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Τα ανθρώπινα πράγματα είναι εξηγήσιμα· και τα φυσικά επίσης. 

Η άπνοια της τελευταίας συγκυρίας, σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις των τραπε-

ζικών κορακιών, μαζί με τη φτώχεια και τα λουκέτα, δε δημιουργεί κινηματικό ισο-

δύναμο. Διότι θα κάνουμε καιρό να αποβάλουμε τα ψέματα της κυβέρνησης και ν’

αντιπαρέλθουμε το Μητσοτακέϊκο ζόφο, να περάσουμε τις Συμπληγάδες πέτρες για

να ξανοιχτούμε στο πέλαγος. 

Ως τότε αναγνώστη/τρια οφείλουμε να μετασχηματίζουμε δημιουργικά το βίωμα σε

γνώση, να μιλάμε τη λαϊκή γλώσσα, να δραπετεύουμε από τη στεναχώρια του εγώ,

να κολυμπήσουμε στη θάλασσα, που έχει πνιγμένους, ναυαγούς, μα και ταξιδευτές.

Αυτούς δηλαδή που προτίμησαν το ρίσκο του ταξιδιού από το νανούρισμα της πο-

λυθρόνας. 

Ως τότε, είμαστε αναγκασμένοι να μιλάμε για τα διεθνή σαρκοβόρα που κατασπαρά-

ζουν λαούς κι ανθρώπους και κρεμούν στα μανταλάκια όποιον δε συντάσσεται με

το άδικό τους. 

100 χρόνια μετά το νικηφόρο σάλτο των φτωχών στη Ρωσία, έναν αιώνα ύστερα

απ’ την επανάσταση που ζέστανε τις καρδιές των απόκληρων, οι σημερινοί ισχυροί

θέλουν να ξαναγράψουν το παρελθόν, να το φέρουν στα μέτρα τους, για να αποκαρ-

διώσουν τούς από κάτω και να τους πείσουν πως τάχατες υπάρχει μονόδρομος, ο

πλούτος τους και η δύναμή τους. 

Γι’ αυτό φρύαξαν να εξισώσουν τους φασίστες με τους αντιφασίστες κομμουνιστές.

Γι’ αυτό πήραν σβάρνα τις τηλεοπτικές και σοσιαλμιντιακές ρούγες, διαλαλώντας

πως οι δικοί μας είναι ίδιοι με τους προγόνους τους. Ύβρις και συκοφαντία· αλλά ξέ-

ρουμε πως αν πιστέψουμε τα τερατώδη ψέμματά τους θα χάσουμε την πυξίδα του

μέλλοντος, θα πελαγοδρομούμε χωρίς φάρο και οδηγό και θα νομίζουμε πως τα

Καλάβρυτα, το Δίστομο και η Καισαριανή είναι… τουριστικοί προορισμοί. 

Κάλιο δεμένοι στο βράχο παρά δούλοι, 

που θα ’λεγε και ο Προμηθέας στον αφέντη Δία! 

Στα καθ’ ημάς, οι πραιτωριανοί του ΥΠΕΠΘ, που ξέρουν από τα μέσα το εκπαιδευτικό

«κατάστημα», ζητούν πίστωση χρόνου για να σφηνώσουν την κουβέντα στις εξετάσεις

για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ταυτόχρονα, προκαλούν ασφυξία στα σχολεία, με λιγότερα λεφτά,

λιγότερους διορισμούς και λιγότερο οξυγόνο.

Θα τους αβαντάρουμε; 

Τα συνδικαλιστικά παχύδερμα σε ΔΟΕ/ΟΛΜΕ είτε αγρόν αγοράζουν, είτε σιγοντάρουν

την κυβέρνηση, είτε στρώνουν το δρόμο στις αγορές και στο Μητσοτάκη για νέα

«ωσαννά». 

Τι θα πράξει ο λαός των υποψιασμένων, των καχύποπτων, αυτών που δε βολεύονται

με λιγότερο ουρανό, των σύγχρονων κλεφταρματολών; 

Ούτε σπιθαμή, ούτε σταγόνα νερό, ούτε μπουκιά ψωμί στο παλιό και νέο αρχοντολόϊ. 

Άμα θέλεις να λέγεσαι δάσκαλος και άνθρωπος, η θέση σου, τα όνειρά

σου και οι δρόμοι σου είναι με τις ανάγκες των πολλών.

Ορθώσου!2



Άρχισε, στο πλαίσιο του Euroworking Group η συζήτηση για τα διαδικαστικά της τρίτης «αξιολόγησης», η οποία ξεκινά γύρω
στα μέσα Οκτώβρη, μετά τις γερμανικές εκλογές και την ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ. Tα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα θα έχουν
μόνο διερευνητικό ρόλο. Πάντως, το πολυαναμενόμενο «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης των 800 εκατ. €, ενι-

σχυτικό της ομιλίας Τσίπρα στη ΔΕΘ, δεν άναψε. Παρά ταύτα, οι επιτελείς των υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης διαπίστωσαν
ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα βελτιώνεται, καθώς η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% είναι εφικτή,
οι καταθέσεις επιστρέφουν και η ανάπτυξη φέτος μπορεί να ξεπεράσει το 1,8%. 

Όλ’ αυτά τα ωραία, στο μέτωπο των δανειστών, της συγκυβέρνησης και της ντόπιας ολιγαρχίας. Γιατί στο μέτωπο των λαϊκών
στρωμάτων η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο, καθώς, πριν καν αρχίσει η τρίτη «αξιολόγηση», υπάρχουν τα «υπόλοιπα»
της δεύτερης, που αφορούν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για 5.000 ακίνητα μέσα στο Σεπτέμβρη, στον εργασιακό νόμο,
το νόμο για την Εκπαίδευση, τις ληξιπρόθεσμες πληρωμές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, το αντιλαϊκό Ν/σχ για τις «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», που προβλέπουν νέες περικοπές, τα «κόκκινα» δάνεια των λαϊκών οικογενειών, κ.α. Η πρόβλεψη
για το νέο γύρο της τρίτης «αξιολόγησης», σύμφωνα με τις αφόρητες πιέσεις του Μοσκοβισί στο Ε.Τσακαλώτο, είναι ακόμα πιο ζο-
φερές, καθώς τα «κόκκινα» δάνεια, οι «μεταρρυθμίσεις» στο Δημόσιο και τουλάχιστον 95 από τα 113 εκκρεμή «προαπαιτούμενα»
των μνημονιακών δεσμεύσεων, θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι το τέλος του 2017.

Στην «Έκθεση συμμόρφωσης», καταγράφονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις των κυβερνήσεων, που αφορούν στη λήψη μέτρων
6,5 δις την περίοδο 2018-2022, στις δεσμεύσεις για «πρωτογενή πλεονάσματα» στο 3,5% του ΑΕΠ την ίδια περίοδο, αλλά και τα
«προαπαιτούμενα» που θα πρέπει να υλοποιήσει κατά τις επόμενες αξιολογήσεις.

Μεταξύ αυτών, το «συμβόλαιο απόδοσης» της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων προς το υπουργείο Οικονομικών (εξ ού και
το αδυσώπητο κυνήγι της φοροδιαφυγής), η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, ο «επανυπολογισμός» (δηλ.
μειώσεις) του 30% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από τις 13 Μάη 2016 μέχρι το Δεκέμβρη του 2016 (με βάση τα
νέα δεδομένα του νόμου 4387/2016), ο «εξορθολογισμός» των δαπανών Υγείας, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ο νόμος του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού, η «κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας» (δηλ. ο συνδικαλιστικός νόμος όπου απαιτείται το 50%
των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων για να προκηρυχθεί απεργία και επιπλέον η εκτίμηση –από ποιον
άραγε;– της «αντιπροσωπευτικότητας» των οργανώσεων που υπογράφουν μια κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση).

Και ακόμη η Κυριακάτικη εργασία, η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων, η παράδοση του 51% των μετοχών της ΔΕΗ σε εταιρεία
Συμμετοχών, η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, της Εγνατίας, της ΔΕΣΦΑ και της ΕΑΒ, η αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, η
μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα επιχειρηματικά σχέδια για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, η εφαρμογή του νέου πλαισίου κινη-
τικότητας στο Δημόσιο (δηλ. η εργασιακή ανασφάλεια και η περιπλάνηση όσων είναι αντίθετοι με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική),
η «μεταρρύθμιση» των οικογενειακών και αναπηρικών επιδομάτων, η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρηματοδότηση
των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, η «επανεξέταση» των φορολογικών κωδίκων, κλπ. Όλ’ αυτά αποτελούν
νέα ασήκωτα βάρη που έρχονται να προστεθούν  στις πλάτες των εργατολαϊκών στρωμάτων.

Τα «προαπαιτούμενα» της τρίτης αξιολόγησης ξεκινούν με τον «εξορθολογισμό» του ΕΟΠΠΥ, την «εναρμόνιση» των κανόνων για
«μεταρρύθμιση» των παροχών αναπηρίας, τη «διαιτησία» στην αγορά εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις του Ελληνικού και της Εγνατίας
οδού, την αξιολόγηση και επιλογή των νέων προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης, τη μεταβίβαση όλων των κρατικών επιχειρήσεων
στο Υπερταμείο, κλπ., μαζί με όποιες και όσες τρικλοποδιές και αυθαίρετες απαιτήσεις προβάλλουν τα ξένα κέντρα. Ιδίως το ΔΝΤ,
που αποτελεί «αστάθμητο παράγοντα» για το οικονομικό επιτελείο, επιμένει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με άλλα 10
δις, στην πλήρη «αναμόρφωση» του συνδικαλιστικού νόμου, στην παραπέρα περικοπή των συντάξεων και στην άρση του αφορολό-
γητου από το 2018, ακόμα και στη μείωση των «πρωτογενών πλεονασμάτων», γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη εμπλοκή

την τρίτη αξιολόγηση και να αναστείλει επ’ αόριστον τις κυβερνητικές θριαμβολογίες για
έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Η αναμενόμενη
επίσκεψη Λαγκάρντ, μετά τις καθοριστικές για τη συγκυβέρνηση γερμανικές

εκλογές, πιθανόν να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του αμερικάνικου παρά-
γοντα. Έτσι, οι ευσεβείς πόθοι της κυβέρνησης Τσίπρα, για το εσπευ-
σμένο κλείσιμο της τρίτης «αξιολόγησης», μέχρι το Δεκέμβρη, μάλλον
θα πέσουν στο κενό.

Εκπαιδευτική & Πολιτική συγκυρία

προσπάθεια ανατροπής του δικαιώματος της απεργίας 
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Μπαράζ αντιλαϊκών προαπαιτούμενων

Τρίτη αξιολόγηση



Αποτέλεσμα όλων αυτών των μεθο-
δεύσεων είναι η διάλυση του δημό-

σιου τομέα, που επιδεινώνεται από τις
συνεχείς άμεσες και έμμεσες μειώσεις του

πραγματικού μισθού. Ακόμα πιο τραγική απο-
δεικνύεται η προοπτική για χιλιάδες εργαζομέ-

νους στον ιδιωτικό τομέα, εξ αιτίας της υπε-
ρίσχυσης των επιχειρησιακών συμβάσεων

εργασίας έναντι των κλαδικών, κατ’ επι-
ταγή των «θεσμών» και του ΣΕΒ. Στην πε-

ρίπτωση αυτή, οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ
έχουν αποδεχθεί την ετυμηγορία του μαύρου
αυτού μετώπου, αδιαφορώντας παντελώς
για την τύχη  των εργαζόμενων.

Οκτώ χρόνια μετά την επιβολή του πρώ-
του Μνημονίου, τα εκατοντάδες μέτρα έχουν
χτυπήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα την καρδιά

της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρω-
μάτων, λόγω των αθρόων απολύσεων, της

κατακόρυφης αύξησης της «πραγμα-
τικής» ανεργίας (που σύμφωνα με
την ΕΚΤ ανέρχεται στο 31,3%, ενώ

με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ διαμορ-
φώνεται στο 21,7%), της πρωτοφανούς

ακρίβειας των ειδών πρώτης ανάγκης, της βα-
ρύτατης φορολογίας, του ξεθεμελιώματος

της Υγείας, της Παιδείας και της Πρό-
νοιας, αλλά και των δυσβάσταχτων

απαιτήσεων του τραπεζικού τοκογλυ-
φικού δανεισμού απέναντι στα κάθε λο-
γής «κόκκινα» δάνεια, των χιλιάδων κα-

τασχέσεων και πλειστηριασμών, οδη-
γώντας τους εργαζόμενους στην από-

γνωση και τη φτώχεια.
Παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις,

η οικονομική κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια. Στο
μεταξύ, και παρά το γεγονός ότι κίνημα βρίσκεται σε

υποχώρηση, ωριμάζουν οι συνθήκες για  κοινωνικές και
πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες όλα τα κόμματα –μηδέ
εξαιρουμένων και των αυτοαποκαλούμενων «αριστερών»,
που κανακίζονται με την ιδέα της συστημικής διαχείρι-
σης– επιχειρούν να συκοφαντήσουν. Πρώτη και καλύτερη
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., η οποία πέρα από
το μπαράζ των αντιδραστικών μέτρων, σε κάθε ευκαιρία
καταφεύγει σε μεθόδους υπόσκαψης και αποδυνάμωσης
της λαϊκής αντίστασης, όσο και στην καταστολή της.

Όμως, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της κυβέρνησης
Τσίπρα και των άλλων αστικών κομμάτων και οργανώσε-
ων, όσο η καταπίεση θα αυξάνει, τόσο θα τροφοδοτούνται
εργατικές και λαϊκές αντιστάσεις ικανές να δημιουργή-
σουν συνθήκες ανάπτυξης του μαζικού αγώνα των εργα-
ζομένων και να ασκούν πίεση στις ανώτερες συνδικαλι-
στικές οργανώσεις. Η ταξική πάλη δεν μπορεί παρά να
οξυνθεί και μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις θα ξεδιπλω-
θούν στο επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, άλλος δρόμος
για τη διεκδίκηση  των λαϊκών  και των κοινωνικών δι-
καιωμάτων, που αυτή τη στιγμή καταπατούνται βάναυσα,
δεν υπάρχει.
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Ένα προδιαγεγραμμένο

Ένας εφοπλιστής αποφασίζει να φορτώσει 2500 τόνους
πετρελαιοειδή σε ένα επί 8 χρόνια παροπλισμένο σα-
πιοκάραβο και να το βγάλει στο Σαρωνικό. Ο πλοιοκτή-

της Κουντούρης ανήκει στην κάστα αυτών που για τις ανάγκες
της σημερινής χυδαίας προπαγάνδας φέρουν τον εξωραϊστι-
κό τίτλο “επενδυτές”. Το σάπιο σκαρί, αγκυροβολημένο αρό-
δου, με θάλασσα λάδι, άγνωστο ακόμη πως, βυθίζεται σε
ελάχιστο χρόνο λόγω εισροής υδάτων. Το τοξικό φορτίο του
απλώνεται στις θάλασσες και τις ακτές της Αττικής. Στο πλοίο
βρίσκονται μόνο δύο ναυτικοί αντί για το πλήρωμα 11 ατόμων
που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Ο ζωτικής σημασίας Σαρωνικός και η παράκτια ζώνη μιας
πόλης 5 εκατομμυρίων πνίγονται στο πετρέλαιο. Οι κάτοικοι
της Σαλαμίνας δέχονται ένα τεράστιο πλήγμα, ενώ τον ίδιο
κίνδυνο διατρέχουν και τα άλλα νησιά του Σαρωνικού. Οι οι-
κονομικά εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι της Αθήνας χάνουν
ακόμη και αυτή τη διέξοδό τους στη θάλασσα, οι ψαράδες
μένουν χωρίς μεροκάματο, όπως και εργαζόμενοι σε τουρι-
στικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές.

Η οικολογική καταστροφή στην πιο πολυσύχναστη θάλασσα
της Ελλάδας είναι τεράστια και δεν αφορά μόνο το παρόν αλ-
λά και το μέλλον του τόπου, ενώ τεράστιες είναι και οι οικο-
νομικές επιπτώσεις αν λάβει κανείς υπόψη του και το κόστος
για την “αποκατάσταση” της περιοχής.

Η αλληλουχία των γεγονότων δημιουργεί τεράστια “ερω-
τηματικά” και υποχρεώνει τους εμπλεκόμενους σε αλλοπρό-
σαλλες δηλώσεις και αντιφάσεις. Το ΥΕΝ στην πρώτη ανα-
κοίνωσή του, 13 ώρες μετά το συμβάν, θα σπεύσει να δηλώ-
σει ότι το σκάφος είχε όλα τα πιστοποιητικά. Το λιμενικό δη-
λώνει ότι η νομοθεσία δεν απαιτεί έλεγχο από νηογνώμονα
και γι’ αυτό επιτράπηκε ο απόπλους, ενώ σύμφωνα πάντα με
τους ίδιους, στα διυλιστήρια το πλοίο είχε 11μελές πλήρωμα
ενώ την ώρα του ναυαγίου μόνο 2. Ο Κουντούρης, που με
όλες τις μέχρι τώρα δηλώσεις του δεν κάνει άλλο από το να
υποτιμά τη νοημοσύνη μας, δηλώνει ότι δεν έχει καμιά ευ-
θύνη, ότι το πλοίο ήταν αξιόπλοο και για το πλήρωμα με θρά-
σος απαντά “δεν έχω εγώ την ευθύνη, δεν μπορώ να κάνω
εγώ τον φύλακα. Οι ναύτες μπορεί να έφυγαν με λάντζα”. 

Η πιο έγκυρη, και σίγουρα πιο κοντά στην κοινή λογική,
Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών σε ανακοίνωσή της αναφέρει
ότι υπήρχαν καταγγελίες για ένα σάπιο πλοίο που οι τρύπες
στο μηχανοστάσιο είχαν κλείσει με πρόχειρα μπαλώματα.

Και αν τα γεγονότα βοούν για την εγκληματική εφοπλι-
στική απληστία, που είτε με στόχο την αποζημίωση της
ασφάλειας, είτε με αυτόν της ασύδοτης κερδοσκοπίας, είχε
σαν αποτέλεσμα τη βύθιση του πλοίου, άλλο τόσο είναι απο-
καλυπτικά για την πλήρη αδυναμία του κράτους να αποτρέ-
ψει αυτή την οικολογική καταστροφή.

Γιατί δεδομένου ότι το ναυάγιο έγινε λίγο έξω από τον Πει-
ραιά, λίγα μόλις μίλια από τα “κέντρα των επιχειρήσεων” και
παρά το ότι η ποσότητα των καυσίμων ήταν η μικρότερη δυ-
νατή για τέτοιου τύπου πλοία, το πετρέλαιο ταξίδεψε παντού.
Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το ότι καμία τέτοιου εί-
δους προτεραιότητα δεν υπάρχει στους καιρούς της ανταγω-
νιστικότητας και της “ανάπτυξης”. Δεν είναι τυχαίο που και
σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα της πρόληψης-άντλησης καυ-
σίμων από ναυάγιο, δεν υπάρχουν κρατικά μέσα, παρά μόνο
ιδιωτικές εταιρίες με ανύπαρκτες όπως αποδείχθηκε υπο-



δομές. Έτσι φτιάχνεται το “λιγότερο κράτος”.
Τα γεγονότα και οι λεπτομέρειες έχουν τη σημασία τους όμως

αυτό που είναι πραγματικά χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι τα συμπεράσματα. Και σε ότι αφορά αυτά και τα ρητορικά
ερωτήματα που πλημμυρίζουν τα ΜΜΕ αυτές τις μέρες πρέπει
να σημειώσουμε τα εξής:

1. Ένας εφοπλιστής, ειδικά όσο το καθεστώς της επιχειρη-
ματικής ασυδοσίας εδραιώνεται, μπορεί με τις πράξεις του να
προκαλέσεις τεράστια ζημιά, να βλάψει τα εκατομμύρια των
κατοίκων που ζουν γύρω από το Σαρωνικό, και να προκαλέσει
τεράστια οικονομική καταστροφή. Μπορεί να το κάνει γιατί, όχι
παράλογα, θεωρεί ότι το κράτος του ανήκει. Και έτσι ακριβώς
είναι. Τα πάντα, οι νόμοι, τα παράθυρά τους και οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα τους. Έτσι
ώστε ακόμα και αν βυθιστεί με αυτόν τον τρόπο ένα πλοίο να
φταίνε οι... ναύτες!

2. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στα ρεπορτάζ των ΜΜΕ
για το θέμα. Εξοργισμένη έψαχνε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ
(της σχολής Πορτοσάλτε), όπως και των άλλων έγκριτων κανα-
λιών, τον κρατικό μηχανισμό για την πρόληψη της καταστροφής.
Είναι οι ίδιοι όμως που καταγγέλλουν κάθε δημόσια δαπάνη
ως σπατάλη και επιχαίρουν κάθε πολιτική μείωσης των δα-
πανών για τέτοιες υποδομές. Στην αναζήτηση ευθυνών σε κάθε
ρεπορτάζ υπάρχουν οι ναύτες, οι ελεγκτές (ως άτομα και όχι
ως οργανισμοί και νόμοι), ο μόνος που απουσιάζει είναι ο ιδιο-
κτήτης του σαπιοκάραβου! Αν ένα λάθος ενός δημοσίου υπαλ-
λήλου είχε προκαλέσει κόστος μερικών ευρώ θα στήνονταν
πάνω του όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Τώρα που ένας
εφοπλιστής προκάλεσε μια τέτοιου μεγέθους καταστροφή
ποιούν τη... νήσσα!

3. Το ναυάγιο του “Αγία Ζώνη” είναι ένα στιγμιότυπο από
το προσεχές μέλλον. Όχι ότι δεν γίνοταν ναυάγια για τους ίδιους
λόγους τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η βύθιση ενός πλοίου
σε συνθήκες απόλυτης νηνεμίας έξω από τον Πειραιά και η
πρόκληση αυτής της καταστροφής, φανερώνει την αναβάθμιση
της ασύδοτης δράσης των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφα-
λαίου. Μιας ασυδοσίας που τους χαρίζει όλο και πιο πολύ η
μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών. Αυτή που τα δίνει
όλα στους “επενδυτές”. Αυτή που όταν ένας νόμος ή ένας μη-
χανισμός γίνεται εμπόδιο στις ορέξεις τους πρέπει να παρα-
καμφθεί ως γραφειοκρατεία, κρατισμός, ή “σοσιαλιστικό κα-
τάλοιπο”. Τι θα έλεγε ο κάθε Πορτοσάλτε αν οι νόμοι του ελ-
ληνικού κράτους δεν επέτρεπαν πραγματικά σε αυτά τα πλοία
να κυκλοφορούν; Μήπως θα έλεγαν ότι “το ελληνικό κράτος
διώχνει τους επενδυτές και την επιχειρηματικότητα”; Μήπως
αυτό δεν λένε για την Eldorado Gold και τις Σκουριές, επειδή
μπαίνουν εμπόδια από τις περιβαλλοντικές μελέτες; Και μήπως
στους μεταλλωρύχους δεν θα αναζητούν τις ευθύνες όταν προ-
κύψει ένα αντίστοιχο ατύχημα; Η ανταγωνιστικότητα και η
“ανάπτυξή” τους δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτε άλλο για
τον ελληνικό λαό παρά ναυάγια σαν αυτό του “Αγία Ζώνη”.

4. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί τα συμφέροντα του με-
γάλου κεφαλαίου με τον ίδιο επί της ουσίας τρόπο που το
έκαναν και οι προηγούμενοι. Και το γεγονός ότι επιτρέπει την
κυκλοφορία ενός τέτοιου πλοίου είναι η πιο τρανή απόδειξη.
Και τα κροκοδείλια δάκρυά της είναι ίδια ακριβώς με των προ-
ηγούμενων. Ο Τσίπρας είναι αυτός που περιόδευε τις προηγού-
μενες μέρες στις επιχειρήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και

έπλεκε ύμνους στους επενδυτές. Η κυβέρνησή του φέρει την
ευθύνη για την καταστροφή που προκλήθηκε από το ναυάγιο
Και επειδή επιτρέπει να υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο και
επειδή εμφανίζει έναν κρατικό μηχανισμό ανήμπορο να δράσει
έξω από το λιμάνι του Πειραιά.

5. Είναι πραγματικά αστείο, αν όχι εξοργιστικό, να εμφανί-
ζεται ο Μητσοτάκης και η ΝΔ, όπως και τα ρετάλια του ΠΑΣΟΚ,
με καταγγελτικό λόγο για τους θεσμούς και τους κρατικούς μη-
χανισμούς που επέτρεψαν το ναυάγιο και την καταστροφή που
προκλήθηκε. Δεν ξεχνάμε ότι επί των ημερών τους βυθίστηκε
το Σαμίνα με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Ούτε ότι
επί των ημερών τους ψηφίστηκαν οι νόμοι που δίνουν το δι-
καίωμα σε ένα μονοπύθμενο πλοίο του 1972 να κυκλοφορεί.
Όχι μόνο επειδή θα έπρεπε ο νόμος να απαγορεύει τα μονο-
πύθμενα, αλλά και επειδή αυτοί άλλαξαν τη νομοθεσία καταρ-
γώντας το όριο ηλικίας των πλοίων. Είναι ακόμη αυτοί που
έφτιαξαν το θεσμικό πλαίσιο ώστε να μην υποχρεώνονται σε
έλεγχο από το νηογνώμονα τέτοιου τύπου πλοία. Είναι αυτοί
που σταθερά όλα τα χρόνια βρίσκονται στην υπηρεσία των εφο-
πλιστικών συμφερόντων και που εισηγούνται την πολιτική της
ελεύθερης-ασύδοτης δράσης των “επενδυτών” και των μεγά-
λων επιχειρήσεων. 

6. Πρέπει, κόντρα στο βούρκο της κυρίαρχης προπαγάνδας,
να κρατήσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ατύχημα στην υπό-
θεση του ναυαγίου του “Αγία Ζώνη”. Δεν υπάρχει κάτι που
δεν πήγε “καλά”. Αντιθέτως όλα πήγαν σύμφωνα με την πο-
λιτική κοινωνικής βαρβαρότητας και της “ελευθερίας της
επιχειρηματικής δράσης”.

Αυτής που επιτρέπει σε ένα σάπιο πλωτό φέρετρο να βγάζει
κέρδος “υψηλού ρίσκου” για την ανθρώπινη ζωή και τον τόπο.
Αυτής που είναι απαλλαγμένη από περιβαλλοντικούς, εργασια-
κούς, συνδικαλιστικούς και κάθε άλλου τέτοιου είδους περιο-
ρισμούς. Αυτής, που κάθε κρατική υποδομή πρόνοιας και πρό-
ληψης την θεωρεί μη ανταγωνιστικό κόστος. Αυτής της πολι-
τικής εξυπηρέτησης του ξένου και ντόπιου μεγάλου κεφαλαίου
που είναι τόσο σάπια όσο και τα πλοία της. 

Αυτές είναι οι αρχές, οι νόμοι και οι αξίες όχι μόνο του τρι-
τοκοσμικού ελληνικού καπιταλισμού, όπως εξωραϊστικά
κράζουν οι απολογητές του συστήματος, αλλά ολόκληρου του
καπιταλιστικού κόσμου. 

εφοπλιστικό έγκλημα στο Σαρωνικό



«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το πέρασμα σε μια άλλη
εποχή για τη χώρα, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την πα-
ραγωγή, δεν θα έρθει χωρίς να αξιοποιήσουμε τον νου, τις γνώσεις,
τις εμπειρίες και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας
μας, της ελληνικής γης», δηλώνει ο Α. Τσίπρας, διαπρύσιος, σή-
μερα, κήρυκας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Έχοντας πάρει
σβάρνα τις «ελληνικές» επιχειρήσεις, προσπαθεί να πείσει τους
καχύποπτους πολίτες πως η «ανάπτυξη» ήδη έχει ξεκινήσει και
βρίσκεται εδώ, μπροστά  μας, στα «εργοδοτικά πρότυπα» της «Πα-
παστράτος», και της «Apivita»! Κόβει κορδέλες στην Ιονία Οδό,
συναντήθηκε στην Καβάλα με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Μπ.Μπο-
ρίσοφ, σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση των δύο κρατών 
–Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κι από εκεί με τα λιμάνια
Ρούσε στο Δούναβη, Βάρνα και Μπουργκάς– που συνιστά έργο
πνοής για τις επιμέρους ντόπιες ολιγαρχίες. Yποδέχθηκε το Γάλλο
Πρόεδρο με την ατελείωτη κουστωδία των γαλλικών μονοπωλίων
και τέλοs στα εγκαίνια της ΔΕΘ φιλοτέχνησε το νέο, μεταμνημονιακό
επενδυτικό success story, που θα βασίζεται σε ένα «εντελώς δια-
φορετικό παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στον σεβασμό
των εργαζομένων (sic), σε παραγωγικές επενδύσεις και στη στήριξη
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας».

Η κυβέρνηση Τσίπρα υποκλίνεται,  δούλος του ντόπιου και ξένου
κεφαλαίου! Άλλωστε η αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική, και μάλιστα
η τελευταία προνομοθέτηση (για το 2019-2020) των πιο άγριων μέ-
τρων της μεταπολεμικής περιόδου, που οδήγησε στο σημερινό ερ-
γασιακό Μεσαίωνα, στην καρατόμηση των επιδομάτων ανεργίας,
στη διάλυση των Ασφαλιστικών Ταμείων, στην ανυπαρξία του κρά-
τους-πρόνοιας, στη δραστική περικοπή μισθών, ημερομισθίων και
συντάξεων, στην κατεδάφιση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων,
αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό «κράχτη», «…που διευκολύνει
τον επενδυτή να κάνει μία κερδοφόρα επένδυση προς τη σωστή
κατεύθυνση», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν για τη ντόπια ολιγαρχία και τα πολιτικά της φερέφωνα,
τα «ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», μαζί με τα… «συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της ελληνικής γης».

Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση της ΤτΕ, θα προ-
κύψουν επιχειρηματικές συμπράξεις του ντόπιου κεφαλαίου με
τους ξένους επενδυτές, αλλά και «ενσωμάτωση ελληνικών επιχει-
ρήσεων σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και στη με-
ταφορά τεχνογνωσίας», τέτοιες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν
την παραγωγικότητα των εγχώριων εταιρειών. Μάλιστα, ο «πατριω-
τισμός» της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, σύμφωνα με την Έκθεση,
φθάνει στο σημείο να επιζητά τον εξοβελισμό των μεσαίων αστικών
στρωμάτων, ώστε η παρουσία των ξένων «επενδυτών», «…θα μπο-
ρούσε να επιταχύνει την “εκκαθάριση” της αγοράς από μη παρα-
γωγικές επιχειρήσεις και την ταχύτερη ανακατανομή των παραγω-
γικών πόρων προς πιο αποτελεσματικές χρήσεις».

Ωστόσο, για τα εκατομμύρια των εργαζομένων, το «πέρασμα σε
μία άλλη εποχή», έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και οκτώ χρόνια, που
βιώνουν τον αβίωτο βίο της μνημονιακής Ελλάδας και έχουν χορ-
τάσει από τη αθρόα σπορά αυταπατών απ’ όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς των αστικών κομμάτων. Η αντίφαση της «ισχυρής Eλ-
λάδας», έρχεται να ακουμπήσει πάνω στα ερείπια της χρεοκοπίας,
της λαϊκής εξαθλίωσης και της ολόπλευρης ιμπεριαλιστικής εξάρ-

τησης, κάνοντας ακόμα και κόμματα και οργανώσεις που αναφέ-
ρονται στην Αριστερά, και που πρόβαλαν τις ψευτοθεωρίες της «ιμ-
περιαλιστικής Ελλάδας» και της «εξαγωγής ελληνικών κεφαλαί-
ων», να καταπιούν τη γλώσσα τους. 

Είναι ωστόσο σκόπιμο, για του λόγου το αληθές, να ρίξουμε μία
ματιά σ’ αυτό που ονομάζουν, κυβέρνηση και «θεσμοί», «Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021», το
οποίο περιλαμβάνει και τη διαβόητη «Εθνική Αναπτυξιακή Στρα-
τηγική 2021» και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την «εμπέ-
δωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης». Οι περίτεχνες αναφο-
ρές του, δεν μπορούν φυσικά να κρύψουν τη στυγνή αντιδραστική
προοπτική απέναντι στις δυνάμεις της εργασίας, καθώς γίνονται
σαφείς αναφορές στη «διασφάλιση της σταθερότητας στο πολιτικό
και κοινωνικό περιβάλλον», στη «συνέχιση των δομικών μεταρ-
ρυθμίσεων», στην «παγίωση της βελτίωσης των δημοσιονομικών
αποτελεσμάτων», στην «αναμόρφωση του νόμου για τις στρατηγι-
κές επενδύσεις», στη «λειτουργία Φόρουμ αγροδιατροφής-βιο-
μηχανίας-τουρισμού», στη «χρηματοδότηση από πολυμερείς ανα-
πτυξιακές τράπεζες», κλπ., κλπ. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο,
ντόπιο και ξένο, θα αναλάβει, με το αζημίωτο φυσικά, όλο το βάρος
της χρηματοδότησης αυτής της μεγαλειώδους «ανάπτυξης». Πα-
ράλληλα, το κράτος θα προωθήσει όλο το «πρωτογενές πλεόνα-
σμα» που προέρχεται από την καταλήστευση  των λαϊκών εισοδη-
μάτων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στους
ντόπιους και ξένους «επενδυτικούς φορείς» που θα καταφθάσουν
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«Ανάπτυξη»
* ξεπούλημα των υποδομών
* στυγνή καπιταλιστική εκμετάλλευση
* επέλαση των ξένων πολυεθνικών μονοπωλίων

"Δίκαιη ανάπτυξη", "επενδύσεις",
"επιστροφή στην κανονικότητα",

"βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία
όρθια"! Φράσεις που επαναλαμβάνονται

μονότονα και συμπυκνώνουν την τρέχουσα
κυβερνητική προπαγάνδα. Βέβαια, οι

ρυθμοί ανάπτυξης που δημοσιοποιήθηκαν,
άλλα μαρτυρούν. Το αναιμικό 0,8%, που

καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,

ακυρώνει το συριζαίικο success story και
ναρκοθετεί την ετήσια πρόβλεψη του 1,8%

του Μεσοπρόθεσμου για το 2017. Και ο
πρωθυπουργός τρέχει σε μεγάλες
καπιταλιστικές επιχειρήσεις όπου
"εντυπωσιασμένος" από την "υγιή

επιχειρηματικότητα" που διαπιστώνει,
πλέκει το εγκώμιό τους, πασχίζοντας να

τεκμηριώσει το κυβερνητικό αφήγημα περί
"ανάκαμψης".
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για ν’ απομυζήσουν τον εργατικό ιδρώτα και τις πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές της χώρας μας.

Για τη ντόπια ολιγαρχία και τα κόμματά της που διαχειρίστηκαν
μέχρι τώρα την κυβερνητική εξουσία, η πολυδιαφημιζόμενη «ανά-
πτυξη» είναι η άμεση εφαρμογή όλων των «μεταρρυθμίσεων» και
πρώτα και κύρια η σύνθλιψη του μισθού εργασίας, η συντριβή
των εργατικών και κοινωνικών κατακτήσεων, καθώς και η υλο-
ποίηση των όρων ξεπουλήματος που έχει επιβάλει ο ιμπεριαλι-
σμός για λογαριασμό του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου, το
οποίο εκπροσωπεί, ώστε «να ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο».
Ένα «τοπίο» που θα περιλαμβάνει ελαστικές και προσωρινές θέ-
σεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και μεροκάματα, με σχεδόν
ανύπαρκτα ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς καμία προοπτική
σύνταξης.

Εννοείται ότι η 36χρονη παραμονή της χώρας μέσα στην E.E.,
έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάλυση του πρωτογενούς τομέα
(Γεωργία, Kτηνοτροφία, Aλιεία), και στην αποψίλωση του δευτερο-
γενούς (Bιομηχανία). Ήδη η χώρα έχει μετατραπεί σε νεοαποικία,
χωρίς ουσιαστική παραγωγική βάση, με τις αεριτζίδικες υπηρεσίες
της «βαριάς βιομηχανίας» του Τουρισμού, ενώ κάθε αναπτυξιακή
προσπάθεια εντάσσεται στα συμφέροντα κυρίως του παντοδύναμου
ξένου χρηματιστικού κεφαλαίου. Ακόμα και οι πυρκαγιές!

Tα ξένα μονοπώλια δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής Γεωργίας ή της Bιομηχανίας, δεν δίνουν δεκάρα για πραγ-
ματικά παραγωγικές επενδύσεις. Εστιάζουν το ενδιαφέρον τους
στους κερδοφόρους τομείς, που αφορούν στην εκμετάλλευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, της ενέργειας, των οδικών αξόνων,
των μεταφορών, των εφοδιαστικών αλυσίδων και του τουρισμού.
Και προφανώς και στην ενσωμάτωση του ντόπιου μεγάλου κεφα-
λαίου που μπορεί να τα εξυπηρετεί, ελισσόμενο παντοιοτρόπως
μέσα στο λαβύρινθο της διαπλοκής και της διαφθοράς του Δημο-
σίου, τον οποίο γνωρίζει με κλειστά τα μάτια! 

Απ’ όλο αυτό το νέο success story, ο λαός όχι μόνο δεν πρόκειται
να ωφεληθεί, αλλά είναι πλέον ηλίου φαεινότερον ότι οι έμψυχες
παραγωγικές δυνάμεις βρίσκονται στη φάση της καταστροφής.
Κατά συνέπεια, οι νέες εργασιακές σχέσεις χτίζονται πάνω στα
τριτοκοσμικά πρότυπα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με τον κα-
λύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ξένων μονοπωλίων και του ντό-
πιου κεφαλαίου.

H επιτροπεία από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα θα είναι μακροχρόνια
–επισήμως δηλώνεται ήδη το 2060- και η επίδειξη πυγμής από
αυτά ήδη φαίνεται ξεκάθαρα, ενώ η διαφαινόμενη «ανάπτυξη» θα
ξεκινήσει όταν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα θεωρήσουν ότι έχουν δια-
μορφωθεί εκείνες οι διεθνείς συνθήκες, στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου, που να τις συμφέρει να «επενδύσουν» τα κερδο-
σκοπικά τους κεφάλαια στη χώρα μας.

Η περίφημη ανάκαμψη και οι επενδύσεις, στα οποία μανιωδώς
αναφέρεται ο πρωθυπουργός και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι η επέλαση των πολυεθνικών των επικυρίαρχων, το καθολικό
ξεπούλημα των κρατικών επιχειρήσεων (ακόμη και αυτών στρα-
τηγικής σημασίας), του πλούτου και των υποδομών της χώρας, ο
απόλυτος έλεγχος της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας από
τα διεθνή αρπακτικά. Επέλαση που συντελείται πάνω στη συντριβή
του εργατικού μισθού και των εργατικών δικαιωμάτων, σε συνθήκες
γενικευμένης εργοδοτικής αυθαιρεσίας και ασυδοσίας. Το γεγονός
αυτό δεν μπορούν να το συγκαλύψουν οι δήθεν φιλολαϊκές κυβερ-
νητικές διακηρύξεις ούτε τα "φιλεργατικά" φτιασιδώματα τύπου
νομοσχεδίου Αχτσιόγλου.

Το επόμενο διάστημα, θα οριστικοποιηθεί η εκποίηση του λι-
μανιού της Θεσσαλονίκης σε επενδυτικό σχήμα που αποτελείται
από γαλλική εταιρεία, γερμανικό κεφάλαιο και εγχώριους διαπλε-
κόμενους (Ι. Σαββίδης). Η παράδοση των δυο μεγαλύτερων, στρα-
τηγικής σημασίας, λιμανιών της χώρας σε ιμπεριαλιστικά συμφέ-
ροντα είναι κομβικής σημασίας στην πορεία της βαθιάς υποδού-
λωσης της Ελλάδας στους δυνάστες της.

Το διακηρυσσόμενο «τέλος» της εποχής των μνημονίων και της
επιτροπείας είναι θρασύτατη προπαγάνδα, ένα πελώριο ψέμα. Όχι
μόνο γιατί επίκειται η τρίτη αξιολόγηση –που μόνο ανώδυνη για το
λαό δεν είναι–, τα 113(!) προαπαιτούμενα και όλα τα συμπαρομαρ-
τούντα. Ο ανηλεής έλεγχος των δανειστών, η λεηλασία της χώρας
και του λαού δεν τελειώνουν τον Αύγουστο του 2018, όπως κομπάζει
ο Α. Τσίπρας. Για μια πενταετία ακόμη, από το 2018 έως και το
2022, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει δεσμεύσει τη χώρα με επί-
τευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, για τα
καταστεί το χρέος "βιώσιμο", όπως εκλιπαρούν οι κυβερνώντες,
οι "εταίροι" τους και δανειστές ετοιμάζουν νέο πρόγραμμα απαι-
τώντας αδιανόητους ρυθμούς ανάπτυξης και πλεονάσματα για τέσ-
σερις δεκαετίες ακόμη, μέχρι το 2060!

Δεν είναι η πρώτη φορά που με επίσημο τρόπο το σύστημα παρουσιάζει
τις τερατώδεις αντιφάσεις του. Συχνά πυκνά διεθνείς οργανισμοί δημο-
σιεύουν στοιχεία που πιστοποιούν τον προκλητικό πλούτο μιας χούφτας
κεφαλαιοκρατών απέναντι στη φτώχεια και τη δυστυχία των λαϊκών μαζών.
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και η έκθεση της ΜΚΟ Oxfam με στοιχεία
της Credit Suisse και άλλων διεθνών οργανισμών. Ο πλούτος 8 κροίσων
ξεπερνά τη συνολική περιουσία των φτωχότερων 3,6 δις, δηλαδή του
μισού πληθυσμού του πλανήτη! Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, ένα χρόνο
πριν χρειάζονταν να αθροιστεί η περιουσία των 63 πλουσιότερων του κό-
σμου για το ίδιο αποτέλεσμα.

Όλοι οι αριθμοί που περιγράφουν αντίστοιχα μεγέθη αποδεικνύουν
πεισματικά το ίδιο συμπέρασμα. Ότι κάθε χρόνο η ψαλίδα ανοίγει. Κάθε
χρόνο οι αριθμοί τους φορτώνονται  ακόμα περισσότερο με τη φρίκη και
τη βαρβαρότητα του συστήματός τους... Κάθε χρόνο η μεγάλη αλήθεια, η
αντίθεση από την οποία σπαράσσεται ο καπιταλισμός παρουσιάζεται όλο
και πιο κυνική, σαρώνοντας τα φτιασιδώματα των απολογητών του.

Οι “αγνωστικιστές” και οι πάσης λογής μεταφυσικές προσεγγίσεις, απο-
ρούν με την απληστία του είδους μας. “Τι θα τα κάνουν όλα αυτά” αναρω-
τιούνται. Αναφέρονται γενικώς και αορίστως στον άνθρωπο, κρύβοντας
κάτω από αυτό το ουσιαστικό, τις τάξεις και τις αντιθέσεις τους. Καταλήγουν
πάντα στην  καρτερία και υπόσχονται δικαιοσύνη στη μετά θάνατο...ζωή. 

Οι ακραιφνείς και δηλωμένοι οπαδοί της καπιταλιστικής βαρβαρό-

τητας το παρουσιάζουν ως κάτι λογικό. Είναι η φύση του ανθρώπου,
φωνάζουν. Ντύνουν τη ληστεία και τα εγκλήματα των μονοπωλίων με
τους “θεσμούς και τους νόμους” του συστήματός τους. Φτιάχνουν για
κάθε μεγιστάνα το βιογραφικό-παραμύθι του αυτοδημιούργητου, του
ευφυή που έκανε την “κατάλληλη κίνηση τη σωστή στιγμή”. Παρουσιά-
ζουν την βαρβαρότητα ως μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη, ως ένα
άλλο φυσικό φαινόμενο.

Οι ρεφορμιστές και η σοσιαλδημοκρατία σε όλες τις αποχρώσεις τους
σημειώνουν το γεγονός ως μια ανωμαλία του συστήματος, αναζητώντας
το λάθος στη συνταγή-στο μείγμα της πολιτικής. Χαράζουν πολιτικές “ανα-
διανομής του πλούτου” που πάντα καταλήγουν σε παγκόσμιο και εθνικό
επίπεδο στο ίδιο αποτέλεσμα: Όλο και λιγότεροι πλούσιοι συγκεντρώνουν
μεγαλύτερα πλούτη σε βάρος των φτωχών.

Οκτώ μόλις “άνθρωποι” κατέχουν όσα ο μισός πληθυσμός της Γης.
Όπως εύστοχα αναφέρει ο Μαξ Λόσον, διευθυντής της Oxfam “οκτώ άν-
θρωποι χωρούν σε ένα αμαξίδιο του γκολφ”. 

Δισεκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί για να παράγουν ένα
τεράστιο πλούτο που καρπώνεται μια δράκα εγκληματικών μονοπω-
λιών. Δεν έχει να κάνει με την φύση του ανθρώπου, αλλά με τη φύση του
καπιταλιστικού συστήματος. Να ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια, το πιο
σωστό εργαλείο για να ερμηνεύσει κανείς τα δεινά των λαών ολόκληρου
του πλανήτη. 

κατέχουν περισσότερο πλούτο από το μισό πληθυσμό του πλανήτη!
8 μεγιστάνες της παγκόσμιας ολιγαρχίας 
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Η εκπαίδευση 

στο στόχαστρο



γράφουν οι Μαρία Δανιήλ - Χρήστος Κάτσικας

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΡΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2017-2019) 

Αποκέντρωση, Αξιολόγηση, Αυτονομία

Σύμφωνα με το τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση “Πλαίσιο
κατευθύνσεων και προτάσεις” (2017-2019), το οποίο κινείται
στο πλαίσιο που ορίζουν οι δεσμεύσεις των Μνημονίων 3 και
4, της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία,

μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: «α) την εκπόνηση ενός νέου
μοντέλου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα, β)

μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγη-
σης, γ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας

του εκπαιδευτικού συστήματος, δ) βελτίωση της διακυβέρ-
νησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης, ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στ) γενικές μεθόδους απο-
τίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς και της

χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην
Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος».
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Το μοντέλο της αποκέντρωσης είναι δεμένο με ένα νήμα με
την λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας (σε σχέδιο νόμου
το οποίο επεξεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας προβλέπεται
αύξηση της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχο-
λείων και των «διαδικασιών βελτίωσης των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης»), τη διαφοροποίηση στο
ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, την ελαστικοποίηση των ερ-
γασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση και τη
θεσμοθέτηση και την ενίσχυση του ρόλου της γονεϊκής επιλο-
γής, της δυνατότητας δηλαδή των γονιών να επιλέξουν σχολείο.
Η «χημεία» τους έχει ως βασικό στόχο την αποδόμηση του
δημόσιου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το πρώτο βήμα της πολιτικής της αποκέντρωσης/περιφερει-
οποίησης της εκπαίδευσης, τα προηγούμενα χρόνια, ήταν η πα-
ράδοση των παιδικών σταθμών στους δήμους. Αποτέλεσμα; Οι
περισσότεροι δήμοι επιβάρυναν τους εργαζομένους με τη χρη-
ματοδότηση των παιδικών σταθμών, με αυξήσεις στα δίδακτρα
ή τροφεία και άλλες έκτακτες εισφορές. Επιπλέον, οι παιδικοί
σταθμοί μετατράπηκαν σε πεδία εφαρμογής των ελαστικών μορ-
φών εργασίας, αφού οι περισσότεροι εργαζόμενοι προσλαμβά-
νονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου έτσι ώστε να
βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας. 

Είναι φανερό ότι μέσα από την επιχείρηση «αποκέντρωση
της εκπαίδευσης» προωθείται η ιδιωτικοποίηση και δοκιμά-
ζεται συνολικά το μοντέλο του ευέλικτου, «αποκεντρωμένου»
σχολείου της αγοράς. Συγκεκριμένα επιδιώκεται:
❱ Η καθήλωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση

και η μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονά-
δων στους δήμους και ουσιαστικά στους εργαζόμενους, με την
επιβολή τοπικής φορολογίας. Με άλλα λόγια, η χρηματοδότηση
κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις οικονομικές δυνατότητες κάθε δήμου. Οι δήμοι με τη σειρά
τους θα μεταθέτουν την οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες,
είτε επιβάλλοντας δίδακτρα, είτε άλλες εισφορές ή φόρους. 
❱ Στα πλαίσια της αποκέντρωσης είναι προφανές ότι ο εκ-

παιδευτικός καλείται να έχει ένα νέο ρόλο και κυρίως αυτοί
που ασκούν διοίκηση. Στην ουσία θα μετατραπούν σε μάνατζερ
– διαχειριστές που θα είναι υποχρεωμένοι ν΄ αναζητούν πηγές
χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου. 
❱ Μακροπρόθεσμα το αποτελέσματα θα είναι ο μαρασμός

και το κλείσιμο πολλών σχολείων, κυρίως των αγροτικών πε-
ριοχών, αφού οι κοινότητες και οι μικρότεροι δήμοι δε θα μπο-
ρούν ν’ ανταπεξέλθουν στα έξοδα λειτουργίας τους, την ώρα
που οι ποικιλώνυμοι «τοπικοί παράγοντες» θα ενδιαφέρονται
για τη βιτρίνα τους, τα «καλά» σχολεία της περιοχής. Ανάλογα
προβλήματα θ’ αντιμετωπίσουν και πολλά σχολεία των αστικών
κέντρων, ιδιαίτερα των υποβαθμισμένων περιοχών, που θα
εξελιχθούν σε σχολεία αλλοδαπών, μεταναστών και φτωχών
Ελλήνων. Στον ανελέητο ανταγωνισμό που θα ξεσπάσει μεταξύ
των σχολείων, οι μαθητές, με πρόσχημα το δικαίωμα επιλογής
του σχολείου που θα φοιτήσουν, αντιμετωπίζονται ως πελάτες
και παραγόμενα εμπορεύματα αφού θα προετοιμάζονται έτσι
ώστε να κυκλοφορήσουν στην αγορά με καλύτερους όρους.
❱ Από την άλλη, η ανάθεση μεγάλου μέρους της ευθύνης για

τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τους προσανατολισμούς κάθε
εκπαιδευτικού ιδρύματος στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους εκ-
παιδευόμενους, τους γονείς, την «τοπική κοινωνία» και τους
«παραγωγικούς φορείς», είναι φανερό ότι καλλιεργεί την τάση

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις
των «πελατών», αφού η συντήρηση ή η ανάπτυξή τους εξαρτώνται
άμεσα από τη «ζήτηση» των εκπαιδευτικών «προϊόντων» τους.
Τα «αποκεντρωμένα» σχολεία για παράδειγμα θα παραμερίζουν
πιο εύκολα τη γενική μόρφωση σε όφελος των δεξιοτήτων που
ζητά η αγορά, για να γίνονται πιο προσφιλή στις επιχειρήσεις
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Η παιδαγωγική και
η διδακτική, οφείλουν να υποταχθούν σε μια νέα αντίληψη που
έχει σχέση περισσότερο με την επιχειρηματική λογική αφού το
σχολείο θα λειτουργεί με κριτήριο την εξεύρεση κονδυλίων και
να προσαρμόζει τη λειτουργία του σ΄ αυτή την προοπτική.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Παράλληλα, σύμφωνα με το «τριετές σχέδιο», το φθινόπωρο

– χειμώνα του τρέχοντος έτους θα κατατεθεί σχέδιο νόμου το
οποίο θα ορίζει την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
των σχολείων και την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευ-
σης, νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών
και νέα κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Ο νέος νόμος θα αφορά:
1. Διευθυντές Εκπαίδευσης
2. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης
3. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις
4. Σχολικούς Συμβούλους
5. Προϊστάμενους Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμ-
μάτων και προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Υγεία, την Εκ-
παίδευση, και την Επαγγελματική Σταδιοδρομία.
6. Επικεφαλείς των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές
7. Διευθυντές Κέντρων Διαφορικής Διάγνωσης, Αξιολόγησης
και Υποστήριξης
8. Προϊστάμενους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης
9. Επικεφαλείς των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-
λογιών
10. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
11. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών
Κέντρων Κατάρτισης

Η έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας
θα πραγματοποιηθεί το σχολικό έτος 2017-2018, ενώ η ολο-
κλήρωση της επιλογής όλων των διευθυντών και των στελεχών
εκπαίδευσης μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

Από το Σεπτέμβριο του 2017 και στη διάρκεια του 2018 θα
ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή της νέας δομής της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και της νέας μεθόδου εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το «τριετές σχέδιο» προβλέπει επίσης «εξορθολογισμό της
διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού» μέσω της συνένωσης
των ειδικοτήτων / τομέων των εκπαιδευτικών η οποία ορίζεται
ότι θα γίνει το Νοέμβριο του 2017.

Είναι φανερό ότι οι δεύτερες και τρίτες αναθέσεις μαθημά-
των, που θα γίνουν «νόμιμες» με τη συνένωση ειδικοτήτων και
τομέων, έχουν στόχο τις περικοπές σε νέες προσλήψεις. Στόχος
επίσης είναι η διευκόλυνση της υλοποίησης των διαδικασιών
αξιολόγησης στη σχολική μονάδα, αφού οι εκπαιδευτικοί αυτοί
δεν θα μετακινούνται σε πολλά σχολεία για την κάλυψη του δι-
δακτικού ωραρίου. Θα αποκτούν έτσι την «αίσθηση του ‘’συ-
νανήκειν’’, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό
συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκ-
παιδευτικής εργασίας».



υπουργείο παιδείας: τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση 2017-2019 χρονοδιάγραμμα

Δημοσίευση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου
αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα, β) μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγησης, γ) βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις
της αγοράς εργασίας, στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης που αφιερώνεται
στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Οκτώβριος 2017

Σχέδιο νόμου: Νέες αρμοδιότητες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης, νέα
κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αύξηση παιδαγωγικής
και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και διαδικασιών βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης.
Ο νέος νόμος αφορά:
1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων
2. Διευθυντές Εκπαίδευσης
3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης
4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις
5. Σχολικούς Συμβούλους
6. Προϊστάμενους Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Υγεία, την Εκπαίδευση, και
την Επαγγελματική Σταδιοδρομία. 
7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές
8. Διευθυντές Κέντρων Διαφορικής Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
9. Προϊστάμνους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης
10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
11. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
12. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που δημιουργεί ο υφιστάμενος συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης, θα γίνουν αλλαγές προκειμένου να
ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που παίρνει η κάθε σχολική μονάδα. Δημιουργία εποικοδομήματος: Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης
που θα συγκεντρώσουν όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (5-12 μέλη του προσωπικού)

Μεσοπρόθεσμα: υιοθέτηση του νόμου και
των απαραίτητων υπουργικών διατάξεων:
Ιούνιος 2017

Μεσοπρόθεσμα: Έναρξη της αυτοαξιολόγη-
σης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό
έτος 2017-2018

Ολοκλήρωση της επιλογής όλων των διευ-
θυντών και των στελεχών εκπαίδευσης μέ-
χρι τον Αύγουστο του 2018

Εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού
1. Βελτίωση του συστήματος πληροφορικής, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.
2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε
(α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του «συνανήκειν»,
γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας
(β) να μην δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο
(γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.
3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι
ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
(α) να επιτύχουν το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν
(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.

Βραχυπρόθεσμα: Βελτίωση πληροφορικού
συστήματος: Δεκέμβριος 2017

Βραχυπρόθεσμα: Ενοποίηση τομέων: τέλος
Νοεμβρίου 2017

Μεσοπρόθεσμα: Να ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση μό-
νιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέ-
χρι τις 31 Αυγούστου 2017.

Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυ-
τοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)
Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί
να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός
εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)
Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου
για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή
του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Υ.Γ. Φέτος το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για το γυμνάσιο μειώθηκε κατά τρεις ώρες ανά τάξη και αυτές οι ώρες προσφέρθηκαν

για ελεύθερη αξιοποίηση σε κάθε σχολείο.

Μεσοπρόθεσμα: Εφαρμογή: Σεπτέμβριος
2017

Αναλυτικά προγράμματα ανά μάθημα (ριζική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών)
Μετά τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες γλώσσες και τα θρησκευτικά (που είχαν αρχίσει να συντάσσονται από
προηγούμενες κυβερνήσεις), εκπονείται η κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών για πολλά μαθήματα. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων
του εθνικού διαλόγου, επιτροπές όλων των κλάδων εργάστηκαν υπό την εποπτεία του ΙΕΠ και έθεσαν ορισμένες γενικές αρχές και επιλεγμένα
θέματα / έννοιες που θεωρούσαν σημαντικές και κατάλληλες για την ηλικία των μαθητών σε κάθε τάξη.
Τα αναλυτικά προγράμματα που είχαν καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα αξιολογηθούν με βάση αυτά τα κριτήρια και ακολούθως
είτε θα βελτιωθούν, είτε θα δημοσιευθούν ως έχουν είτε θα απορριφθούν και θα εκδοθούν από την αρχή.

Μεσοπρόθεσμα
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα θα δημοσι-
εύονται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2017
ως τον Μάρτιο του 2018

Εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών)
Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η προετοιμασία στα δημόσια σχολεία είναι επαρκής, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικά
γλωσσικής επάρκειας.

Βραχυπρόθεσμα: Δεκέμβριος 2017

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
1. Διαμορφωτική και περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση
2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία
3. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία

Εκτεταμένη εκπαίδευση
Α) Διαμορφωτική: Φάση 1:
Δεκέμβριος 2016-Ιούνιος 2017 (πιλοτική
φάση)
Γενική εκπαίδευση: Φάση 1 – Φάση 2: Μάρ-
τιος 2017-Δεκέμβριος 2019

Εφαρμογή νέας δομής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέας μεθόδου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μακροπρόθεσμα: Το Σεπτέμβριο 2017 θα
ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή το 2018



«Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται 
ει μη εν προσευχή και νηστεία», 

Ματθ. ΙΖ΄ 14 – 23
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Την 1η Αυγούστου, κατά την προσφιλή της τακτική, ενερ-
γώντας αιφνιδιαστικά, η κυβέρνηση, πιστή στην υλοποί-
ηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που η ίδια έχει ανα-

λάβει και της πολιτικής των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΟΟ-
ΣΑ, συνεχίζοντας την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων την οποία κάποτε καταδίκαζε, επέ-
λεξε να επιβάλει ένα Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είκοσι, σχεδόν, χρόνια μετά
τα Π.Δ. 200 και 201 του 1998. 

H δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή το ΠΔ 79 περιορίστηκε
στο ζήτημα της επιλογής των σημαιοφόρων, με τον φιλοκυ-
βερνητικό και τον αντιπολιτευτικό λόγο να πολώνονται γύρω
από τα ζητήματα των παρελάσεων και της αριστείας, ωστόσο,
ένας πιο προσεκτικός παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι το ΠΔ
79 κινείται στα πλαίσια του εθνικού/θρησκευτικού φρονημα-
τισμού των κυριότερων σχετικών άρθρων των προηγούμενων
ΠΔ 200 και ΠΔ 201 (παρελάσεις, εκκλησιασμοί κλπ.) και επι-
πλέον τον ενισχύει, προσθέτοντας την πρωινή προσευχή και
στο νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, η γενική αναφορά του ΠΔ 200
για «ομαδική προσευχή» που συνήθως γινόταν στις αίθουσες
πριν το φαγητό, αντικαθίσταται από τη διάταξη του ΠΔ 79 που
ορίζει ότι «Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποι-
είται κοινή προσευχή των νηπίων-προνηπίων και του διδακτι-
κού προσωπικού» (Αρθρ. 18, π.1). Οι δηλώσεις άλλωστε του
υπουργού Παιδείας γύρω από το θέμα επιλογής σημαιοφόρων,
σηματοδότησαν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στην αρι-
στεία ούτε στις –μεταξικής έμπνευσης– μαθητικές παρελάσεις,
αλλά στη σύνδεση μεταξύ τους. Χωρίς να υποτιμούμε την αλ-
λαγή που επιφέρει αυτή η μετατόπιση στη λειτουργία της Ε΄
Δημοτικού και στο κλίμα υπέρμετρης βαθμοθηρίας με έπαθλο
τη σημαία, η στάση του υπουργείου και στο συγκεκριμένο ζή-
τημα, τοποθετεί την κυβέρνηση στην αριστερά του «εθνικού
κορμού» με τον οποίο συμφωνεί (ή έστω αποδέχεται) στις ση-
μαντικότερες ιδεολογικές κατευθύνσεις, νεοφιλελεύθερες ή
νεοσυντηρηρικές για τη λειτουργία του σχολείου.

Επομένως, παρά τις καταγγελίες και τον πόλεμο εντυπώσε-
ων, παρά τις ιερές κραυγές του εθνικού κορμού και τους θρή-
νους για την υποτιθέμενη επίθεση στα ιερά και τα όσια του
εθνικοθρησκευτικού περιεχομένου της εκπαίδευσης, η πραγ-
ματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ωστόσο, οι βασικές στοχεύσεις της κυβέρνησης δεν επικεν-
τρώνονται στο θέμα της σημαίας. Το ΠΔ 79 αφορά στην οργά-
νωση και τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και νηπιαγω-
γείων και καθορίζει τα πάντα: από την ώρα έναρξης των μα-
θημάτων και τις σχολικές αργίες μέχρι το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Σε αυτά τα πλαίσια, ενσωματώνει τις υπουργικές αποφάσεις
Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, εκσυγχρο-

νίζει και ενισχύει τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας
και αναβαθμίζει το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντέλο διοίκησης.

