανάστασης.) 

Ο Λένιν με οξυδέρκεια και αποφασιστικό-
τητα καταγράφει τα βασικά ρεύματα μέσα στην
αριστερά της εποχής του, δηλαδή μέσα στο
σοσιαλιστικό και εργατικό κίνημα. Διακρίνει: 

α) το σοσιαλσοβινιστικό ρεύμα που συντά-
χτηκε ανοιχτά με τις αστικές κυβερνήσεις
στον πόλεμο 

β) το ρεύμα του κέντρου, «το βασίλειο της
καλοκάγαθης μικροαστικής φρασεολογίας και
του διεθνισμού στα λόγια», που έχει σαν ηγέτη
το γερμανό Καρλ Κάουτσκι, το λεγόμενο «πά-
πα του μαρξισμού» και προδότη της Β΄ Διε-
θνούς, άνθρωπο των πιο αξιοθρήνητων τα-
λαντεύσεων και προδοσιών,

γ) το γ΄ ρεύμα είναι οι διεθνιστές στην
πράξη που τους εκφράζει πιο πιστά η Αρι-
στερά του Τσίμερβαντ (σύσκεψη σοσιαλι-
στών το 1915 στην ελβετική πόλη Τσίμερ-
βαλντ) και όπου χαρακτηριστικά της ήσαν ο
αγώνας ενάντια στο κέντρο του Κάουτσκι, ο
αμείλικτος αγώνας ενάντια στο σοσιαλπασι-
φισμό, η αρχή πως «ο κύριος εχθρός είναι
στη χώρα μας» και τέλος ο συνδυασμός της
αποτροπής του πολέμου με τη σοσιαλιστική
επανάσταση. 

Να σημειώσουμε ότι ο Λένιν (θέση 17) ση-
μειώνει πως στο Τσίμερβαλντ η πλειοψηφία
πήρε μία μεσοβέζικη ταλαντευόμενη κεντρι-
στική και «Καουτσκική» θέση, γι’αυτό χρεω-
κόπησε, λόγω της αδυναμίας της να σταθεί
απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Ο Λένιν προτείνει στη θέση του ταλαντευό-
μενου κέντρου να φτιαχτεί μια νέα Διεθνής:
«Να ιδρύσουμε χωρίς αργοπορία, μία νέα
επαναστατική προλεταριακή Διεθνή, ή πιο
σωστά να μη φοβόμαστε να δηλώσουμε μπρο-
στά σε όλο τον κόσμο ότι η Διεθνής αυτή είχε
ήδη ιδρυθεί και δράσει». Στην παρακάτω θέ-
ση 18, ο Λένιν με απόλυτη αποφασιστικότητα
γράφει πως «Καλύτερα να μείνουμε δύο,
όπως ο Λίμπνεχτ (στη Γερμανία), παρά να
ενωθούμε με τους οππορτουνιστές.» Βέβαια,
τα γεγονότα στη Ρωσία από το Φλεβάρη ως
τον Οκτώβρη τρέχουν με τρομακτικά ασύλλη-
πτους ρυθμούς και μόνο η επαναστατική οξυ-
δέρκεια του Λένιν και το συγχρονισμένο όπλο
του κόμματος των μπολσεβίκων, αυτός ο
ακριβής συνδυασμός, μπορούσε να οδηγήσει
σ’ένα χρόνο το πέρασμα από την αστικοδημο-

κρατική, στη σοσιαλιστική επανάσταση. Στο
πέρασμα από τον Φλεβάρη στον Οκτώβρη, στη
μετακίνηση όλων των μαζών προς τ’αριστερά
και τους μπολσεβίκους στην απόρριψη της
προσωρινής κυβέρνησης των Λβοφ-Κερένσκι
και τέλος, στη θρυλική εφόρμηση στα χειμε-
ρινά ανάκτορα στις 25 Οκτώβρη. 

Στον επίλογο της μπροσούρας για τις θέσεις
του Απρίλη που έβαζαν τα θεμέλια για την
Οκτωβριανή επανάσταση, ο Λένιν γράφει πως
«η μπροσούρα μου πάλιωσε λόγω της οικονο-
μικής εξάρθρωσης και της κακής λειτουργίας
των τυπογραφείων της Πετρούπολης». 

Στην ενότητα «θέσεις του Απρίλη» παρου-
σιάζεται η εισήγηση του Λένιν στη συγκέν-
τρωση των μπολσεβίκων που πήραν μέρος
στην πανρωσική σύσκεψη των σοβιέτ των ερ-
γατών και στρατιωτών βουλευτών στις 4 Απρί-
λη 1917.

Μετά τον Απρίλη
Πρακτικά, στις θέσεις του Απρίλη ο Λένιν

δεν ρίχνει το σύνθημα της ανατροπής της
προσωρινής κυβέρνησης, αλλά το κέρδισμα
της πλειοψηφίας των Σοβιέτ. Με μια ελευθε-
ρία λόγου θα μπορούσε να το πει κάποιος
«ειρηνική μετεξέλιξη της επανάστασης του
Φλεβάρη». Ωστόσο, στις 18 Απρίλη ο υπουρ-
γός εξωτερικών της Ρωσίας Μιλιουκόφ, πλή-
ρως προσδεδεμένος στον αγγλογαλλικό άξο-
να, ανακοινώνει πως η συμμετοχή της Ρω-
σίας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο θα συνεχι-
στεί. Ως αποτέλεσμα της φιλοπόλεμης δήλω-
σης, οργανώνονται αντιπολεμικές διαδηλώ-
σεις στις μεγαλύτερες ρώσικες πόλεις. Ο
στρατηγός Κορνίλοφ διατάζει «πυρ», αλλά οι
στρατιώτες αρνούνται να εκτελέσουν την προ-
σταγή. Αρχίζει -ανοιχτά πλέον- η κρίση στην
Προσωρινή Κυβέρνηση. Απότοκος των λαϊ-
κών συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, είναι
η αποπομπή των Μιλιουκόφ-Κερένσκι από
το κόμμα των εσέρων. (Ο τελευταίος, αν και
μόνο 36 χρονών, αποδείχνεται δεξιοτέχνης
στις δολοπλοκίες). 

Στις 24 Απρίλη (7 Μάη) συνέρχεται η 7η

συνδιάσκεψη των Μπολσεβίκων με 133 αν-
τιπροσώπους και 18 με συμβουλευτική ψή-
φο που αντιπροσωπεύουν 80.000 μέλη (το
διπλάσιο του Φλεβάρη). Στην 7η Συνδιάσκε-
ψη, ο Λένιν αναπτύσσει τις θέσεις του για
τους δυο σταθμούς (ή φάσεις) της επανά-
στασης, το αστικοδημοκρατικό και το σοσια-
λιστικό στάδιο και υιοθετείται το ιστορικό –
πλέον- σύνθημα «όλη η εξουσία στα σοβιέτ»
ως άμεσο καθήκον των εργαζόμενων μαζών
στη Ρωσία. 

Στην 7η συνδιάσκεψη ο Ι.Β Στάλιν εισηγεί-
ται «το εθνικό ζήτημα» με κεντρικό πυρήνα
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Έχουμε γράψει πολλές φορές ότι ο μεγά-
λος ρώσος κλασικός του μαρξισμού
ασχολήθηκε λεπτομερειακά με το ρόλο

του κόμματος και συγκρούστηκε σφοδρά με το
διαλυτικό ρεύμα που κατά καιρούς εκπροσώ-
πησαν οι Τρότσκι, Μαρτώφ, Μαρτίνοφ, κα. Ο
μπολσεβίκος ηγέτης δε δίστασε στιγμή να
«πετάξει» έξω από το κόμμα όλους όσοι με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο διάβρωναν το κόμμα
και τον ατσαλένιο χαρακτήρα του. Έτσι, το 1894
στο βιβλίο του «Τι είναι οι φίλοι του λαού και
πώς πολεμούν τους σοσιαλδημοκράτες» γρά-
φει: “Το λέω αυτό ενάντια σ’εκείνους τους σο-
σιαλιστές, που, ενώ δε δέχονται τη θεωρία των
σοσιαλδημοκρατών (σσ των κομμουνιστών) κά-
νουν ωστόσο ζύμωση ανάμεσα στους εργάτες,
έχοντας πειστεί εμπειρικά ότι μόνο ανάμεσα
σ’ αυτούς μπορούν να βρεθούν επαναστατικά
στοιχεία. Η θεωρία αυτή είναι λάθος, γιατί
αποσπούν τους εργάτες από το άμεσο καθήκον
τους – το καθήκον της ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΟ-
ΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ». Ο Λέ-
νιν στο ίδιο έργο περιπαίζει τους διανοούμε-
νους που φοβερίζουν την αστική τάξη με τον
τρόπο που ο ψαράς τιμωρεί το ψάρι πετώντας
το στη θάλασσα. «Η σοσιαλιστική διανόηση
μόνο τότε μπορεί να υπολογίζει σε γόνιμη δρά-
ση, όταν βάλει τέλος στις αυταπάτες κι αρχίσει
ν’αναζητεί στήριγμα στην πραγματική και όχι
φανταστική εξέλιξη της Ρωσίας(...) το ΡΣΔΕΚ
πρέπει να μετατρέψει σε οργανωμένη πάλη
ολόκληρης της ρώσικης εργατικής τάξης για
να στρέφεται ενάντια στο αστικό καθεστώς».
Τρία χρόνια αργότερα (το 1897) ο Λένιν γράφει:
«Χρειάζονται διανομείς του Τύπου και των
προκηρύξεων. Χρειάζονται οργανωτές ομίλων

Ο Λένιν για το κόμμα
(Αποσπάσματα από τα έργα του)
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τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσης κάθε έθνους από την πολυεθνική Ρωσία. Η
συνδιάσκεψη ψηφίζει την εισήγηση του Στάλιν κι απομονώνει την ομάδα Μπου-
χάριν-Πιατακόφ. 

Στηριγμένο στις αποφάσεις της 7ης Συνδιάσκεψης το μπολσεβίκικο κόμμα
περνάςι στη διαφώτιση των μαζών καιστη λαϊκή προπαγάνδα. Εξειδικεύει τα
συνθήματα του κόμματος στους χώρους δουλειάς, στα σοβιέτ και στο μέτωπο.
Για τους φαντάρους εκδίδεται η εφημερίδα «Οκοπναγια Πράβντα» (Η αλήθεια
των χαρακωμάτων) και αρχίζει να γίνεται πράξη η πολιτική γραμμή των μπολ-
σεβίκων για «δυσπιστία προς την Προσωρινή κυβέρνηση». 

Παρ’όλα αυτά, όταν στις 3 (16) Ιούνη συνέρχεται το Α΄ Πανρωσικό συνέδριο
των σοβιέτ, οι εσερομενσεβίκοι έχουν περίπου 800 συνέδρους, ενώ οι μπολσε-
βίκοι μόνο 100. 

Εκείνο που αξίζει -εκτός των άλλων- να συγκρατήσει κάποιος από την «πύ-
κνωση του χρόνου» ανάμεσα στο διάστημα Φλεβάρης-Οκτώβρης 1917, είναι πως
η συνείδηση των μαζών δεν αναπτύσσεται ευθύγραμμα αλλά αλματικά και πως
το πέρασμα από ένα κατώτερο ιστορικό σημείο σ’ένα ανώτερο δε γίνεται με ση-
μειωτόν αλλά γοργά. Οι μπολσεβίκοι διαφωτίζουν τις μάζες με βάση το τρίπτυχο
ειρήνη-γη-ψωμί, με το οποίο άλλωστε έγινε η κίνηση των μαζών και η Οκτω-
βριανή επανάσταση. Τόσο απλά, τόσο λιτά και τόσο επαναστατικά. Όταν στις 18
Ιούνη (1η Ιούλη) 1917, 400.000 διαδηλωτές φωνάζουν «κάτω ο πόλεμος», «κάτω
οι 10 καπιταλιστές υπουργοί», «όλη η εξουσία στα σοβιέτ», είναι φανερό πως ο
χρόνος δουλεύει για τους μπολσεβίκους. Παρ’όλα αυτά η μυωπική Προσωρινή
κυβέρνηση πισθάγκωνα δεμένη στους αγγλογάλλους διατάζει το στρατό της σε
επίθεση. Ένα στράτευμα κουρασμένο, πεινασμένο και μ’ανεπαρκή πολεμοφόδια.
Πρόκειται για οικτρή αποτυχία. Δυο μέρες μετά (3 Ιούλη) και ενώ οι μπολσεβίκοι
δεν είναι υπέρ της ένοπλης –ακόμα- εξέγερσης, χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν
στους δρόμους της Πετρούπολης και της Μόσχας ενάντια στον καταστροφικό
πόλεμο. Από την κυβέρνηση ασκείται άγρια τρομοκρατία. Οι εφημερίδες των
μπολσεβίκων κλείνονται, υπογράφεται ένταλμα σύλληψης του Λένιν, οι υπεύθυνοι
των διαδηλώσεων διώκονται. 

Ο Λένιν, που περνά στην παρανομία, γράφει: «η δυαδική εξουσία τελείωσε».
Αναπτύσσει το σκεπτικό του λέγοντας πως η κατάσταση ισορροπίας (δυαδική
εξουσία) δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ. Στην περίπτωσή μας η αστική τάξη πήρε
την εξουσία.

Προς τον Οκτώβρη
Στο 6ο συνέδριο των μπολσεβίκων (το προηγούμενο είχε γίνει το 1907 στο Λον-

δίνο) στην Πετρούπολη, ο ηγέτης της επικείμενης επανάστασης «μιλούσε» μέσω
Στάλιν-Μολότοφ-Σβερντλόφ και Οτζορνικίτζε στους 157 συνέδρους που αντι-
προσώπευαν πλέον 240.000 μέλη. Το κόμμα έβγαζε 41 εφημερίδες στα ρώσικα,
12 σε άλλες γλώσσες, απέσυρε το σύνθημα «όλη η εξουσία στα σοβιέτ», ψήφισε
το Δημοκρατικό Συγκεντρωτισμό ως τρόπο λειτουργίας του, δέχτηκε τον Τρότσκι
και την κεντριστική ομάδα του «Μισραγιόντσι» ως μέλη του κόμματος και έβαλε
στόχο την οργάνωση της ένοπλης επανάστασης ως πολιτικό καθήκον. 

Ως αντιπερισπασμό του 6ου συνεδρίου οι αστοί της Προσωρινής Κυβέρνησης
οργανώνουν (12 Αυγούστου) στη Μόσχα συνδιάσκεψη παραγόντων που παίρνουν
μέρος μενσεβίκοι και εσέροι. Επρόκειτο για προπέτασμα καπνού, καθώς ο στρα-
τηγός Κορνίλοφ, με πρόσχημα «να σώσει την πατρίδα» ετοιμάζει στρατιωτικό
πραξικόπημα. Στις 25 Αυγούστου κινάει ενάντια στη Μόσχα. Η απάντηση του
λαού είναι ηρωϊκή. Εργάτες, στρατιώτες, ναύτες με την καθοδήγηση των μπολ-
σεβίκων βρίσκονται επί ποδός. Οι επαναστατικές Επιτροπές συντρίβουν το στρατό
του Κορνίλοφ. Ο στρατηγός Κρίμοφ αυτοκτονεί. Οι αγρότες απαλλοτριώνουν τη
γη και τα σοβιέτ στρέφονται ακόμα περισσότερο στους μπολσεβίκους. Με ομό-
φωνη απόφασή του στις 25 Σεπτέμβρη, το σοβιέτ της Μόσχας προσχωρεί στους
Μπολσεβίκους, ενώ πολιτικές αναταράξεις, διασπάσεις, αποχωρήσεις, έχουμε
σ’όλα τα κόμματα ακόμα και στους αναρχικούς. Οι μπολσεβίκοι επαναφέρουν
στην ημερήσια διάταξη το «όλη η εξουσία στα σοβιέτ». 

Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τις 10 μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο.
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και ομάδων. Χρειάζονται ανταποκρι-
τές σ’όλες τις φάμπρικες και τα ερ-
γοστάσια που να στέλνουν ανταπο-
κρίσεις. [...] Χρειάζονται οργανωτές
παράνομων σπιτιών. Χρειάζονται άν-
θρωποι για την επικοινωνία. Χρει-
άζονται άνθρωποι για τα τυπογρα-
φεία. Χρειάζονται άνθρωποι για τη
φύλαξη των εντύπων...κα» για να συ-
νεχίσει στο άρθρο «Το πρόγραμμά
μας» (1899) «Ξέρουμε ότι θα πέσει
επάνω μας βροχή από κατηγορίες:
θ’αρχίσουν να φωνάζουν ότι θέλουμε
να μετατρέψουμε το σοσιαλιστικό
κόμμα σε τάγμα «ορθόδοξων» που
διώκουν τους «αιρετικούς». Τις ξέ-
ρουμε αυτές τις φράσεις της μόδας». 

Ο Λένιν διακρίνει την οικονομική
από την πολιτική πάλη: «Η ταξική
πάλη του προλεταριάτου χωρίζεται
σε οικονομική πάλη (πάλη ενάντια
σε ξεχωριστούς κεφαλαιοκράτες ή
ενάντια σε ξεχωριστές ομάδες κε-
φαλαιοκρατών για την καλυτέρευση
της θέσης των εργατών) και στην πο-
λιτική πάλη (πάλη ενάντια στην κυ-
βέρνηση για τη διεύρυνση των δι-
καιωμάτων του λαού, δηλ. για τη δη-
μοκρατία και τη διεύρυνση της πο-
λιτικής εξουσίας του προλεταριά-
του» και παρακάτω «καμία οικονο-
μική πάλη δεν μπορεί να φέρει
στους εργάτες σταθερή καλυτέρευ-
ση(...) για να πετύχουν αυτά τα δι-
καιώματα οι εργάτες πρέπει να διε-
ξάγουν πολιτική πάλη». 

Αλλά τι είναι ταξική πάλη;
«Όλοι μας συμφωνούμε πως κα-

θήκον μας είναι η οργάνωση της τα-
ξικής πάλης του προλεταριάτου. Αλ-
λά τι είναι ταξική πάλη; Όταν οι ερ-
γάτες ενός ορισμένου εργοστασίου,
ενός ορισμένου επαγγέλματος αρχί-
ζουν να παλεύουν ενάντια στο αφεν-
τικό τους ή ενάντια στα αφεντικά
τους, είναι άραγε αυτό ταξική πάλη;
Όχι, αυτό δεν είναι παρά αδύναμες
εμβρυακές εκδηλώσεις της. Η πάλη
των εργατών τότε μόνο γίνεται ταξι-
κή πάλη, όταν όλοι οι πρωτοπόροι
εκπρόσωποι ολόκληρης της εργατι-
κής τάξης όλης της χώρας συναι-
σθανθούν ότι αποτελούν μια ενιαία
εργατική τάξη κι αρχίζουν να πα-
λεύουν όχι ενάντια στα χωριστά
αφεντικά, αλλά ενάντια σ’ ολόκληρη
την τάξη των κεφαλαιοκρατών κι
ενάντια στην κυβέρνηση που υπο-
στηρίζει την τάξη αυτή. Μόνο όταν
ο κάθε εργάτης συναισθανθεί ότι
αποτελεί μέλος όλης της εργατικής
τάξης, όταν μέσα στους καθημερι-
νούς μικροαγώνες του ενάντια στα
χωριστά αφεντικά και στους χωρι-
στούς κρατικούς λειτουργούς βλέπει
την πάλη ενάντια σε όλη την αστική
τάξη κι ενάντια σε όλη την κυβέρνη-
ση, μόνο τότε η πάλη του γίνεται πά-
λη ταξική. 

«Κάθε ταξική πάλη είναι πάλη πο-
λιτική»-αυτά τα περίφημα λόγια του
Μαρξ, δε θα ήταν σωστό να τα κατα-
λαβαίνουμε με την έννοια ότι κάθε
πάλη των εργατών ενάντια στους κε-
φαλαιοκράτες γίνεται κατ’ανάγκη πά-
λη πολιτική ανάλογα με το βαθμό που
η πάλη αυτή γίνεται ταξική πάλη. Κι
αυτό ακριβώς είναι το καθήκον της
σοσιαλδημοκρατίας: με την οργάνω-
ση των εργατών, με την προπαγάνδα
και τη ζύμωση ανάμεσά τους, να με-
τατρέψει την αυθόρμητη πάλη τους
ενάντια στους καταπιεστές, σε πάλη
ολόκληρης της τάξης, σε πάλη ενός
καθορισμενου πολιτικού κόμματος,
για καθορισμένα πολιτικά και σοσια-
λιστικά ιδανικά. Το καθήκον αυτό δεν
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την το-
πική δουλειά».

Η τοπική δουλειά;
«Η τοπική χειροτεχνική δουλειά

οδηγεί σε υπερβολική σπατάλη δυ-
νάμεων. Μόνο η συγχώνευση σε ένα
Κόμμα θα μας δώσει τη δυνατότητα
να εφαρμόσουμε συστηματικά τις
αρχές του καταμερισμού της δουλει-
άς και της οικονομίας δυνάμεων, κι
αυτό είναι απαράιτητο να το πετύ-
χουμε, για να ελαττώσουμε τον αριθ-
μό των θυμάτων και να δημιουργή-
σουμε ένα λίγο-πολύ στέρεο στήριγ-
μα ενάντια στο ζυγό της απολυταρ-
χικής κυβέρνησης και στις λυσσα-
λέες διώξεις από μέρους της. Ενάν-
τιά μας, ενάντια στις μικρές ομάδες
των σοσιαλιστών, που έχουν σαν κα-
ταφύγιο την πλατιά ρώσικη «παρα-
νομία», ορθώνεται ο γιγάντιος μηχα-
νισμός ενός πανίσχυρου, σύγχρονου
κράτους, που εντείνει όλες τις δυνά-
μεις του για να πνίξει το σοσιαλισμό
και τη δημοκρατία.»