Συγκεκριμένα:
❱ Ενσωματώνει στο σύνολό τους τις υπουργικές αποφάσεις

Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ισχυροποι-
ώντας τες νομικά. Ενσωματώνει δηλαδή ολόκληρο το θεσμικό
πλαίσιο που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονο-
μικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πο-
λιτική, εξαφανίζει τα εκπαιδευτικά κενά και δημιουργεί τεράστια
τεχνητά πλεονάσματα, οδηγεί σε απόλυση τους αναπληρωτές,
κατακερματίζει το σχολείο και αναδιαμορφώνει το πρόγραμμά
του με βάση τους μνημονιακούς περιορισμούς. Η εξέλιξη αυτή
επιταχύνθηκε μέσα στο καλοκαίρι, μπροστά και στην επικείμενη
εκδίκαση, το Σεπτέμβριο, των προσφυγών της ΔΟΕ ενάντια στις
υπουργικές αποφάσεις. Ενσωματώνονται επίσης όσες αλλαγές
έγιναν με εγκυκλίους και επιδιώκεται η προσαρμογή τους στη
σχολική πραγματικότητα (π.χ. κοινή έναρξη μαθημάτων στις 8.15
σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, προσμέτρηση της ώρας σίτισης
σε όλους τους εκπαιδευτικούς που κατακτήθηκε την περασμένη
άνοιξη μετά από αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος).
❱ Συγκροτεί νέο μηχανισμό περικοπών – τις τριμελείς επι-

τροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης για τη διενέργεια εγγραφών.
Υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ για αύξηση αναλογίας
μαθητών ανά τμήμα, το νέο ΠΔ καταγράφει μεν ότι ο μέγιστος
αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25),
αλλά προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει
τους 25 σε ένα τμήμα «ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλλει
αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
ο οποίος «αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής». Αν η εισήγηση της Eπι-
τροπής είναι αρνητική, η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση, έτσι
ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους
25 σε τμήμα και οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέ-
μονται σε «όμορα σχολεία». Μετά τις υποχρεωτικές μετακι-
νήσεις εκπαιδευτικών έχουμε τώρα και υποχρεωτικές μετα-
κινήσεις μαθητών για χάρη του ΟΟΣΑ! 

Επίσης, στο ΠΔ ενσωματώνεται η διάταξη του ΠΔ 201 για κα-
τάργηση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία, όταν το σύνολο
των μαθητών μιας τάξης μειώνεται και ενσωματώνονται οι δια-
τάξεις της εγκυκλίου που καθόριζαν τον ασφυκτικό ηλεκτρονικό
έλεγχο λειτουργίας του ολοήμερου σε μηνιαία βάση, ώστε να πε-
ρικόπτονται τμήματα όπου παρουσιάζεται μειωμένη συμμετοχή.
Έτσι, με πρόσχημα την καταγραφή των απουσιών, επιδιώκεται η
διαγραφή από το ολοήμερο των μαθητών που απουσιάζουν για
15 ημέρες και η κατάργηση τμημάτων ακόμα και λόγω αυτών των
προσωρινών απουσιών. Με βάση αυτούς τους ισχυρούς μηχανι-
σμούς περικοπών θα επιχειρηθεί άμεσα να αυξηθεί η αναλογία

Προσευχή και νηστεία:


γράφει ο Δημήτρης Μαριόλης*

Το νέο προεδρικό διάταγμα για την οργάνωση και
λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
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μαθητών ανά τμήμα, συμπιέζοντας όσο το δυνα-
τόν τα τμήματα προς το όριο των 25 μαθητών ανά
τμήμα. Και να σκεφτεί κανείς ότι μόλις πριν τρεις
μήνες ο πρωθυπουργός εξήγγειλε τη «μείωση
του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με στόχο να μην
υπερβαίνουν οι μαθητές τους 22».

❱ Ο αυξημένος ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας καθώς
και η ενίσχυση της θέσης του σχολικού συμβούλου μέσα και στο ΠΔ
79 (38 φορές γίνεται αναφορά σε αρμοδιότητες σχολικών συμβούλων!)
ενισχύει όλο το αυταρχικό ιεραρχικό πλέγμα της λειτουργίας των σχο-
λείων (καθηκοντολόγιο, διακριτοί ιεραρχικοί ρόλοι, αποψίλωση των
αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων), το ρόλο του απόλυτου μο-
νάρχη της σχολικής μονάδας, του διευθυντή-manager και τελικά του
αξιολογητή και του συμμετέχοντα σε αυτοαξιολόγηση. Με βάση το ΠΔ
79, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του
Διευθυντή! Η διάταξη του ΠΔ 201 σύμφωνα με την οποία «το εβδο-
μαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται από το Διευθυντή σε συ-
νεργασία με το διδακτικό προσωπικό» αντικαθίσταται με τη διάταξη
του ΠΔ 79 που προβλέπει ότι «Η σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου
προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του
σχολείου». Κατά τα άλλα οι όρκοι πίστης στη δημοκρατία του Συλλόγου
Διδασκόντων και οι θρήνοι για το «κακό ΣτΕ που δεν επιτρέπει τις
συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες» πήγαν περίπατο. Ωστόσο, η
διαδικασία διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος,
του προγράμματος λειτουργίας του ολοήμερου και του ορισμού υπεύ-
θυνων για το ολοήμερο είναι ενιαία και ο Σύλλογος διδασκόντων δεν
μπορεί να αποκλειστεί από κανένα μέρος της. Και το ξεκαθαρίζουμε:
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκχωρήσουμε αυτή την αρ-
μοδιότητα – και αυτή η αυθαιρεσία θα σπάσει στην πράξη.

Η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος
Εξαιρετικά αποκαλυπτική είναι και η στάση των συνδικαλιστικών

δυνάμεων στη ΔΟΕ απέναντι στο ΠΔ 79. Οι Παρεμβάσεις από την
πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε σταθερά στην πολιτική γραμμή της
απόσυρσης του ΠΔ 79. Υπέρ της απόσυρσης τοποθετήθηκε και η ΔΑ-
ΚΕ. Το ΠΑΜΕ από την πλευρά του, ενώ τοποθετείται συνολικά ενάντια
στο ΠΔ 79, δεν συμβάλλει ώστε να σχηματιστεί πλειοψηφία και να
καταγραφεί και σε ανακοίνωση η σχετική απόφαση. Η ΕΡΑ, σε μια
ακόμα επίδειξη κυβερνητικού συνδικαλισμού, εκτιμά ως θετικό το
ΠΔ 79, επισημαίνοντας ότι κάποια σημεία του πρέπει να βελτιωθούν.
Αντίστοιχα, στη λογική των θετικών και αρνητικών σημείων μπαίνουν
η ΔΗΣΥ και η ΑΕΚΚΕ, αρνούμενες να τοποθετηθούν συνολικά για τον
προσανατολισμό του και ενισχύοντας τη θέση τής ανοιχτά κυβερνη-
τικής ΕΡΑ. Έτσι, το ΔΣ της ΔΟΕ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημόσια
για το Προεδρικό Διάταγμα, ενώ, αντίθετα, αρκετοί Σύλλογοι ΠΕ, με
ανακοινώσεις τους ζητούν δημόσια την απόσυρσή του.

Ενάντια στο σχολείο της αριστείας αλλά και ενάντια στο ιδεολόγημα
των «ίσων ευκαιριών», ενάντια στο σχολείο του θρησκευτικού προση-
λυτισμού, της κατήχησης και των μεταξικής έμπνευσης μαθητικών πα-
ρελάσεων, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο της μορφω-
τικής ισότητας, για την κατάργηση των μαθητικών παρελάσεων, όλων
των λειτουργιών θρησκευτικού προσηλυτισμού. Το σχολείο πρέπει να
καλλιεργεί την ικανότητα των μαθητών να σκέπτονται, να διατυπώνουν
τις απόψεις τους, να διαμορφώνουν κριτική σκέψη και συνείδηση.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το ενιαίο δωδεκάχρονο δημό-
σιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προ-
σχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 αποκλει-
στικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο στα πλαίσια του 14χρονου εκπαι-
δευτικού σχεδιασμού.

* Ο Δ. Μαριόλης είναι μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., εκπρόσωπος των
Παρεμβάσεων Π.Ε.

Αν κανείς κοιτάξει, τα τελευταία περίπου τριάντα – σα-
ράντα χρόνια, τις διακηρύξεις των Υπουργών Παιδείας,
κάθε φορά που άλλαζαν το σύστημα πρόσβασης στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εκπλαγεί: Γιατί; Επειδή τα απο-
τελέσματα των νέων τρόπων πρόσβασης στα ΑΕΙ – ΤΕΙ ήταν
εντελώς αντίθετα από τις υποσχέσεις του Υπουργείου Παι-
δείας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να μπορεί κάποιος να
υποστηρίξει με στοιχεία, ότι όποτε το ΥΠΕΠΘ μιλάει για αλ-
λαγή των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να περιμένουμε
τα αντίθετα ακριβώς από όσα υπόσχεται ότι θα πετύχει.

Δεν υπάρχει Εξεταστικό σύστημα, τα τελευταία τριάντα
χρόνια, που να μην περιλάμβανε στην Εισηγητική του Έκθεση
σαν στόχους και σαν δικαιολογητικό λόγο της θέσπισής του:
• τον περιορισμό της παραπαιδείας,
• την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των μαθητών,
• την ισότητα ευκαιριών
• το άνοιγμα των πανεπιστημίων
• την ελεύθερη πρόσβαση
• το τέλος του «ασφυκτικού εναγκαλισμού» του Λυκείου από
τις απαιτήσεις των εξετάσεων για το πανεπιστήμιο,
• την φραστική καταδίκη της έμφασης στην απομνημόνευση

Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, καθόλου δεν
πρωτοτύπησε. Αφού επιτέθηκε στο σημερινό Λύκειο και στο
υπάρχον σύστημα πρόσβασης, «ανακαλύπτοντας» τα προ-
βλήματα, τις δυσλειτουργίες και τις στρεβλώσεις, ανακοί-
νωσε ως θεραπευτική αγωγή ένα προσχέδιο μέσα από το
οποίο προβάλλεται ένα πιο σκληρό, πιο ανταγωνιστικό, πιο
αριστοκρατικό, πιο πειθαρχημένο και πιο φθηνό «νέο» Λύ-
κειο και σύστημα πρόσβασης στις ανώτατες σχολές.

Να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις πριν συνεχίσουμε:
1. Το προσχέδιο για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρό-

σβασης του Υπουργείου Παιδείας κρύβει περισσότερα από
όσα αποκαλύπτει. Αν και φαίνεται καθαρά ότι διαπερνάται
από τη λογική «να δεις τι σούχω για μετά» είναι ήδη φανερό
από τώρα ότι πρόκειται για ένα ακόμη πιο ταξικό σχολείο
για λίγους και ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό σύστημα πρό-
σβασης για λιγότερους.

2. Πρόκειται για μια επιχείρηση αναδιάρθρωσης της Λυ-
κειακής βαθμίδας, του συστήματος πρόσβασης αλλά και της
Ανώτατης εκπαίδευσης (Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ μπαί-
νουν σε καθεστώς «λιποδιάλυσης»), με βάση την κατευθυν-
τήρια γραμμή του ΟΟΣΑ και της αντιστοίχισης της εκπαίδευ-
σης με τις νέες συνθήκες που έχει επιβάλει η μνημονιακή
χολέρα στη χώρα και στο λαό. Είναι φανερό ότι το κυρίαρχο
σύνθημα είναι η αντιστοίχιση της οικονομικοκοινωνικής θέ-
σης των νέων με το επίπεδο σπουδών τους.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ουσιαστικά η Γ΄ Λυκείου μετατρέπεται σε μια εξεταστική

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

Αριστοκρατικό,

Ανταγωνιστικό 

το ν έ ο Λύκειο 
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αρένα, επηρεάζοντας βεβαίως και τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου.
Μια Γ΄ τάξη εξοντωτική, με πολλαπλές εξεταστικές διαδικασίες που
όλες θα μετρούν για την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή. 

Είναι φανερό, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε μια
εκτίναξη της φροντιστηριοποίησης (το «άγιο δισκοπότηρο» των φρον-
τιστηρίων είναι οι εξετάσεις), ενώ την ίδια ώρα υποκριτικά κάνει κρι-
τική στο ρόλο των φροντιστηρίων και υπόσχεται τον περιορισμό τους.

Η υποκρισία των επιτελών του ΥΠΠΕΘ είναι πρωτοφανής, καθώς
μετατρέπουν τις λέξεις και τις έννοιες σε μισθοφόρους σκοπιμοτήτων.
Η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων δεν ήταν τίποτε περισ-
σότερο από μια αλλαγή ονόματος. Από τις Πανελλαδικές εξετάσεις
περνάμε στις «Κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις». Ενώ μιλάει για την
πρόσβαση σημειώνοντας ότι «κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές δια-
δικασίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο, τέλος Ιανουα-
ρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο», την ίδια ώρα υπο-
στηρίζει ότι «η θέσπιση του διαγωνίσματος 1ου τετραμήνου (Ιανουά-
ριος), που είναι κοινό για όλους τους υποψήφιους, έχει ως βασικό
στόχο να αποδραματοποιήσει τις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου, να
μειώσει το άγχος που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρίνονται σε μια
τρίωρη εξέταση». Και κάνοντας ασκήσεις στον παραπλανητικό λόγο
επισημαίνει ότι «η απόδοση του Ιανουαρίου θα συνυπολογίζεται στον
τελικό βαθμό μόνον αν βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου, άρα είναι μία
εξέταση που θα λειτουργεί ευνοϊκά για τους μαθητές. Δίνει, δηλαδή,
μια ευκαιρία για τη βελτίωση του βαθμού του Ιουνίου, δίνει ένα «μπό-
νους» που επιτρέπει στους υποψήφιους να μην αντιμετωπίζουν με το
σημερινό δέος τη δοκιμασία των τελικών εξετάσεων».

Ωστόσο η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν
που παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς ακριβώς στη συνέχεια
σημειώνει ότι «ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από κεντρικά οργα-
νωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου», στον οποίο
βαθμό απολυτηρίου θα μετράνε τα διαγωνίσματα του Γενάρη, τα οποία
ουσιαστικά θα έχουν χαρακτήρα πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα,
σημειώνεται ότι «την πρώτη χρονιά εφαρμογής, η συμμετοχή του απο-
λυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%)
και σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη
στην ενδοσχολική αξιολόγηση».

Συγκεκριμένα ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει:
«Α. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των 2 τετραμήνων. Οι βαθμοί

των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη τη συνολική συμμετοχή στην τάξη,
καθώς και

1. το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου, το οποίο διεξάγεται σε όλα τα
σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που κατα-
θέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές
έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη
διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα),

2. μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός
του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαι-
δευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα, όπου
ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώ-
νυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.

Β. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξε-
τάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις
του Ιουνίου αφορούν τέσσερα (4) μαθήματα. Πλην της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπό-
λοιπα τρία είναι μαθήματα εμβάθυνσης που επιλέγει κάθε
μαθητής/τρια».

Ουσιαστικά, δηλαδή, τόσο για το βαθμό του απολυτηρίου όσο και
για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα υπάρχουν δυο πα-
νελλαδικού τύπου εξεταστικές διαδικασίες, καθώς και γραπτή εργασία
σε κάθε μάθημα που θα απλώνονται σε όλη τη χρονιά, ακυρώνοντας
την όποια μορφωτική διαδικασία εξακολουθούσε να παραμένει στη
Γ’ Λυκείου. Αν μέχρι σήμερα η Γ΄ Λυκείου ήταν εξεταστικοκεντρική
και προσανατολισμένη στις πανελλαδικές εξετάσεις στο τετράγωνο,
τώρα αυτό γίνεται στον κύβο.

Όχι μόνο δεν θα έχουμε «αναβάθμιση και ενίσχυση του μορφωτικού
ρόλου του Λυκείου» όπως διακηρύσσει το Υπουργείο και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά ακριβώς το αντίθετο: «Κατασκευάζει» ένα πιο
σκληρό ταξικό Λύκειο - φροντιστήριο, φθηνό και χωρίς ανάσα για
τους τροφίμους του, αποκλειστικά προσανατολισμένο στη διαδικα-
σία της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση!

Είναι φανερό ότι το προσχέδιο υπακούει και εξυπηρετεί το στένεμα
των διόδων στο Λύκειο, την ώθηση της πλειονότητας των τελειοφοίτων
των Γυμνασίων σε ένα είδος επαγγελματικής εκπαίδευσης –κατάρτι-
σης, με εισβολή του ιδιωτικού και διεύρυνση της μαθητείας– απλή-
ρωτης εργασίας. Τα Λύκεια αριστοκρατικοποιούνται, μεταλλάσσονται
σε σχολεία για λίγους και μειώνεται δραστικά ο αριθμός τους.

Είναι επίσης προφανές ότι οι συντάκτες του προσχεδίου επιχειρούν
(με την κάλυψη ενός αναγεννησιακού λόγου για τη μείωση του εξετα-
στικού άγχους των μαθητών, των φροντιστηρίων και των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δαπανών), να τροχοπεδήσουν την κίνηση του μαθητικού
πληθυσμού, πολύ πριν αυτός φτάσει έξω από την είσοδο των Πανε-
πιστημίων, δρομολογώντας την πρόωρη έξοδο ενός τμήματος του μα-
θητικού πληθυσμού από την «κούρσα» του Λυκείου.

Η νέα δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνιστά ένα αριστοκρατικό σύ-
στημα, όπου θα κυριαρχεί η ταξική επιλογή, οι πολλαπλοί μηχανισμοί
μορφωτικού αποκλεισμού των παιδιών των ασθενέστερων τάξεων και
στρωμάτων και των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, η μαζική
στροφή στο σύστημα της μαθητείας και της απλήρωτης εργασίας, ακό-
μη και μετά το γυμνάσιο, η ταξική διαφοροποίηση των σχολείων με
βάση τους νόμους της αγοράς.

Η «κατάργηση των πανελλαδικών» είναι ο δούρειος ίππος για ένα
Λύκειο «αριστοκρατικό». Στόχος ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών να
οδηγηθεί σε Επαγγελματικές Σχολές. Μειωμένος θα είναι ο αριθμός
των μαθητών που θα συνεχίσει προς τα Λύκεια, με ομολογημένο στόχο
το 30% να κατευθύνεται προς τα ΓΕΛ και το 70% προς την τεχνική εκ-
παίδευση-κατάρτιση. Είναι βασικό προαπαιτούμενο του 3ου μνημόνιου
για την ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση), μέχρι το 2017,
το 33% των εκπαιδευομένων να συμμετέχουν στη μαθητεία. Το σχέδιο
είναι μόρφωση για τους λίγους – κατάρτιση για τους πολλούς!



γράφουν οι Γ. Καββαδίας-Χ. Κάτσικας

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

πειθαρχημένο, φροντιστηριοποιημένο,

και διαφοροποιημένο

και το σύστημα πρόσβασης
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Αυτόν ακριβώς το στόχο υπηρετεί και η πε-
ρίφημη πρόταση για το «Νέο Λύκειο». Λιγό-
τερο σχολείο – φτωχότερο σχολείο, για λι-
γότερους μαθητές και με λιγότερους εκπαι-
δευτικούς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΩΣΗΣ

Εκεί που κρύβει, ωστόσο, τα περισσότερα το προσχέδιο με τις αλ-
λαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης, είναι στο θέμα της επι-
χειρούμενης έξωσης χιλιάδων καθηγητών από το Λύκειο. Η φετινή
Α΄ τάξη του λεγόμενου νέου Λυκείου είναι μεταβατική και όπως έχει
ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας του χρόνου μαζί με τη νέα Β΄
τάξη του Λυκείου θα υπάρχει και μια νέα Α΄ τάξη του Λυκείου. Είναι
σίγουρο ότι και στις τρεις τάξεις θα υπάρχει περικοπή στο ωρολόγιο
πρόγραμμα.

Όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο 2011 - 2017, σύμφωνα
με τους τότε Υπουργούς Παιδείας, έγιναν “για παιδαγωγικούς και εκ-
παιδευτικούς λόγους” και είχαν στόχο την “ποιοτικότερη εκπαίδευση”.
Ωστόσο οι αναβαθμισμένες πολιτικές εξαπάτησης και οι «φαεινές»
ιδέες βασικό στόχο είχαν και έχουν τις περικοπές προσωπικού.

Έτσι και τώρα, αφενός με τη μείωση του ωρολογίου προγράμματος
και αφετέρου με τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, το αποτέλεσμα
θα είναι ο εξοστρακισμός μερικών χιλιάδων καθηγητών. 

Εξοστρακισμός που συνδέεται και με την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τρεις μέ-
ρες μετά τις πρώτες εξαγγελίες, ο Υπουργός
Παιδείας, σε συνέντευξή του στο Real Fm,
δήλωσε ότι «Το διαγώνισμα του Ιανουαρί-
ου θα είναι ένας τρόπος να δούμε αν οι δά-
σκαλοι και οι καθηγητές είναι αποτελε-
σματικοί. Διότι κι αυτοί οι άνθρωποι καμιά
φορά δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί». Οι
προθέσεις του υπουργού να προχωρήσει
στην εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών και να τη συνδέσει με τις επιδόσεις
των μαθητών είναι προφανείς.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠ-
ΠΕΘ, η Γ’ Λυκείου βαφτίζεται πλέον και επι-
σήμως «τάξη προπαρασκευαστική είτε για
τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά
το Λύκειο», ενώ η Α’ και η Β’ Λυκείου συ-
νεχίζουν να χαρακτηρίζονται «τάξεις γενι-
κής παιδείας», με τη Β’ Λυκείου να έχει πε-
ρισσότερα μαθήματα επιλογής. Συνολικά,
πάντως, προβλέπεται δραστική μείωση των
μαθημάτων σε όλο το Λύκειο, που προφα-
νώς διευκολύνει και την αντίστοιχη μείωση
προσωπικού.

Έτσι, στη Β’ Λυκείου υπάρχουν σήμερα 18 μαθήματα (16 υποχρεω-
τικά και 2 προσανατολισμού, σε 35 ώρες διδασκαλίας) και στο προ-
τεινόμενο σύστημα θα γίνουν 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επι-
λογής, σε 34 ώρες διδασκαλίας).

Στη Γ’ Λυκείου από τα 15 μαθήματα που υπάρχουν σήμερα (9 υπο-
χρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής, σε 32 ώρες), στο
νέο σύστημα θα υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής,
σε 29 ώρες), που θα διδάσκονται το καθένα για έξι ώρες τη βδομάδα.

Ταυτόχρονα, με την επιλογή όλων των μαθημάτων εκτός από τη Νέα
Ελληνική Γλώσσα – Γραμματεία και άλλων τριών που δεν έχουν ακόμη
ανακοινώσει (προφανώς για να αποσοβήσουν αντιδράσεις), το ενιαίο
πρόγραμμα σπουδών καταργείται και τα σχολεία οδηγούνται σε ακό-
μη πιο ταξική κατηγοριοποίηση.

Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα πρέπει να εκπονήσουν εκτενή εργασία
σε όλα τα μαθήματα με την καθοδήγηση – επίβλεψη του καθηγητή τους
(δεν μας είπαν σε ποιο χρόνο θα γίνεται αυτό). Η εργασία θα κατατίθεται
σε ειδική πλατφόρμα όπου θα ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής
και θα βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.

Πώς εννοούν, λοιπόν, την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στην εν-
δοσχολική αξιολόγηση, όταν τα δύο από τα τρία στοιχεία που συνυ-
πολογίζονται στο απολυτήριο (εξετάσεις Γενάρη και εργασίες – το
τρίτο είναι η συμμετοχή στην τάξη) θα αξιολογούνται από απρόσωπους
μηχανισμούς (ηλεκτρονικό σύστημα) για τις εξετάσεις του Γενάρη και
άγνωστους καθηγητές για τις εργασίες; 

Προβλέπεται, επίσης, η διαμόρφωση διδακτικού υλικού και τα
ατομικά προγράμματα σπουδών στο Λύκειο, δίνοντας τέλος και στα
δωρεάν βιβλία. Το νέο σχολείο των πολλαπλών αναλυτικών προ-
γραμμάτων, της ατομικής ευθύνης του εκπαιδευτικού και του ατο-
μικού προγράμματος του μαθητή, δεν είναι καν σχολείο, μετατρέ-
πεται σε χώρο μετάδοσης σκόρπιων πληροφοριών και απόκτησης
δεξιοτήτων. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη της «εκμάθησης της μά-
θησης», με στόχο την επιλεκτική αξιοποίηση τεμαχισμένων γνώσεων
σε συνθήκες εργασίας που αλλάζουν. Μιλάμε για την εξοικείωση του
μαθητή με δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά εργασίας, τον εφο-
διασμό του με ένα “κουτί πρώτων βοηθειών” γεμάτο από βασικές
γνώσεις / δεξιότητες με τις οποίες θα βγει στην αγορά εργασίας.

Στην εποχή της ευαλσφάλειας, της συντριβής της μόνιμης εργασίας
και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η γενική παιδεία ισοπεδώνεται
και αποθεώνονται οι αποσπασματικές «δεξιότητες»: ο χειρισμός πλη-
ροφοριών αντί της κριτικής σκέψης, ο κατακερματισμός της γνώσης
σε χρήσιμα στοιχεία. Αυτή η χρησιμοθηρία οδηγεί στην αδυναμία συ-
νολικής θεώρησης του σύγχρονου κόσμου, εξήγησης και αμφισβήτη-
σής του. Οικοδομούν ένα σχολείο που θα παράγει εργατικό δυναμικό
φτηνό, χωρίς δικαιώματα, αλλά καταρτισμένο με εκείνες τις χρη-
στικές δεξιότητες που απαιτεί η αγορά και το κεφάλαιο.

Επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα σχολείο που το πρόγραμμά του
θα διαμορφώνεται από ΜΚΟ, άλλα «ευαγή ιδρύματα» και επιχει-
ρήσεις, θεμελιώνοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την
αξιολόγηση και την «αυτονομία» των σχολείων. Η περιβόητη «αυ-
τονομία» σημαίνει ότι τα σχολεία θα τα βγάζουν πέρα μόνα τους,
χωρίς επαρκή κρατική χρηματοδότηση, απευθυνόμενα στους γονείς
και χορηγούς.

Η «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, η οποία στην πιο ακραία
έκφρασή της θα συνδέεται με τις εξεταστικές επιδόσεις των μαθητών,
εκτός του ισοπεδωτικού της χαρακτήρα, θα χωρίζει τα σχολεία σε κα-
τηγορίες, θα οξύνει το μεταξύ τους ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντας
εκπαιδευτικές και κοινωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τούς τρό-
πους χρηματοδότησης, βάζοντας τους χορηγούς από το παράθυρο και
τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία, οδηγώντας πολλά
σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο.

Σε αυτή την κατεύθυνση οδηγεί η μείωση και η επιλογή των μα-
θημάτων. Και αυτό γιατί συνδέεται αναπόσπαστα με αναγκαστικές
μετεγγραφές μαθητών. Είναι αδύνατον ένα σχολείο να μπορέσει να
δημιουργήσει τμήματα με όλες τις πιθανές επιλογές και αυτό θα υπο-
βοηθήσει τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις λυκείων, όπου όλα θα
λειτουργούν με την κανονικότητα(!) του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον οποίο
δεν πρέπει να υπάρχουν σχολεία με λιγότερους από 250 μαθητές...

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Οι αλλαγές που προοιωνίζονται στην εκπαίδευση αποτελούν τομή

και αφορούν τους πάντες. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Και
μόνο αν αντιμετωπιστούν με συνέχεια και συνέπεια με τη μορφή του
πανεκπαιδευτικού μετώπου μπορούν να ματαιωθούν. Και σε αυτό πρέ-
πει να κατατείνουν όλες οι προσπάθειες, αυτή πρέπει να είναι η κα-
τεύθυνση και η γραμμή του αγώνα για να μην περάσει και να ανατραπεί
το νέο αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα  .



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ

Νέο Λύκειο: Βίαιη επέλαση στα μορφωτικά δικαιώματα 

των μαθητών, στο δημόσιο σχολείο και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές και γονείς
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και το

υπουργείο Παιδείας, δίνουν τα χέρια με τα
επιτελεία του ΟΟΣΑ της ΕΕ και του ΣΕΒ και
επελαύνουν με τον πιο αντιδραστικό τρόπο
στο DNA της δημόσιας εκπαίδευσης!

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε
δηλώσει πως όλες οι αλλαγές και οι “παρεμ-
βάσεις” στην εκπαίδευση θα γίνουν “μέσα
στο πλαίσιο που επιβάλλουν οι μνημονιακές
δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στους
δανειστές”. Και να που οι εξαγγελίες του κ.
Γαβρόγλου το επιβεβαιώνουν με τον πιο
αποκρουστικό τρόπο! Δεν αφήνουν τίποτα
όρθιο από το ήδη καθημαγμένο σώμα της
λυκειακής βαθμίδας και στη θέση του απλώ-
νουν την απόλυτη έρημο: τόσο για τα μορ-
φωτικά δικαιώματα των μαθητών και το μέλ-
λον τους, όσο και για τα εργασιακά δικαιώ-
ματα των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα: Η κυβέρνηση, το υπουρ-
γείο «Παιδείας», οι επιτελείς τους, ο ΣΕΒ,
ο ΟΟΣΑ και η μνημονιακή χολέρα που έχουν
αποδεχτεί και επιβάλει πάνω στη χώρα και
το λαό μας γνωρίζουν ότι η γνώση είναι δύ-
ναμη. Και επιχειρούν να την εξοστρακίσουν
διά παντός από το ελληνικό σχολειό. Ακρι-
βώς τότε που οι μαθητές έχουν τη δυνατό-
τητα να κρίνουν, να συγκρίνουν, να συνθέτουν
προγενέστερες γνώσεις, να αναγνωρίζουν
τον εαυτό τους, τον κόσμο και την κοινωνία
μέσα στην οποία ζουν, ακριβώς τότε –στη Β΄
και Γ΄ Λυκείου– το υπουργείο τούς λέει ότι
πρέπει να τα ξεχάσουν όλα. Η αξία της γνώ-
σης, που πάσχιζαν να τους «περάσουν» οι
δάσκαλοί τους από το νηπιαγωγείο έως την
Α΄ Λυκείου, δεν υφίσταται ως τέτοια. 

Διαγράφουν, λοιπόν, τα γνωστικά αντι-
κείμενα που –με άλλο αναλυτικό πρόγραμμα
και άλλα βιβλία (και όχι μόνο)– θα μπορού-
σαν να εμφυσήσουν στους μαθητές το ενδια-
φέρον για μάθηση και μειώνουν δραστικά τα
μαθήματα από 18 στη Β΄ Λυκείου σε 10 και
από 15 στη Γ΄ Λυκείου σε 7! 

Να σημειώσουμε ότι ο κλάδος των καθη-
γητών στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στα Χανιά
είχε διαφωνήσει έντονα με τα Αναλυτικά
Προγράμματα και τα βιβλία που προωθούν-
ταν και τελικά επιβλήθηκαν στα σχολεία.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στην Α΄ και
Β΄ Δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται 10 μα-
θήματα, ενώ στην Ε΄ και ΣΤ΄ διδάσκονται 13.

Το υπουργείο θεωρεί, δηλαδή, ότι οι έφηβοι
μαθητές πρέπει να διδάσκονται λιγότερα μα-
θήματα απ’ ό,τι στο δημοτικό κι ότι αυτό τά-
χατες είναι για το καλό τους!

Ταυτόχρονα, με την επιλογή όλων των μα-
θημάτων εκτός από τη Νέα Ελληνική Γλώσ-
σα – Γραμματεία και άλλων τριών που δεν
έχουν ακόμη ανακοινώσει (προφανώς για να
αποσοβήσουν αντιδράσεις), το ενιαίο πρό-
γραμμα σπουδών καταργείται και τα σχο-
λεία οδηγούνται σε ακόμη πιο ταξική κα-
τηγοριοποίηση.

Όμως, μ’ ένα σμπάρο το υπουργείο χτυπά
πολλά τρυγόνια.

Η μείωση και η επιλογή των μαθημάτων
οδηγεί αναπόδραστα σε αναγκαστικές με-
τεγγραφές μαθητών (σε πρώτη φάση), γιατί
είναι αδύνατον ένα σχολείο να μπορέσει να
δημιουργήσει τμήματα με όλες τις πιθανές
επιλογές, και (σε δεύτερη φάση) θα υποβοη-
θήσει τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις
λυκείων, όπου όλα θα λειτουργούν με την
κανονικότητα(!) του ΟΟΣΑ – σύμφωνα με τον
οποίο δεν πρέπει να υπάρχουν σχολεία με
λιγότερους από 250 μαθητές.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς, μαύρο φίδι
που τους έφαγε. Πλεονάσματα εκρηκτικά
σε όλες τις ειδικότητες και αναγκαστική κι-
νητικότητα. Διορισμοί τέλος και παγίωση
της αδιοριστίας. Προσλήψεις αναπληρωτών
με το σταγονόμετρο.

Το παζλ θα συμπληρώσει η μεθοδευμένη
μείωση του μαθητικού δυναμικού που εισά-
γεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο
Υπουργός Παιδείας δήλωσε πρόσφατα ότι
σκέφτεται να θέσει βάσεις εισαγωγής για
κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο εφιάλτης, όμως, δεν τελειώνει εδώ. Πο-
λύ εύχαρις ο κος υπουργός εξήγγειλε την
κατάργηση των πανελλαδικών, τη μετονομα-
σία τους σε «κεντρικά οργανωμένες» (έχουν
φαντασία οι επιτελείς του υπουργείου!) και
το διπλασιασμό τους. Η θέσπιση των εξε-
τάσεων του Ιανουαρίου, που είναι κοινές για
όλους τους υποψήφιους, είπε πως έχει ως
βασικό στόχο «να αποδραματοποιήσει τις τε-
λικές εξετάσεις του Ιουνίου, να μειώσει το
άγχος που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρί-
νονται σε μια τρίωρη εξέταση».

Παίζει «εν ου παικτοις» ο κύριος υπουρ-
γός. Οι εξετάσεις πάντα προκαλούν άγχος.
Πόσο μάλλον όταν έχουν πανελλαδικό χαρα-

κτήρα. Και στη συνέχεια ψεύδεται όταν λέει
ότι «η απόδοση του Ιανουαρίου θα είναι μία
εξέταση που θα λειτουργεί ευνοϊκά για τους
μαθητές» καθώς «θα συνυπολογίζεται στον
τελικό βαθμό μόνον αν βελτιώνει τον βαθμό
του Ιουνίου». Διότι, σε άλλο σημείο των
εξαγγελιών του (για να μην είναι εύκολος ο
συσχετισμός), λέει ότι ο βαθμός του Ιανουα-
ρίου θα συνυπολογίζεται στο βαθμό του απο-
λυτηρίου, που θα συμμετέχει στο βαθμό πρό-
σβασης στα ΑΕΙ την πρώτη χρονιά κατά 20%
«και σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμ-
πεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική
αξιολόγηση».

Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα πρέπει να εκ-
πονήσουν εκτενή εργασία σε όλα τα μαθή-
ματα με την καθοδήγηση – επίβλεψη του κα-
θηγητή τους (δεν μας είπαν σε ποιο χρόνο
θα γίνεται αυτό). Η εργασία θα κατατίθεται
σε ειδική πλατφόρμα όπου θα ελέγχεται για
την περίπτωση αντιγραφής και θα βαθμολο-
γείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού
μητρώου.

Πώς εννοούν, λοιπόν, την εμπέδωση της
εμπιστοσύνης στην ενδοσχολική αξιολό-
γηση, όταν τα δύο από τα τρία στοιχεία που
συνυπολογίζονται στο απολυτήριο (εξετάσεις
Γενάρη και εργασίες – το τρίτο είναι η συμ-
μετοχή στην τάξη) θα αξιολογούνται από
απρόσωπους μηχανισμούς (ηλεκτρονικό σύ-
στημα) για τις εξετάσεις του Γενάρη και
άγνωστους καθηγητές για τις εργασίες; 

Εννοούν ότι οι μαθητές πρέπει να εμπεδώ-
σουν ότι η προηγούμενη αξιολόγησή τους, με
τη συμφωνία τους ή και τη διαφωνία τους με
τον καθηγητή τους, με την αιτιολόγηση του
βαθμού και τον εντοπισμό των λαθών, τελεί-
ωσε. Ο βαθμός θα είναι κάτι σαν θέσφατο
που δεν μπορούν να το κρίνουν, απλά πρέπει
να το αποδεχθούν. Και πρέπει, επίσης, να ε-



σωτερικεύσουν τις
επιταγές ΕΕ και ΟΟ-
ΣΑ, ότι είναι τάχα-
τες αναγκαίο να
αξιολογούνται συ-
νέχεια. Και στο σχο-

λείο και όταν βγουν στην αγορά εργασίας. Κι
αν δεν πάρουν καλό βαθμό ή αν δεν μπουν
στο Πανεπιστήμιο, δεν φταίει το εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Κι αν δεν βρουν δουλειά δεν
φταίει ο καπιταλισμός που έχει εξακοντίσει
τα ποσοστά ανεργίας σε δυσθεώρητα ύψη.
Φταίνε οι ίδιοι που δεν έχουν «αξιοπρεπές»
portfolio και δεν στάθηκαν «επάξια» απέ-
ναντι στον άγνωστο αξιολογητή τους.

Με τις διπλές πανελλαδικές ή «κεντρικά
οργανωμένες» εξετάσεις και την εκπόνηση
των εργασιών το υπουργείο βομβαρδίζει το
Λύκειο, μετατρέποντας ουσιαστικά τη Γ΄ Λυ-
κείου σε εξεταστική αρένα και επιδρώντας
καταλυτικά, βεβαίως, και στις υπόλοιπες
τάξεις. Προσδένει το Λύκειο με το σύστημα
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
πιο ασφυκτικά από ποτέ και εξαφανίζει τον
παιδαγωγικό του ρόλο. Τσακίζει τη μαθη-
τική εφηβεία επιβάλλοντας την απόλυτη
πειθαρχία που προϋποθέτει ο απίστευτος
φόρτος εργασίας που επωμίζονται οι μαθη-
τές και εξαχνώνει τις όποιες ανάσες έχουν
απομείνει στο Λύκειο (πολιτιστικές δραστη-
ριότητες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ακόμη
περίπατοι και εκδρομές).

Στους ισχυρισμούς του κ. Γαβρόγλου ότι
με το νέο σύστημα θα χτυπήσει την παρα-
παιδεία αντιτάσσουμε ότι το Νέο Λύκειο εί-
ναι πεδίο δόξης λαμπρό για τα φροντιστή-
ρια. Οι μαθητές θα προσφεύγουν σ’ αυτά
πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι μέχρι τώρα και για
περισσότερα διδακτικά αντικείμενα. Πλάι,
μάλιστα, στα φροντιστήρια ή και μέσα σ’
αυτά θα αναπτυχθούν γραφεία συγγραφής
εργασιών. 

Ο φόρτος και η πίεση των συνεχών εξε-
τάσεων ειδικά στη Γ΄ Λυκείου και το κόστος
προετοιμασίας που θα επιφέρουν, θα είναι
ένας βασικός αποθαρρυντικός παράγοντας
για πολλούς μαθητές να φοιτήσουν στο Γε-
νικό Λύκειο. Είναι η δεύτερη προσπάθεια,
μετά τη μεταρρύθμιση Αρσένη το 1997,
για την απόλυτη συρρίκνωση του Γενικού
Λυκείου που θα οδηγήσει αναπόφευκτα
σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολι-
κών μονάδων.

Τρεις μέρες μετά τις πρώτες εξαγγελίες,
ο Υπουργός Παιδείας, σε συνέντευξή του στο
Real Fm, δήλωσε ότι «το διαγώνισμα του
Ιανουαρίου θα είναι ένας τρόπος να δούμε
αν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι απο-
τελεσματικοί. Διότι κι αυτοί οι άνθρωποι
καμιά φορά δεν είναι τόσο αποτελεσματι-
κοί». Οι προθέσεις του υπουργού να προ-
χωρήσει στην εξωτερική αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και να την συνδέσει με τις

επιδόσεις των μαθητών είναι προφανείς.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών

μέσα από «εθνικά αντικειμενικές διαδικα-
σίες», θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για
την «αντικειμενική» αξιολόγηση των σχο-
λικών μονάδων και των εκπαιδευτικών (κα-
τά ΟΟΣΑ). Δηλαδή θα καταργηθούν ως δια
μαγείας οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
που επιδρούν άμεσα στις μαθησιακές δυνα-
τότητες των μαθητών. Στα πλαίσια του αυτό-
νομου (οικονομικά κλπ) σχολείου που απαιτεί
ο ΣΕΒ και όλες οι εν δυνάμει κυβερνητικές
δυνάμεις, η αποδυνάμωση των Δημόσιων
σχολείων, κύρια στις οικονομικά υποβαθμι-
σμένες περιοχές, θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

Η αναμενόμενη συρρίκνωση του Νέου
Γενικού Λυκείου θα υπέθετε κανείς ότι θα
επιφέρει την ενδυνάμωση του Επαγγελμα-
τικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Για το ΕΠΑΛ το
Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανοίξει τα
χαρτιά του. Οι εξαγγελίες αναφέρουν την
δυνατότητα των μαθητών του Γενικού Λυ-
κείου να παρακολουθήσουν και μαθήματα
των ΕΠΑΛ. Όμως δεν αναφέρουν αν οι μα-
θητές των ΕΠΑΛ θα παίρνουν απολυτήριο
ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου. Οι
σχεδιασμοί και οι αποφάσεις του Υπουρ-
γείου Παιδείας, με τη θεσμοθέτηση της
Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης και της αντίστοι-
χης Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τη συμ-
μετοχή πολιτικών και διοικητικών στελε-
χών των Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας
και του ΟΑΕΔ, δείχνουν την κατεύθυνση

των επιλογών της ΕΕ για την εφαρμογή συ-
στημάτων μάθησης με βάση την εργασία
(συστήματα μαθητείας) για τους μαθητές
που τελειώνουν την Α΄ Λυκείου. Η εφαρμο-
γή αυτών των επιλογών επιτάσσει τη μετα-
τόπιση μεγάλου μέρους των μαθητών απ’
τη Λυκειακή βαθμίδα σε συστήματα κα-
τάρτισης με βάση την μαθητεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές και γονείς 
Οι εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας για

το «Νέο Λύκειο» και την εισαγωγή στα Πα-
νεπιστήμια δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει
στα σκαριά μια από τις πιο αντιδραστικές
μεταρρυθμίσεις, ένα έκτρωμα για τη δημό-
σια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

«Κατασκευάζουν» ένα πιο σκληρό ταξι-
κό Λύκειο - φροντιστήριο, φθηνό και χωρίς
ανάσα για τους μαθητές του, αποκλειστικά
προσανατολισμένο στη διαδικασία της πρό-
σβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η αξιολόγηση των μαθητών θα είναι ανε-
λέητη και συνεχής. Η τάξη, το τμήμα, οι
συμμαθητές, ο δάσκαλος τελειώνουν στο
Γυμνάσιο. Το Λύκειο στην πραγματικότητα
δεν διαμορφώνεται απλά για λίγους και
εκλεκτούς, δεν θα υπάρχει πια. Τη θέση
του παίρνει το «αέναο κυνήγι» των βαθ-
μών μέσω ατομικών διαδρομών και προ-
γραμμάτων σπουδών, διαφοροποιημένης
μάθησης, ευελιξίας, με προφανή πια τα
αρνητικά μορφωτικά και κοινωνικά απο-
τελέσματα για τους μαθητές. Η δυνατότητα
πρόσβασης στα ΑΕΙ απομακρύνεται ακόμη
περισσότερο για τους πολλούς, ενώ η μα-

❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�καλοκαίρι 201716

Στη συνάντηση με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, την Πέμπτη 14/9/2017, ο Υπουργός Παιδείας της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι μόνο δεν έδωσε καμιά θετική απάντηση στα οξυμμένα
και επείγοντα προβλήματα του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών, αλλά επι-

χείρησε για άλλη μια φορά να αξιοποιήσει επικοινωνιακά τη συνάντηση αυτή για την καλ-
λιέργεια κλίματος συναίνεσης και διαλόγου, προκειμένου να υλοποιήσει το αντιδραστικό
σχέδιο για το Νέο Λύκειο που εξήγγειλε ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. 

Οι “φιλοφρονήσεις” προς το Δ.Σ της ΟΛΜΕ συνοδεύτηκαν από την άρνησή του να γίνει
ουσιαστική συζήτηση για το Λύκειο γιατί «επιδιώκει να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων σε
βάθος και συζήτηση με την ΟΛΜΕ για αυτό», προτείνοντας να φτιαχτεί μια ομάδα εργασίας
με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ (!), για να συζητηθεί αποκλειστικά το θέμα του Λυκείου. 

Στις διαπιστώσεις μας ότι οι βασικοί άξονες του νέου Λυκείου έχουν εξαγγελθεί και
άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει από μηδενική βάση και πως το σχέδιο για το Λύκειο
θα προκαλέσει νέα εκρηκτικά πλεονάσματα εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις ήταν γενικό-
λογες και ασαφείς. Ήταν δε χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας
ότι βλέπουν τους καθηγητές σε επίπεδο περιφέρειας.

Ο υπουργός, λοιπόν, κάλεσε το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε συνάντηση, για να μη συζητήσει μαζί
του. Στάση βασικά απαξιωτική. Την προσπερνάμε όμως, γιατί κι άλλοι προκάτοχοι του κ.
Γαβρόγλου απαξίωσαν την ΟΛΜΕ και τον κλάδο των καθηγητών και είδαν τα χαΐρια τους. 

Ο κ. Γαβρόγλου αρνήθηκε να συζητήσει με το ΔΣ γιατί γνώριζε την αντίθεσή του
στους βασικούς άξονες των εξαγγελιών του. Επέλεξε, λοιπόν, να κάνει κίνηση τακτικής
με την οποία επιδιώκει να σύρει τους εκπαιδευτικούς σ’ ένα διάλογο για κάποιες λε-
πτομέρειες, πιστεύοντας ότι έτσι θα τους κάνει να παραβλέψουν τη φιλοσοφία και τις

Για τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ 
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θητεία και η φθηνή κατάρτιση είναι το «κο-
στούμι» για τους περισσότερους έφηβους.

Για τους καθηγητές, το περιβάλλον που
διαμορφώνεται είναι η απομείωση του
παιδαγωγικού τους ρόλου και η κατάργη-
ση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος.
Πλήρης ευελιξία και κινητικότητα για
όλους. Προεξοφλούν μετακινήσεις προσω-
πικού, απώλεια του γνωστικού αντικειμένου
και ανάγκη κατάρτισης και επιμόρφωσης
για τη διδασκαλία νέων αντικειμένων. Η
αξιολόγηση του προσωπικού και του σχο-
λείου είναι το επόμενο βήμα και θα συνδέ-
εται άμεσα με τα μαθησιακά αποτελέσματα
των μαθητών. Με κυνικό και ωμό τρόπο
(από το πόρισμα Λιάκου, που αντιγράφουν
στα βασικότερα σημεία του) έχουν κατα-
λήξει στο συμπέρασμα, πως για «όσους
είτε δεν μπορούν είτε δεν επιθυμούν να
ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, τότε να μετα-
ταγούν σε άλλες υπηρεσίες εκτός σχολι-
κής τάξης». Για άλλη μια φορά αποδει-
κνύεται πως δεν υπάρχει «καλή αξιολόγη-

ση» χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές και γο-

νείς. Να μην ανεχτούμε στον 21ο αιώνα με
τη τεράστια ανάπτυξη της γνώσης, της τε-
χνολογίας και της επιστήμης, η παιδεία των
παιδιών μας να γυρίσει χρόνια πίσω, ενώ
μπορούν να απολαμβάνουν ολόπλευρη
μόρφωση, σύγχρονο, ενιαίο, 12χρονο, δη-
μόσιο και δωρεάν σχολείο με όλα τα παι-
διά μέσα, χωρίς αποκλεισμούς. Να μην
ανεχθούμε το μέλλον τους να είναι η σύγ-
χρονη δουλεία, χωρίς δικαιώματα. 

Να μην ανεχθούμε να τσακίζονται τα
εργασιακά μας δικαιώματα και η ζωή μας.
Να μην ανεχθούμε τον εμφύλιο που προ-

σπαθούν να επιβά-
λουν μεταξύ μας,
γιατί τότε δε θα
σωθεί κανείς. 

3 Από τώρα
πρέπει να ορθώ-
σουμε τείχος στο σχέδιο τους. ΟΙ ΕΛΜΕ, το
κάθε σχολείο και ο κάθε συνάδελφος θα
πρέπει να ενημερώσουν γονείς και μαθητές
και να οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις
ανατροπής αυτής της αντιδραστικής αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής. 

3 Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ.Ε. θα
συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σ’
αυτή τη νέα πρόκληση.

3 Η ΟΛΜΕ πρέπει να πάρει άμεσα θέση
ενάντια στα προωθούμενα μέτρα, να καλέ-
σει Γενικές Συνελεύσεις και να οργανώσει
την αντίσταση του κλάδου. 

3 Ο λόγος είναι και πάλι στον κλάδο, με
τις συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις, τις κι-
νητοποιήσεις. 

3 Εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς
συγκροτούμε ενιαίο πανεκπαιδευτικό μέ-
τωπο αντίστασης ενάντια στην αντιεκπαι-
δευτική λαίλαπα της κυβέρνησης!

αρχές του σχεδίου του για το Λύκειο. Δεν το κρύβει άλλωστε. Σε
νέα του δήλωση, μετά τη συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ανέφερε
ότι «Η φιλοσοφία και οι αρχές του σχεδίου είναι δεδομένες, όπως
τις περιέγραψε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, και βάσει αυτών
κάλεσα την ΟΛΜΕ, μέσω μιας Ομάδας Εργασίας που θα συστή-
σουμε, να καταθέσει τις δικές της προτάσεις. Οι συναντήσεις αυ-
τές εντάσσονται στο πλαίσιο του διαλόγου που έχουμε ξεκινήσει
με τα κόμματα και τους φορείς. (...) Οποιαδήποτε πρόταση βελ-
τιώνει το σχέδιο που έχουμε καταθέσει είμαστε έτοιμοι να την
αποδεχθούμε αρκεί να μην αλλοιώνει τη βασική φιλοσοφία του
σχεδίου μας. Αυτή άλλωστε είναι και η πεμπτουσία του διαλό-
γου.(...) Η πρόταση που έχει κατατεθεί για την αναβάθμιση του
Λυκείου είναι σαφής και διαμορφώνει, επιτέλους, τους όρους για
μία ουσιαστική δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να συζη-
τήσουν και εν τέλει να συμφωνήσουν για ένα Λύκειο που θα παρέχει
λιγότερη γνώση, θα έχει λιγότερους μαθητές, θα εργάζονται λιγότεροι
καθηγητές, θα έχει περισσότερες εξετάσεις και θα αξιολογείται με
βάση τις επιδόσεις των μαθητών.

Εμείς απαντάμε ότι το όραμα του κ. Γαβρόγλου και της Κυβέρ-
νησης για το νέο Λύκειο είναι εφιάλτης για τους μαθητές μας, τους
γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς. Εντάσσεται στις γενικότερες

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ για στροφή απ’ την εκπαίδευση
στη φτηνή κατάρτιση. Δεν φτιασιδώνεται όσο και αν διορθωθεί μέσα
από “καλές προτάσεις”. 

Το γεγονός ότι η καθολική αντίσταση που συναντούν οι εξαγγελίες
του αναγκάζει τον υπουργό να κάνει κινήσεις τακτικής, είναι για
μας μια πρώτη νίκη. Οι αοριστίες για το χρονοδιάγραμμα παρου-
σίασης και κατάθεσης του αναλυτικού σχεδίου, σε συνδυασμό με
το κάλεσμα σε ένα νέο γύρο προσχηματικού, κακόφημου διαλόγου
έχει δύο όψεις. Από τη μια δείχνει το φόβο της κυβέρνησης από τις
αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κινήματος που θα προκαλέσει και
ήδη έχουν φανεί από την αντιδραστική αλλαγή στο DNA του δημό-
σιου σχολείου, από την άλλη επιδιώκει να κρατήσει το πλεονέκτημα
του αιφνιδιασμού έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει ένα κλίμα
συναίνεσης και τελικά υποταγής στην πολιτική της.

Υποσχόμαστε στον υπουργό ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει
αυτό το έκτρωμα.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και το
σύνολο της κοινωνίας, να ορθώσουμε ανάστημα για να μην περάσουν
αυτά τα σχέδια.(...)
Οι εκπρόσωποι των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στο ΔΣ της ΟΛΜΕ

Μαρία Δανιήλ, Δημήτρης Καρυώτης
Αθήνα 16/9/2017

ΠΑΡΕΜ
ΒΑΣΕΙΣ  Δ.Ε.

με το Γαβρόγλου και η ντρίΜπλα για το Νέο Λύκειο

1 ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ - ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ
1 ΕΝΙΑΙΟ 12ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
1 ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
1 ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ τους ΜΑΘΗΤΕΣ και το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ΒΛΑΠΤΕΙ

ΣΟΒΑΡΑ τις ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1 ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ, ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΘΑ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ
6/9/2017



Συμμαθητές - τριες,

Ά λλη μια σχολική χρονιά γεμάτη
άγχος και πίεση ξεκίνησε, με
εξαντλητικά ωράρια, σπίτι-σχο-

λείο-φροντιστήριο και όλα αυτά για να
κριθεί η ζωή μας σε μια(;) τρίωρη εξέ-
ταση. Αυτή η κατάσταση μαζί με πολλά
άλλα προβλήματα είναι το αποτέλεσμα
της πολιτικής των μνημονίων που ακο-
λουθούν η σημερινή και οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, κάτω από τις εντολές
της ΕΕ και του ΔΝΤ. Μια πολιτική που
διαμόρφωσε “σχολεία” με πετσοκομμέ-
νη χρηματοδότηση, χωρίς θέρμανση και
λεφτά για να καλυφθούν έστω τα στοι-
χειώδη λειτουργικά έξοδα, με καθηγητές
να έρχονται το ...Γενάρη ή καθόλου, το
ίδιο και τα βιβλία. Και να μην ξεχνάμε
τις συγχωνεύσεις σχολείων και τμημά-
των, όπου οδηγούν σε σχολεία εκτρώμα-
τα των 300 μαθητών, σε τμήματα, εργα-
στήρια και κατευθύνσεις με 25-30 άτομα,
στοιβαγμένοι σαν τα κοτόπουλα. Ταυτό-
χρονα κι αφού έχουν διαμορφώσει αυτή
τη ζοφερή κατάσταση στα σχολεία που
απειλεί ευθέως την λειτουργικότητά
τους, το Υπουργείο Παιδείας θα έρθει να
“αξιολογήσει” σχολεία και καθηγητές,
ώστε να βγάλει τα πρώτα “κακά” και να
κόψει ακόμα περισσότερο τη χρηματο-

δότηση και τους δεύτερους “κακούς”,
ώστε να έχει πρόσχημα για απολύσεις
εκπαιδευτικών.

Αυτή την επίθεση ουσιαστικά στο δι-
καίωμά μας στη δημόσια δωρεάν εκ-
παίδευση έρχεται να εντείνει το “νέο
Λύκειο” του Υπουργείου κομμένο και
ραμμένο στις εντολές ΟΟΣΑ-ΕΕ-ΔΝΤ.
Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα φτιάξει ένα
Λύκειο “Γενικής Παιδείας”, στην Β’ και
στην Γ’ Λυκείου καταργεί τα περισσότερα
μαθήματα Γενικής Παιδείας. Έλεγε ότι
θα καταργήσει τις πανελλήνιες, αλλά θε-
σμοθετεί δύο πανελλήνιες εξετάσεις (τον
Γενάρη και τον Ιούνη στη Γ’ Λυκείου) και
διάφορα project-εργασίες για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Είναι φανερό πως το σχολείο μετατρέ-
πεται ακόμα περισσότερο σε ένα εξετα-
στικό κέντρο, που θα λειτουργεί με
όρους φροντιστηρίου. 

Οι ταξικοί φραγμοί μεγαλώνουν, αφού
όποιος δεν έχει λεφτά να πάει στα...
πραγματικά φροντιστήρια δεν έχει και
θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Παγιώνεται το καθεστώς των αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών και των μηδενι-
κών διορισμών, αφού λιγότερα μαθήματα
αντιστοιχούν σε λιγότερους καθηγητές. 

Με το “νέο” Λύκειο, η ΝΔ ουσιαστικά
συμφωνεί και πάει ένα βήμα παραπέρα,

ζητώντας την κατάργηση του άρθρου 16,
δηλαδή της δημόσιας δωρεάν εκπαί-
δευσης! 

Συμμαθητές-τριες,
Η ΕΕ, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, οι ιμπεριαλι-

στές με τα κόμματά τους εδώ διαμορ-
φώνουν ένα ακόμα πιο ταξικό σχολείο
και πανεπιστήμιο που δεν θα χωρά τη
μεγάλη πλειοψηφία. Με τα αλλεπάλλη-
λα μνημόνιά τους ετοιμάζουν για τη γε-
νιά μας  ένα παρόν και μέλλον μετανά-
στευσης, ανεργίας ή στην «καλύτερη»
περίπτωση εργασίας με κομμένους μι-
σθούς και δικαιώματα. Την ίδια στιγμή,
στη γειτονιά μας, βομβαρδίζουν και λε-
ηλατούν χώρες, δημιουργώντας το με-
γαλύτερο προσφυγικό ρεύμα των τελευ-
ταίων 70 χρόνων. 

Δεν πρέπει να δεχτούμε αυτήν την
κατάσταση! Είναι ανάγκη να ξαναζων-
τανέψουμε τα 5μελή και τα 15μελή, τις
Συνελεύσεις στα σχολεία μας. Να συ-
ζητήσουμε για το νέο Λύκειο, να πά-
ρουμε αγωνιστικές αποφάσεις για να
μην περάσει συνολικά αυτή η πολιτική!
Να δημιουργήσουμε κοινό μέτωπο με
τους γονείς και τους καθηγητές μας,
γιατί μόνο συλλογικά μπορούμε να αν-
τισταθούμε!
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Με αγώνες να ανατρέψουμε 
το “νέο” λύκειο!

Μαθητική Πορεία

Κοινό μέτωπο μαθητών-γονιών-εκπαιδευτικών 
για την ανατροπή της αντιλαϊκής-αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!
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(...) Απ’ την περσινή σχολική χρονιά είχαμε καταγγείλει την πραγματοποίηση του θεσμού των Δημιουργικών Ερ-
γασιών ως διαδικασία, αφού δεν προάγει ούτε τη μαθητική δημιουργία ούτε το ερευνητικό πνεύμα των μαθητών
με τον τρόπο που υλοποιούνται. Όχι μόνο γιατί δημιουργικότητα και ερευνητικό πνεύμα έχουν εκπνεύσει στην αί-
θουσα των πολλών μαθητών και των απόντων εποπτικών μέσων και εργαλείων. Έχουν πολτοποιηθεί ανάμεσα στον
ανταγωνισμό και την αποστήθιση. Έχουν κακοποιηθεί από την έλλειψη βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, προσωπικού

και αναλώσιμων. Και έχουν δεχθεί τη χαριστική βολή από τη θέσπιση
της γνώσης ως δεξιότητες – ντελίβερυ, με καθηγητές να τις μεταφέ-
ρουν διαμοιραζόμενοι σε 3 έως 5 σχολεία ή με ελαστική εργασία. 

Αλλά και γιατί εξ αρχής αυτές οι «εργασίες» αποκλείουν τη μαθη-
τική δημιουργικότητα, αφού καθορίζεται σαφώς ότι αφορούν στη
βελτίωση της βαθμολογίας γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Είναι
φανερό πως δημιουργία και ελεύθερη σκέψη δεν συνάδουν με αν-
ταγωνισμό, αξιολόγηση και βαθμούς. Υποβαθμίζεται με άλλα λόγια
το γνωστικό κομμάτι και το περιεχόμενο της έρευνας, προς όφελος
της τυποποιημένης διαδικασίας και των κανόνων του «παραδο-
τέου». 

Οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται επιπλέον γραφειοκρατικά και διοι-
κητικά βάρη στην ήδη πολύ επιβαρυμένη καθημερινότητά τους, αφού
πολλοί εκπαιδευτικοί της κάθε σχολικής μονάδας περιφέρονται σε
πάνω από 3 σχολεία και ο σταθερός αριθμός καθηγητών στο κάθε
σχολείο που θα επωμισθεί αυτή τη διαδικασία οργάνωσης και διεκπε-
ραίωσης των «Δημιουργικών Εργασιών», θα είναι ακόμη μικρότερος
από άλλες χρονιές. Αυτή η παρωδία «Δημιουργικής Εργασίας» απο-
τελεί στην ουσία αύξηση του διδακτικού ωραρίου και απλήρωτη ερ-
γασία των εκπαιδευτικών, αφού όλη η προετοιμασία της θα γίνεται
εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Όμως το κυριότερο είναι ότι μέσα και από τις «Δημιουργικές Ερ-
γασίες» προετοιμάζεται το έδαφος για την εμπέδωση και υλοποίηση
των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων που αφορούν στο νέο Λύκειο,
όπως φαίνεται να διαμορφώνεται με τις ανακοινώσεις του Υπουργού

Παιδείας και της κυβέρνησης. Στο νέο Λύκειο προβλέπεται στη Γ’ τάξη η εκπόνηση εργασίας «που πραγματοποιείται
για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος,
που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται
ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου». Στην ουσία αυτή η διαδικασία, που έχει όλα τα στοιχεία της «αν-
τικειμενικότητας» κατά ΟΟΣΑ και υπολογίζεται στην απόκτηση απολυτηρίου και κατ’ επέκταση και στο βαθμό
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα χρησιμοποιηθεί και ως μηχανισμός κατηγοριοποίησης μαθητών
και σχολείων, που θα συνδέεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.