Ξανά για την πολιτική
«Το κύριο και βασικό καθήκον μας

είναι να βοηθάμε την πολιτική ανά-
πτυξη και την πολιτική οργάνωση της
εργατικής τάξης. Όποιος βάζει αυτό
το καθήκον σε δεύτερη μοίρα και δεν
υποτάσσει σ’αυτό όλα τα μερικότερα
καθήκοντα και τις διάφορες μορφές
πάλης, ακολουθεί στραβό δρόμο και
προξενεί σοβαρή ζημιά στο κίνημα.
Και το καθήκον αυτό το βάζουν σε
δεύτερη μοίρα, πρώτο, όσοι καλούν
τους επαναστάτες ν’αγωνιστούν ενάν-
τια στην κυβέρνηση με τις δυνάμεις
χωριστών ομίλων συνομοτών, απο-
σπασμένων από το εργατικό κίνημα.
Δεύτερο, το καθήκον αυτό το βάζουν
σε δεύτερη μοίρα όσοι στενεύουν το
περιεχόμενο και την ευρύτητα της
πολιτικής προπαγάνδας, ζύμωσης κι
οργάνωσης, όσοι θεωρούν δυνατόν
και πρέπον να φιλεύουν τους εργάτες
με «πολιτική» μόνο σε εξαιρετικές
στιγμές της ζωής τους, μόνο σε επί-
σημες ευκαιρίες, όσοι με πολλή
φροντίδα στη θέση της πολιτικής πά-
λης ενάντια στην απολυταρχία βάζουν
τις διεκδικήσεις για επιμέρους ζητή-
ματα ενάντια στην απολυταρχία». 
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Και η οργάνωση; 
«Οργανωθείτε! λέει και ξαναλέει

στους εργάτες, σε διάφορους τόνους,
η εφημερίδα «Ραμπότσαγια Μισλ»,
λένε και ξαναλένε, όλοι οι οπαδοί της
«οικονομικής» κατεύθυνσης. Και
μεις φυσικά, συμμεριζόμαστε από-
λυτα αυτό το κάλεσμα, όμως εμείς θα
προσθέσουμε οπωσδήποτε: οργανω-
θείτε οχι μόνο σε συλλόγους αλλη-
λοβοήθειας, απεργιακά ταμεία και
εργατικούς ομίλους, μα οργανωθείτε
επίσης και σε πολιτικό κόμμα, οργα-
νωθείτε για την αποφασιστική πάλη
ενάντια στην απολυταρχική κυβέρνη-
ση κι ενάντια σε όλη την κεφαλαι-
οκρατική κοινωνία. 

Χωρίς μια τέτοια οργάνωση, το
προλεταριάτο δεν είναι ικανό να
υψωθεί ως τη συνειδητή ταξική πά-
λη, χωρίς μια τέτοια οργάνωση το
εργατικό κίνημα είναι καταδικα-
σμένο σε αδυναμία, και μόνο με τα
ταμεία, τους ομίλους και τους συλ-
λόγους αλληλοβοήθειας η εργατική
τάξη δε θα κατορθώσει ποτέ να εκ-
πληρώσει το μεγάλο ιστορικό κα-
θήκον που πέφτει στους ώμους της,
να απελευθερώσει τον εαυτό της
και όλο το ρώσικο λαό από την πο-
λιτική και οικονομική του σκλαβιά. 

Καμία τάξη στην ιστορία δεν πέ-
τυχε την κυριαρχία, χωρίς ν’αναδεί-
ξει τους δικούς της πολιτικούς αρ-
χηγούς, τους δικούς της πρωτοπό-
ρους εκπροσώπους, ικανούς να ορ-
γανώσουν το κίνημα και να το καθο-
δηγήσουν.»

Η σχολαστικότητα του Λένιν 
«Όταν θα έχουμε Καθοδηγητικό

Όργανο και Κεντρική Επιτροπή, οι
νέες επιτροπές δε θα πρέπει να σχη-
ματίζονται, παρά με τη συμμετοχή
και τη συγκατάθεση αυτών των ορ-
γάνων. Ο αριθμός των μελών τής
επιτροπής πρέπει, στο μέτρο του 
δυνατού, να μην είναι πολύ μεγάλος
(για να είναι πιο υψηλό το επίπεδο
αυτών των μελών και πιο ολοκληρω-
μένη η επαναστατική τους ειδίκευ-
ση), ταυτόχρονα όμως και επαρκής
για να καθοδηγεί όλους τους τομείς

της δουλειάς και να εξασφαλίζεται
η πληρότητα των συσκέψεων και η
σταθερότητα των αποφάσεων. Αν
αποδειχθεί πως τα μέλη είναι πολλά
και είναι επικίνδυνο να συνέρχονται
συχνά -τότε ίσως χρειαστεί να δημι-
ουργηθεί από μέλη της επιτροπής
και μια ιδιαίτερη, πολύ μικρή (ας
πούμε από πέντε ανθρώπους, ή και
λιγότερους) διευθυντική ομάδα, που
να περιλαμβάνει οπωσδήποτε στη
σύνθεσή της το γραμματέα και τα
πρόσωπα που έχουν τις μεγαλύτερες
ικανότητες να διευθύνουν πρακτικά
όλη τη δουλειά στο σύνολό της.» 

Συγκέντρωση δυνάμεων
«Φτάσαμε έτσι σε μια πολύ σπου-

δαία αρχή όλης της κομματικής ορ-
γάνωσης και της κομματικής δρά-
σης: αν, όσον αφορά την ιδεολογική
και πρακτική καθοδήγηση του κινή-
ματος και της επαναστατικής πάλης
του προλεταριάτου, χρειάζεται όσο
το δυνατό μεγαλύτερη συγκέντρω-
ση, τότε όσον αφορά την ενημέρωση
του κέντρου του κόμματος (επομέ-
νως και όλου του κόμματος γενικά)
για το κίνημα, όσον αφορά την ευ-
θύνη απέναντι στο κόμμα χρειάζεται
όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποκέν-
τρωση. Το κίνημα πρέπει να το κα-
θοδηγεί όσο το δυνατό μικρότερος
αριθμός πιο ομοιογενών όσο το δυ-
νατόν ομάδων από έμπειρους επαγ-
γελματίες επαναστάτες. Στο κίνημα
πρέπει να παίρνει μέρος όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερος αριθμός, όσο το
δυνατό πιο ποικιλόμορφων και ετε-
ρογενών ομάδων από τα πιο διαφο-
ρετικά στρώματα του προλεταριάτο.
Για να μπορεί το κέντρο να δουλεύει
καλά, πρέπει οι τοπικές επιτροπές
ν’αναδιοργανωθούν, να ειδικευτούν,
να γίνουν πιο «πρακτικές» οργανώ-
σεις και να φτάνουν ως την πραγ-
ματική «τελειότητα» πότε στη μια,
πότε στην άλλη πραχτική δουλειά.
Για να μπορεί το κέντρο όχι μόνο να
συμβουλεύει, να πείθει, να λογομα-
χεί (όπως γινόταν μέχρι σήμερα),
αλλά και να διευθύνει πραγματικά
την ορχήστρα, είναι απαραίτητο να

ξέρει με ακρίβεια ποιός, τι, που και
τι βιολί παίζει, πού, πώς και τί όρ-
γανο έμαθε και μαθαίνει, ποιός, πού
και γιατί φαλτσάρει (όταν η μουσική
αρχίζει να ενοχλεί το αυτί) και ποι-
όν, πώς και πού πρέπει να μετακι-
νήσουμε για να διορθωθεί η παρα-
φωνία κτλ».

«Να γιατί αποκρούουμε καταρχήν
από το κατώφλι (σύμφωνα με τη
γνωστή λατινική έκφραση) την ομο-
σπονδία, αποκρούουμε κάθε λογής
υποχρεωτικούς φραγμούς μεταξύ
μας. Στο κόμμα έτσι κι αλλιώς θα
υπάρχουν πάντα διάφορες ομάδες
συντρόφων που δε θα σκέφτονται με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα ζητήμα-
τα του προγράμματος, της τακτικής
και της οργάνωσης, ας υπάρχει όμως
μες το κόμμα ένας μόνο χωρισμός
σε ομάδες, δηλαδή όλοι όσοι σκέ-
φτονται με τον ίδιο τρόπο ας ενω-
θούν σε μία ομάδα. [...] Επαναλαμ-
βάνω: δεν αναγνωρίζουμε κανενός
είδους υποχρεωτικούς φραγμούς
και γι’αυτό αποκρούουμε καταρχήν
την ομοσπονδία (2ο συνέδριο ΣΔΕΚΡ,
30 Ιούλη-23 Αυγ. 1903)

Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να
διαφωνεί με τους παραπάνω συλλο-
γισμούς του Λένιν. Εκείνο που δεν
μπορεί να κάνει είναι να παριστάνει
το Λενινιστή και ταυτόχρονα να κα-
ταπολεμά το κόμμα και την κομμα-
τικότητα.
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Επιπλέον το γράψιμο, ιδιαίτερα στην
αρχαία εποχή, ήταν διαδικασία χρονοβό-
ρα, δαπανηρή και επίπονη. Όσοι κατέχουν
την τέχνη της γραφής γράφουν μόνο ό,τι
είναι ανάγκη και ό,τι αξίζει να γραφεί κατά
την υποκειμενική τους εκτίμηση ή κατά
την εκτίμηση των εντολέων τους. Έτσι
έχουν βρεθεί γραπτά κείμενα σε ναούς,
σε παλάτια, στις έδρες των κρατικών δι-
οικητικών μηχανισμών, σε ταφικά μνη-
μεία, σε επιγραφές, σε αγγεία και πινακί-
δες κλπ. Συνήθως γράφονταν ονόματα θε-
ών, βασιλιάδων, νικητών αγώνων, ύμνοι
προς τιμήν των θεών και των βασιλιάδων,
λογιστικοί κατάλογοι, λογαριασμοί, κρα-
τικά αρχεία κλπ.

Η αλφαβητική γραφή των Ιώνων (8ος αι-
ώνας π.Χ.) είναι εξέλιξη της γραφής των
Φοινίκων. Είναι ταυτόχρονα συνέχειά της,
διαφοροποίησή της και άρνησή της. Είναι
η γραφή που αντιστοιχεί, που αποδίδει
πληρέστερα, πιστότερα και ευκολότερα
τον προφορικό λόγο. Είναι ένα εξελικτικό
άλμα. Αυτό σημαίνει διαλεκτική εξέλιξη
γενικότερα, που όμως διαπιστώνεται και
στην περίπτωση της αλφαβητικής γραφής.
Ταυτόχρονα, ως επινόηση των εμπόρων,
συγκρούεται με την παλιότερη μορφή γρα-
φής του ιερατείου.

Όπως ήταν λοιπόν φυσικό, στα πρώτα
χρόνια η αλφαβητική γραφή, αφού επι-
νοήθηκε από τους εμπόρους για να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες τους, το έκανε, στη
συνέχεια όμως απέκτησε και άλλες χρή-
σεις. Στους επόμενους αιώνες η χρήση
της δεν περιοριζόταν μόνο στην κοινωνική
τάξη των εμπόρων, ούτε μόνο στους Ίωνες
ή τους Έλληνες, αντίθετα διαδόθηκε και
σε άλλες κοινωνικές τάξεις και σε άλλους
λαούς. Από αυτή την άποψη διέθετε πλέον

διαταξικό και υπερεθνικό χαρακτήρα. Έτσι
προσφερόταν σε οποιονδήποτε σχεδόν
χρειαζόταν να γράψει κάτι, αρκεί να τη
γνώριζε, όπως γίνεται και με τα εργαλεία
ή τα μέσα παραγωγής αλλά και επικοινω-
νίας γενικότερα. Ακόμα περισσότερο η
γραφή ως γνώση, ως εργαλείο γνώσης και
ισχύος είναι απαραίτητη στην εκάστοτε
άρχουσα τάξη, αλλά και στην καταπιεσμέ-
νη τάξη που θέλει να απελευθερωθεί.

Όσον αφορά τώρα στο σύνολο των γρα-
πτών μνημείων της ελληνικής αρχαιότητας,
που αποτελούν εκδηλώσεις ανώτερης
πνευματικής δημιουργίας, στην Αρχαία Ελ-
ληνική Γραμματεία, επειδή η ανάπτυξη του
ποιητικού λόγου προηγείται της ανάπτυξης
του πεζού, τα παλαιότερα λογοτεχνικά έρ-
γα, που πήραν γραπτή μορφή, είναι ποιητι-
κά: Ομηρικά έπη, διδακτικά έπη του Ησιό-
δου. Βέβαια πολλά είδη λαϊκού πολιτισμού,
όπως η επική ποίηση, δημιουργούνται σε
προφορικό λόγο και δεν απαιτούν την
ύπαρξη γραφής. Προϋπάρχουν της γραφής.
Είναι δημιουργήματα συλλογικής επεξερ-
γασίας, υπόκεινται σε διαρκή επεξεργασία,
παράγονται σε προφορικό λόγο, μεταδίδον-
ται προφορικά και είναι κατάλληλα διαμορ-
φωμένα για απομνημόνευση. Όταν όμως ο
ανθρώπινος πολιτισμός έχει πια παραγάγει
και προσφέρει για χρήση τη γραφή, η ήδη
υπάρχουσα ποίηση τη χρησιμοποιεί. Ο λό-
γος που γράφτηκαν τα έπη ήταν για χάρη
της διαιώνισής τους, της διάδοσής τους,
επειδή άξιζαν να γραφούν, γιατί τα αγα-
πούσαν, τα εκτιμούσαν, τα θαύμαζαν οι κοι-
νωνίες της εποχής εκείνης, όπως και όλες
οι επόμενες, γιατί η επική ποίηση είχε
φθάσει στον ύψιστο βαθμό τελειότητας,
στην κορύφωση της ακμής της.

Καθώς όμως η κοινωνία αλλάζει, αλλά-

ζει και η τέχνη, με την οποία κυρίως εκ-
φράζεται. Ιστορικά, από πλευράς λογοτε-
χνικής, ο 7ος αιώνας π.Χ. ανήκει στη Λυ-
ρική ποίηση, με την έννοια πως αυτή πια
ακμάζει και εκφράζει “το πνεύμα’’ της
εποχής. Και αυτής η σχέση με την επική
ποίηση είναι διαλεκτική, είναι συνέχειά
της, διαφοροποίησή της και άρνησή της.
Η Λυρική ποίηση αναπτύσσεται με την
προϋπόθεση ύπαρξης γραφής, έχει ανάγ-
κη τη γραφή, για μια σειρά λόγους, καθώς
και επειδή είναι προσωπική δημιουργία.
Αναπτύχθηκε, βέβαια, εξαιτίας του ευρύ-
τερου κοινωνικού περιβάλλοντος, στο
οποίο όμως συμπεριλαμβανόταν και η τέ-
χνη της γραφής. Έτσι η γραφή είναι δημι-
ούργημα του ανθρώπινου πολιτισμού, που
γίνεται παράγοντας νέας δημιουργίας και
εξέλιξης ανώτερου επιπέδου.

Ο επόμενος αιώνας, ο 6ος, είναι ο αιώνας
του πεζού λόγου, της λογικής, της φιλο-
σοφίας, της προ-επιστήμης. Είναι ο αι-
ώνας των λογογράφων, των επτά σοφών,
των αρχαίων νομοθετών. Βέβαια, το γρα-
πτό δίκαιο (και οι μεγάλοι νομοθέτες) είχε
κάνει την εμφάνισή του από τον προηγού-
μενο αιώνα στους Έλληνες (σε άλλους λα-
ούς ακόμα παλαιότερα), αλλά τότε πια βελ-
τιώνεται, διαδίδεται σε περισσότερες πε-
ριοχές, γίνεται πληρέστερο, κοινωνικά πιο
λειτουργικό. Και ασφαλώς οι νόμοι γρά-
φονται σε πεζό λόγο.

Ο πεζός λόγος προϋπάρχει της γραφής
ως προφορικός, ως λόγος καθημερινής
πρακτικής επικοινωνίας των ανθρώπων.
Ο λόγος αυτός όμως δεν προσφερόταν,
δεν ήταν κατάλληλος για γραφή, δεν άξιζε
να γραφεί, κατά την κρίση των εχόντων αυ-
τή τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν μιλάμε για
πεζό λόγο στη λογοτεχνία, στην επιστήμη,

Σελί
δες Φ

ιλοσ
οφίας

Ο Πεζός Λόγος στην αρχαϊκή εποχή
και οι διαλεκτικές του σχέσεις

Ο προφορικός λόγος προηγείται του γραπτού. Χρειάστηκαν χιλιετίες εξέλιξης του ανθρώπι-
νου πολιτισμού μέχρι να εφεύρει ο άνθρωπος τη γραφή. Αυτή πάλι πέρασε πολλά στάδια εξε-

λικτικών μετασχηματισμών, από τα εικονογράμματα και τα ιδεογράμματα ως τη φωνητική-
συλλαβική (π.χ. Μινωική) και εν τέλει στην αλφαβητική γραφή. Ανάλογη, λίγο-πολύ,

ακολουθία παρατηρείται και οντογενετικά, το παιδί πρώτα μιλά και μετά γράφει. 
Επειδή προφανώς η γραφή απαιτεί υψηλότερο στάδιο νοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου.



γράφει ο Χρήστος Τσουκαλάς
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στη φιλοσοφία, εννοούμε γραπτό πεζό λό-
γο, ο οποίος προέρχεται μεν από τον απλό
προφορικό λόγο των ανθρώπων, αλλά έχει
υποστεί τέτοια επεξεργασία, επιλογή και
προσαρμογή, ώστε να ανέβει τόσο η ακρί-
βειά του, η σαφήνειά του, που να αξίζει η
γραφή του. Αλλά και αντίστροφα, χωρίς τη
γνώση, την τέχνη και τη χρήση της γραφής
η φιλοσοφία και η επιστήμη δεν θα μπο-
ρούσαν να αναπτυχθούν. Αυτονόητα λοι-
πόν η γραφή ήταν προαπαιτούμενο για την
ανάπτυξή τους.

Παρατηρείται, επομένως, πως ο αν-
θρώπινος πολιτισμός παράγει καινοτόμα
προϊόντα στους τομείς των υλικών και των
πνευματικών κατασκευών, συγκροτώντας
τα με τη σύνθεση απλών προϋπαρχόντων
υλικών ή συστατικών, τα οποία με τη σειρά
τους γίνονται πρώτη ύλη για τη συγκρότη-
ση νέων, ανώτερων, πολυπλοκότερων κα-
τασκευών. Στην περίπτωση του γραπτού
πεζού λόγου, αυτός συγκροτείται από τον
προφορικό λόγο, τη γραφή, τη λαϊκή σο-
φία, τις πρακτικές γνώσεις, την επική και
τη λυρική ποίηση, τη φιλοσοφία, τις πρώι-
μες επιστημονικές γνώσεις των μαθημα-
τικών, της λογογραφίας, από το γραπτό δί-
καιο κλπ. Με τη σειρά του γίνεται πρόσφο-
ρη μορφή λόγου και γλώσσας για την ανά-
πτυξη της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της
ρητορικής κλπ.

Η χρήση του πεζού λόγου ξεκινά, επο-
μένως, από τις πρακτικές ανάγκες των αν-
θρώπων: εμπορικά λογιστικά, κατάλογοι,
αρχεία, νομοθεσία, ονόματα ιδιοκτητών ή
κατασκευαστών. Στη συνέχεια επεκτείνε-
ται και σε έργα θεωρητικά, λογοτεχνικά,
φιλοσοφικά, επιστημονικά. 

Στην αρχή της εμφάνισής του ο πεζός
λόγος αναπτύσσεται στη σκιά του ποιητι-
κού, με το πέρασμα του καιρού όμως αυτός
αυξάνεται, επεκτείνεται, βελτιώνεται, ισχυ-
ροποιείται και τελικά κυριαρχεί. Η διάδοση
λοιπόν της χρήσης του πεζού λόγου σε διά-
φορους τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού
γίνεται σταδιακά, όπως σταδιακή είναι και
η διάδοσή του στο χώρο, καθώς αυτός θα
διαδοθεί τελικά σε όλες σχεδόν τις ελλη-
νόφωνες περιοχές της Μεσογείου.

(Στην πορεία ισχυροποίησης του πεζού
λόγου αναδεικνύεται και η πολιτισμική
κοινότητα των οργανωμένων σε πόλεις-
κράτη Ελλήνων, η οποία είναι πραγματικά
και λογικά συμβατή με τις συχνότατα εμ-
πόλεμες μεταξύ τους σχέσεις. Μια πολι-
τισμική κοινότητα ανοιχτή στους γειτονι-
κούς της πολιτισμούς ανά τη Μεσόγειο και
σε όσους άλλους υπήρχε η δυνατότητα
επικοινωνίας μαζί τους. Μια οικουμενι-
κότητα, που διατηρεί όμως συχνά στοιχεία
του τόπου προέλευσης ή πρωταρχικής δη-

μιουργίας. Έτσι ο πεζός λόγος, καθώς δια-
δίδεται στις εκτός Ιωνίας περιοχές, κρατά
τα ιωνικά καταγωγικά του στοιχεία. Όπως
είχε συμβεί προηγουμένως με τα διάφορα
είδη της Λυρικής ποίησης. Στη χορική λυ-
ρική ποίηση, για παράδειγμα, αναγνωρί-
ζουμε δωρικά στοιχεία, σημάδια της προ-
έλευσής της, και σε μη δωρικές περιοχές,
στις οποίες διαδίδεται και αναπτύσσεται.)

Η ταχεία και ευρεία διάδοση του πεζού

λόγου είναι λοιπόν συμβατή (κατά τη δια-
λεκτική λογική, ως αντίθεση) με την ταυ-
τότητά του, την εντοπιότητά του, το γεγο-
νός πως, στην πραγματική ζωή των κοι-
νωνιών και ειδικά στη γραμματεία ο πεζός
λόγος έχει και ονομασία προέλευσης,
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο γέννησης:
Μίλητος, 6οςαιώνας. Έχουμε ακόμα και τα
ονόματα των προσώπων που πρωταγωνί-
στησαν: Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμέ-
νης, Κάδμος, Εκαταίος. Πρόκειται για φι-
λοσόφους και για λογογράφους. Καθώς
μάλιστα ζουν στην ίδια πόλη, την ίδια επο-
χή, αν και διαφέρουν ηλικιακά, μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζονται, ότι
έχουν προσωπική επαφή (πιθανόν ως δά-
σκαλοι και μαθητές) και οπωσδήποτε ζουν
στο ίδιο περιβάλλον πολιτισμού. Επομέ-
νως, ακόμα και αν δεν μπορούσαμε να
βρούμε αιτιώδη σχέση μεταξύ της φιλο-
σοφίας και του πεζού λόγου, μπορούμε να
δούμε την παράλληλη πορεία τους, τη συ-
νεξέλιξή τους.

Ακόμα διαπιστώνουμε την ύπαρξη ενός
τρίτου κοινού παράγοντα στη συνάρτηση
αυτών των δύο: το λόγο, τη λογική. Καθώς
και οι δυο, φιλοσοφία και λογογραφία, πα-
σχίζουν να απομακρυνθούν από το μύθο
και τη φαντασία και να κινηθούν προς την
αλήθεια, η οποία θεωρείται ως συμφωνία
του ονόματος και του πράγματος. 

Από την άλλη πεζός λόγος και φιλοσο-
φία δεν ταυτίζονται, καθώς έχουμε και πε-
ριπτώσεις φιλοσόφων, που εκφράστηκαν
σε ποιητικό λόγο (Παρμενίδης, Εμπεδο-
κλής, Ξενοφάνης), ούτε αποκλείεται να
αποδίδονται μύθοι, νοητικές κατασκευές
ή φανταστικά πράγματα σε λόγο πεζό. Αυτό

όμως δεν εμπόδισε τους ανθρώπους, με
το πέρασμα των χρόνων, να ταυτίσουν την
ποίηση με το μύθο και τον πεζό λόγο με
τη φιλοσοφία, τη λογική, την επιστήμη και
την αλήθεια. 

Έτσι, όταν φτάνουμε στον 5ο αιώνα, θα
δούμε πως ο Πλάτωνας αποκλείει τους
ποιητές από την ιδανική πολιτεία του, για-
τί «πολλά ψεύδονται αοιδοί», όπως υπο-
στηρίζει.

Βέβαια η απαγόρευση του Πλάτωνα, ως
νοητική κατασκευή που ήταν, δεν ίσχυε
στην πραγματική ζωή των κοινωνιών, ούτε
η αξία του πλατωνικού έργου μειώθηκε
εξαιτίας αυτής της αστοχίας… Ο ίδιος μά-
λιστα ο Πλάτωνας στο έργο του χρησιμο-
ποιεί μύθους, στην υπηρεσία όμως του λό-
γου, για χάρη της φιλοσοφίας, την οποία
μάλιστα ορίζει σε αντιδιαστολή με την ποί-
ηση, τους μύθους και το ρητορικό λόγο.
Γιατί πίστευε πως ρόλος της φιλοσοφίας
είναι η αναζήτηση της αλήθειας με οδηγό
τη λογική κριτική, κάτι που δεν ισχύει με
την ποίηση, τους μύθους ή τη ρητορική.
Έτσι, ενώ μέχρι την εποχή του η μορφή του
φιλοσοφικού λόγου ήταν ρευστή, έκτοτε η
μορφή εναρμονίζεται με το περιεχόμενο
και ο πεζός λόγος επικρατεί. Όχι όμως ως
αποκαθαρμένος του μύθου λόγος. Άλλω-
στε ούτε η ζωή είναι ‘’καθαρή’’, ούτε ο
έρωτας ευδοκιμεί σε αποστειρωμένο πε-
ριβάλλον, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί
να υπάρξει σε συνθήκες εργαστηρίου.

Η σχέση επομένως του πεζού λόγου με
τον ποιητικό λόγο είναι διαλεκτική. Αυτός
αποτελεί συνέχεια του έπους ή του μύθου,
είναι διαφορετικό είδος λόγου και είναι
άρνησή τους. Το επίθετο ‘’πεζός’’ τίθεται
ακριβώς για να τονίσει τη διαφορά του με
το μύθο, το έπος, την ποίηση, τίθεται σε
σχέση με την ποίηση, σε ένα δυαδικό σχή-
μα: έμμετρο-πεζό, ως ετεροκαθορισμός.

Οι διαφορές του πεζού λόγου με την
ποίηση παρατηρούνται και στη μορφή και
στην ουσία.

– Ως προς τη μορφή, γιατί δεν έχει μέ-
τρο, ρυθμό, ομοιοκαταληξία.

– Στην τεχνική διαφέρει επίσης, γιατί
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χρησιμοποιεί κα -
τά κανόνα τις λέ-

ξεις με την κυριολε-
κτική τους σημασία,

ενώ η ποίηση με τη με-
ταφορική.

– Η σημασία των λέξεων είναι
μία και ορισμένη, συγκεκριμένη,

ιδιαίτερα στον επιστημονικό πεζό λόγο,
ενώ στην ποίηση εκτός από τη δήλωση
υπάρχουν η υποδήλωση, η συνδήλωση,
οπότε συνυπάρχουν ταυτόχρονα πολλές
σημασίες στα διάφορα πεδία ανάγνωσης
του ποιήματος, και ένα ποίημα επιδέχεται
πολλές αναγνώσεις, πολλές ερμηνείες. Το
νόημα πάλλεται και κυματίζει.

– Χρησιμοποιεί έννοιες, ενώ στην ποί-
ηση κυριαρχούν οι εικόνες και οι αναπα-
ραστάσεις,

– Επιδιώκει την αντικειμενικότητα, τη συ-
ναισθηματική ουδετερότητα, ενώ η ποίηση
τον υποκειμενικό και το βιωματικό λόγο.

– Απευθύνεται στη λογική κρίση του αν-
θρώπου, ενώ η ποίηση στο συναισθηματι-
κό του κόσμο, ως προς την ουσία, γιατί πα-
τάει στο έδαφος της πραγματικότητας, της
αλήθειας. Αυτό άλλωστε σημαίνει το επί-
θετο ‘’πεζός’’: αυτός που βαδίζει με τα πό-
δια του, πατώντας πάνω στο πεδίο, στο
έδαφος. Έχουμε εδώ μια παραστατική ει-
κόνα: λόγια που ακουμπάνε πάνω στα
πράγματα, πάνω στα γεγονότα.

Ανάλογη στάση με τον Πλάτωνα και γε-
νικότερα με τη φιλοσοφία παίρνει και η
επιστήμη της ιστοριογραφίας με τον Θου-
κυδίδη, τον πρώτο κριτικό ιστοριογράφο,
στο ζήτημα του πεζού λόγου. Επίσης στη
σχέση που έχει ο λόγος με την αλήθεια,
με την πραγματικότητα, με τα γεγονότα και
τη λογική.

«…καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ
μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται·
ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων
τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων

ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων
καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρί-

νειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰ
εὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα

ἀκούειν ξύγκειται». 
[1.22.4] Θουκυδίδης. 

Το «σαφὲς σκοπεῖν», την πιστή καταγρα-
φή των γεγονότων έχει ως ιδανικό του ο
ιστορικός και ισχυρίζεται πως το έργο του
έχει τη δύναμη να καταστεί αιώνιο από-
κτημα και κατάκτηση των ανθρώπων εξαι-
τίας της ωφελιμότητάς του, αφού η αν-
θρώπινη φύση παραμένει κοινή στο βά-
θος, έστω και αν δεν είναι ευχάριστος ο
πεζός, ο αληθινός λόγος ό πως ο μύθος.

Αυτή είναι η δύναμη, το όπλο και η αξία
του πεζού λόγου: η πιστότητά του, η ακρί-

βεια και η σαφήνεια στην καταγραφή των
γεγονότων και των πραγμάτων. Αυτό πί-
στευαν οι αρχαίοι ιστοριογράφοι και γι’
αυτό τους παλαιότερους από αυτούς, οι
οποίοι δεν είχαν κατορθώσει να απαλλα-
γούν από τους μύθους, τους ονόμαζαν λο-
γογράφους.

«Η μαθηματική γλώσσα γεννήθηκε μέ-
σα στα πλαίσια της φυσικής γλώσσας µε
σημασιολογικές διαφοροποιήσεις των εκ-
φραστικών μέσων της καθομιλουμένης.
Δηλαδή η μαθηματική γλώσσα διαφορο-
ποιείται, σ’ εκείνη τη φάση, από την κα-
θομιλουμένη µόνο ως προς το σύστημα
των σημασιολογικών κανόνων, ενώ διατη-
ρεί το ίδιο αλφάβητο και την ίδια σύνταξη.
Εκείνο δε που θεσμοθετεί τις σημασιολο-
γικές αυτές διαφοροποιήσεις είναι οι μα-
θηματικοί ορισμοί. Ο μαθηματικός ορι-
σμός είναι ουσιαστικά µια συμφωνία για
το νέο περιεχόμενο του όρου, που εισάγε-
ται στο λεξιλόγιο της νέας γλώσσας, οριο-
θετεί δηλαδή σημασιολογικά τη νέα γλώσ-
σα». (Φυσικές Γλώσσες και Μαθηματικός
λόγος, Ευτύχης Παπαδοπετράκης).

Η μαθηματική γλώσσα και ο επιστημο-
νικός λόγος δεν προέκυψαν άμεσα από τη
γλώσσα της ποίησης ούτε από το μύθο ή
το έπος, αλλά από τον πεζό λόγο και τη
φιλοσοφία. Η φιλοσοφία και ο πεζός λό-
γος ήταν προαπαιτούμενο για την κοινω-
νική παραγωγή του επιστημονικού λόγου.
Ήταν αυτά ένα ενδιάμεσο, ένα μεταβατικό
στάδιο, ένα σκαλοπάτι ανάμεσα στο μύθο
και τον επιστημονικό λόγο. Αυτός όμως
δεν στέκεται στο επίπεδο του πεζού λό-
γου, αλλά ανέρχεται σε μια ανώτερη κλί-
μακα. Ανέρχεται στην ουσία της αλήθειας,
στη σημασία, στη σχέση σημαίνοντος και
σημαινόμενου, στον ορισμό των εννοιών,
στη σχέση της έννοιας με την αντικειμε-
νικά υπαρκτή πραγματικότητα. Επιδιώκει
να σταματήσει την πολυσημία των λέξεων,
τον κυματισμό του νοήματος. Κάθε λέξη
πια είναι όρος, με μία μόνο αυστηρά προσ-
διορισμένη σημασία.

(Ο Αριστοτέλης μάλιστα ισχυρίζεται πως
τα αξιώματα στην επιστήμη, πάνω στα
οποία και θεμελιώνεται αυτή, προκύπτουν
«εκ φύσεως» και γίνονται αποδεκτά από
όλους όσοι ασχολούνται ή επιθυμούν να
ασχοληθούν µε την επιστήμη αυτή. Άρα
προκύπτουν από μια διπλή συμφωνία
πρώτα με τη φύση και μετά με τη λογική
κρίση των ανθρώπων, χωρίς απόδειξη μεν
αλλά όχι αυθαίρετα. Η μη αυθαιρεσία δεν
σημαίνει βέβαια απόλυτη ταύτιση με τους
νόμους της φύσης, γι’ αυτό και τα αξιώμα-
τα δεν είναι αιώνια.)

Ακόμα η επιστήμη, η γλώσσα της, ο λό-
γος της είναι παράγωγο του πολιτισμού,

που γίνεται στη συνέχεια παραγωγό στοι-
χείο του. (Είναι και ο λόγος της επιστήμης
συνέχεια του πεζού λόγου, διαφοροποίησή
του και άρνησή του.) Έτσι η μαθηματική
γλώσσα επηρέασε, εμπλούτισε και ανα-
διαμόρφωσε τη φυσική γλώσσα, από την
οποία προέκυψε αρχικά. Γιατί η γλώσσα
είναι σύστημα, δομή αυτοποιούμενη, ανοι-
κτό σύστημα, που αυτοδομείται αενάως,
όπως και ολόκληρος ο ανθρώπινος πολι-
τισμός ευρύτερα ή σε ευρύτερη θεώρηση.

Μέσα από τέτοιες διαδικασίες και σύμ-
φωνα με τη θέση του Ηράκλειτου, πως τα
πάντα στο σύμπαν και τον κόσμο τα κυ-
βερνά ο λόγος (...λόγῳ, τῷ τά ὅλα διοι-
κοῦντι,...), τον οποίο ο υλιστής Αναξαγό-
ρας τον ονομάζει ‘’Νου” και στους αιώνες
που ακολούθησαν οι στωικοί θα ονομά-
σουν «κοσμικό λόγο», αντιστρέφοντας
όμως μια θέση της υλιστικής φιλοσοφίας
σε θέση της ιδεαλιστικής κοσμοθεωρίας. 

Τη θέση αυτή των στωικών θα προσαρ-
μόσει περαιτέρω η θρησκεία του χριστια-
νισμού και θα διακηρύξει με τον ευαγγε-
λιστή Ιωάννη:

«Ἐν ΑΡΧΗ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν
πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος· οὗτος
ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν. Πάντα δι᾿ αὐτοῦ
ἐγένετο. Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν καί ἡ ζωή ἦν τό
φῶς τῶν ἀνθρώπων·...». 

Έτσι ο λόγος ή Λόγος, είτε ως τρόπος
ύπαρξης του αντικειμενικά υπαρκτού υλι-
κού κόσμου, είτε ως Θεός Λόγος θα κυ-
ριαρχήσει ως έννοια. Με όλες τις σημα-
σίες του, με όλο τον κυματισμό τής πολυ-
σημίας του, με όλη την πανοπλία του, τη
φιλοσοφική, την επιστημονική, τη θρη-
σκευτική, τη λογική, τη μαθηματική, την
καλλιτεχνική. Δεν χρειάζεται πλέον ετε-
ροπροσδιορισμούς, αυτοπροσδιορίζεται
ως Λόγος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε
όλες σχεδόν τις γλώσσες.
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1. Στο δρόμο προς την Κοινωνία της “Γνώσης”
…ως γενικευμένης συρραφής

Με το γύρισμα του αιώνα (και από λίγο πιο πριν) ο χώρος της Εκ-
παίδευσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πλημμύρισε από ψευδο-
επιστημονικούς όρους που έμοιαζαν περισσότερο με ιδεολογικές
προτροπές1: «Μαζική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», «Δια Βίου Εκπαί-
δευση και Κατάρτιση», «Κοινωνία της Γνώσης» (κακή απόδοση στα
ελληνικά του όρου «Learning Society», «Κοινωνία που μαθαίνει»),
«Ποιότητα της Εκπαίδευσης», «Εκπαιδευτικές Προκλήσεις», «Ευε-
λιξία» κ.ά. Θα επιχειρήσω να δείξω, για μερικούς τουλάχιστον απ’
αυτούς τους όρους, γιατί είναι κενοί άλλου περιεχομένου εκτός από
την εμπορευματοποίηση, τη διευκόλυνση της γραφής, και από μια
ακραία τεχνοκρατική ιδεολογία, που καλύπτει το αδυνάτισμα της
σκέψης. Η ανάλυσή μου θα γίνει σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό φάσμα:
αυτό που θα προτείνω να ονομάσουμε «Κοινωνία του COPY-PASTE». 

Αλλά γιατί ένα τέτοιο άρθρο; Ως πανεπιστημιακό δάσκαλο που
δε νοιάστηκε για ακαδημαϊκή ανέλιξη, αλλά για την κατανόηση τού
κόσμου γύρω μας, για τη μόρφωση των φοιτητών και τις αντιστά-
σεις τους, καθώς και για την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτι-
κούς όλων των βαθμίδων, είναι φυσικό να με ενδιαφέρει η κοινο-
ποίηση των ιδεών και της έρευνάς μου σ’ αυτό εδώ το περιοδικό.
Ακόμα είναι αναμενόμενο οι ιδέες μου να διαμορφώνονται μέσα
από παραδείγματα στο χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της
εκπαίδευσης των φοιτητών-αυριανών δασκάλων. Όσο “μονόπλευ-
ρη” κι αν φαίνεται μια τέτοια θέαση, πιστεύω ότι μας αφορά όλους,
αφού οι σημερινοί φοιτητές και γενικότερα η νέα γενιά είναι αυτό
που θα υπάρχει στον αυριανό κόσμο.

Η κοινή πρακτική του COPY-PASTE (με μεταφορική συνήθως
σημασία) πήρε “στην πορεία” το όνομά της από τις ομώνυμες εν-
τολές προγραμματισμού, που αποδίδονται στα ελληνικά ως “απο-
κοπή” και “επικόλληση”. Όμως ως κοινωνική πρακτική ήταν γνω-
στή και πριν από την τεχνολογική εκδοχή της: αντιστοιχούσε πε-
ρίπου στη λαϊκή ρήση “κόψε-ράψε” και είχε αρχίσει να εφαρμό-
ζεται από καιρό στα έγγραφα για δημόσια χρήση. Από τα πρώτα
βήματα στην “ακαδημαϊκή” μου ζωή θυμάμαι την έκπληξη που δο-
κίμασα όταν, στη διάρκεια της συνεργασίας με παλιότερο και πιο
“έμπειρο” συνάδελφο, τον είδα να κόβει με ψαλιδάκι και να κολλάει
κομμάτια από παλιότερα άρθρα του για να φτιάξει ένα “καινούργιο”.
«Άσε τις φιλοσοφίες, θα κάνουμε ένα καθαρά τεχνοκρατικό άρθρο
για να γίνει δεκτό σε διεθνές περιοδικό!», μου δήλωσε κοφτά. 

Τα προγράμματα ψηφιακής γραφής ήρθαν να επικυρώσουν και

να διευκολύνουν/αναπαράγουν μαζικά την πιο πάνω, ήδη υπάρ-
χουσα κοινωνική πρακτική. Ιδιαίτερα στην κοινωνική ομάδα των
φοιτητών-σπουδαστών είχαν κι έχουν καταλυτική επίδραση, αντι-
καθιστώντας κατά ένα μεγάλο μέρος τα “σκονάκια” της αντιγραφής
στις εξετάσεις. Άλλωστε σ’ αυτή τη διάδοση και επίδραση συνέβαλε
και η μερική αντικατάσταση ή συμπλήρωση των παραδοσιακών
εξετάσεων με εργασίες/δοκίμια, που σε αρκετές σχολές ανθρω-
πιστικών σπουδών έγιναν υποχρεωτική διαδικασία για την αξιο-
λόγηση των φοιτητών.

Πέρα όμως από τις πρακτικές διδασκόντων και διδασκόμενων,
που προσπαθώ να αναδείξω με ειδικά παραδείγματα σε τούτο το
άρθρου, η τάση που θα περιγράψω εδώ είναι γενικότερη και έχει
βαθιές ιστορικές καταβολές. Η κοινωνία του COPY-PASTE απο-
κόπτει μέρη από οργανικά σύνολα ή γνωστικές ολότητες (εμπει-
ρικές ή νοητές) του παρελθόντος, για να επαναρθρώσει, προς μα-
ζική αναπαραγωγή και χρήση, υπο-προγράμματα που προσομοι-
ώνουν τις ίδιες ή άλλες παρόμοιες οντότητες.

Το ανθρωπόμορφο τέρας στον Δόκτορα Φρανκεστάιν της Μαίρης
Σέλλεϋ είναι μια πρώιμη αναπαράσταση αυτής της “παρά φύσιν”
κοινωνικής λειτουργίας και αυτή την αναπαράσταση φιλοδόξησε
στη συνέχεια να υλοποιήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Προεκτείνοντας
υπερβολικά το σκοπό κατασκευής υπολογιστικών μηχανών και αυ-
τομάτων, που ήταν να υποκατασταθούν κοπιαστικές και δευτε-
ρεύουσες μηχανικές διαδικασίες του νου και του σώματος, η Τε-
χνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική επιδιώκουν να αντικαταστήσουν
μεγάλα μέρη της ανθρώπινης εργασίας, με σκοπό το κέρδος των
επιχειρήσεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει μάλιστα βαθμιαία να
υποκαταστήσει ολόκληρη την ανθρώπινη σκέψη και μνήμη, τη φυ-
σική γλώσσα και τη σημασιολογία της, με αποτέλεσμα, φυσικά, να
αποτυγχάνει, τουλάχιστον στο γενικότερο φιλόδοξο σχέδιό της2.

Σε ένα αντίθετο δρόμο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η μοντέρνα
λογοτεχνική γραφή από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα τέμνει
τη βιωνόμενη πραγματικότητα (συχνά καταπιεστική έως ανυπόφο-
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Στο δρόμο προς την Κοινωνία του 

Φοιτητικές πρακτικές
και αντιστάσεις



γράφει ο Τάσος Πατρώνης

ΜΕΡΟΣ Α΄

«Και συ τσούλα των δήμιων, Επιστήμη,
της Αλήθειας εσχάτη τεφροδόχα,

και συ πρόστυχη πένα και ψοφίμι,
του βούρκου λιβανίζετε τη μπόχα!». 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

1. Για μια …συγκεντρωτική αναφορά σ’ όλους αυτούς τους όρους βλ.: Αλ. Πανεθυμιτάκης, Το ζήτημα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: στο δρόμο
προς την Κοινωνία της Γνώσης και της Τεχνολογίας, εκδόσεις Gutenberg, 2001. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βιβλιαράκι αυτό (86 σελίδες) έχει βιβλιο-
γραφικές αναφορές σχεδόν αποκλειστικά σε περιοδικά Οικονομίας ή σε εκθέσεις του Ο.Ο.Σ.Α. Βλ. ακόμα Τ. Πατρώνης, “Από το Σχολείο των Προκλήσεων
στο Σχολείο των Αντεγκλήσεων: λέξεις-κλειδιά δύο αντίπαλων ιδεολογιών και το ζήτημα της διεπιστημονικότητας στην μαθηματική παιδεία”, Πρακτικά
30ου Πανελ. Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε., 2013.