Μεθοδικά οι «Δημιουργικές Εργασίες» στο Λύκειο, προλειαίνουν το έδαφος για να περάσουν στη συνείδηση
των εκπαιδευτικών και την καθημερινή πρακτική των σχολείων πλευρές της αντιδραστικής μεταρρύθμισης που
ετοιμάζει η κυβέρνηση για ένα αριστοκρατικό λύκειο για λίγους, που θα αξιολογείται με «αντικειμενικό» τρόπο
μέσα απ’ τις επιδόσεις των μαθητών του μέσα από εθνικού τύπου διαδικασίες και εξετάσεις, στο πλαίσια και των
υποδείξεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

Ξέρουμε καλά πως η απάντηση σε όλα αυτά που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , δεν είναι να σκύψουμε
το κεφάλι. 

Η ηττοπάθεια, η αναμονή και ο φόβος είναι το έδαφος για να προωθήσουν το φτηνό, ευέλικτο και ιδιωτικο-
ποιημένο σχολείο των βάουτσερ μέσω της αξιολόγησης, στη λογική του ΟΟΣΑ «τα χρήματα ακολουθούν το μα-
θητή», και να εφαρμόσουν ό,τι δεν κατάφεραν την προηγούμενη περίοδο λόγω των αγώνων μας. Με σκληρούς
αγώνες καθυστερήσαμε και ανατρέψαμε μέτρα όπως η αξιολόγηση και οι διαθεσιμότητες. Ο κλάδος πρέπει να
ορθώσει ανάστημα, να πιάσει ξανά το νήμα των αγώνων και να μην αποδεχθεί το μέλλον που ετοιμάζουν(...)

Αθήνα 1/9/2017
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

Οι Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο και 

τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Σεπτεμβρίου
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Παρακολουθήσαμε την κοινή συνέντευ-
ξη των προέδρων της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
και του ΣΕΠΕ Ιωαννίνων σε τοπικό τη-

λεοπτικό σταθμό για τις εξελίξεις στην Εκ-
παίδευση μπροστά στη νέα σχολική χρονιά.
Το να κάνουμε μια πλήρη παρουσίαση και
κριτική των όσων είπαν οι δύο συνάδελφοι
θα ήταν υπερβολικό για τούτο το μικρό ση-
μείωμα. Επιβάλλεται όμως να σταθούμε σε
ένα κρίσιμο -και επικίνδυνο συνάμα- ζήτημα,
στο οποίο μια σημαντική μερίδα του συνδι-
καλισμού μας φαίνεται να πατά και να ξανα-
πατά την μπανανόφλουδα που αφήνει η κυ-
ρίαρχη προπαγάνδα.

Αναφερόμενοι στο μεγάλο ζήτημα της
Αξιολόγησης, και οι δύο συνάδελφοι εξέθε-
σαν την άποψη ότι στην Εκπαίδευση χρειαζό-
μαστε κάποιας μορφής αξιολόγηση, αρκεί
αυτή να έχει πρώτα συζητηθεί πλατιά, να μην
είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, να μην είναι
εργαλείο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών
και κατηγοριοποίησης των σχολείων. Θέτον-
τας εδώ από την αρχή το σημείο της διαφω-
νίας μου, σημειώνω ότι αυτή ακριβώς η άπο-
ψη, που δέχεται την “αξιολόγηση υπό όρους”
είναι το καταλληλότερο λιπαντικό για την
εφαρμογή της αξιολόγησης χωρίς κανέναν
όρο. Η “καλή” αξιολόγηση που ονειρεύονται
οι συνάδελφοι είναι ίδια κι απαράλλαχτη με
την “κακή”, τουλάχιστον στα μεσο-μακροπρό-
θεσμα αποτελέσματά της.

Πριν δούμε το γιατί συμβαίνει αυτό, ας στα-
θούμε σε ένα δεύτερο, αλλά αρκετά σημαν-
τικό, σημείο. Ένα από τα επιχειρήματα με τα
οποία οι συνάδελφοί μας προσπάθησαν να
στηρίξουν την άποψή τους ήταν ότι “η κοινω-
νία δεν πρέπει να σκεφτεί ότι είμαστε αντί-
θετοι στο να αξιολογηθούμε, όταν όλοι αξιο-
λογούνται. Έτσι πρέπει εμείς οι ίδιοι να κά-
νουμε τις προτάσεις για την μορφή της αξιο-
λόγησής μας”. Αυτό είναι ένα επιχείρημα
που, αν και ακούγεται συχνά, δεν το καταλα-
βαίνω, ειδικά όταν ξεστομίζεται από δασκά-
λους. Είναι αλήθεια ότι το κίνημα των εκπαι-
δευτικών πρέπει συνεχώς να σφυρηλατεί τη
συμμαχία του με τα άλλα δύο μέρη του σχο-
λικού τριγώνου, τα παιδιά και τους γονείς. Οι
συμμαχίες όμως, και μάλιστα οι έντιμες και
ελπιδοφόρες, δεν χτίζονται ούτε με την κου-
τοπονηριά, ούτε με την υποταγή στις αντιλή-
ψεις του άλλου. Εάν κρίνουμε ότι η απαίτηση
της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι κυ-
ρίαρχη μέσα στους γονείς (σε ποιους γονείς;
Σε όλους; Είναι κάποιο ενιαίο κοινωνικά
στρώμα οι “γονείς” μήπως;) και εάν εμείς
κρίνουμε ότι αυτό οφείλεται στην προπαγάν-

δα του λόγου των αφεντικών, τότε αυτό που
έχουμε να κάνουμε, σαν δάσκαλοι και σαν
κοινωνικοί συνοδοιπόροι, είναι να τους εξη-
γήσουμε υπομονετικά το γιατί οι απόψεις
τους είναι λαθεμένες. Θα ήταν ενδιαφέρον να
μας αποκαλύψουν οι συνάδελφοι πώς φαν-
τάζονται μια συμμαχία με τους “γονείς”, η
οποία στην τελική ανάλυση θα αποδεχόταν το
λόγο της κυρίαρχης τάξης περί αξιολόγησης.
Τι να την κάνει κανείς μια τέτοια συμμαχία;

Ας πάμε όμως στην κύρια αντίρρηση. Μπο-
ρεί να υπάρχει “καλή” αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών; Θα μπορούσαμε να καταστρώ-
σουμε μια πρόταση σαν αυτή που υπονοούν
(αλλά δεν περιγράφουν) οι συνάδελφοι πρό-
εδροι; Ας επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με
συντομία:

• Είναι στη φύση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας το ότι δεν μπορεί να ποσοτικοποι-
ηθεί. Νόρμες εκπαιδευτικού έργου δεν υπάρ-
χουν, και άρα η αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών πάνω στην τήρηση της νόρμας αναγκα-
στικά θα προϋποθέτει νόρμες επιβεβλημένες
από αυθαίρετους εξωεκπαιδευτικούς σχε-
διασμούς. Η Αξιολόγηση χτυπά απευθείας
στην καρδιά της Εκπαίδευσης.

• Δε νοείται κριτική του γενικού εκπαι-
δευτικού έργου ξεκομμένη από την κριτική
του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα καλό εκ-
παιδευτικό σύστημα, ένα σύστημα που προ-
σπαθεί για την ολόπλευρη μόρφωση των παι-
διών, είναι σαφώς διαφορετικό περιβάλλον
από ένα σύστημα περικοπών και καθολικού
ελέγχου. Η αξιολόγηση (κάθε αξιολόγηση)
μεταφέρει το ερώτημα “ποιον ωφελεί το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα; Ποιες είναι οι αξίες
του και με ποιον τρόπο τις υπηρετεί;” στο
“πώς κάνει τη δουλειά του ο υπάλληλος;”. Η
Αξιολόγηση λειτουργεί λοιπόν σαν ξέπλυμα
του συστήματος.

• Η εκπαίδευση δεν είναι μια διαδικασία
που χαρακτηρίζεται από σωστές και λάθος
μεθόδους, έτσι αόριστα και γενικά. Ένα σωρό
μέθοδοι που παλιότερα θεωρούνταν ιδανικές,
σήμερα είτε έχουν πεταχτεί στο σκουπιδον-
τενεκέ, είτε έχουν ακόμη και καταδικαστεί.
Επιπλέον, στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν
συνταγές. Γνωρίζουμε καλά πως μια προσέγ-
γιση ενός θέματος μπορεί να αλλάζει από
σχολείο σε σχολείο, ακόμη κι από τμήμα σε
τμήμα του ίδιου σχολείου.

Η αξιολόγηση βάζει κάτω από το χαλί τις
υπαρκτές κοινωνικές διαφορές των σχολεί-
ων και των παιδιών. Με λίγα λόγια, η Αξιο-
λόγηση μασκαρεύει τις ταξικές διαφορές με
το μανδύα των “ατομικών ευθυνών του εκ-

παιδευτικού”.
• Η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη. Ο κρα-

τικός θεσμός της εκπαίδευσης, όπως και το
σύνολο του κράτους, διασφαλίζει τους όρους
της διαιώνισης της κυριαρχίας της αστικής
τάξης. Αυτό σημαίνει ότι την “εκπαιδευτική
ατζέντα”, ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση
είναι δεξιά ή “αριστερή”, την καθορίζουν έμ-
μεσα (και κάποιες φορές άμεσα, αμεσότατα)
τα επιτελεία των αφεντικών. Ένας θεσμός,
λοιπόν, που καλείται να πετύχει τους στόχους
των αφεντικών θα ήταν παράλογο να θεωρού-
με ότι μπορεί να αξιολογηθεί από τους μη-
χανισμούς των αφεντικών στο κατά πόσο
υπηρέτησε τη μόρφωση των παιδιών των ερ-
γατικών και λαϊκών τάξεων. Η Αξιολόγηση,
“καλή” και “κακή”, είναι εργαλείο ταξικής
κυριαρχίας.

• Η εκπαίδευση δεν έχει άμεσα αποτελέ-
σματα. Πολλές φορές τα αποτελέσματα μιας
συνεκτικής διδασκαλίας παρουσιάζονται χρό-
νια αργότερα. Η οικοδόμηση των βάσεων της
μάθησης, αυτή η τόσο σημαντική πλευρά της
Εκπαίδευσης, δεν έχει να κάνει με την επί-
τευξη άμεσων στόχων. Οι άμεσοι στόχοι είναι
απαίτηση του σχολείου-επιχείρηση. Η Αξιο-
λόγηση μετατρέπει το Σχολείο σε θέαμα.

• Όπου έχει εφαρμοστεί η Αξιολόγηση, και
μιλάμε για τα μεγάλα καπιταλιστικά κέντρα
όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, έχει οδηγήσει
σε μια γραφειοκρατική κόλαση, όπου η χαρά
και η δημιουργικότητα θυσιάστηκαν στο βωμό
της “επίτευξης στόχων”. Η Αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών στα μεγάλα καπιταλιστικά
κέντρα έχει οδηγήσει στο γραφειοκρατικό
ψεύδος (σχολεία και εκπαιδευτικοί απλά
συμπληρώνουν ψευδή στοιχεία όπου μπο-
ρούν για να πετύχουν καλύτερο “σκορ”), σε
εργασιακή εξάντληση των εκπαιδευτικών (μι-
λάμε για μαζικές παραιτήσεις και έλλειψη
ακόμη και αναπληρωτών, λόγω κακής φήμης
του επαγγέλματος) και ανούσια εντατικοποί-
ηση. Η Αξιολόγηση απονεκρώνει τον εκπαι-
δευτικό και το σχολείο.

• Ακόμη και η “καλή” αξιολόγηση οδηγεί
στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Γνωρί-
ζουμε πολύ καλά ότι ήδη, και τώρα που δεν
υπάρχει “επίσημη” αξιολόγηση, τα σχολεία
είναι κατηγοριοποιημένα στην κοινή γνώμη
(κακώς, αλλά το ξέρουμε ότι ισχύει σε μεγάλο
βαθμό). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αίσχος
των ανούσιων μεταγραφών (με τη δήλωση
ψευδών στοιχείων ή και με “ρουσφέτια”,
όπως έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις)
μέσω των οποίων αποδυναμώνονται κάποια
σχολεία και ενισχύονται άλλα. Όταν η Αξιο-

Η «καλή» αξιολόγηση 

και άλλες φαντασιώσεις



γράφει ο Λευτέρης Παπαθανάσης



Αν ισχύει ότι ο λόγος προδίδει τον λέγοντα τότε η παράταξη της ΔΑΚΕ
(ΝΔ) στην ΟΛΜΕ θα πρέπει να έχει σοβαρό πονοκέφαλο. Διότι αυτά
που λέει και γράφει (σκέφτεται;) ο Ν.Παπαχρήστος, εκπρόσωπος της
ΔΑΚΕ στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, ο οποίος ονειρεύεται τη θέση του προέδρου,
της ιστορικότερης, πολυπληθέστερης και πνευματικότερης ομοσπον-
δίας του τόπου, είναι «άνω ποταμών». Ανάξια για κάποιον που θέλει
να λέγεται δάσκαλος, ανιστόρητα έως θανάτου, ανελλήνιστα έως δα-
κρύων, κυριολεκτικά μαύρα κι αραχνιασμένα. 
Μ’ αφορμή την πρόσφατη αξιολόγηση των διευθυντών και την «ανα-
χώρηση» του ΔΣ της ΟΛΜΕ απ’ το πεδίο μάχης, ο Ν.Π. ενθυμούμενος
τη στρατιωτική θητεία του γράφει: «Προφανώς οι απόγονοι των εγ-
κληματιών της περιόδου ’44-’49 έχουν αυτό το δικαίωμα». Δηλαδή να
αποκαλούν τη δεξιά «φασιστοδεξιά» και «τραμπούκους». Για όποιον
γνωρίζει δύο δράμια ιστορίας κατανοεί τι συνέβη το 1944-46 στον
τόπο μας, με την ανοιχτή τρομοκρατία των πρώην δοσίλογων, τις 6.500
δολοφονίες αριστερών και δημοκρατών, τους βιασμούς γυναικών, τα
φασιστικά πογκρόμ. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα έργα του μοναρχο-
φασισμού το 1946-’49 με τις πλάτες της Αγγλίας-ΗΠΑ. Καταγράψαμε
εκτελέσεις, εξορίες, φυλακές, ξερονήσια, το Νίκο Μπελογιάννη κι
όλη τη θηριωδία του μετεμφυλιοπολεμικού κράτους. Μόνο αδαείς ή
συνειδητοί ακροδεξιοί πάσχουν αθεράπευτα από τον ιό της λήθης και
της ιστορικής στρέβλωσης. 
Σ’ ότι αφορά τον βίο και την πολιτεία στελεχών του συνδικαλιστικού

κινήματος: ο λαός μας λέει πως δε μιλάμε για σκοινί στο σπίτι του
κρεμασμένου. Διότι άλλοι εκπαιδευτικοί, σαν τη σ. Αγγελική Φατού-
ρου, υπηρετούν την εκπαίδευση με την ψυχή τους δοσμένη στα παιδιά,
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, είναι αγαπητοί, σε φίλους
και σεβαστοί στους εχθρούς, έχουν το σαράκι του δασκάλου στο dna
τους και άλλοι, όπως ο Ν. Παπαχρήστος, όντες παιδιά του κομματικού
σωλήνα, μακριά από τους αγώνες και το σχολείο, σφραγιδοκράτορες,
«ημετεριστές» ή πολύ περισσότερο κρατικοί στρατοχωροφύλακες. Για
ποια σύγκριση να μιλήσουμε όταν βοά ο τόπος;
Όσο για το ύφος και ήθος του Ν.Π. αρκεί να διαβάσουμε την σε «τσά-
τρα-πάτρα» ελληνικά ανακοίνωσή του, με λεξιλόγιο 5-6 εκφράσεων:
«Μαλακισμένη», «αριστεριστές», «προβοκατόρισσα», «εξτρεμιστές»
και άλλα τέτοια παρόμοια, βγαλμένα από το διπλανό αστυνομικό
τμήμα. Αυτούς τους εκπροσώπους θα ’χει η ΔΑΚΕ στην ΟΛΜΕ; 
Εμείς ως Εκπαιδευτικός Όμιλος, τμήμα των Παρεμβάσεων-Συσπει-
ρώσεων, θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλος για παιδεία και αξιοπρέ-
πεια. Σ’ αυτόν τον ύπατο στόχο θα κριθούμε και όχι από τις
άναρθρες κραυγές της ακροδεξιάς. Άλλωστε «Κυριακή κοντή
γιορτή». Έρχεται το συνέδριο της ΟΛΜΕ κι εκεί θα φανεί ο καθείς
και τα όπλα του. 

Αθήνα 25/06/2017
Η Σ.Ε του Εκπαιδευτικού Ομίλου

Υ.Σ.: Ο Ν.Π. είναι από το καλοκαίρι Πρόεδρος της ΟΛΜΕ.
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λόγηση βάλει αυτή
την “επίσημη” στάμ-
πα πάνω από κάποιο
σχολείο, δεν θα χρει-
άζεται να είναι “τι-
μωρητική”. Η ίδια η

κοινωνία θα λειτουργήσει αυτόματα. Η Αξιο-
λόγηση, ακόμη και η “καλή”, είναι μηχανι-
σμός κατηγοριοποίησης και αποδυνάμω-
σης/κλεισίματος σχολείων (το ίδιο φυσικά θα
ισχύσει και για τους εκπαιδευτικούς όταν
εφαρμοστεί η ατομική τους αξιολόγηση).

• Η Αξιολόγηση, καθώς θα πραγματοποι-
είται από συγκεκριμένους μηχανισμούς, πα-
γιώνει την αντίληψη ότι οι εργαζόμενοι δεν
μπορούν να καθορίσουν τις ζωές και τις ανάγ-
κες τους. Ο Σύλλογος Διδασκόντων (μαζί και
τα μαθητικά συμβούλια και οι σύλλογοι γο-
νέων) παύει να είναι το κυρίαρχο όργανο στο
οποίο τα παιδαγωγικά, διοικητικά ή όποια ζη-
τήματα κουβεντιάζονται δημοκρατικά και
προτείνονται οι αντίστοιχες λύσεις. Ο έλεγχος
και η “λύση” έρχεται απ’έξω, ο Σύλλογος
απλά προτείνει τον καλύτερο τρόπο για να
εφαρμοστούν τα πορίσματα της Αξιολόγησης.
Η Αξιολόγηση είναι ένα πλήγμα στη δημο-
κρατία, είναι μια αυταρχική κατρακύλα.

• Η Αξιολόγηση υπηρετεί τη στροφή της
κοινωνίας από το σύνολο στο άτομο. Μια
κατ’εξοχήν κοινωνική διαδικασία όπως η Εκ-
παίδευση, μετατρέπεται σε ατομική, οι μα-
θητές και οι γονείς είναι οι πελάτες στο “νέο
σχολείο”. Το Κράτος, μέσω της αξιολόγησης,
θα ελέγχει εάν οι εκπαιδευτικοί παρέδωσαν
στο άτομο-μαθητή-πελάτη το συμφωνημένο
“πακέτο εκπαιδευτικών υπηρεσιών”. Η Αξιο-
λόγηση είναι το ιδεολογικό εργαλείο του νε-
οφιλελευθερισμού στην Εκπαίδευση.

• Η αξιολόγηση δεν είναι ένα αφηρημένο
σχήμα, όπως θέλουν να παρουσιάσουν κά-
ποιοι, μα ο κύριος τρόπος εφαρμογής της κα-
πιταλιστικής επιθετικότητας στην Εκπαίδευ-
ση. Μέσω της Αξιολόγησης παγκόσμια διευ-
κολύνεται η διατίμηση του προϊόντος “εκπαι-
δευτική υπηρεσία” (και όχι πια “εκπαίδευ-
ση”, καθώς κάθε κομματάκι της παίρνει πια
το ταμπελάκι με την τιμή του, αυτό με το
οποίο θα βγει στην αγορά, είτε άμεσα, είτε
έμμεσα μέσα από την αναζήτηση χορηγών. Η
Αξιολόγηση υπηρετεί το Σχολείο της Αγοράς.

• Δεν υπάρχει αξιολόγηση που να μην είναι
συνάμα και χειραγώγηση. Ο έλεγχος πάνω στη
σχολική ζωή, η παρακολούθηση των υποτιθέ-
μενων “επιδόσεων” του σχολείου και του εκ-
παιδευτικού, ακόμη κι όταν δεν έχει τιμωρητι-
κό χαρακτήρα, λειτουργεί κανονιστικά. Αυτό
σημαίνει ότι οδηγεί το σχολείο και τον εκπαι-
δευτικό να προτιμήσει εκείνες της συμπερι-
φορές και μεθόδους που θα οδηγήσουν στο
καλύτερο δυνατό “σκορ”. Πρακτικά, με την
εξαίρεση κάποιων συναδέλφων που ενδεχο-
μένως θα αντιστέκονται λόγω προσωπικού
“τσαγανού” ή επιστημονικής-παιδαγωγικής
αξιοπρέπειας, όλο και περισσότερα σχολεία
(και συνάδελφοι) θα λειτουργούν κατά πώς επι-
βάλλει η προωθούμενη νόρμα. Η Αξιολόγηση
είναι ο θάνατος της Παιδαγωγικής Ελευθερίας.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα σωρό
ακόμη σημεία. Όσοι δίνουμε τη ζωή μας στο
μαυροπίνακα, ξέρουμε μέσα μας τι έγκλημα
πρόκειται να πραγματωθεί. Θα μπορούσαμε
επίσης να μιλάμε με τις ώρες ακαδημαϊκά,
για κάποια “αξιολόγηση που θα θέλαμε
εμείς”. Ε, λοιπόν, ας ξεχάσουμε ότι δεν μι-
λάμε για κάτι τέτοιο, ας ξεχάσουμε ότι η Αξιο-
λόγηση που προτείνεται είναι αυτή που επι-

θυμούν οι μεγάλοι πολυεθνικοί εκπαιδευτι-
κοί-επιχειρηματικοί κολοσσοί και τα ιμπε-
ριαλιστικά επιτελεία (ΟΟΣΑ), κι ας προκαλέ-
σουμε κι από δω εκείνους τους συναδέλφους
που μας μιλούν για “μια άλλη, καλή, αξιολό-
γηση” να μας περιγράψουν μερικά βασικά της
σημεία. Αν βρουν έστω κι ένα που να αντέχει
την κριτική, το υπόσχομαι, θα σταματήσουμε
να είμαστε τόσο αυστηροί μαζί τους. Δεν θα
το βρουν όμως. Η “καλή αξιολόγηση” θα μεί-
νει για πάντα μια φαντασιακή μπαλαφάρα,
σαχλό φάσμα που θα υπηρετεί την εφαρμογή
της “κακής”, της μόνης πραγματικά δυνατής.

Τρία υστερόγραφα:
✒ Ας μην θεωρηθεί ότι η επικέντρωση

ετούτου του σημειώματος στην Εκπαίδευση
υπονοεί ότι η Αξιολόγηση είναι διαδικασία
ανεκτή ή επιθυμητή σε άλλους τομείς και άλ-
λους κλάδους εργαζομένων. Αυτή όμως είναι
μια άλλη συζήτηση.

✒ Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση,
αλλά και συνδικαλιστικά, έγειρε την πλάστιγ-
γα στην κατεύθυνση της αποδοχής/εφαρμο-
γής της Αξιολόγησης. Εάν στην περίοδο των
ΣαμαροΒενιζέλων η αντίθεση ήταν μαζική,
σήμερα όλοι αισθάνονται πια ότι “τους παίρ-
νει” να προσθέσουν το λιθαράκι τους στην
εφαρμογή της Αξιολόγησης.

✒ Η μάχη της Αξιολόγησης θα καθορίσει
το μέλλον της Εκπαίδευσης στη χώρα μας για
τα πολλά επόμενα χρόνια. Το θέμα δεν είναι
“ακαδημαϊκό”, δεν πρόκειται για απλή αντι-
παράθεση απόψεων για τα εκπαιδευτικά θέ-
ματα. Η αντίθεση στην Αξιολόγηση σημαίνει
αγώνα, σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι στεκό-
μαστε με ειλικρινή αλληλεγγύη για το μέλλον
της Εκπαίδευσης. Φτάνουν οι κουβεντούλες,
αρκετά πια.

Αλίμονο στον κλάδο που έχει τέτοιους εκπροσώπους
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Στην Αίγινα για την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς ο Υπουργός Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ.

Γαβρόγλου, με ένα μήνυμα εξωραϊσμού
της γκρίζας εκπαιδευτικής πραγματικό-
τητας, ότι «τα σχολεία ανοίγουν με τις
καλύτερες συνθήκες»

Στην Αίγινα κύριε υπουργέ ρωτήστε πόσοι
είναι οι μόνιμοι και πόσοι οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί. Ρωτήστε αν έχει γίνει έστω
και ένας διορισμός μόνιμου εκπαιδευτικού
την τελευταία 8ετία. Απαντήστε για τα χιλιά-
δες κενά εκπαιδευτικών και για τις εξαγγε-
λίες τις δικές σας και της κυβέρνησής σας
για 20.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτι-
κών. Ρωτήστε κατά πόσο μειώθηκαν οι εκ-
παιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση από το 2010 μέχρι σήμε-
ρα και θα σας απαντήσουν ότι μειώθηκαν κα-
τά περίπου 38.000 ή πάνω από 35% . Χωρίς
εκπαιδευτικούς τα δημόσια σχολεία μετατρέ-
πονται σε παιδοφυλακτήρια. 

Ρωτήστε πόσοι νέοι εκπαιδευτικοί εμφα-
νίζονται στα σχολεία και θα σας απαντήσουν
ότι η Ελλάδα έχει το πιο γερασμένο εκπαι-
δευτικό προσωπικό, με μέση τιμή της ηλικίας
όλων των μονίμων εκπαιδευτικών τα 48,8 έτη,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Ότι τα κενά στην εκ-
παίδευση για μόνιμους διορισμούς υπερβαί-
νουν τις 25.000 σύμφωνα με τους πιο μέτρι-
ους υπολογισμούς!

Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες που
χωρίς αιδώ διατυμπανίζετε;

Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς για τους μι-
σθούς πείνας και τις εργασιακές συνθήκες, σε
πόσα σχολεία είναι αναγκασμένοι να περιφέ-
ρονται σαν εκπαιδευτικοί – λάστιχο και ρωτή-
στε για την οικογενειακή τους ζωή που την κά-
νατε σκόνη και θρύψαλα, αφού μετά τις μετα-
θέσεις απαγορέψατε ουσιαστικά και τις απο-
σπάσεις, την ίδια ώρα που φροντίζετε τα «δικά
σας παιδιά» και τους βολεύετε στις πιο καλές
θέσεις! Σε μία περίοδο που η ελαστική εργασία
στην εκπαίδευση έχει αυξηθεί ραγδαία από 8%
το 2011-2012 στο 20% περίπου σήμερα.

Ρωτήστε τους αναπληρωτές, ιδιαίτερα, κά-
θε πότε βλέπουν τον ή τη σύζυγό τους και τα
παιδιά τους! Τους δεκάδες χιλιάδες αναπλη-
ρωτές και αναπληρώτριες, ολόκληρο τον κό-
σμο της αδιοριστίας που δεν βρήκαν πέρυσι
και φέτος δουλειά, λόγω των περικοπών και
οδηγήθηκαν, απολυμένοι, στην ανεργία. 

Ρωτήστε για την εντατικοποίηση, αλλά και
την απαξίωση της εργασίας των εκπαιδευτι-
κών. Ρωτήστε πόσο οδυνηρές επιπτώσεις
έχουν όλα αυτά στην εκπαιδευτική διαδικασία

και τη μόρφωση των μαθητών. 
Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες που

χωρίς αιδώ διατυμπανίζετε;
Ρωτήστε αν έχουν τα σχολεία τα στοιχει-

ώδη μέσα για να μπορέσουν να λειτουργή-
σουν και απαντήστε γιατί η Ελλάδα κατέχει
την τελευταία θέση στις δημόσιες δαπάνες
για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
με ποσοστό κάτω από 2,9% του ΑΕΠ. Και
απαντήστε τους ότι η πολιτική σας βασίζεται
στο δόγμα: Λιγότερο σχολείο – φτωχότερο
σχολείο, για λιγότερους μαθητές και με λιγό-
τερους εκπαιδευτικούς.

Το σπιράλ τω ν περικοπών σφίγγει όλο και
πιο ασφυκτικά τη δημόσια εκπαίδευση με σο-
βαρές επιπτώσεις στη μόρφωση των παιδιών
και στην όξυνση των κοινωνικο- εκπαιδευτι-
κών ανισοτήτων. Την ώρα μάλιστα που η UNI-
CEF δημοσιοποιεί στοιχεία που δηλώνουν ότι
ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα στερούνται
βασικών αγαθών, στην εκπαίδευση. 

Είναι εμπαιγμός το Υπουργείο να κηρύσσει
στους μαθητές τη δημιουργικότητα, όταν στο
πλαίσιο εφαρμογής των μνημονίων, οι βιβλιο-
θήκες, τα εποπτικά μέσα, τα εργαστήρια και
οι υλικοτεχνικές υποδομές θεωρούνται πο-
λυτέλεια και περικόπτονται διαρκώς, ενώ οι
μαθητές ανά τάξη αυξάνουν.

Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες που
χωρίς αιδώ διατυμπανίζετε;

Ρωτήστε για την τεχνική εκπαίδευση, όπου
συρρικνώνονται τομείς και ειδικότητες, ενώ
τα ολιγομελή τμήματα μπαίνουν στο μουσείο
της εκπαίδευσης. Συνεχίζοντας το περσινό
βιολί που εκατοντάδες τμήματα στα ΕΠΑΛ
έκλεισαν.

Όταν εφαρμόζοντας τις οδηγίες ΟΟΣΑ –
ΕΕ, θέλετε να θεσμοθετήσετε ένα ελιτίστικο
λύκειο για «λίγους και εκλεκτούς», ένα «εξε-
ταστικό ναρκοπέδιο» που ναρκοθετεί το δι-

καίωμα των παιδιών στη μόρφωση και εξο-
βελίζει την πλειονότητα των παιδιών από τις
λαϊκές τάξεις από το σχολείο.

Υποσχεθήκατε «ελεύθερη πρόσβαση και
κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων» και
θεσμοθετείτε πανελλαδικές εξετάσεις και το
Γενάρη και τον Ιούνη! 

Ρωτήστε τους γονείς στην Αίγινα και σε κά-
θε περιοχή της χώρας πόσα ξοδεύουν για την
υπο – εκπαίδευση των παιδιών τους στα
φροντιστήρια. Ρωτήστε όσους γονείς δεν
έχουν τα οικονομικά μέσα για την εκπαιδευ-
τική πορεία των παιδιών τους και πείτε τους
την αλήθεια ότι με τα νέα μέτρα στο Λύκειο
θα είναι αναγκασμένοι να ξοδεύουν ακόμα
περισσότερα. 

Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες που
χωρίς αιδώ διατυμπανίζετε;

Θα τους πείτε άραγε την αλήθεια ότι η
«εξορθολογισμένη διδακτέα ύλη», η «θεμα-
τική εβδομάδα» και οι «δημιουργικές εργα-
σίες» δεν είναι παρά ευφημισμοί που γίνονται
στο όνομα της «ελάφρυνσης» των μαθητών,
αλλά στην πραγματικότητα γίνονται για δημο-
σιονομικούς λόγους με σκοπό τη δραματική
μείωση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών,
αποδομώντας το δημόσιο σχολείο και θεμε-
λιώνοντας το σχολείο των δεξιοτήτων και της
από-μόρφωσης;

Αυτή η «παιδαγωγική» κοπτική ραπτική ε-
ξοικονομεί προσωπικό, συρρικνώνει ειδικό-
τητες και κάνει το σχολείο πιο φτωχό. «Και-
νοτομίες» που αποτρέπουν τους μαθητές να
σχηματίσουν μια συνολική εικόνα για την εκ-
μεταλλευτική κοινωνία, τις σχέσεις που δια-
μορφώνει και τα φαινόμενα παθογένειας που
παράγει.

Αυτές είναι οι καλύτερες συνθήκες που
χωρίς αιδώ διατυμπανίζετε; Ε ! τότε αλίμονο
στη νεολαία και το λαό μας! 

Στην Αίγινα, κύριε Υπουργέ Παιδείας ,
ρωτήστε για τις «καλύτερες συνθήκες»



γράφει ο Γιώργος Καββαδίας



❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�καλοκαίρι 201724

Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαδικασία
αξιολόγησης/επιλογής βασίστηκε σε ένα
αυταρχικό θεσμικό πλαίσιο: Στο νόμο 4327
(κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ) και στον πρό-
σφατο ν. 4473/2017, που αποτυπώνουν όλο
το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που
ισχύει εδώ και χρόνια (Δημοσιοϋπαλληλικός
Κώδικας, Καθηκοντολόγιο, ν.3848/10 – Α.
Διαμαντοπούλου, ν.4186/13 – Κ. Αρβανιτό-
πουλου), που συνδέεται άρρηκτα με την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μέσα από
αυτό η κυβέρνηση στοχεύει στην παραγωγή
και αναπαραγωγή εκείνου του στελεχιακού
δυναμικού που θα κληθεί την επόμενη
τριετία να εφαρμόσει την αντιεκπαιδευτική
πολιτική (αξιολόγηση, «αυτοαξιολόγηση»,
«νέο σχολείο», μηδενικοί διορισμοί, συγ-
χωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, τμη-
μάτων, τομέων, κτλ.).

Πέρα από τη διαδικασία αξιολόγησης/
επιλογής, το μείζον ζήτημα είναι ο ρόλος
των διευθυντών και υποδιευθυντών. Ρόλος
που περιγράφεται πιο καθαρά στον ν.
3848/10 και συνολικά στο παραπάνω θε-
σμικό πλαίσιο.. Στην ουσία είναι η απόληξη
του ιεραρχικού διοικητικού μηχανισμού της
εκπαίδευσης, ο τελευταίος κρίκος υλοποί-
ησης της εκπαιδευτική πολιτικής σε ένα
αυταρχικό, ταξικό σχολείο. Ο αυξημένος
ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας,
καθώς και η ενίσχυση της θέσης του σχο-
λικού συμβούλου στο ΠΔ 79 ενισχύει όλο το
αυταρχικό ιεραρχικό πλέγμα της λειτουρ-
γίας των σχολείων (καθηκοντολόγιο, δια-
κριτοί ιεραρχικοί ρόλοι, αποψίλωση των αρ-
μοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων), το
ρόλο του απόλυτου μονάρχη της σχολικής
μονάδας, του διευθυντή-manager και τε-

λικά του αξιολογητή και του συμμετέχοντα
σε αυτοαξιολόγηση. Η αξιολόγηση αποτελεί
άλλωστε βασική μνημονιακή δέσμευση και
όπως δήλωσε ο Γαβρόγλου άμεσα θα επι-
χειρηθεί να ξεκινήσει η αξιολόγηση των
στελεχών εκπαίδευσης και αμέσως μετά η
αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Με άλλα λόγια στο άμεσο και βραχυπρό-
θεσμο μέλλον θα πάρει ακόμα πιο αντιδρα-
στικά χαρακτηριστικά ο ρόλος των διευ-
θυντών, αφού θα κληθούν να «αξιολογή-
σουν» τους εκπαιδευτικούς και να βάλουν
την υπογραφή τους σε εκθέσεις απόρρι-
ψης, που αργά ή γρήγορα θα οδηγούν στην
απόλυση ή στη μετάταξη.

Παράλληλα οι κυβερνώντες επιδιώκουν
με τις νέες επιλογές την μετατροπή των
συμβούλων σε «κριτικούς φίλους» που θα
εισάγουν στην «κουλτούρα αξιολόγησης»,
ενώ ετοιμάζουν αγγλοσαξονικά μοντέλα για
την πραγματική ατομική αξιολόγηση κατό-
πιν, με πρώτο κριτήριο τα αποτελέσματα
στις «κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις»...

Στη διαδικασία αξιολόγησης/ επιλογής
των διευθυντών και υποδιευθυντών ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων δεν είχε απολύτως κα-
νένα ρόλο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων υπο-
καταστάθηκε από ένα «εκλεκτορικό σώ-
μα» , με αποκλεισμό αναπληρωτών και
ωρομισθίων, αλλά και μονίμων που δεν εί-
χαν πλήρες ωράριο στο σχολείο τους.

Η αδιαφάνεια και η αφερεγγυότητα της
διαδικασίας αξιολόγησης/επιλογής αποδει-
κνύεται, εκτός των άλλων, από το γεγονός
ότι η συνέντευξη ήταν η «σημαδεμένη τρά-
πουλα» με αποτέλεσμα, πολλοί πήραν υψη-
λό βαθμό ή και άριστα υποψήφιοι διευθυν-
τές που δεν είχαν καθόλου γνωμοδότηση ή

είχαν αρνητική από το σύλλογο διδασκόν-
των. Και αντίστροφα άλλοι υποψήφιοι που
είχαν άριστη γνωμοδότηση κατέβηκαν από
την «αντικειμενική» λίστα μορίων. 

Σε πολλές περιοχές, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα του Πειραιά και της Αχαΐας,
έγινε προσεγμένη μοιρασιά με χειρουργι-
κό τρόπο μεταξύ των εκπροσώπων του πα-
λιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού. Στον Πειραιά π.χ. τα στελέχη της
ΔΑΚΕ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αν-
ταμείφτηκαν πλουσιοπάροχα για τη συν-
δρομή τους στον προεκλογικό αγώνα και
τη στήριξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που με αυτό τον τρόπο από
προτελευταίος στον πίνακα με τα αντικει-
μενικά κριτήρια ανέβηκε στην πρώτη θέση
μετά την εκλογική διαδικασία. Με αποτέ-
λεσμα όλα τα πρωτοκλασάτα συνδικαλι-
στικά στελέχη ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ βαθμολο-
γήθηκαν με υψηλό βαθμό, «άριστα».
Ασφαλώς, οι συναλλαγές, κάτω απ’ το τρα-
πέζι, και οι επιλογές με πολιτικο-κομμα-
τικά κριτήρια ήταν πάντα στην ημερήσια
διάταξη, αφού πάντα τα διοικητικά μέλη
που αποτελούν και την πλειοψηφία των
συμβουλίων διορίζονται από την εκάστοτε
πολιτική εξουσία.

Αν μένει κάτι από αυτή τη διαδικασία –
παρωδία γνωμοδότησης των συλλόγων εί-
ναι η σωστή εκτίμηση ότι πρόκειται για μια
ακόμα πρόβα προκειμένου να εμπεδωθεί
η «κουλτούρα της αξιολόγησης». Αποδεί-
χτηκε ότι οι δυνάμεις της αντίστασης είχαν
απόλυτο δίκιο με τη θέση για αποχή, σε
αντίθεση με τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία που έδειξε απροκάλυπτα το φιλο-
κυβερνητικό της πρόσωπο.

Η αξιολόγηση και επιλογή
των διευθυντών και των υποδιευθυντών



γράφουν οι Γ. Καββαδίας - Φ. Πανοπούλου

Η φενάκη της γνωμοδότησης για τους νέους διευθυντές από τους «Συλλόγους Διδασκόν-
των» αποκαλύφθηκε από τις διαδικασίες επιλογής από τα διευρυμένα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ

που –με κύριο μέσο τη συνέντευξη– «έκοψαν και έραψαν», κατά κανόνα, τους νέους διευ-
θυντές στα μέτρα ενός ιεραρχικού και διαχρονικά κομματικοποιημένου διοικητικού μηχανι-

σμού της εκπαίδευσης. Η επιλογή των Διευθυντών ποτέ δεν ήταν μια πολιτικά ουδέτερη
διαδικασία. Η ιεραρχική πυραμίδα της διοίκησης καλείται να υλοποιήσει πολιτικές στην

εκπαίδευση στη βάση των γενικότερων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και μνημονιακών
πολιτικών που εφαρμόζει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, και απ’ τη

σημερινή, στα πλαίσια των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.
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Αξιολόγηση και Επιλογή 
Υποδιευθυντών

Η Αξιολόγηση και Επιλογή Υποδιευ-
θυντών και Υπευθύνων Τομέων, βασίζε-
ται και επικαλείται το νόμο 3848 του 2010
(ΦΕΚ Α71) που φέρει φαρδιά πλατιά την
υπογραφή της Άννας Διαμαντοπούλου και
έχει τον εύγλωττο τίτλο «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
και ειδικότερα επικαλείται το κεφάλαιο
Β του νόμου αυτού, που τιτλοφορείται
«ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ», που τροποποιήθηκε με το νόμο
4327 του 2015 (ΦΕΚ Α50) με τίτλο «Επεί-

γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Ο νόμος αυτός χαρακτηρίστηκε σκωπτικά
από το εκπαιδευτικό κίνημα ως «Αριστερή
αξιολόγηση» και έχει τους ίδιους και απα-
ράλλαχτους αντικειμενικούς σκοπούς που
είχε και ο ν. 3848 

Η σημαντική αλλαγή προς το χειρότερο
είναι ότι τον υποδιευθυντή/υπεύθυνο το-
μέα δεν επιλέγει πλέον ο «Σύλλογος διδα-
σκόντων», αλλά ένα υποσύνολό του, το
οποίο δεν περιλαμβάνει όσους συναδέλ-
φους εργάζονται και σε άλλο σχολείο με
περισσότερες ώρες διδασκαλίας. 

Τόσο οι διευθυντές, όσο και οι υποδευ-
θυντές βρίσκονται μπροστά σε ένα σταυ-
ροδρόμι: ή θα λειτουργήσουν ως μέλη του

διοικητικού μηχα-
νισμού, υλοποιών-
τας την κυβερνητι-
κή πολιτική ή θα
ταχτούν στο πλευ-
ρό των συναδέλ-
φων και με τα πραγματικά τους συμφέρον-
τα ως αξιοπρεπών εκπαιδευτικών-εργα-
ζομένων με μισθό και δικαιώματα, υπο-
στηρίζοντας τα μορφωτικά δικαιώματα των
μαθητών και της νεολαίας. Οφείλουν να
συμπαραταχθούν με τα αιτήματα και τους
αγώνες των εκπαιδευτικών σωματείων, κι
όχι να παίξουν το ρόλο που τους ετοιμά-
ζουν, αυτούς δηλαδή που θα υλοποιούν
αναντίρρητα τις αντιεκπαιδευτικές πολιτι-
κές. 

Αμφιβάλλει κανείς ότι η καθεστωτική
πολιτική είναι η «τέχνη» της μαζικής
εξαπάτησης; Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΑΝΕΛ ανακάλυψε μέσα σε μία από τις
χειρότερες συγκυρίες για το λαό, μια «έξο-
δο στις αγορές», για να αποκρύψει τη βα-
θιά αντιλαϊκή της πολιτική και να επιβε-
βαιώσει ότι είναι ο πιο χρήσιμος υπηρέτης,
κυβέρνηση-εταίρος των Ε.Ε.-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ,
από την εποχή της επιβολής των μνημονίων.

Τι μεγαλύτερο ψέμα ότι από τα τρία δις του νέου ομόλογου του
δημοσίου έρχεται η λεγόμενη ανάπτυξη, όταν η χώρα είναι δεμένη
χειροπόδαρα με μέτρα λιτότητας, απανωτά μνημόνια και πρωτο-
γενή πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 και 2% έως το 2060 και το
«χρέος» της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2017 ανέρχεται σε
€326,5 δις, σύμφωνα με τον ΟΔΔΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δη-
μόσιου Χρέους); 

Αμφιβάλλει κανείς ότι οι ευρωενωσίτικες πολιτικές, με ή χωρίς
μνημόνια, επιφέρουν την παραπέρα φτωχοποίηση του μεγαλύτερου
μέρους του πληθυσμού; Δεδομένη πια θεωρείται η διάλυση της
κοινωνικής πρόνοιας-ασφάλισης, του συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος, η συρρίκνωση των δημόσιων δομών Υγείας, ο «εξορθολογι-
σμός» και αναδιάρθρωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που βαίνουν
ολοένα και περισσότερο προς την ιδιωτικοποίηση, αυξάνοντας το
κόστος για τον εργαζόμενο;

Τα δημόσια σχολεία που προσπαθούν να επιβιώσουν υποχρη-
ματοδοτούμενα με: μηδενικούς διορισμούς μονίμων, 213 μόνο με-
ταθέσεις, ελάχιστες αποσπάσεις, ελαστικά και εργασιακά περι-
πλανώμενους σε πολλά σχολεία εκπαιδευτικούς, πλασματικά πλε-
ονάσματα και συρρικνούμενες ώρες διαφόρων ειδικοτήτων, ανα-
πληρωτές συναδέλφους με μειωμένα δικαιώματα, αλλά και ωρά-
ρια, κατάργηση τομέων, ειδικοτήτων και μονάδων ΕΠΑΛ κ.ά. Μια
κατάσταση που θα δυσκολέψει με το «Νέο Λύκειο» και τις λοιπές
ρυθμίσεις από Σεπτέμβρη.

Κι ανάμεσα σε όλα αυτά, έρχεται η επιλογή των νέων διευ-
θυντών στα σχολεία. Προηγήθηκε στις 20 Ιούνη η «γνωμοδότηση
των συνυπηρετούντων», δηλαδή η αξιολόγηση για τους διευθυν-
τές, θέλοντας να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς συνυπεύθυ-
νους στις αντιδραστικές εξελίξεις. Στο όποιο ποσοστό συμμε-
τοχής και σε όσα σχολεία έγινε, ήταν το ίδιο κούφια, ως προς

τις ψευτοδημοκρατικές διακηρύξεις, με
τους εμπνευστές της. Στην πράξη απο-
δείχτηκε το χρονικό ενός προαναγγελ-
θέντος θανάτου της όποιας δημοκρατίας
στους Συλλόγους Διδασκόντων και δεν
έπαιξε κανένα ρόλο στην τελική επιλογή,
αφού η «συνέντευξη» και όλο το θεσμικό
πλαίσιο της Διαμαντοπούλου και του Αρ-
βανιτόπουλου για την επιλογή στελεχών,

με τις συγκεκριμένες ποσοστώσεις και η αποθέωση του κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού, είχαν την τιμητική τους.

Στην πράξη «έλαμψε και θα λάμψει» ο εθισμός στην «κουλτούρα
της αξιολόγησης» του διαλογιστή -με τις ντιρεκτίβες του ΟΟΣΑ-
Λιάκου, που θα επαναφέρουν σύντομα με τη μορφή της «αυτοα-
ξιολόγησης της σχολικής μονάδας», την «εσωτερική αποτίμηση»
και την «αυτονομία» από την κρατική χρηματοδότηση που ακο-
λουθεί. Έλαμψε ταυτόχρονα για την κουτοπονηριά του ο κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός των ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ, που χρησιμοποίησε κάθε
μέσο για να εμποδίσει την απεργία-αποχή του κλάδου από αυτή
την υποτιμητική διαδικασία, αφού το επίδικο της κατασκευής ενός
σώματος νέων πειθήνιων στελεχών ήταν το μεγάλο στοίχημα για
τους κυβερνώντες, νέους και παλιούς.

Ακόμα και με την προσθήκη-εξαγνισμό παλιών «στελεχών εκ-
παίδευσης» που δεν ήταν τόσο… κραγμένα, έχουμε μπροστά μας
τους νέους διευθυντές-manager, με τα μεταπτυχιακά (μούφα ή
μη) και τα διδακτορικά, για να περάσουν όλες τις ταχύρρυθμες αν-
τιεκπαιδευτικές αλλαγές των Ε.Ε.-ΔΝΤ-ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας
για να επιβληθούν και όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, όπως
το καθηκοντολόγιο και τους νόμους περί αξιολόγησης, που δεν
καταργήθηκαν ποτέ.

Γι’ αυτό καλέσαμε τους συναδέλφους και τους συλλόγους να
απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και τους αιρετούς που
συμμετείχαν στην επιλογή να βάλουν σε όλους παύλα. Οι τελικοί
πίνακες δεν αλλάζουν την εκτίμηση ότι «αντικειμενικά μόρια» και
«μόρια συνέντευξης» βγάζουν σε αρκετές περιπτώσεις το επιθυ-
μητό για τους κρίνοντες αποτέλεσμα. (...)

Με Πανεκπαιδευτικούς κι ευρύτερους ταξικούς ανυποχώρη-
τους αγώνες να υπερασπίσουμε τα Δημόσια Σχολεία από τις επι-
βουλές του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. 

30-7-17

Μετά την «έξοδο στις αγορές», να κι οι νέοι διευθυντές!
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α) Εισαγωγικά: Υπουργείο, ΟΛΜΕ και 33 ΕΛΜΕ
Ο πρωτόγνωρος μνημονιακός πειραματισμός (περιέχεται στο

χρονοδιάγραμμα του 4ου μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) στα σχολεία
α/βάθμιας και β/βάυμιας εκπαίδευσης στις 20-06-2017) έχει
πολύ περισότερα να μας διδάξει απ’ ότι η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας εκτί-
μησε: «Ειδικά για το φύλλο αποτίμησης που προτείνεται έχου-
με να παρατηρήσουμε ότι αναδεικνύεται περισσότερο η δο-
λιότητα της πολιτικής του υπουργείου, παρά μια εμφανής
προχειρότητα στην αποτύπωση των δεικτών».

Και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η εμπλοκή
του Συλλόγου, όπως προωθείται από το Υπουργείο, είναι κα-
ταρχάς μια «καρικατούρα» δημοκρατικότητας, επειδή η γνώμη
του Συλλόγου αφενός θα λαμβάνεται υπόψη μόνο συμβου-
λευτικά από τα εν πολλοίς διορισμένα υπηρεσιακά Συμβούλια
Επιλογής και αφετέρου αποτελεί προίμιο συνενοχής και κουλ-
τούρας ατομικής αξιολόγησης….».

Γιατί άραγε σημειώνουμε και προτείνουμε αυτήν της Α΄ ΕΛΜΕ
Αχαΐας; Όχι βεβαίως γιατί είναι η καλύτερη απ’ αυτές των συνο-
λικά 33 ΕΛΜΕ που αποφάσισαν να προτείνουν στα μέλη τους την
Απεργία-Αποχή της ΑΔΕΔΥ. Αλλά για δύο λόγους:

α) Γιατί το ΔΣ της ΟΛΜΕ έκανε άμεσα (ΣΥΝΕΚ) και έμμεσα
(ΔΑΚΕ) πλάτες στο «δόλωμα» του Υπ. Παιδείας (έμμεσης δη-
μιουργίας κουλτούρας αξιολόγησης).

β) Στο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ  Αχαΐας (με εξαίρεση το ζήτημα των
αιρετών) πάρθηκε ομόφωνη απόφαση (με τη ΔΑΚΕ και την
ΠΕΝ, αφού προηγουμένως η Εκπ. Παρέμβαση είχε ανοίξει ένα
μήνα πριν το θέμα στα σχολεία και το ΠΑΜΕ πρόσφατα).

Κατανοεί κανείς επομένως πως μόνο τα ΣΥΝΕΚ προσπαθούν
να μετατρέψουν «το κρέας σε ψάρι», θεωρώντας την αρχή της
μαζικής διαδικασίας «δημιουργίας κουλτούρας αξιολόγησης»
που θέλει ο ΟΟΣΑ και πέρασε και στο 4ο μνημόνιο του Μαΐου
2017 σε δήθεν «κουλτούρα δημοκρατικότητας των συλλόγων
διδασκόντων». Αντίθετα η κεντρική ΔΑΚΕ, για λόγους ευνόη-
τους, «πέταξε την μπάλα στην εξέδρα», ζητώντας αναβολή της
διαδικασίας, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνημα να το πραγ-
ματοποιήσει.

β) Ο μύθος του Συλλόγου διδασκόντων
Το Υπουργείο Παιδείας και τα ΣΥΝΕΚ μιλούν για «δημοκρα-

τία στους συλλόγους». Ενώ τα ΣΥΝΕΚ επιχειρηματολογούν επ’
αυτού, το Υπουργείο είναι πιο προσεκτικό. Ομιλεί για «σώμα
μονίμων συνυπηρετούντων». Και νομικά και ουσιαστικά λέει
την αλήθεια. Δεν πρόκειται για «Σύλλογο διδασκόντων», αλλά
για δημιουργία ενός 2ου σώματος αξιολογητών (αποτιμητών)
γνωμοδοτικού τύπου. Το 1ο βεβαίως είναι το σώμα κριτών επί
των εθελοντικά υποψηφίων διευθυντών (στελεχών), δηλαδή το
διευρυμένο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Ας δούμε όλους τους λόγους γιατί
δεν είναι «σύλλογος διδασκόντων»:

1) Πρόεδρος δεν είναι ο διευθυντής του σχολείου ή ανα-
πληρωματικός του, ακόμα και αν αυτοί δεν είναι υποψήφιοι!
Είναι ο αρχαιότερος στο ΦΕΚ διορισμού και φυσικά ούτε ο αρ-
χαιότερος στη σχολική μονάδα, όπως σε όλες τις άλλες περι-
πτώσεις. Και αν αυτός και οι επόμενοί του κάνουν απεργία –
αποχή και λειτουργήσει το σώμα, θα προεδρεύει όπου κάτσει
η μεθεπόμενη «αρχαιότερη μπίλια»!

2) Δεν συμμετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε οι τυχόν συνάδελ-
φοί του στο σχολείο αυτό που έχουν συγγένεια έως 3ου συγγε-
νικού βαθμού.

3) Δεν συμμετέχουν οι έχοντες οργανική στο σχολείο, αλλά
λόγω λειτουργικής υπεραριθμίας συμπληρώνουν το διδ. ωράριο
σε άλλο σχολείο και έχουν εκεί τις περισσότερες διδ. ώρες.
Σε εκείνο το σώμα θα συμμετέχουν.

4) Δεν συμμετέχουν οι «ελαστικά εργαζόμενοι», δηλ. ανα-
πληρωτές ΑΠΩ και ΑΜΩ, όπως και οι ωρομίσθιοι. Η λογική
αυτή ισχύει και στο υπόλοιπο Δημόσιο (ν. Βερναδάκη).

Και ένας παραλογισμός που εκθέτει την όλη απόπειρα: Όσοι
εργάζονταν εκτός σχολείων (π.χ. συνδικαλιστές, αποσπασμένοι
σε γραφεία, Π.Κ., ΕΚΦΕ, ΚΔΑΥ, κλπ) και είναι υποψήφιοι δεν
υπόκεινται σε αξιολόγηση-γνωμοδότηση!

γ) Ο μύθος της γνωμοδότησης
Η γνωμοδότηση είναι μία νομική έννοια. Έτσι, όπου το ειδικό

αυτό σώμα γνωμοδοτήσει, υποτίθεται ότι η γνώμη του θα λη-

και ο μύθος του Συλλόγου διδασκόντων



γράφει ο Παναγιώτης Μπούρδαλας

... με αφορμή 

την επιλογή Διευθυντών 

στα σχολεία

εσωτερικών αξιολογητών & 
εξωτερικών κριτών…
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φθεί υπόψιν από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Στη δημόσια
διοίκηση έχουμε κατ’ αρχήν δύο ειδών γνωμοδοτήσεις. Μία
συγκεκριμένων θεσμών, την οποία τα Υπουργεία και η διοίκηση
είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει για νομικούς λόγους. Συ-
νήθως λειτουργεί και μία από ιδιώτες νομικούς, την οποία αν
θέλει αποδέχεται.

Μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε ότι η γνωμοδότηση
του ειδικού πρωτόγνωρου «σώματος μονίμων συνυπηρε-
τούντων» θα έχει την τύχη των ιδιωτών, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση…

δ) Ο μύθος της επιλογής των άξιων
Γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι κάθε κυβέρνηση φτιάχνει

και ένα μοντέλο επιλογής στελεχών που βρίσκεται πιό κοντά
στην πολιτική της ιδεολογία και ταυτόχρονα μπορεί να προ-
ωθήσει στατιστικά και κατά περίπτωση περισσότερους από τον
δικό της χώρο.

Η νεομνημονιακή 2η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέτρεψε
αυτόν της 1ης. Δεν είναι της ώρας να πούμε το γιατί. Το σίγουρο
είναι ότι ξαναπήγε στην πεπατημένη: Μόρια από προσόντα,
μόρια από θέση και μόρια από συνέντευξη. Κάθε κυβέρνηση
αλλάζει μόνο το «μίγμα». Στον πρόσφατο νόμο το μίγμα αυτό
είχε τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Μείωσε τα μέγιστα μόρια της συνέντευξης επί του συ-
νόλου (τώρα 8, το 2011 15 και επί ΝΔ 20). Το ποσοστό επί του
συνόλου έχει μειωθεί σε κάποιο βαθμό. Ποιοί όμως κέρδισαν
απ΄αυτή τη μικρή μείωση; Δεν κέρδισε η εμπειρία (τάξη, άλλες
θέσεις ευθύνης), αλλά τα κάθετα προσόντα: Διδακτορικά πάσης
φύσης, ομοίως και μεταπτυχιακά, αλλά και οι ξένες γλώσσες
(όπως πάντα).

2) Μείωσε τα 2α πτυχία (2ες ειδικότητες) όπως τα εξαφάνισε
στο μισθολόγιο. Τα οριζόντια προσόντα ούτε στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχουν τύχη; Γιατί; Γιατί στο ιεραρχικό μον-
τέλο του ΟΟΣΑ και ΕΕ (σύγχρονος καπιταλισμός) αξία έχει η
ιεραρχία και όχι η προσφορά στη μάθηση.

3) Πρόσθεσαν μόρια σε μικρές θέσεις ευθύνης, όπου οι το-
ποθετήσεις γίνονταν ως γνωστόν με «κλασσικές» μεθόδους.

4) Εξαφανίστηκε η προσωρινή λογική «κατ’ αρχήν διευ-
θυντής από το χώρο του σχολείου» (προηγούμενος τρόπος)
και επανήλθαν στις «άπειρες» επιλογές σχολείων εντός του
ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούνται στον «απρό-
σωπο» διευθυντή, δηλαδή στην κουλτούρα ενός διευθυντή
«υπεράνω». Γι’ αυτό και δεν τον βάζουν να κουβεντιάσει στο
ειδικό σώμα, αλλά τον έχουν σε «αποστείρωση». Γιατί αν
ήταν θέμα στοιχειώδους γνωμοδοτικής δημοκρατικότητας,
θα ήταν κατ’ αρχήν μέσα. Γι’ αυτό επίσης δεν ακούμπησαν
και τις δύο φορές το καθηκοντολόγιο του 2002! Ο Διευθυντής
μάνατζερ προετοιμάζεται στους νόμους… και στις γνωμοδο-
τήσεις…

5) Εισήγαγαν – διαστρέβλωσαν και την έννοια του μέγιστου
αριθμού θητειών. Όχι γιατί αποπειράθηκαν να την εφαρμόσουν
απ’ αυτή τη διαδικασία (πήγε στην επόμενη), αλλά γιατί δεν
πρόκειται για θητεία στο είδος της θέσης αλλά στο τελευταίο
σχολείο. Ο καριερισμός σε πλήρη ανάπτυξη.

6) Το σώμα των πραγματικών (εξωτερικών) κριτών είναι
το Συμβούλιο επιλογής και όχι ο σύλλογος διδασκόντων.
Παρά την μερική και νόθα συμμετοχή του συλλόγου διδασκόν-
των στο προηγούμενο σύστημα, τώρα και εξοβελίζεται, αλλά
και αλλοίωνεται (ειδικό σώμα) και αλλάζει χαρακτήρα (η ψη-
φοφορία μετρέπεται σε αξιολόγηση- γνωμοδότηση). Το σώμα

της εξωτερικής κρίσης είναι αυτό που
θα τα κάνει όλα. Επί πλέον μπορεί άνε-
τα να κάνει αρκετή «αριθμητική» (0-8
μόρια, έστω και αν παίξουν μεταξύ 5
και 8) και αρκετή «γεωμετρία» (πιθανή
θέση σε σχολείο, αφού οι σταθερές εί-
ναι περισσότερες από τις μεταβλητές, αν και τυπικά με τρο-
πολογία οι επιλογές θα γίνουν στο τέλος της διαδικασίας).

ε) Το κατακάθι της συνενοχής
Τι απομένει λοιπόν από τη διαδικασία; Μήπως η καθολική

χρήση της γνωμοδότησης «για το δικό τους υποψήφιο διευ-
θυντή»; Φυσικά και όχι! Μένουν όλα τα αρνητικά για το πλει-
οψηφικό κομμάτι του κλάδου της τάξης:

1) Διαχωρίζεται το στρώμα των υποψηφίων από το υπό-
λοιπο σώμα, με έμφαση αυτών που έχουν ειδικά κάθετα προ-
σόντα (διδακτορικά, μεταπτυχιακά) παντός τύπου για αλλότριο
κατ’ αρχήν σκοπό, δηλαδή να διοικήσει!  Ο διαχωρισμός αυτός
είναι σημαντικά εμφανής και στο ισχύον μισθολόγιο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ (2015) , διπλασιάζοντας το ρόλο του σε σχέση με
αυτό του ΠΑΣΟΚ (2011).

2) Αυξάνει τις προσδοκίες για κάθετα «χαρτιά» και όχι για
αύξηση της δημοκρατικής λειτουργίας του συλλόγου διδασκόν-
των. Στο ειδικό αυτό σώμα δεν υπάρχει καν σύλλογος διδα-
σκόντων.

3)  Μένει η συνενοχή όσων για διάφορους λόγους μπουν
στην διαδικασία και δεν μπουν στην απεργία-αποχή. Εν τέλει
αυτό το σώμα λειτουργεί και ως «δούρειος ίππος» ενάντια στο
σώμα των καθηγητών της τάξης και υπέρ των ανθρώπων κα-
ριέρας.

στ) Επίλογος: Να σπάσουμε το απόστημα
Ένα δρόμος μένει για αύριο. Καταθέτω αυτό της δικής μου

ΕΛΜΕ: «…Γι αυτό: Απορρίπτουμε την προσπάθεια του Υπουρ-
γείου Παιδείας να εμφανίσει την αυτοαξιολόγηση ξεκομμένη
από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και την εξωτερική αξιο-
λόγηση ως δήθεν άλλη, διαφορετική διαδικασία από τις προ-
ηγούμενες προσπάθειες να επιβάλουν την αξιολόγηση στην
εκπαίδευση οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Συμμετέχουμε στη διαδικασία της απεργίας – αποχής της
ΑΔΕΔΥ από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης

Δεν μετέχουμε, διότι είναι σαν να συμφωνούμε με την επαχ-
θέστερη προσωπική μας επερχόμενη ατομική αξιολόγηση.