2. Στο κλασσικό κείμενό του The General and Logical Theory of Automata o John von Neumann εφαρμόζει την αξιωματική μέθοδο για να περιγράψει
θεωρητικά τις επιτυχίες της μηχανικής προσομοίωσης της νοητικής συμπεριφοράς στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Σήμερα έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι η αξιωματική μέθοδος, που είχε κατ’ αρχήν σκοπό να παραγάγει έμμεσους ορισμούς των μαθηματικών εννοιών και τυπικές αποδείξεις στην
Αριθμητική, τα Σύνολα και τη Γεωμετρία, αποδεικνύεται τραγικά ανεπαρκής όταν πρόκειται να περιγράψει ανθρώπινες ή κοινωνικές λειτουργίες. Πρώτα



ρη) σε κομμάτια
παράλληλα και

αλληλο-αναφε-
ρόμενα και καταρ-

γεί τη γραμμική αφήγηση, με σκοπό, τελι-
κά, να αποκαταστήσει την ανθρώπινη ύπαρξη

αντί να την υποκαταστήσει. Μυθιστορήματα όπως
ο Οδυσσέας του Τζόυς, Στο Φάρο της Βιρτζίνιας Γουλφ,

καθώς και το Ρομάντσο της δικής μας Μαρίας Πολυδούρη (που
δεν μπόρεσε να βρει εκδότη όσο εκείνη ζούσε3) εισάγουν τον ανα-
γνώστη στην αναζήτηση μιας αυθεντικής πραγματικότητας πέρα
από εκείνη που κατασκευάζεται από τα μαζικά μέσα και τις κυ-
ρίαρχες πρακτικές. Μια τέτοια μοντέρνα τάση δεν πρέπει όμως,
πιστεύω, να συγχέεται με κάποιες σύγχρονες “λογοτεχνικές” κα-
τασκευές που μάλλον στερούνται από δημιουργικό πνεύμα, καθώς
αντιγράφουν γνωστά μοτίβα και συρράπτουν κείμενα, φτάνοντας
μέχρι την καθαρή και απροκάλυπτη λογοκλοπή.

2. Ανακλαστική μάθηση και ψηφιακή “ μνήμη” 
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη –μια μπροσούρα με θεωρη-

τική ανάλυση από εκείνες που διασώζουν σήμε-
ρα την έννοια των πανεπιστημιακών σπουδών–
η φοιτητική ομάδα game over μελέτησε μερικές
κρίσιμες συνέπειες που έχει στη μάθηση και
στην εκπαίδευση η “ψηφιοποίηση της μνήμης”. 

Η ομάδα διακρίνει τρία είδη “μνήμης”, που
κυριαρχούν σε διαφορετικές ιστορικές περιό-
δους και αντιστοιχούν και σε διαφορετική οργά-
νωση των κοινωνικών σχέσεων: α) Τη βιωματική
μνήμη, που «αντιστοιχούσε και αντιστοιχεί στις
βιωμένες εμπειρίες μέσα στις κοινωνίες, τις εμ-
πειρίες ζωής». β) Την καταγεγραμμένη μνήμη,
που «αντιστοιχεί στις ιστορικές περιόδους της

μαζικής διάδοσης της γραφής και της ανάγνωσης, δηλαδή των βι-
βλίων, αλλά επίσης των καταγραφών εικόνων(…) και ήχων». Και
γ) την ψηφιοποιημένη μνήμη, που «βρίσκεται στην καρδιά της πλη-
ροφορικής επανάστασης, αλλά καθόλου δεν εξαντλείται στην αλ-
λαγή μορφής των παραδοσιακών καταγραφών(…). Είναι ο πυρήνας
ενός εντελώς καινούργιου είδους σχέσεων και πιθανότατα να απο-
τελέσει το κυρίαρχο είδος μνήμης στο μέλλον. Βασική λογική είναι
η μετατροπή της μνήμης (και κατά συνέπεια, της γνώσης) σε πλη-
ροφορίες διαχειρίσιμες από τις νέες μηχανές».4

Ιδιαίτερα το πέρασμα από το δεύτερο είδος “μνήμης” στο τρίτο
(που μελετάται από την ομάδα ως προβαλλόμενο στον άνθρωπο
και στις ανθρώπινες σχέσεις) θεωρείται ότι έχει καταλυτικές συ-
νέπειες στον τρόπο που εκπαιδευόμαστε και που μαθαίνουμε:

«Είναι δυνατόν κάποιος που είναι οχτώ χρονών να [μάθει να]
χειρίζεται ένα πρόγραμμα ρομποτικού χειρούργου. Έξω από το εκ-
παιδευτικό σύστημα και γύρω του μαθαίνει κανείς μόνος του, σαν
διασκέδαση, με ευχαρίστηση. Αντίστοιχα, σπρώχνει στην άκρη το
εκπαιδευτικό σύστημα(…).

Το να μάθει κανείς ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν είναι το ίδιο
με αυτά που το προηγούμενο εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούσε μά-
θηση. Μαθαίνει μόνο μια αλληλουχία χειρισμών, η οποία μάλιστα
είναι δυνατόν να “αυτοεπισκοπείται” εάν κάποιος χειριστής κάνει
λάθος. Εν τέλει, βάζοντας στην άκρη όλο το υλικό της απομνημό-
νευσης και εξοπλίζοντας τις μηχανές με “στείρες λογικές”, εκείνο
που χρειάζεται να κάνουν οι χρήστες/χειριστές (και της [ψηφιακής]
μνήμης) είναι να δίνουν τις κατάλληλες εντολές».5

Σ’ όλα τα παραπάνω ο τρόπος που χρησιμοποιούνται οι λέξεις
“μνήμη” και “μάθηση” έχει μεγάλη σημασία. Μιλώντας λ.χ. για ψη-
φιακή “μνήμη”, μιλάμε μεταφορικά, γιατί μια ψηφιακή μηχανή
μπορεί να προσομοιώνει –και μάλιστα πολύ χονδροειδώς– την αν-
θρώπινη μνήμη, αλλά βέβαια δεν θυμάται ούτε με τον τρόπο που
“θυμάται” ένα σαλιγκάρι! Αλλά ούτε φυσικά, παραπέρα ακόμη, ένα
παιδί, που μαθαίνει (να χειρίζεται) ένα πρόγραμμα, έχει συνήθως
την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Έτσι, ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα εξαρτάται από το πώς
θα ορίσουμε/κατηγοριοποιήσουμε τα φαινόμενα “μνήμης” και “μά-
θησης” στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Θα προτείνω ένα
τρόπο να το κάνουμε για την περίπτωση της “μάθησης”, όχι μόνο
επειδή αυτή βρίσκεται πιο κοντά στις παιδαγωγικές μου έγνοιες
και ασχολίες, αλλά κυρίως επειδή έχει σήμερα, πιστεύω, μεγάλη
πολιτική σημασία: ο τρόπος που μαθαίνουμε επηρεάζει άμεσα τον
τρόπο που σκεφτόμαστε. 

Από τη δεκαετία του 1970-80 η Νευροβιολογία κατάφερε, με
πειράματα κάτω από μια μπιχεβιοριστική (συμπεριφεριοριστική)
οπτική, να δείξει ότι ορισμένες απλές συμπεριφορές σε ασπόν-
δυλους οργανισμούς μπορεί να αλλάξουν μέσω μιας σειράς ερε-
θισμάτων, που άλλοτε προκαλούσαν ευαισθητοποίηση και άλλοτε
εθισμό. Μια από τις πιο γνωστές σχετικές μελέτες είναι αυτή του
νομπελίστα νευροβιολόγου E. Kandel με τον συμπεριφεριοριστή
Ι. Kupfermann, που έδειξαν ότι στην Απλυσία ένα ερμαφρόδιτο
είδος σαλιγκαριού, «μια απλή συμπεριφορά ήταν δυνατό να τρο-
ποποιηθεί με διάφορες μορφές μάθησης»6.

Προτείνω τον όρο «ανακλαστική μάθηση» για την κατηγορία των
συστηματικών επιδράσεων πάνω στους ζωντανούς οργανισμούς
(από τα σαλιγκάρια έως και τον άνθρωπο) με αποτέλεσμα την αλ-
λαγή συμπεριφοράς κατά ένα μεσοπρόθεσμο προβλέψιμο και πα-
ρατηρήσιμο τρόπο –όπως περίπου γίνεται στα νευροβιολογικά πει-
ράματα– αλλά μακροπρόθεσμα μη προβλέψιμο. Για παράδειγμα,
ο εθισμός στο διαδίκτυο και στα διαδικτυακά παιχνίδια, για μικρούς
και μεγάλους, είναι, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος του, μια
κλασσική πλέον περίπτωση “ανακλαστικής μάθησης” με την πιο
πάνω σημασία.7

Σε αντιπαράθεση με την κατηγορία αυτή, θα πρότεινα να κρατη-
θούν στις παιδαγωγικές τουλάχιστον επιστήμες, οι παραδοσιακοί
όροι “μάθηση” και “εκπαίδευση” για όλες τις περιπτώσεις μιας
αυτόβουλης δραστηριότητας με σκοπό τη βελτίωση των όρων ζωής,
την επικοινωνία, τη μετάδοση κουλτούρας και ιδεολογίας, και άλλα
ηθικά ή πραγματιστικά οφέλη. Το ίδιο παράδειγμα του εθισμού,
ιδίως στα διαδικτυακά παιχνίδια, μας δείχνει ότι η εξελιγμένη τε-
χνολογία δεν είναι απλώς ένα μέσο, ιδεολογικά και πολιτισμικά
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γιατί, εκλαμβάνοντας όπως ο von Neumann τις εσωτερικές διεργασίες ως ένα “μαύρο κουτί”, τις περιορίζει στην περιοχή
των ανακλαστικών συμπεριφορών, «οι οποίες υποτίθεται πως αντιδρούν προς κάποια μονοσήμαντα ορισμένα ερεθίσματα
με κάποιες μονοσήμαντα ορισμένες αποκρίσεις» (Βλ. J. Newman, The World of Mathematics, Dover 1956, σελ. 2071).
Και ακόμα γιατί το νόημα όσων λέμε και πράττουμε στη φυσική γλώσσα και επικοινωνία, καθώς και η λεγόμενη “κοινή λο-
γική”, έχουν σχεδόν πάντα έναν πραγματολογικό χαρακτήρα και εξαρτώνται από ένα μεταβλητό πλαίσιο συμφραζομένων.

3. Βλ. Χριστίνα Ντουνιά (επιμ.), Μαρία Πολυδούρη: Ρομάντσο και άλλα πεζά, εκδόσεις Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 2014.
4. Ομάδα game over, Η Ψηφιοποίηση της Μνήμης, αυτo-έκδοση, 2011, σελ.2-3.
5. ό.π., σελ. 18.
6. Βλ. E. Kandel, Αναζητώντας την Μνήμη, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σελ. 197-198.
7. Βλ. π.χ. Εμμ. Σφακιανάκης, Κ. Σιώμος, Γ. Φλώρος (επιμ.) Εθισμός στο Διαδίκτυο & άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές

υψηλού κινδύνου, εκδ. Λιβάνη, 2012.



ουδέτερο, του οποίου μπορεί να γίνει “καλή” ή “κακή” χρήση. Η
ιδεολογία είναι εμφυτευμένη στο μέσο ως υπόρρητο (ή υπονοού-
μενο) μήνυμα8. Στην περίπτωσή μας, ένα τέτοιο ιδεολογικό μήνυμα
είναι: «μπορείς να δράσεις (γρήγορα/έξυπνα) όπως οι ήρωες του
εικονικού κόσμου» ή «είσαι έξυπνος, γίνε σαν κι αυτούς!». Έτσι
«πειστικός ήρωας είναι αυτός που πείθει φαντασιακά (…) Οι ήρωες
πείθουν φαντασιακά προβάλλοντας έξω, στη διάθεση της κατανά-
λωσης, αυτό που υπάρχει εντός, αλλά και ένα σχόλιο, αδύνατο να
εμφανιστεί κενό ιδεολογικών επαγωγών, για αυτό που εμφανίζεται
(…) παντού τριγύρω», γράφει η Πατρίτσια Γερακοπούλου σχετικά
με τα κόμικς με τους υπερ-ήρωες9. Αλλά αν αυτό ισχύει μία φορά
για την ανάγνωση ενός κόμικ, μεγεθύνεται στο πολλαπλάσιο σ’ ένα
διαδικτυακό παιχνίδι όπου συμμετέχουν “ενεργά” πολλοί και δια-
φορετικοί χρήστες κάτω από μια ψηφιακή ομπρέλα, που παρέχει
ανακλαστική μάθηση και ιδεολογικά μηνύματα μαζί. Τα κοινωνικά
προβλήματα και οι αντιθέσεις εξαφανίζονται, ο πραγματικός κό-
σμος παύει να υπάρχει, ή υπάρχει μόνο μια εικονική του εκδοχή.

3. Ένα παράδειγμα COPY-PASTE 
στη μαθηματική εκπαίδευση

Χρειάζεται στο σημείο αυτό ένα μεθοδολογικό σχόλιο. Σε προ-
ηγούμενο άρθρο μου10 είχα χρησιμοποιήσει ως υποστηρικτικά πα-
ραδείγματα δύο σύντομες μελέτες περίπτωσης, από τις οποίες η
πρώτη αφορούσε τα εκπαιδευτικά λογισμικά των μαθηματικών και
ιδιαίτερα αυτά που αναφέρονται ως λογισμικά “δυναμικής γεωμε-
τρίας”. Όμως η περιγραφή μου ήταν πολύ συνοπτική. Το θέμα μου
ήταν η εξέλιξη του μπιχεβιορισμού ως παιδαγωγικής πρακτικής
στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης,
κάτι που χρειάζεται λεπτομερέστερη κοινωνιολογική παρατήρηση
και ανάλυση. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα μελέτη επέλεξα την
εθνογραφική μέθοδο, είτε με άτυπες συνεντεύξεις (σε μορφή ελεύ-
θερης συζήτησης) με ανθρώπους που εκφράζουν διαδεδομένες

απόψεις σε αντίστοιχες κοινωνικές
ομάδες, είτε με κρυφή παρατήρηση

καθημερινών πρακτικών. Στις περιπτώσεις άτυπων συνεντεύξεων
θα αναφέρομαι στους ανθρώπους αυτούς με τα μικρά τους ονόματα
ή με ψευδώνυμα. Έτσι, οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει την
ανάλυση των συνεντεύξεων που γίνεται στη συνέχεια. Η παρακάτω
εθνογραφική παρατήρηση μιας επεξεργασίας του μαθηματικού
λογισμικού geogebra είναι μια τέτοια περίπτωση, περιορισμένη
στην παραγωγή μιας “εφαρμογής”.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (συνταξιούχος καθηγητής μαθηματικών, από χόμπυ
δημιουργός πληροφορικών εφαρμογών): «Στην ελληνική εκπαί-
δευση η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως εποπτικό μέσο. Δεν το θέ-
λουμε αυτό; Θα σου κάνω μια μικρή επίδειξη πάνω στο εξής πρό-
βλημα: Να βρεθεί το στερεό που απομένει, αν από ένα κανονικό
τετράεδρο αφαιρέσουμε τα τέσσερα τετράεδρα που δημιουργούνται
από κάθε κορυφή και από τα μέσα των ακμών που έχουν κοινό
άκρο αυτή την κορυφή». Ενώ σκέφτομαι το πρόβλημα, η επίδειξη
έχει ήδη αρχίσει. Τα μέσα των ακμών εμφανίζονται, με εντολές
που σημαίνουν απλά το μέσο ευθυγράμμου τμήματος. Τα τέσσερα
τετράεδρα εμφανίζονται να αποκολλώνται και να κινούνται παράλ-
ληλα με τον εαυτό τους, απομακρυνόμενα από το κέντρο του αρχι-
κού τετραέδρου. Και στο κενό που απομένει, ξεπροβάλλει ένα κα-
λοσχηματισμένο κανονικό οκτάεδρο!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: «Γι’ αυτό που βλέπεις έχει γίνει πολλή δουλειά…
Είχα φτιάξει, βέβαια, πιο πριν ένα κανονικό οκτάεδρο και το εμ-
φάνισα εδώ, στο κενό που φαίνεται να σχηματίζεται. Και μη νομί-
σεις ότι “ξεκολλάνε” τα τετράεδρα, στη πραγματικότητα μεταφέ-
ρονται παράλληλα με τον εαυτό τους κατά ένα ορισμένο διάνυσμα
και σβήνονται οι προηγούμενες θέσεις τους».

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Πριν να δείξεις το οκτάεδρο, είχα κάνει ένα συλ-
λογισμό: από κάθε κορυφή του δοσμένου τετραέδρου γεννιούνται
τρεις κορυφές του ζητούμενου στερεού. Έτσι έχουμε 3x4=12 κο-
ρυφές. Αλλά επειδή καθεμιά απ’ αυτές αντιστοιχεί σε δύο κορυφές
του αρχικού, θα πρέπει να έχουμε 12:2=6 κορυφές στο ζητούμενο.
Αν εσύ δείξεις το ζητούμενο στερεό στους μαθητές, πώς θα μπο-
ρέσουν να κάνουν αυτό το συλλογισμό από μόνοι τους;»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (κάπως αμήχανα): «Δεν θα γίνει επίδειξη πριν το
βρουν, η επίδειξη θα είναι μόνο η επιβεβαίωση! (…) Η Επιστήμη
προχωράει, δεν φταίει ο Αϊνστάιν για την ατομική βόμβα (…) Πι-
στεύω ότι αν η τεχνολογία δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να
γίνει επικίνδυνη, όπως και ένας κακός δάσκαλος».

Εδώ προκύπτει, βέβαια, αμέσως το ερώτημα, τι είδους “επο-
πτικό μέσο” είναι αυτό που χρησιμοποιείται μόνο για επιβεβαίωση
των λύσεων των προβλημάτων; Ακόμα ο Δημήτρης απηχεί μια πολύ
διαδεδομένη αντίληψη για την “ουδετερότητα” της τεχνο-επιστή-
μης. Όσοι διακατέχονται απ’ αυτή την αντίληψη δεν μπορούν να
καταλάβουν ότι η επιστήμη απολαμβάνει μια σχετική αυτονομία
μόνο στο επίπεδο της βασικής έρευνας (που σήμερα δεν ενδιαφέ-
ρει σχεδόν κανέναν), ενώ στο επίπεδο της εφαρμοσμένης έρευνας
είναι πέρα για πέρα κοινωνικά εξαρτημένη (χρηματοδότηση, βρα-
βεία κ.ά.). 

Αλλά το πιο ενδιαφέρον σήμερα βρίσκεται νωρίτερα στη συνέν-
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8. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο “The Medium is the Message” (“Το Μέσο είναι το Μήνυμα”) της πολύ σημαντικής κοινωνιολογικής μελέτης του Μ.ΜcLuh-
an, Understanding Media- The extensions of Man (1964).

9. Π. Γερακοπούλου, “Μεγαλώνοντας με υπερ-ήρωες”
10. Τ. Πατρώνης, “Λέξεις-αντικείμενα σε κινούμενη άμμο”. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τεύχος 108, Χειμώνας 2015.



τευξη, όταν γίνε-
ται αναφορά στη

διαδικασία κατα-
σκευής της “εφαρ-

μογής”. Το πρωτύτερα κατασκευασμένο κα-
νονικό οκτάεδρο αποκόπτεται από το αρχικό του

πλαίσιο και επικολλάται στο νέο σχήμα (στο κενό
που εμφανίζεται με την παράλληλη μετατόπιση των τε-

τραέδρων). Τη δυνατότητα αυτής της αποκοπής-επικόλλησης τη
δίνει το ίδιο το λογισμικό, που οδηγεί έτσι σε ορισμένους τρόπους
δράσης των χρηστών και έμμεσα σε μια ορισμένη συγκρότηση της
σκέψης τους. Ο καθηγητής-κατασκευαστής της “εφαρμογής” αυτής
μπορεί να είναι καλός λύτης προβλημάτων (μαθηματικών και προ-
γραμματιστικών), αλλά το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί δεν οικο-
δομεί τίποτα από τη γνώση του στους χρήστες-μαθητές του.

Η περίπτωση που περιέγραψα φαίνεται βέβαια ειδική, είναι
όμως και αρκετά κατατοπιστική για τον τρόπο χρήσης των εκπαι-
δευτικών λογισμικών σε τομείς σκέψης και φαντασίας, όπως τα
μαθηματικά (και ιδιαίτερα η γεωμετρία του χώρου, όπως στο πιο
πάνω παράδειγμα). Η αμηχανία του Δ. στην τελευταία απάντηση
ίσως είναι ένδειξη μη επίγνωσης σε έναν “ενδιάμεσο κρίκο”. Ένα
τέτοιο λογισμικό λειτουργεί περίπου όπως το “φασόν” σε μια υπε-
ρεθνική αλυσίδα εργασίας: η σκέψη που έχει καταθέσει ο δημι-
ουργός μιας “εφαρμογής” επικολλάται ως αποτέλεσμα (υλικό προ-
ϊόν) στο πρόγραμμα της διδασκαλίας χωρίς την ουσιαστική συμ-
μετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων (σχολείων, δασκάλων, μαθητών),
κάνοντας έτσι την όλη διαδικασία να “κοστίζει” λιγότερο. 

Το χτίσιμο ενός οικοδομήματος ήταν παλιότερα, για τα μαθημα-
τικά, η πιο δημοφιλής μεταφορική εικόνα. Και παρ’ όλο που ο κον-
στρουκτιβισμός αντιμαχόταν τον πλατωνισμό και το φορμαλισμό στην
εκπαίδευση, σ’ αυτή τη μεταφορική εικόνα αναφερόταν (άμεσα ή
έμμεσα) και αυτός με το “χτίσιμο νοητικών δομών” στο παιδί. Σήμερα
που η κρίση αποθάρρυνε την… οικοδομική δραστηριότητα, επανήρθε
και εμπλουτίστηκε η γνωστή τακτική του “φασόν”, που μοιάζει σαν
κατασκευή με το διαβήτη στην Αθήνα και το χάρακα… στην Κίνα! 

Στην πραγματικότητα τα μαθηματικά δεν αναπτύσσονταν ποτέ,
ούτε ως γραμμική οικοδόμηση («το ένα λιθαράκι πάνω στο άλλο»)
ούτε με τη μέθοδο του “φασόν”. Ένα κλασσικό παράδειγμα από
την ιστορία των νεότερων μαθηματικών, που μπορεί να μας πείσει
γι’ αυτό, είναι το εξής. Αρχίζοντας τη Γεωμετρία του, ο Καρτέσιος
υποστηρίζει ότι κάθε γεωμετρικό πρόβλημα μπορεί να αναχθεί σε
τέτοιους όρους, ώστε η γνώση των μηκών κάποιων ευθυγράμμων
τμημάτων να είναι αρκετή για την κατασκευή της λύσης. Και φέρνει
σαν παράδειγμα την κατασκευή του γινομένου δύο ευθυγράμμων
τμημάτων, ως ενός τμήματος που κατασκευάζεται από αυτά και
ένα άλλο αυθαίρετο ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο λαμβάνεται ως
μονάδα. Περίπου τρεις αιώνες μετά, ο Hilbert την ίδια κατασκευή
επαναλαμβάνει στα Θεμέλια της Γεωμετρίας, αλλά αυτό δεν το κά-
νει αντιγράφοντας τον Καρτέσιο: αντίθετα, στηρίζεται στο θεώρημα
του Pascal, για να αποδείξει ότι το γινόμενο των ευθυγράμμων
τμημάτων α, β είναι αντιμεταθετική πράξη, δηλ. ότι α•β = β•α. Κα-
θένας από τους δύο αυτούς διανοητές έχει προφανώς ένα διαφο-
ρετικό “πρόγραμμα” και αυτό το παράδειγμα δείχνει πολύ καλά
πώς αναπτύσσονται τα μαθηματικά, από εποχή σε εποχή και από
κουλτούρα σε κουλτούρα.

Στο ιδεολογικό σύμπαν της τεχνοκρατίας και του “φορμαλισμού”
στη σημερινή επιστήμη και εκπαίδευση, από τα αντίπαλα προγράμ-
ματα του Hilbert και των Ιντουϊσιονιστών (Ενορατιστών) επέζησε
μόνο μια καθαρά τεχνική και κατ’ εξοχήν COPY-PASTE, έννοια,

που ήταν απογυμνωμένη από νόημα: η σύγχρονη μηχανιστική έν-
νοια του αλγορίθμου. Στη βάση αυτής της έννοιας και της σχετικής
μ’ αυτήν έννοιας της πολυπλοκότητας, καθώς και σε κατάλληλα
για την περιγραφή των υπολογιστικών διαδικασιών μαθηματικά
συστήματα (όπως οι άλγεβρες Boole και τα πεπερασμένα σώματα),
στηρίζονται η θεωρητική πληροφορική και η σύγχρονη κρυπτο-
γραφία, που δεν είναι αυτόνομοι, τάχα, κλάδοι της επιστήμης αλλά
ιδιαίτερα κομμάτια των σύγχρονων μαθηματικών. Καθώς όμως
υπόκεινται σε αργές (και συνήθως σιωπηλές) μεταβολές, τα μα-
θηματικά είναι πάντα ένα μέσο για να πιαστούμε. Δεν είναι πανά-
κεια, αλλά μια σχεδία που δεν βυθίζεται σε κανέναν ωκεανό αβε-
βαιότητας ή καταπίεσης. Μας βοηθάνε πολύ να σκεφτούμε, να αν-
τισταθούμε στην ταχύτητα δράσης –χωρίς σκέψη– που μας επι-
βάλλουν και στο άγχος που αυτή μας επιφέρει. Η μαθηματική σκέ-
ψη είναι κάτι που δεν “παλιώνει” εύκολα, ούτε είναι όμως άμεσα
χρηστικό, όπως τα τεχνολογικά εξαρτήματα και οι αμφίβολες υπερ-
εξειδικεύσεις, που στην ουσία συμβάλλουν στην από-ειδίκευση
και στη φτηνή εργασία. Συνειδητά και σκόπιμα ή μη, αυτός φαίνεται
ότι είναι και ο κύριος λόγος για τη βαθμιαία αποδυνάμωση του πε-
ριεχομένου των μαθηματικών στα σχολικά προγράμματα.

4. Ένα νοερό πείραμα που μπορεί με αρνητικό
τρόπο να γίνει πραγματικότητα στην εποχή μας

Ας φανταστούμε, έγραφε πριν από μισόν αιώνα περίπου ο φι-
λόσοφος Κάρλ Πόππερ11, ότι οι μηχανές και τα εργαλεία μας και η
υποκειμενική μας γνώση για τη χρήση τους, καταστρέφονται (αυτό
θα μπορούσε να συμβεί στο κοντινό σ’ εμάς μέλλον, από ένα γι-
γαντιαίο “ιό”, ένα πολεμικό όπλο-πρόγραμμα, που θα κατέστρεφε
όλους τους υπολογιστές και τα ψηφιακά αρχεία μας). Έστω όμως,
συνέχιζε ο φιλόσοφος, ότι διασώζονται οι βιβλιοθήκες μας και η
ικανότητά μας να μαθαίνουμε απ’ αυτές. Είναι φανερό τότε, συμ-
πέραινε, ότι μετά από πολλές ταλαιπωρίες, ο κόσμος μας θα ξα-
ναρχίσει την πορεία του. Αν όμως καταστραφούν και όλες οι βι-
βλιοθήκες, κατέληγε, τότε δε θα υπάρξει αναβίωση του πολιτισμού
μας για πολλές χιλιετίες.

Ο Πόππερ μάς καλούσε να σκεφτούμε πάνω σ’ αυτό το νοερό (φαν-
ταστικό) πείραμα, προκειμένου να καταλάβουμε την αυτόνομη ύπαρξη
και τις επιδράσεις στη ζωή μας ενός κόσμου “αντικειμενικής γνώ-
σης”, πέρα από τον κόσμο των “φυσικών αντικειμένων” και τον κόσμο
των “συνειδησιακών καταστάσεων”. Αυτός ο Τρίτος Κόσμος, έλεγε,
«είναι, κυρίως, ο κόσμος των σκέψεων, της επιστήμης και της ποί-
ησης και των έργων τέχνης», και «έχει πολλά κοινά με τη θεωρία
των Ειδών ή Ιδεών του Πλάτωνα», καθώς ο Πόππερ αντιλαμβανόταν
τον Τρίτο Κόσμο ως εξελισσόμενο ιστορικά, αντίθετα, με τις άχρονες
και αναλλοίωτες Πλατωνικές Ιδέες. Παρομοίαζε τις σκέψεις που
έχουν “αυτονομηθεί” από τους ανθρώπους και έχουν μπει σε βιβλία
σαν ένα ιστό αράχνης, που δεν παύει να είναι ένα δίχτυ ακόμα και
μετά το θάνατο της αράχνης, «ακόμα κι αν δεν ξαναχρησιμοποιηθεί
από αράχνες ως δίχτυ». Αλλά αν ο Πόππερ ζούσε σήμερα, ίσως να
δίσταζε να χρησιμοποιήσει ως πραγματική υπόσταση του Τρίτου Κό-
σμου του το περίφημο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» («Internet of Th-
ings»12), για λόγους που θα εξηγήσω παρακάτω.

Οι φανταστικές υποθέσεις, όπως το νοερό πείραμα του Πόππερ,
μας βοηθάνε να σκεφτούμε πάνω στην σύγχρονη πραγματικότητα, αν
τις εξετάσουμε στο φώς των παράλληλων κοινωνικο-ιστορικών με-
λετών. Το παραπάνω νοερό πείραμα ήδη μοιάζει με αρνητικό τρόπο
με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα της εποχής μας, όπως
ένα αρνητικό φιλμ μοιάζει με την τελική φωτογραφία. Όπως είχε προ-
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11. Κ. Πόππερ (Popper), Tι είναι η Διαλεκτική-Γνωσιοθεωρία χωρίς Γνωστικό Υποκείμενο. Εκδ. Βάνιας (Θεσ/νίκη)
12. Βλ. σχετικά το άρθρο των Γ. Μητακίδη και Α. Τριφύλλη “H απειλή της τεχνολογίας” (Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 5-3-’17), όπου επισημαίνεται ότι τα

“things” του Διαδικτύου είναι από παπούτσια και οικιακές, μέχρι άνθρωποι και κατοικίδια.
13. Μ.ΜcLuhan, Understanding Media- The extensions of Man (1964).



βλέψει ο ΜcLuhan13, με την κυριαρχία της τη-
λεόρασης (και σήμερα του διαδικτύου) επι-
στρέφουμε κατά κάποιο τρόπο σε μια κουλ-
τούρα προφορικότητας, που τείνει να αγνοεί
το βιβλίο ως κατευθυντήριο μέσο επικοινω-
νίας, ή ως μια αξιόπιστη πηγή γνώσης. Ιδιαί-
τερα τώρα με την οικονομική κρίση, οι “βιβλιο-
θήκες μας” ψηφιοποιούνται όπως-όπως ή εκ-
ποιούνται στο δρόμο, σε βιβλιο-πάζαρα και σε
περίπτερα και τα βιβλιά γίνονται ντεκόρ σε κα-
φετέριες ως φτηνές αντίκες (παλιά άχρηστα
αντικείμενα). Ο “πολιτισμός μας” δεν φαίνεται
να κινδυνεύει να καταστραφεί, αλλά η κουλ-
τούρα μας (η σκέψη, οι συνήθειες, ο τρόπος
ζωής) μεταλλάσσεται βαθιά και ίσως ανεπί-
στρεπτα. Δεν ταιριάζει σήμερα, νομίζω, να μι-
λάμε για κίνδυνο καταστροφής του υλικού πο-
λιτισμού, αλλά για κίνδυνο απώλειας της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και περάσματος σε μια
νέα βαρβαρότητα. 

Είναι βασικό, όμως, να διευκρινίσω εδώ
γιατί πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο και
όχι για καταστροφολογία ή τεχνοφοβία. Ας
πάρουμε ένα ηχηρό παράδειγμα βιβλίου, το
βιβλίο του John Dewey, Democracy and
Education (Δημοκρατία και εκπαίδευση) που
πρωτοεκδόθηκε στην Αμερική το 1916. Έτυ-
χε να βρω μια ψηφιοποιημένη έκδοσή του
με την ένδειξη: Published in the United Sta-
tes by Indy Publish.com, Boston, Massach-
usetts, στην οποία ο ανώνυμος “εκδότης”
αναπαρήγαγε ηλεκτρονικά σε μια απλή και
ενιαία γραμματοσειρά το πρωτότυπο, με μια
αφιέρωση στη… μητέρα του, που «ήταν δα-
σκάλα του Δημοτικού για περισσότερα χρό-
νια απ’ όσα μπορώ να θυμηθώ», όπως έγρα-
ψε. Είναι πολύ πιθανό αυτή η δασκάλα να εί-
χε στη βιβλιοθήκη της το πρωτότυπο βιβλίο,
ακόμα και να είχε μάθει πολλά απ’ αυτό. Ο
γιος ή η κόρη της, όμως, που ψηφιοποίησε
και “εξέδωσε” το βιβλίο προφανώς δεν έμα-
θε και πολλά πράγματα, γιατί δεν πρόσθεσε
ούτε μια εισαγωγική παράγραφο, ούτε μια
σύντομη αναφορά στην ιστορία του συγκε-
κριμένου βιβλίου. 

Μπορεί το παράδειγμα αυτό να φαίνεται
σαν ακραία περίπτωση, αλλά δεν πιστεύω ότι
είναι έτσι, όπως μας δείχνουν πολλά από τα
βιβλία και περιοδικά που “διασώζονται” από
ιδιώτες στο διαδίκτυο. 

Νομίζω πως αυτού του είδους η απρόσω-
πη ψηφιακή αναπαραγωγή ανταποκρίνεται
σε ό,τι πρότεινα να ονομάσουμε «Κοινωνία
του COPY-PASTE», γιατί μοιάζει πολύ στη
δομή της με μια “αποκοπή/αντιγραφή” και
“επικόλληση”. Πάντα ένα βιβλίο, όσο σημαν-
τικό ή ασήμαντο κι αν το θεωρούμε σήμερα,
χρειάζεται να τοποθετηθεί ιστορικά και φι-
λολογικά στην εποχή του, στο πολιτισμικό
του πλαίσιο, για να γίνει κατανοητό. Αποκτά,
λοιπόν, μεγάλη σημασία ο τρόπος δημιουρ-
γίας, διαχείρισης και διάδοσης των βιβλίων
και γενικότερα της γνώσης.
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Εισαγωγή
Η 8η του Μαρτη κάθε χρόνου είναι αφιερωμένη στο «άλλο μισό τ’ ουρανού», στις

γυναίκες. Ο αγώνας των φτωχών εργατριών γυναικών που σήκωσαν κεφάλι απαιτώντας
καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής, έπρεπε ν’ αποσιωπηθεί, να θαφτεί για να
μην διαπαιδαγωγεί, να μην αποτελεί παράδειγμα για τους νεότερους. Γι’ αυτό της άλ-
λαξαν το νόημα, τη σημασία – την μετέτρεψαν σε γιορτή. Το ίδιο έκαναν και για την
πρωτομαγιά. Το κατάφεραν; Κατάφεραν πολλά, όχι όλα. Σε πείσμα των καιρών πρέπει
να διατηρήσουμε τη μνήμη κόντρα στη λήθη, αποδίδοντας το πραγματικό νόημα της
μέρας. Κόντρα όχι μόνο σ’ αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν τη λήθη, κόντρα και σ’
αυτούς που φορώντας τη στολή του προοδευτικού και αριστερού θέλουν να καταργή-
σουν τις ειδικές μέρες (πχ πρωτομαγιά, 8 του Mάρτη, διαδήλωση της ΔΕΘ κλπ) επει-
δή –λέει– μικραίνει αντί να μεγαλώνει η τιμή πχ στους εργάτες την πρωτομαγιά ή στις
γυναίκες αντίστοιχα! Χάρισμά τους αυτός ο προοδευτισμός! Και οι δυο απόψεις έχουν
την ίδια επιδίωξη: το τσάκισμα της αριστερής, της λαϊκής μνήμης. Το πραγματικό αρι-
στερό και κομμουνιστικό κίνημα βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση μ’ αυτές τις απόψεις.
Το σοσιαλιστικό κόμμα της Αμερικής σε συνέδριό του το 1908 αποφάσισε να αφιερώσει
την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου σε εκδηλώσεις για τη γυναίκα. Η πρωτοβουλία
αυτή συνεχίστηκε . Στα 1910 η Διεθνής συγκαλεί ένα συνέδριο στην Κοπεγχάγη όπου
συμμετείχε και ο Λένιν. Ταυτόχρονα συνέρχεται μια διεθνής συνδιάσκεψη σοσιαλι-
στριών γυναικών που με πρό-
ταση της Κλάρας Τσετκιν, γερ-
μανίδας κομμουνίστριας, απο-
φασίζεται και ορίζεται η 8η
Μαρτη κάθε χρόνου σαν Διε-
θνής Μέρα της Γυναίκας. 

Η ημερομηνία δεν επιλέχτη-
κε τυχαία: στις 8 Μαρτη του
1857 στην μακρινή Ν. Υόρκη
των Ενωμένων Πολιτειών της
Αμερικής χιλιάδες εργάτριες
υφάντριες και κλωστοϋφαν-
τουργίνες οργάνωσαν μεγάλη
απεργία και διαδήλωση απαι-
τώντας καλύτερες συνθήκες
και λιγότερες ώρες δουλειάς
(τότε δούλευαν 14 ώρες) και
ίση αμοιβή με τους άνδρες συ-
ναδέλφους τους. Η αστυνομία
έδωσε αιματηρό τέλος στη δια-
δήλωση, πολλές γυναίκες συνελήφθηκαν και μερικές δολοφονήθηκαν. 

Η Β’ Διεθνής την καθιέρωσε ως παγκόσμια μέρα της Γυναίκας, στη Σοβιετική Ένωση
δε και μετά από εισήγηση της Αλεξάνδρας Κολοντάι, καθιερώθηκε ως επίσημη αργία.
Από τότε για το προοδευτικό, αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα η 8η του Μαρτη είναι
μέρα απότισης τιμής στις αμερικανίδες εργάτριες και μέρα διεκδικήσεων και αγώνα.
Η μέρα αυτή γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1911 σε πολλές χώρες του κόσμου, ιδι-
αιτέρως στις ΗΠΑ και τη Γερμανία. 

Στα 1913: Οι γυναίκες της Τσαρικής Ρωσίας ξεσηκώνονται με την κραυγή «Κάτω η
πείνα – Κάτω ο πόλεμος». Τον επόμενο ακριβώς χρόνο οι γυναίκες των λαϊκών συνοι-
κιών του Παρισιού κάνουν διαδηλώσεις και απαιτούν να ελευθερωθεί η επαναστάτρια
Ρόζα Λούξεμπουργκ, που είχε συλληφθεί στη Γερμανία για τους αγώνες της κατά του
επερχόμενου πολέμου.

Στα 1917: Οι εργάτριες της Πετρούπολης, του Λένιγκραντ, ξεχύνονται στους δρόμους
και ζητούν Ειρήνη και Ψωμί.

Στα 1936: Ενώ οι γυναίκες της Ισπανίας διαδηλώνουν στη Μαδρίτη κατά του φασι-
σμού, στη Γερμανία η χιτλερική τρομοκρατία οργιάζει. Χιλιάδες γυναίκες ρίχνονται

Για το 
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στις φυλακές. Ο
παγκόσμιος πό-

λεμος προετοι-
μάζεται για δεύτε-

ρη φορά στον ίδιο αιώνα, από τους Γερμα-
νούς μιλιταριστές. Πολλές γυναικείες οργανώ-

σεις τάσσονται στο πλευρό εκείνων που αγωνίζον-
ται να σώσουν την Ειρήνη.

Γιορτάστηκε ακόμα από τις κρατούμενες στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης στο Ραβενσμπουργκ το 1945! 

Το νικηφόρο τέρμα του πολέμου βρίσκει τις γυναίκες αποφασι-
σμένες να μην επιτρέψουν άλλη φορά το ξέσπασμα πολέμου. Το
Νοέμβριο του 1945 ιδρύεται η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρα-
τικών Γυναικών, που θα συσπειρώσει γύρω της 80 εκατομμύρια
γυναίκες και θα γινόταν ο κυριότερος εκφραστής των πόθων τους
για την ισότητα των δύο φύλων και για την Παγκόσμια Ειρήνη.

«Το να φέρουμε τη γυναίκα στην κοινωνική-παραγωγική ερ-
γασία, να την αποσπάσουμε από τη σκλαβιά του σπιτιού, να την
απελευθερώσουμε από την αποβλακωτική και ταπεινωτική υπο-
ταγή της, το αιώνιο και βαρύ περιβάλλον της κουζίνας και του
παιδιού, αυτό είναι το κύριο καθήκον».

Αυτά τόνιζε ο Β.Ι.Λένιν μιλώντας για το βασικό πρόβλημα του
γυναικείου εργατικού κινήματος, για να καταλήξει πως ο αγώνας
των γυναικών για την πλήρη χειραφέτηση θα λήξει με την τέλεια
νίκη του κομμουνισμού. 

Η 8η Μάρτη, παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, που αποτελεί το μισό
του γήινου πληθυσμού, «το μισό τ’ουρανού» σύμφωνα με τα κινέζικα
αποφθέγματα, δίνει σ’όλους, γυναίκες και άντρες, την υποχρέωση
για αναστοχασμό. Πάνω σ’ένα σημαντικό ζήτημα που ξεπερνά τα
στενά «γυναικεία σύνορα» και αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. 

Προκαταβολικά λέμε πως ο όρος «γυναικείο ζήτημα» φαίνεται,
αλλά δεν είναι διαταξικός. Επειδή ακριβώς «το ένα διχάζεται σε

δύο», μας αφορούν τα προ-
βλήματα των γυναικών από τη
σκοπιά της εργατολαϊκής θέ-
σης τους. Η Εκάλη ποτέ δεν
είχε τα ίδια προβλήματα με τη
Δραπετσώνα και η θέση της
μεγαλοαστής απέχει έτη φω-
τός από αυτήν της εργάτριας-
μάνας. 

Το δεύτερο σημαντικό στοι-
χείο της πολιτικής μας προ-
σέγγισης έγκειται στο ότι το
κομμουνιστικό κίνημα θέλει
να εντάξει στους μεγάλους
απελευθερωτικούς στόχους
του «το μισό τ’ουρανού» ώστε
να αποτινάξουν (οι γυναίκες)
την πολύχρονη και πολυποί-
κιλη σκλαβιά τους. Εδώ δεν
πρόκειται για ένα ατομικό ή
ομαδικό γούστο, αλλά για τη
μεγάλη πορεία προς τη χειρα-

φέτηση ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
Το τρίτο στοιχείο του αναστοχασμού μας αφορά τους συμμάχους

των καταπιεσμένων γυναικών. Ποιός έχει λόγους να φοβάται την
ελεύθερη γυναίκα και ποιά τάξη έχει κάθε λόγο να την καταδικάζει
στην απομόνωση, την αποβλάκωση ή το εμπόριο του σώματός της;

Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες των μαχητριών-ανταρτισσών είναι
για μας δείγματα ιστορικοπολιτικής γραφής. Άλλωστε ξέρουμε κα-
λά, όπως μας είπε ο Φ.Ένγκελς, ότι «το μέτρο του πολιτισμού κρί-
νεται από τη θέση της γυναίκας μέσα σ’αυτόν».