Δεν μετέχουμε, διότι δεν έχει καμία λογική να διαταράσσε-
ται, χωρίς ουσία, το κλίμα του Συλλόγου. Δεν θα κάνουμε τη
χάρη στον Υπουργό να διαιρεθούμε μεταξύ μας.

Δεν μετέχουμε σε μια υποτιμητική για εμάς διαδικασία,
κατά την οποία μας ζητούν τη γνώμη και μας λένε ότι αν θέλουν
θα την λάβουν υπόψη και όσο θέλουν, χρησιμοποιώντας την
σε μια εικονικότητα δημοκρατικής έκφρασης των Συλλόγων.

Ζητάμε κατάργηση του καθηκοντολογίου με ταυτόχρονη
μετατροπή του συλλόγου διδασκόντων σε κυρίαρχο όργανο και
τον διευθυντή σε ρόλο συντονιστή, αλλαγή του γενικού θεσμικού
πλαισίου στην κατεύθυνση της καλύτερης και δημοκρατικότε-
ρης λειτουργίας του σχολείου, κατάργηση του θεσμικού πλαι-
σίου της αξιολόγησης, πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών
στο έργο τους και του Δημόσιου Σχολείου συνολικά…»

Πάτρα, 19-06-2017

* Ο Παναγιώτης Μπούρδαλας είναι πτυχιούχος θεολογίας, εργάζεται
ως φυσικός στη δευτεροβάθμια εκπ/ση, πρώην αιρετός, μέλος της Α΄
ΕΛΜΕ Αχαΐας και πρώην μέλος του ΚΕΜΕΤΕ (από Παρεμβάσεις Δ.Ε.).
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Στις αρχές Αυγούστου ψηφίστηκε στη
Βουλή ο νόμος 4485/17 με τίτλο «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-

παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που
αφορά και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης και προωθεί μια σειρά αλλαγών –στο
πνεύμα όλων των προηγούμενων αντιεκπαι-
δευτικών μεταρρυθμίσεων– με βασικό στόχο
την πλήρη στοίχιση όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης με την πολιτική που υπαγο-
ρεύουν τα μνημόνια των ιμπεριαλιστών και της
ντόπιας ολιγαρχίας του πλούτου. Και η πολι-
τική αυτή επιτάσσει ένα φθηνότερο, «παρα-
γωγικότερο», ευέλικτο πανεπιστήμιο για λί-
γους και εκλεκτούς, αφού σύμφωνα και με το
νεοφιλελεύθερο δόγμα που –ανεξάρτητα από
τις διακηρύξεις της, υπηρετεί κατά γράμμα και
η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας– η γνώ-
ση και η μόρφωση δεν είναι για όλους.

Η κατάσταση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Και είναι ακριβώς αυτή η πολιτική που έχει
οδηγήσει σήμερα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ
της χώρας στην κρατική εγκατάλειψη και τη
μείωση της χρηματοδότησης σε ποσοστό πά-
νω από 70%, που έχει κλείσει 155 τμήματα
με το σχέδιο «Αθηνά», που έχει μειώσει κατά
χιλιάδες τους εισακτέους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, που –εξαιτίας των μηδενικών
προσλήψεων– έχει αφήσει ολόκληρες σχολές
να υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης διδα-
κτικού, επιστημονικού και διοικητικού προ-
σωπικού. Είναι η ίδια πολιτική που χορηγεί
στους φοιτητές πτυχία-«διαβατήρια ανεργίας
ή μετανάστευσης», που οδηγεί τη νεολαία στο
κυνήγι ατομικών προσόντων και στον αντα-
γωνισμό, για την εξασφάλιση «μιας θέσης
στον ήλιο», δηλαδή στην πραγματικότητα για
την εξασφάλιση ενός μισθού πείνας, μιας θέ-
σης ελαστικής και ανασφάλιστης εργασίας. 

Ο νόμος Γαβρόγλου
Στο πνεύμα λοιπόν της μνημονιακής πολι-

τικής, αλλά και των προηγούμενων αντιεκ-
παιδευτικών νομοσχεδίων (Νόμος Διαμαντο-
πούλου 2011, νόμος Αρβανιτόπουλου 2012,
σχέδιο «Αθηνά» 2013), ο νόμος Γαβρόγλου
επιχειρεί να προωθήσει μια σειρά αλλαγές

που βασικά αφορούν έξι σημεία:
1.Τα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών

Σπουδών).
2.Την ενίσχυση της «έρευνας» μέσω της

οικονομικής και διοικητικής «αυτοτέλειας»
των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.

3.Τη θεσμοθέτηση χορήγησης πτυχίων
διετούς κύκλου σπουδών.

4.Την αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας
για τα ΤΕΙ.

5.Την εκ νέου συγχώνευση και κατάργη-
ση τμημάτων και σχολών.

6.Την επαναφορά (με ορισμένες αλλαγές)
του προηγούμενου μοντέλου διοίκησης των
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι προ-
βλέπει για καθένα από αυτά τα σημεία ο νέος
νόμος και πού ακριβώς συνίσταται η δική μας
κριτική:

Δίδακτρα στα μεταπτυχιακά
1. Σε ό, τι αφορά τα ΠΜΣ, ο νόμος Γαβρό-

γλου προβλέπει τη θεσμοθέτηση διδάκτρων
σε όλα τα μεταπτυχιακά. Μέχρι σήμερα, μια
σειρά σχολές και τμήματα είχαν βάλει δίδα-
κτρα σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα
(αφού το ύψος των διδάκτρων και η αυτοχρη-
ματοδότηση των μεταπτυχιακών αποτελεί και
ένα από τα κριτήρια για το ύψος της κρατικής
χρηματοδότησης ενός ιδρύματος). Ωστόσο,
κάτω και από την πίεση των αγώνων του φοι-
τητικού και του ευρύτερου εκπαιδευτικού κι-
νήματος, είχε αποτραπεί η γενίκευση και η
πλήρης απελευθέρωση των διδάκτρων στα
μεταπτυχιακά. Κι αν η Κυβέρνηση σε μια
πρώτη φάση είχε υποσχεθεί την ύπαρξη πλα-
φόν μέχρι 1.600€ το πολύ στο ύψος των δι-
δάκτρων, φαίνεται ότι κατά την κατάθεση του
νομοσχεδίου λησμόνησε γρήγορα την υπό-
σχεσή της. Αυτό βέβαια που δε λησμόνησε,
ήταν η δημιουργία πλαφόν στους δικαιούχους
δωρεάν μεταπτυχιακών (μέχρι 30% επί του
συνόλου!). Τα κριτήρια για να μπορέσει κα-
νείς να δικαιούται δωρεάν είσοδο σε μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι φυσικά
οικονομικά και το ύψος του ετήσιου οικογε-
νειακού εισοδήματος ορίζεται περίπου στα
5.250€, δηλαδή γύρω στα 437€ τον μήνα! Αν
πάλι οι φοιτητές που πληρούν το παραπάνω
κριτήριο ξεπερνούν το 30% του συνολικού
ποσοστού των μεταπτυχιακών φοιτητών, τότε

οι θέσεις για τα δωρεάν μεταπτυχιακά θα δί-
νονται στους φοιτητές με το χαμηλότερο προς
το υψηλότερο εισόδημα. Υπενθυμίζουμε ότι
για τα ΠΜΣ δεν προβλέπεται η διανομή δω-
ρεάν συγγραμμάτων, καθώς και ότι οποιοδή-
ποτε κόστος που αφορά αναλώσιμα, βιβλία
κλπ. επιβαρύνει τους ίδιους τους φοιτητές.

Πρόκειται για ένα βαθύτατα ταξικό μέτρο,
που καταρχήν κλείνει την πόρτα προς τα με-
ταπτυχιακά σε χιλιάδες φοιτητές. Ακόμα, και
λόγω των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας,
αναγκάζει όσους θέλουν να παρακολουθήσουν
κάποιο μεταπτυχιακό να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη. Στην ίδια τσέπη που ματώνει κα-
θημερινά από τη φορομπηχτική πολιτική, τις
μειώσεις των μισθών, τις απολύσεις και την
ανεργία. 

Τέλος, η θεσμοθέτηση διδάκτρων στα με-
ταπτυχιακά ανοίγει και τον ασκό του Αιόλου
σε ό, τι αφορά τη μελλοντική εισαγωγή διδά-
κτρων και στα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών. Άλλωστε, τα δίδακτρα σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελούν βασική
κατεύθυνση και επιταγή των αντιεκπαιδευτι-
κών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Έρευνα» 
στην υπηρεσία της αγοράς

2. Στο νόμο Γαβρόγλου, ένα ιδιαίτερα με-
γάλο μέρος είναι αφιερωμένο στη λεγόμενη
«έρευνα». Διανθισμένος με εύηχες λέξεις και
φράσεις όπως «καινοτομία», «ανάπτυξη»,
«προαγωγή της γνώσης», ο νόμος δίνει την
εντύπωση ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας ενδιαφέρεται πραγματικά για την
έρευνα των δημόσιων τριτοβάθμιων ιδρυμά-
των. Αν βέβαια διαβάσει κανείς λίγο πιο
προσεχτικά τις διατάξεις που αφορούν στην
έρευνα, γρήγορα θα καταλάβει ότι πίσω από
τις ωραίες λέξεις κρύβεται η πλήρης κρατι-
κή εγκατάλειψη των τριτοβάθμιων ιδρυμά-
των. Και αυτό διότι η «έρευνα» που ευαγγε-
λίζεται το υπουργείο Παιδείας, όπως άλλωστε
ήδη συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σε μια
σειρά σχολές και τμήματα συνδέεται με την
οικονομική «αυτοτέλεια» των ιδρυμάτων, με
τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και
φυσικά με την εναρμόνιση των Πανεπιστημίων
και των ΤΕΙ με τις ανάγκες της καπιταλιστικής
αγοράς. Η στροφή προς την ιδιωτική πρωτο-

οι διατάξεις του νόμου Γαβρόγλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αντίκρουση, θέσεις και συμπεράσματα

Πορεία Για την αγωνιστική 

ανασύνταξη

των δυνάμεων της νεολαίας



29

βουλία, προς το ντόπιο και ξένο μεγάλο κε-
φάλαιο, το κυνήγι χρηματοδότησης από ιδιώ-
τες (που έχουν λόγο όχι μόνο στα ερευνητικά
προγράμματα, αλλά και στην ίδια τη διαμόρ-
φωση του προγράμματος σπουδών των ιδρυ-
μάτων!) και η θυσία της δημόσιας και δωρεάν
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο βωμό του κέρ-
δους των μεγάλων επιχειρήσεων δεν αποτελεί
βέβαια κάποια καινοτομία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Κάθε αντιδραστική αντιεκπαι-
δευτική αλλαγή που έφερνε κάθε κυβέρνηση
τα τελευταία χρόνια, συνοδευόταν με τις ίδιες
λίγο-πολύ διατάξεις για την «έρευνα». Όταν
λοιπόν αναφερόμαστε στην έρευνα, οφείλου-
με να βάζουμε το ίδιο ερώτημα που για χρόνια
έβαζε και συνεχίζει να βάζει το εκπαιδευτικό
κίνημα και για τη λεγόμενη «αξιολόγηση»:
Από ποιον και για ποιον;

Πτυχία πολλών ταχυτήτων
3. Το τρίτο σημείο αφορά τη θεσμοθέτηση

διετών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και
τη μετατροπή των πενταετών προγραμμάτων
σπουδών σε master. Με τον τρόπο αυτόν δη-
μιουργούνται πτυχία, άρα και φοιτητές πολ-
λών ταχυτήτων. Πρόκειται για ένα ακόμη μέ-
τρο στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τα-
ξικού Πανεπιστημίου, στο οποίο δε θα έχουν
θέση τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογε-
νειών. Η υποβάθμιση των πτυχίων, ιδιαίτερα
σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους
σπουδών και τη μετακύλισή του στις πλάτες
των φοιτητών, συνδέεται άρρηκτα με την πο-
λιτική των μνημονίων. Στο βαθμό που το πτυχίο
δεν αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για
δουλειά, πόσο μάλλον όταν αυτό διαιρείται σε
πολλαπλές ταχύτητες, κυριαρχεί η ανθρωπο-
φαγία και το κυνήγι ατομικών προσόντων μέσα
από την παρακολούθηση των λεγόμενων Κέν-

τρων Δια Βίου Μάθησης, των διαφόρων Με-
ταλυκειακών Ιδρυμάτων, όπως τα ΙΕΚ, κυριαρ-
χεί η συλλογή διαφόρων πιστοποιητικών και
η παρακολούθηση σεμιναρίων (εννοείται επί
πληρωμή και εξαιρετικά αμφίβολης ποιότη-
τας). Όπως λοιπόν στην κοινωνία υπάρχουν
εργαζόμενοι και μισθοί πολλών ταχυτήτων, δε
θα μπορούσε αυτό να μη βρίσκει την έκφρασή
του και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβάθμιση των ΤΕΙ
4. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του νόμου Γα-

βρόγλου για τα ΤΕΙ, απλώς επανεπιβεβαιώνεται
η τρίτη από το 2001 «ανωτατοποίησή» τους,
ενώ τα όργανα διοίκησης και οι καθηγητές, δη-
λαδή οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΤΕΙ
μετονομάζονται αντίστοιχα σε Πρυτάνεις και
Αντιπρυτάνεις, καθώς και οι καθηγητές σε μέ-
λη ΔΕΠ. Πρόκειται φυσικά μόνο για ονομαστική
«αναβάθμιση» των ΤΕΙ και των διοικητικών
τους οργάνων, αφού κατά τ’ άλλα και η σημε-
ρινή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεν έχει
κάνει το παραμικρό για τη στοιχειώδη ενίσχυση
των τεχνολογικών ιδρυμάτων. 

Αποτελεί το λιγότερο κοροϊδία και χυδαία
υποκρισία να μιλούν για «αναβάθμιση» των
ΤΕΙ, την ίδια στιγμή που είναι αμφίβολο αν
ολόκληρα τμήματα και ιδρύματα θα μπορέ-
σουν να λειτουργήσουν εξαιτίας της πενιχρής
χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που δεκά-
δες τμήματα ΤΕΙ συγχωνεύτηκαν και καταρ-
γήθηκαν (κάτι που προβλέπει ρητά για το
προσεχές μέλλον και ο νόμος Γαβρόγλου),
την ίδια στιγμή που οι σπουδαστές στοιβά-
ζονται στα τμήματα και τα εργαστήρια λόγω
των τεράστιων ελλείψεων σε καθηγητές, επι-
στημονικό προσωπικό, υλικοτεχνικές υποδο-
μές και εργαστηριακό εξοπλισμό. Με το ένα
χέρι υπογράφουν τη δήθεν «αναβάθμιση»

των ΤΕΙ και με το
άλλο τα οδηγούν
στην πλήρη υπο-
βάθμιση. Η υποκρι-
τική αναβάθμιση
των ΤΕΙ φάνηκε ξε-
κάθαρα πριν την ψήφιση του νόμου, όπου η
κυβέρνηση, διά στόματος του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα εξήγγειλε τη μετονομασία (δη-
λαδή στην πραγματικότητα τη συγχώνευση)
του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πειραιά σε «Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής». 

Ας δούμε λοιπόν και ας βγάλουμε τα συμ-
περάσματά μας για το πόσες συγχωνεύσεις και
καταργήσεις τμημάτων θα ακολουθήσουν την
εκ νέου «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, πόσους χι-
λιάδες σπουδαστές λιγότερους θα χωρούν τα
νέα «αναβαθμισμένα» τεχνολογικά ιδρύματα.
Χαρακτηριστική είναι η πρόταση της νέας πρύ-
τανη του ΤΕΙ Αθήνας για τη συγχώνευση τμη-
μάτων πριν καν προχωρήσει η συγχώνευση
των δύο μεγαλύτερων ΤΕΙ της χώρας.

Νέες συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις τμημάτων και σχολών

5. Τέσσερα χρόνια μετά το κακόφημο «Σχέ-
διο Αθηνά», με το οποίο συγχωνεύτηκαν πάνω
από το 30% των τότε υφιστάμενων τμημάτων,
ο νόμος Γαβρόγλου έρχεται τώρα να προαναγ-
γείλει νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμη-
μάτων και σχολών. Συγκεκριμένα, όπως ανα-
φέρεται στο άρθρο 5 του νόμου, σύμφωνα με
το οποίο είναι δυνατό «...με προεδρικό διάταγ-
μα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικο-
νομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, με-
τονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και με-
ταβάλλεται η έδρα τους, όταν: (...), β) επιβάλ-

Είναι ντροπή να μην έχουν λάβει τη σύνταξή τους 138.000 συν-
ταξιούχοι και 126.000 την επικουρική και η κυβέρνηση να υπερη-
φανεύεται για τα ματωμένα πλεονάσματα. 

Καμία σύνταξη δεν έχει εκδοθεί για τους συνταξιούχους Δη-
μοσίου από 13 Μαΐου 2016, μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγ-
καλου (ν.4387/ 12.5.2016), ο οποίος ανερυθρίαστα δήλωνε στα
κανάλια ότι με το νόμο του όχι μόνο δε θα μειωθούν οι συντάξεις,
αλλά θα δώσει και ... αυξήσεις. Στο Γενικό λογιστήριο από
13/5/2016 εκκρεμούν 10.500 αιτήσεις για συνταξιοδότηση, εκ
των οποίων 3.500 χηρείας, επειδή το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει
εκδώσει τις αναγκαίες εγκυκλίους με βάση το ν. Κατρούγκαλου
για τον υπολογισμό των συντάξεων. Είναι φανερό ότι η καθυστέ-
ρηση αυτή είναι σκόπιμη.

Είναι ντροπή να περιμένουν πάνω από 2,5 χρόνια για να πάρουν
το εφάπαξ οι συνταξιούχοι και η κυβέρνηση να παρακρατεί πάνω
από 2 δις από τα αποθεματικά των ταμείων Πρόνοιας και αυθαίρετα
να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους, για να τα επιδεικνύει στην
τρόικα ως επιτυχία της πολιτικής της.

Είναι ντροπή να μην μπορεί η κυβέρνηση να σταματήσει την τα-
λαιπωρία δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων που έχουν διαδοχική

ασφάλιση. Είναι ντροπή επίσης να επικαλείται η διοίκηση του ΕΤΕΑ
την αδυναμία του ΙΚΑ να διεκπεραιώσει τις αιτήσεις των συνταξι-
ούχων, για να καθυστερεί τη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων. 

Είναι ντροπή από τη μια μεριά η κυβέρνηση να ληστεύει τις συν-
τάξεις και από την άλλη να απειλεί τους συνταξιούχους με περικοπή
του 60% της κύριας και επικουρικών συντάξεων, αν τολμήσουν να
αναζητήσουν εργασία για να ενισχύσουν την πετσοκομμένη σύνταξή
τους (άρθρο 20 του ν. 4387/2016. Νόμος Κατρούγκαλου). Η διάταξη
αυτή αποβλέπει στην εξόντωση των συνταξιούχων, αφού με τις συν-
τάξεις πείνας και με την κατάργηση της δωρεάν περίθαλψης η επι-
βίωση είναι δύσκολη. 

Οι νέες περικοπές των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγη-
του, που έχουν ψηφιστεί από την παρούσα κυβέρνηση, είναι η χα-
ριστική βολή σε κάθε συνταξιούχο. Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης
και της τρόικας πρέπει να ανατραπεί. Το Δ. Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ θα πάρει
πρωτοβουλίες για την ενότητα όλων των συνταξιούχων, για την ανα-
τροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει πιστά η κυβέρνηση
και η τρόικα. Μπορούμε. Αρκεί να κατέβουμε όλοι στους δρόμους.

Αθήνα  13.9,2017
syntaxekpedeftikoi.blogspot.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν! 
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λεται από τον δυσα-
νάλογα μεγάλο ή μι-
κρό ετήσιο αριθμό
φοιτητών ή αποφοί-
των ανά μέλος Δ.Ε.Π.
σε ένα Α.Ε.Ι. ή γ) η

λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. όχι μόνο δεν
δικαιολογείται επιστημονικά αλλά, αντιθέτως,
δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα
αντίστοιχα γνωστικά πεδία ή δ) συνάδει με τις
οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές
ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας ή μιας
συγκεκριμένης περιφέρειας.» 

Ακριβώς στα ίδια επιχειρήματα στηρίχτηκε
όλη η αντιδραστική προπαγάνδα, κατά το προ-
ηγούμενο κύμα συγχωνεύσεων και καταργή-
σεων τμημάτων, το οποίο οδήγησε χιλιάδες

φοιτητές έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, πέρα
από τους δεκάδες έμμεσους εξεταστικούς, οι-
κονομικούς και ταξικούς φραγμούς που υψώ-
νει στους νέους φοιτητές, κάνει ένα βήμα πα-
ραπέρα, δείχνοντας στην κυριολεκτική άμεση
έξοδο από το πανεπιστήμιο σε όσους φοιτητές
δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πόλη (κά-
τι που γίνεται κατά κόρον κατά τη συγχώνευση
τμημάτων και σχολών), μειώνοντας ταυτόχρονα
και κατά πολύ τον αριθμό των εισακτέων στα
τριτοβάθμια ιδρύματα.

Αλλαγές στα όργανα διοίκησης,
αυταπάτες και πραγματικότητα

6. Κάνοντας λόγο για «επαναφορά της δη-
μοκρατίας» στα Πανεπιστήμια, η κυβέρνηση
μέσω του νόμου Γαβρόγλου κατήργησε τα
εξωπανεπιστημιακά Συμβούλια Διοίκησης
που ορίζονταν από την εκάστοτε ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας, επαναφέροντας λίγο-

πολύ το προηγούμενο μοντέλο διοίκησης των
Πανεπιστημίων. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να
κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις: 

Επισήμανση πρώτη: Τα Συμβούλια Διοί-
κησης (που θεσμοθετήθηκαν από το 2011 με
το νόμο Διαμαντοπούλου) επί της ουσίας δε
λειτούργησαν ποτέ ως όργανα διοίκησης,
διατηρώντας βασικά έναν πλήρως διακοσμη-
τικό ρόλο.

Επισήμανση δεύτερη: Το λεγόμενο «αυτο-
διοίκητο» των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων απο-
τελεί στάχτη στα μάτια του εκπαιδευτικού κό-
σμου, αφού στην πραγματικότητα η εφαρμο-
ζόμενη εκπαιδευτική πολιτική παραμένει
ίδια, όποιο και αν είναι το μοντέλο διοίκησης.
Όσο λοιπόν και αν τα Συμβούλια Διοίκησης
αποτελούσαν όργανα αντιδραστικά, που δεν

είχαν καμία σχέση με την ακαδημαϊκή
κοινότητα, θα τρέφαμε σοβαρές αυτα-
πάτες αν θεωρούσαμε ότι η Σύγκλητος
ή το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελούν
όργανα προοδευτικά, πόσο δε μάλιστα
όταν στην πράξη έχει αποδειχτεί ουκ
ολίγες φορές ότι τα όργανα αυτά εξαντ-
λούν τον ρόλο τους στην «αυτοδιοίκη-
ση» των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων βασι-
κά μέσα από τη διαχείριση της τραγικής
οικονομικής τους κατάστασης. 

Επισήμανση τρίτη: Η κυβέρνηση
κομπορρημονεί για την επαναφορά της
αύξησης του αριθμού των φοιτητών στα
διοικητικά όργανα των τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων, μιλώντας για τη σημασία
της συνδιοίκησης. Οφείλουμε να κά-
νουμε καθαρό ότι η συνδιοίκηση δεν
αποτελεί τίποτα περισσότερο παρά ένα
μέσο για τη συμμετοχή των φοιτητών
στο έργο της διάλυσης της δημόσιας-
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μέσα από την ψευδαίσθηση της «συμ-
μετοχής», γίνεται προσπάθεια να καλ-

λιεργηθεί η αντίληψη στους φοιτητές ότι εί-
μαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την κατάσταση
που επικρατεί στις σχολές μας. 

Η κάλπικη αντιπαράθεση 
κυβέρνησης-αντιπολίτευσης

Αυτές είναι ορισμένες από τις βασικές
πλευρές σε ό, τι αφορά στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση του νέου νόμου για την παιδεία. Ο
νόμος Γαβρόγλου αποτελεί στην πραγματικό-
τητα ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της επιχεί-
ρησης διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν
εκπαίδευσης, έναν ακόμη νόμο που φέρνει
το Πανεπιστήμιο στα μέτρα των μνημονίων
και της υποτέλειας, στα μέτρα που επιβάλ-
λουν οι επιταγές των αντιεκπαιδευτικών κα-
τευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΟΟΣΑ. Γι’ αυτό κιόλας η αντιπαράθεση ανά-
μεσα στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά
και πρώην κυβερνητικά κόμματα, ιδιαίτερα
τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε στη βάση των
πραγματικών προβλημάτων του εκπαιδευτι-

κού κόσμου ή στη βάση των σημείων εκείνων
του νόμου που απασχολούν την πλειοψηφία
των φοιτητών, όπως είναι τα δίδακτρα ή η
υποχρηματοδότηση ή η διάλυση των πτυχίων,
αλλά στη βάση άλλων ζητημάτων, με στόχο
τον αποπροσανατολισμό του κόσμου από τα
φλέγοντα σημεία του νόμου. 

Από την αντιπαράθεση που διεξήχθη στη
Βουλή και σε ό, τι αφορά το θέμα της επανα-
φοράς του ασύλου, δε θα μπορούσε μία αριστε-
ρή τοποθέτηση να μη θεωρήσει ότι αποτελεί
μια αντικειμενικά θετική εξέλιξη στην οποία
έπαιξαν ρόλο τόσο οι αγώνες του φοιτητικού
και ευρύτερα του εκπαιδευτικού κινήματος για
την υπεράσπιση των δημοκρατικών και συνδι-
καλιστικών ελευθεριών, όσο και η βαθιά και
μεγάλη αγωνιστική και δημοκρατική παράδοση
των φοιτητικών συλλόγων και συνολικά η ιστο-
ρία του ελληνικού φοιτητικού κινήματος. 

Από την άλλη, δεν μπορούμε να μη σημει-
ώσουμε την τεράστια υποκρισία μιας κυβέρνη-
σης που απ’ τη μία κομπορρημονεί για την
«επαναφορά της δημοκρατίας» στα πανεπιστή-
μια, την ίδια στιγμή που στήνει μαθητοδικεία,
που χτυπά με ΜΑΤ και δακρυγόνα εργατικές
και λαϊκές διαδηλώσεις, που σέρνει με αβάσι-
μες και ανύπαρκτες κατηγορίες φοιτητές στα
δικαστήρια και τις φυλακές, όπως πρόσφατα
έγινε με την περίπτωση της Ηριάννας Β.Λ.

Τι να κάνουμε
Αν βασικός όρος για την ανατροπή του νό-

μου Γαβρόγλου αποτελεί η ενημέρωση, η
συγκρότηση επιχειρηματολογίας και συγκε-
κριμένων θέσεων πάνω στα κομβικά σημεία
του νόμου, όπως και συνολικά η διαμόρφωση
συγκεκριμένης άποψης και τοποθέτησης για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από την άλλη η
διαδικασία αυτή θα μείνει στα μισά του δρό-
μου αν δε συνδεθεί με την ανάγκη αφύπνισης
των ίδιων των φοιτητών. 

Για να μπορέσει το φοιτητικό κίνημα να ορ-
θώσει το ανάστημά του και να παλέψει απο-
τελεσματικά απέναντι στο νέο νόμο-έκτρωμα,
αυτό θα το κάνει μόνο μέσα από τη συσπεί-
ρωση των φοιτητών στους συλλόγους τους,
την πραγματοποίηση μαζικών Γενικών Συνε-
λεύσεων και την ενότητα πάνω στον κεντρικό
στόχο πάλης για την ανατροπή του νόμου.

Αναμφίβολα, ο νόμος Γαβρόγλου δεν απο-
τελεί την τελευταία σκηνή στο έργο της επι-
χείρησης διάλυσης της δημόσιας και δωρεάν
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσο όμως ο εκ-
παιδευτικός κόσμος δεν ορθώνει αντιστάσεις,
ακόμη και σε επιμέρους πλευρές της αντιεκ-
παιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής, η τε-
λευταία κερδίζει ολοένα και περισσότερο
έδαφος. Και αντίστοιχα, κάθε μικρός και με-
γάλος αγώνας (ανεξάρτητα απ’ το άμεσο απο-
τέλεσμά του) είναι αγώνας που δίνει πνοή,
κουράγιο και ελπίδα όχι μόνο στον κόσμο της
εκπαίδευσης, αλλά συνολικά στο λαό μας.
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«Τελικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με
την –προεξοφλημένη– επιβολή του 3ου
Μνημονίου, επιβεβαίωσε τη θέση πως
αποτελεί τη «χρυσή εφεδρεία» του αστικού
συστήματος και είναι ο πιο πιστός και δου-
λικός υπηρέτης της πολιτικής της ΕΕ, του
ΔΝΤ και των ντόπιων λακέδων τους.

Με την επιβολή του 3ου μνημονίου παρα-
δόθηκε και λεηλατήθηκε ένας ολόκληρος
λαός σιδεροδέσμιος στις απαιτήσεις και τις
επιταγές των ιμπεριαλιστών δανειστών, ενώ
έμειναν πολύ λίγες δυνάμεις να υπερασπί-
σουν την τιμή, το όνομα και τους αγώνες της
Αριστεράς, αφού και οι αυτοαποκαλούμενες
«ταξικές δυνάμεις» αναθεματίζουν και φτύ-
νουν τους κόρφους τους αν τυχόν κάποιος
τους αποκαλέσει «Αριστερούς».

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το τυχοδιω-
κτικό και ακροδεξιό μόρφωμα των ΑΝΕΛ,
επιβάλλουν τώρα και δύο χρόνια απανωτά
δυσβάσταχτα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέ-
τρα, ικανοποιώντας μέχρι κεραίας τις υπα-
γορεύσεις των ξένων αφεντικών τους.

Σήμερα, δυο χρόνια μετά βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με τα νέα αντεργατικά και αν-
τιλαϊκά μέτρα της διαβόητης 2ης αξιολό-
γησης που επιχειρούν να σαρώσουν ό,τι
απόμεινε, ενώ η υποτιθέμενη «έξοδος από
τα μνημόνια» καταλήγει σε μια απέραντη
μνημονιακή βαρβαρότητα. Φοροληστεία,
λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος, ξεπού-

λημα της δημόσιας περιουσίας, συντριβή
των κοινωνικών δομών στην Παιδεία, στην
Υγεία, στην Πρόνοια για να υπηρετήσουν τα
ματωμένα πλεονάσματα του 3.5% μέχρι το
2060 «και έχει ο Θεός!».

Έχουμε πολλά να πούμε για τη σοβαρή
και δραματική υποχώρηση της Ομοσπον-
δίας μας την τελευταία περίοδο, με την ευ-
θύνη – όχι γενικώς της πλειοψηφίας, όπως
συνηθίζουμε να ακούμε τελευταία, αλλά ει-
δικά και συγκεκριμένα των παρατάξεων των
ΣΥΝΕΚ & ΔΑΚΕ, που διαμόρφωσαν από πο-
λύ νωρίς μια νέα «ιερή συμμαχία» για να
υπηρετήσουν την πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ. Ο κατάλογος είναι μακρύς.

Να θυμηθούμε τη φιλοκυβερνητική πα-
ράταξη των ΣΥΝΕΚ που επιχειρούσε να
απολογηθεί και να αθωώσει τον ΣΥΡΙΖΑ για
το 3ο μνημόνιο λέγοντας πως «είναι οι εκ-
βιασμοί των ξένων εταίρων»;

Να θυμηθούμε πως με την ανοχή και τη
στήριξη των ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ η Ομοσπονδία
σύρθηκε πίσω από τη φιέστα του «Εθνικού
Διαλόγου» για να νομιμοποιήσει την αντιεκ-
παιδευτική πολιτική των μνημονίων και των
επιταγών του ΟΟΣΑ;

Μήπως τα πλατιά χαμόγελα, όταν η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε την «καλή»
μαθητεία και τις παροτρύνσεις προς αυτήν,
να κάνει ακόμα περισσότερα βήματα;

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις τοποθετή-

σεις των ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ, που με όχημα την
Ομοσπονδία, «εγκαλούσαν» το υπουργείο
για προχειρότητα στο σχεδιασμό των θεμα-
τικών εβδομάδων και των δημιουργικών
εργασιών; Βέβαια την ίδια ώρα – πρέπει να
πούμε πως και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κα-
λούσαν τους Συλλόγους να κάνουν τις δικές
τους «ταξικές» θεματικές εβδομάδες!

(...)Τι να πούμε για την αξιολόγηση που
φέρνει με ταχύτατους ρυθμούς η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη που παρέχουν οι
δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ; Από το 11ο εκ-
παιδευτικό εκπαιδευτικό συνέδριο τον πε-
ρασμένο Οκτώβρη, μέχρι τον τελευταίο νόμο
για την αξιολόγηση – επιλογή των διευθυντών
των σχολείων, η πλειοψηφία αυτή επιχειρεί
με κάθε τρόπο και σε κάθε στιγμιότυπο να
εξωραΐσει τη μορφή και να αποπροσανατο-
λίσει για το πραγματικό περιεχόμενο, βαφτί-
ζοντάς την «αποτίμηση» ή αναγορεύοντάς την
ως τη δήθεν «δημοκρατική δυνατότητα των
καθηγητών να πουν τη γνώμη τους».

Εμείς στις Παρεμβάσεις λέμε πως είμα-
στε φτιαγμένοι από άλλη πάστα. Σφυρηλα-
τηθήκαμε τριάντα χρόνια τώρα μέσα στο
καμίνι των μεγάλων αγώνων του εκπαιδευ-
τικού και του ευρύτερου λαϊκού κινήματος.

– Στη μεγάλη απεργία του 1988,
– Στους αγώνες του εκπαιδευτικού κι-

νήματος το 1990 – 91 (βλ. δολοφονία Ν.
Τεμπονέρα)

18ο συνέδριο ΟΛΜΕ

Καμιά απόφαση - Ο λόγος στη βάση
Πραγματοποιήθηκε (1-4 Ιούλη) το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ το οποίο εξέλεξε το 11μελές

νέο ΔΣ. Το συνέδριο (με 388 αντιπροσώπους) διεξήχθη σ’ ένα γενικό πολιτικό κλίμα
συνδικαλιστικής παραλυσίας, αν εξαιρέσει κανείς τη μεγάλη απεργία των ΟΤΑ. Στο

συνέδριο υπήρξε για πρώτη φορά το εξής εκλογικό παράδοξο: Η ΔΑΚΕ (ΝΔ), τα ΣΥΝΕΚ
(ΣΥΡΙΖΑ), το ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) διεκδικούσαν τη 10η και την 11η έδρα με ίδια αφετηρία

υπόλοιπων ψήφων, ενώ η ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ πρώην ΠΑΣΚ) χαροπάλευε για να πιάσει το
εκλογικό μέτρο (35 ψήφοι). Οι «εραστές των υπολοίπων», όπως τους ονόμασαν οι

ταξικοί συνδικαλιστές, ξαμολήθηκαν σε ένα απίστευτο κυνήγι ψήφων, ενώ το ΠΑΜΕ
έδωσε μαθήματα γαλατικής ευγένειας προκειμένου να κερδίσει ένα-δύο κουκιά. 

Ενώ εξελίσσεται η γ΄ αξιολόγηση και όλοι οι δείκτες για το λαό τείνουν στο «ναδίρ», οι
καρεκλοκένταυροι παλιάς και νέας κοπής, είχαν βγάλει τις εκλογικές απόχες τους,
υποβαθμίζοντας κάθε πολιτική αντιπαράθεση. Μόνη θετική «παραφωνία» ήσαν οι

ταξικοί συνδικαλιστές των Παρεμβάσεων-Συσπειρώσεων και των Αγ. Κινήσεων, που με
τις τοποθετήσεις τους γύρω από κομβικά ζητήματα, αλλά και τη ζωντανή παρουσία

τους, έφεραν τον αέρα των σχολείων στη ράθυμη εικόνα του συνεδρίου. 
Όπως δήλωσε ο Χρ.Σόφης (απερχόμενο μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ), εκπρόσωπος των

Παρεμβάσεων και στέλεχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου, στην καταληκτική ομιλία του:



– Στην απεργία
διάρκειας του 1997,

– Στον αγώνα ε-
νάντια στο διαγωνι-
σμό του ΑΣΕΠ 1998

– Στους αγώνες
ενάντια στους νόμους Αρσένη

– Στην υπεράσπιση της Δημόσιας Δωρε-
άν Εκπαίδευσης και του άρθρου 16

– Στη σκληρή μάχη ενάντια στη διαθεσι-
μότητα

– Στην απεργία ενάντια στο νόμο του Αρ-
βανιτόπουλου

– Σε όλους τους αγώνες του λαού μας
ενάντια στα βάρβαρα μνημόνια και σε κάθε
αντιλαϊκή πολιτική

Έχουμε σαν φωτεινό παράδειγμα τον
Αγωνιστή και Αριστερό Δάσκαλο, που φτά-
νει στο ύψιστο σημείο να δώσει τη ζωή του
για να έχουν τα παιδιά του ελληνικού λαού
Δημόσιο Δωρεάν Σχολειό! Ο σύντροφος
μας Νίκος Τεμπονέρας που δολοφονήθηκε
από το χέρι των παρακρατικών τραμπούκων

της Δεξιάς στέκει σαν φάρος!
Δεν συμβιβαζόμαστε με το ρεαλισμό της

υποταγής στην κυρίαρχη πολιτική, της συ-
ναίνεσης και της συνδιαλλαγής με το αστικό
κράτος, τους θεσμούς και τα όργανά του!

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους συσχε-
τισμούς, αλλά την ίδια ώρα τους περιφρο-
νούμε! Και από αυτήν την άποψη αν σήμερα
οι συσχετισμοί φαίνονται αρνητικοί για το
κίνημα, το λαό και τους εργαζόμενους, κα-
μία κυρίαρχη τάξη δεν μπορεί να στηριχτεί
πάνω στην πολιτική της εξαθλίωσης, της
βάρβαρης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης,
της εξάρτησης και της επιτροπείας.

Όποιος διαβάζει προσεκτικά την Ιστορία
θα παρατηρήσει ότι οι τροχοί της περνούνε
πάνω από τα ερείπια των αυτοκρατοριών».

Η ΔΑΚΕ παρουσιάστηκε με τον αέρα της
ανερχόμενης ΝΔ και μ’ ένα λόγο γεμάτο
φασιστικά, ακροδεξιά και αγοραία επιχει-
ρήματα. Οι σύνεδροι της ΔΑΚΕ όταν δε βρί-
σκονταν εκτός συνεδρίου, σε «συνδικαλι-

στικό τουρισμό», ασχολήθηκαν μ’ ένα χυ-
δαίο και αγράμματο αντικομμουνισμό.

Τα ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) βρέθηκαν σε καθε-
στώς πλήρους απομόνωσης. Ήταν αναγκα-
σμένοι ν’ απολογούνται για την κυβέρνηση,
αντιμετώπισαν το σύνολο των κριτικών των
παρατάξεων και τελικά έπεσαν στις 87 ψή-
φους, κατορθώνοντας όμως να περισώ-
σουν 3 έδρες (από τις 4). Σε κάθε περίπτω-
ση ήταν «τ’ απομεινάρια μιας χθεσινής μέ-
ρας».

Το ΠΑΜΕ κλείστηκε –όπως συνηθίζει–
στον κομματικό πύργο του και παπαγάλιζε,
με λίγες εξαιρέσεις, τα νεοτροτσκιστικά
σχήματα του ΚΚΕ για τον καπιταλισμό. Οι
λίγοι σύνεδροι της ΑΡΕΝ (ΛΑΕ), περιέφε-
ραν τη γνωστή καραμέλα της ενότητας, θυ-
μήθηκαν το χθεσινό καλό ΣΥΡΙΖΑ και τελι-
κά κατέβηκαν αυτόνομα, χάνοντας την έδρα
που είχαν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Οι ταξικοί σύνεδροι, που ξεπερνούσαν το
εύρος των Παρεμβάσεων, μετέφεραν στο συ-
νέδριο έναν πολιτικό λόγο, ανέδειξαν τα ζη-
τήματα του ιμπεριαλισμού, του μνημονίου και
της αντιλαϊκής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, συν-
δυάζοντάς τα με την καθημερινότητα των
προβλημάτων στο σχολείο και την κοινωνία.
Δεν είναι τυχαίο ότι αποτέλεσαν το κόκκινο
πανί, τόσο για την παλιά όσο και τη νέα δεξιά.
Κατόρθωσαν να ανατινάξουν τις γέφυρες συ-
νεννόησης ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ, με την υπόσχεση
ότι ο τελικός κριτής θα είναι οι γενικές συ-
νελεύσεις και ο κόσμος της εκπαίδευσης. 

Στο νέο ΔΣ της ΟΛΜΕ εξέλεξαν για την
πρώτη χρονιά τη σ. Μαρία Δανιήλ, πρόεδρο
της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης και στέ-
λεχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και τον σ.
Δημήτρη Καρυώτη, πρόεδρο της ΕΛΜΕ
Ελευσίνας και τους σ. Γιάννη Λαθήρα και
Χρήστο Ζαγανίδη για τη δεύτερη χρονιά,
προέδρους των Γ΄ και Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλο-
νίκης αντίστοιχα.

Αποτελέσματα εκλογών
Σύνολο 388 αντιπρόσωποι - άκυρα: 1 - έγ-
κυρα: 387
ΔΑΚΕ 119 (84) 3 έδρες (3)*
ΣΥΝΕΚ 87 (133) 3 έδρες (4)*
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 64 (66) 2 έδρες (2)*
ΠΑΜΕ 55 (51) 2 έδρες (2)*
ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) 36 (27) 1 ΈΔΡΑ(0)*
ΑΡΕΝ (ΛΑΕ) 14 (0)*
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2 (1)*
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 1 (0)*
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 9 (12)*

* Τα νούμερα των παρενθέσεων αφορούν
στο 2015
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Καταγγέλλουμε την υπονομευτική στάση της παράταξης των ΣΥΝΕΚ που με επιμονή με-
θοδεύει τον εκφυλισμό της λειτουργίας της ΓΣ του 18ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, το οποίο είναι
η ανώτατη συλλογική έκφραση του κλάδου. Η παράταξη των ΣΥΝΕΚ, σε αγαστή συμπόρευση
με τη ΔΑΚΕ, επιδιώκει την ακύρωση της συλλογικής εργασίας της «Επιτροπής Τύπου, Απο-
φάσεων και Ψηφισμάτων» του Συνεδρίου, Επιτροπής που έχει εγκριθεί από τη βάση του
Συνεδρίου. Στην Επιτροπή αυτή κατοχυρώθηκε –με τη δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των εκπροσώπων των παρατάξεων– η σύγκλιση σε ένα υψηλό επίπεδο (6/7 και 5/7
εκπροσώπους) σε δύο βασικά ζητήματα:

α) στην προάσπιση της ΤΕΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων (καμία
συγχώνευση τομέων-ειδικοτήτων-τμημάτων-σχολείων, καμία ένταξη των ΕΠΑΛ στην Άτυπη
Εκπαίδευση, κατοχύρωση της σταθερής εργασίας των συναδέλφων,

β) την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών συναδέλφων της Γενικής και Ει-
δικής Αγωγής.

Οι δύο κυβερνητικές παρατάξεις, νυν και πρώην, συντονίζονται στην κατεύθυνση της μη
λήψης απόφασης από το Συνέδριο για τα δύο, τουλάχιστον, μείζονα προβλήματα, στη βάση
της στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής και της επόμενης Κυβέρνησης, της
ΕΕ, του ΔΝΤ και του κεφαλαίου.

Καταδικάζουμε την παρελκυστική τακτική που τηρούν οι δύο παρατάξεις, με στόχο τον
εκφυλισμό της λειτουργίας του Συνεδρίου και το συνδικαλιστικό εκφυλισμό των συναδέλ-
φων, εν όψει της επιβολής της «Αξιολόγησης»-Απόλυσης, της διάλυσης της ΤΕΕ, της γε-
νίκευσης της ελαστικοποίησης, της κατάργησης των διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών
και του αποκλεισμού των αναπληρωτών από την εκπαίδευση.

Καλούμε το Προεδρείο της ΓΣ του Συνεδρίου να αναλάβει τις ευθύνες του και να θέσει
για ψήφιση στο σώμα, έστω και τα ξημερώματα της Τρίτης 4 Ιούλη, τουλάχιστον, τα δύο
προαναφερόμενα ψηφίσματα. Γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, το Προεδρείο γίνεται συ-
νένοχο στον εκφυλισμό των λειτουργιών μιας ιστορικής και δημοκρατικής Ομοσπονδίας.

4/7/2017
• Η δήλωση αυτή έγινε κατά τις 3 τα ξημερώματα

τελικά το συνέδριο συνεχίστηκε μέχρι και τις 6 π.μ. περίπου το πρωί, όταν και διαπιστώ-
θηκε η έλλειψη απαρτίας. 

Οπότε σταμάτησε κατά τις 7 και στις 9 άρχισε η ψηφοφορία

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ



Εν έτει 2017 και διανύοντας την όγ-
δοη σχολική χρονιά μνημονιακής
βαρβαρότητας διαρκείας, είναι

προφανές ότι δεν θα πρωτοτυπούσαμε
ούτε και θα επαναλαμβανόμασταν ανα-
φερόμενοι στις εργασιακές σχέσεις των
αδιόριστων αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών με όρους γαλέρας. Παρά τις ανέξο-
δες κυβερνητικές τυμπανοκρουσίες και
το εμπόριο ελπίδας περί κάλυψης του
90% των κενών με μια μεγάλη πρώτη
φάση προσλήψεων, η πραγματικότητα
στις 5 Σεπτέμβρη απέδειξε ότι ο βασι-
λιάς είναι γυμνός και φέτος: οι προσλή-
ψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αν-
τιστοιχούν μόλις στο 20% των χιλιάδων
κενών. Όσο για τα μορφωτικά δικαιώμα-
τα των μαθητών, τις χιλιάδες διδακτικές
ώρες του Σεπτεμβρίου που θα χαθούν
και φέτος, τα πανελλαδικώς εξεταζόμε-
να μαθήματα που θα διδαχθούν από τον
Οκτώβρη, τους μαθητές που θα αντικρί-
ζουν την έδρα κενή, τσιμέντο να γίνουν.

Σε αυτές τις συνθήκες για τους χιλιά-
δες αναπληρωτές ιδίως της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εδώ και μια
δεκαετία κρατούν όρθια τα γυμνάσια, τα
λύκεια και τα ΕΠΑΛ από τον Έβρο έως
την Κρήτη και από τα Επτάνησα έως τα
Δωδεκάνησα, αναπληρώνοντας τον ίδιο
τους τον εαυτό, η ελαστική εργασία και
ομηρία είναι συνώνυμη ενός οδοστρω-
τήρα που συνθλίβει τη ζωή μας· δεν είναι
απλώς η μόνιμη εργασιακή επισφάλεια
και περιπλάνηση, οι δουλοκτητικές συμ-
βάσεις εργασίας, ιδίως των αναπληρω-
τών στην Ενισχυτική Διδασκαλία ή στις
ΔΥΕΠ ή στη δουλειά με το κομμάτι «μει-
ωμένου ωραρίου», η μισθολογική εξου-
θένωση και η αδυναμία επιβίωσης μα-
κριά από τον τόπο κατοικίας και συμφε-
ρόντων μας, που δεν επιτρέπουν κανέναν
προσωπικό ή οικογενειακό προγραμμα-
τισμό και προοπτική σε ανθρώπους κατά
βάση άνω των σαράντα. 

Είναι κυρίως οι απολύσεις διαρκείας
χιλιάδων αναπληρωτών που εργάζονταν
στο δημόσιο σχολείο την τελευταία δε-
καετία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Διατηρώντας ατόφια την υπάρ-
χουσα αντιλαϊκή νομοθεσία και την αύ-
ξηση του διδακτικού ωραρίου, συρρι-
κνώνοντας ή καταργώντας ολόκληρα
γνωστικά αντικείμενα, με συνακόλουθες
στρατιές τεχνητά πλεοναζόντων μονίμων,
καταργώντας σχολεία και ολιγομελή τμή-
ματα και εκτινάσσοντας τη συνταξιοδό-

τηση στα 67 χρόνια, με παράπλευρη
απώλεια τον αργό θάνατο μέσα στις σχο-
λικές αίθουσες, τα επιτελεία κυβέρνη-
σης-ΕΕ-ΔΝΤ στέλνουν οριστικά στις ου-
ρές του ΟΑΕΔ και στην απελπισία χιλιά-
δες συναδέλφους. 

Βεβαίως, «δεν φταίει το ζαβό το ριζι-
κό μας, ούτε ο Θεός που μας μισεί». Αν
δούμε πέρα από το δέντρο ολόκληρο το
δάσος, οι επιλογές και το σχέδιο της κυ-
βέρνησης και των εντιμότατων φίλων
της, της ΕΕ, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ, γυ-
ρίζουν το ρολόι της ιστορίας στον 19ο αι-
ώνα και προδιαγράφουν ένα νέο σχολείο
με τα πιο παλαιά υλικά προς όφελος της
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Με τη χρυ-
σόσκονη της εκπαιδευτικής μεταρρύθ-
μισης, το «νέο» σχολείο θα είναι όχι μό-
νο εξαιρετικά φθηνό, αξιολογούμενο,
αποκεντρωμένο και ευέλικτα υπάκουο
στις ανάγκες της αγοράς και του κεφα-
λαίου, αλλά και θα απορρίπτει ταξικά
τους πολλούς και θα επιλέγει τους λί-
γους, έχοντας μετατραπεί σε εξεταστικό
ναρκοπέδιο. Άλλωστε, οι κυβερνητικές
εξαγγελίες δεν αφήνουν περιθώρια πα-
ρερμηνείας. Αφού παίχτηκε η θερινή
ιλαροτραγωδία της κατάργησης των πα-
νελλαδικών, τα πράγματα άρχισαν να
μπαίνουν στη θέση τους και να λέγονται
με το όνομά τους: σε κάθε λυκειακή τάξη
οι εξετάσεις όχι μόνο δεν καταργούνται,
αλλά διπλασιάζονται και θα διενεργούν-
ται σε περιφερειακό επίπεδο. Με λίγα
και απλά λόγια θα νεκραναστηθεί η Τρά-
πεζα Θεμάτων, που επί συγκυβέρνησης
Σαμαρά αποδεκάτισε το μαθητικό πλη-
θυσμό, μετατρέποντας τους μαθητές σε
άλογα κούρσας και τους καθηγητές από
δασκάλους σε προπονητές, ντελίβερι
σημειώσεων αποκλειστικά της εξεταστι-
κά αξιοποιήσιμης γνώσης και καταχω-
ριστές βαθμολογιών στο my school. 

Δεν είναι τυχαίο ότι τα κυβερνητικά και
ευρωπαϊκά επιτελεία ερίζουν πως «δεν
μπορούν στην Ελλάδα να σπουδάζουν
όλοι». Εννοούν βεβαίως ότι το παιδί του
εργάτη, του αγρότη ή του μισθοσυντήρη-
του υπαλλήλου ―μιας χώρας που μετα-
τρέπεται ολοταχώς σε Ειδική Οικονομι-
κή Ζώνη― δεν έχει καμιά δουλειά ούτε
στο λύκειο ούτε στο πανεπιστήμιο, διότι
ανατρέπει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πτυ-
χιούχων και, επομένως, οφείλει να πε-
ριοριστεί σε ένα απολυτήριο γυμνασίου
ή μετα-γυμνασιακού ΙΕΚ, αντί να τρέχει
στη Νομική, τη Φιλοσοφική, την Ιατρική

και το Πολυτεχνείο. 
Τίτλοι τέλους, λοιπόν, για την ανορθο-

γραφία μιας ολόκληρης εποχής που πρέ-
πει ήδη να θεωρούμε βαρίδι του παρελ-
θόντος: το μαζικό γυμνάσιο και λύκειο,
το αναφαίρετο δικαίωμα της μόρφωσης
και των σπουδών ως καθολικών αγαθών
για όλα τα παιδιά, το δικαίωμα κάθε
εφήβου να βρίσκεται στις σχολικές αί-
θουσες μέχρι τα 18, για να μην μείνει
αναλφάβητος και να αποκτήσει απολυ-
τήριο λυκείου, τη μόνιμη, σταθερή και
αξιοπρεπή εργασία των εκπαιδευτικών. 

Σε αυτό, λοιπόν, το τοπίο η κυβέρνηση
προετοιμάζει αργά και μεθοδικά το έδα-
φος για την ταξική και μορφωτική απόρ-
ριψη των μαθητών και την εργασιακή
απόρριψη των εκπαιδευτικών, αρχής γε-
νομένης με την απόλυση των αναπλη-
ρωτών ως του πιο αδύναμου και ανα-
λώσιμου κρίκου.

Και επειδή στο στημένο παιχνίδι της
οι χαμένοι πρέπει να έχουμε την ψευδαί-
σθηση ότι τουλάχιστον παίξαμε, πολι-
τεύεται ξεδιάντροπα με το «διαίρει και
βασίλευε». Αφήνοντας τη συσσωρευμέ-
νη αδιοριστία να κακοφορμίσει, σπέρνει
την απελπισία, την ανθρωποφαγία και
τον κανιβαλισμό μεταξύ μας ως αναπλη-
ρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών. 
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«Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα;»

Αναπληρωτές δευτεροβάθμιας 2017-2018: 



γράφει ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης
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Οι πολιτικές ηγεσίες Μπαλτά-Φίλη-Γαβόγλου εδώ και τρία χρόνια ουδέποτε
σχεδίασαν την πλήρη κάλυψη των κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ου-
δέποτε είχαν την παραμικρή βούληση να δρομολογήσουν τους αναγκαίους 25.000
μόνιμους διορισμούς για τη στοιχειώδη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, ξε-
κινώντας από τους 2.000 προϋπολογισμένους της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βε-
νιζέλου, ουδέποτε επαναλειτούργησαν τα καταργημένα σχολεία και τμήματα,
ουδέποτε έκαναν το παραμικρό βήμα κατάργησης της αντιλαϊκής νομοθεσίας
και κατοχύρωσης ίσων εργασιακών-ασφαλιστικών-συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των για τους αναπληρωτές. Συγχρόνως, ουδέποτε ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις υπη-
ρεσιακές μεταβολές, ουδέποτε προχώρησαν στην έγκαιρη δημοσιοποίηση των
κενών για τις δηλώσεις και προσλήψεις των αναπληρωτών με στοιχειώδη δια-
φάνεια, ουδέποτε παρεμπόδισαν ή έλεγξαν τις σωρηδόν παράνομες και κατα-
χρηστικές απολύσεις εκατοντάδων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, πολλών κυριολε-
κτικά ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση. 

Αντίθετα, οι πολιτικές ηγεσίες Μπαλτά-Φίλη-Γαβόγλου εδώ και τρία χρόνια
γενίκευσαν την ελαστική εργασία και μάλιστα με τη σταγόνα και το μαρτύριο της
επόμενης φάσης πρόσληψης, συντηρώντας όλο το καθεστώς αδιαφάνειας και
βολέματος των ημετέρων, των οποίων αν δεν έρθει η σειρά πρόσληψης, δεν
ανοίγει συνολικά και μια περιοχή.

Την ίδια στιγμή, για να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις προσλήψεις αναπλη-
ρωτών στη δευτεροβάθμια, περιέκοψαν ολόκληρα γνωστικά αντικείμενα και ξε-
χείλωσαν τις αναθέσεις μαθημάτων, νίπτοντας τα χέρια τους και επενδύοντας
σε νέους ενδο-συναδελφικούς εμφυλίους. 

Σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές, η Ομοσπονδία μας, η ΟΛΜΕ, αλυσοδεμένη
από την πλειοψηφία του ξεπουλημένου κυβερνητικού συνδικαλισμού ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ,
ουδέποτε είχε την τελευταία τριετία την παραμικρή βούληση και το σχέδιο προ-
άσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών, καθώς και ουσιαστικής
διεκδίκησης διορισμών και προσλήψεων για τους απολυμένους αναπληρωτές. 

Άλλωστε, καμιά κυβέρνηση και καμιά πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας δεν ενοχλείται, αν δεν ακούει στο σβέρκο της την καυτή ανάσα των ανα-
πληρωτών που παλεύουν ενωμένοι για τη δουλειά που τους ανήκει και τους αξί-
ζει και τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα, έχοντας τη στήριξη του συνδικάτου
τους και τις δομές αλληλεγγύης που αντιστοιχούν στους ανέργους της εποχής
μας. Καμιά κυβέρνηση και καμιά πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
δεν πιέζεται, αν δεν βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ρωμαλέο εκπαιδευτικό κίνημα
που αντιπαλεύει την κυρίαρχη πολιτική και υπερασπίζεται ανυποχώρητα το
δικαίωμα στη δουλειά, τον αξιοπρεπή μισθό, τους μαζικούς διορισμούς στο
ύψος των κοινωνικών αναγκών, το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο της ολό-
πλευρης μόρφωσης. Με λίγα και απλά λόγια οι αποσπασματικές ανακοινώσεις
της ΟΛΜΕ για τους αναπληρωτές «για να βγει από την υποχρέωση», χωρίς πυξίδα
και χάρτη, χωρίς σχέδιο κινητοποίησης των ίδιων των αναπληρωτών είναι προ-
φάσεις εν αμαρτίαις της πιο κραυγαλέας σύμπλευσης του κυβερνητικού συνδι-
καλισμού ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ με την κυβερνητική πολιτική. 

Με αυτά τα δεδομένα, ως αναπληρωτές της δευτεροβάθμιας «θα φταίει το
κεφάλι το δικό μας», αν δεν διεκδικούμε μόνιμους μαζικούς διορισμούς και
δεν υπερβούμε τις αντιθέσεις που αναπαράγονται μεταξύ μας: έχοντες επιτυχία
στο ΑΣΕΠ/έχοντες προϋπηρεσία, έχοντες προϋπηρεσία/απολυμένοι ιδιωτικοί
εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εναντίον συναδέλφων της πρω-
τοβάθμιας, «βασικές»/«δευτερεύουσες» ειδικότητες. 

«Θα φταίει το κεφάλι το δικό μας» αν δεν αντιληφθούμε ότι το δικαίωμά μας
στη δουλειά δεν θα το κερδίσουμε μέσω της νομικής οδού, αλλά ενωμένοι και
κινητοποιημένοι με τους δικούς μας αγώνες, που κανένας δεν θα δώσει για λο-
γαριασμό μας πέρα από εμάς τους ίδιους, μέσα από τις πρωτοβουλίες, το συν-
τονισμό μας και τα σωματεία μας, τις ΕΛΜΕ, εναντίον του πραγματικού μας αν-
τιπάλου που δεν είναι ο συνάδελφός μας αλλά η κυρίαρχη πολιτική και οι κυ-
βερνητικοί διαχειριστές της. 

Θα πρέπει να γυρίσουμε τον κόσμο ανάποδα για να κατοχυρώσουμε τα εργα-
σιακά-ασφαλιστικά-συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και για να μείνει κανένα
παιδί εκτός σχολείου και κανένας συνάδελφος χωρίς δουλειά, για στοιχειώδη
μέτρα εναντίον των απολύσεων διαρκείας, μέσω της γενίκευσης της αντισταθ-
μιστικής αγωγής, της μείωσης των μαθητών ανά τμήμα και της πλήρους σύνταξης
στα 30 χρόνια εργασίας. 

Άλλωστε, και η πιο μεγάλη πορεία στον κόσμο αρχίζει με ένα μικρό βήμα
μπροστά…
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Μέρες του Αυγούστου… εν αναμονή

Μαμά ΟΛΜΕ Αγαπημένη,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Νίκο Παπαχρήστο,
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Εάν δεν ήμουν άνεργη υποψήφια Αναπληρώτρια,
θα ξεκινούσα αυτήν την επιστολή, που δεν ξέρω εάν
ποτέ θα διαβαστεί από εσάς, με τη φράση: «Είμαστε
όλοι αναπληρωτές!». Συμβαίνει όμως να είμαι, να
είμαι και άνεργη και υποψήφια αναπληρώτρια, ήμου-
να νια και γέρασα, οπότε δεν ξέρω καν εάν δικαιού-
μαι να σας απευθυνθώ, με την προσφώνηση «αγα-
πητοί συνάδελφοι».

Θα φροντίσω να είμαι σύντομη, μιλώντας στο όνο-
μα τόσων άλλων άσημων αναπληρωτών, που περι-
πλανήθηκαν σε διάφορες περιοχές· που πήγαν και
επαρχία· που δούλεψαν όπως σχεδόν όλοι μας ώς
και σε τέσσερα σχολεία· και που αισθάνονται άσχημα
που έχουν μία, δύο ή και τρεις επιτυχίες στο ΑΣΕΠ,
γιατί πράγματι αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
Και δεν σημαίνει, γιατί είναι ένας διαγωνισμός με
σοβαρά μειονεκτήματα, όπως σωστά τεκμηρίωσε, σε
επιστολή του στην Αυγή ο συνάδελφος, κ. Γιώργος
Μπουγελέκας, όπως και άλλοι που τάσσονται ανοιχτά
κατά του ΑΣΕΠ.1

Κυρίως όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί αποδείχτηκε
περίτρανα ότι όσοι είχαν πασοκικά και δεξιά μέσα
για να εργαστούν στις Πρόσθετες και στα Ιδιωτικά
είναι αυτοί που μετρούν.