Ιστορική πορεία
Η υποταγή της γυναίκας, ο περιορισμός της σε δεύτερο ρόλο, ο

σφαγιασμός των δικαιωμάτων της είναι χαρακτηριστικό όλων των
εκμεταλλευτικών κοινωνικών συστημάτων. Δίπλα στην ολόπλευρη
ταξική καταπίεση προστέθηκαν και όλα τα θρησκευτικά δόγματα
που «έντυσαν» με μυθολογικούς όρους, προλήψεις και προκατα-
λήψεις την ανισότητα, βαφτίζοντας τη γυναίκα «κατώτερο ον». Με
ιστορικές αναγωγές σημειώνουμε ότι στο αρχαίο ελληνικό δωδε-
κάθεο υπάρχουν έξι θεές, ενώ στο μεταγενέστερο χριστιανικό δόγ-
μα η γυναίκα εξοβελίζεται ή τουλάχιστον έχει τη μορφή της μάνας
του Ιησού, δείγμα μιας ιστορικής οπισθοδρόμησης.

Ο Λένιν έγραφε το 1921 ότι η γυναίκα συνθλίβεται από την πιο τα-
πεινή και την πιο αγροίκα, την πιο βαριά, αποβλακωτική για τον άν-
θρωπο εργασία στην κουζίνα και γενικά στο απομονωμένο οικιακό
νοικοκυριό. Οι ρίζες της απομόνωσης έρχονται από πολύ μακριά,
από την περίοδο των φυλετικών ανταγωνισμών που προσδίδουν στον
άντρα την ιδιότητα του πολεμιστή και στη γυναίκα έναν αναπαραγω-
γικό ρόλο. Στις δουλοκτητικές κοινωνίες, η γυναίκα όπως και οι
δούλοι θεωρούνται res (πράγμα) και στην δουλοπαροικία, βοηθού-
σης της εκκλησίας, καταδικάζονται σε «κοινωνικό διωγμό». Άπειρα
κείμενα του μεσαίωνα ταυτίζουν τη γυναίκα με την κόλαση, τη μια-
ρότητα, την αισχρότητα και την ωθούν στις πιο εξευτελιστικές ερ-
γασίες. Εξαιρούνται φυσικά οι γυναίκες των ανώτερων τάξεων. 

Η αυγή του αστικού κόσμου, εκτός όλων των άλλων κοινωνικών
επιτευγμάτων, επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις καθιερωμένες
και οπισθοδρομικές αντιλήψεις. Ο Α. Κοντορσέ, ένας από τους θε-
ωρητικούς σκαπανείς της επανάστασης του 1789, θεωρούσε την
εξίσωση των γυναικών με τους δούλους αποτέλεσμα ιδεολογικών
προκαταλήψεων. Η αστική γαλλική επανάσταση ψήφισε αρκετούς
νόμους για να βελτιωθεί νομικά η θέση της γυναίκας. 

Εδώ, ας ανοίξουμε μία αναγκαία παρένθεση. Η περιβόητη «ισο-
νομία», που τόσα ακούμε γι’αυτήν, δεν αρκεί. Είναι αναγκαίο νομικό
βήμα, αλλά μπορεί να καταστρατηγηθεί με δεκάδες τρόπους. Σή-
μερα στη χώρα μας υπάρχει ισονομία σ’ό,τι αφορά στο μισθό-με-
ροκάματο. Ωστόσο, το κρυφό και σιδερένιο κοινωνικό πλέγμα απο-
δείχνεται ισχυρότερο από τον (αστό) νομοθέτη, έτσι που η ισονομία
βρίσκεται μόνο «στα χαρτιά». 

Μετά το άλμα που έγινε στις αστικές επαναστάσεις της δύσης,
η παλινόρθωση των απολυταρχικών καθεστώτων παλινδρομεί το
γυναικείο κίνημα. Έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αυτοκρατορική
Γερμανία των Κάϊζερ, απλώνονται μικροαστικές αντιλήψεις των
3Κ (Kirhe, Kache, Kinden δηλαδή εκκλησία, κουζίνα, παιδιά) πάνω
στα οποία πάτησαν αργότερα οι φασίστες του Χίτλερ. 

Ωστόσο, το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Η μαζική εισόρμηση των
γυναικών στην κοινωνική παραγωγή και η πρώτη βιομηχανική επα-
νάσταση δημιουργούν νέες συνθήκες. Μπορεί οι ουτοπικοί σοσια-
λιστές (Όουεν, Φουριέ, Σαιν Σιμόν) να οραματίζονται τη γενική ισό-
τητα και στη Ρωσία ο ένθερμος οπαδός της γυναικείας απελευθέ-
ρωσης Τσερνιτσέφσκι να παρουσιάζει στο έργο του «Τι να κάνου-
με» τη γυναίκα να αποσπάται από τον στενό οικογενειακό κύκλο
και ν’ανοίγεται στην ανεξάρτητη δραστηριότητα, αλλά η θεωρητική
θεμελίωση της γενικής ισότητας γίνεται από τους θεμελιωτές του
επιστημονικού σοσιαλισμού, τους Μαρξ και Ένγκελς. 

Οι αποφάσεις της Α΄ Διεθνούς ανοίγουν το δρόμο για τη γυναικεία
χειραφέτηση. Ταυτόχρονα απορρίπτονται οι ιδέες του πατέρα του
αναρχισμού, του Προυντόν, ο οποίος απορρίπτει τη συμμετοχή της
γυναίκας στην κοινωνική και ωφέλιμη εργασία. Ιδιαίτερο ρόλο
σ’αυτό το προτσές διαδραματίζει το έργο του γερμανού μαρξιστή
Α. Μπέμπελ «Η γυναίκα και ο σοσιαλισμός» (1879). 

Στη Μ.Βρετανία, οι ώρες εργασίας των γυναικών περιορίζονται
σε δέκα (από το 1847), ιδρύονται σχολεία θηλέων κυρίως των εύ-
πορων οικογενειών, «ανοίγει» το επάγγελμα του εκπαιδευτικού για
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τις γυναίκες. Στη Γαλλία τα λύκεια
θηλέων ανοίγουν το 1880 και η νο-
μοθεσία για τη γυναικεία εργασία αλ-
λάζει το 1892, αλλά μόλις το 1944 δί-
νεται το δικαίωμα του «ψηφίζειν»,
στη Γερμανία το 1919 στη λεγόμενη
δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στην
«προηγμένη» Ελβετία το δικαίωμα
ψήφου δίνεται το 1951, ενώ στην
«καθυστερημένη» Ρωσία αμέσως
μετά τη νίκη της αστικοδημοκρατικής
επανάστασης το Φλεβάρη του 1917.
Είναι γεγονός ότι στις καπιταλιστικές
χώρες, που τόσο εκθειάζονται, δια-
τηρήθηκαν οι ανισότητες απέναντι
στη γυναίκα μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο. Σημαντικό βήμα για το εκλο-
γικό δικαίωμα δίνει το λεγόμενο κί-
νημα των σουφραζετών. (Οι σουφρα-
ζέτες, απο το αγγλικό suffrage=εκλο-
γικό δικαίωμα, διακρίθηκαν στην Αγγλία στα τέλη του 19ου αιώνα
από τις θορυβώδεις διαδηλώσεις και τους εντυπωσιακούς ακτιβι-
σμούς και εξαφανίστηκαν στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου).
Πρόκειται για ένα μικροαστικό ρεύμα, ωστόσο, συναντήθηκε, κι επη-
ρεάστηκε από τα γιγάντια βήματα των σοσιαλιστών στη δύση. 

Όμως, το πρώτο μεγάλο βήμα του γυναικείου κινήματος, έχει
ως εμβληματικές μορφές τη Γερμανίδα Κλάρα Τσέτκιν και τις Ρω-
σίδες Ν. Κρούπτσκαγια και Α. Κολοντάϊ. Οι σοσιαλιστές είχαν πλή-
ρη επίγνωση του γυναικείου ζητήματος και το αντιμετώπισαν ως
υποσύνολο στο δρόμο για το σοσιαλισμό. Ο νόμος για τη μόρφωση
που ψηφίστηκε στο Β΄ Πανρωσικό συνέδριο των σοβιέτ (7-9 Νο-
έμβρη 1917) πρόβλεπε τη συνολική συμμετοχή των γυναικών στα
κοινά. Στο Α΄ Σοβιετικό σύνταγμα (1918) κατοχυρώθηκε η πλήρης
πολιτική ισοτιμία των γυναικών. Η ανάδειξη και προστασία των
κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών στη νεαρή Σοβιετική Ένωση
επηρέασαν αποφασιστικά όχι μόνο το γυναικείο κίνημα στη δύση,
που πήρε αλματική μορφή, αλλά και όλες τις αστικές κυβερνήσεις
που άρχισαν να νομοθετούν ανάλογα. Εξαίρεση αποτελεί η ναζι-
στική Γερμανία που ξανακλείνει τη γυναίκα στο σπίτι και την αντι-
μετωπίζει ως «παιδοποιητικό εργαλείο». Οι φασίστες του χιτλε-
ρικού καθεστώτος αποτελούν το φρικιαστικότερο παράδειγμα
απόρριψης, μισαλλοδοξίας και διωγμών και όποιος εξισώνει τη
σοσιαλιστική Σοβ. Ένωση με τον χιτλεροφασισμό ή είναι επικίν-
δυνος, ή ανιστόρητος ή απόλυτα ανόητος. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ανακόπτει προσωρινά την ορμητική πο-
ρεία των γυναικείων οργανώσεων. Μετά τον πόλεμο, η κατάρρευση
της παλιάς αποικιοκρατίας και η εμφάνιση νέων ανεξάρτητων κρατών
τροφοδοτεί όλη τη διαδικασία χειραφέτησης των γυναικών. Σε όλη
τη ζώνη των θυελλών (Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική) η γυναίκα
εισορμά στις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες και αιματοδοτεί τα ένο-
πλα απελευθερωτικά κινήματα κατοχυρώνοντας την ισοτιμία στην
πράξη. Παρά το γεγονός ότι ο αναλφαβητισμός των γυναικών στον γ΄
κόσμο ξεπερνά (το 1960) το 85%, εν τούτοις, η απελευθερωτική εθνι-
κή πορεία πολλών χωρών σπρώχνει τις γυναίκες στο προσκήνιο. 

Τότε εμφανίζεται το «δεύτερο κύμα» του φεμινιστικού κινήμα-
τος. (Χρησιμοποιούμε τον όρο «γυναικείο ζήτημα». Ο όρος φεμι-
νιστικό κίνημα γράφεται «κατά σύμβαση» και επειδή κατοχυρώ-
θηκε διεθνώς.) Εμβληματική φυσιογνωμία του β΄ κύματος αναμ-
φίβολα είναι η Σιμόν Ντε Μπωβουάρ (σύντροφος του υπαρξιστή
Ζ.Π. Σαρτρ, βραβευμένη το 1954 με το βραβείο Γκονκούρ), η οποία
γίνεται γνωστή με το βιβλίο «Το δεύτερο φύλο» (1949), και γνω-
στότερη από την αξιωματική έκφραση «γυναίκα δε γεννιέσαι, γί-
νεσαι». Η Σ. Μπωβουάρ εκφράζει εκείνο το ρεύμα της γαλλικής 

διανόησης το οποίο ταλαντεύονταν
σ’όλον τον 20ο αιώνα ανάμεσα στις

μικροαστικές φιλελεύθερες ιδέες και το σοσια-
λισμό. Το δεύτερο κύμα του γυναικείου κινήμα-
τος σχετίζεται άμεσα με τα κινήματα της δεκαε-
τίας του ’60 για τους μαύρους, το περιθώριο, το
«μη κανονικό», τον αντιαυταρχισμό, τον αντι-
κομφορμισμό, την εναντίωση στην καπιταλιστι-
κή δύση (πόλεμοι) και στην ξεπεσμένη ανατολή
(ρεβιζιονισμός, παλινόρθωση). Επηρεασμένα
από τις ιδέες της απαισιοδοξίας, της ματαιότη-
τας, του «εδώ και τώρα», οδηγήθηκαν χωρίς
σχέδιο στο αποκορύφωμά τους, στο γαλλικό
Μάη (αλλά και στις ΗΠΑ, Αγγλία, Ιταλία και Γερ-

μανία) για να ηττηθούν κατά κράτος από το αστικό σύστημα. Το β΄
κύμα του γυναικείου κινήματος αναμφίβολα επηρεάστηκε από όλην
την ατμόσφαιρα της εποχής και πήρε λαθεμένα, μονόπλευρα αν-
τιπατριαρχικό-αντιανδρικό χαρακτήρα. Αναντίρρητα επηρέασε όλες
τις σφαίρες της τέχνης και της καλλιτεχνικής ζωής, αλλά επειδή
εξαντλούσε την κριτική του εντός του αστικού συστήματος γρήγορα
αφομοιώθηκε. 

Δεν προσπαθούμε να απομειώσουμε ετσιθελικά την προσφορά
των διάφορων κινημάτων της δεκαετίας του ’60. Υπογραμμίζουμε
όμως ότι ήταν «κραυγές αγωνίας» και όχι «σφιγμένες γροθιές».
Υποστήριζαν ότι τα μικτά σχήματα πχ. Κόμματα δεν μπορούν να
προχωρήσουν τον αγώνα για την γυναικεία απελευθέρωση κι ήταν
αναγκαίο ένα γυναικείο κίνημα αυτόνομο από κόμματα. Οι «κόκ-
κινες κάλτσες» το 1969 στο μανιφέστο τους αναφέρουν «…θεω-
ρούμε τους άνδρες σαν φορείς της καταπίεσης μας. Όλες οι άλλες
μορφές εκμετάλλευσης (ρατσισμός, καπιταλισμός, ιμπεριαλισμός)
αποτελούν προεκτάσεις της ανδρικής ανωτερότητας….». Αυτή η
θεωρία πέρασε τον ατλαντικό κι έφτασε στην Ευρώπη, βρήκε απή-
χηση σ’ ένα κομμάτι γυναικών διανοούμενων και πανεπιστημιακών
που έμμεσα υποστηρίχτηκε από τις κυβερνήσεις πχ  Άννια Μεϋ-
λεμπελτ («το τέλος της ντροπής») που της αποδόθηκε τίτλος τιμής
από την ολλανδική κυβέρνηση και της έκλεισε το μάτι ο ευρωκο-
μουνισμός. Μετά το 1975 οι λέξεις ιμπεριαλισμός και καπιταλισμός
δεν υπάρχουν σ’ αυτή την τάση του γυναικείου κινήματος που θε-
ωρει ότι για την καταπίεση της γυναίκας ευθύνεται αποκλειστικά
η πατριαρχική αντίληψη. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 που ξεκινά η 3η φάση των
γυναικείων οργανώσεων εμφανίζεται σαν ρεύμα ο λεσβιακός φε-
μινισμός και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις σεξουαλικές σχέσεις.
Κυριαρχεί η αντίληψη ότι για να μπει τέλος στην υποταγή των γυ-
ναικών πρέπει να υιοθετηθούν από αυτές, τις γυναίκες δηλαδή,
ανδρικές συμπεριφορές, ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις αποσυν-
δεμένες από κάθε συναισθηματικό δεσμό, σχέσεις είτε με άνδρες
είτε με γυναίκες. 

Συμπερασματικά θεωρώ ότι το φεμινιστικό κίνημα καλλιέργησε
αντιλήψεις που απέβησαν σε βάρος της γυναικείας χειραφέτησης
και της θέσης της μεγάλης μάζας των φτωχών εργαζόμενων γυ-
ναικών. Συγκεκριμένα:

1. Αγνόησε τις υλικές συνθήκες στον κόσμο κι επικεντρώθηκε
σε πολιτιστικές πλευρές. 

2. Θεωρώντας το φυσικό γεγονός της αναπαραγωγής σαν αιτία
υποταγής των γυναικών απέρριψε ή υποβάθμισε εντελώς τις κοι-
νωνικοοικονομικές αιτίες για την καταπίεση των γυναικών.
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3. Αγνόησε
τις ταξικές δια-

φορές μεταξύ
των γυναικών, τις

ανάγκες και τα προβλήματα των φτωχών
γυναικών.

4. Μετατρέποντας την αντίθεση ανδρών – γυναι-
κών σε κύρια αντίθεση, αγνοούσαν τις ευρύτερες δυνά-

μεις, το κοινωνικό σύστημα που αναδείχνει και υπερασπίζεται
την πατριαρχική κουλτούρα. Στρέφοντας τα βέλη του στην «ανδρο-
κρατία» και τον «φαλλοκρατισμο» διαίρεσε την εργατική τάξη, δη-
μιούργησε συνθήκες εμφύλιου πόλεμου ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες, κάλυψε το αστικό καθεστώς και διοχέτευσε σε κανάλια
δευτερεύοντα τον αγώνα για την ανατροπή του. Υπάρχει πολυποί-
κιλη καταπίεση των γυναικών διαχρονικά και συγκαιρικα από τον
ανδρικό πληθυσμό? Βεβαίως! Αλλά αυτό είναι υποσύστημα, υπο-
κεφάλαιο, υποδεέστερο του συνολικού αγώνα ενάντια στην εκμε-
τάλλευση, καταπίεση και απαξίωση. Αν είχαν δίκιο οι φεμινίστριες
του γ’ κύματος που προαναφέραμε, τότε θα ’πρεπε και οι σωματικά
αδύνατοι να εξεγείρονται ενάντια στους σωματικά ισχυρούς

5. Αντικατέστησαν την έννοια της ισότητας με την ομοιότητα αν-
δρών και γυναικών, με αποτέλεσμα να υποστηρίξουν ακόμη και τη
στρατολόγηση των γυναικών στον αμερικανικό στρατό το 2003 (λίγο
νωρίτερα από τον πόλεμο του Ιράκ). Το ζητούμενο είναι η ισότητα
ανάμεσα στα δυο φύλα, όπως η ισότητα γενικά ανάμεσα στους αν-
θρώπους, ηλικιωμένους, μετανάστες, παιδιά κλπ., με σεβασμό στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

6. Τέλος, μη δεχόμενες ότι η γυναικεία απελευθέρωση είναι άρ-
ρηκτα συνδεμένη με την κοινωνική απελευθέρωση, με την κοινω-
νική-οικονομική-πολιτική διάρθρωση, με τον ιμπεριαλισμό και τον
καπιταλισμό, αναζήτησαν λύσεις μέσα στο ίδιο το σύστημα. Αυτό
ίσως να ωφέλησε ένα μικρό κομμάτι γυναικών, αλλά άφησε απ’
έξω τη μεγάλη μάζα που παραμένει στυγνά καταπιεζόμενη. 

7. Το αριστερό κομμουνιστικο κίνημα αλλά και κάθε προοδευτική
σκέψη πρέπει να εργάζεται για την ενότητα της εργατικής τάξης
και όλου του λάου, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, χρώμα, θρησκεία,
εθνικότητα. Υποστηρίζει κάθε μεταρρύθμιση και μέσα στο πλαίσιο
του αστικού κράτους που καταργεί τις παραπάνω διακρίσεις (πχ
φυλετικές). Αλλά οφείλει να το κάνει από τη σκοπιά της κοινωνικής
χειραφέτησης, με ενότητα και ένταση. 

Οι αστοί με διάφορους τρόπους δημιούργησαν «χώρο» στις γυ-
ναίκες ή στους έγχρωμους. Οι 400 μεγαλύτερες εταιρείες του κό-
σμου έχουν από μια γυναίκα στο Δ.Σ. Αυτό δεν μείωσε στο ελάχιστο
την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Οι γυναίκες «καριέρας» δεν
έχουν τίποτα κοινό με τις εργάτριες, τις αγρότισσες, τις γυναίκες
που παλεύουν για το βιοπορισμό. Ο Μαρξισμός – Λενινισμός ως
όπλο των εργατών για την συνολική αποτίναξη των αστικών αλυ-
σίδων έχει πολύ πιο ευρύ ορίζοντα από τις «ποσοστώσεις» για τις
γυναίκες και τις θετικές διακρίσεις, γιατί θέλει την απελευθέρωση
για όλους κι όχι για ένα τμήμα της κοινωνίας. 

Η γυναίκα στον τρίτο κόσμο
Ενώ στις αναπτυγμένες χώρες τον τελευταίο μισό αιώνα η κατά-

σταση των γυναικών έχει βελτιωθεί, στις πρώην αποικιακές χώρες,
δηλαδή στα 2/3 του πληθυσμού της γης η θέση της γυναίκας είναι
οικτρή. Κάθε χρόνο 500.000 γυναίκες πεθαίνουν από προβλήματα
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 200.000 σε επεμβάσεις αμβλώ-
σεων. Βασική αιτία της γυναικείας θνησιμότητας είναι το ότι οι χώ-
ρες αυτές διαθέτουν μόλις το 4% από το ΑΕΠ τους, δηλαδή κατά
κεφαλήν 41 δολ., για την υγεία, ενώ στις αναπτυγμένες καπιταλι-
στικές χώρες σε 1900 δολ.! Υπολογίζεται ότι 100 εκ. παιδιά ηλικίας
ως 11 ετών δεν πηγαίνουν σχολειό – τα 2/3 από αυτά είναι κορίτσια.
Ο κύριος λόγος για την εκτεταμένη φτώχεια του τρίτου κόσμου έχει

ονοματεπώνυμο: ιμπεριαλισμός λέγεται και λεηλατεί τους εθνικούς
πόρους των χωρών αυτών. Μέσω των όρων εμπορίου και του δα-
νεισμού. Τεράστια μονοπώλια όπως η Ντισνεϋ και η Νike βγαζουν
τεράστια κέρδη από την εργασία των σύγχρονων δούλων. 

Η διείσδυση του μεγάλου κεφαλαίου έχει ανατρέψει αλύπητα τις
παλιές πατριαρχικές σχέσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, όπως
εξήγησαν οι Μαρξ και Ένγκελς στις σελίδες του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου. Αυτό έχει δώσει έναν ιδιαίτερα θηριώδη χαρακτήρα
στην καπιταλιστική εκμετάλλευση στον τρίτο κόσμο. Η προστασία
που προσφέρονταν στις γυναίκες και τα παιδιά στο παρελθόν από
τη μεγάλη οικογένεια και από τους κανόνες της κοινωνίας των φυ-
λών και των γενών, έχει ολοκληρωτικά καταστραφεί και τίποτα δεν
την έχει αντικαταστήσει.