Ναι σωστά, πήγε το μυαλό σας. Θέτω ευθέως το
θέμα του ΑΣΕΠ και της κατάληψης της Αττικής από
τους απολυμένους των ιδιωτικών και της Ειδικής
Αγωγής. Και πολύ σωστά θα σας έρχεται ίσως, ως
λύση, έτοιμος ο αντίλογος υπέρ τού να ξαναπάμε και
φέτος πάλι επαρχία, εάν θέλουμε πραγματικά, να ερ-
γαστούμε. Και ναι, το ξέρω... Κι εσείς είχατε πάει. 

Όμως εσείς επενδύατε δουλεύοντας ένα διάστημα
στην επαρχία, ξέροντας ότι θα διοριζόσασταν μόνιμοι
κάποια στιγμή. Θα θυμάστε, υποθέτω, την προστασία
του δεκαεξαμήνου, επί Αρσένη, και τους αγώνες που
είχατε κάνει για να εξασφαλιστεί. Εμείς παλεύουμε
είκοσι χρόνια και βάλε, πότε με ΑΣΕΠ… πότε με προ-
ϋπηρεσίες στου διαβόλου την μητέρα… πότε με με-
ταπτυχιακές σπουδές στα γεράματα… 

Κι εκεί που λέμε κάτι θα γίνει, όχι επειδή πι-
στεύουμε τον εκάστοτε υπουργό, αλλά επιστρατεύον-
τας τη λογική, όλο και κάτι άλλο προκύπτει. Αντί να
ανεβαίνουμε τις θέσεις στον Ενιαίο Πίνακα Αναπλη-
ρωτών, κάτι συμβαίνει και τις κατεβαίνουμε. Πάντα
κάτι, κάτι, κάτι… 

Είτε που ήταν σκληροί, τη μια χρονιά, οι σχολάρχες
των βορείων προαστίων και απέλυσαν πολλούς συ-

1 Γιώργος Μπουγελέκας, «Για τα δικαιώματα των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών», Αυγή, 31 Ιουλίου 2017.
Βλ. επίσης και την δική μου απάντηση: Αριστέα Παπα-
λεξάνδρου, «Από τη σκοπιά μιας Αναπληρωματικής /
Σαν απάντηση στο ―της 31 Ιουλίου 2017―κείμενο του
κ. Γιώργου Μπουγελέκα», Αυγή, 17 Αυγούστου 2017.

Επιστολή στην ΟΛΜΕ
μισή στον ενικό
Είναι κρίμα μαμά, άλλαξέ τον και λίγο.

(ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ, Ω τι κόσμος μπαμπά)
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ναδέλφους ―εδώ δεν διστάζω να χρησιμοποι-
ήσω τη λέξη… Αναπληρωτές άλλωστε γίναν και
αυτοί καθήμενοι όμως στην δική μου την πλά-
τη!―· είτε επειδή έκλεισε ένα ιδιωτικό σχολείο
στα νότια προάστια, και προηγήθηκαν τρεις φι-
λόλογοι, ο καθείς σε δημόσιο της γειτονιάς του·
είτε επειδή η ειδική αγωγή τα κατάφερε να παί-
ξει και στα δύο ταμπλό· είτε επειδή είχαμε πολ-
λούς τοκετούς την περασμένη χρονιά, αυξήθη-
καν οι πολύτεκνες/οι, οι τρίτεκνες/οι… ― που
ζωή να έχουν και τα παιδιά τους και οι ίδιοι. Αλλά
την νύφη ποιος την πληρώνει, αγαπημένη ΟΛΜΕ;
Ποιος άλλος εκτός από μένα και τους ομοιοπα-
θόντες μου; 

Πάλι τα ίδια και τα ίδια, θα μου πεις, φίλε.
Και βεβαίως ψυχανεμίζομαι τον άλλον εύλογο
αντίλογό σου πως το θέμα είναι πολυπλοκότε-
ρο και σχετίζεται με τη γενικότερη κρίση. Σ’
άκουσα, άλλωστε, πολλές φορές να με υπερα-
σπίζεσαι ζητώντας αγωνιστικά μαζικούς μόνι-
μους διορισμούς. 

Μήπως όμως πρέπει να δούμε και λίγο το ευ-
ρύτερο θέμα της αδιοριστίας, εστιάζοντας στους
Αθηναίους υποψήφιους Αναπληρωτές; Δεν δι-
καιούμαι να μιλώ για μένα, και σας διαβεβαιώ
ότι δεν αισθάνομαι ούτε καλύτερη ούτε χειρό-
τερη· και με ΑΣΕΠ· και με δίχως. 

Τι να κάνομε όμως; Εμείς δεν διοριστήκαμε
στους ΟΑΕΔ, στις Πρόσθετες, στα ιδιωτικά… Δεν
ενημερωθήκαμε ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών,
χορηγεί επ’ αμοιβή γερή, «πτυχία» Ειδικής Αγω-
γής, διά της απλής παρακολούθησης Σεμιναρίων.
Με μια λέξη, δεν αξιωθήκαμε να καταλάβουμε,
με κάποιον τρόπο, την Αττική. Δεν μας απέλυσαν
μία φορά από ιδιωτικό, αλλά δεκαπέντε και βάλε
από δημόσιο. Κάποιοι μας πρόλαβαν…

Με δεδομένη δηλαδή την αποτελεσματικότητα
των απανωτών μας κυβερνήσεων, τι νομίζετε ότι
πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούμε
οργώνοντας την επαρχία; Γιατί δεν ξεκινάμε αν-
τίστροφα; Γιατί δεν ξεκινούν απ’ τα δυσπρόσιτα
οι απολυμένοι των ιδιωτικών της Αττικής; Εμείς
έως πότε θα την εκτίουμε τη θητεία μας;

Δεν λέω… Υπάρχουν και άλλοι ανίκανοι να
μας κυβερνήσουν. Και πού ξέρεις, αγαπημένη
μαμά ΟΛΜΕ, μπορεί κάποτε προσμένοντας κα-
νείς να ανοίξει η Αττική, αντί να κατεβαίνει θέ-
σεις, όντας αδιόριστος, να τις ανεβαίνει, ώστε
κάποια στιγμή ταυτόχρονα να διορίζεται και να
συνταξιοδοτείται.

Μαμά ΟΛΜΕ αγαπημένη, λυπάμαι που θα σ’
το πω, αλλά η μητριά ΟΙΕΛΕ, που δεν με κατα-
δέχτηκε στη λίστα των εκλεκτών της, ψυχανεμί-
ζομαι πως θα ’ταν περισσότερο αποτελεσματική
να συμβάλει σε μία τέτοια ωραία ουτοπία. Όμως
εγώ, και να με καταδεχόταν, και πάλι εσένα θα
διάλεγα. Δεν θα πουλούσα την πτωχή μου μάνα,
για καμία πλούσια μητριά. Και ας μην μερίμνη-
σες ώς τώρα για το αντίστροφο… Να διοριστώ,
ως απολυθείσα από δεκαπέντε και βάλε δημό-
σια, σε κάποιο ιδιωτικό… Κι ας μην άκουσα ποτέ
πρότασή σου να διοριστούν μεν αναπληρωτές οι
απολυμένοι συνάδελφοι ―πάλι χρησιμοποιώ τη
λέξη― αλλά στην επαρχία, και όχι στη δική μου
πλάτη ή, έστω δικαιότερα, να διοριστούμε όλοι

μαζί στην επαρχία (με ανοικτή ίσως προοπτική
να συγκατοικήσουμε, για να μοιραστούμε και τα
έξοδα!).

Και κυρίως θα διάλεγα εσένα, Μαμά ΟΛΜΕ
αγαπημένη, γιατί εκ πεποιθήσεως και αυτοβού-
λως προτιμώ να διδάσκω ελεύθερα, με όλες τις
συνέπειες της επιλογής μου, να τάσσομαι στην
λίστα των αφθονούντων ανυπεράσπιστων. Κι αν
σου τα γράφω αυτά, είναι γιατί δεν έχω πού αλ-
λού να τα πω… Γιατί όσες φορές επιχείρησα να
τα διαβιβάσω στους εκάστοτε ιθύνοντες υπουρ-
γούς έφτασαν ώς το γκισέ των γραμματέων και
Φαρισαίων τους. Κι αν προχώρησαν και λίγο πα-
ραπέρα, όπως αποδείχτηκε, σκοτίστηκε ―και
πάλι― η καμία απάντηση!

Α… Και μην ξεχάσω. Κι εγώ και τόσοι άλλοι
έχουμε εργαστεί κατά καιρούς στον ιδιωτικό το-
μέα. Όχι σε ιδιωτικά σχολεία βέβαια, αλλού.
(Πώς θα τα βγάζαμε πέρα τόσα χρόνια!) Έχετε
μήπως κάποιον συνδικαλιστικό φορέα να μας
προτείνετε μπας και βρεθεί καμία άλλη θέση
Αναπληρωματικού εργαζόμενου δημοσίου φο-
ρέα; Και εάν κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, μήπως
σας βρίσκετε καμία νέα Ένωση Ελλήνων Φυσι-
κών για να μας χορηγήσει «πτυχία» Ειδικής
Αγωγής επί προσιτοτέρα αμοιβή;  

Ναι… ξέρω… το θέμα είναι πολυπλοκότερο
απ’ ό,τι μοιάζει. Υπόκειται, άλλωστε, σε τόσους
και τόσους αμφίσημους νομοθετικούς σχεδια-
σμούς, εκπορευόμενους από άλλες τόσες αμφί-
σημες στρατηγικές.

Ξέρω επίσης ότι γίνομαι πολύ δυσάρεστη,
συμμεριστείτε όμως την πικρία μου, πικρία που
αντιπροσωπεύει τόσους εκατοντάδες αδιόρι-
στους που παλεύουν μόνο με το ΑΣΕΠ και την
προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία. Συμμερι-
στείτε μας αυτές τις μέρες που υπ’ ατμόν περι-
μένουμε την προκήρυξη για να δηλώσουμε πε-
ριοχές, μπαίνοντας κάθε τόσο στο Εκπαιδευτικό
Ενημερωτικό Δίκτυο / AlfaVita. Κάπου σε αυτόν
τον πανικό, πέσαμε μάλιστα και στην ανακοίνω-
σή σας περί την τακτική συνεδρίαση της ΟΛΜΕ,
για την Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017, και ώρα
10:30 π.μ.2

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας συγχαίρουμε ειλικρινά γιατί, έχοντας, από

την Ημερήσια Διάταξη, παραλείψει ώς και τη λέ-
ξη «Αναπληρωτής» αποδείξατε, για άλλη μία
φορά, περίτρανα ότι, όχι, «Δεν είμαστε όλοι Ανα-
πληρωτές»! Τότε για ποιους μόνιμους ή ανα-
πληρωματικούς διορισμούς, αλήθεια, μιλάμε;
Εάν παραλείπετε το μείζον θέμα της αδιοριστίας
εσείς, η μαμά ΟΛΜΕ, ποιος θα το κινήσει; Ο κα-
λός μας υπουργός ή η μητριά ΟΙΕΛΕ;

Όσο για το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διά-
ταξης, τις «Επισκευές γραφείων ΟΛΜΕ», θα σας
παρακαλούσαμε θερμά, να μας έχετε υπόψη, εάν
περισσέψει καμιά καρέκλα. Θα ήταν πολύτιμη,
εάν όχι για τον όποιον ουτοπικό μόνιμο διορισμό
μας, που τυχόν συμπέσει με συνταξιοδότηση,
έστω για τον επικείμενο αναπληρωματικό σ’ ένα
κατάμεστο γραφείο καθηγητών, όπου και πάλι
δεν θα ’χει θέση να καθίσω.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αριστέα Παπαλεξάνδρου
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2 Ο Πρόεδρος, Νίκος Παπαχρήστος, «Ο.Λ.Μ.Ε.: Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη, 23/8/2017 στις 10:30
π.μ.», Ενημερωτικό Δίκτυο / AlfaVita, 22 Αυγούστου 2017· ώρα: 12:56.

Κ αι ξαφνικά μέσα στη μεγάλη εβ-
δομάδα και με τα σχολεία κλει-
στά το υπουργείο ζητά από τους

αναπληρωτές να κάνουν αιτήσεις... Όχι
σαν αυτές που χρόνια τώρα κάνανε  σε
επόμενη περίοδο. Άλλες αιτήσεις, δια-
φορετικές, που στην αρχή κανείς δεν
καταλάβαινε το νόημα τους. Ζητάει να
αιτηθούν, αν ενδιαφέρονται να κάνουν
αίτηση (!) για να δουλέψουν ως αναπλη-
ρωτές το σχολικό έτος 2018-19. Το ερώ-
τημα αυθόρμητο και εύλογο... “Μα για
ποιο λόγο να γίνουν αυτές οι αιτήσεις
και μάλιστα, αιφνιδιαστικά, μέσα στις
διακοπές;” Πολλοί οι καλοπροαίρετοι
και άλλοι τόσοι... οι κυβερνητικοί. “Για
να ξέρουν πόσους έχουν στη διάθεσΉ
τους” απαντούν.

Και τα επόμενα ερωτήματα προβάλ-
λουν το ίδιο λογικά, το ίδιο πρόδηλα:
“Γιατί; Υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα
να μην τους φτάσουν; Η μήπως υπήρχε
η παραμικρή περίπτωση να δημιουργή-
σουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας; Είναι
δυνατόν να μην γνωρίζει και να μην υπο-
λογίζει το υπουργείο τον (τεράστιο)
αριθμό των αδιόριστων εκπαιδευτικών;”

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο χρόνο
ανάρτησης των πινάκων για να καταλά-
βει και ο πλέον καλόπιστος τους πραγ-
ματικούς λόγους αυτής της “σοφής”,
από την πλευρά της κυβερνητικής-μνη-
μονιακής πολιτικής, κίνησης.

Εκατοντάδες αυτοί που βρέθηκαν
εκτός, λόγω εκπρόθεσμων αιτήσεων,
αλλά και αυτοί που ενώ μπήκαν εμπρό-
θεσμα στο σύστημα, για διαφορετικούς
λόγους, δεν καταχωρήθηκαν από αυτό.
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί (χώρια αυ-
τοί που δεν μπαίνουν στη διαδικασία
των κοινοποιήσεων και των ενστάσεων)
αποκλείστηκαν από την “ετήσια κούρ-
σα” των διορισμών. Ανάμεσά τους πολ-
λοί που δουλεύουν τα δέκα τελευταία, ή
και περισσότερα, χρόνια και που με μία
σιγουριά ίσως, προγραμμάτιζαν τις ζωές
τους με τα δεδομένα της ετήσιας πρόσ-
ληψής τους στην εκπαίδευση.

Και τι θα εμπόδιζε το υπουργείο –αν
πραγματικά ήθελε να καταγράψει τον
ακριβή αριθμό των ενδιαφερόμενων– να
ξανανοίξει το σύστημα και να γίνουν εκ
νέου αιτήσεις; Δεδομένου ότι είμαστε
σε νεκρό χρόνο, σε ό,τι αφορά τις προσ-
λήψεις αναπληρωτών (ούτε οι αποσπά-

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
καθηγητών Ν. Ηρακλείου

οι αναπληρωτές 
στα χρόνια της κατεδάφισης 

της δημόσιας εκπαίδευσης και 
της “ηλεκτρονικής”... αναλγησίας!
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σεις δεν έχουν γίνει) και ότι κανένα κόστος δεν θα δημιουργούσε κάτι τέτοιο,
ποιο το πρόβλημα να γίνουν δεκτές τώρα οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερό-
μενων για... αιτήσεις;

Το πρόβλημα είναι οι πραγματικοί λόγοι και στόχοι της κυβερνητικής πο-
λιτικής. Οι πραγματικές σκοπιμότητες αυτής της κίνησης.

1. Με τον τρόπο αυτό ήταν δεδομένο ότι το ΥΠΕΘ θα πετούσε έξω από
τις λίστες έναν μεγάλο αριθμό αναπληρωτών.  Ότι πολλοί θα ήταν αυτοί,
που “με δική τους ευθύνη” θα αργοπορούσαν, ή θα πατούσαν το λάθος
κουμπί (προσφέρεται άλλωστε για αυτό το ηλ. σύστημα) στον υπολογιστή.
Έτσι, μεταθέτοντας την ευθύνη για την ανεργία των εκπαιδευτικών στους ίδι-
ους, έχει τη δυνατότητα, σε μια περίοδο περικοπών να ανακατέψει εκ νέου
“την τράπουλα”, να πουλήσει την ελπίδα (της αδράνειας) σε ακόμη περισσό-
τερους αδιόριστους, που από φέτος “έχουν να περιμένουν και κάτι ακόμα”.
Μήπως αφαιρεθεί το δικαίωμα στην αίτηση από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτι-
κών και φτάσουν πιο εύκολα στην πηγή των διορισμών αυτοί. Επιδιώκει με
αυτό το τρόπο, να στρέψει τη σκέψη των εκπαιδευτικών στην ετοιμότητά τους
για τον επόμενο αιφνιδιασμό, να μετατρέψει στις συνειδήσεις τους το δι-
καίωμα στην εργασία, σε υπόθεση επαγρύπνησης και σωστών χειρισμών.

2. Μα πάνω από όλα, αυτό που επιδιώκει να φτιάξει το ΥΠΕΘ  είναι άλλη
μια πλαστή διάκριση, πάντα στη λογική του “διαίρει και βασίλευε”. Νέες
ομάδες, πρωτοβουλίες και επιτροπές αναπληρωτών, που μέχρι χτες δεν
τους χώριζε τίποτα από τους συναδέλφους τους, ξεπηδούν καθημερινά.
Είναι αυτοί που δεν πληροφορήθηκαν έγκαιρα την ακατανόητη και κυρίως
απρόσμενη νέα απαίτηση του υπουργείου. Είναι αυτοί που δεν τα έβγαλαν
πέρα με το λαβύρινθο του ΟΠΣΥΔ. Είναι όλοι αυτοί που σε συνθήκες υπο-
χώρησης του κινήματος και αδράνειας των συνδικαλιστικών οργάνων ανα-
ζητούν λύσεις στα άρθρα τον νόμων και τα δικηγορικά γραφεία. Μια νέα
πλαστή αντιπαλότητα γεννιέται στους κόλπους της αδιοριστίας, όπως αυτές
που τα τελευταία χρόνια ταλανίζουν τον κλάδο, που δημιουργούν ένα θολό
πέπλο που εμποδίζει τον κόσμο της εκπαίδευσης να δει τα πρόβλημα στις
πραγματικές του διαστάσεις. Αυτή την αντιπαλότητα που θα τροφοδοτήσει
με κάθε τρόπο το υπουργείο, όταν υποκριτικά, αρνούμενο το δίκαιο αίτημα
των αναπληρωτών για νέες αιτήσεις θα απαντά: “Ελάτε στη θέση και αυτών
που έκαναν εμπρόθεσμα αιτήσεις. Θα είναι δίκαιο γι’ αυτούς να ξανανοίξει
το σύστημα;” Προκειμένου για μια ακόμη φορά να φτιάξει μια επίπλαστη
αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.

3. Μετρώντας πλέον αρκετά χρόνια “ηλεκτρονικής διακυβέρνησης” και με
αφορμή και αυτό το γεγονός, πρέπει να σημειωθεί κάτι ακόμα, όχι λιγότερο
σοβαρό, όχι λιγότερο επικίνδυνο! Αν η μία όψη αυτής της σχέσης του κράτους
και των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με τους εργαζόμενους,
είναι η “ευκολία” και η εξοικονόμηση χρόνου, η άλλη, αυτή που αποτελεί την
κύρια στόχευση των κυβερνήσεων της κοινωνικής βαρβαρότητας, είναι τα
πλεονεκτήματα που τους προσφέρει αυτή η μορφή διαχείρισής της. Ο εργα-
ζόμενος, ο άνεργος, ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος βρίσκεται όλο και πιο
συχνά απέναντι σε ένα υπολογιστή, ή σε έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Απευ-
θύνεται σε αυτόν (ως άλλος Ντάνιελ Μπλέικ), αναζητώντας απαντήσεις και
λύσεις για τα τεράστια προβλήματα που η πηγή τους βρίσκεται στην ίδια τη
φύση αυτού του συστήματος και στις ταξικές αντιθέσεις του. Αφαιρώντας του
τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με έναν ανθρώπινο νου, που ενδεχομένως
μπορεί να ακούσει, να κατανοήσει, να πράξει λογικά.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η κυβέρνηση της “πρώτης φοράς αριστε-
ράς”, συνεχίζοντας επάξια την πολιτική των προηγούμενων, προσπαθεί
να πείσει τους εκπαιδευτικούς, ότι για την ανεργία τους φταίνε οι ίδιοι
που δεν έχουν σύνδεση ή που για κάποιες μέρες βρέθηκαν μακριά από το
διαδίκτυο. Ότι φταίει ο υπολογιστής, το ρούτερ, το καλώδιο ή κάποιο λάθος
κουμπί που πάτησαν. Ότι το “σύστημα κλείνει και ανοίγει” μόνο του. Ότι δεν
είναι απλά, τμήμα-εξάρτημα της πραγματικής ηλεκτρονικής και μη, πολιτι-
κής αναλγησίας τους. Αυτής της γνωστής μνημονιακής πολιτικής κυβέρνη-
σης-ΕΕ-ΔΝΤ που με εξέχοντα ζήλο και ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί!

– Να ανοίξει το σύστημα τώρα! Τίποτα δεν αντέχει απέναντι σε αυτό το
δίκαιο αίτημα. Οι αδιόριστοι, οι αναπληρωτές και οι μόνιμοι δεν έχουν να
χωρίσουν τίποτα. Στην ενότητα τους, και μόνο σε αυτή, θα κριθεί το μέλλον
τους. Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους
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συσπΕιρΩσΕισ π.Ε.

Ηειδική εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά πεδίο νεο-
φιλελεύθερων σχεδιασμών και εφαρμογών. Οι κα-
τακτήσεις εκπαιδευτικού-γονεϊκού κινήματος που

απαίτησαν και επέβαλαν, έστω και μερικώς, την εκπαίδευ-
ση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες σε δη-
μόσια και δωρεάν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα υπο-
στηρίζουν τις μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες τους,
δέχονται σφοδρή επίθεση, ιδιωτικοποίηση και αποδόμηση.
Ύστερα από δύο χρόνια διακυβέρνησης οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
συνεχίζουν τις αντιλαϊκές-αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των
προκατόχων τους. Εξακολουθούν να αγνοούν τη μεγάλη
πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού με αναπηρία που
βρίσκεται «αχαρτογράφητο», είτε στο σπίτι του, είτε σε
ιδιωτικές δομές. Δεν υπάρχει απάντηση για το πότε αυτός
ο πληθυσμός θα διαβεί την πόρτα του σχολείου που του
αντιστοιχεί, πότε θα εκπαιδευτεί με βάση τις ανάγκες του.

Στην ειδική εκπαίδευση κυριαρχούν η ανασφάλεια, η
ελαστικότητα, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, η αέναη
αλλαγή των πινάκων με πρόταξη διαφορετικών κάθε φορά
κριτηρίων (άλλοτε ακαδημαϊκών, άλλοτε κοινωνικών) και
η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ αντί κρατικών κονδυλίων.
«Ανθίζουν» όλες οι μορφές εργασιακών σχέσεων, μόνιμοι,
αναπληρωτές, κοινωφελής εργασία. Ο σταθερός βηματι-
σμός υπεράσπισης οδηγιών της ΕΕ για «πλήρη ένταξη»
δομών, μαθητών με αναπηρία και εκπαιδευτικών στα γε-
νικά σχολεία στοχεύει στη σταδιακή διάλυση των σταθε-
ρών δομών ΕΑ και στη διεύρυνση των ελαστικά εργαζόμε-
νων. Η ΥΑ αναφορικά με τα κριτήρια πρόσληψης αναπλη-
ρωτών ειδικής αγωγής, καθώς και οι δηλώσεις του υπ.
παιδείας για απουσία διορισμών, αποδεικνύουν την πλήρη
και ουσιαστική εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις επιταγές Ε.Ε-ΟΟΣΑ. 

Το υπουργείο εξακολουθεί να τηρεί με συνέπεια την
εφαρμογή των οδηγιών των πολιτικών του προϊσταμένων:
Τροπολογία για τμήματα ένταξης με ακύρωση του ρόλου
και του χαρακτήρα τους, τροπολογία για κάλυψη αναγκών
ΕΑΕ με βάση τα πλεονάσματα - Ν. 4415, τροπολογία για
αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Τα προαπαιτούμενα της προ-
ηγούμενης περιόδου ενσωματώθηκαν σε εγκυκλίους, νό-
μους, «πορίσματα διαλόγου» και ετοιμάζονται να υλοποι-
ήσουν  τη σχολική αυτονομία με εξασφάλιση πόρων από
εσωτερικές- εξωτερικές πηγές για να μειωθεί η κρατική
χρηματοδότηση, την απογευματινή χρήση δομών-σχολικών
χώρων από ιδιώτες, την ανάληψη ευθύνης, τη λογοδοσία,
το προσοντολόγιο με εξειδικεύσεις, τον αναβαθμισμένο
ρόλο του διευθυντή στις προσλήψεις, την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, με σύνδεση εκπαιδευτικών αποτελεσμά-
των και αποδοτικότητας.

Με την τροπολογία και την ΥΑ για τους αναπληρωτές ει-
δικής, το υπουργείο προκρίνει  το προσοντολόγιο που θα
οδηγήσει αναπληρωτές (και μονίμους λόγω ισονομίας!)
στη λογική ενός χρηματιστηρίου, όπου τη μια μέρα θα κά-
νουν limit up οι τίτλοι σπουδών, την άλλη τα κοινωνικά κρι-
τήρια και την τρίτη η παρακολούθηση διάφορων επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων. Έτσι επιτυγχάνεται το συνεχές ανα-
κάτεμα των πινάκων, ακυρώνονται εργασιακά/επαγγελμα-
τικά δικαιώματα, ανακυκλώνεται η ανεργία και οι αναπλη-
ρωτές θα βρίσκονται στο έλεος του εκάστοτε υπουργού,
ώστε να είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Παράλληλα, συνε-
πάγεται ένα διαρκές κυνήγι απόκτησης μορίων, στο οποίο
ο/η εκπαιδευτικός θα καταθέτει χρόνο και χρήμα για να



εξασφαλίζει την «πιθανότητα» ελαστικής
εργασίας περιορισμένου χρόνου. Μεγάλοι
χαμένοι από αυτές τις δρομολογήσεις θα
είναι και οι μαθητές με αναπηρία και ει-
δικές ανάγκες, αφού η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την εξασφάλιση των
μορφωτικών τους δικαιωμάτων (ΜΟΝΙ-
ΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ) θα ακυρώνεται
μπροστά στο κυνήγι των προσόντων. 

Οι συναντήσεις του υπουργού –εν μέσω
κινητοποιήσεων– με τα εκπαιδευτικά σω-
ματεία και τις συλλογικότητες αναπληρω-
τών ανέδειξε τους συνολικότερους σχε-
διασμούς του. Η αμφισβήτηση πανεπιστη-
μιακών τμημάτων, προγραμμάτων σπου-
δών και προσωπικού γίνεται στη βάση
ενός συνολικότερου σχεδιασμού για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η απαξίωση των
πτυχίων αποτελεί στρατηγικό στόχο της
κυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθύν-
σεις της Ε.Ε. Οι ατομικές διαδρομές των
φοιτητών θα δίνουν διαφορετική πρόσβα-
ση για τον καθένα στην αγορά εργασίας,
θα πιστοποιούνται από κύκλους μαθημά-
των που θα παρακολουθεί ο καθένας ξε-
χωριστά και φυσικά σε αυτό το εκπαιδευ-
τικό και πολιτικό περιβάλλον θα είναι δύ-
σκολο να διεκδικηθούν συλλογικά επαγ-
γελματικά δικαιώματα, συνθήκες εργα-
σίας και μισθοί. 

Το βασικό τρίπτυχο που προβάλλεται είναι:
α) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (κύ-

κλοι σπουδών, σεμινάρια, πιστοποιήσεις,
κατάρτιση),

β) η αξιολόγηση τμημάτων (αξιολογήσεις
προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα
του εθνικού πλαισίου προσόντων, επαγγελ-
ματικά δικαιώματα σε σύνδεση με τα επι-
μελητήρια και τις ανάγκες της αγοράς), 

γ) η αξιολόγηση εκπαιδευτικών (πλαίσιο
προσόντων εκπαιδευτικού, πιστοποιητικά
επαγγελματικής επάρκειας). 

Όλες οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμί-
σεις θα καταργήσουν τα μορφωτικά δι-
καιώματα των μαθητών με αναπηρία, θα δι-
ευκολύνουν την είσοδο των κουπονιών στην
εκπαίδευση, διευρύνοντας τις ταξικές ανι-
σότητες στις ομάδες των αναπήρων μαθη-
τών, θα ενισχύσουν την ιδιωτικοποίηση δο-
μών της ειδικής αγωγής και θα συμβάλλουν
στη διεύρυνση των ελαστικά εργαζόμενων
εκπ/κών ειδικής αγωγής. 

Το μέλλον των αναπληρωτών ειδικής
αγωγής όχι μόνο θα κινείται στο πλαίσιο
της ολιγόμηνης απασχόλησης και διαρ-

κούς κατάρτισης και επανακατάρτισης,
ανάλογα με τις ανάγκες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αλ-
λά και της χρόνιας παραμονής στην υπο-
απασχόληση και την ανεργία, ενώ για
τους μόνιμους εκπαιδευτικούς υπάρχει
πλέον το πλαίσιο για τη χρησιμοποίησή
τους για την κάλυψη οποιονδήποτε αναγ-
κών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε οποιοδήποτε χώρο
και βαθμίδα της εκπαίδευσης τους χρει-
άζεται, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εργα-
σιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις
των εκπαιδευτικών. 

Η κατάργηση δομών του κράτους πρό-
νοιας έχει πρόσημο και βλάπτει τα συμφέ-
ροντα των μαθητών με αναπηρία. Αυτό έγι-
νε ορατό όπου εφαρμόστηκε. 

Το υπ. παιδείας θέλει να ξεχαστούν οι
2.000 απολυμένοι της περσινής χρονιάς,
επιδιώκοντας συναίνεση σε νέο γύρο
απολύσεων. Το εκπαιδευτικό κίνημα
οφείλει να ξεπεράσει τις άγονες και κα-
ταστροφικές διαμάχες που υποδαυλίζει
και ευνοεί το ίδιο το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με στόχο
το πέρασμα και την επιβολή των πολιτι-
κών διάλυσης της δημόσιας δωρεάν εκ-
παίδευσης που κατευθύνονται από ΕΕ-
ΟΟΣΑ-ΔΝΤ. Η μοριοδότηση πτυχίου απα-
ξιώνει το ίδιο το πτυχίο, η μοριοδότηση
προσόντων επιδέχεται συνεχείς αλλαγές
για το ανακάτεμα των πινάκων και άρα
την ανακύκλωση της ανεργίας. Η ανάλω-
ση στο ποιος θα είναι πρώτος και ποιος
δεύτερος ή τελευταίος στον πίνακα μάς
περιορίζει στο διαχειριστικό πλαίσιο του
υπουργείου, που καλλιεργεί τον ανταγω-
νισμό και την ανθρωποφαγία, προκειμέ-
νου να περάσει τα μέτρα διάλυσης του δη-
μόσιου σχολείου πάνω σε καμένη γη. Δε
θα υποκύψουμε στον εκβιασμό της ανερ-
γίας και της εργασιακής περιπλάνησης,
εξοντώνοντας ο ένας τον άλλον. Με τον
ίδιο τρόπο καλούμε τους μόνιμους συνα-
δέλφους να μην υποκύψουν στον εκβια-
σμό της συμπλήρωσης ωραρίου, συναι-
νώντας στην καταστροφή θέσεων εργα-
σίας. Το δημόσιο σχολείο, που ασφυκτιά
έπειτα από χρόνια περικοπών, μας χωρά
όλες και όλους! Δε δεχόμαστε καμιά έκ-
πτωση στα εργασιακά μας δικαιώματα!
Καμιά έκπτωση στα μορφωτικά δικαιώ-
ματα των μαθητών μας!

Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα
έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε εκπαι-
δευτικό πρόσημο στα αιτήματα των αναγ-
κών της ειδικής εκπαίδευσης. 

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ:
Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Η έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή
των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για να
μπορέσει ο αφανής πληθυσμός των ανα-
πήρων μαθητών να γίνει ορατός και ανα-
γνωρίσιμος. 

Ο διαχειριστικός έλεγχος ιδιωτικών
μονάδων ειδικής εκπ/σης και η μετατρο-
πή τους σε δημόσιες.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Πρώιμη παρέμβαση, ίδρυση ΤΕ σε κά-
θε σχολείο (Α/βάθμια-Β/βάθμια) με απα-
ραίτητο εξοπλισμό και εποπτικό υλικό, τη
στελέχωση των σταθερών δομών με μόνιμο
προσωπικό. 

Δημιουργία και δεύτερου ΤΕ ανάλογα
με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Μείωση του
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επανα-
προσδιορισμός περιεχομένου, μεθόδων
διδασκαλίας και μέσων. Αύξηση των δα-
πανών για την παιδεία στο 15% του τα-
κτικού προϋπολογισμού.

Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευ-
τικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση
στελέχωσή τους, μικρότερες περιοχές ευ-
θύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρ-
μοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επι-
σκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΔΥ
να υλοποιούν την υποστήριξη των μαθη-
τών με ειδικές ανάγκες μέσα στα σχο-
λεία. Διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλα τα
δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Στελέχωση των ειδικών σχολείων με
απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές,
λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό
κ.ά.) με μόνιμη σχέση εργασίας.

Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολι-
κής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα στα δη-
μοτικά, 15 ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού
και στα νηπιαγωγεία. 

Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυ-
ση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημό-
σιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρό-
λου τους με μονάδες αυτόνομης διαβίωσης,
προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κα-
τοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκ-
παίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βα-
ριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέν-
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τρων αυτόνομης διαβίωσης. Μόνιμη στα-
θερή, προστατευμένη - υποστηριζόμενη
εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην
ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες
της για όλες τις ανάγκες της. Καμία κα-
τηγοριοποίηση, κατακερματισμό και δια-
χωρισμό των εκπαιδευτικών. Κατάργηση
του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής
εργασίας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλι-
στικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα! Ενι-
αία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε

όλη την εκπαίδευση. Διορισμοί με βάση
το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προ-
ϋπηρεσία. Διορισμός όλων των αναπλη-
ρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω
και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο.
Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους.
Όχι στην ελαστική εργασία.   

Επαναλειτουργία των διδασκαλείων,
με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκον-
τα, καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαί-
δευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη
β/βάθμια εκπαίδευση, περιοδική ουσια-
στική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση
του υπουργείου του προσωπικού όλων των
ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της

γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής
αγωγής. 

Κατάργηση των νόμων που εμπορευ-
ματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν
την ιατρικοποίηση, κατηγοριοποιούν τους
εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά
δικαιώματα.

Κατάργηση του Ν.3848/2010. Κανένα
προσοντολόγιο. Όχι στα πιστοποιητικά
παιδαγωγικής, διδακτικής επάρκειας. Όχι
στην αξιολόγηση, στο σχεδιαζόμενο πι-
στοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας
και το πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού. 

Άμεση κατάργηση της τροπολογίας και
της ΥΑ για ειδική αγωγή και αναπληρωτές.

TERMINUS
Από τις εκδόσεις ΚΨΜ εκδόθηκε την περασμένη άνοιξη το εικονογραφημένο αφήγημα (κόμικ) του Λευτέρη  Παπαθανάση,
ψευδώνυμο Βolan, με τίτλο Τerminus. Τον συγγραφέα-σκιτσογράφο γνωρίζουμε από τους αγώνες που δίνει τα τελευταία
χρόνια στην εκπαίδευση όντας εκλεγμένος στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Από αυτήν την άποψη, η κριτική μας είναι a
priori θετική, όπως άλλωστε είναι και η γραφή του δασκάλου Λευτέρη Παπαθανάση για τους ανθρώπους του, τους αν-
θρώπους μας, που πολέμησαν κάτω απ’ τις σημαίες του Δημοκρατικού Στρατού. 
Πρόκειται για εικονογραφημένες αφηγήσεις που μπλέκονται μέσα στο μεγάλο έπος του αντάρτικου στη χώρα μας. Ο συγ-
γραφέας-σκιτσογράφος όμως δεν αρκείται σε μια γραμμική και ευθύγραμμη εξιστόρηση. Διαγώνια, υπόγεια και συστη-
ματικά «σκάβει» στην ποιότητα των χαρακτήρων, ψυχογραφεί και ανατέμνει βαθύτερα. Αν και σ’ ορισμένες περιπτώσεις
προβάλλει τις σημερινές δικές του αποτιμήσεις, εντούτοις το Τerminus είναι η πρώτη εικονογράφηση του εμφυλίου που
πρέπει να διαδοθεί όσο το δυνατόν πλατύτερα. Το πενάκι του Λ.Π. είναι μια νοσταλγική ματιά, γεμάτη αγάπη για το
αντάρτικο και τους ανθρώπους του. Συχνά-πυκνά η πένα του ζουμάρει σε πρόσωπα ή αντικείμενα με τρόπο που μας
θύμισε τον φακό του Αϊζενστάιν στα μεγάλα επικά έργα του.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημειώσεις (σελ.199-203), κάτι που δείχνει φροντισμένη επιμέλεια και ιστορικο-
πολιτικό ενδιαφέρον του συγγραφέα. Στις τελευταίες σελίδες παρουσιάζονται πρωτότυπες φωτογραφίες από πρωταγω-
νιστές και γεννήτορες των ιστοριών.
Πρόκειται για ένα απολύτως πολιτικό και τίμιο βιβλίο που θα μπορούσε να ειδωθεί ως φόρος τιμής όχι μόνο για τον συγγενικό
κύκλο του Λευτέρη Παπαθανάση, αλλά για τους αετούς της Πίνδου, γι’ αυτούς που πέθαναν ένδοξα για να δει η χώρα μας
καλύτερο μέλλον. Δεν είναι η δράση των ανταρτών στα Τζουμέρκα, αλλά η σύγχρονη ιστορία. Να το διαβάσετε!

Νικηφόρος Ζερβός

❱



από την Οκτωβριανή Επανάσταση
αφιέρωμα

Γ΄ Μέρος

Ο λαός μπορεί
Η Οκτωβριανή Επανάσταση (1917), μαζί με την Κομμούνα

του Παρισιού (1871) και την Πολιτιστική Επανάσταση στην
Κίνα (1966), αποτελούν τις τρεις μεγαλύτερες στιγμές στην
ιστορική πορεία για την κοινωνική χειραφέτηση κι απελευ-
θέρωση. Η Οκτωβριανή Επανάσταση, με πρωτοπορία τους
Ρώσους κομμουνιστές και κοινωνική βάση την εργατοα-
γροτική συμμαχία, απέδειξε «εμπράγματα» ότι ο σοσιαλι-
σμός δεν είναι μια ουτοπία, αλλά είναι ρεαλιστική κοινω-
νική διέξοδος. 

Αξιοποιώντας τα διδάγματα από τη χαμένη επανάσταση
του 1905, συνέτριψε το τσαρικό καθεστώς της δουλοπαροι-
κίας-απολυταρχίας, εκμηδένισε τα στρατιωτικά πραξικοπή-
ματα, απέκρουσε την ιμπεριαλιστική επέμβαση και άνοιξε
το δρόμο για την εξουσία των φτωχών, των εργατών και των
καταπιεσμένων της Ρωσίας. 

Μετέτρεψε το «αδύνατο» σε δυνατό.
Η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση δυνάμωσε τον

αγώνα των εργαζομένων σ’ όλο τον κόσμο, έφερε πιο κοντά
το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, οδήγησε όλα τα κινή-
ματα της κοινωνικής απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκ-
μετάλλευσης και του καπιταλισμού, και έγινε φάρος όλων
των δίκαιων αγώνων σε διεθνή κλίμακα. Ο σοσιαλισμός σε μία χώρα, με συνθήματα «γη,
ειρήνη, ψωμί» και πολιτικό σχήμα την «εξουσία στα σοβιέτ», έκανε άλματα σε όλους τους το-
μείς της οικονομίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού.
3 Έδωσε το καθολικό δικαίωμα ψήφου (πρώτη χώρα σ’ όλο τον κόσμο).
3 Στήριξε και ανέπτυξε το δικαίωμα για όλους στη μόρφωση, την υγεία, τον πολιτισμό για

όλους.
3 Ψήφισε αμέσως την αυτοδιάθεση των εθνών της Ρωσίας, έως το δικαίωμα της απόσχισης.
3 Ανάπτυξε ένα ισχυρό δίκτυο κέντρων πολιτισμού σ’ όλη τη χώρα.
3 Έβγαλε την Ρωσία από τον ιμπεριαλιστικό, ανθρωποβόρο Α΄ παγκόσμιο πόλεμο.
3 Πάνω απ’ όλα όμως τόνωσε την αυτοπεποίθηση των εργατών και όλων των εργαζομένων, πως μπορούν όχι μόνο να απολαμβάνουν το
μόχθο τους, αλλά να κατακτήσουν και την εξουσία· να γίνουν κυρίαρχοι στη δουλειά και τη ζωή τους.

Ο σοσιαλισμός είναι ανώτερο κοινωνικό σύστημα
Η νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης του Οκτώβρη 1917 και η εγκαθίδρυση του σοβιετικού κράτους, σήμανε την απαρχή θεμε-

λιωδών κατακτήσεων για το σύνολο των πληθυσμών της Ρωσίας. Λίγα χρόνια αργότερα, και ενώ η Δύση βυθιζόταν στην καταστροφική
δίνη της οικονομικής κρίσης, η νεαρή Σοβιετική Ένωση γνώριζε –παρά τα σαμποτάζ και την περικύκλωση– αλματική άνοδο τόσο στο
βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού, όσο και στο σύνολο της οικονομίας. Ταυτόχρονα, αποτελούσε ένα σταθερό πόλο αντίστασης στην
άνοδο του φασισμού (που κυρίως στις καπιταλιστικές χώρες, ανέβαινε θεαματικά) και πηγή έμπνευσης για τον κόσμο της εργασίας
και των γραμμάτων.

Το νέο μοίρασμα των αγορών ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές χώρες και η άνοδος του φασισμού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, με την
ΕΣΣΔ να στέκεται στην πρωτοπορία του αντιφασιστικού αγώνα, με 30 εκατομμύρια νεκρούς και τη νικηφόρα προέλαση του κόκκινου
στρατού στην καρδιά της Ευρώπης, απέδειξε καθαρά την ανωτερότητα του σοσιαλισμού, τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και πολέμου. 

Η παλινόρθωση
Στη δεκαετία του 1950 συντελέστηκε η μεγαλύτερη ιστορική και πολιτική παλινόρθωση. Με ορατή κορυφή το 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ

(1956), άρχισε το ξήλωμα όλων των κοινωνικών κατακτήσεων του Οκτώβρη 1917, με αποτέλεσμα η χώρα των σοβιέτ να περάσει στη
φάση του ιμπεριαλισμού και στην κατάρρευση το 1989-1990. Η σημερινή Ρωσία δεν έχει καμία σχέση με τις πρακτικές και τα οράματα
του νικηφόρου Οκτώβρη 1917. 

Το κύμα του αντικομμουνισμού που ξέσπασε τελευταία σχετίζεται ακριβώς με την υποχώρηση όλων των εθνικο-κοινωνικών κινημάτων
και της αριστεράς σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Οι κυρίαρχοι κύκλοι επιδιώκουν να ξεριζώσουν από τον νου και την καρδιά των ερ-
γαζόμενων την αξία του Οκτώβρη και την πυξίδα του σοσιαλισμού. 

Σήμερα που μαίνονται οι ανταγωνισμοί, ο πόλεμος και η καπιταλιστική κρίση, η οδηγητική δύναμη της σοσιαλιστικής επανάστασης
τον Οκτώβρη 1917 είναι ανεκτίμητης αξίας. 

100 χρόνια μετά, τα επαναστατικά κινήματα, οι λαοί, οι εργαζόμενοι και οι διανοούμενοι εμπνέονται από τα διδάγματα του Οκτώβρη
και το τιτάνιο κοινωνικό έργο που ακολούθησε. 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, με κάθε πρόσφορο τρόπο, να αναδείξουν πρωτοπόρα το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.
Ζήτω ο Οκτώβρης 1917!

διακήρυξη του Εκπαιδευτικού ομίλου για τα 100 χρόνια από την οκτω
βριανή Επανάσταση

Συμπληρώνονται φέτος εκατό χρόνια από την πρώτη
νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση τον Οκτώβρη

1917 στη Ρωσία. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και το
περιοδικό του «αντιτετράδια της εκπαίδευσης»,

τιμώντας την επανάσταση η οποία άλλαξε τη ροή της
σύγχρονης ιστορίας, καλεί τα μέλη, τους φίλους του

και όλο το μάχιμο και μαχόμενο δυναμικό της
εκπαίδευσης να αναδείξουν πολύπλευρα και

ουσιαστικά, εντός κι εκτός σχολείων, το μεγάλο
γεγονός, το οποίο
ενέπνευσε λαούς,

κινήματα, τον κόσμο
των γραμμάτων. Να

αναλάβουν
πρωτοβουλίες

μνήμης και τιμής για
το μεγάλο Οκτώβρη.
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ΗΟκτωβριανή Επανάσταση αποτελεί συγ-
κλονιστικό γεγονός, το οποίο επηρέασε
αποφασιστικά την ιστορία του 20ου αι-

ώνα. Το ξέσπασμά της και η πορεία του σο-
βιετικού καθεστώτος που προέκυψε από αυτή
καθορίστηκαν από μια ιδιαιτέρως κρίσιμη αν-
τίφαση μεταξύ, αφενός, της ύπαρξης ευνοϊκών
προϋποθέσεων για τη νίκη της και, αφετέρου,
των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών για την
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Η επανάσταση από τα πρώτα βήματά της
έθεσε το στόχο της ανάπτυξης των παραγω-
γικών δυνάμεων της Σοβιετικής Ρωσίας δια-
μέσου της εκτενούς εκβιομηχάνισης της χώ-
ρας, κάτι που απαιτούσε τη δημιουργία ισχυ-
ρών επιστημονικών και τεχνολογικών υποδο-
μών και βεβαίως την ευρεία αλλαγή και ανά-
πτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η εκπαίδευση εξαρχής αντιμετωπίστηκε
από τη νέα εξουσία ως σημαντικός θεσμός
μετασχηματισμού της κοινωνίας, διάδοσης
νέων ιδεών, διαμόρφωσης νέου τύπου προ-
σωπικοτήτων. 

Οι θεωρητικοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στα πρώτα στάδια συγκρότησης του σοβιετι-
κού εκπαιδευτικού συστήματος εκκινούσαν,
στον ένα ή τον άλλο βαθμό, από τις ιδέες των
κλασικών του μαρξισμού για την εκπαίδευση. 

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς 
για την εκπαίδευση των εργατών 

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς συνέδεσαν την αλ-
λαγή της εκπαίδευσης με την ανάγκη διαμόρ-
φωσης εργαζομένων ικανών να διευθύνουν
συλλογικά τις παραγωγικές δυνάμεις της βιο-
μηχανικής κεφαλαιοκρατίας. 

Όπως εκτιμούν σε ένα κοινό έργο τους, τη
Γερμανική ιδεολογία, οι παραγωγικές δυνάμεις
της μεγάλης βιομηχανίας είναι τόσο ισχυρές
και πολύμορφες που «[…] μόνον άτομα που
αναπτύσσονται ολόπλευρα μπορούν να τις αφο-
μοιώσουν, δηλαδή μπορούν να τις κάνουν

ελεύθερη δραστηριό-
τητα της ζωής τους»
(Μαρξ και Ένγκελς,
1989β, 189).

Για τους θεμελιω-
τές του μαρξισμού η
ιδιοποίηση αυτών
των δυνάμεων συνά-
πτεται ουσιωδώς με
τη μόρφωση και την
καλλιέργεια των ικα-
νοτήτων των εργαζο-
μένων: «Η ίδια αυτή

η ιδιοποίηση αυτών των δυνάμεων δεν είναι
τίποτε περισσότερο από την ανάπτυξη των
ατομικών ικανοτήτων που αντιστοιχούν στα
υλικά μέσα παραγωγής. Η ιδιοποίηση μιας
ολότητας μέσων παραγωγής είναι, πια, γι’ αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, η ανάπτυξη ενός συνό-
λου ικανοτήτων στα ίδια τα άτομα» (Μαρξ και
Ένγκελς, 1989α, 126).

Η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων γίνεται
αντιληπτή ως πολύπλευρη ανάπτυξη ικανοτή-
των που θα επιτρέπουν σε αυτούς να υπερβαί-
νουν τον υποδουλωτικό καταμερισμό εργασίας,
να διαχειρίζονται το σύστημα παραγωγής στο
σύνολό του. Ο Ένγκελς δηλώνει ότι «η κοινή
διαχείριση της παραγωγής δεν δύναται να
πραγματοποιηθεί από τους σημερινούς ανθρώ-
πους, καθένας εκ των οποίων είναι υποταγμέ-
νος σε κάποιο κλάδο παραγωγής, αλυσοδεμέ-
νος σε αυτόν, υφιστάμενος την εκμετάλλευση
του ξεχωριστού κλάδου. Ο καθένας αναπτύσσει
μόνο μια πλευρά των ικανοτήτων του σε βάρος
όλων των άλλων και από το σύνολο της παρα-
γωγής γνωρίζει μόνο ένα κλάδο ή ένα μέρος
κάποιου κλάδου. Ήδη η σύγχρονη βιομηχανία
αδυνατεί ολοένα και περισσότερο να χρησιμο-
ποιεί τέτοιους ανθρώπους. Η βιομηχανία,
όμως, η οποία θα τίθεται σε λειτουργία από
κοινού και βάσει σχεδίου από όλη την κοινω-
νία, προϋποθέτει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό
την ύπαρξη ανθρώπων πολύπλευρα ανεπτυγ-
μένων, ικανών να επιτηρούν όλο το σύστημα
της παραγωγής […]» (Engels, 1976, 353).

Αναφερόμενος στην κομμουνιστική κοινω-
νία ο Ένγκελς τονίζει ότι «η εκπαίδευση θα
δώσει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα
να αφομοιώνουν γρήγορα όλο το σύστημα της
παραγωγής, τη δυνατότητα να μεταβαίνουν
από τον ένα κλάδο της παραγωγής στον άλλο,
σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και
τις ατομικές τους κλίσεις […] Κατ’ αυτό τον
τρόπο, η κομμουνιστική οργάνωση της κοι-
νωνίας θα δώσει στα μέλη της τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν πολύπλευρα τις πολύπλευ-
ρα ανεπτυγμένες ικανότητές τους.» (Engels,
1976, 353).

Είναι βέβαια γεγονός ότι οι αναφορές του
Μαρξ και του Ένγκελς στην εκπαίδευση της
κομμουνιστικής κοινωνίας ήταν εξαιρετικά
λιτές. Ο Μαρξ σε μια σύντομη δήλωσή του
στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου σημειώνει ότι η
αγωγή του μέλλοντος «θα συνδυάζει για όλα
τα παιδιά πέραν από μια ορισμένη ηλικία την
παραγωγική εργασία με την εκπαίδευση και
τη γυμναστική, όχι μόνο ως μέθοδο για την
αύξηση της κοινωνικής παραγωγής, μα και
ως μοναδική μέθοδο για τη δημιουργία ολό-

πλευρα αναπτυγμένων ανθρώπων» (Μαρξ,
1978, 501).

Σε μια λίγο πιο εκτενή αναφορά στο ζήτημα
της εκπαίδευσης ο Μαρξ επισημαίνει τα εξής:
«Θεωρούμε προοδευτική, υγιή και δικαιολο-
γημένη την τάση της σύγχρονης βιομηχανίας
να εντάσσει τα παιδιά και τους νέους και των
δύο φύλων στο μεγάλο έργο της κοινωνικής
παραγωγής […] Σε μια ορθολογική κατάσταση
της κοινωνίας κάθε παιδί από την ηλικία των
εννέα ετών θα έπρεπε να γίνεται παραγωγικός
εργάτης […]» (Μαρξ, 1988, 88).

Ο Μαρξ εισηγείται την οργάνωση της εργα-
σίας των παιδιών της εργατικής τάξης κατά
τον εξής τρόπο: «Θεωρούμε αναγκαίο για βιο-
λογικούς λόγους να διαιρεθούν τα παιδιά και
οι νέοι και των δυο φύλων σε τρεις κατηγο-
ρίες, με διαφορετική μεταχείριση. Η πρώτη
ομάδα θα περιλαμβάνει τις ηλικίες 9-12 ετών,
η δεύτερη 13-15 ετών, και η τρίτη 16-17 ετών.
Προτείνουμε η απασχόληση της πρώτης ομά-
δας σε οποιοδήποτε εργαστήριο ή στο σπίτι
να περιορίζεται νομοθετικά σε δύο ώρες· η
εργασία της δεύτερης ομάδας σε τέσσερις και
η εργασία της τρίτης ομάδας σε έξι ώρες. Η
τρίτη ομάδα πρέπει να έχει διάλειμμα τουλά-
χιστον μιας ώρας για γεύματα ή αναψυχή»
(Μαρξ, 1988, 88).

Ο Μαρξ διακρίνει τρεις ουσιώδεις πτυχές
της εκπαίδευσης των παιδιών: πρώτον, τη
διανοητική εκπαίδευση, δεύτερον, τη σωμα-
τική εκπαίδευση, «όπως γίνεται στις σχολές
γυμναστικής, και με στρατιωτικές ασκήσεις»
και τρίτον, την τεχνολογική (πολυτεχνική) κα-
τάρτιση, η οποία «διδάσκει τις γενικές αρχές
κάθε παραγωγικής διαδικασίας και ταυτόχρο-
να εισάγει το παιδί και τον νέο στην πρακτική
χρήση και χειρισμό των στοιχειωδών εργα-
λείων όλων των κλάδων» (Μαρξ, 1988, 89).

Ο Μαρξ υποστήριξε τη διεκδίκηση από το
εργατικό κίνημα της ριζικής αναβάθμισης, εν-
τός της κεφαλαιοκρατίας, της εκπαίδευσης
των παιδιών της εργατικής τάξης, θεωρώντας
ότι «ο συνδυασμός αμειβόμενης παραγωγικής
εργασίας, διανοητικής εκπαίδευσης, σωμα-
τικής άσκησης και πολυτεχνικής κατάρτισης
θα ανυψώσει την εργατική τάξη πολύ πιο πά-
νω από το επίπεδο των ανώτερων και μεσαίων
τάξεων» (Μαρξ, 1988, 90).

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μαρξ
αναφερόμενος στην εκπαίδευση των παιδιών
της εργατικής τάξης έχει υπόψη ένα τύπο ερ-
γαζόμενου, ο οποίος αποτελεί εν πολλοίς χει-
ρώνακτα-άμεσο χειριστή χειροκίνητων εργα-
λείων και μηχανών. Για τον εργαζόμενο αυτό
η άμεση επαφή με τα μέσα εργασίας, η μα-
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θητεία σε αυτά και η απόκτηση εμπειρίας
χρήσης τους είναι κρίσιμη, προκειμένου να
μπορεί να περνά από το ένα είδος εργασίας
στο άλλο. 

Επίσης, ο Μαρξ συμπεριλαμβάνει στην εκ-
παίδευση των παιδιών την άμεση εργασιακή
απασχόληση, θεωρώντας τη δεδομένη για τις
συνθήκες της μεγάλης βιομηχανίας. Είναι
εξόχως χαρακτηριστική η δήλωσή του ότι «η
γενική απαγόρευση της παιδικής εργασίας εί-
ναι ασυμβίβαστη με την ύπαρξη της μεγάλης
βιομηχανίας και γι’ αυτό κούφιος ευσεβής πό-
θος» (Μαρξ, 1994, 39).

Ο Μαρξ σαφώς έχει υπόψη τα πρώτα στά-
δια της βιομηχανικής επανάστασης στα οποία
η εργασία παιδιών σε θέσεις ανειδίκευτου ερ-
γάτη ήταν εκτενής και αυτονόητη. Έτσι, σε
συνθήκες κυριαρχίας του τύπου του χειρώνα-
κτα εργάτη-άμεσου παραγωγού, ο Μαρξ πί-
στευε ότι η σύνδεση της τότε πασιφανούς και
αυτονόητης συμμετοχής των παιδιών στην πα-
ραγωγική δραστηριότητα με την πολυτεχνική
κατάρτιση (δηλαδή, με την απόκτηση πολύ-
πλευρης τεχνικής εμπειρίας) και τη σχολική
μόρφωση θα έδινε στην εργατική τάξη σημαν-
τικές ικανότητες για να διεκδικήσει τη χειρα-
φέτησή της και να διαχειριστεί τα κοινωνικά
μέσα παραγωγής. Γι’ αυτό και δήλωνε χαρα-
κτηριστικά ότι «η έγκαιρη σύνδεση της παρα-
γωγικής εργασίας με τα μαθήματα είναι ένα
από τα πιο ισχυρά μέσα για τη μετατροπή τη
σημερινής κοινωνίας» (Μαρξ, 1994, 39).

Ο Μαρξ προφανώς δεν είχε υπόψη ένα βιο-
μηχανικό σύστημα υψηλής εκμηχάνισης ή/και
εκτενούς αυτοματοποίησης των μέσων παρα-
γωγής, για το οποίο η παιδική εργασία (ως
παραγωγική δραστηριότητα) είναι άχρηστη και
κατ’ ουσίαν αδύνατη. Ένα τέτοιο σύστημα,
όπως το βλέπουμε σήμερα να διαμορφώνεται
στις πλέον ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές
χώρες, καθιστά το χειρώνακτα εργάτη (τον κά-
τοχο εμπειρικής γνώσης που αποκτάται με
μαθητεία εντός της παραγωγής) περιττό. Τη
θέση του παίρνει η εργασία υψηλά ειδικευ-
μένου προσωπικού, η διαμόρφωση του οποί-
ου απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση, συστη-
ματική απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και
καλλιέργεια διανοητικών ικανοτήτων.

Η σοσιαλιστική εκπαίδευση στην
προ του πολέμου σοβιετική σκέψη 

Οι παραπάνω ιδέες του Μαρξ και του Ένγ-
κελς αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διαμόρ-
φωση στη Σοβιετική Ρωσία της θεωρίας του
πολυτεχνισμού και του σχολείου εργασίας,
καθώς και την εκπόνηση της αντίστοιχης εκ-
παιδευτικής πολιτικής.

Σημαντικός σε αυτή την κατεύθυνση ήταν
ο ρόλος της Ναντέζντα Κρούπσκαγια, η οποία
το 1918, στο άρθρο της Για το ζήτημα του σο-
σιαλιστικού σχολείου, τασσόταν υπέρ της υπο-
χρεωτικής εργασίας των παιδιών, θεωρώντας
ότι η εργασία προσφέρει οργανωτική εμπειρία
και καλλιεργεί το αίσθημα της πειθαρχίας και
αυτοπειθαρχίας. Η Κρούπσκαγια υποστήριζε

ότι «η παραγωγική εργασία όχι μόνο προετοι-
μάζει τα παιδιά για να γίνουν χρήσιμα μέλη
της κοινωνίας στο μέλλον, αλλά τα καθιστά
χρήσιμα μέλη της κοινωνίας στο παρόν»
(Krupskaya, 1925, 28).

Η Κρούπσκαγια περιγράφει το σκοπό της
αγωγής στο σοσιαλισμό ως «εκπαίδευση ολό-
πλευρα αναπτυγμένων ανθρώπων, φορέων
συνειδητών και οργανωμένων κοινωνικών εν-
στίκτων, ολοκληρωμένης και επαρκώς επε-
ξεργασμένης κοσμοθεωρίας, καθώς και σα-
φούς αντίληψης όλων όσων συμβαίνουν στη
φύση και την κοινωνική ζωή· ανθρώπων που
είναι προετοιμασμένοι στη θεωρία και την
πράξη να καταπιάνονται με όλα τα είδη εργα-
σίας, φυσικής και διανοητικής, και που είναι
ικανοί να οικοδομήσουν μια έλλογη, γεμάτη
νόημα, όμορφη και ευτυχισμένη κοινωνική
ζωή» (Krupskaya, 1925, 26-27).

Στις 16 Οκτωβρίου 1918 με διάταγμα της
Πανρωσικής Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτρο-
πής των Σοβιέτ θεσπίστηκε το Ενιαίο Σχολείο
Εργασίας της ΡΣΟΣΔ, το οποίο περιελάμβανε
δύο βαθμίδες· η πρώτη (διάρκειας 5 ετών)
ήταν για τις ηλικίες από 8 έως 13, και η δεύ-
τερη (διάρκειας 4 ετών) για τις ηλικίες από
14 έως 17. 

Στο διάταγμα τονιζόταν η ανάγκη η αγωγή
των παιδιών να συνταιριάζει τη γενική μόρ-
φωση με την πολυτεχνική εκπαίδευση, τη φυ-
σική και αισθητική αγωγή. Η παραγωγική ερ-
γασία οριζόταν ως θεμέλιο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, με την έννοια ότι διαμέσου του
καταμερισμού της εργασίας τα παιδιά θα εκ-
παιδεύονταν στη συλλογική δραστηριότητα,
αναπτύσσοντας εσωτερική πειθαρχεία και
υπευθυνότητα. 

Ταυτόχρονα με το διάταγμα δημοσιεύτηκε
το έργο του πρώτου Λαϊκού Επιτρόπου της Εκ-
παίδευσης Ανατόλι Λουνατσάρσκι, Οι βασικές
αρχές του Ενιαίου Σχολείου Εργασίας. Εκεί ο
Λουνατσάρσκι ορίζει την εργασιακή αγωγή ως
ενεργητική, ευκίνητη, δημιουργική εξοικείωση
των παιδιών με τον κόσμο, ως γνωριμία τους
με την αγροτική και βιομηχανική εργασία σε
όλες τις μορφές της (Lunacharsky, 1972, 73).

Αναφερόμενος στο σκοπό του σχολείου ερ-
γασίας ο Λουνατσάρσκι δηλώνει τα εξής: «(…)
ο σκοπός του σχολείου εργασίας δεν είναι η
εξάσκηση για κάποια τέχνη, αλλά η πολυτεχνι-
κή εκπαίδευση, η οποία προσφέρει στα παιδιά
την έμπρακτη γνωριμία με τις μεθόδους όλων
των βασικών μορφών εργασίας, εν μέρει στο
εκπαιδευτικό εργαστήρι ή στο σχολικό αγρό-
κτημα, εν μέρει στις φάμπρικες και τα εργο-
στάσια» (Lunacharsky, 1972, 74). 

Εκτός από την πολυτεχνική εκπαίδευση η
εκπαίδευση των παιδιών θα έπρεπε να συμ-

περιλαμβάνει α) την παροχή γενικών γνώσε-
ων, με την έννοια της μελέτης του ανθρώπινου
πολιτισμού στη σχέση του με τη φύση, β) τη
γυμναστική και τον αθλητισμό, και γ) την αι-
σθητική αγωγή και καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους κόλπους των
αξιωματούχων του Λαϊκού Επιτροπάτου Εκ-
παίδευσης κατά την περίοδο 1918-1919 υπήρ-
χαν δύο διαφορετικές στάσεις απέναντι στην
πολυτεχνική εκπαίδευση και το σχολείο ερ-
γασίας. Η ομάδα της Πετρούπολης με επικε-
φαλής τον Λουνατσάρσκι υποστήριζε ένα μον-
τέλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο
θα συνδύαζε τις γενικές σπουδές με την καλ-
λιέργεια διαφόρων πρακτικών ικανοτήτων και
τη μερική απασχόληση στα εργοστάσια, ενώ η
ομάδα της Μόσχας (η οποία συμπεριλάμβανε
τους Β.Μ. Πόζνερ, Π.Ν. Λεπεσίνσκι και Β.Ν.
Σούλγκιν) τασσόταν υπέρ του μετασχηματι-
σμού των παραδοσιακών σχολείων σε οικονο-
μικά αυτοσυντηρούμενες παραγωγικές κομ-
μούνες (McClelland, 1985, 116).

Ένας άλλος σημαντικός Σοβιετικός θεωρη-
τικός της πολυτεχνικής εκπαίδευσης ήταν ο
Πάβελ Μπλόνσκι. Στο βιβλίο του Το σχολείο
εργασίας (1919) υποστηρίζει, μεταξύ άλλων,
τα παρακάτω: «Το σχολείο μέσω της εκπαί-
δευσης που παρέχει οδηγεί το μαθητή στον
κόσμο του ενός ή του άλλου πολιτισμού. Το
ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: ποιος πο-
λιτισμός αναδύεται μπροστά μας, μπροστά
στους παιδαγωγούς του βιομηχανικού-εργα-
σιακού σχολείου; Πρόκειται, πρώτα απ’ όλα,
για τον πολιτισμό της τεχνικά ισχυρής ανθρω-
πότητας. Μου φαίνεται κάπως πρωτόγονο να
με κατηγορούν για τεχνικισμό. Διερωτώμαι:
είναι άραγε κακό να είσαι δυνατός; Είναι άρα-
γε κακό να υποτάσεις τις δυνάμεις της φύσης;
[…] Δεν είναι άραγε η βιομηχανία το καύχημα
της ανθρώπινης ευφυΐας; […] Το εργοστάσιο
είναι το λίκνο από το οποίο αναπόδραστα ανα-
φύεται ο κολεκτιβισμός. Η τεχνικώς τέλεια
κοινωνία είναι άμεσα συνυφασμένη με την
κοινωνικώς τέλεια κατάστασή της. Ο πολιτι-
σμός του μέλλοντος είναι ο βιομηχανικός-κο-
λεκτιβιστικός πολιτισμός και αυθεντική εκ-
παίδευση είναι μόνο εκείνη που μας φέρνει
σε επαφή με αυτόν τον πολιτισμό» (Blonsky,
2000, 304).

Στην πολυτεχνική εκπαίδευση αναφέρεται
και ο Λεβ Βυγκότσκι, στο έργο του Η σοσιαλι-
στική μεταβολή του ανθρώπου (1930). Όπως ο
ίδιος δηλώνει «οι βασικές ιδέες οι οποίες θε-
μελιώνουν την πολυτεχνική εκπαίδευση συνί-
στανται στην προσπάθεια υπέρβασης της διαί-
ρεσης μεταξύ φυσικής και διανοητικής εργα-
σίας και στην επανένωση της σκέψης και της
εργασίας, οι οποίες έχουν διαρραγεί κατά τη
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διαδικασία της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης. Σύμφωνα με τον Μαρξ, η πολυτε-
χνική εκπαίδευση παρέχει την εξοι-
κείωση με τις γενικές επιστημονικές
αρχές όλων των παραγωγικών διαδι-
κασιών και ταυτόχρονα διδάσκει στα
παιδιά και τους ενήλικες πρακτικές
ικανότητες, οι οποίες τους δίνουν τη
δυνατότητα να χειρίζονται βασικά ερ-
γαλεία, χρησιμοποιούμενα σε όλες τις
βιομηχανίες» (Vygotsky, 1994, 181).

Εκτενέστερη προσοχή θα πρέπει
να δοθεί στο έργο του Σοβιετικού
παιδαγωγού Αντόν Μακαρένκο, ο
οποίος οργάνωσε και διεύθυνε δυο πολύ ση-
μαντικά παιδικά ιδρύματα τα οποία αποτελού-
σαν σχολεία εργασίας, την Αποικία Γκόρκι
(1920-1928) και την Κομμούνα Ντζερζίνσκι
(1927-1935).

Ο Μακαρένκο, εκκινώντας από την αντίλη-
ψη ότι μια από τις βασικές αρχές του σοσια-
λισμού είναι ο κολεκτιβισμός, υποστήριξε ότι
σκοπό της σοσιαλιστικής εκπαίδευσης θα
πρέπει να αποτελεί η καλλιέργεια στους νέους
τους πνεύματος του κολεκτιβισμού, δηλαδή η
διαμόρφωση ενός τέτοιου τύπου προσωπικό-
τητας στα προσωπικά συμφέροντα, τους σκο-
πούς και τη δραστηριότητα της οποίας θα εν-
σαρκώνονται τα συμφέροντα, οι σκοποί και τα
ιδεώδη της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Θεμέλιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας θε-
ωρούσε ένα ευρύ σύστημα κολεκτίβων (εργα-
σιακών, εκπαιδευτικών κλπ), δηλαδή μορφών
οργάνωσης των ανθρώπινων σχέσεων σε
πνεύμα συλλογικότητας, συντροφικότητας και
αλληλεγγύης: «Η κολεκτίβα αποτελεί τμήμα
της σοβιετικής κοινωνίας που συνδέεται ορ-
γανικά με όλες τις άλλες κολεκτίβες […] Η σο-
βιετική κολεκτίβα υπερασπίζεται ως ζήτημα
αρχής την υπόθεση της παγκόσμιας ενότητας
της εργαζόμενης ανθρωπότητας. Δεν πρόκει-
ται απλά για μια βιοτική συνένωση ανθρώπων,
αλλά για τμήμα του μετώπου μάχης της αν-
θρωπότητας στην εποχή της παγκόσμιας επα-
νάστασης» (Makarenko, 1958β, 355).

Ο Μακαρένκο πίστευε ότι κομβικό θεσμό
της σοβιετικής εκπαίδευσης θα πρέπει να
αποτελεί η Παιδική Εργασιακή Κολεκτίβα, μια
εκπαιδευτική κοινότητα παιδιών θεμελιωμένη
στη συλλογική εργασιακή δραστηριότητα και
σε θεσμούς παιδικής αυτοδιεύθυνσης. Ο ίδιος
θεωρούσε ότι η εργασία των παιδιών χρειάζε-
ται να έχει αυθεντικά παραγωγικό χαρακτήρα,
να καταλήγει δηλαδή στην παραγωγή αξιών
χρήσης. Η συλλογική παραγωγική εργασία
αποτελούσε για τον Μακαρένκο έμπρακτη ηθι-
κή αγωγή, δραστηριότητα δια της οποίας τα
παιδιά καταπιάνονταν με την ικανοποίηση
συλλογικών-κοινωνικών αναγκών. Σύμφωνα
με δήλωσή του, «η εργασιακή φροντίδα δεν
είναι απλά ένας δρόμος που οδηγεί στα μέσα
διαβίωσης, αλλά είναι επίσης η ηθική, η φι-
λοσοφία του νέου κόσμου, η σκέψη για την
ενότητα των εργαζομένων και τη νέα ευτυχι-
σμένη ανθρωπότητα» (Makarenko, 1957, 520).

Η ηθική αγωγή που εισηγούταν ο Μακαρέν-
κο έδινε έμφαση στην καλλιέργεια της αφο-
σίωσης στο καθήκον· αποσκοπούσε στη δια-
παιδαγώγηση ανθρώπων ικανών να υλοποιούν
αυτόβουλα, πειθαρχημένα κι αποτελεσματικά
εργασία σκληρή, κοπιαστική και συνάμα ανα-
γκαία για τη συλλογική πρόοδο. Όπως ο ίδιος
σημειώνει, «η ζωή είναι γεμάτη από προσπά-
θεια και ένταση, απαιτεί απ’ τον άνθρωπο τα-
κτική ανιαρή εργασία. Πρέπει να προετοιμά-
σουμε τα παιδιά μας για την ζωή έτσι, ώστε
να μπορούν να διεκπεραιώνουν αυτή την ερ-
γασία χωρίς να βασανίζουν και να καταπιέ-
ζουν την προσωπικότητά τους. Αυτό όμως εί-
ναι εφικτό μόνο όταν η αξία της εργασίας τεκ-
μηριώνεται από μία σαφή αντίληψη της ση-
μασίας της για την κολεκτίβα […] Τούτο ση-
μαίνει συναίσθηση του καθήκοντος» (Maka-
renko, 1986, 144).

Για το λόγο αυτό ο Μακάρενκο φρόντιζε ιδι-
αίτερα για την καλλιέργεια της πειθαρχίας και
αυτοπειθαρχίας. Η πειθαρχημένη στάση απέ-
ναντι στην εκπλήρωση δύσκολων, κοπιαστικών,
δυσάρεστων καθηκόντων θεωρούνταν στις παι-
δικές κολεκτίβες που διεύθυνε αναγκαία προ-
ϋπόθεση διασφάλισης της λειτουργικότητας
του συστήματος αυτοδιεύθυνσής τους. Αυτοδι-
εύθυνση σήμαινε ότι το κάθε μέλος της κοινό-
τητας έπρεπε να σέβεται τις συλλογικές απο-
φάσεις, να εκτελεί πρόθυμα τις εντολές των δι-
οικητικών οργάνων, αλλά και, όταν εκλέγεται
σε κάποια διοικητική θέση, να ενεργεί σύμφω-
να με κοινά συμφέροντα και κανόνες. 

Μεγάλη ήταν η προσοχή του Μακάρενκο
στο ζήτημα της προοπτικής του βίου, στη συ-
νειδητή αφοσίωση του ανθρώπου σε ένα κα-
λύτερο, ευτυχισμένο μέλλον για όλους. Η προ-
οπτική του βίου θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι
οπωσδήποτε αισιόδοξη, αλλά και να συνδέει
το άτομο με την κοινωνία, να στρέφει την προ-
σοχή στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και
εγχειρήματα, στις κρίσιμες συλλογικές υπο-
θέσεις. Πίστευε ότι η συνειδητή προοπτική
του βίου, όταν μετατρέπεται σε σκοπό της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, νοηματοδοτεί την
ύπαρξη του ατόμου, κινητοποιεί και καθοδη-
γεί τις προσπάθειές του για προσωπική και
συλλογική πρόοδο.

Αναφερόμενος στη σχέση μεταξύ προοπτι-
κής του βίου και χαρακτήρα της προσωπικό-
τητας ο Μακάρενκο μας δίνει το πρότυπο της
από κομμουνιστική σκοπιά ιδεώδους προσω-

πικότητας: «το πιο σημαντικό που συ-
νηθίσαμε να εκτιμούμε στον άνθρωπο
είναι η δύναμη και η ομορφιά. Και το
ένα και το άλλο καθορίζονται στον άν-
θρωπο αποκλειστικά και μόνο από τη
στάση του απέναντι στην προοπτική.
Ο άνθρωπος που διαμορφώνει τη
συμπεριφορά του με βάση την πιο
κοντινή προοπτική είναι ο πιο αδύνα-
μος. Αν ικανοποιείται μόνο με τη δική
του προοπτική, έστω και μακρινή,
μπορεί να φαίνεται δυνατός, όμως δεν
αισθανόμαστε την ομορφιά της προ-
σωπικότητας και την πραγματική της

αξία. Όσο ευρύτερη είναι η ομάδα, οι προ-
οπτικές της οποίας αποτελούν για το άτομο
προσωπικές προοπτικές, τόσο ο άνθρωπος
είναι ομορφότερος και καλύτερος» (Maka-
renko, 1958α, 74).

Επισημάνσεις και συμπεράσματα
αναφορικά με την προ του πολέμου
σοβιετική αντίληψη της πολυτεχνικής
εκπαίδευσης και του σχολείου εργασίας 

Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι οποίες στις
δύο πρώτες δεκαετίες της ΕΣΣΔ θεμελίωσαν
τη θεωρία του πολυτεχνισμού και του σχολεί-
ου εργασίας, αντιμετώπιζαν τους νέους ως
ενεργητικά μέλη της σοβιετικής κοινωνίας,
τα οποία θα έπρεπε να συνδυάζουν γενικές
γνώσεις με πρακτικές εργασιακές ικανότητες,
να μπορούν να κατανοούν την παραγωγική
διαδικασία, να έχουν οργανωτικές δεξιότητες
και το απαραίτητο ηθικό φρόνημα που θα κα-
θιστούσαν εφικτή τη συνειδητή εργασία και
δραστηριότητα προς όφελος της σοσιαλιστι-
κής κοινωνίας. 

Στην ΕΣΣΔ αυθεντικά σχολεία εργασίας, με
την έννοια της σύνδεσης της εκπαίδευσης με
τη συμμετοχή των παιδιών σε παραγωγικές
δραστηριότητες, υπήρξαν μόνο σε πειραμα-
τική μορφή. Το σοβιετικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα κατά την προ του πολέμου περίοδο, ενώ
ενσωμάτωνε στη δομή του στοιχεία πολυτε-
χνισμού και συνάμα πρόσφερε εξειδικευμένη
τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, δεν υιο-
θέτησε την ιδέα της άμεσης και συνεχούς ερ-
γασιακής δραστηριότητας των παιδιών. 

Όσον αφορά την αρχή του πολυτεχνισμού,
την εξοικείωση δηλαδή των παιδιών με τα ερ-
γαλεία και τις τεχνικές διαδικασίες διαφόρων
παραγωγικών δραστηριοτήτων (την οποία
υποστήριζε η ηγεσία του Λαϊκού Επιτροπάτου
Εκπαίδευσης), αυτή συνάντησε από τις αρχές
της δεκαετίας του 1920 ισχυρή αμφισβήτηση
από τους υποστηρικτές της προτεραιότητας
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι,
συσπειρωμένοι στη Γενική Διεύθυνση Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (Glavprofobr), έδι-
ναν έμφαση στην αναγκαιότητα μαζικής πα-
ραγωγής καταρτισμένων εργατών (McClel-
land, 1985, 119-120).

Κατά την περίοδο της Νέας Οικονομικής
Πολιτικής οι εκπαιδευτικές μέθοδοι -η απο-
καλούμενη «συμπλεγματική μέθοδος» (kom-
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pleksnyi metod) και οι διάφορες εργασιακές
δραστηριότητες των παιδιών- τις οποίες ει-
σήγαγε το Λαϊκό Επιτροπάτο Εκπαίδευσης
προκαλούσαν την αρνητική αντίδραση εκπαι-
δευτικών και γονέων, συμπεριλαμβανομένων
και αρκετών κομμουνιστών (Fitzpatrick, 2002,
34-35). Το ίδιο το Λαϊκό Επιτροπάτο Εκπαί-
δευσης αποκαλούνταν ευρέως «οίκος για
‘φαντασιόπληκτους και θεωρητικούς’» (Fi-
tzpatrick, 2002, 35). Μια κυβερνητική έρευνα
των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος της χώρας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
«οι δάσκαλοι δεν γνώριζαν τι να διδάξουν,
ενώ οι μαθητές αποτύγχαναν να αποκτήσουν
στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες» (Fi-
tzpatrick, 2002, 36).

Σε συνάρτηση με τη δυναμική εκβιομηχά-
νιση της σοβιετικής οικονομίας από τα τέλη
της δεκαετίας του 1920 η σοβιετική εκπαί-
δευση, η κλίμακα της οποίας μεγάλωσε εξαι-
ρετικά, προσανατολίστηκε στη γρήγορη και
μαζική μετατροπή των χθεσινών αγράμματων
αγροτών σε καταρτισμένους και πειθαρχη-
μένους βιομηχανικούς εργάτες, κατόχους
στοιχειωδών γενικών και τεχνικών γνώσεων,
ικανούς να διαβάζουν, να γράφουν, να με-
τρούν, να αντιλαμβάνονται κανόνες και οδη-
γίες. Επίσης προσανατολίστηκε στο εξαιρε-
τικά κρίσιμο έργο της διάδοσης της σοσια-
λιστικής ιδεολογίας, της διαπαιδαγώγησης
εκατομμυρίων μελλοντικών σοβιετικών πο-
λιτών στις αρχές και τα ιδανικά του σοσιαλι-
στικού καθεστώτος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 υιοθε-
τήθηκε ένα περισσότερο επεξεργασμένο και
σταθερό αναλυτικό πρόγραμμα με πιο σαφή
προσδιορισμό του περιεχομένου των μαθημά-
των, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επίπεδο
των γνώσεων των μαθητών στα βασικά επι-
στημονικά πεδία (Koutaissoff, 1953, 113-114).

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο τέλος της δε-
καετίας του 1930 η πολυτεχνική εκπαίδευση
εγκαταλείφτηκε. Όπως εξηγεί η Κουταΐσσοφ
«οι εργασιακές δεξιότητες που αποκτιούν-
ταν στα σχολικά εργαστήρια, τα οποία ήταν
εξοπλισμένα με πρωτόγονα εργαλεία και πα-
ρωχημένα μηχανήματα (νέος εξοπλισμός
δεν μπορούσε να αποκτηθεί από τη βιομη-
χανία), δεν είχαν καμία σχέση με τις ικανό-
τητες που απαιτούνταν από τον εργάτη σε
ένα σύγχρονο εργοστάσιο ή ορυχείο. Αντί
λοιπόν να διδάσκονται παρωχημένες χειρω-
νακτικές δεξιότητες ήταν προτιμητέο να
προσφέρεται στους νέους ένα πιο συγκρο-
τημένο θεωρητικό υπόβαθρο στη βασική
επιστήμη· στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι
ώρες που δαπανούνταν στα εργαστήρια μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα ώστε
οι δυσκολευόμενοι στην ομιλία μικροί αγρό-
τες να μπορούν να εκφραστούν λογικά και
συνεκτικά στη μητρική τους γλώσσα» (Kou-
taissoff, 1953, 115).

Το ενδιαφέρον και η συζήτηση για την πο-
λυτεχνική εκπαίδευση θα εκδηλωθούν εκ νέ-
ου στην ΕΣΣΔ στις αρχές της δεκαετίας του

1950 (Simon, 1954). Όσον αφορά τον πολυτε-
χνισμό, εκείνη την περίοδο θα δοκιμαστούν
νέα αναλυτικά προγράμματα σε πειραματικά
σχολεία που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία
της Ακαδημίας Παιδαγωγικών Επιστημών της
ΕΣΣΔ (Simon, 1955).

Ως αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών
και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθ-
μισης του 1958 ένα νέο, καλύτερα επεξεργα-
σμένο και περισσότερο συστηματικό μοντέλο
πολυτεχνικής εκπαίδευσης εμφανίστηκε στη
Σοβιετική Ένωση (Shapovalenko, 1963, 70-
88). Ο σκοπός της πολυτεχνικής εκπαίδευσης
γινόταν αντιληπτός ως απόκτηση από τους μα-
θητές γνώσεων αναφορικά με «τη δομή και
τη λειτουργία των σύγχρονων μηχανών και μη-
χανισμών, με τις αρχές της ολόπλευρης εκ-
μηχάνισης και αυτοματοποίησης της παρα-
γωγής, με τις σύγχρονες μεθόδους κατεργα-
σίας υλικών καθώς και με τα στοιχεία οργά-
νωσης της παραγωγής και της οικονομίας,
ενώ επίσης προβλεπόταν η λήψη γενικής τε-
χνικής εκπαίδευσης και η εκμάθηση χειρι-
σμού των σύγχρονων εργαλείων» (Shapova-
lenko, 1963, 82).

Οι μαθητές θα έπρεπε να εξοικειώνονται
με τους βασικούς κλάδους της παραγωγής,
όπως αυτός της ενέργειας, η μεταλλουργία,
οι μηχανοκατασκευές, η χημική βιομηχανία,
οι κατασκευές, η γεωργία και κτηνοτροφία, οι
μεταφορές και επικοινωνίες (Shapovalenko,
1963, 83), καθώς και με τις φυσικομηχανικές,
φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους πα-
ραγωγής (Shapovalenko, 1963, 84).

Είναι σκόπιμο εδώ να επισημάνουμε ότι οι
δυσκολίες εφαρμογής της αρχής του πολυτε-
χνισμού στο σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα
στην προ του πολέμου περίοδο οφείλονταν σε
μια σειρά παραγόντων. 

Πρώτα απ’ όλα, οι ιδέες των σοβιετικών παι-
δαγωγών για τον πολυτεχνισμό και το σχολείο
εργασίας ήταν εν πολλοίς αφηρημένες· περιο-
ρίζονταν σε γενικές δηλώσεις, χωρίς να λαμ-
βάνουν υπόψη τη φύση των μέσων παραγωγής
και το χαρακτήρα της εργασίας, τα οποία δεν
είχαν ακόμη πλήρως ή τουλάχιστον επαρκώς
εκμηχανιστεί. Δεδομένης της μεγάλης παιδα-
γωγικής σημασίας που έχει η εξάσκηση των
παιδιών στη μετάβαση από θεωρητικές σε
πρακτικές δραστηριότητες, οι ιδέες αυτές δεν
λάμβαναν υπόψη ότι η άμεση παραγωγική ερ-
γασία των παιδιών δεν έχει πάντα μορφωτικά
αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες εργασίας εί-
ναι ιδιαιτέρως σκληρές, όπως αναπόδραστα
ήταν στις πρώτες δεκαετίες της ΕΣΣΔ. 

Εκτός αυτού, η κυριαρχία στη σοβιετική οι-
κονομία της σκληρής, μονότονης φυσικής ερ-
γασίας για τη χρήση χειροκίνητων εργαλείων
ή την υπηρέτηση μηχανών (συνοδευόμενη από
υψηλό επίπεδο εργατικών ατυχημάτων) συ-
ναπτόταν με τη υποταγή των εργατών στις
άμεσες συνθήκες εργασίας τους, την αυστηρή
(ταιηλορικού τύπου) εξειδίκευσή τους σε συγ-
κεκριμένες σωματικές ενέργειες, πράγμα που
καθιστούσε αδύνατη την όποια πολυτεχνική

εργασιακή δραστηριότητα. 
Επιπροσθέτως, οι ιδέες των σοβιετικών θε-

ωρητικών της παιδαγωγικής δεν λάμβαναν
υπόψη το γεγονός ότι η δημιουργική πολυτε-
χνική εκπαίδευση απαιτούσε σχολεία με ιδι-
αίτερα ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό, πράγ-
μα σε μεγάλο βαθμό αδύνατο για την ΕΣΣΔ,
σχεδόν σε όλη την ιστορία της. Ένα τέτοιο εί-
δος εκπαίδευσης απαιτούσε επίσης υψηλής
ειδίκευσης εκπαιδευτικό προσωπικό, η έλ-
λειψη του οποίου ήταν οξύτατη, κυρίως στην
προ του πολέμου περίοδο.

Όσον αφορά τη ιδέα της υπέρβασης του
υποδουλωτικού καταμερισμού εργασίας δια-
μέσου της πολυτεχνικής εκπαίδευσης, αυτή
απεδείχθη ιδιαιτέρως απλουστευτική, μιας
και παραγνώριζε το γεγονός ότι ο βιομηχανι-
κός καταμερισμός εργασίας αυξάνει εξαιρε-
τικά την υπαγωγή των εργατών στα μέσα ερ-
γασίας, στις άμεσες υλικές συνθήκες της πα-
ραγωγής. Με άλλα λόγια, είναι ακριβώς η εκ-
μηχάνιση της παραγωγής αυτή που (σε αντί-
θεση με την εκτενή αυτοματοποίησή της) οδη-
γεί σε κορύφωση τον υποδουλωτικό καταμε-
ρισμό εργασίας· τον καταμερισμό μεταξύ,
αφενός, υψηλά ειδικευμένης, διανοητικής-
επιστημονικής, διοικητικής και, αφετέρου,
ανειδίκευτης, ημιειδικευμένης, φυσικής,
εκτελεστικής εργασίας. 

Για τους εργαζόμενους της ΕΣΣΔ αλλά και
οποιασδήποτε πιθανής στις συνθήκες του
20ου αιώνα βιομηχανικής σοσιαλιστικής οι-
κονομίας διατηρεί την ισχύ της η παρακάτω
παρατήρηση του Μαρξ: «Η δραστηριότητα του
εργάτη, περιορισμένη σε απλά αφηρημένη
δραστηριότητα, καθορίζεται και ρυθμίζεται
ολόπλευρα από την κίνηση των μηχανημάτων
– όχι το αντίστροφο. Η επιστήμη, που αναγ-
κάζει τα άψυχα μέλη των μηχανημάτων με την
κατασκευή τους να λειτουργούν σκόπιμα σαν
αυτόματος μηχανισμός, δεν υπάρχει στη συ-
νείδηση του εργάτη· αντίθετα, επιδρά διαμέ-
σου της μηχανής σαν ξένη δύναμη πάνω στον
εργάτη, σαν δύναμη της ίδιας της μηχανής»
(Μαρξ, 1990, 531).

Χρειάζεται να τονιστεί ότι η εκμηχανισμέ-
νη-βιομηχανική εργασία, ακόμη και σε μια
σοσιαλιστική κοινωνία, παραμένει κυρίως μια
ξένη δραστηριότητα για τους εργάτες-άμε-
σους χειριστές των μέσων παραγωγής. Όπως
έθεσε το ζήτημα ο Βίκτoρ Βαζιούλιν «[…] κατά
την παραγωγή μέσω μηχανών υπερτερεί η μη-
χανική εργασία, η εργασία που είναι μονότονη,
ομοιόμορφη κ.ο.κ. Η ουσία του ανθρώπου ως
ανθρώπου αλλά και η φύση του ανθρώπου,
απλώς ως έμβιου όντος, δεν εναρμονίζονται
με τη φύση της μηχανικής εργασίας. Το γε-
γονός ότι υπερτερεί η μηχανική εργασία προ-
καλεί το ανικανοποίητο του ανθρώπου από
την εργασία του, γεγονός που σημαίνει ότι υπό
αυτούς τους όρους είναι ανέφικτο να υπερτε-
ρεί η ανάγκη για εργασία» (Βαζιούλιν, 2004,
402-403). 

Συνακόλουθα, η υπέρβαση του υποδουλω-
τικού καταμερισμού εργασίας σε μια σοσια-
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λιστική κοινωνία δεν είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, από τη στιγ-
μή που οι παραγωγοί (ένα σημαντικό μέρος
αυτών) θα παραμένουν ακόμη άμεσοι, φυσι-
κοί (ως φορείς φυσικής-σωματικής δύνα-
μης) συντελεστές της παραγωγής. Κατά την
άποψή μου, ο δρόμος που οδηγεί στην εξά-
λειψη του υποδουλωτικού καταμερισμού ερ-
γασίας είναι αυτός που συνάπτεται με την
υπέρβαση της φυσικής-χειρωνακτικής ερ-
γασίας, με την έννοια της συμμετοχής των
εργατών στην παραγωγική διαδικασία ως
άμεσων χειριστών χειροκίνητων ή εκμηχα-
νισμένων μέσων παραγωγής.

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το σχο-
λείο εργασίας, ως θεσμός της πολυτεχνικής
εκπαίδευσης, έτεινε (όσον αφορά τις ιδέες
που το ανέδειξαν) στον εμπειρισμό. Συνδεόταν
δηλαδή με την έμφαση στη μαθητεία (σαφώς
σε μια πολύπλευρη μαθητεία), προκειμένου
οι νέοι εργάτες να είναι σε θέση να αντιλαμ-
βάνονται και να ελέγχουν την παραγωγική
δραστηριότητα. Η μαθητεία βεβαίως, ως από-
κτηση κατεξοχήν εμπειρικών γνώσεων, σε
καμία περίπτωση δεν επέτρεπε την κατανόη-
ση των βαθύτερων επιστημονικών, τεχνολο-
γικών και οικονομικών αρχών που διέπουν το
σύστημα της παραγωγής. 

Η εξέλιξη σήμερα των μέσων παραγωγής
στην κατεύθυνση της προηγμένης εκμηχάνι-
σης και αυτοματοποίησης συρρικνώνει σημαν-
τικά τον άμεσο χειρωνακτικό ρόλο των εργα-
ζομένων, αυξάνοντας το διανοητικό και επι-
στημονικό χαρακτήρα της εργασιακής δραστη-
ριότητας. Ως εκ τούτου, σε συνθήκες όπου η
επιστήμη καθίσταται ολοένα και περισσότερο
αποφασιστική παραγωγική δύναμη η εκπαί-
δευση των νέων εργαζόμενων, η οποία θα τους
επιτρέπει να κατανοούν και να ελέγχουν την
παραγωγική διαδικασία, συνάπτεται πρωτί-
στως με τη συστηματική απόκτηση από αυτούς
επιστημονικών γνώσεων, καθώς και με την
καλλιέργεια της ικανότητάς τους να σκέφτον-
ται επιστημονικά, κριτικά και δημιουργικά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγικές
δυνάμεις μιας πιθανής σοσιαλιστικής κοινω-
νίας του μέλλοντος θα συνιστούν συστήματα
προηγμένης αυτοματοποίησης, διασυνδεδε-
μένα με τεχνολογίες-δίκτυα πληροφορικής,
δεν μπορούμε να φανταστούμε τους εργαζό-
μενους αυτής της κοινωνίας παρά μόνο ως
υψηλά ειδικευμένους σε ένα ευρύ φάσμα επι-
στημονικών και τεχνολογικών πεδίων. 

Δεδομένων των παραπάνω, η ιδέα του πο-
λυτεχνισμού, η οποία είναι ουσιώδης για τη
σοσιαλιστική αντίληψη της εκπαίδευσης, θα
πρέπει να γίνεται σήμερα κατανοητή ως πα-
ροχή στους μαθητές, εκτός των γενικών γνώ-
σεων για τη φύση και την κοινωνία, συστημα-
τικών γνώσεων για το χαρακτήρα των παρα-
γωγικών δυνάμεων της κοινωνίας, για τους βα-
σικούς κλάδους της παραγωγής και τις τεχνο-
λογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτούς, κα-
θώς και για τις επιστημονικές αρχές στις οποί-
ες αυτές οι τεχνολογίες είναι θεμελιωμένες. 

Όσον αφορά την αναγκαία για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς πρακτική-παραγωγική δραστη-
ριότητα, αυτή στις πλέον αναπτυγμένες χώρες
δεν έχει πλέον νόημα να αποκτά τη μορφή της
παρατεταμένης μαθητείας, άμεσα στα εργο-
στάσια. Η καλλιέργεια των πρακτικών-πολυ-
τεχνικών ικανοτήτων των παιδιών στις μέρες
μας παίρνει κυρίως τη μορφή της πολύπλευ-
ρης καλλιτεχνικής, χειροτεχνικής και εργα-
στηριακής δραστηριότητας εντός των σχολι-
κών μαθημάτων και των σύγχρονων επιστη-
μονικών και τεχνολογικών εργαστηρίων.

Εν κατακλείδι 
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σοβιετικής

Ένωσης είχε ουσιώδη συμβολή στην καλλιέρ-
γεια και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργα-
ζομένων της και, τοιουτοτρόπως, στη μεγάλη
τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική πρό-
οδο που συντελέσθηκε στη χώρα. Βεβαίως το
σύστημα αυτό γνώρισε στην πορεία του ση-
μαντικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Όποιοι κι αν ήταν οι περιορισμοί των παι-
δαγωγικών ιδεών και αναζητήσεων των πρώ-
των δεκαετιών της ΕΣΣΔ (συμπεριλαμβανο-
μένων και των ιδεών για την πολυτεχνική εκ-
παίδευση και το σχολείο εργασίας), αυτές μας
προσφέρουν ενδιαφέρουσες οπτικές για την

κατανόηση και επεξεργασία της σοσιαλιστι-
κής αντίληψης της προσωπικότητας και των
τρόπων διαπαιδαγώγησής της. Μας δίνουν
εξαιρετικές εικόνες του ιδεώδους που καθο-
δηγούσε τους οικοδόμους τής πρώτης σοσια-
λιστικής κοινωνίας, εμπνέοντάς τους πρωτό-
γνωρη ιστορική αισιοδοξία και ενθουσιασμό. 

Αξίζει να αναφέρουμε, εν είδει επιλόγου,
τα χαρακτηριστικά λόγια του Αντόν Μακάρεν-
κο, ο οποίος σε επιστολή προς πρώην μαθητή
του, αναφερόμενος στο ζήτημα του νοήματος
της ζωής, γράφει τα εξής: «Αγαπώ τη ζωή
όπως είναι. Είναι υπέροχη επειδή δεν είναι
εγωιστικά υπολογισμένη, επειδή ενέχει
αγώνες και κινδύνους, βάσανα και σκέψεις
[…] Ζω γιατί αγαπώ τη ζωή, αγαπώ τις μέρες
και τις νύχτες, αγαπώ τον αγώνα, αγαπώ να
βλέπω πώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος, πώς
αντιμετωπίζει τη φύση, συν τοις άλλοις και
τη δική του φύση […] Έτσι ζούσαν κι έτσι θα
ζουν πάντα οι άνθρωποι. Μόνο που όλο και
περισσότερο μαθαίνουν να βρίσκουν τη χα-
ρά τη ζωής στην κολεκτίβα, να χαίρονται όχι
με τις προσωπικές νίκες τους, αλλά με τις
νίκες της ανθρωπότητας. Σε αυτό συνίσταται
το αυθεντικό νόημα του σοσιαλισμού» (Ma-
karenko, 1958γ, 464-465).
* Ο Π. Παυλίδης είναι Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
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Κανένα όπλο δεν είναι ισχυρότερο από
ένα επαναστατικό όραμα, όταν έχει έρ-
θει ο καιρός του. Το ποτάμι – γεγονός,

που υμνεί ο ποιητής της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι στο “ποί-
ημα του Οχτώβρη”, δεν είναι άλλο απ’ το πο-
τάμι της προλεταριακής εξουσίας που θα ξε-
χυθεί με ασύλληπτη ορμή στην εκπνοή του
1917, στοιχειώνοντας τις νύχτες των αστών,
και πλημμυρίζοντας ελπίδα τους κατατρεγ-
μένους. Μια νέα εποχή ξημερώνει στη χώρα
των Σοβιέτ, αλλά και στον κόσμο όλο, μετά
την 25η Οκτώβρη, που θα φέρει τα πάνω κά-
τω στις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία,
την υγεία, την παιδεία, τις τέχνες, ενώ ακόμα
μαίνεται ο Ά Παγκόσμιος Πόλεμος: η εποχή
της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας
στα μέσα παραγωγής, που θα σηματοδοτήσει
το πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσια-
λισμό, και την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.

Εκτός όμως από “ψωμί, ειρήνη και γη”,
ο Οκτώβρης θα σημάνει και πολιτισμό, όχι
πια για τους λίγους κι εκλεκτούς, αλλά για
το σύνολο του διψασμένου για γράμματα και
τέχνη λαού. 

“[...] Όλη η τέχνη στο λαό!”, κηρύσσει στο
«ψήφισμα αρ. 1 για τον εκδημοκρατισμό
των τεχνών» o Μαγιακόφσκι. 

Σε σχετικά πλεονεκτική θέση όσον αφο-
ρά στη σύνδεση με το λαό, όντας η τέχνη με
το μεγαλύτερο μαζικό αντίκρισμα, βρίσκεται
η μουσική, με σημαντική παρακαταθήκη
στον τομέα της έντεχνης δημιουργίας, αλλά
και πλούσια λαϊκή παράδοση. Θα επιχειρη-
θεί, παράλληλα με την ανίχνευση καινοτό-
μων μουσικών δρόμων, μια συστηματική
αποθησαύριση της παραδοσιακής μουσι-
κής, με τη διάσωση και αναπαραγωγή εθνι-
κών παραδοσιακών σκοπών και τραγου-
διών.

Το 1917, είναι ακόμα η χρονιά όπου ο
26χρονος συνθέτης Σεργκέι Προκόφιεφ, φα-
νερώνει την αγάπη του για τις σφοδρές εναλ-
λαγές και τις απρόβλεπτες αρμονίες, την ‘αέ-
ναη κίνηση’ και τη δύναμη της κρούσης, τις
αντιθέσεις ανάμεσα “στη δύναμη και το λυ-
ρισμό της λαϊκής μελωδικής φλέβας”. 

Το τραγούδι όμως που θα καθιερωθεί ως
σύμβολο της Επανάστασης, είναι η θρυλική
Βαρσαβιάνκα, ύμνος αρχικά των εξεγερ-
μένων Πολωνών εργατών στη Βαρσοβία του
1905, το οποίο θα υιοθετήσει ο Κόκκινος
Στρατός στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέ-
μου. 

Προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός νέου
προλεταριακού πολιτισμού, που θ’ αξιοποι-
ήσει στο έπακρο όλες τις σημαντικές κατα-
κτήσεις του αστικού πολιτισμού, σύμφωνα
με το λενινιστικό όραμα, η καταπολέμηση
του αναλφαβητισμού, επονείδιστης κληρο-
νομιάς του τσαρισμού: Τρεις στους τέσσερις
κατοίκους της χώρας δεν ξέρουν γραφή κι
ανάγνωση, κι οι περισσότερες εθνότητες

δεν έχουν δική τους γραφή. 
Το Δεκέμβρη κιόλας του 1917, με βάση

το Διάταγμα ‘‘Για την εξάλειψη της αγραμ-
ματοσύνης του πληθυσμού της Σοβιετικής
Ρωσίας’’, ιδρύεται το “Λαϊκό Επιτροπάτο
Παιδείας”, που αναλαμβάνει να οργανώσει
την “παιδεία για όλο το λαό”: το σύνολο του
πληθυσμού ηλικίας από 8 μέχρι 50 χρόνων,
που δεν ξέρει ανάγνωση και γραφή, υπο-
χρεούται να μάθει γράμματα στη μητρική του
ή τη ρωσική γλώσσα. 

Θα δημιουργηθούν ειδικά σχολεία για
ενήλικες, τα οποία θα φιλοξενήσουν εκα-
τομμύρια μαθητών στα εργοστάσια, στην
αγροτική ύπαιθρο και αλλού, ενώ χτίζονται
παντού νέα σχολεία. Εκδίδονται εκλαϊκευ-
μένα εκπαιδευτικά βιβλία κι αλφαβητάρια
σε τεράστια τιράζ, ενώ δημιουργείται αλφά-
βητο για λαούς που χρησιμοποιούσαν για αι-
ώνες τον προφορικό λόγο. Για να διευκο-
λυνθούν οι ενήλικες που συμμετέχουν στα
προγράμματα, παίρνουν δωρεάν βιβλία και
γραφική ύλη, κι εργάζονται με μειωμένο
ωράριο χωρίς περικοπή μισθού. 

Σ’ επιστολή του προς τον Στάλιν, ο Λένιν
προκρίνει τη μείωση του εξοπλιστικού προ-
γράμματος του στόλου, προκειμένου να ενι-
σχυθεί ο προϋπολογισμός του Λαϊκού Επι-
τροπάτου Παιδείας. Κι αυτό, ενώ μαίνονται
οι ιμπεριαλιστικές επιθέσεις εναντίον της
νεοσύστατης σοβιετικής Δημοκρατίας. Η Αν-
τάντ τροφοδοτεί τις εγχώριες αντιδραστικές
δυνάμεις, αποβιβάζοντας στρατό στο βορρά
κι υποστηρίζοντας την αντεπανάσταση των
λευκοφρουρών· επιχείρηση που θα συνδρά-
μει κι η υποτελής στους Αγγλογάλλους ελ-
ληνική κυβέρνηση του Βενιζέλου. Η Σοβιε-
τική Δημοκρατία, καλείται ν’ αντιπολεμήσει
το συνασπισμό των εγχώριων αντεπαναστα-
τών και των ιμπεριαλιστών της Δύσης, που
επιδιώκουν το τσάκισμα της Επανάστασης.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η περίπτωση της μουσικής
Ο χρόνος είναι κάτι απίθανα μακρύ.

Υπήρξαν χρόνοι, πάει περάσαν, μυθικοί.
Ούτε μπιλίνες, ούτε κι έπη, ούτε εποποιίες πια.

Σαν τηλεγράφημα η στροφή πετά.
Με φλογισμένα χείλη πιες γονατιστός
Απ’ το ποτάμι που το λένε “γεγονός”.

Είν’ ο καιρός που όλος βομβίζει σε τηλέγραφου χορδή.
Είναι η καρδιά με την αλήθεια οι δυο μαζί.

(ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ, Καλά πάμε - Το ποίημα του Οχτώβρη)

 Γράφει η Θέμις Άμαλου

Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι

καλοκαίρι 2017 ❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘
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η Κόντρα στην πρώτη τη δημοκρατία

των εργατών και χωρικών
ξιφολόγχες, αστραπές, ντουφεκιές·

όλοι του κόσμου οι αφεντάδες,
κι αυτοί εκεί
κι αυτοί εδώ

ρίχτηκαν πάνω μας
στρατιές και στόλοι.
Καταραμένοι νάστε

βασίλεια και δημοκρατίες μουχλιασμένες
μ’ όλη σας την “αδερφοσύνη, ισότητα”

που παίρνουνε πολύ νερό .
(Β. Μαγιακόβσκι)

Πρόκειται για έναν πόλεμο καθολικό, όπου
οι μπολσεβίκοι κι ο Κόκκινος Στρατός ρίχνον-
ται μ’ όλες τους τις δυνάμεις. Θα εμπνεύσει
την ποίηση, τη λογοτεχνία και το θέατρο, και
στη διάρκειά του θα γραφτούν κάποια από τα
δημοφιλέστερα επαναστατικά κι αγωνιστικά
τραγούδια, βασισμένα ενίοτε σε παραδοσια-
κούς σκοπούς, όπως χαρακτηριστικά “Το
τραγούδι των παρτιζάνων” ή “Μέσα από
κοιλάδες και πάνω από λόφους”. 

Δραστικές καινοτομίες σημειώνονται στο
θέατρο και στον κινηματογράφο, όπως αυ-
τές του επηρεασμένου από το φουτουρισμό
Τζίγκα Βερτόφ, που εισάγει το σινεμά-μάτι,
επιδιώκοντας ν’ απεικονίσει την πραγματι-
κότητα χωρίς τα τερτίπια της κλασικής αφή-
γησης και της επινοημένης δραματοποί-
ησης, ή του Βσεβολόντ Μέγιερχολντ που
επιχειρεί να καταργήσει την απόσταση ανά-
μεσα στη σκηνή και τους θεατές, ενώ θέλει
το κοινό συνδημιουργό στη θεατρική τέχνη.
Διαφορετικό δρόμο ακολουθεί ο Κονσταντίν
Στανισλάβσκι, που επιδιώκει να τελειοποι-
ήσει το ρεαλισμό στο θέατρο. 

“Είναι βέβαιο. Με τη μεγάλη επανάσταση
αρχίζει μια νέα εποχή για τις τέχνες. Πόσο
μεγάλες θα γίνουν αυτές;” Το ερώτημα του
Μπέρτολτ Μπρεχτ, προϊδεάζει για ένα ανε-
πανάληπτο πολιτιστικό κίνημα. Συγκεντρώ-
σεις και κινηματογραφικές προβολές επι-
καίρων οργανώνονται από τους καλλιτέχνες
της ΑΓΚΙΤ-ΠΡΟΠ (Αγκιτάτσιας και Προπα-
γάνδας) στις πιο απομακρυσμένες περιοχές

γι’ ανθρώπους που δεν έχουν ξαναδεί σινε-
μά, και στήνονται με κάθε ευκαιρία θεατρι-
κές παραστάσεις δρόμου. Η ζωγραφική και
η μουσική παντρεύονται με το θέατρο και
τον κινηματογράφο, κι από τη διαλεκτική
τους σχέση γεννιούνται έργα-ορόσημα. Η
συλλογική δημιουργία θριαμβεύει. 

Την άνοιξη του 1918 ξεκινά η οργανωμέ-
νη οικοδόμηση της λαϊκής οικονομίας, και
τον Ιούλιο, το 5ο Συνέδριο των Σοβιέτ ψη-
φίζει το πρώτο σοβιετικό Σύνταγμα, με ση-
μαντική συμβολή στη σύνδεση τέχνης και
λαού. Το Μάρτη του 1919 συνέρχεται το
ιδρυτικό Συνέδριο της Γ’ Κομμουνιστικής
Διεθνούς, και το 8ο Συνέδριο του μπολσε-
βίκικου Κόμματος θέτει τη βάση της πανε-
ξόρμησης για τη λαϊκή Παιδεία: Μετατροπή
του σχολείου, από όπλο ταξικής κυριαρχίας
των αστών, σε όπλο για τον κομμουνιστικό
μετασχηματισμό της κοινωνίας. 

Την ίδια χρονιά εθνικοποιούνται τα θέα-
τρα, και θεσπίζεται η δωρεάν διανομή θε-
ατρικών εισιτηρίων για τους εργάτες των
συνδικάτων· οι θεατρικές αίθουσες γεμί-
ζουν από ανθρώπους του λαού. 

Ο Εμφύλιος τερματίζεται κατά το μεγα-
λύτερο τουλάχιστον μέρος του στα 1920,
αναδεικνύοντας ήρωες σαν τον Τσαπάγεφ,
αλλά και νέους στρατιωτικούς ηγέτες σαν
τους Φρούντζε και Βοροσίλοβ. Έχει ενώσει
τους μπολσεβίκους με το λαό, αφήνοντας
αξεπέραστη αγωνιστική παρακαταθήκη.
Και ο πολιτισμός καλπάζει: Στα 1920 οι
Κόκκινες Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν
1.210 θέατρα, 1.800 Λέσχες και πάνω από
900 θεατρικές ομάδες. 

Η σοβιετική Ρωσία είναι όμως υλικά απο-
δεκατισμένη, κι έχουν χαθεί 8 εκατομμύρια
ζωές. Από το 1921 ωστόσο, οργανώνεται με
συλλογικούς όρους η αγροτική παραγωγή
με την κολεκτιβοποίηση – συνεταιριστικο-
ποίηση της αγροτιάς, ενώ δίνεται έμφαση
στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας.

Ο αγώνας για τη μόρφωση εντείνεται. Στα
1922 συνέρχεται το “πρώτο Πανρωσικό Συ-
νέδριο για την Εξάλειψη του Αναλφαβητι-
σμού”, το οποίο θα δώσει προτεραιότητα

στην εκπαίδευση των αγραμμάτων, ηλικίας
από 18 έως 30 χρόνων. 

Το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, στο πλαί-
σιο του 4ου πανενωσιακού Συνεδρίου των Σο-
βιέτ, συγκροτείται η Ένωση Σοσιαλιστικών
Σοβιετικών Δημοκρατιών. Στα 1923 ο
Βλαντιμίρ Ίλιτς Λένιν σημειώνει: “[...] Πριν,
το κέντρο βάρους το ρίχναμε, και ήμασταν
υποχρεωμένοι να το ρίχνουμε, στην πολιτική
πάλη, στην κατάκτηση της εξουσίας κτλ. Τώ-
ρα όμως το κέντρο βάρους αλλάζει και με-
τατοπίζεται στην πολιτιστική δουλειά. [....]”.

Τη 2ετία 1924-1925, παρά το δυσαναπλή-
ρωτο κενό μετά το θάνατο του Λένιν, τόσο η
αγροτική οικονομία όσο και η βαριά βιομη-
χανία ανακάμπτουν. Το 1925 είναι ακόμα η
χρονιά όπου ο Σεργκέι Αϊζενστάιν συνεργά-
ζεται με το συνθέτη Ντμίτρι Σοστακόβιτς
στη δημιουργία μιας ταινίας γύρω απ’ το
ηρωικό 1905 και τον επαναστατικό ρόλο των
μαζών, θέμα που θ’ απασχολήσει και τους
έτερους δύο μεγάλους σοβιετικούς σκηνο-
θέτες, τους Βσεβολόντ Πουντόβκιν και Αλε-
ξάντρ Ντοβζένκο. 

Βαθύτατα επηρεασμένος από το διαλε-
κτικό υλισμό, ο Αϊζενστάιν εισάγει μ’ επι-
τυχία τη διαλεκτική στον κινηματογράφο,
στη βάση του ρόλου των αντιθέσεων και της
σύγκρουσης, καθιερώνοντας τη διαλεκτική
σύνθεση των πλάνων, τη λειτουργία μ’ άλλα
λόγια του μοντάζ, ενώ ο Σοστακόβιτς συ-
στήνει την ηρωική 11η συμφωνία του. Πρό-
κειται για το “Θωρηκτό Ποτέμκιν”, μια ται-
νία όπου απ’ την αρχή ως το τέλος, πρωτα-
γωνιστεί ο εξεγερμένος λαός. 

“Μόνο η μεγάλη Επανάσταση, έχοντας
ελευθερώσει το λαό, μπόρεσε μετά να
απελευθερώσει την τέχνη και να της δώσει
την ευκαιρία να εκπληρώσει την υπέροχη
αποστολή της”, θα γράψει αργότερα ο Σο-
στακόβιτς.

Την 3ετία 1925-1928, κερδίζεται η μάχη
της εκβιομηχάνισης. Ψηφίζεται το πρώτο
5χρονο πλάνο της σοσιαλιστικής οικοδόμη-
σης, κι αρχίζουν να χτίζονται καινούργια ερ-
γοστάσια, σολχόζ και κολχόζ. 

Η εθνικοποίηση της γης αποδεικνύεται

Αλεξάντρ Ντοβζένκο Αράμ Χατσατουριάν ΠροκόφιεφΤζίγκα Βερτόφ
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ισχυρό θεμέλιο της σοσιαλιστικής ανάπτυ-
ξης της υπαίθρου. Στο πλαίσιο του 5χρονου
πλάνου, η σοβιετική κοινωνία παρεμβαίνει
πολύπλευρα στην οικονομική δραστηριότη-
τα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται μια πρώ-
της τάξεως βαριά βιομηχανία, μια συλλογι-
κή, μηχανοποιημένη γεωργία, ενώ μηδενί-
ζεται η ανεργία. 

Το μέλλον δε θαρθεί
από μονάχο του, έτσι νέτο – σκέτο, 

αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς.
Από τα βράγχια, κομσομόλε, άρπαξέ το!

Απ’ την ουρά του, πιονιέροι, κι εσείς.
Η κομμούνα

δεν είναι μια βασιλοπούλα του παραμυ-
θιού, που λες,

για να την ονειρεύεσαι 
τις νυχτιές.

Μέτρησε, καλοσκέψου, σημάδεψε – 
και τράβα, βήματα τα βήματα,

έστω και πάνω σε μικροζητήματα. 
Δεν είναι μόνο ο κομμουνισμός στη γη,

στα κάθιδρα εργοστάσια εκείνα.
Είναι και μες στο σπίτι,

στο τραπεζάκι μπρος,
στις σχέσεις, στη φαμίλια, 

στην καθημερινή ρουτίνα. [...]
(Β. ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ, Ξελασπώστε το μέλλον)

Η υλοποίηση και των επόμενων 5ετών
πλάνων, θα μεταμορφώσει ολοκληρωτικά
τη ζωή των εκατομμυρίων κατοίκων της Σο-
βιετικής Ένωσης. Από 10 δις την 5ετία 1918
με 1923, το εθνικό εισόδημα φτάνει μετά το
2ο 5χρονο πλάνο (1933 με 1937) τα 100 δις
ρούβλια. 

Η τέχνη, και πιο συγκεκριμένα το θέατρο,
γίνεται όχημα τόσο για τη συνειδητοποίηση
από πλευράς λαϊκών μαζών του ιστορικού
τους ρόλου, όσο και για την εκπλήρωση αυ-
τού του ρόλου. Στα 1927, 25 εκατ. θεατές πα-
ρακολουθούν 24.000 θεατρικούς κύκλους. 

Στα 1929 ωστόσο, η κολεκτιβοποίηση
προσκρούει στην αντεπαναστατική δράση.
Τους βασικούς ιθύνοντες, τους κουλάκους,
υπερασπίζονται και πάλι σθεναρά οι δυτι-
κοευρωπαίοι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σο-
σιαλιστικής οικοδόμησης, η ταξική πάλη
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. 

Στα 1931 ο Σοστακόβιτς, ο οποίος στο-
χεύοντας στην ανανέωση της αρμονίας, κι
επηρεασμένος από τον Προκόφιεφ, προσα-
νατολίζεται όλο και πιο έντονα προς τις
οξείες αντιθέσεις, την ειρωνεία και το
γκροτέσκο, ολοκληρώνει τη μουσική για ένα
μπαλέτο. Το επίκαιρο ποιητικό κείμενο,
αφορά μια ιστορία δολιοφθοράς σ’ ένα ερ-
γοστάσιο. Πρόκειται για “Tο μπουλόνι”. 

Πολιτισμός είναι πριν απ’ όλα η υγιεινή,
η ασφάλιση, οι όροι και ο χρόνος εργασίας.
Κοινωνικά δικαιώματα όπως της δουλειάς,
της δωρεάν Παιδείας και ιατρικής περίθαλ-

ψης με το δωρεάν σύστημα υγείας για
όλους, της κατοικίας και της πρόσβασης
στον πνευματικό πλούτο και τις τέχνες, γί-
νονται κτήμα όλων των προλεταρίων και των
λαϊκών στρωμάτων της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η εργάσιμη εβδομάδα, από τις μικρότε-
ρες στον κόσμο, αλλάζει ριζικά το περιεχό-
μενο του ελεύθερου χρόνου. 

Στις προτεραιότητες της σοσιαλιστικής
εξουσίας, η κατάργηση της καταπίεσης και
της εκμετάλλευσης των γυναικών, και η θε-
σμοθετημένη προστασία του παιδιού. Με
την κρατική μέριμνα για την υγεία και την
ανατροφή των παιδιών, η παιδική θνησιμό-
τητα περιορίζεται κατά 4 φορές, και η βρε-
φική κατά 7,5. Ο μέσος όρος ζωής υπερδι-
πλασιάζεται. 

Εξίσου σημαντική κατάκτηση, η εκμηδέ-
νιση της ανεργίας. Όταν τα μεγάλα δυτικά
αστικά κέντρα, αποδεκατισμένα από την
καπιταλιστική κρίση, πλημμυρίζουν από
πορείες διαμαρτυρομένων ανέργων - ακό-
μα και μετά τα μέσα της 10ετίας του 1930,
στη Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει ούτε
ένας άνεργος. Ενδεικτικά, στα 1932, ένα
δηλ. χρόνο πριν ο Χίτλερ αναρριχηθεί στη
γερμανική καγκελαρία, η ευρωπαϊκή Δύση
ταλανίζεται ακόμα από τα πολεμικά χρέη
(750 δις γαλλικά φράγκα), και η ανεργία
εκτινάσσεται: 22,5% στην Αγγλία, 26% στην
Αυστρία, 30,1 στη Γερμανία, 31,7% στη Δα-
νία. Στην εκπνοή του μεσοπολέμου, το αί-
σθημα διάψευσης των ευρωπαϊκών κοινω-
νιών από τις φιλελεύθερες δυτικές κυβερ-
νήσεις είναι διάχυτο και παρατεταμένο. 

Στα 1934 συνέρ-
χεται το Συνέδριο
της Ένωσης Σοβιε-
τικών Συγγραφέ-
ων, με πρωτεργάτη
τον Μαξίμ Γκόργκι,
και κύρια μέριμνα
την επεξεργασία
του Σοσιαλιστικού
Ρεαλισμού. Βασι-
ζόμενος στην υλι-
στική θεωρία, που
θέλει τη συνείδηση
να αντανακλά την
υλική πραγματικό-
τητα, γίνεται οδη-
γός για την απεικό-
νιση της αλήθειας.
Κάποιοι όμως δυ-
σκολεύονται να κατανοήσουν ότι πρόκειται
στην ουσία γι’ αντανάκλαση μιας στάσης
ζωής ως κυρίαρχης αξίας στην τέχνη,
όπου η φόρμα καθορίζεται από το περιε-
χόμενο, το οποίο με τη σειρά της αναδει-
κνύει.

Από τα δημοφιλέστερα ηρωικά τραγούδια
της περιόδου, αυτό που γράφεται προς τι-
μήν του Κλίμεντ Βοροσίλοβ (Το τραγούδι

του Βοροσίλοβ, 1933). Το τραγούδι αναφέ-
ρεται στη θρυλική μάχη του Σιδηρόδρομου
που διαδραματίστηκε στα 1918 στο Τσαρί-
τσυν, μετέπειτα Στάλινγκραντ. 

Στα 1934 τη Σοβιετική Ένωση επισκέπτε-
ται ο αναγνωρισμένος Έλληνας πιανίστας,
μουσικοσυνθέτης και διευθυντής ορχή-
στρας Δ. Μητρόπουλος. Σε συνέντευξη μετά
το ταξίδι του καταθέτει: “Αν θα με ρωτήσετε
πού θα προτιμούσα να εργάζομαι σαν καλ-
λιτέχνης μουσικός, σας λέω απερίφραστα:
Χίλιες φορές στη Ρωσία”. [...] Ως προς τις
πρώτες δε ταξιδιωτικές εντυπώσεις του
αναφέρει: “Πλήθος εργάτες, απλά ντυμένοι,
με ύφος γελαστό και ανέγνοιαστο. Είναι αυ-
τό το ίδιο το κοινό που ‘χει τη δίψα για το
θέατρο και τη μάθηση.[...] Οι νέοι καλλιτέ-
χνες είναι αρκετά ανώτεροι από πολλούς
μεγάλους καλλιτέχνες της Ευρώπης [...] Το
θέατρο και οι κινηματογράφοι είναι γεμάτοι
κάθε βράδυ. Το κράτος ενδιαφέρεται εξί-
σου για την κατασκευή ενός εργοστασίου με
την ανύψωση του καλλιτεχνικού επιπέδου
του κόσμου [...].

Στα 1934 συνθέτει ακόμα την 1η του συμ-
φωνία ένας από τους πιο αφοσιωμένους
καλλιτέχνες στην υπόθεση της οικοδόμη-
σης του σοσιαλισμού, ο Αρμένιος συνθέτης
Αράμ Χατσατουριάν, κάνοντας αισθητή την
επίδραση της παράδοσης. 

Στον αντίποδα, στη Δυτική Ευρώπη ο
φασισμός κερδίζει διαρκώς έδαφος. Χα-
ρακτηριστικό είναι το ανοιχτό γράμμα που
ο Σεργκέι Αϊζενστάιν απευθύνει την πε-
ρίοδο εκείνη στον Γιόζεφ Γκαίμπελς,

όπου γράφει μεταξύ άλ-
λων: “Πώς τολμάτε γενικά
να μιλάτε εσείς για ζωή,
που δια πυρός και σιδήρου
φέρνετε το θάνατο και την
εξορία σε οτιδήποτε ζων-
τανό και αξιόλογο στη χώ-
ρα σας; Σφαγιάζοντας τα
καλύτερα παιδιά της εργα-
τικής τάξης, και σκορπί-
ζοντας σα στάχτη σ’ όλο τον
κόσμο όσους αποτελούν
την περηφάνια της γερμα-
νικής επιστήμης και του
παγκόσμιου πολιτισμού;
[...] Είναι σίγουρο: Για την
υλοποίηση του λαμπρού
σας προγράμματος, θα
χρειαστείτε σύμβουλο –

και πάρα πολλές συμβουλές. Ας το πούμε
ξεκάθαρα: θα χρειαστείτε ολόκληρο το
σοβιετικό σύστημα! Γιατί στις μέρες μας,
η μεγάλη τέχνη, η πραγματική αναπαρά-
σταση της ζωής, η αλήθεια της ζωής,
ακόμα και η ίδια η ζωή, είναι εφικτή μόνο
σε μια γη των Σοβιέτ, ανεξάρτητα από το
όνομα που αυτή η γη μπορεί να είχε στο
παρελθόν».
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μείς, με τη δόξα, θα λογαριαστούμε αλλιώς,
–δικιά μας δα κι αυτή έχει λάχει– 

ας γίνει για όλους μας ένα μνημείο κοινό
ο σοσιαλισμός που εδραιώσαμε στη μάχη.

(ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ, Με όλη μου τη φωνή)

Όπως ο Α’, έτσι και ο Β’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος είναι προϊόν της μεγάλης όξυνσης
των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για
την αναδιανομή του κόσμου. Η πολιτική ενί-
σχυσης της ηττημένης Γερμανίας από τις
δυνάμεις της Αντάντ, με κύριο στόχο να τη
στρέψουν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση, θα
συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία του οι-
κονομικού και στρατιωτικού μεγαθήριου
που θ’ αντιμετωπίσουν αβοήθητοι οι Σοβιε-
τικοί επί δύο ολόκληρα χρόνια. Ακόμα και
μετά την απόβαση στη Νορμανδία στις 6
Ιουνίου του 1944, οι χιτλερικές δυνάμεις
στο ανατολικό μέτωπο είναι τέσσερις φορές
περισσότερες απ’ ότι στο δυτικό. 