Έτσι π.χ. στην Ινδική χερσόνησο οι γυναίκες υποφέρουν ακόμα
από τα παλιά μαρτύρια. Η αστική τάξη της Ινδίας, μισό αιώνα μετά
την επονομαζόμενη «ανεξαρτησία» δεν έχει καταφέρει ακόμα ούτε
καν να καταργήσει το σύστημα των καστών. Η βάρβαρη πρακτική
του «suttee», όπου οι γυναίκες εξαναγκάζονται να ριχτούν στην νε-
κρική πυρά του νεκρού τους συζύγου, υπάρχει ακόμα. Εκατοντάδες
τέτοια περιστατικά αναφέρονται κάθε χρόνο. Κι εκείνες οι χήρες
που διαφεύγουν από αυτή την μοίρα αντιμετωπίζονται σαν κοινω-
νικά αποβράσματα και παρίες που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να
ζουν. Ξυλοκοπούνται, εξωθούνται στην πείνα κι εξευτελίζονται από
τους συγγενείς τους, μέχρι να οδηγηθούν στην αυτοκτονία. 

Σε ολόκληρη την Ασία, η γέννηση ενός κοριτσιού θεωρείται κα-
κοτυχία στις αγροτικές κοινότητες. Η βρεφοκτονία των θηλυκών
βρεφών είναι πολύ διαδεδομένη. Στην Κίνα, τα κρατικά ορφανο-
τροφεία είναι γεμάτα κυρίως από κορίτσια που έχουν εγκαταλειφθεί
στην τύχη τους. 

Η σημερινή εποχή
Οπωσδήποτε κάθε επιμέρους κίνημα (και το γυναικείο είναι τέ-

τοιο όταν δε συνδέεται με τον στόχο του σοσιαλισμού) επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από τα κυρίαρχα ρεύματα της συγκεκριμένης
εποχής. Η υποχώρηση των κομμουνιστικών ιδεών δεν τροποποίησε
μόνο προς το αρνητικότερο όλους τους πολιτικούς συσχετισμούς.
Άφησε βαθύ αποτύπωμα σ’όλα τα κοινωνικά ρεύματα, συστήματα
σκέψεων, κοσμοθεωρίες. Μετά την έλευση του ρηγκανοθατσερι-
σμού (1980) και την εκκωφαντική πτώση των καθεστώτων του πα-
λινορθωμένου καπιταλισμού (1990), το γυναικείο κίνημα μοιάζει
σαν «απομεινάρι της χθεσινής μέρας». (Δεν μιλάμε φυσικά για τις
ομάδες γυναικών του ΚΚΕ που αντιγράφουν τις ανακοινώσεις του
και χρησιμοποιούνται σαν σφραγίδες του ΠΑΜΕ). 

Πλάι στην χρόνια εκμετάλλευση των γυναικών στους χώρους ερ-
γασίας, προστέθηκε η στρατιά των γυναικών από τις χώρες του πα-
λινορθωμένου καπιταλισμού (που πουλάνε το σώμα ή τη «νοικο-
κυροσύνη» τους), το κλείσιμο στο σπίτι στις μουσουλμανικές χώρες
(η μαντήλα είναι παρωνυχίδα), αλλά, και η δυναμική, ακραία, βα-
θειά, συντηρητική χρησιμοποίησή τους στη διαφήμιση, στην TV
και στα ΜΜΕ γενικότερα. Το κοινωνικό ιδεότυπο της γυναίκας πα-
ρουσιάζεται συνώνυμο της ανοησίας και της ρηχότητας, ενώ μπρο-
στά στην εκδίκηση του αντιγυναικείου «πολιτισμικού» ρεύματος,
τα γνωστά ανέκδοτα με τις ξανθιές μοιάζουν σαν...προσευχές. 

Είναι φανερό ότι μετά το α΄ και β΄ κύμα (δικαιωμάτων και αμφι-
σβήτησης) υπάρχει μια συνολική υποχώρηση των γυναικείων απαι-
τήσεων. Ενώ ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός αρνείται ακόμα και
το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή και εργασία, η πλειονότητα πχ
των περιοδικών που απευθύνονται σε γυναίκες γράφουν «χαρω-
πά», «ανέμελα» και φυσικά ανώδυνα για το κυρίαρχο σύστημα. 

Ενώ στον γ΄ κόσμο τα σύνορα χαράσσονται με αίμα και δάκρυ
είναι λίγα τα δείγματα των εθνικών και ταξικών κινημάτων που
προβάλλουν το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης ως μοχλό για
την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική απελευθέρωση. 
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Είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα επίσης πως στη χώρα μας
τα μεγάλα εκπαιδευτικά συνδικάτα (ΟΛΜΕ και ΔΟΕ) παρότι το 70%
των μελών τους είναι γυναίκες-εκπαιδευτικοί ελάχιστα έχουν ασχο-
ληθεί, θεωρητικά και πρακτικά, με το γυναικείο ζήτημα.

Τι να κάνουμε
Έχουμε την αξιωματική αρχή πως αγωνιζόμαστε για τον στόχο

της πλήρους απελευθέρωσης όλων των ανθρώπων επομένως και
των γυναικών. Θεωρούμε ότι όλα τα γυναικεία ρεύματα και ομάδες
πρέπει να στραφούν κατά του καπιταλιστικού συστήματος που γεν-
νάει όλα τα σημερινά δεινά. Ο στόχος δεν είναι ούτε ο διπλανός
μας ούτε το άλλο φύλο, όσο κι αν η πατριαρχία ταυτίστηκε με όλα
τα εκμεταλλευτικά συστήματα. Η επαναφορά στο προσκήνιο ενός
νέου δυναμικού όσο και απελευθερωτικού γυναικείου κινήματος
δεν μπορεί παρά να συνδέεται πλέον άρρηκτα με τις κομμουνιστι-
κές ιδέες και πρακτικές. Ξεκινώντας από το δικαίωμα στη δουλειά,
με αξιοπρεπείς αναβαθμισμένους εργασιακούς όρους, μισθό, πε-
ρίθαλψη, σύνταξη. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με τις μνημονια-
κές πολιτικές, την ΕΕ, το ΔΝΤ, τον ιμπεριαλισμό, προϋποθέτει τσά-
κισμα όλων των πλεγμάτων της εξάρτησης. Ανάδειξη και προστασία
όλων των ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τη μητρότητα. Αντι-
παράθεση με τις μορφές υποτίμησης, γελοιοποίησης και περιθω-
ριοποίησης της γυναίκας από τα κυρίαρχα ΜΜΕ και των συστημά-
των διαφήμισης. (Καλύτερα δυσφήμισης).

Το νέο γυναικείο κίνημα όφειλε να μιλήσει ανοιχτά, με παρρησία,
για τα προβλήματα των γυναικών στις χώρες του γ΄ κόσμου, που
βιώνουν πολλαπλασιασμένα και δραματικά τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και την ντόπια οποσθοδρόμηση. 

Η ένταξη «του μισού τ’ουρανού» στα συνδικάτα και στις προ-
οδευτικές και αριστερές οργανώσεις είναι αναγκαίο εργαλείο σ’
όλη αυτή την πορεία. 

Ο δρόμος χαράχτηκε, ο πάγος έσπασε και καμία δύναμη δεν
μπορεί να ανακόψει την πορεία προς την ολική χειραφέτηση. Μπο-
ρεί ν’ανακοπεί ενδεχομένως αν υπάρξει πισωγύρισμα. Αυτό μας
έμαθε η παλινόρθωση, που είναι δάσκαλος από την ανάποδη. 

Με αφορμή την 8η Μάρτη -αλλά όχι μόνο- οφείλουμε να μιλή-
σουμε, να σκεφτούμε και -κυρίως- να πράξουμε για το γυναικείο
ζήτημα. Γυναίκες και άντρες, εργαζόμενοι, άνεργοι, μπορούν να
βρουν έναν κοινό βηματισμό. Για τα αιτήματα ενός Αριστερού Γυ-
ναικείου Κινήματος.

Είναι φανερό ότι τα αιτήματα ενός νέου γυναικείου κινήματος
δεν είναι αποκομμένα από το τι παλεύει ο εργαζόμενος λαός. Είναι
άμεσα συνδυασμένα με το συνδικαλιστικό κίνημα, ιδιαίτερα την
ταξική πτέρυγά του και την πραγματική αριστερά. Δεν σταματούν
στην πόρτα του γραφείου και του εργοστασίου, στα σύνορα του χω-
ραφιού, αλλά επεκτείνονται στο σπίτι, στον πολιτισμό και στο με-
γάλωμα των παιδιών, στις «έμφυλες» ή διαφυλικές σχέσεις. Προ-
βλήματα τα οποία οξύνονται λόγω της κρίσης που μαίνεται στην
χώρα μας και συντρίβει δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων. Πρέ-
πει ν’ αγωνιστούμε όλοι μαζί: 

* για την κατάργηση όλων των διακρίσεων (και της νομοθεσίας
που τις πιστοποιεί και τις αναπαράγει), 

* για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία (δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα),

* για το δικαίωμα στην άμβλωση, την αντισύλληψη και τα επι-
δόματα υγείας, ενάντια στο «εμπόριο σαρκός», ιδιαίτερα στις με-
τανάστριες, 

* για την πλήρη προστασία της μητρότητας και της μονογονεϊκής
οικογένειας, για τη δημόσια και δωρεάν φροντίδα και την εκπαί-
δευση των παιδιών (δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών κλπ),

* για τον πολιτισμό της ζωής, της φυσικής άσκησης, και όλων
των κοινωνικών ενδιαφερόντων, της δημιουργικής απασχόλησης,
του βιβλίου, της μελέτης, της έρευνας, της κριτικής ανάλυσης,

* ενάντια στην
κουλτούρα που
αναπαράγει το
πρότυπο της
γυναίκας – αντι-
κείμενο, της χα-
ζής ξανθιάς, της
υποταγμένης. 

ΜΜΕ, εκπαίδευση, θρησκεία, διαφήμιση στην υπηρεσία της δι-
αιώνισης της υποταγής της γυναίκας, της αποχής της από τα κοινά
και τον αγώνα. Αν κανείς παρακολουθήσει προσεκτικά και απο-
κωδικοποιήσει όλα τα διαφημιστικά μηνύματα θα συλλέξει πλήθος
πληροφοριών που βομβαρδίζουν την κοινωνία στο δίπολο γυναίκα
– κατώτερο ον. Η ίδια η διαφήμιση που απευθύνεται σε γυναίκες
στηρίζεται σ’ έναν μηχανισμό ο οποίος φτάνει ένα απλησίαστο πρό-
τυπο (γυναίκα – όμορφη – νέα – επιτυχημένη). Ανάμεσα στη ζοφερή
πραγματικότητα δηλαδή ανεργία, εγκατάλειψη, μιζέρια κλπ πα-
ρεμβάλλεται ο μαγικός θεός, η αγορά και τα προϊόντα της. Για να
επιτύχεις πρέπει να αγοράσεις, για να ευτυχήσεις πρέπει να ξο-
δέψεις, για ν’ ανέβεις πρέπει να εξευτελιστείς. Βρισκόμαστε σε
ευθεία αντίθεση, βεβαίως, με όλα αυτά.

* Πάνω απ’ όλα για το δικαίωμα στη δουλειά. 
Ως εκ τούτου χρειάζεται:

3 Να συγχωνεύσουμε τις κομμουνιστικές ιδέες με το νέο γυ-
ναίκειο κίνημα.

3 Να τραβήξουμε τις γυναίκες στις γραμμές του αγώνα, γεγονός
που σημαίνει πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των εργα-
τριών και των εργαζόμενων γυναικών.

3 Να συμβάλλουμε στη δραστηριοποίησή τους μέσα στην κοι-
νωνική ζωή, ώστε να ξεφύγουν από την ατομικιστική θεώρηση των
ιδιαίτερων προβλημάτων τους.

3 Να συγχωνεύσουμε τη δουλειά μας στις γυναίκες με τη δου-
λειά στη νεολαία. «Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να τις ανυψώσει
και να τις μεταφέρει από την περιοχή της ατομικής, στην περιοχή
της κοινωνικής μητρότητας» έλεγε ο Λένιν. Αυτό θα συμβάλλει
στο άνοιγμα των οριζόντων, στο χτύπημα του ατομικισμού και της
ατομικής λύσης, και μέσα από αυτή την διαδικασία θα βοηθηθεί
και προσωπικά η γυναίκα.
3 Η γυναικεία χειραφέτηση είναι τμήμα της κοινωνικής απε-
λευθέρωσης.
3Ο αγώνας για ανεξαρτησία, ειρήνη, δημοκρατία και σοσιαλισμό
περιλαμβάνει την γυναικεία απελευθέρωση.
3 Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε κινήματος και κάθε κοινωνίας
καθορίζεται απ’ τη θέση της γυναίκας σ’ αυτά.
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1.Bullying σε μικρούς
Σχολικός εκφοβισμός (Η περίπτωση Δ.)
Ο θύτης (Bully)

Ο Δ. ήταν ένα ταλαιπωρημένο παιδί.
Καρπός τυχαίων συνευρέσεων από πο-
λύ νέους γονείς. Μάλλον ήταν ανεπιθύ-
μητος στον ερχομό του στον κόσμο και
φάνηκε πως συνέχισε να είναι και μετά.
Στα πρώτα παιδικά χρόνια έζησε μέσα
σε σύγχυση και φωνές. Το πρώτο συ-
ναίσθημα που γνώρισε ήταν ο φόβος.
Έγινε νευρικός και υπερκινητικός με
έντονα τα σημάδια της κακοποίησης
στο σώμα και στην ψυχή. Στον ύπνο του
προσπαθούσε να γλιτώσει, αλλά κι αυτό
χωρίς αποτέλεσμα. Άργησε πολύ να
ελέγξει την ανάγκη του και σαν μεγάλος
βρεχόταν συχνά. Τη βία που έζησε θέ-
λησε να την επιστρέψει με το παραπάνω
και οι ευκαιρίες ήταν πολλές στη σχο-
λική ζωή. Από τις πρώτες μέρες στο Γυ-
μνάσιο έβαζε στόχους. Ο πρώτος ήταν
να γίνει αρχηγός και ο δεύτερος να κυ-
νηγάει τον Μ.

Το θύμα (Ο αδύναμος κρίκος)
Ο Μ. ήταν διαβαστερός με γυαλάκια,

πάντοτε υπάκουος και επιμελής. Κάθε
πρωί τον πήγαινε η μητέρα του στο σχο-
λείο κουβαλώντας εκείνη τη βαριά σχο-
λική του τσάντα. Πριν μπει ο Μ. στο σχο-
λείο του έλεγε να προσέχει και έφευγε
μόνο όταν εκείνος έμπαινε στην τάξη.
Κάθε πρωί το ίδιο σκηνικό. Τον Δ. εκνεύ-
ριζε αφόρητα ο βουτυρομπεμπές, όπως
κορόιδευε τον Μ. Συχνά τού έκανε τη
ζωή κόλαση. Εκείνος τον φοβόταν πολύ
και κρυβόταν γιατί ένοιωθε αδύναμος.

Κάποτε που παραπονέθηκε στους καθη-
γητές του είδε ότι δεν του έδωσαν και
μεγάλη σημασία. Έτσι κλείστηκε περισ-
σότερο στον εαυτό του. 

Εκείνη τη μέρα τα πράγματα χειροτέ-
ρεψαν. Ο Δ. από τα ξημερώματα ήταν σε
πανικό. Τρομαγμένος ξύπνησε γιατί είχε
βραχεί. Όλος θυμό έμεινε ξάγρυπνος μέ-
χρι την ώρα που σηκώθηκε για το σχο-
λείο. Ο Μ. τράβηξε το ενδιαφέρον του
από το πρώτο κιόλας διάλειμμα. Αυτός
τουλάχιστον ήταν του χεριού του, σκέ-
φτηκε. Στην τουαλέτα και στο μπουκάλι
του νερού μάζεψε βιαστικά τα υγρά του
σώματος στο χρόνο και στον τόπο που ο

ίδιος ως νταής είχε τον έλεγχο και μόλις
ο Μ. εμφανίστηκε στην αυλή του σχολεί-
ου, τον κυνήγησε μέχρι τέλους. Στα κάγ-
κελα τον έφτασε για να τον στριμώξει και
να του δώσει με το ζόρι να πιει αυτό που
χρόνια τον βασάνιζε, τον έκανε να ντρέ-
πεται και τρόμαζε κάθε φορά που ξυ-
πνούσε βρεγμένος.

Από τις φωνές του Μ. πανικόβλητη εμ-
φανίστηκε η καθηγήτρια της εφημερίας.
Στο λεπτό εξαφανίστηκε ο Δ. πηδώντας
έξω από τα κάγκελα. Φώναζε ν’ ανοίξουν
χώρο για να περάσει. Πολλά παιδιά είχαν
μαζευτεί τριγύρω και έβλεπαν τη φάση,
όπως έλεγαν για πλάκα.

γράφει η Ανδριανή Στράνη

Bullying
σε μικρούς και μεγάλους
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Οι παρατηρητές
(Η συνένοχη πλειοψηφία)

Προσβεβλημένος ο Μ. και σωριασμέ-
νος κάτω έκλαιγε σπαραχτικά φωνάζον-
τας τη μητέρα του. Στην εμφάνιση της κα-
θηγήτριας τα γέλια των παρατηρητών πά-
γωσαν. Γύρισε απευθυνόμενη στην Κ. που
βρήκε μπροστά της και τη ρώτησε ελπί-
ζοντας να την ενημερώσει για το συμβάν.
Η Κ. αρνήθηκε ότι υπήρξε μάρτυρας του
επεισοδίου και τρομαγμένη έκανε ότι δεν
ήξερε τι έγινε ακριβώς, γιατί έφτασε
εκείνη τη στιγμή.

Η παρέα του αρχηγού σε μικρή απόστα-
ση ήταν απειλή για τους μάρτυρες. Η συ-
νέχεια δόθηκε στη συνεδρίαση. Πρώτη
έφτασε η μητέρα του Μ. θυμωμένη που
το παιδί της δεν ήταν ασφαλές και προ-
στατευμένο στο σχολείο του όπως στο
σπίτι. Όλα τα πρόσωπα του έργου πήραν
τους ρόλους τους αναγκαστικά, εκτός από
τη Διεύθυνση που πρότεινε συμβιβασμό
και φάνηκε αδύναμη να σταθεί στην ουσία
του θέματος. Κάποιες απειλές που ξεστό-
μισε η οικογένεια του παραβατικού παι-
διού, ο φόβος τους μήπως πάρει διαστά-
σεις το θέμα και ρεζιλευτούν… στο τέλος
τίποτα για το «πώς» και το «γιατί». Οι δά-
σκαλοι θέλησαν να σώσουν τη βιτρίνα του
σχολείου και την καλή φήμη τους και τα
έχασαν όλα. Κάποιες ψόφιες ποινές, κά-
ποιες συμβουλές – κηρύγματα και η υπό-
θεση κουκουλώθηκε. Το ένοχο περιβάλ-
λον προσπάθησε να συγκαλύψει την υπό-
θεση αποποιούμενο τις ευθύνες του.

Δεν ξεχνάμε τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
που δυο χρόνια πριν «δολοφονήθηκε»
περίκλειστος από την αδιαφορία και μα-
κριά απ’ τη θέα τ’ ουρανού, στην κόλαση
του σχολείου. Ένας ευαίσθητος μαθητής
που πλήρωσε με τη ζωή του την ανοχή της
κοινωνίας στο bullying, με τη δικαιολογία
της μη παρέμβασης σε υποθέσεις ενηλί-
κων. Το σχολείο ως καθρέφτης της κοι-
νωνίας θα είναι πρώτο στο νταηλίκι και
πρώτο στη συγκάλυψη. Η διοίκηση φο-
βούμενη ότι αν σπάσει ένας κρίκος θα
διαλυθεί ολόκληρη η αλυσίδα της υπο-
κρισίας που την κρατάει ενωμένη, αδια-
φορεί για το δίκιο του ενός και μοναδικού
προσώπου που πελατειακά δεν αποδίδει.
Η σιωπηλή πλειοψηφία επιβάλλει το δίκιο
τής ισχύος. Με τον τρόπο αυτό τα περι-
στατικά ενδοσχολικής βίας υποβαθμίζον-
ται και αποσιωπώνται με σοβαρές επι-
πτώσεις στην ψυχική υγεία των μαθητών.

2. Bullying σε μεγάλους
Κατάχρηση εξουσίας (Η περίπτωση Π.)

Ο Π. έκανε την εμφάνισή του στο υποκα-
τάστημα της υπηρεσίας διορισμένος ως Δι-
ευθυντής. Από την αρχή φάνηκε λίγος και
αδύναμος. Στην προσπάθειά του να κρύψει
την αδυναμία του έδειξε γρήγορα το αυταρ-
χικό του πρόσωπο. Ήταν συντηρητικός με
φοβίες και δεν ήθελε να του πάρουν τον
«αέρα». Με ύφος και έπαρση αρσενικού
δεν έδινε περιθώρια αμφισβήτησης της
γνώμης του στους υφιστάμενους, τόσο που
ορισμένοι στην αρχή τον χαρακτήριζαν ο
«Πάπας» και στις συνεδριάσεις κρυφογε-
λούσαν μαζί του όταν τον έβλεπαν να τρίβει
τα χέρια και την κοιλιά του. Η γλώσσα του
σώματος ήταν αποκαλυπτική. Περιφρονη-
τικά έλεγαν πως είχε χαμηλό επίπεδο και
δεν μπορούσε να εμπνεύσει ούτε κότα.
Όταν κάποιοι διαπίστωσαν και εκδικητικό-
τητα εκ μέρους, του άρχισαν σιγά σιγά να
προσαρμόζονται στην bully τακτική του για
να γλιτώσουν το κεφάλι τους. Όπως όλοι οι
νταήδες έδειχνε «φιλανθρωπία» σε όσους
τον στήριζαν με διάφορα ανταλλάγματα και
μικροεκδουλεύσεις. 