Ο σοβιετικός αγώνας θα εμπνεύσει τα ευ-
ρωπαϊκά αντιφασιστικά μέτωπα και τις παρ-
τιζάνικες αντιστασιακές οργανώσεις, τα
σαμποτάζ και τα οργανωμένα χτυπήματα
κατά του Άξονα, τις λαϊκές διαδηλώσεις και
τις απεργίες. 

Η αποκαλούμενη από τους ναζί επιχείρη-
ση Μπαρμπαρόσα, ξεκινά στις 22 Ιούνη του
1941. “Όλες οι δυνάμεις του λαού για τη συν-
τριβή του εχθρού! Εμπρός, για τη νίκη μας!”
Μ’ αυτή την προτροπή, κλείνει την απεύθυν-
ση προς τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης
στις 3 Ιουλίου του 1941 ο Ιωσήφ Στάλιν. Η
ανταπόκριση είναι άμεση και καθολική. 

Ο Χίτλερ έχει κινητοποιήσει αστραπιαία
σε μια μόνη επιχείρηση τη μεγαλύτερη
στρατιωτική δύναμη στην ιστορία του πολέ-
μου: 3.000.000 άνδρες, μεταξύ των οποίων
Ρουμάνοι, Φιλανδοί, Ιταλοί, Ούγγροι, Σλο-
βάκοι, 3.580 άρματα μάχης, 7.184 πυροβόλα
και 2.830 αεροπλάνα, κατανεμημένα σε
τρεις ομάδες Στρατιών. Σε λιγότερο από 4
μήνες, όλα τα σοβιετικά εδάφη δυτικά της
γραμμής Αζόφ - Λάντογκα είναι κατεχόμενα
από τους χιτλερικούς, που καίνε και κατα-
στρέφουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ελεύ-
θερες μένουν οι δύο σοβιετικές πόλεις –
σύμβολα, η Μόσχα και το Λένινγκραντ, που
κρατιούνται με λυσσαλέα αντίσταση. 

Ένα λαϊκό επαναστατικό τραγούδι του
1933, το οποίο αναφέρεται στον κομσομόλο
στρατιώτη που φεύγει να υπερασπιστεί την
πατρίδα του, επικαιροποιείται σε ανύποπτο
χρόνο: Είναι το Polyushkα Polye” ή “Το τρα-
γούδι των πεδιάδων”. 

Οι κομμουνιστές θα πρωτοστατήσουν
στους πιο απαιτητικούς από πλευράς δυ-
σκολιών τομείς του πολέμου, εμψυχώνον-
τας το λαό στο μεγαλειώδη αγώνα του. Τον

πρώτο μόνο χρόνο του πολέμου, στον Κόκ-
κινο Στρατό και Ναυτικό εντάσσονται εθε-
λοντικά ένα περίπου εκατ. μέλη του Κόμ-
ματος και δύο εκατ. μέλη της Κομσομόλ. 

Η παλλαϊκή αντίσταση θα κυριαρχήσει και
στη θεματολογία των συνθετών. Θα συμμε-
τάσχουν με κάθε δυνατό τρόπο στον πατριω-
τικό αγώνα, ενώ συνεχίζουν να λειτουργούν
όλα τα μουσικά κέντρα και ιδρύματα. 

Αναγνωρισμένοι συνθέτες, όπως ο Αράμ
Χατσατουριάν, θ’ ανταποκριθούν στην ανάγκη
ανάδειξης πατριωτικών θεμάτων, όπως χα-
ρακτηριστικά με το μπαλέτο “Gayane”, απ’
όπου και ο περίφημος “χορός των σπαθιών”.

Ιδιαίτερα δημοφιλή σ’ όλη τη διάρκεια
του πολέμου είναι τα εμβατήρια και οι πα-
τριωτικοί ύμνοι. Με τον “Ιερό Πόλεμο” σε
στίχους του Βασίλι Λεμπέντεβ-Κούματς που
μελοποιεί ο διευθυντής της Χορωδίας του
Κόκκινου Στρατού Αλεξάντρ Αλεξαντρόφ, η
περιώνυμη Χορωδία θ’ αποχαιρετίσει στο
σταθμό Μπελορούσκι της Μόσχας τους
στρατιώτες που φεύγουν για το μέτωπο. Χω-
ριζόμενη σε τέσσερις ομάδες ώστε να κα-
λύπτει τη συνολική γραμμή του μετώπου,
γίνεται η φωνή των κόκκινων μαχητών, δί-
νοντας πάνω από 2500 συναυλίες ως τη φά-
ση της τελικής προέλασης, πολλές από τις
οποίες στην πρώτη γραμμή. 

Στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί από την
πρώτη στιγμή και το σοβιετικό θέατρο. Σα-
ράντα χιλιάδες γυναίκες και άντρες θα συγ-
κροτήσουν 3.685 θεατρικές μπριγάδες που
δραστηριοποιούνται συνεχώς, ενώ τα ήδη
υπάρχοντα θέατρα συνεχίζουν κανονικά τη
λειτουργία τους. 

Ο κινηματογράφος πρωταγωνιστεί στη
μάχη της προπαγάνδας και της ανύψωσης
του ηθικού. Η ομάδα της Μοσφίλμ θα πο-
λεμήσει στην Ειδική 3η Μοσχοβίτικη κομ-
μουνιστική Μεραρχία και 142 εθελοντές του
θρυλικού στούντιο δεν θα γυρίσουν ποτέ
από το μέτωπο. Εν μέσω της αδυσώπητης
πολεμικής αναμέτρησης οι σοβιετικοί σκη-
νοθέτες δημιουργούν –μεταξύ 1943 και
1945– 20 μεγάλου μήκους ταινίες, αλλά και
100 συνολικά ντοκυμαντέρ και 490 συνοπτι-
κά επίκαιρα. Στην εκπνοή του πολέμου ο
Αϊζενστάιν συνεργάζεται ξανά με τον Προ-
κόφιεφ, στη δημιουργία του αξεπέραστου
“Ιβάν ο Τρομερός”.

Οι ναζί βρίσκουν θερμούς υποστηρικτές –
δωσίλογους ανάμεσα στους ντόπιους φασί-
στες κι αντεπαναστάτες. Στον αντίποδα, η σο-
βιετική αντίσταση εγγράφει σελίδες ανείπω-
του ηρωισμού: κατά την πολιορκία του Λέ-
νινγκραντ, ο λαός μαζί με σοβιετικές στρα-
τιωτικές μονάδες, υπερασπίζονται μέχρις
εσχάτων την πόλη επί 900 μέρες, παρά τις
απάνθρωπες συνθήκες, το λιμό, και τη συν-
τριπτική υπεροπλία των ναζί. Ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι θα δώσουν τη ζωή τους για να
κρατήσουν το Λένινγκραντ· θα το κρατήσουν.

Παρτιτούρες της επικής 7ης συμφωνίας
του Σοστακόβιτς –που θα συνθέσει σε πυ-
ρετώδη έξαρση– ρίχνονται πάνω απ’ την πο-
λιορκούμενη πόλη από αεροπλάνο, και στις
9 Αυγούστου του 1942, θα παιχτεί ζωντανά·
τα μεγάφωνα ηχούν μέχρι τις εχθρικές
γραμμές!

Η έκβαση της μάχης του Στάλινγκραντ,
της πιο αιματηρής συμπλοκής στην ιστορία
των πολέμων, στις 2 Φεβρουαρίου του 1943
με την ολοκληρωτική νίκη του Κόκκινου
Στρατού, θα σημάνει την απαρχή της απε-
λευθέρωσης της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά
και την πλήρη μεταστροφή της δυναμικής
του πολέμου. 

Το Γενάρη του 1944, μεταδίδεται για
πρώτη φορά από το ραδιόφωνο ο ύμνος του
Κόμματος των Μπολσεβίκων, σε στίχους
των ποιητών Σεργκέι Μιχάλκοβ και Γκαμ-
πριέλ Ελ Ρεγιστάν, μελοποιημένος από τον
Αλεξαντρόφ. Στις 15 του Μάρτη, καθιερώ-
νεται επίσημα στα πεδία των μαχών ως
Ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης, αντικαθι-
στώντας τη Διεθνή. 

Από το καλοκαίρι του 1944 οι σοβιετικές
στρατιές προελαύνουν ακάθεκτες στο κα-
τόπι των χιτλερικών, κι ως τα Χριστούγεννα
απελευθερώνουν τα περισσότερα από τα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης:
Μαϊντάνεκ, Μπέλζεκ, Σόμπιμπορ, Τρεμ-
πλίνκα και τον Ιανουάριο του 1945 το Άου-
σβιτς, το μεγαλύτερο από τα κέντρα μαζικής
εξόντωσης. Όπου θ’ ανακαλύψουν, μεταξύ
άλλων, πάνω από 6,5 τόνους ανθρώπινων
μαλλιών, τεκμήριο της πιο ακραίας θηριω-
δίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Στις 19 Απριλίου περνούν τα γερμανικά
σύνορα, και στις 30 Απριλίου του 1945 ο
Κόκκινος Στρατός μπαίνει θριαμβευτής στο
Βερολίνο. Το ίδιο βράδυ ο στρατιώτης Μι-
χαήλ Μίνιν υψώνει την κόκκινη σημαία με
το αστέρι και το σφυροδρέπανο στον ιστό
του γερμανικού κοινοβουλίου· θ’ ακολου-
θήσει η άνευ όρων συνθηκολόγηση που
υπογράφει στις 8 Μαΐου ο γερμανός Στρα-
τάρχης Βίλχελμ Κάιτελ - είναι το τέλος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι λαοί της Σοβιε-
τικής Ένωσης έχουν δώσει την υπέρτατη
μάχη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας κι
έχουν βγει νικητές. 

Η πορεία της Σοβιετικής Ένωσης διαλύει
αυταπάτες κι ατομιστικές εμμονές μιας
ολόκληρης γενιάς διανοουμένων, οι οποίοι
ωθούνται στην ανίχνευση των υλικών αιτιών
των ανθρώπινων δεινών, και της επόπτευ-
σης του σοσιαλισμού ως αναγκαιότητας. 

Είναι όμως και χρόνια ανοικοδόμησης
των 70.000 καμένων χωριών, των 1710 ισο-
πεδωμένων πόλεων, των 32.000 κατε-
στραμμένων εργοστασίων, των αναρίθμητων
βοσκοτόπων και χωραφιών. Οι σοβιετικοί
λαοί θα δώσουν και πάλι τη μάχη και θα την
κερδίσουν. Το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε
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Το νέο κύμα αντικομμουνισμού που ενέσκυψε το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας με αφορ-
μή τη φιέστα στο Ταλίν, που οργανώνεται υπό την αιγίδα της εσθονικής προεδρίας της ΕΕ,
φέρνει ξανά και στο χώρο των εκπαιδευτικών ένα θεμελιακό ερώτημα: Και εμείς που

έχουμε την ευθύνη για τη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς τι θα κάνουμε;
Θα ακολουθήσουμε το πρόσφατο παράδειγμα πανεπιστημιακών που αρθρογράφησαν σε διά-

φορα ΜΜΕ ρίχνοντας νερό στο μύλο της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας περί δήθεν εξί-
σωσης «Ναζισμού –Κομμουνισμού» ;

Ή θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων διδάσκοντας στους μαθητές μας, αλλά και πα-
ρεμβαίνοντας ευρύτερα στην κοινωνία, για το ποια είναι η ιστορική αλήθεια για το Ναζισμό-
Φασισμό, αλλά και για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση τόσο στην πρώην ΕΣΣΔ όσο και στις άλλες
χώρες;

1. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το αντικομμουνιστικό αυτό ξεσάλωμα γίνεται σε μια πε-
ρίοδο που τα λαϊκά προβλήματα οξύνονται, ενώ και το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα μας βρει
εκπαιδευτικούς και εκπαίδευση σε «νέα κατάσταση», που στην παλιά και χρεοκοπημένη θα
έχουν προστεθεί και νέα βάρη. Η ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ένταση του πολύ-
μορφου αντικομμουνισμού αποτελεί συνήθως τον προπομπό και νέων αντιλαϊκών μέτρων,
αυταρχισμού και γενικότερα νέου γύρου σε βάρος των λαών, της ειρήνης και των δικαιω-
μάτων τους.

2. Ο Ναζισμός είναι «παιδί» του καπιταλιστικού συστήματος και όχι έργο κάποιων «άφρονων
ή τρελών». Η άνοδος του Χίτλερ στηρίχτηκε από το γερμανικό κεφάλαιο, ενώ και η στάση των
άλλων μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής «σιγοντάρισε» κάτι τέτοιο, με στόχο
φυσικά το χτύπημα της ΕΣΣΔ και γενικότερα του κομμουνιστικού κινήματος. Στον αντίποδα η
αντιφασιστική πάλη των λαών με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές και με την τεράστια συμβολή
του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στον κόσμο, της ΕΣΣΔ, ήταν αυτοί που τον συνέτριψαν. Είναι
επομένως πρόκληση ολκής, ιστορική ιεροσυλία για τα εκατομμύρια όσων συνέβαλαν στην
συντριβή του ναζισμού–φασισμού η εξίσωση «κομμουνισμού-ναζισμού», η προσπάθεια
επανεγγραφής μιας ιστορίας που γράφτηκε με το αίμα των λαών. Γνωρίζουμε το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο, γνωρίζουμε το τι γράφουν τα σχολικά βιβλία, όμως εμείς θα πρέπει να πρά-
ξουμε το καθήκον μας, διδάσκοντας την ιστορική αλήθεια!

3. Πρέπει να μιλήσουμε για τα επιτεύγματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και στην παιδεία
αλλά και σε όλους τους τομείς. Να μιλήσουμε χωρίς φόβο αλλά με πάθος για τα επιτεύγματα
της περιόδου εκείνης, χωρίς να «τσιμπάμε» στον «μπαμπούλα» που η αστική τάξη έχει με-
τατρέψει την περίοδο του Ι.Β. Στάλιν. Να πούμε την αλήθεια, ότι παρά τις αδυναμίες, ή και τα
όποια λάθη της πρώτης «εφόδου στον ουρανό» επρόκειτο για ένα σύστημα που είχε εξασφαλίσει
σε όλο το λαό δουλειά, παιδεία υψηλού επιπέδου, υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργικό
ελεύθερο χρόνο, διακοπές. Να δείξουμε με πρακτικό τρόπο επιτεύγματα τού τότε και να τα
συγκρίνουμε με την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας και στην Ε.Ε. Η επίθεση
άλλωστε αυτή έχει ως στόχο να πείσει το λαό και τη νεολαία ότι δεν υπάρχει διέξοδος από την
καπιταλιστική ζούγκλα, ότι δεν υπάρχει σύστημα όπου ο λαός καρπώνεται αυτό που παράγει.

4. Να αποκαλύψουμε ότι αυτή η προπαγάνδα με την εμμονή στην ταύτιση «Χίτλερ-Στάλιν»
δεν είναι έργο κάποιων «ξεφωνημένων ακροδεξιών» αλλά είναι επίσημη κρατική προπα-
γάνδα της ΕΕ. Ότι η Ε.Ε με τους διάφορους μηχανισμούς «επίσημους» και «ανεπίσημους» και
μέσω της εκπαίδευσης διδάσκουν ως «μάθημα ιστορίας» την ταύτιση του κομμουνισμού με το
φασισμό. Με καλοστημένα προγράμματα και στα σχολεία με την περιβόητη «άνοιξη της Ευρώ-
πης», που εξωραΐζει την ιμπεριαλιστική ΕΕ και καλλιεργεί τον αντικομμουνισμό στα αγνά μυαλά
των μαθητών. Γιατί είναι αυτοί π.χ που επιτρέπουν σε μια σειρά χώρες – μέλη τους την απα-
γόρευση των κομμουνιστικών κομμάτων, που «επιτρέπουν» τη δικαίωση των συνεργατών των
ναζί, που στήνουν «επετείους» με στόχο π.χ το σβήσιμο της «Ημέρας της Αντιφασιστικής Νίκης
των Λαών».

5. Είναι χρέος μας, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ιδεολογικές – πολιτικές μας προτιμήσεις,
με σεβασμό όμως στην επιστήμη και στην αλήθεια, να αποκαλύψουμε το ρόλο και τους στόχους
της επιχείρησης να «ξαναγράψουν» την Ιστορία, ειδικότερα την Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Ο αντικομμουνισμός αφορά κάθε προοδευτικό και κυρίως λαϊκό άνθρωπο, γιατί στρέ-
φεται και ενάντια στα ίδια τα δικαιώματά του.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μη γίνονται φερέφωνα της πολιτικής του ιμπεριαλισμού
στα σχολεία, αλλά να πρωτοστατήσουν στην προώθηση της ιστορικής αλήθειας. 



γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη

προσδοκία: την 5ετία 1946-1950, το
εθνικό εισόδημα διπλασιάζεται σε σχέση
με την προπολεμική περίοδο, φτάνοντας
τα 210 δις ρούβλια. 

Η τέχνη αφουγκράζεται τις νωπές
μνήμες των ηρωικών πεδίων· στα 1949,
ο σκηνοθέτης Βλαντιμίρ Πετρόφ, θα συ-
νεργαστεί με τον Αράμ Χατσατουριάν,
στην αναβίωση της μάχης του Στάλινγ-
κραντ. Πρόκειται για την ταινία με τον
ομώνυμο τίτλο (Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝΓ-
ΚΡΑΝΤ). 

Στα 1953, σε άρθρο του στο περιοδικό
“Σοβιετική Μουσική”, ο Χατσατουριάν
σημειώνει: “[...] Το καθήκον μας μπρο-
στά στο λαό, μπροστά στο Κόμμα, είναι
να δικαιώσουμε τη μεγάλη εμπιστοσύνη,
ν’ απαντήσουμε με όλο και νέα έργα που
να υμνούν τον ηρωισμό των ημερών μας,
να δοξάζουν την πατρίδα, να επιβεβαι-
ώνουν την ιδέα του κομμουνισμού. Τα
έργα αυτά πρέπει να είναι θαυμάσια στη
φόρμα τους, γραμμένα με θάρρος και
τόλμη. Να υπάρχει μέσα τους το στοιχείο
της ανησυχίας και της ταραχής, και να
πάλλει το πνεύμα μιας νέας, πρωτοπό-
ρας τέχνης. [...]»

Ο Πολιτισμός των λαών της Σοβιετικής
Ένωσης αποτυπώνει πάνω απ’ όλα την
ακάματη προσπάθεια του πρώτου προ-
λεταριακού κράτους στην Ιστορία να οι-
κοδομήσει το σοσιαλισμό, με την αδιά-
κοπη καθοδήγηση του Κομμουνιστικού
Κόμματος, ξεπερνώντας απροσπέλαστα
σε πρώτη όψη εμπόδια, όπως την κατα-
πίεση και τη στέρηση αιώνων, την αντί-
δραση και το διαρκή πόλεμο εσωτερικών
κι εξωτερικών εχθρών, τον αναλφαβητι-
σμό και τη θρησκοληψία. Και σε όλη τη
40χρονη διαδρομή που διατρέξαμε, αν-
τανακλά στο ακέραιο την αξία και την
υπεροχή του συλλογικού δρόμου έναντι
του ατομικού, την πρωτεύουσα σημασία
της ταξικής πάλης και της σύγκρουσης
ως αναγκαιότητας, όπως και τον καθο-
ριστικό ρόλο των μαζών. 

Καινούργια θέματα, περιεχόμενο και
μορφές δοκιμάζονται σ’ όλα τα πεδία, κι
ο λαός έχει σταθερά τον τελευταίο λόγο.
Παράγεται τεράστιο σε όγκο και ποιότητα
έργο, και αναδεικνύονται νέοι ήρωες,
αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν στο χτί-
σιμο της σοσιαλιστικής κοινωνίας, οι ίδι-
οι που θ’ αναμετρηθούν σώμα με σώμα
με το τέρας του φασισμού, πληρώνοντας
το πιο επαχθές τίμημα: οι σοβιετικοί λα-
οί θα θρηνήσουν 24 εκατομμύρια νε-
κρούς. Είναι το τίμημα μιας ανυπέρβλη-
της ηθικής υπεροχής, που θα φωτίζει
τους δρόμους του αγώνα σήμερα και
πάντα. 

Χαλκεύουν νέα δεσμά
επιχειρώντας να «ξαναγράψουν» την ιστορία:
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Με αφορμή τη συζήτηση για τους ολοκληρωτισμούς ανακύ-
πτουν κάποια ζητήματα πως έχει σημασία να τα συζητή-
σουμε. Για να δεχτούμε την έννοια του «ολοκληρωτισμού»

ως αναλυτικό εργαλείο, θα πρέπει να δεχτούμε μια αυθαίρετη υπό-
θεση εργασίας. Να δεχτούμε ότι τα πολιτικά συστήματα, οι πολιτι-
κές πρακτικές, η πολιτική κουλτούρα κ.λπ. είναι ανεξάρτητες από
τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής (κοινωνικά συστήματα). Δεν εί-
ναι πλέον το οικονομικο-ταξικό στοιχείο που προσδιορίζει το θε-
σμικό εποικοδόμημα, αλλά αντίστροφα το εποικοδόμημα που προσ-
διορίζει την κοινωνική βάση. 

Μάλιστα στη «θεωρία της ισχύος» (C. Schmitt) την οποία συμ-
μερίστηκε ο ιταλικός φασισμός αλλά και ο Εθνικοσοσιαλισμός, το
κράτος («ολοκληρωτικό κράτος»/ totaler Staat) δεν είχε ανάγκη
καμιάς έξωθεν νομιμοποίησης, όπως συνέβαινε με το αστικό-νε-
ωτερικό κράτος (φυσικό δίκαιο, κοινωνικό συμβόλαιο, φιλελευθε-
ρισμό κ.ο.κ.). Η νομιμότητά του και η ισχύς του απέρρεε από το
ίδιο το «πολιτικό», στο οποίο όμως αίρεται, όπως ισχυρίζεται ο C.
Schmitt, η διάσταση μεταξύ πολιτικού και κοινωνικού στοιχείου
(«ολοκληρωτικό κράτος»), (Schmitt:37 κ.ε.). Η θέση αυτή αποκλίνει
από τον φορμαλιστικό ορισμό του «πολιτικού», όπως θα δούμε
αμέσως μετά, στον Μ. Βέμπερ, καθώς ταυτίζει κράτος και κοινωνία.
Σε ένα βαθμό αυτό είναι ένα κριτήριο για να θεωρηθεί η Σοβιετική
Ένωση ολοκληρωτικό σύστημα, καθώς και εκεί έπαυσε να ισχύει
ο διαχωρισμός κράτους και κοινωνίας, ή ο αστικός διαχωρισμός
των εξουσιών (σοβιετική εξουσία). Ωστόσο στη Σοβιετική Ένωση,
έχουμε, όπως το έθετε ο Λένιν (Θέσεις του Απρίλη, 1917), την επα-
νάκτηση από την κοινωνία λειτουργιών (διοικητικών, εκτελεστικών
κ.ά.) που είχε οικειοποιηθεί το κράτος. 

Αντίστοιχα στην κοινωνιολογική προσέγγιση του ολοκληρωτισμού
του R. Aron (1939), ο φασισμός, ο κομμουνισμός κ.ο.κ. θα προσ-
διοριστούν ως «πολιτικές θρησκείες», επειδή εκεί που έχουν επι-
κρατήσει έχει αρθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στο θρησκευτικό στοι-
χείο και το κράτος. Στο ίδιο μήκος κύματος επιχειρηματολογεί στη
δεκαετία του ΄60 του 20ου αιώνα και ο R. Bellah, θέλοντας να πε-
ριγράψει πλευρές της πολιτικής κουλτούρας των ΗΠΑ (civil reli-
gion). Κατά κάποιο τρόπο στα «ολοκληρωτικά συστήματα» έχουμε
μια από-εκκοσμίκευση της κοινωνίας, με τη διαφορά πως τώρα η
«ιδεολογία» (ως εκκοσμικευμένη, «πολιτική θρησκεία») κυριαρχεί
παντού, έχοντας διεισδύσει και στην ιδιωτική σφαίρα. Κοντά σε
αυτές τις προσεγγίσεις είναι και η αντίστοιχη του C. J. Friedrich
και B. Brezinski (του μετέπειτα Συμβούλου Ασφαλείας των ΗΠΑ)
(Τotalitarian Dictatorship and Autocracy), όταν διατυπώνεται εκ
νέου, μεσούντος του «ψυχρού πολέμου» (1956), μια θεωρία του

ολοκληρωτισμού με κύρια χαρακτηριστικά τον ολοκληρωτικό έλεγ-
χο και το σύστημα τρομοκρατίας.

Έχει σημασία να σημειώσουμε πως φιλελεύθεροι στοχαστές,
όπως ο J. Talmon, I. Berlin κ.α. προσπαθώντας να εξηγήσουν ιστο-
ρικο-θεωρητικά τον «ολοκληρωτισμό» εντόπισαν τις απαρχές του
στον Ρουσσώ, που μέσα από τον γιακωβινισμό και τον Ροβεσπιέρο
οδηγεί στον Λένιν και στο Μπολσεβικισμό. Η «εμμονή» αυτών των
κινημάτων (γιακωβινσιμός, σοσιαλισμός κ.ά.) στον κοινωνικό εξι-
σωτισμό οδηγούσε –σύμφωνα με τους παραπάνω στοχαστές– στην
«ομογενοποίηση» (τάση που εντοπίζουν και στο Ρουσσώ) και στον
ολοκληρωτισμό. 

Από την άλλη, ο όψιμη ενασχόληση της H. Arendt (Το ολοκλη-
ρωτικό σύστημα 1951) με τον «σταλινισμό» και η σύγκριση του σο-
βιετικού συστήματος με τον φασισμό είναι μεθοδολογικά πολύ προ-
βληματική. Για την H. Arendt σημασία «δεν έχουν οι κοινωνικο-
πολιτικές συνιστώσες που οδήγησαν στην ανάδυση των δύο συ-
στημάτων, αλλά η συγχρονικότητά τους, καθώς και η δομή τους»
(Ιακώβου 2010:214). Αυθαίρετα η άσκηση ταξικής βίας στη Σοβιε-
τική Ένωση και στις «αποικίες εργασίας» Gulag συγκρίνεται με τα
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ωστόσο στα ναζιστικά στρα-
τόπεδα εγκλείστηκαν και εξοντώθηκαν λόγω της καταγωγής τους
ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες (εβραίοι, Ρομά, ομοφυλόφιλοι,
ανάπηροι κ.ά.), όπου πολύ λίγοι επιβίωσαν. Στο σύστημα γκουλάγκ
εγκλείστηκαν ταξικοί αντίπαλοι, αλλά και μέλη εθνοτήτων λόγω
της θέσης τους, επειδή είχαν θέση ευθύνης και αντιμετώπιζαν κα-
τηγορίες διαφθοράς, κατάχρηση εξουσίας, δολιοφθορά κ.λπ.1 Πα-
ρατηρούμε δηλαδή ότι ακόμη και στη δομή του το σύστημα γκου-
λάγκ στη Σοβιετική Ένωση είναι κάτι διαφορετικό από τα ναζιστικά
στρατόπεδα. 

Μεθοδολογικά η θέση της H. Arendt δεν απέχει και πολύ από
την αντίστοιχη του Γερμανού ιστορικού E. Nolte στη δεκαετία του
΄60 του 20ου αιώνα, όταν υποστήριξε ότι η άνοδος του ναζισμού στην
Γερμανία προέκυψε ως αντίδραση στην επικράτηση του Μπολσε-
βικισμού. Προτεραιότητα αποκτά και εδώ η συγχρονικότητα των
δύο υπό εξέταση συστημάτων (ναζιστικού και σοβιετικού) ως να
υπάρχει μια «εσωτερική» σχέση μεταξύ τους, ενώ αγνοούνται πλή-
ρως οι ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες που οδήγησαν στην
Οκτωβριανή Επανάσταση ή στην επικράτηση του φασισμού. 

Ουσιαστικά η θεωρία του ολοκληρωτισμού της Arendt είναι μέρος
της κριτικής πρώτα στη νεοτερική (αστική) κοινωνία αλλά και στη
σοσιαλιστική. Η κριτική γίνεται από την οπτική της προκαπιταλι-
στικής (οργανικής) κοινωνίας, των «ομάδων κύρους» σε μια δια-
στρωμάτωση ιδιοκτησίας, στάτους και σεβασμού. Το βάθεμα της



γράφει ο Θανάσης Αλεξίου*

Σημειώσεις στη συζήτηση
για τους «ολοκληρωτισμούς»

1 Σε αντίθεση με τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, που λειτούργησαν ως συστηματικοί τόποι εξόντωσης σχεδόν όλων των εγκλείστων,
«οι αποικίες εργασίας» GULAG στη Σοβιετική Ένωση διατηρούσαν το χαρακτήρα σωφρονιστικού συστήματος. Έτσι οι αποφυλακίσεις ήταν
μέρος αυτού του συστήματος. Ακόμη και το 1937 που έχουμε έξαρση της σοβιετικής βίας (Δίκες της Μόσχας) αποφυλακίζεται μέσα στο χρόνο
το 44,4% των εγκλείστων. Οι ποινές που επιβάλλονται το 1939 είναι έως 5 έτη (99,5%), από 5 έως 10 έτη (4%) και άνω των 10 ετών (0,1%).
Επίσης το ποσοστό θνησιμότητας στα γκούλαγκ ήταν (3,1%) το 1937 και 3,8% το 1939. Το 1952 αυτό το ποσοστό έπεσε στο 0,6 % και το 1959
στο 0,3%. Βλ. Getty, Rittersporn &Zemskov 1993:1.028 κ.ε. Με βάση στοιχεία της KGB που παραθέτει η Ρωσίδα ιστορικός Irina Scherbakowa
και θεωρεί αξιόπιστα, στην περίοδο 1921 και 1953 συνελήφθησαν στη Σοβιετική Ένωση περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι (ένα μέρος αυτών
ήταν πολιτικοί κρατούμενοι). Από αυτούς περίπου ένα εκατομμύριο εκτελέστηκαν ενώ οι υπόλοιποι φυλακίστηκαν ή, εξορίστηκαν. Βλ. Scher-
bakowa, I. “Gefängnisse und Lager im sowjetischen Herrschaftssystem”, σ. 606 κ.ε. http://www.gulag.memorial.de/pdf/scherbakova_ge-
faengnisse.pdf (πρόσβαση 24-8-2017).



καλοκαίρι 2017 ❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 51

καπιταλιστικής ανάπτυξης με τα συνακόλουθα φαινόμενα της κοι-
νωνικής έκπτωσης και της προλεταριοποίησης ορίζεται από την
Arendt ως «κατάρρευση των τάξεων και της μεταμόρφωσής τους
σε μάζες» (Arendt 1988:64-66). Συνεπώς η Arendt θεωρητικοποιεί
τη μαζικοποίηση που έφερε μαζί της η νεωτερική κοινωνία. H μα-
ζική κοινωνία και η μαζικοποίηση (με τον υλισμό και τον κατανα-
λωτισμό που την συνοδεύουν) ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
Arendt με τον ολοκληρωτισμό. Κατά κάποιο τρόπο η κριτική στην
αστική κοινωνία που διακηρύσσει την ισότητα (ενώ ο καπιταλισμός
την υποσκάπτει), αλλά και η κριτική στο σοβιετικό σύστημα που πα-
ρά τα προβλήματα εφαρμόζει την κοινωνική ισότητα, δεν απέχει
και πολύ, όπως και η αντίστοιχη του F. Nietzsche στη νεωτερική
κοινωνία, από το αντίστοιχο «αντικαπιταλιστικό» κρεσέντο του φα-
σισμού. Κατά κάποιο τρόπο η κριτική στη νεωτερική κοινωνία γίνεται
από την οπτική της φεουδαρχικής κοινωνίας. Η απόδοση σε
όλους/ες δικαιωμάτων που εγγράφεται στην αστική κοινωνία (βλ.
Γαλλική Επανάσταση), ανέτρεψε τις ανισότητες καταγωγής, κύρους
και σεβασμού, δημιουργώντας, σύμφωνα με αυτή την κριτική την
κοινωνική και πολιτισμική παρακμή (τον μαζάνθρωπο, το άτομο,
τον καταναλωτισμό, το εφήμερο κ.ά.). Αυτή την κριτική υιοθετεί και
ο φασισμός. Εκφράζοντας πρωτίστως τον κοινωνικό ψυχισμό των
μικροαστικών στρωμάτων εξαγγέλλει, μέσα από την υπέρβαση των
κοινωνικών τάξεων,, την ανασύσταση των συντεχνιακών (οργανικών)
δεσμών (κορπορατισμός), αλλά και των βιταλιστικών αξιών που την
συνέχουν (ανδρεία, θέληση, ηρωϊσμός, υποταγή κ.ά.).

Ωστόσο οι νεότερες προσεγγίσεις για το φασισμό και τον ολο-
κληρωτισμό, ξεκινούν από το διαχωρισμό της πολιτικής εξουσίας
από το οικονομικο-ταξικό στοιχείο που προτείνει ο Μ. Weber. Πιο
συγκεκριμένα ο Μ. Weber διαχωρίζει την «πολιτική οικονομία»,
δηλαδή τις κοινωνικές σχέσεις που μετέρχεται μια κοινωνία για να
παράξει και τον κοινωνικό πλούτο, σε «πολιτική» και «οικονομία».
Ωστόσο ως «οικονομία» εννοεί πάλι όχι τις σχέσεις παραγωγής, αλ-
λά τον «τρόπο κατανομής και χρήσης των οικονομικών αγαθών και
υπηρεσιών» (Weber1997:130) (βλ. κυκλοφορία των εμπορευμάτων).
Συνεπώς οι σχέσεις παραγωγής γίνονται αντιληπτές ως μη οικονο-
μικές σχέσεις. Εφόσον οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής περιορί-
στηκαν στη σφαίρα κυκλοφορίας και ανταλλαγής των εμπορευμά-
των, ουσιαστικά στην αγορά, εύκολα η «πολιτική» μπορεί να προσ-
διορίσει την «οικονομία». Εξάλλου τα κοινωνικά υποκείμενα που
συγκροτούνται στη σφαίρα της αγοράς (μικροαστικά και μεσαία
στρώματα) αδυνατούν εκ των πραγμάτων να θέσουν ζητήματα στη
σφαίρα παραγωγής, πόσο μάλλον όταν αυτά κοινωνικοποιούνται
στις αγοραίες συμπεριφορές (ανταγωνισμοί, καπατσοσύνη, αλαζο-
νεία, ρίξιμο κ.λπ.). Επομένως, εφόσον ο κοινωνικός δεσμός ορίζεται
«συγκρουσιακά» (ανταγωνιστικά), πώς θα προκύψουν συλλογικές
μορφές δράσης και ισχυρά κοινωνικά υποκείμενα; 

Αυτά τα στρώματα (παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα) είναι
που εξιδανίκευσαν στο Μεσοπόλεμο, προϊούσης της συγκεντρο-
ποίησης της παραγωγής και του σχηματισμού μονοπωλίων (συγ-
χώνευση βιομηχανικού και χρηματιστικού κεφαλαίου), το κράτος,
ζητώντας ένα «ισχυρότερο κράτος». Ο άκρατος βολονταρισμός και
η αντίληψη για άμεση δράση και άμεσες αποφάσεις (ντεσιζιονι-
σμός) διαπερνούσε την κοσμοαντίληψη αυτών των στρωμάτων για
το κοινωνικό γίγνεσθαι. Μια «κοσμοαντίληψη» που διαπερνούσε
και την «αντικαπιταλιστική» ρητορική του φασισμού που έβλεπε
το κράτος ως ενσάρκωση του «λαού» (και της Volksgemeinsch-
aft/«λαϊκής κοινότητας») με τον «αρχηγό» (Führer, Duce κ.ο.κ.) να
την εκφράζει αδιαμεσολάβητα (C. Schmitt). 

Καθώς αυτά τα στρώματα αδυνατούσαν να εκλογικεύσουν την
κοινωνική τους θέση και φοβούμενα την κοινωνική έκπτωση και
προλεταριοποίηση υποστήριξαν το φασισμό. Από εδώ και ο πολι-
τικός βολονταρισμός, η αντίληψη πως η «πολιτική» είναι ανεξάρ-
τητη από το οικονομικο-ταξικό στοιχείο, «αρκεί κανείς να θέλει»,

αγνοώντας αν κανείς μπορεί. Ως η θέληση να προκύπτει, όχι μέσα
από την κοινωνική εμπειρία, αλλά εξωϊστορικά. Εξάλλου η ανά-
δειξη των μικροαστικών στρωμάτων μέσω των φασιστικών κινη-
μάτων σε πολιτική δύναμη και η κατάληψη της εξουσίας στη Γερ-
μανία, την Ιταλία κ.α. από φασιστικά κόμματα, έδινε την εντύπωση
πως η άνοδος του φασισμού ήταν απότοκο πολιτικών συγκρούσεων,
ως αυτές να είναι αυθύπαρκτες και να μην επηρεάζονται από την
ταξική σύγκρουση κεφαλαίου και εργασίας (ακόμη και της ενδοα-
στικής, όπως λόγου χάρη, ανάμεσα στους Πρώσους γαιοκτήμονες
και το μονοπωλιακό κεφάλαιο) και την εξέλιξη της ταξικής πάλης. 

Αν προσπαθήσει κανείς να προσδιορίσει την αυτονομία του πο-
λιτικού συστήματος στην ύστερη Βαϊμάρη, θα παρατηρήσει ότι η
κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Μüller (1928) που υποστηριζόταν
από όλα τα αστικά κόμματα, εκτός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμ-
ματος, κατέρρευσε, όταν οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες απέρριψαν
με τελεσιγραφικό τρόπο την αύξηση των εισφορών για τους άνερ-
γους. Το ίδιο συνέβη και με την κυβέρνηση του κεντρώου Brünning
που είχε την ανοχή των Σοσιαλδημοκρατών όταν επιχείρησε τον
εποικισμό των υποθηκευμένων αγροκτημάτων στην ανατολική Πρω-
σία (1932) (Winkler 2012:221, 262). O Brünning κατηγορήθηκε μά-
λιστα για «αγροτικό μπολσεβικισμό». Ποια είναι λοιπόν τα περιθώ-
ρια δράσης του πολιτικού συστήματος και της εξουσίας πέραν εκεί-
νων που ορίζονται από τα ταξικά συμφέροντα; Συνεπώς σημασία
έχει ποιος κατέχει τη εξουσία και όχι ποιος την ασκεί.

Εδώ, στην απομόνωση της «πολιτικής» από την «οικονομία» και
την ταξική πάλη, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό οι ερμηνευτικές-νε-
οβεμπεριανές προσεγγίσεις (M. Mazower, M. Mann κ.ά.), που επι-
χειρούν να εξηγήσουν το φασισμό μέσα από την «πρωταρχικότητα
της πολιτικής» (the primate of political) έναντι της οικονομίας (οι-
κονομικό-ταξικό στοιχείο), θέλοντας να πουν πως ο φασισμός είναι
ένα άλλο κοινωνικό σύστημα από τον καπιταλισμό (M. Mazower):
«Η πολιτική δεν μπορεί να θεωρηθεί επιφαινόμενο της οικονο-
μίας» γράφει ο M. Mazower «Με άλλα λόγια ο φασισμός δεν ήταν
απλώς μια άλλη μορφή καπιταλισμού» (Mazower 2004: 16, 18).
Ωστόσο, αντίθετα απ’ ότι θεωρεί η H. Αrendt κ.ά. ο κοινωνικός δε-
σμός στις σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι πολιτικός, όπως στην Αρ-
χαία Αθήνα ή, στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, αλλά πρωτίστως
οικονομικός-ταξικός, γεγονός που περιορίζει εκ των πραγμάτων
την αυτονομία του πολιτικού στοιχείου.

Αν όμως αφήσουμε απ’ έξω τα κοινωνικά συστήματα, –με τις
κοινωνικές σχέσεις παραγωγής (ως «βάση») και τα πολιτικά συ-
στήματα και τους θεσμούς (ως «εποικοδόμημα»)–, καθώς στη μία
περίπτωση (του φασισμού) έχουμε καπιταλισμό (ατομική ιδιοκτησία
στα μέσα παραγωγής), ενώ στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης
έχουμε οιονεί σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής (κοινωνική ιδιο-
κτησία στα μέσα παραγωγής ή κάτι αντίστοιχο), μένει να συγκρί-
νουμε ανόμοια πράγματα (τα επιφαινόμενα). Δηλαδή πολιτικά συ-
στήματα που έχουν διαφορετική ταξική διάρθρωση και ταξική προ-
έλευση. Στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης τίθεται το ζήτημα
κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, καθώς ικανοποιούνται
κοινωνικές ανάγκες, από εδώ νομιμοποιείται το σοβιετικό πολιτικό
σύστημα να ασκήσει ακόμη και βία (ταξική), στην άλλη περίπτωση
επιχειρείται η διατήρηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα
παραγωγής με χρήση της πιο απροκάλυπτης βίας (μαζικές εκτε-
λέσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης κ.λπ.). Παρόλα αυτά, καθώς
πολλοί μένουν στις πολιτικές πρακτικές (όπως η H. Arendt), η
άσκηση βίας στη Σοβιετική Ένωση παρέμενε πάντοτε μέσον (έναντι
των ταξικών αντιπάλων), δεσμευόταν δηλαδή έλλογα, και ήταν ως
ένα βαθμό δικαιολογημένη, αν λάβει κανείς υπόψη την ιστορική
συγκυρία (στρατιωτική περικύκλωση Αντάντ, λευκή τρομοκρατία,
τροφοδοσία των πόλεων με σιτηρά κ.λπ.).

Αντίθετα στην περίπτωση του φασισμού, η βία έχει έωλη βάση
νομιμοποίησης. Γι’ αυτό εξάλλου αυτός προσφεύγει σε μύθους
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(φυλή κ.λπ.) για να νομιμοποιήσει την άσκηση βίας ως η μαζική
εξόντωση ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων να είναι αυτοσκοπός
(ανορθολογισμός). Παρόλο που και εδώ η άσκηση βίας (η φασιστική
βία) αποσκοπούσε μερικές φορές στην πλήρωση οικονομικών σκο-
πών (υφαρπαγή οικονομικών πόρων, έλεγχος εμπορικών δικτύων
κ.λπ.) (βλ. αρειοποίηση των εβραϊκών περιουσιών και τραπεζών,
έλεγχος των εμπορικών δρόμων των Ρομά κ.λπ.). Για όλους αυτούς
τους λόγους ο φασισμός, σε αντιδιαστολή με το κομμουνιστικό κί-
νημα, συνιστά «αντιδραστικό κίνημα» και «αντεπανάσταση». Επο-
μένως και εφόσον θα ήθελε να μιλήσει κανείς για «ολοκληρωτι-
σμό» με την τρέχουσα πολιτική σημασία, νομίζουμε πως θα ταί-
ριαζε μάλλον στο φασισμό. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η δυναμική και η έν-
ταση των ταξικών συγκρούσεων στη Γερμανία της ύστερης Βαϊμάρης
δημιουργούσε, σε συνάρτηση με ένα εύρωστο (πολιτικά και οργανω-
τικά) εργατικό κίνημα τους όρους της κοινωνικής επανάστασης. Μόνο
η μαζική ναζιστική βία θα μπορούσε να τιθασεύσει, όπως αναφέρει
ο ιστορικός J. Weiss (Weiss 2009) το Γερμανικό εργατικό κίνημα που
ήταν και το ισχυρότερο εκτός της Σοβιετικής Ένωσης. Γι’ αυτούς τους
λόγους πάλι δεν έχουμε φασιστικά καθεστώτα στις ΗΠΑ κ.α. παρά
την ένταση της οικονομικής κρίσης. Σε αντίθεση με την Γερμανία,
εδώ έλειπε ένα οργανωμένο εργατικό κίνημα. Έλειπε επίσης το πο-
λιτικό υποκείμενο της εργατικής τάξης, επομένως και ο φόβος της
κοινωνικής επανάστασης. Ενδεχομένως ο «ιδιαίτερος δρόμος» (Son-
derweg) της Γερμανίας στην καπιταλιστική νεωτερικότητα, να έχει
μια σημασία, με την έννοια που το έθετε ο Μαρξ, ως «ταξική συμ-
βίωση», ως μοίρασμα της πολιτικής εξουσίας της αστικής τάξης με
τους γαιοκτήμονες της Πρωσίας (Junkers) (Επανάσταση 1848). Αυτοί
πάντοτε αποτελούσαν το στυλοβάτη της παλινόρθωσης και ενός αν-
τιδραστικού «ρομαντισμού» που με ιδιαίτερο τρόπο αρθρώθηκε στη
μεσοπολεμική Γερμανία («συντηρητικοί επαναστάτες» κ.ά.). 

Ωστόσο για να έχουμε φασισμό χρειαζόμαστε οξυμένες ταξικές
συγκρούσεις και κοινωνικά υποκείμενα, εν προκειμένω εργατικά
κόμματα, που να μπορούν να θέσουν το ζήτημα της κοινωνικής επα-
νάστασης. Αντίθετα, η αστική τάξη των ΗΠΑ αντιμετώπισε τον «ρι-
ζοσπαστισμό» του εργατικού κινήματος, κυρίως μέσα από τα «κεϋν-
σιανά» προγράμματα. Αυτή η «αμερικανική ιδιαιτερότητα», δηλαδή
η αδυναμία πολιτικής οργάνωσης της εργατικής τάξης, εγκλωβίζει
τα εργατικά στρώματα των ΗΠΑ, ακόμη και σήμερα, σε ψευδοδιλήμ-
ματα του τύπου δημοκρατία ή καπιταλισμός, όπου η δημοκρατία ταυ-
τίζεται πρωτίστως με το κράτος. Καθώς ο υποκειμενικός παράγοντας
έμεινε πίσω, ποτέ δεν τέθηκε εδώ, στην καπιταλιστική μητρόπολη,
με πειστικό τρόπο, το δίλημμα σοσιαλισμός ή καπιταλισμός. 

Για να αντιληφθεί κανείς την αυτονομία του πολιτικού έναντι του
οικονομικού-ταξικού παράγοντα, ας έχει υπόψη πως η άνοδος του
φασισμού θα ήταν σχεδόν αδύνατη χωρίς την υποστήριξη μεγάλου
μέρους της βαριάς βιομηχανίας (Krupp, Thyssen, Siemens κ.ά.),
της χημικής βιομηχανίας (μονοπώλιο IG Farben) (μέσα και η
Bayern, η BASF, η ΑGFA, η Hοechst/ Sanofi Aventis) που τροφο-
δοτούσε τους θαλάμους αερίων-κρεματόρια με το αέριο κυκλώνα
Β και κυρίως του μονοπωλιακού κεφαλαίου (βιομηχανικό και χρη-
ματιστικό, Deutsche Bank κ.ά.). Αυτή την υποστήριξη (μαζί με την
αντίστοιχη του κράτους και των πολιτικών ελίτ) είχε ο φασισμός
στην Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία (Pirelli, Fiat κ.ά.). Χωρίς αυτή
τη γενναιόδωρη «χειρονομία» του κεφαλαίου (πολιτική, οικονομι-
κή, προσωπική), ειδικά στη Γερμανία (με τις οπλισμένες εργατικές
πολιτοφυλακές), η άνοδος του ναζισμού στην εξουσία θα περνούσε
μέσα από τον εμφύλιο πόλεμο. Μάλιστα για τις πολιτοφυλακές του
Γερμανικού εργατικού κινήματος, η διάλυση των ναζιστικών ταγ-
μάτων εφόδου που αποτελούνταν από λούμπεν στοιχεία, δεν θα
ήταν δύσκολη υπόθεση (εφόσον βεβαίως υπήρχε η πολιτική βού-
ληση), καθώς τα μέλη τους ήταν συνειδητοποιημένοι εργάτες που
υπερτερούσαν κατά πολύ σε φρόνημα και σε επιχειρησιακή ικα-

νότητα των ναζιστικών μπουλουκιών, όταν μάλιστα ο στρατός είχε
απαξιωθεί μετά την ήττα του Γερμανικού Ράιχ, αλλά και την αιμα-
τηρή καταστολή του Νοεμβριανής επανάστασης (1919). 

Να υπενθυμίσουμε όμως ότι η συντριβή των συμβουλίων των
εργατών και των στρατιωτών επετεύχθη χάρη στη συνεργασία της
SPD με παραστρατιωτικά τμήματα του στρατού (Freikorps/«ελεύ-
θερα σώματα»), από τα οποία συγκροτήθηκε αργότερα ο κεντρικός
πυρήνας των στελεχών του ναζιστικού κόμματος (NSDAP) (R. Heß,
E. Röhm κ.ά.). Με δεδομένη λοιπόν την αδράνεια και την αναβλη-
τικότητα της SPD, που ήθελε περισσότερο την αποτροπή του εμ-
φυλίου πολέμου παρά την διαφύλαξη της νομιμότητας και της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας (βλ. Winkler 2012:274), προκρίθηκε
η «αντίσταση» με νομικά μέσα, ακόμη και όταν ο καγκελάριος Πάπ-
πεν καθαίρεσε τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Πρωσίας
(1932). Κατά κάποιο τρόπο η SPD λειτουργούσε σύμφωνα με τη
«λογική των δύο άκρων», προέκταση της οποίας είναι σ’ ένα βαθμό
και η θεωρία των ολοκληρωτισμών. Εν ονόματι του «μικρότερου
κακού» η SPD ταύτιζε ουσιαστικά το φασισμό με τον «αριστερό ρι-
ζοσπαστισμό», αρνούμενη να συνεργαστεί με τους κομμουνιστές.
Μπορεί όμως η πολιτική του «κατευνασμού» και της συνεργασίας
με την αστική τάξη και της ανοχής στην αντίδραση να απέτρεψε
τον εμφύλιο πόλεμο, παρέδωσε όμως τη Γερμανική κοινωνία στους
Εθνικοσοσιαλιστές και μάλιστα αμαχητί.

Η θέση για την αυτονομία της πολιτικής εξουσίας από το οικονο-
μικό-ταξικό στοιχείο, που ταυτίζει, παραγνωρίζοντας διαφορετικές
ιστορικές-κοινωνικές πραγματικότητες, μετατρέπεται σε ιδεολογική
θέση, αν λάβει κανείς υπόψη πως πρώτη προτεραιότητα του φασι-
σμού, τόσο στην περίοδο προς την εξουσία (εκφασισμός), όσο και
όταν του προσφέρθηκε η εξουσία, ήταν η διάλυση των οργανώσεων
της εργατικής τάξης (πολιτικών και συνδικαλιστικών). Η βίαιη διά-
λυση των εργατικών ενώσεων είχε ως συνέπεια, καθώς οι εργάτες
δεν μπορούσαν πλέον να αντιδράσουν στις ασύδοτες πρακτικές εκ-
μετάλλευσης του κεφαλαίου, την κατακόρυφη αύξηση των κερδών
του κεφαλαίου, έτσι που στην περίοδο 1929-1941 το ανώτατο 5%
των καταναλωτικών μονάδων στη Γερμανία αύξησε το μερίδιό του
κατά 15%, όταν το αντίστοιχο μερίδιο στις ΗΠΑ (ακόμη και στην Μ.
Βρετανία, Σκανδιναβία κ.ά.) έπεσε κατά 20% (Hobsbawm 1994:170).
Επομένως δεν είναι καθόλου υπερβολικές οι θέσεις που βλέπουν
το φασισμό ως «το μακρύ χέρι του συστήματος», ως την «τρομοκρα-
τική δικτατορία των πιο αντιδραστικών, των πιο σοβινιστικών, των
πιο ιμπεριαλιστικών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου»
(θέση Κομιντερν, 1935).

* Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
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Μια ξέφρενη αντικομμουνιστική
υστερία σαρώνει την Ευρώπη
του νεοναζισμού και την Αμερι-

κή του νεομακαρθισμού. Επίγονοι των
αποικιοκρατών, λιγούρια του Φρήντμαν,
νοσταλγοί των κρεματορίων και μια σει-
ρά αποβράσματα της Ιστορίας, παρέα με
εθελοντές αμόρφωτους , ανιστόρητους,
λούμπεν ναζιστάκια και ανυπόφορα
εφησυχασμένους, έχουν συστρατευτεί
για να ξαναγράψουν την Ιστορία.

Στόχος να ταιριάζει με τη σύγχρονη
εξαθλίωση της δουλειάς, να δίνει άλλοθι
στο εργασιακό κολαστήριο της ανεργίας,
του δεκάωρου και της απληρωσιάς και
να βάζει φωτοστέφανο στους νεοφιλε-
λέδες που ονειρεύονται –εκτός από τις
διακοπές στη Μύκονο– νέα ολοκαυτώ-
ματα, μιαν απέραντη φυλακή, πολλές
Μανωλάδες κι ένα κόσμο γενικευμένης
φαβέλας.

Τα σταφύλια της οργής τα καταβρόχ-
θισαν οι σφήκες, ο Στάινμπεκ είναι δυ-
στυχώς νεκρός, κι επιτέλους σκασμός
οι ρήτορες, πολύ μιλήσανε, στο εξής θα
παίζουνε σ’ αυτό το θίασο μόνο φαντά-
σματα.

Αναδεύεται στο πολυτελές μνημούρι
του ο Λεοπόλδος του Βελγίου. «Ο διοι-
κητής μάς διέταξε να κόψουμε και να
παλουκώσουμε τα κεφάλια όσων αν-
τιστάθηκαν στο Κογκό και να κρεμά-
σουμε σε σχήμα σταυρού τις μανάδες
με τα παιδιά τους». Μαρτυρία μέλους
του μισθοφορικού αποσπάσματος, με
την επωνυμία, «Φιλανθρωπική Διε-
θνής Ένωση της Αφρικής». Δέκα εκα-
τομμύρια Αφρικανοί σφαγιάστηκαν από
τη φιλανθρωπική, ιεραποστολική ένω-
ση, ενώ στην αποκομιδή καουτσούκ
έκοβαν τα χέρια των λιγότερο αποδοτι-
κών της αφρικανικής Μανωλάδας.

Σαλεύει μέσα στο φέρετρό του ο

Τσώρτσιλ. «Τους μισώ τους Ινδούς.
Είναι ζώα κι έχουν ζωώδη θρησκεία.
Αναπαράγονται σαν κουνέλια».1943,
δήλωση για το λιμό της Βεγγάλης. 29
εκατομμύρια Ινδοί πέθαναν από πείνα.
Οι Βρετανοί αποικιοκράτες εξήγαγαν
όλο το σιτάρι και το ρύζι στη Μ. Βρε-
τανία.

Σηκώνονται αργά από το μνήμα τους
οι πρόγονοι του Μεγκελέ και του Αδόλ-
φου. Αυτοί που στις αρχές του 20ου αι-
ώνα έκαναν πρόβα τζενεράλε στο ολο-
καύτωμα σε Γκάνα, Τόγκο, Καμερούν και
Τανζανία, δολοφονώντας το 80% των φυ-
λών, Χερέρο και Νάμα γιατί αντιστάθη-
καν στη Γερμανική αποκιοκρατία.

Η σημερινή Γαλλία διατηρεί γαλλικά
στρατεύματα κι επιχειρεί στρατιωτικά
σε 10 χώρες της Αφρικής, που θεω-
ρούνται πια «ανεξάρτητες» αλλά συν-
τηρούν αδιαλλείπτως τους χορούς των
βρυκολάκων. 

Κι ενώ το 1947 εμείς ματώναμε από
τον εμφύλιο, τον πυροδοτημένο από τον
Σκόμπυ του Τσώρτσιλ, η Αλγερία θρη-
νούσε 100.000 σφαγιασθέντες από τους
Γάλλους μισθοφόρους, της Λεγεώνας
της Τιμής (είναι παλιός ο ανασκολοπι-
σμός της γλώσσας και κάτι φέρνει από
αίμα, τιμή κλπ). 

Το 10% του γαλλικού πληθυσμού εί-
ναι Αλγερινοί, γκετοποιημένοι δουλο-
πάροικοι, ενώ το 70% των φυλακισμέ-
νων σε όλη τη Γαλλία είναι πάλι Αλγε-
ρινοί. Το σκόταδι πέφτει γρήγορα πάνω
απ’ την πόλη του φωτός πριν καν ολο-
κληρωθεί καλά-καλά μισός αιώνας από
το Γαλλικό Μάη.

Γι’ αυτό, όταν ακούω το Αιγαίο να γί-
νεται ποίηση, εγώ πάντα σωπαίνω, αλλά
όταν ακούω για την Ευρώπη του διαφω-
τισμού και των λαών, μου ανεβαίνει το
αίμα στο κεφάλι. Πολλά, πολλά εμετικά

και αιματοβαμμένα από τη γενοκτονία
των Ινδιάνων και τις ιαχές των κονκι-
σταδόρων, ως το μαζικό σεξουαλικό
βιασμό και τη μαζική δολοφονία των
Μάου Μάου από τους Βρετανούς τζέντ-
λεμεν, από τον εκτοπισμό 10 εκατομμυ-
ρίων Ινδών επειδή στραβοκατάπιε σ’ ένα
γεύμα ο Κύριλλος Ράντκλιφ, μέχρι την
αποστολή ζάχαρης με αρσενικό στις φυ-
λές του Αμαζονίου, το βομβαρδισμό των
καταφύγιων στη Ραμάλα, από τους προ-
κατόχους του Τραμπ και τη συνοδοιπο-
ρία του ίδιου στις σφαγές της Γάζας και
της Υεμένης.

Ήπιαν πολύ αίμα οι βρυκόλακες αλ-
λά διψάνε ακόμα. Σ’ αυτό το ίδιο αίμα
βουτάνε το δάχτυλο για να ξαναγρά-
ψουν την Ιστορία των “ίσων αποστάσε-
ων”, χωρίς αιδώ, γιατί ξέρουν ότι έχουν
καταφέρει να φτιάξουν μια τηλεχειρι-
ζόμενη κοινωνία που καταπίνει αμά-
σητες χλαπάτσες.



γράφει η Νίνα Γεωργιάδου

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ

Βρετανός εκπολιτιστης Ο λιμός της ΒεγγαληςΚογκό, αμοιβή για το μάζεμα καουτσούκ

Γερμανός εκπολιτιστής
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Βγήκαν λάμιες στο ποτάμι
σύννεφο έβαλαν γιορντάνι

κι άντρας ζώνει τ’ άρματά του
πάει ταμένος του θανάτου

Και ποιός θα σου κρατήσει
άσπρο στο χορό μαντήλι
μαγιάπριλο του κόσμου

πίκρα περπατάει στα χείλη
άι... γαρούφαλλό μου...
άι... γαρούφαλλό μου...

Αυτές τις λέξεις θα βρει ο ποιητής στα
πέτρινα χρόνια της χουντικής λογοκρισίας
για να τιμήσει, 20 χρόνια μετά τη δολοφονία
του, τον κομμουνιστή ηγέτη Νίκο Μπελο-
γιάννη. Έτσι ώστε όταν οι απριλιανοί λακέ-
δες των ΗΠΑ έπνιγαν στην λάσπη της αντι-
κομμουνιστικής προπαγάνδας κάθε πτυχή
της κοινωνικής ζωής του τόπου, ένα τρα-
γούδι (“Εις μνημόσυνον”, στίχοι Βαγγέλη
Γκούφα) να ξεφύγει από τον έλεγχο και να
ψιθυρίσει στο λαό, την ανάγκη της τιμής και
της μνήμης για τους ήρωες του...

Βγήκαν πάλι οι λάμιες λοιπόν. Γιατί τα ση-
μερινά μυθικά ανθρωποφάγα τέρατα, δεν εί-
ναι άλλοι από τους πολιτικούς απογόνους
αυτών που εύστοχα παρουσιάζονται στο τρα-
γούδι ως λάμιες. Οι δήμιοι του Νίκου Μπε-
λογιάννη ήταν οι συνεργάτες των Γερμανών
στα χρόνια της κατοχής, των Άγγλων και με-
τέπειτα των Αμερικάνων στα χρόνια του εμ-
φυλίου και του βρώμικου μετεμφυλιακού
κράτους. Για να πάρουν μετά τη σκυτάλη τα
τέρατα της επταετίας, και σήμερα οι λάμιες
της Χρυσής Αυγής, αλλά και αυτές που με
τον μανδύα της “αστικής δημοκρατίας” φω-
λιάζουν στη Ν.Δ και τα άλλα κόμματα της δε-
ξιάς και του ΠΑΣΟΚ· και άλλες ακόμη, που
ως γραφίδες των αστικών ΜΜΕ γέμισαν τις
φυλλάδες τους με τον αντικομουνιστικό οχε-
τό του εμφυλίου και της χούντας.

Με αφορμή τα εγκαίνια του “Μουσείου
Νίκου Μπελογιάννη” όλοι αυτοί βρήκαν την
ευκαιρία να αναστήσουν τη ρητορική χυ-
δαιότητα και την αλαζονεία των “νικητών
του 49”. Με μια άθλια ομοβροντία των πιο
αντιδραστικών κύκλων της κυρίαρχης τά-
ξης επιχειρείται μια ακόμη πιο βαθιά τομή
παραχάραξης της ιστορίας, με τις λέξεις
των δοσιλόγων και των χουντικών. Σταχυο-
λογούμε αποσπάσματα από τις εκατοντάδες

δημοσιεύσεις που ακολούθησαν τα εγκαί-
νια του μουσείου.

«Από την άλλη έχουμε ένα Κέντρο και
μια Δεξιά που σχεδόν ζητούν συγγνώμη
επειδή κέρδισαν τον εμφύλιο(...) Ήταν και
αυτό μια αρρώστια της μεταπολίτευσης που
πρέπει κάποτε να τελειώσει.»

Α. Παπαχελάς (29-3, Καθημερινή)
«(...) χαρακτήρισε τον εκτελεσθέντα για κα-
τασκοπεία... «σύμβολο για την ειρήνευση
και τη δημοκρατία»! Αυτός που είχε πολε-
μήσει για να επιβληθεί κομμουνισμός στην
Ελλάδα; (...) Η Δεξιά ευθύνεται αν γίναμε
μια χώρα ηλιθίων, που θα ήθελαν να έχουν
κερδίσει τον Εμφύλιο οι κομμουνιστές(...)
Η δε σιωπή της Ν.Δ. στο συγκεκριμένο πε-
ριστατικό απλώς το επιβεβαιώνει.» 