Με το πέρασμα του χρόνου και έχοντας
οι υπάλληλοι συμμορφωθεί στις απαιτή-
σεις της εταιρείας κατάφερε να επιπλεύσει
με την ανοχή, την αδιαφορία και την καλ-
λιέργεια του φόβου. Ήταν ένας τυπικός φο-
βιτσιάρης γραφειοκράτης ακατάλληλος για
management. Η συνταγή της εξουσίας πα-
λιά και δοκιμασμένη: διαίρει και βασίλευε.
Με τον τρόπο αυτό δεν άργησε να τους πεί-
σει ότι «πετούσε ο γάιδαρος», εκτός από
την Σ. που δεν ακολουθούσε τον παραλο-
γισμό του ιπτάμενου γαϊδάρου. Με λεπτές
μεθόδους εξαναγκασμού και χωρίς να
αφήνει ίχνη προσπάθησε τη στοχοποίηση
και τη χειραγώγηση του θύματος, προς πα-
ραδειγματισμό όλου του προσωπικού.

Στο τέλος κατάφερε να την απομονώσει
για να την καταστήσει αδύναμη. Όταν ο το-
ξικός «ηγέτης» είδε ότι οι μεθοδεύσεις
του δεν έφερναν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα ανεχόταν το «συναδελφικό» bul-
lying λέγοντας ότι η διοίκηση δεν επεμ-
βαίνει σε ιδιωτικές υποθέσεις ενηλίκων.
Στον εργασιακό χώρο προκάλεσε ρήγμα
βαθύ με αποτέλεσμα να φανεί έντονη κρί-
ση. Στο τέλος προσκάλεσε το Μεγάλο
Αφεντικό στην εταιρεία για νουθεσία και
εκφοβισμό. Ο άνθρωπος της αντίστασης
στοχοποιήθηκε για τις θέσεις και τις ιδέες
του και πλήρωσε το τίμημα της διαφορε-
τικότητάς του. Μία μέρα ο Διευθυντής την

κάλεσε στο γραφείο του και της είπε: «Η
άποψή μου είναι να περάσετε από το τα-
μείο να πληρωθείτε».

Από τις παραπάνω περιπτώσεις bullying
σε μικρούς και μεγάλους διαπιστώνονται
τα εξής:

(1) Το φοβέρισμα (συναισθηματικά, λε-
κτικά, σωματικά) δεν είναι καινοφανής
πρακτική της εξουσίας, αντίθετα αποτελεί
διαχρονικά παραδοσιακή και δοκιμασμένη
μέθοδο χειραγώγησης της μειοψηφίας,
των αδυνάτων και των διαφωνούντων.

(2) Η ραγδαία καταγραφόμενη αύξηση
των bullying περιστατικών (Η Ελλάδα είναι
μέσα στις 4 πρώτες χώρες στην Ευρώπη)
και οι διάφορες μορφές άσκησης βίας (εν-
δοοικογενειακής, σχολικής, εργασιακής)
εξηγούν τις ιδιαίτερες παθογένειες και την
αθέατη πλευρά της ανθρώπινης φύσης.

Σε περιόδους οικονομικής και κοινωνι-
κής κρίσης, όταν εντείνονται οι κοινωνικές
αντιθέσεις παρατηρείται αντίστοιχη αύξη-
ση ενδοσχολικού και εξωσχολικού bul-
lying, καθώς και έξαρση των μαθητικών –
εφηβικών παραβατικών συμπεριφορών.
Η φτώχεια, η ανέχεια και η ανεργία δημι-
ουργούν και συντηρούν το bullying.

(3) Σε εποχή όξυνσης των διαπροσωπι-
κών και κοινωνικών αντιθέσεων παρου-
σιάζεται ως «φυσιο-λογικό» γεγονός η
κοινωνία –που φοβάται ακόμα και τον
ίσκιο της– να αναπαράγει τον εκφοβισμό
ως πρακτική επίλυσης των προβλημάτων,
στο πλαίσιο του λεγόμενου «κοινωνικού
αυτοματισμού» (Ο καθένας εναντίον του
Άλλου και όλοι εναντίον όλων).

(4) Σε περιόδους «ανθρωπιστικής» κρί-
σης παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση των
φασιστικών, ρατσιστικών, φονταμενταλι-
στικών και σεξιστικών – ομοφοβικών συμ-
περιφορών, στο πλαίσιο της αμφισβήτη-
σης των ανθρώπινων και ατομικών δι-
καιωμάτων. Αναμφίβολα ο εκφοβισμός
(bullying) γεννά, εκτρέφει και συντηρεί το
φασισμό και ρατσισμό ως ατομική συμπε-
ριφορά, αλλά και ως κοινωνική πρακτική
στο σχολείο και στην κοινωνία.

Συμπερασματικά, υποστηρίζεται ότι μια
σύγχρονη, αστική, δημοκρατική και ανοι-
κτή κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα
και ατομικά δικαιώματα οφείλει να αγω-
νίζεται καθημερινά για την υπεράσπιση
της διαφορετικότητας περιορίζοντας ή
αποκλείοντας φαινόμενα εκφοβισμού.
Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα στην αρχή.
Προς το παρόν οι ειδικοί στο bullying
κλαίνε…
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Aπομεσήμερο και με χαλαρή κί-
νηση μπήκε ο μελαμψός ανα-
τολίτης στο μεγάλο κατάστημα

του κέντρου της πόλης. Εκεί που οι
πολιτισμοί δεν είναι ευδιάκριτοι αλλά
εμπριμέ, στο ίδιο ισοπεδωτικό σκη-
νικό της Παγκόσμιας Αγοράς.

Αθήνα, Τρίκαλα, Παρίσι δεν ξεχω-
ρίζεις.

Παντού, μια μόνη αρχή, αυτής της
κατανάλωσης για εμπορεύματα και
ανθρώπους. Οι ομοιόμορφα ντυμένοι
υπάλληλοι με υποχρεωτικό το χαμό-
γελο όπως και το νεαρό της ηλικίας,
πηγαινοέρχονται τακτοποιώντας ατε-
λείωτες στοίβες ρούχων σε σκληρά
και απλήρωτα στην πραγματικότητα
ωράρια.

Με ύφος και άψογα αγγλικά, ο νε-
αρός καλοντυμένος Άραβας ρώτησε
για το τμήμα αντρικών ειδών και κα-
τευθύνθηκε προς το ασανσέρ. Σχεδόν
έδειχνε μόνος. Η συμπεριφορά του
απέκρυπτε τη σύζυγο, που με καλυμ-
μένη την κεφαλή και το συναίσθημα
ακολουθούσε πίσω του με το καρότσι
και τα παιδιά. Με τα ρούχα της επι-
λογής του στο χέρι έφτασε στο τα-
μείο. Ουρά αναμονής δεν υπήρχε.
Μόνο μία κουρασμένη, όπως έδει-
χνε, μεσόκοπη κυρία περίμενε να
πληρώσει πριν από αυτόν. Με άνεση
την παραμέρισε αφήνοντας στο τα-
μείο τα δικά του ρούχα. Η κυρία έμει-
νε να τον κοιτάζει απορημένη, χωρίς
να αντιδράσει. Ούτε η ταμίας τον
έλεγξε για το θράσος του. Όταν τε-
λείωσε την αγενή συναλλαγή του, εν-
τυπωσιακά αδιάφορος απομακρύν-
θηκε, με τη γυναίκα του να τον ακο-
λουθεί δύο μέτρα πίσω. Πήρε τη σει-
ρά μου, τόλμησε να πει η κυρία στην
ταμία για τον ανατολίτη, που νόμιζε
ότι σαν αρσενικό δικαιωματικά προ-
ηγείται. Με πολλά ερωτηματικά έμει-

νε και η ταμίας που ομολόγησε το
θράσος του νεαρού αλλά το αποδέ-
χτηκε. Στη συνέχεια επαίνεσε την κυ-
ρία για την ανοχή της, λέγοντας πως
έκανε καλά που δεν διαμαρτυρήθη-
κε, γιατί εκείνος σαν άντρας έτσι ήταν
μαθημένος από τη θρησκεία του και
αυτή την άποψη είχε για τις γυναίκες. 

Αν και ανατολίτης ζούσε πίσω από
τον ήλιο. Στον τόπο του δεν είχε ακό-
μη ξημερώσει για τη γυναίκα.

Η υπομονετική κυρία όταν στην τε-
λική τιμή διαπίστωσε επιπλέον έκ-
πτωση και ρώτησε το γιατί, η ταμίας
της απάντησε ότι το κατάστημα την
επιβράβευσε για τη μη διαμαρτυρία
της.

Αμήχανα ευχαρίστησε την ταμία,
σκεπτόμενη πως ζωή ολάκερη είχε
μάθει να σιωπά ως άνθρωπος και ως
γυναίκα χωρίς καμία αμοιβή. Τουλά-
χιστον σήμερα τής το αναγνώρισαν,
μονολόγησε αφελώς. Ίσως η καημέ-
νη αγνοούσε τους νόμους της ελεύ-
θερης αγοράς. Ο πρώτος και μεγα-

λύτερος το κέρδος και οι τρόποι από-
κτησής του πολλοί. Όλα εξηγούνται
επιστημονικά. Η ταμίας ακολουθεί
την πολιτική του μαγαζιού για να
κρατήσει τη θέση της. Να ευχαριστη-
θεί ο πελάτης για να ξανάρθει. Ο αν-
ταγωνισμός είναι μεγάλος. Από την
άλλη ο μουσουλμάνος χαίρεται, κερ-
δίζοντας την ψευδαίσθηση ότι μπορεί
να έχει περισσότερα δικαιώματα από
τις γυναίκες, στη Δύση και την Ανα-
τολή. Η χριστιανή με την υπομονή της
κέρδισε την επιπλέον έκπτωση και
σιωπά όχι με καλυμμένη αλλά με
σκυμμένη την κεφαλή, αποδεχόμενη
«χριστιανικά» την ανισότητα. 

Το σύστημα κερδίζει και από τους
τρεις. 

Για τα δικαιώματα της γυναίκας ού-
τε λόγος. Είναι κι αυτά για κατανά-
λωση και για μια μέρα, στις 8 του
Μάρτη.

Κλάρα Τσέτκιν καληνύχτα.

(Η ιστορία είναι πραγματική)

γράφει η Ανδριανή Στράνη

Η επιβράβευση
Για την Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μάρτη
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Ακούγεται συχνά πυκνά, αλλά είναι αναγκαίο να ει-
πωθεί ξανά. Τα δικαιώματα των εργαζομένων κα-
ταστρατηγούνται και οι κατακτήσεις δεκαετιών κα-

ταληστεύονται από την εργοδοσία. 
Από τον κανόνα αυτόν δεν εξαιρείται ούτε η πολυσυ-

ζητημένη έκθεση Τέχνης, “Documenta 14”, η οποία μετά
από δεκαετίες “φεύγει” για λίγο από το Κασσέλ της Γερ-
μανίας και ταξιδεύει μέχρι την Αθήνα για να “μάθει”,
όπως τονίζεται στον τίτλο της, από την οικονομική και
κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας των μνημονίων και
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Και όπως αποδείχθηκε
“έμαθε” για τα καλά!

Κάτω από το “μανδύα της Τέχνης”
Η καταγγελία της Πρωτοβουλίας εργαζομένων της έκ-

θεσης «πέφτει» σαν πέλεκυς, τσακίζοντας την “καλο-
γυαλισμένη” εικόνα της πολυδιαφημισμένης έκθεσης:
Άλλοι μισθοί συμφωνήθηκαν, άλλα θα δίνει η εργοδο-
σία στο χέρι. Τα 9€ μεικτά που συμφωνήθηκαν λίγο πριν
υπογραφούν οι συμβάσεις έγιναν, με τα “μαγικά” των
αριθμών και κυρίως του …management, 5,62 μεικτά!

Φαίνεται πως ο “μανδύας της Τέχνης” και η, σε όλους
τους τόνους, εκδήλωση “συμπαράστασης στον Ελληνικό
λαό”, αποδεικνύεται η καλύτερη κάλυψη. Έτσι, σε αυτά
ακριβώς τα πλαίσια βαφτίζονται “bonus” και όλα εκείνα
που ούτως ή άλλως δικαιούνται οι εργαζόμενοι. Τα δώρα
Πάσχα και Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας στο τέλος
της σύμβασης! Η αιτιολόγηση της εργοδοσίας για όλα αυ-
τά; “Έγινε κάποιο misunderstanding”(παρανόηση)!

Το πρόβλημα όμως δεν τελειώνει εδώ. Οι συμβάσεις
καταρτίστηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, απευ-
θείας με τη διοργάνωση της Documenta, και με… μεσά-
ζοντα. Ποιον; Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενοικία-
σης εργαζομένων (τα γνωστά σύγχρονα εργασιακά κάτερ-
γα), την πολυεθνική “human resources” Man Power. 

Η ανακοίνωση-καταγγελία της Πρωτοβουλίας Εργαζο-
μένων τονίζει σχετικά: «Έτσι, η διοργάνωση της Docu-
menta αποποιείται κάθε ευθύνης, αφού ως εργοδότης
φέρεται ο εργολάβος. Οι δικοί μας μισθοί μειώθηκαν, προ-
φανώς για να καλυφθεί το κόστος του μεσάζοντα». Και
μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι επιλέχθηκε από τη
Documenta μία τέτοια εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται
στην ανεύρεση όσο το δυνατόν φθηνότερων εργαζομένων.

Η σύμβαση επίσης αναγράφει λιγότερες ημέρες και
ώρες από αυτές που οι εργαζόμενοι είχαν αρχικά συμ-

φωνήσει, ενώ η επίσημη απάντηση της Documenta ήταν
ότι «με τον καιρό μπορεί η Documenta να μην σας χρει-
άζεται τόσες πολλές μέρες, οπότε έτσι καλύπτεται με μία
σύμβαση». Όπερ μεθερμηνευόμενον εστί: “Γιατί να μην
έχω δεσμευμένο έναν εργαζόμενο με μία “ευέλικτη” σύμ-
βαση και για όποια επιπλέον δουλειά προκύψει (που ού-
τως ή άλλως θα προκύψει)… θα τα βρούμε”.

Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα
Το συμπέρασμα είναι πάντως ένα: Ότι η εργοδοτική

αυθαιρεσία και η απόσπαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου
κέρδους, με όποιο μανδύα και αν “ενδύεται” (Τέχνη, κρί-
ση, οικονομικά προβλήματα, εθελοντισμός κλπ.), έχει
πάντοτε συγκεκριμένα θύματα: τους εργαζόμενους. Από
αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η Documenta 14,
που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ανασφάλεια και την
ανεργία, ρίχνοντας τους μισθούς και εφαρμόζοντας ελα-
στικές σχέσεις εργασίας.

Και το “motto” της Documenta 14, «Learning from
Athens», αποδεικνύεται ότι εφαρμόζεται στην πράξη. Η
Αθήνα (και επακόλουθα η Ελλάδα) των μνημονίων, της
νεοφιλελεύθερης επέλασης, της εργασιακής ζούγκλας,
της επισφάλειας, της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, βίας,
τρομοκρατίας και ανεργίας, δίδαξε πολλά στη Documen-
ta του μπάτζετ των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Και οι ιθύ-
νοντες της έκθεσης “σαν καλοί μαθητές” εφαρμόζουν
κατά γράμμα αυτά που έμαθαν…

Το βασικό όμως στοιχείο που προκύπτει είναι ότι με-
γάλο μέρος των εργαζομένων δεν ενέδωσε στις πιέσεις
και ζήτησε να ξεκαθαριστούν γραπτώς οι ακριβείς όροι
εργασίας. Προτίμησαν να μιλήσουν, να αντιδράσουν και
να δράσουν μαζικά, αναδεικνύοντας το πρόβλημά τους.
Και μόνο αυτή τους η πράξη αποτελεί σημαντικό γεγο-
νός στις σημερινές συνθήκες.

Και όπως αποδεικνύεται καθημερινά, αυτός είναι και
ο μόνος δρόμος για να νικούν. Με οργάνωση και μαζική
πάλη, όπου κι αν βρίσκονται, όποιον κι αν έχουν απέ-
ναντί τους.

Γιώργος Β.

Μαθαίνοντας
από τα… μνημόνια

Documenta 14

(ή πρώτα η Τέχνη,
πουθενά οι εργαζόμενοι!)



Ώστε η σύραγγα των Τεμπών
ονομάστηκε «Αντώνης Βρατσάνος». 

Ο θρυλικός –αποθανών- μπουρλοτιέρης 
του ΕΛΑΣ, ανατίναξε τη σιδηροτροχιά των Τεμπών
στην κατοχή, με απίστευτο θάρρος και παράτολμο

σχέδιο. Αντιτάχθηκε στη δεξιά στροφή του ΚΚΕ το 1956
και ήταν μέλος του Μ-Λ ΚΚΕ ως το θάνατό του. 

Καπηλεία του μπουρλοτιέρη, όπως 
και του Ν. Μπελογιάννη, από τον Τσίπρα. 

Καλώς. Αλλά η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια.
Ο Τσίπρας θα ξεχαστεί, ο Α. Βρατσάνος θα

χαμογελάει ήσυχος. 
Διότι το κατόρθωμά του, 

θα μείνει εσαεί.



γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός

Κόβει κορδέλες

δρόμων ο ΣΥΡΙΖΑ 

και ο Τσίπρας 

μας θυμίζει αλήστου 

μνήμης εποχές...

Τελικά οι φασίστες της
Χρυσής Αυγής ούτε είδαν,

ούτε άκουσαν, ούτε χειροδίκησαν
δολοφονικά. Τι διάβολο! Στρατιωτά-
κια ακούνητα κι αμίλητα είναι; Σαν
απόφοιτοι κολεγίου παρουσιάζον-

ται; «Κότες λειράτες» λένε οι
μαθητές μας.

Όταν τέλειωσαν οι πανηγυριστές, οι
δοξαπατρήδες και οι φαναριώτες τους δεκάρικους

για το ’21, άρχισαν οι προφεσόροι και οι παπαδοκράτες τα
«παλίμψηστα» για το γιο του θεού από τη Μέση Ανατολή. Ανάσταση

γαρ. Και αντί να μιλήσουν για τη μεγάλη Ανάσταση, Ανάταση και Ανάταξη των
ανθρώπινων γενών, θα ψάλλουν σαν καρπαζοεισπράκτορες των κοτζαμπάσηδων το

«γεννηθήτω το θέλημά σου» δοξάζοντας την καβαλαρία επί του λαού!
Όλοι αυτοί, καϊμακάμηδες, εναγκαλιστές, εξωέλληνες, λευτεράτζες της φράσης,

μεγαλεξανδριστές «απαρεμφατολόγοι», σπιρουνάτοι, έχουνε πέσει σα λιμασμένες βδέλλες
στο λαό για να του πιουν το αίμα. Γι’αυτό, όπου δεις σταυροκοπήδες και κυριελέηδες πάρε

δρόμο! Όπου αντικρύσεις κωδωνοκρούστες της σκλαβιάς και χλευαστές του κόσμου «πάρτους το
κεφάλι»! Όπου συναντήσεις οσποδάρικο σκυλολόι, και ευρωλεχρίτικη κουρούνα που μισούν την

πατρίδα και την ελευθερία, κάλλιο να τους κρεμάσεις γιατί αυτοί δεν έχουν μπέσα. 
Κάλλιο λοιπόν να κρατάς ένα μικρό αναμμένο κεράκι παρά να φωνάζεις «ζήτω» με τους

δεσποτάδες, τους κοραήδες, τους Αγαρηνούς και τους Φαναριώτες. «Ως σκώληξ εισδύων εις σώμα
ζων και βιβρώσκων αυτό εως ου καταστρέψη τελείως τα κύρια αυτού όργανα, ούτω και οι

Φαναριώται(...) διέφθηραν και ευτέλισαν τον λαόν τούτον.» 
Σήμερα, οι καινούριοι φοροεισπράκτορες που καβάλησαν το λαό χουγιάζουν πως έρχεται ο

Φράγκος-Μητσοτάκης, για να φοβηθεί το πόπολο και ν’αντέξει την καβαλαρία. Αλλά τι Μπραϊμης,
τι Ζαϊμης, που έλεγαν οι κλεφταρματωλοί και οι χωριάτες του Μοριά το ’21. Αντί για ορμήνειες,

όπως «Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γένεις νοικοκύρης», καλύτερα να τροχίζεις τη γλώσσα
σου σπαθάτα και να λες «καλό βόλι» και «μην αλλαξοπιστήσεις» και «να προσέχεις

τους μπαινοβγαινοπόρτηδες», «οι τουρκοκοτζαμπασαίοι είναι κακή φάρα» και
άλλα τέτοια που διώχνουνε την ξένη ακρίδα και την ντόπια ψείρα. 
Κράτα καλού-κακού και τις αράδες της ιστορίας και αφουγκράσου:

από το βάθος ακούγεται η φωνή του θοδωράκη
(Κολοκοτρώνη) «Φωτιά και τσεκούρι στους

προσκυνημένους».

Γιατί τονίζει
την αντιπροπαραλήγουσα ο Α.Τσίπρας; 

Για να μοιάζει στην προφορά με τον Α. Παπανδρέου.Πχ λέει άνολοκληρωτοι (δρόμοι), να ξάναξεκινησουν
(τα έργα). Τι λένε οι φιλόλογοι για τους

λεκτικούς βαρβαρισμούς;

«Ουκ ήλθον
καταλύσαι τους νόμους

και τους προφήτας» έλεγε ο
αρχιπαπάς στα εγκαίνια της
σήραγγας των Τεμπών και

εχαμογέλα ο πρωθυπουργός
διότι ανέγνωσε του λόγου

το αληθές. Αμήν!

Την οχιά μην την κοιτάς, 
στο κεφάλι την πατάς, 

του Αδόλφου τα εγγόνια 
ειν’ του κεφαλαίου πιόνια, 
ξεφυτρώνουν στο σκοτάδι 

και είναι πλάσματα του Άδη, 
και πορτιέρηδες και μπράβοι 

όταν ο εργάτης σκάβει, 
και λακές στ’ αφεντικό 
που το νιώθει σαν δικό. 
Ρίξε κόκκινο στο χτές, 

τους φασίστες αλλιώς δες.
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