(Κασιμάτης, Καθημερινή 28/3)
«(...) έχει ακουστεί εδώ ότι ο Μπελογιάννης
αγωνίστηκε για τη δημοκρατία. Διαφω-
νώ(...)».   (Κ. Τασούλας, βουλευτής ΝΔ)
«Για τον αρχισφαγέα του κομμουνιστικού
κόμματος. Για αυτόν που ευθύνεται για τόσα
εγκλήματα εγκαινιάστηκε ένα μουσείο(...)
εμείς το σπίτι του θα το γκρεμίσουμε...»

(Π. Ηλιόπουλος, βουλευτής Χρ. Αυγής) 
«(...) του γνωστού μεγαλοαγωνιστού Κομμου-
νιστο-Συμμορίτη, πράκτορος των Σοβιετικών
Μπολσεβίκων και άρα προδότη της Πατρίδος
μας, σφαγέα των Ελλήνων αδελφών του κατά
την περίοδο του Συμμοριτοπολέμου! «...στον
Εαμοβούλγαρο Μπελογιάννη»!»

(Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος)
«...Στα αρχίδια του ο κόσμος για τον Μπε-
λογιάννη(...) ο πρωθυπουργός είναι θεσμός
του ελληνικού κράτους(...) συνέχεια του ελ-
ληνικού κράτους που ενίκησε την κομμου-
νιστική ανταρσία(...)»          (Θ. Πάγκαλος) 

Σφαγέας, κατάσκοπος, συμμοριτοπόλε-
μος, κομμουνιστική ανταρσία, εαμοβούλ-
γαρος... Λέξεις που αντηχούν ακόμα τις
κραυγές των βασανιστών της Μακρονήσου.
Λέξεις από την άναρθρη και βάρβαρη διά-
λεκτο που μιλούν σχεδόν έναν αιώνα τώρα
οι λακέδες αυτού του πολύπαθου τόπου.

Ανδρείκελα, χρυσαυγίτες με ράσα και πο-
λιτικά, νυν βουλευτές και τελειωμένοι πο-
λιτικά μαϊντανοι, “δημοσιογράφοι” και
“αναλυτές”, όλοι μαζί ένα ετερόκλητο συ-
νονθύλευμα ραγιάδων νάνων, τα έβαλαν με
το δολοφονημένο Μπελογιάννη. 

Σε ρόλο μαέστρου αυτής της αποκρουστι-
κής ορχήστρας βρέθηκε για άλλη μια φορά

η Καθημερινή, η γνωστή σοβαροφανής
ναυαρχίδα της επίσημης αστικής προπαγάν-
δας. Με δεκάδες άρθρα την περίοδο των εγ-
καινίων αποθέωσε το δωσιλογισμό και ανέ-
στησε το λόγο του. Εμφανίστηκε πάλι ως θε-
ματοφύλακας της δημοκρατίας η ίδια εφη-
μερίδα που δια χειρός Κασιμάτη, το 2012 εν-
θουσιασμένη με την άνοδο των νεοναζί, θα
γράψει προκλητικά «Όσοι πιστεύουμε στην
δημοκρατία οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαρι-
στώ” στην Χρυσή Αυγή(...)». Είναι αυτή η ίδια
φυλλάδα-σύμβολο της ξενοδουλείας, που τον
Απρίλη του 1941 κατά την είσοδο των γερμα-
νικών ss στην Αθήνα έγραφε, «Αι γερμανικαί
αρχαί εμφορούμεναι από τας φιλικωτέρας
των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πλη-
θυσμού(...) θα τον συντρέξουν -περί τούτου
δεν υπάρχει αμφιβολία- εις πάσαν θετικήν
και οικοδομητικήν του προσπάθειαν.»

Αυτή λοιπόν η Καθημερινή (και όχι μόνο)
καλούσε όλες αυτές τις μέρες επιτακτικά
τη ΝΔ και τις πολιτικές δυνάμεις της “δε-
ξιάς και του κέντρου” να πάρουν θέση. Ό
λόγος είναι κάτι περισσότερο από φανερός.
Η μέχρι σήμερα παραχάραξη αυτής της
ιστορικής περιόδου δεν τους είναι αρκετή.
Η αφήγηση του “εμφυλίου” με τον τρόπο
που έγινε σε μια προηγούμενη φάση δεν
ικανοποιεί την σύγχρονη αντικομμουνι-
στική υστερία. Ακόμη και αυτός ο “εμφύ-
λιος”, ο προσεχτικά επιλεγμένος όρος
που αποκρύπτει την επέμβαση των Άγ-
γλων και των Αμερικάνων και “απαλλάσ-
σει” από τη ρετσινιά του λακέ τα ενεργού-
μενά τους, τώρα πρέπει να αλλάξει. Πρέ-
πει να παρουσιαστεί ως “κομμουνιστική
ανταρσία”. Για να ξεχαστούν τα αναρίθμητα
εγκλήματα των ταγματασφαλιτών, που μετά
τη Βάρκιζα επέβαλαν στον αριστερό κόσμο
να βγει στο δεύτερο αντάρτικο.

Πρέπει να ονομαστεί “συμμοριτοπόλε-
μος” για να μαθαίνουν οι νεότεροι ότι οι
αριστεροί το 1946 αφορούσαν ένα περιθώ-
ριο, για να θαφτεί η ιστορική αλήθεια που
θέλει το κομμουνιστικό κίνημα να αποκτά
πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στις φλόγες του
Β΄ παγκοσμίου πολέμου και τη μεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού να συσπει-
ρώνεται στις οργανώσεις των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-
ΕΠΟΝ. Για να ξεχαστεί ότι αυτή ήταν η
πραγματικότητα στα 1944 και γι’ αυτό απαι-
τήθηκε η ξένη επέμβαση για την αποτροπή
της έκφρασης αυτής της πλειοψηφίας.

Σελίδες 
από την ιστορία



γράφει ο Βασίλης Πετράκης

Βγήκαν λάμιες στο ποτάμι, 
σύννεφο έβαλαν γιορντάνι...

....άι γαρούφαλλό μου...



Πρέπει να “ξανακαταδικαστούν” οι αγω-
νιστές της εθνικής αντίστασης ως “κατάσκο-
ποι”, για να λοιδορηθεί ο αγώνας του λαού
για εθνική ανεξαρτησία και να αθωωθούν οι
πραγματικοί κατάσκοποι των Άγγλων και των
Αμερικάνων, οι ίδιοι που λίγο πριν υπηρε-
τούσαν τους Γερμανούς. “Αι γερμανικαί αρ-
χαί” υπηρετήθηκαν τότε και πάντα από την
Καθημερινή και τους ομοίους της.

Πρέπει, όπως γράφει και ο Παπαχελάς,
να τελειώσουν τα μισόλογα και να επαινε-
θούν οι νικητές του εμφυλίου. Και όπως
“εξηγεί” ο –γνωστός και ως καταδότης–
Πάγκαλος, ο πρωθυπουργός ως εκπρόσω-
πος του ελληνικού κράτους να υποχρεωθεί
να μιλάει από την μεριά αυτών των νικητών.

Και προϋπόθεση για να συμβούν όλα αυτά
αποτελεί και η αποδόμηση των ηρώων. Για
αυτό το λόγο, ο Μπελογιάννης ήρωας μέσα
στους ήρωες, πρέπει να κατεδαφιστεί από
το βάθρο στο οποίο, δικαίως, τον έχει βάλει
ο ελληνικός λαός.

Γιατί ο Μπελογιάννης απέδειξε πως οι
κομμουνιστές “αγαπούν την Ελλάδα με την
καρδιά και το αίμα τους”. Γιατί με τη ζωή,
το έργο και τη θυσία του υπήρξε σύμβολο
του αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Αυτή
την ανεξαρτησία που τόσο μισούν οι ξένοι
προστάτες και η ντόπια μεγαλοαστική τάξη,
αυτήν που απεχθάνονται και πολεμούν οι
κάθε λογής (όπως οι παραπάνω) απολογη-
τές της πολιτική τους.

Γιατί ο Μπελογιάννης, αφιέρωσε τη ζωή
του για να ξημερώσουν μέρες ειρήνης και
δημοκρατίας σε “αυτό το μαραζωμένο” τό-
πο. Σε μια Ελλάδα που γνώριζε μόνο τον αυ-
ταρχισμό και την τυραννία, πάλεψε για να ρι-
ζώσουν οι προοδευτικές ιδέες και τα ορά-

ματα της σοσιαλιστικής κοινωνίας, αφιερώ-
θηκε ολόψυχα στον αγώνα για να ανατείλει
ο νέος κόσμος.

Γιατί η αυταπάρνηση και η αδιάλλακτη
στάση που κράτησε απέναντι στον εχθρό, ο
τρόπος που άφοβα και ολόψυχα υπηρέτησε
τη λαϊκή υπόθεση συνιστούν έναν ύμνο στο
ανθρώπινο μεγαλείο, στον “νέο άνθρωπο”
που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Γιατί το
παράδειγμά του αποτελεί μια διαχρονική
καταγγελία απέναντι σε κάθε σκέψη υπο-
χώρησης, παραχώρησης και συμβιβασμού.

Αυτόν τον Μπελογιάννη φοβούνται οι κυ-
ρίαρχοι, 65 χρόνια μετά την εκτέλεσή του.
Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθούν να μετατρέ-
ψουν έναν αγωνιστή σύμβολο σε “πράκτο-
ρα” και “σφαγέα”· Όμως όσα όπλα, όσα μέ-
σα και αν έχουν στη διάθεσή τους είναι
ανήμποροι να κρύψουν τον ήλιο. Ο λαός
αναγνωρίζει τους ήρωές του από “την καρ-
δία και το αίμα τους”. 

Η σεμνότητα του Νίκου Μπελογιάννη, το
χαμόγελό του, η στάση και ο λόγος του χα-
ράζουν βαθιά την καρδιά και τη μνήμη των
λαϊκών ανθρώπων. Μπροστά σε αυτή την
ευγενική, γεμάτη πίστη και ιδανικά φιγούρα
του Μπελογιάννη δεν υποκλίθηκε μόνο ο
ελληνικός λαός, αλλά ολόκληρη η προοδευ-
τική ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος με το γα-
ρύφαλλο, ατενίζοντας το εκτελεστικό από-
σπασμα “υποχρέωσε” τον Πικάσο να σταθεί
απέναντι στο τελάρο του, τον Ναζίμ Χικμέτ
και τον Πωλ Ελυάρ να κρατήσουν την πένα
τους και εκατοντάδες ακόμη ανθρώπους
των γραμμάτων και των τεχνών απ’ όλο τον
κόσμο να εμπνευστούν και να εμπνεύσουν.
Αυτό τον ήρωα δεν μπορούν να τον μολύ-
νουν οι παλιοί και σύγχρονοι νενέκοι με τη

βρώμικη προπαγάνδα τους. Τα επίθετα που
προσπαθούν να του προσάψουν δεν έχουν
σχέση με τη φιγούρα του ανθρώπου που τό-
σο εύστοχα αποτύπωσε ο Πικάσο. 

Και όπως οι λαοί αναγνωρίζουν τους
ήρωες που βγήκαν από τα σπλάχνα τους,
έτσι μπορούν να αναγνωρίσουν και τους εχ-
θρούς τους. Είτε αυτοί είναι κήρυκες του μί-
σους με άμφια, είτε παίρνουν την όψη μιας
εύκαμπτης πένας, ή πολύ περισσότερο όταν
γίνονται κόπιες των χιτλερικών τεράτων. Εί-
ναι βέβαιο ότι οι λάμιες αυτές θα πάρουν
στην ιστορία την θέση που τους αξίζει.

Όπως είναι επίσης βέβαιο ότι η απολογία
του Νίκου Μπελογιάννη θα στέκει σαν μια
ιστορική σπάθα πάνω από τα κεφάλια όλων
αυτών των τεράτων. 

«(...) γιατί ο κόσμος το ‘χει τούμπανο τι
ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί στην Ελλά-
δα(...) Οι κομμουνιστές δεν είναι όργανα
των ξένων. (...) Μπορεί ποτέ όργανα των ξέ-
νων να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μεγαλει-
ώδες κίνημα; Ποιος ξένος πράκτορας δίνει
με τέτοια απλοχεριά τη ζωή του, όπως τη
δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές; (...)Τη δί-
νουν για ν’ ανατείλει στην ανθρωπότητα ένα
καλύτερο, ευτυχισμένο αύριο, που αυτοί δε
θα το ζήσουν. Ποιο όργανο των ξένων μπο-
ρεί να προσφέρει τη ζωή του σ’ έναν τέτοιο
μεγάλο σκοπό; ...Αγαπάμε την Ελλάδα και
το λαό της περισσότερο από τους κατηγό-
ρους μας. Το δείξαμε όταν κινδύνευε η
ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ακεραιότη-
τά της και, ακριβώς, αγωνιζόμαστε για να
ξημερώσουν στη χώρα μας καλύτερες μέ-
ρες χωρίς πείνα και πόλεμο. Για το σκοπό
αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυ-
σιάζουμε και τη ζωή μας».
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Ακολουθούν εκτεταμένα αποσπάσματα
του άρθρου.

«(...)μολονότι προερχόμενοι από τους
κόλπους της σκληροπυρηνικής Δεξιάς, οι
πραξικοπηματίες συνέβαλαν τελικά στον
πλήρη εκδημοκρατισμό της Δεξιάς και δια-
μέσου αυτής και της χώρας(...) αν και επι-
χείρησαν να κρατήσουν την κοινωνία στά-
σιμη, να την παγώσουν δηλαδή, συνέβαλαν
τελικά με έμμεσο τρόπο στον ραγδαίο αξια-
κό και πολιτισμικό εκσυγχρονισμό της.
Ιδωμένη λοιπόν από την οπτική του παρόν-
τος, η δικτατορία είτε δεν εμπόδισε τον πο-
λιτικό και κοινωνικό εκσυγχρονισμό της
χώρας είτε τον υποβοήθησε(...)

(...)Στη λογική αυτή, ο ομαλός εκδημο-
κρατισμός ήταν ανέφικτος την εποχή εκεί-
νη για μια σειρά λόγων και, επομένως, το
πραξικόπημα ήταν αναπόφευκτο, αλλά επί-
σης συνιστούσε εκ των πραγμάτων τον πιο
πιθανό δρόμο προς τη δημοκρατία(...)

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που
σχετίζονται με την ερμηνεία και την αποτί-
μηση της δικτατορίας είναι το θέμα της λαϊ-
κής αποδοχής της. Δεν υπάρχουν ασφαλείς
δείκτες για να μετρηθεί, όμως αρκετοί αν-
τικειμενικοί παρατηρητές της εποχής κά-
νουν λόγο για μια επιφανειακή μεν αλλά
πλατιά αποδοχή. Πράγματι, η δικτατορία
ταυτίστηκε με μια εποχή μεγάλης οικονο-
μικής ανόδου και αισιοδοξίας, με την κο-

ρύφωση ουσιαστικά του μεταπολεμικού ελ-
ληνικού οικονομικού θαύματος. Η χώρα
αστικοποιήθηκε, η οικοδομική δραστηριό-
τητα γνώρισε δόξες, το οδικό δίκτυο επε-
κτάθηκε, ο εξηλεκτρισμός της χώρας ολο-
κληρώθηκε και πραγματοποιήθηκαν μεγά-
λης κλίμακας ξένες επενδύσεις. Παρά τις
αυταρχικές πρακτικές του καθεστώτος,
πολλές τέχνες άνθησαν και η νεολαία προ-
σέγγισε μαζικά τα δυτικά πρότυπα διασκέ-
δασης, κατανάλωσης και ζωής.

Η διαδικασία κοινωνικού εκσυγχρονι-
σμού είχε, βέβαια, ξεκινήσει πριν από τη
δικτατορία, αλλά εκείνη την επιτάχυνε(...)

Η δικτατορία ξεπεράστηκε εύκολα και
γρήγορα. Ισως γιατί υπήρξε ένα μικρό διά-
λειμμα δίχως μεγάλη σημασία(...) Ισως πά-
λι, γιατί χωρίς αυτήν, ο πολιτικός και κοι-
νωνικός εκσυγχρονισμός της χώρας να είχε
απαιτήσει πολύ πιο μακρόχρονες και επί-
πονες διαδικασίες. Η δικτατορία είναι σαν
ένα από αυτά τα μεγάλα παλιά έπιπλα που
δεσπόζουν σε ένα δωμάτιο τόσο πολύ που
δεν τα παρατηρούμε ποτέ.

Στάθης Ν. Καλύβας καθηγητής Πολιτι-
κής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale.»

Αν δεν ζούσαμε σε αυτές τις επικίνδυνες
εποχές, τα όσα αναφέρει ο Καλύβας θα κρί-
νονταν ανάξια σχολιασμού και θα αφήνον-
ταν απλά στην κριτική του γέλιου. Επειδή

όμως, κάθε άλλο παρά άδολα, ο Καλύβας
και η Καθημερινή παρουσιάζουν τη χούντα
έτσι όπως δεκαετίες τώρα επιχειρεί να την
παρουσιάσει η “σκληροπυρηνική δεξιά”, οι
απολογητές, οι απόγονοι και οι νοσταλγοί
του φασισμού, οφείλουμε να παραθέσουμε
απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα στα
οποία η φιλοχουντική προπαγάνδα κερδίζει
τα τελευταία χρόνια έδαφος:

1. Όλο το κείμενο του ανιστόρητου “πο-
λιτικού επιστήμονα” Καλύβα το διαπερνά
μια αυθαίρετη παραδοχή ότι η επικράτηση
της δημοκρατίας, όπως και όλα τα καλά του
πολιτισμού στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα
του Απριλιανού πραξικοπήματος! Όπως χα-
ρακτηριστικά και ύπουλα σημειώνει στην
εισαγωγή του κειμένου του «Είτε μας αρέ-
σει είτε όχι, η σημερινή πραγματικότητα εί-
ναι σε κάποιο, μάλλον όχι ασήμαντο, βαθμό
προϊόν και της δικτατορίας». Και αφού στη
συνέχεια μας ενημερώνει ότι η χούντα επι-
τάχυνε τον εκδημοκρατισμό (!) με λογικά
άλματα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο
εκδημοκρατισμός και ο εκσυγχρονισμός
της χώρας χωρίς την επταετία θα είχε απαι-
τήσει πιο “μακροχρόνιες και επίπονες δια-
δικασίες”! Το να αποσπάς όμως ένα ιστο-
ρικό γεγονός από τις γενικότερες εξελίξεις
και το πεδίο της ταξικής πάλης, αντιμετω-
πίζοντάς το σαν μην συνέβαινε τίποτε άλλο
εκείνη τη στιγμή, καταλήγοντας σε αυθαί-
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Απροκάλυπτοι οι έπαινοι της “Καθημερινής” για την χούντα

Γ
ια όσους παρακολουθούν την Καθημερινή, το άρθρο “Μια παράδοξη κληρονομιά” (δια χειρός Σ. Καλύβα-18/6/2017) που αποτελεί
έναν ύμνο στην περίοδο της επταετίας, δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του ιστορικού ρόλου αυτής της εφημερίδας,αλλά και
των αλλεπάλληλων –υστερικά αντικομμουνιστικών– άρθρων που φιλοξενούν, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, οι σελίδες της.

Ήταν μάλιστα τέτοιου μεγέθους ο έπαινος των έργων του απριλιανού πραξικοπήματος, που η Καθημερινή αναγκάστηκε να επανέλθει
“διορθωτικά”, με νέο άρθρο δια χειρός Π. Μανδραβέλη αυτή τη φορά, για να υπενθυμίσει στο αναγνωστικό κοινό την “αξιωματική”
της θέση υπέρ της δημοκρατίας!

Δεν είναι σκοπός του άρθρου να ασχοληθεί με τον ειδικό ρόλο του αρθρογράφου, ο οποίος γίνεται φανερός από το ίδιο το βιο-
γραφικό του. Ο αμερικανοθρεμένος καθηγητής του Γέιλ έχει αναλάβει [αυτόβουλα(;). όχι πάντως αυτοχρηματοδοτούμενα] να συμβάλει
καθοριστικά στο ξαναγράψιμο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, χρησιμοποιώντας το μελάνι της πιο μαύρης αντίδρασης που
γέννησε ο τόπος. Η πένα του Σ. Καλύβα έρχεται κατ’ αρχήν να αθωώσει και μετά να εξυμνήσει, κατά περίπτωση, τους συνεργάτες
των Ναζί, τα τάγματα ασφαλείας, το μεταβαρκιζιανό καθεστώς των δολοφόνων και των τυράννων της Μακρονήσου, το μετεμφυλιακό
κράτος των εκτελέσεων και των διωγμών και –ως φυσική συνέχεια αυτών– την χούντα. Γενικώς αποστολή του Καλύβα είναι να
απενοχοποιήσει ό,τι γέννησε ο ραγιαδισμός και φασισμός στην Ελλάδα και να αμαυρώσει κάθε ιδέα και δράση της αριστεράς. 

Θα έλεγε κανείς, ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει την νεοελληνική ιστορία ο Σ. Καλύβας έχει στην ουσία, το
περιεχόμενο μιας δήλωσης μετάνοιας του 47. Και από αυτή την άποψη, εγείρει πολλά ζητήματα το γεγονός ότι μεταξύ άλλων (αν-
τίστοιχης ή όχι τοποθέτησης) ο εν λόγω, ήταν ένας από τους ομιλητές στο ιστορικό συνέδριο που οργάνωσε (16-18/6/2017) το
Πάντειο Πανεπιστήμιο για την επταετία 67-74.

Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα αποκτά άλλη διάσταση όταν το άρθρο του Καλύβα, με την σφραγίδα της “επιστημονικής
τεκμηρίωσης”, το φιλοξενεί εφημερίδα που αποτελεί ναυαρχίδα της κυρίαρχης αστικής προπαγάνδας. Και παρά τον γνωστό
ιστορικό ρόλο της Καθημερινής (στην υπεράσπιση της ναζιστικής κατοχής, αλλά και αυτόν που έπαιξε σε όλα τα γεγονότα από
τότε μέχρι σήμερα), δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αυτοί που δίνουν όρκους πίστης,
υποτίθεται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και το σύνταγμά της, με ιδιαίτερη ευκολία, προχωρούν σε απροκάλυπτους διθυ-
ράμβους για τη χούντα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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ρετα συμπεράσματα, όχι απλά δεν συνιστά
“πολιτική επιστήμη”, αλλά ιστορικό κρετι-
νισμό... επιπέδου Yale.

Ώστε η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν ήταν
το αποτέλεσμα των πολύχρονων αιματηρών
αγώνων ενός λαού, ενάντια στο μεταβαρκι-
ζιανό καθεστώς, το μετεμφυλιακό μοναρ-
χοφασισμό και τη χούντα, αλλά το πολιτικό
παιδί των συνταγματαρχών! Με τον ίδιο
τρόπο μπορεί αργότερα ο “πολιτικός επι-
στήμονας” να καταλήξει ότι η δημοκρατία
στην Ελλάδα γεννήθηκε στη Μακρόνησο,
όπως άλλωστε έχουν σπεύσει να δηλώσουν
οι πολιτικοί του πρόγονοι από το 1947.

2. Το πρώτο παράδοξο από την επιβολή
της χούντας, σύμφωνα με τον Καλύβα και
την Καθημερινή, ήταν ο “πλήρης” εκδημο-
κρατισμός της Δεξιάς! Για να μην μιλήσου-
με για τις άλλες παρατάξεις της ελληνικής
δεξιάς, οι διάφοροι Μπαλτάκοι, οι Βορίδι-
δες και οι Γεωργιάδηδες που φωλιάζουν
μέσα στη ΝΔ αποτελούν πραγματικά την
απόδειξη του “πλήρους” εκδημοκρατισμού
της δεξιάς, ενδεικτικού του πώς αντιλαμ-
βάνεται το περιεχόμενο της έννοιας ο κα-
θηγητής.

3. Το δεύτερο παράδοξο, σύμφωνα πάντα
με τον καθηγητή και την Καθημερινή, είναι
ότι οι πραξικοπηματίες “συνέβαλαν τελικά
με έμμεσο τρόπο στον ραγδαίο αξιακό και
πολιτισμικό εκσυγχρονισμό”!

Εδώ πραγματικά η λογική σηκώνει τα χέ-
ρια ψηλά. Αν με τον αξιακό και πολιτισμικό
εκσυγχρονισμό εννοεί τις αξίες των κρετί-
νων-εγκληματιών που βρέθηκαν 7 χρόνια
στην εξουσία και τις περίφημες σε αισθη-
τική και περιεχόμενο γιορτές και φιέστες
που πρόσφερε η χούντα στον ελληνικό λαό,
τότε κάθε σχόλιο περισσεύει. Αν πάλι με το
“έμμεσο τρόπο” εννοεί τις αξίες και τον πο-
λιτισμό που υιοθέτησαν και δημιούργησαν
όσοι αντιστάθηκαν και πολέμησαν μέσω
των έργων τους τη χούντα (και διώχθηκαν
για αυτό), αλλά τα χρεώνει στην χούντα, τότε
σύμφωνα με τον Καλύβα, για τα κατορθώ-
ματα του ανθρώπινου πολιτισμού, θα πρέ-
πει σε κάθε περίπτωση να ευγνωμονούμε
τους τυράννους όπου γης. 

4. Αφού αναρωτιέται ο καθηγητής για τη
λαϊκή αποδοχή της χούντας, συμφωνεί ότι
“αρκετοί αντικειμενικοί παρατηρητές της
εποχής κάνουν λόγο για μια επιφανειακή
μεν αλλά πλατιά αποδοχή”. Τόσο απλά και
τόσο τεκμηριωμένα! Αρκετοί αντικειμενικοί
παρατηρητές! Φοβεροί οι επιστήμονες του
Γέιλ! Και η Καθημερινή μαζί. Κατέληξε λοι-
πόν η επιστήμη ότι η χούντα είχε έρεισμα,
ότι οι καθυστερήσεις στην έκφραση της λαϊ-
κής αποδοκιμασίας και αντίστασης δεν ήταν
αποτέλεσμα φόβου και τρομοκρατίας.

Κάτι όμως που εύκολα αναγνωρίζει ο
καθηγητής ως αιτία της απήχησης του
ΕΑΜ στον ελληνικό λαό. Σε σχετικό έργο

του για τον εμφύλιο θα σημειώσει ότι πολ-
λοί Έλληνες προσχώρησαν στο ΕΑΜ «γιατί
απλούστατα δεν είχαν άλλη επιλογή, κα-
θώς το ΕΑΜ δεν δίσταζε να τιμωρήσει πα-
ραδειγματικά όσους παράκουαν τις εντο-
λές του». Το ίδιο απλούστατα λοιπόν για το
“ευαίσθητο ζήτημα” της αποδοχής της
χούντας αποφάνθηκαν οι αντικειμενικοί
παρατηρητές! Πρόκειται για γνωστή έγκυρη
ιστορική πηγή του Καλύβα.

5. Προς επιβεβαίωση των “αντικειμενι-
κών παρατηρητών”, ο Καλύβας δεν θα δι-
στάσει να αναφερθεί στο περίφημο οικο-
νομικό θαύμα της χούντας. Ο μεγάλος μύ-
θος της ακροδεξιάς προπαγάνδας, αυτής
που γκεμπελίστικα επαναλαμβάνει ότι η
χούντα εκμηδένισε το χρέος, βρίσκει φιλο-
ξενία στις σελίδες της Καθημερινής. Το
“οικονομικό θαύμα” που εκτόξευσε το δη-
μόσιο χρέος από τα 32 δισ δραχμές στα 114
δισ μέσα σε μόλις 7 χρόνια. Το ίδιο οικο-
νομικό θαύμα που στο ίδιο διάστημα τετρα-
πλασίασε το εμπορικό έλλειμμα, αύξησε
τους φόρους για τα πλατιά λαϊκά στρώματα
και τους μείωσε για τις μεγάλες επιχειρή-
σεις και τους εφοπλιστές. 

Το οικονομικά θαύμα των λακέδων των
ΗΠΑ, που παρέδωσαν μια χώρα και ένα λαό
στα ξένα συμφέροντα, βαθαίνοντας την
ολόπλευρη εξάρτηση της χώρας πρώτα και
κύρια απο τις ΗΠΑ. 

Όσο για την αστικοποίηση, τους δρόμους
και τον ηλεκτρισμό, ήταν τα αναγκαία βή-
ματα για μια χώρα που βίωνε την καπιτα-
λιστική οικοδόμηση. Και έγιναν με το χει-
ρότερο δυνατό τρόπο για το λαό και τον τό-
πο· και μόνο οι πολεοδομικές εικόνες της
περιόδου είναι αρκετές για την απόδειξη
αυτού. Οι απολογητές της χούντας περιγρά-
φουν το φαινόμενο σαν να είναι μοναδικό,
σαν να μην ξανάγιναν δρόμοι στην Ελλάδα.
Το περίφημο “οικονομικό θαύμα” της χούν-
τας βουτηγμένο στα σκάνδαλα, το ραγιαδ-
σμό και προσαρμοσμένο πλήρως στην εξυ-
πηρέτηση των ξένων συμφερόντων και της
ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, σήμανε μόνο
νέα δεινά για τον ελληνικό λαό.

6. Προς ενημέρωση του καθηγητή και
της Καθημερινής η “δικτατορία ξεπερά-
στηκε εύκολα και γρήγορα” και φάνηκε
“μικρό διάλειμμα δίχως μεγάλη σημασία”
ίσως για τους κατοίκους της Αμερικής,
τους χουντικούς και τους οπαδούς τους,
όχι πάντως για τον ελληνικό λαό. Για τον
λαό που έχοντας χύσει από το ‘40 ποτάμια
αίματος για την ανεξαρτησία, την δημοκρα-
τία και την ελευθερία του, έβλεπε μια δρά-
κα αμερικανοκίνητων ανδρείκελων να του
στερούν τα ιδανικά για τα οποία έδωσε
ηρωικές μάχες. Για ένα λαό που συνέχιζε
να ζει σε καθεστώς τρόμου και βασανιστη-
ρίων, από τους χώρους δουλειάς μέχρι τα
μπουντρούμια της ασφάλειας, για τον λαό

που αντιστάθηκε στις “αξίες και τον πολι-
τισμό” της χούντας, με αποκορύφωμα την
ηρωική εξέγερση του πολυτεχνείου που
βάφτηκε στο αίμα, αυτά τα 7 χρόνια φάνη-
καν ατελείωτα!

7. Από τις εμβριθείς αναλύσεις και τις
ιστορικές ανασκαφές που πραγματοποιεί
ο Καλύβας για να εξηγήσει-δικαιολογήσει
την επιβολή της χούντας στην Ελλάδα,
απουσιάζει (κατά την προσφιλή τακτική
των φιλοχουντικών) η παραμικρή αναφο-
ρά στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και στο
ρόλο του. Αφού αναφέρει κάτι ακατάλη-
πτα για την “αδυναμία των πολιτικών ελίτ
να λειτουργήσουν συναινετικά τη δεκαετία
του 60” καταλήγει ότι το πραξικόπημα
ήταν αναπόφευκτο. Σαν τη ζέστη τον Ιού-
λιο δηλαδή.

Δεν χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να
εξηγήσουμε και να παραθέσουμε επιχει-
ρήματα για το ρόλο των ΗΠΑ στο πραξικό-
πημα. Δεν χρειάζεται να πούμε το παρα-
μικρό για το πως κατηύθυναν τις απριλια-
νές μαριονέτες τους. Ούτε να αναρωτη-
θούμε γιατί μια σύγχρονη μαριονέτα του
Yale κάνει ότι αγνοεί τους λόγους και τους
υπεύθυνους της επιβολής της απριλιανής
χούντας.

Θέλοντας όμως να συνδράμουμε τον κα-
θηγητή και την Καθημερινή στην αναζήτηση
της ιστορικής αλήθειας, προσφέρουμε ένα
ιστορικό ντοκουμέντο που ίσως βοηθήσει 

Ο Αμερικάνος στρατηγός Βαν Φλητ θα
δηλώσει, για την απριλιανή χούντα στο Βή-
μα στις 30/9/1967: “Η στρατιωτική κυβέρ-
νησης της Ελλάδας έσωσε την Αμερική από
ένα νέο Βιετνάμ”

Με το φόβο ότι στο επόμενο σχετικό πό-
νημα του Καλύβα η αποσόβηση του πολέ-
μου, μπορεί να παρουσιαστεί ως μια ακόμα
ευεργεσία της αμερικανοκίνητης χούντας
προς τον ελληνικό λαό...

Η μάχη της ιστορικής μνήμης
Η αναθεώρηση της ιστορίας με τους νέ-

ους όρους που επιθυμεί ο ιμπεριαλισμός,
η ξένη και ντόπια αντίδραση είναι παρούσα.
Μπορεί να μην προχωράει τόσο“ραγδαία”
όσο θα ήθελε ο Καλύβας και η Καθημερινή,
και γι’ αυτό δημοσιεύματα όπως αυτό να
προκαλούν την οργή και το χλευασμό του
δημοκρατικού κόσμου. 

Όμως είναι παρούσα. Και αυτό γιατί οι
εχθροί των λαών γνωρίζουν ότι η ιστορική
αλήθεια είναι ένα αναγκαίο και ισχυρό όπλο
για τους αγώνες τους. Αν χαθεί η ιστορική
αλήθεια για τα γεγονότα που σημάδεψαν
τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα και τον κόσμο,
τότε η παγκόσμια αντίδραση θα έχει σημει-
ώσει ένα καίριο χτύπημα. Γι’ αυτό είναι επι-
τακτική ανάγκη να δώσουμε αυτή τη μάχη
με γνώση, θάρρος και αυταπάρνηση. Τη μά-
χη της μνήμης. 
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Κάποια στοιχεία για τη Διδασκαλική
Ομοσπονδία Ελλάδας

Δεν έχουμε σκοπό να αναφερθούμε στην ιστορία της Διδασκαλι-
κής Ομοσπονδίας της Ελλάδας. Σκοπός μας η παρουσίαση πτυχών,
κομματιών της ιστορίας της, ειδικότερα στις αρχές της και μάλιστα
σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, «διδασκάλισσες», και
τη συμβολή τους στη συγκρότηση των συνδικαλιστικών οργάνων
των εκπαιδευτικών, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε –η οποία χρονικά απλώνεται
σε μία μακρόχρονη περίοδο πλέον των δύο δεκαετιών (1919-1939)–
οι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δάσκαλοι και
μόνο την περίοδο αυτή, υπήρξαν η πολυπληθέστερη κατηγορία των
δημοσίων υπαλλήλων.

Με βάση τα στοιχεία που μας παρέχει η ΕΣΥΕ κατά το έτος
1927 υπάρχουν συνολικά 36.762 δημόσιοι υπάλληλοι (χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται οι στρατιωτικοί) εκ των οποίων 12.125, δη-
λαδή ποσοστό περίπου 33%, είναι οι εκπαιδευτικοί του χώρου.

Στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι οι δάσκαλοι
της συγκεκριμένης περιόδου, αποτελούν την πρώτη κατηγορία δη-
μοσίων υπαλλήλων που υιοθετούν και εφαρμόζουν πρακτικές της
εργατικής οργάνωσης σε συνδικαλιστικό επίπεδο και προχωρούν
στη συγκρότηση, πέρα από τους πρωτοβάθμιους εκπαιδευτικούς
Συλλόγους, ενιαίας Πανελλαδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης,
αντιλαμβανόμενοι προφανώς τις δυνατότητες και διεξόδους που
προσφέρει για την προώθηση των σκοπών και των στόχων τους.

Οι διαδικασίες συγκρότησης της Ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεκινούν το πρώτο μισό του 1919,
χρονολογία που συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου που συνη-
θίσαμε να ονομάζουμε Μεσοπόλεμο, και ολοκληρώνονται με το ιδρυ-
τικό συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, το Μάρτη του 1922.

Αν κάποιος επιθυμεί να ερευνήσει τις αιτίες μιας τέτοιας «πρώι-
μης» συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων
συνδικαλιστικής συγκρότησης, μπορεί να σημειώσει ως μία από
αυτές, ασφαλώς όχι μοναδική, τη σοβαρότατη μείωση της αγορα-
στικής αξίας των μισθών των δασκάλων κατά 50% στην πολεμική
πενταετία που προηγείται, 1914-1918, την επακόλουθη τιμαριθμική
έκρηξη των χρόνων του Πρώτου Παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού Πο-
λέμου. Οπωσδήποτε όμως θα αποτελούσε έλλειψη να θεωρήσει το
σοβαρό αυτό γεγονός ως τη μοναδική αιτία. Κάτι τέτοιο θα άφηνε
στην άκρη παράγοντες και γεγονότα της περιόδου, εγχώρια και διε-
θνή, που βάζουν έτσι κι αλλιώς καθοριστικά τη σφραγίδα τους στις
εξελίξεις. Ωστόσο και μόνο το γεγονός μιας τέτοιας σοβαρότατης
μείωσης στους πραγματικούς μισθούς των δασκάλων και μόνο η
θύμηση της ενδεικτικής για πολλά πράγματα φράσης, «δασκαλά-
κος», είναι αρκετά για να μας «ικανοποιήσουν», σε ένα βαθμό.

Είναι δεδομένο, διαπιστωμένο και σήμερα, περίοδο κατά την

οποία οι εκπαιδευτικοί ως κλάδος στο πλάι ασφαλώς της εργατικής
τάξης και των εργαζόμενων στη χώρα, γνωρίζουν ανάλογο κατα-
ποντισμό σε περίοδο ειρήνης (εκτός των άλλων και μισθολογικό,
ζώντας συνεχή φτωχοποίηση), πως οι οικονομικές «πιέσεις» δεν
αποτελούν επαρκή παράγοντα για την ανάπτυξη μαζικής, συλλο-
γικής δράσης, συγκρότησης, μαζικοποίησης, αλλά και ταξικού
προσανατολισμού.

Δεν είναι λίγες οι φορές στην ιστορία, όπου ανάλογα φαινόμενα,
ιστορικά γεγονότα και εξελίξεις, όταν δε μπολιάζονται με πρωτο-
πόρες θεωρίες και ιδεολογία, με ταξικό πρόσημο, οδήγησαν σε
εκτεταμένη μοιρολατρία, απογοήτευση και ηττοπάθεια ή πυροδό-
τησαν ατομικές στρατηγικές «επιβίωσης». Σωστότερο ασφαλώς
είναι να πούμε πως οι εργατικές και λαϊκές συνειδήσεις σε αυτές
τις περιπτώσεις μπολιάζονται από αντίθετες προς τα πραγματικά,
τα ταξικά τους συμφέροντα ιδεολογίες και θεωρία, που τις κατευ-
θύνουν σε τέτοιου είδους μονοπάτια, δημιουργώντας μία αίσθηση
αιωνιότητας, παντοδυναμίας του ταξικού αντίπαλου και ακινησίας.
Τα πάντα βέβαια κρίνονται στο επίπεδο των συσχετισμών ή σω-
στότερα στο επίπεδο που το εργατικό και λαϊκό κίνημα –και το εκ-
παιδευτικό ως αναπόσπαστο κομμάτι του– μαζικοποιείται, οργα-
νώνεται, συγκροτείται και μάλιστα προς ταξική κατεύθυνση. Το
νόημα που δίνει ο κάθε εργαζόμενος στην οικονομική πίεση, συμ-
πίεση, εκμετάλλευση, εφόσον νοηματοδοτηθεί προς την κατεύ-
θυνση της μαζικής, συλλογικής, οργανωμένης δράσης, περνώντας
από χίλιους δυο δρόμους και μονοπάτια, οδηγεί προς τη συγκρό-
τηση. Η θεωρία μάλιστα που είναι πρωτοπόρα, που κινείται προς
την απελευθέρωση των εργαζόμενων από τα δεσμά εν τέλει της
εκμετάλλευσης, αποτελεί τον κρίσιμο και θεμελιακό παράγοντα
γι’ αυτήν την εξέλιξη αλλά και παραπέρα.

Η ιδεολογία, θεωρία παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο. Παίζει πρω-
ταρχικά το ρόλο στην κυοφορία ριζοσπαστικών αντιλήψεων στο
χώρο της εκπαίδευσης την περίοδο αυτή, αντιλήψεις όπως η κα-
τανόηση της σχέσης του δασκάλου με το κράτος ως σχέση εργάτη
προς εργοδότη, την αντικατάσταση της εικόνας δασκάλου-λειτουρ-
γού, αν ποτέ υπήρξε, με αυτή του δάσκαλου-εργαζόμενου που απο-
καλύπτει την κοινωνική, εργασιακή σχέση του εκπαιδευτικού, κα-
τεβάζοντάς την από τα θεωρητικά νεφελώματα και κατασκευές
στην κοινωνική πραγματικότητα.

Και βέβαια η είσοδος των αντιλήψεων αυτών ενισχύονται από
διεθνείς εξελίξεις, όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση, η άνθηση
του εργατικού κινήματος στην Ευρώπη στις αρχές της περιόδου
του Μεσοπολέμου, αλλά και από εσωτερικούς, όπως η ίδρυση της
ΓΣΕΕ το 1918 και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλά-
δας- ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ).

Το γεγονός επίσης πως οι δάσκαλοι καταλαμβάνουν από βαθ-
μολογική-μισθολογική άποψη τις πιο χαμηλές βαθμίδες της δη-
μοσιοϋπαλληλίας, γειτονεύοντας περισσότερο από άλλους με την

Σελίδες
από την ιστορία Όψεις της συμβολής των γυναικών εκπαιδευτικών

στη συνδικαλιστική συγκρότηση
των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση



γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος

Οι γυνΑίκες 
την περίΟδΟ τΟυ ΜεςΟπΟλέΜΟυ
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εργατική τάξη αποτελεί παράγοντα που συντελεί στη ριζοσπαστι-
κοποίηση και την αλλαγή αντιλήψεων σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Πέρα λοιπόν από την ενασχόληση της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας με τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα της περιόδου (δημοτικι-
σμός) κατατείνει αρχικά στην αναγνώριση από τους ίδιους τους
δασκάλους ως ο μόνος και γνήσιος εκπρόσωπος των συμφερόντων
τους και από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως ο «έγκυρος συνομιλη-
τής» για τα επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου. Μία προσπάθεια
όχι εύκολη σε μια εποχή που θεωρούνταν αδιανόητο οι δημόσιοι
υπάλληλοι, ως κρατικοί υπάλληλοι, να εναντιωθούν στο κράτος
που αποτελούν κομμάτι του, τμήμα του.

Ας σημειώσουμε την καίρια συμβολή των επιφανών του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου, Δελμούζου, Τριανταφυλλίδη και Γληνού στα της
εκπαίδευσης της περιόδου, αλλά και στα των εκπαιδευτικών.

Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου - Οι Ελληνίδες «διδασκάλισσες»

Από το 1919, έτος το οποίο ορίζει την έναρξη της περιόδου, μέχρι
το 1939, η πολιτική αστάθεια είναι αυτή που χαρακτηρίζει την επο-
χή. Μέσα σε 8 έτη, 1920-1928, παρελαύνουν 34 κυβερνήσεις, υπάρ-
χουν διαδοχικά πραξικοπήματα, όμως συμβαίνουν και μεγάλης
ιστορικής σημασίας γεγονότα όπως η Μικρασιατική εκστρατεία και
καταστροφή, η μεγάλη καπιταλιστική κρίση του 1929, η μεταξική
δικτατορία. Γεγονότα τεράστιας εμβέλειας και ακτινοβολίας όπως
η Οκτωβριανή επανάσταση και η έναρξη του έπους της οικοδόμησης
του πρώτου προλεταριακού κράτους στον κόσμο, με όλες τις κο-
σμογονικές συνέπειές του στους εργαζόμενους των χωρών.

Η μικρασιατική καταστροφή επιφέρει σημαντικές μεταβολές
στη χώρα με την άφιξη 1.500.000 προσφύγων, μεταβολές που γί-
νονται αντιληπτές σε όλα τα επίπεδα. Η έντονη αστικοποίηση της
περιόδου οδηγεί στην εμφάνιση και του λεγόμενου φεμινιστικού
κινήματος στην Ελλάδα.

Έτσι το 1920 έχουμε την εμφάνιση του «Συνδέσμου για τα δι-
καιώματα της Γυναίκας», με εμβληματική την παρουσία των κ. Μα-
ρίας Νεγρεπόντη, Μαρίας Σβώλου και Αύρας Θεοδωροπούλου.

Ενδεικτικό στοιχείο της δεινής κοινωνικής θέσης της γυναίκας
στην Ελλάδα είναι η αγραμματοσύνη, η καταδίκη τους στον αναλ-

φαβητισμό σε τεράστια ποσοστά! Το 1930 το 70% των γυναικών
άνω των 30 ετών είναι αγράμματες! Το ότι ένα τέτοιο συντριπτικό
ποσοστό αναλφαβητισμού κατέτρυχε το γυναικείο πληθυσμό στα
χρόνια αυτά, αποτέλεσε σίγουρα λόγο πλάι σε άλλα ζητήματα, όπως
η φτώχεια και η εξαθλίωση των πλατιών λαϊκών μαζών. Ο αναλ-
φαβητισμός, πέρα από τις διαφοροποιήσεις του φύλου, κινείται
σε υψηλά επίπεδα. Ο αναλφαβητισμός μάλιστα των γυναικών, απο-
τέλεσε επίσης και το πρόσχημα των κυβερνώντων ώστε να μη δοθεί
δικαίωμα ψήφου και εκλογής, παρά τις πρώτες κινήσεις πολιτικών
που γινόταν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πρώιμο κίνημα των γυναικών, οι διεκδικήσεις τους, εκτός
του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αφορούσαν και στην
εκπαίδευση των γυναικών, στην εργασία, την ισότητα στην αμοιβή,
την κατοχύρωση του δικαιώματος να προσλαμβάνονται σε όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες και να ανέρχονται ισότιμα με τους άντρες στην
ιεραρχία των διαφόρων επαγγελμάτων.

Την ίδια περίοδο γίνονται τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της.
Το 1914 ήδη έχουμε ίδρυση σειράς «Αστικών Σχολείων» και «Δι-
δασκαλείων Θηλέων». Το 1917 επιδιώκεται να δοθούν λύσεις για
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μόρφωση των γυναικών με ίδρυση
Γυμνασίων και Ελληνικών Σχολείων και το 1921 ιδρύεται η «Ανωτέρα
Γυναικεία Σχολή», διετούς φοίτησης με σκοπό να παρέχει ιστορική,
καλλιτεχνική, φιλοσοφική και κοινωνιολογική μόρφωση.

Το 1927 το Σύνταγμα προβλέπει εξαετή, υποχρεωτική και δω-
ρεάν εκπαίδευση και το 1929 ψηφίζεται νόμος για μικτή Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Το 1934 η «Εφημερίς των Βαλκανίων» πραγματοποιεί έρευνα
για τις επαγγελματικές τάσεις της νεολαίας, χρησιμοποιώντας στοι-
χεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η έρευνα δείχνει πως η
πλειονότητα των γυναικών της εποχής κατευθύνονται σε επαγγέλ-
ματα όπως της δασκάλας, της μαίας και της νοσοκόμας. Στο διδα-
σκαλικό μάλιστα κλάδο η ανοδική πορεία της συμμετοχής των γυ-
ναικών θορυβεί τους άνδρες δασκάλους, ώστε το 1924-1925 αμ-
φισβητείται η ισομισθία αντρών και γυναικών.

Σημαντική είναι η παρουσία των γυναικών κατά τη δεκαετία
1920-1930 και στο χώρο των παιδαγωγικών περιοδικών, με θεμα-
τολογία όπως η συνεκπαίδευση των δύο φύλων, ο δημοτικισμός
και η σημασία του, η «Νέα Αγωγή», το διδασκαλικό έργο κ.α.

Η γενικότερη ανάπτυξη βιοτεχνίας, του δημόσιου τομέα, αλλά
και η ανάπτυξη στα χρόνια αυτά μιας εύρωστης και πολυπληθούς
εργατικής τάξης οδηγεί στη διεκδίκηση μεγαλύτερης συμμετοχής
εκ μέρους των γυναικών. Οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς μπαίνουν πιο
ορμητικά στην παραγωγή. Στη βιομηχανία το 1920 το 20% των ερ-
γατριών είναι γυναίκες- ποσοστό φανερά μεγαλύτερο από το 16%
του 1917, που αυξάνεται ασφαλώς τα επόμενα χρόνια. Ένα τέτοιο
γεγονός δεν μένει απαρατήρητο και παρουσιάζεται από χώρους
της εποχής με τρόπο ειδυλλιακό. Οι ειδυλλιακές τους όμως περι-
γραφές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κρύψουν την πραγ-
ματικότητα της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της τεράστιας εκ-
μετάλλευσης. Ύστερα μάλιστα από τη μικρασιατική εκστρατεία και
τον ερχομό των προσφύγων, η άνοδος της συμμετοχής των γυναι-
κών στη βιομηχανία, στην εργατική τάξη της χώρας είναι ραγδαία,
με ολόκληρους κλάδους όπως η ταπητουργία, η υφαντουργία αλλά
και η καπνοβιομηχανία, η χαρτοποιία και η χημική βιομηχανία να
πλημμυρίζουν από αυτές.

Στα πρώιμα αυτά χρόνια προλεταριοποίησης των γυναικών η
πλειοψηφία των γυναικών δεν είναι οργανωμένες ή δε γίνονται δε-
κτές στα επαγγελματικά τους σωματεία και η διεκδίκηση καλύτε-
ρων όρων εργασίας και ζωής πραγματοποιείται μέσω των οργα-
νώσεων των αστών φεμινιστριών. Εξαίρεση αποτελούν οι καπνερ-
γάτριες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις του καπνεργατικού
κινήματος.

Επιστρέφοντας στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων να σημει-
ώσουμε επίσης πως για όλη την περίοδο που μας ενδιαφέρει συ-
νεχίζονται έντονα οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας ως προς το φύ-
λο, η υποτίμηση της γυναικείας εργασίας- το 1935 στα εκκαθάρισης
και αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών απαγορεύεται για
παράδειγμα η πρόσληψη παντρεμένων γυναικών με παιδιά και
μόνο κατ’ εξαίρεση προσλαμβάνονται σε θέσεις εκπαιδευτικών,
γραμματέων, δακτυλογράφων, τηλεφωνητριών, νοσοκόμων ή κα-
θαριστριών.
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Μαρία Σβώλου Αύρα Θεοδωροπούλου
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Στην ιστορία της
Εκπαίδευσης και για
την περίοδο που ανα-
φερόμαστε θα πρέπει
να αναφερθεί ασφα-
λώς η Ρόζα Ιμβριώτη
λόγω του ρόλου της
στα Μαρασλειακά και
της συμμετοχής της
στο περιοδικό «Νέα
Αγωγή». Η Ιμβριώτη

είναι άλλωστε γνωστή για την εκπαιδευτική
της δράση, για τη φεμινιστική της παρουσία
και το έργο της και κυρίως για τη μετέπειτα
συμμετοχή της στο κομμουνιστικό κίνημα. Με
βοηθό το προφίλ της, αστικής καταγωγής, με
σημαντικό μορφωτικό και κοινωνικό κεφά-
λαιο, σε εποχές κατά τις οποίες ο αριθμός των
γυναικών με πανεπιστημιακή μόρφωση πα-
ραμένει απελπιστικά διψήφιος. Προφανώς
και πρόκειται για εμβληματική φιγούρα, μαζί
με τα ονόματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τι θα συμβεί όμως αν θελήσουμε να ονο-
ματίσουμε μία από τις χιλιάδες δασκάλες τις
περιόδου- ο αριθμός τους ανέρχεται στις

5000, ή πολύ περισσότερο να μνημονεύσουμε και να εξιστορήσουμε
τη συμβολή όλων αυτών στα εκπαιδευτικά ζητήματα; Τότε το τοπίο
σκοτεινιάζει και μέσα από όλον αυτόν τον «ωκεανό» διδασκαλισσών
δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε ελάχιστες –αναφέρονται για πα-
ράδειγμα η Ζαχαρούλα Ναυπλιώτου και η Ελένη Στεργιοπούλου και
μάλιστα όχι τόσο για το παιδαγωγικό τους έργο– άλλωστε μας λείπει
μελέτη που να αναφέρεται στις καθημερινές παιδαγωγικές πρακτικές
των εκπαιδευτικών του Μεσοπολέμου, αλλά για τη δράση τους στο
χώρο του φεμινισμού και του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού της επο-
χής. Παρόλα αυτά μπορούμε να υποστηρίξουμε πως για τις χιλιάδες
ανώνυμες «διδασκάλισσες» το τοπίο είναι παρόμοιο σε ένα βαθμό,
βάζοντας τα θεμέλια και της δικής τους συνδικαλιστικής δράσης σε
συνδυασμό με τη συνολικότερη πορεία και διαδικασία συγκρότησης
των συνδικαλιστικών όπλων των εκπαιδευτικών. Η ιστορία και στην
προκειμένη περίπτωση δεν είναι μόνο ιστορία των προσωπικοτήτων,
αλλά είναι μάλλον ιστορία των πολλών που τις περισσότερες φορές
αγνοούμε το όνομά τους. Δε γίνεται όμως να αγνοήσουμε το ρόλο τους.

Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, έγινε ορατό απ’ όσα παρα-
πάνω αναφέρθηκαν, πως το επάγγελμα της δασκάλας αποτέλεσε μία
από τις ελάχιστες επαγγελματικές διεξόδους της γυναίκας. Με πα-
γιωμένη την αντίληψη του «φυσικού προορισμού» των γυναικών στην
«κουζίνα ή το σαλόνι» ανάλογα με την κοινωνική τάξη, η εργασία επ’
αμοιβή προσκρούει εκτός των άλλων και σε ηθικές, κοινωνικές και
νομικές αντιλήψεις και εμπόδια.

Η ενασχόληση με τα παιδιά δικαιολογείται κοινωνικά ως φυσική
προέκταση, συνέχεια του ρόλου τής γυναίκας στην οικογένεια. Απο-
τέλεσμα: το 40% του διδασκαλικού σώματος του Μεσοπολέμου το
αποτελούν γυναίκες.

Άλλωστε και κατά τη συγκρότηση των πρώτων διδασκαλικών
Συλλόγων, στον κλάδο τα εμπόδια εισόδου δεν είναι τόσο μεγάλα
και οι γυναίκες δεν αποκλείονται από αυτούς, όπως για παράδειγμα
συμβαίνει σε άλλους εργασιακούς χώρους. Υπάρχει μία μακρό-
χρονη παρουσία τους στο επάγγελμα, ένας σημαντικότατος αριθμός
που βοηθούν να ξεπεραστούν οι όποιες αντιρρήσεις και εμπόδια
εμφανίζονται στους υπόλοιπους υπαλληλικούς και εργατικούς χώ-
ρους την περίοδο αυτή.

Είναι χαρακτηριστικότατος ο τίτλος μιας από τις πρώτες διδασκα-
λικές οργανώσεις που έδρασε κατά τα χρόνια 1908-1922, «Πανελ-
λήνιος Ένωσις Δημοδιδασκάλων Αμφοτέρων των Φύλων»! Το ό,τι
βέβαια υπάρχει μία τέτοια διαχωριστική αναφορά προδίδει έτσι κι
αλλιώς τις υπόγειες ή και φανερές αντιπαραθέσεις.

Σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία η Διδασκαλική Ομοσπονδία
δεν έχει ακόμη ιδρυθεί και λειτουργούν πάνω κάτω είκοσι τοπικοί
διδασκαλικοί Σύλλογοι, στο Σύνδεσμο Δημοδιδασκάλων Πειραιώς ο
οποίος καλύπτει 160 περίπου δασκάλους και δασκάλες της περιοχής,
παρότι σε όλη τη χώρα οι δασκάλες ήταν λιγότερες σε σχέση με τους
δασκάλους, εκεί είναι τριπλάσιες από αυτούς! 120 «διδασκάλισσες»
έναντι 40 δασκάλων και στις εκλογές που πραγματοποιούνται για το
πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγονται 3 γυ-
ναίκες και 2 άντρες. Η περίπτωση φέρνει στο νου την παροιμία, «σαν
τη μύγα μες στο γάλα». Σε χρονική περίοδο που οι γυναίκες σε θέσεις
κλειδιά του πρώιμου συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών
είναι ασήμαντη, μία τέτοια κατάσταση θεωρείται ύβρις. Και βέβαια
ο έλεγχος χάνεται όταν, πρόεδρος του Συνδέσμου αναδεικνύεται γυ-
ναίκα, η Ζαχαρούλα Ναυπλιώτου. Οι άντρες εκπαιδευτικοί, 40 στον
αριθμό, πραγματοποιούν ξεχωριστή συγκέντρωση, απαιτούν την πα-
ραίτηση της προέδρου υπέρ ενός εκ των ανδρών, την αντικατάσταση
μίας εκ των τριών εκλεγμένων ώστε να επανέλθει η «τάξη», ειδάλλως
ο μόνος δρόμος είναι η αποχώρηση από το Σύνδεσμο! Οι γυναίκες
απορρίπτουν, οι άντρες αποχωρούν και δημιουργούν ξεχωριστό Σύλ-
λογο και οι γυναίκες ανταπαντούν μετονομάζοντας το Σύλλογό τους
σε «Σύνδεσμο Διδασκαλισσών»!

Ο «Σύνδεσμος Διδασκαλισσών Πειραιώς», πρώτος και μοναδικός
αμιγής σύλλογος γυναικών στην ιστορία του εκπαιδευτικού συνδι-
καλισμού, επέδειξε εντυπωσιακή δράση τα επόμενα χρόνια. Υπήρξε
το πρώτο διδασκαλικό σωματείο που, σπάζοντας το γλωσσικό συν-
τηρητισμό, τάσσεται μαχητικά υπέρ των δημοτικιστών και της γλωσ-
σοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Στη συνέχεια επιδίδεται σε αγώνες υπέρ της ισομισθίας αντρών
και γυναικών εκπαιδευτικών (ο μισθός των γυναικών υπολειπόταν
κατά το 1/5 των αντρών). Όταν πλέον η ισομισθία κατακτιέται και
εδραιώνεται στην πράξη (1922) οι δασκάλες την επιβάλλουν και στα
ιδιωτικά σχολεία στον Πειραιά, υπογράφοντας, όλες, διορισμένες και
μη «Πρωτόκολλο τιμής» να μη δεχθούν εργασία με κατώτερο μισθό
των αντρών.

Ο Σύνδεσμος τέλος συμμετείχε δραστήρια στις δύσκολες διαδι-
κασίες συγκρότησης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, εξασφαλίζον-
τας επιπλέον μία καταστατική ρύθμιση: να συμμετέχει πάντοτε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης μία γυναίκα, και (πράγματι καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσο-
πολέμου στο πενταμελές συμβούλιο συμμετέχουν τέσσερις άντρες
και μία γυναίκα).

Το παράδειγμα του Συνδέσμου στον Πειραιά δείχνει μέσα από ποι-
ές οδούς και διαδικασίες προχώρησε η συνδικαλιστική οργάνωση
και δράση των εκπαιδευτικών την περίοδο του Μεσοπολέμου, από
την πλευρά των γυναικών. 

Παίζουν έτσι κι αλλιώς σημαντικότατο ρόλο σ’ αυτές, αγνοούμε
τα περισσότερα στοιχεία, γνωρίζουμε εμβληματικές προσωπικό-
τητες και ελάχιστα γεγονότα, τα οποία όμως είναι ενδεικτικά και
διαφωτιστικά.

Σε μία περίοδο πρώιμης συνδικαλιστικής συγκρότησης και δρά-
σης, ο εκπαιδευτικός κλάδος των δασκάλων αναδεικνύεται πρωτο-
πόρος στη συνδικαλιστική συγκρότηση, συγκριτικά με άλλους του
δημοσίου. Ενεργός υπήρξε ο ρόλος των γυναικών εκπαιδευτικών με
δράση που πολλές φορές αγνοούμε λόγω έλλειψης στοιχείων αλλά
οπωσδήποτε σημαντική!

Σελίδες
από την ιστορία

Ρόζα Ιμβριώτη
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Μετά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο αλλάζουν όλες οι γεωπολιτικές
ισορροπίες στον πλανήτη. Τα κράτη σχηματοποιούνται κυρίως
γύρω από τις ΗΠΑ-ΕΣΣΔ, μπαίνοντας σ’ αυτό που ονομάστηκε
Ψυχρός Πόλεμος. Η ΕΣΣΔ, που βγαίνει με αναβαθμισμένο πο-
λιτικό κύρος από τη συντριβή του φασισμού, ακολουθεί εκφυ-
λιστική πορεία με τρεις σταθμούς.

Πρώτον, το 20ο συνέδριο που βάζει τις βάσεις για την παλι-
νόρθωση. Δεύτερον, την επέμβαση στην Τσεχοσλοβακία όταν
αναδεικνύεται σαν σοσιαλιμπεριαλιστικό κράτος. Τρίτον, την
εποχή της περεστρόικας και την ολοκληρωτική διάλυσή της
από τους Γκορμπατσώφ – Γέλτσιν.

Οι ΗΠΑ μετά την επίδειξη ισχύος σε Χιροσίμα – Ναγκασάκι
(1945) καταλαμβάνουν τα σκήπτρα από τον αγγλικό ιμπεριαλι-
σμό, ο οποίος, παρ’ ότι στο στρατόπεδο των νικητών, βγαίνει
βαριά λαβωμένος από τον πόλεμο.

Τον Απρίλη του 1945 με πρωτοβουλία των ΗΠΑ ιδρύεται ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, στα χνάρια της κοινωνίας των
Εθνών (ΚΤΕ), στον οποίο πρωτοσυμμετέχουν 50 χώρες (και η
Ελλάδα). [Σήμερα ο ΟΗΕ περιλαμβάνει το σύνολο των χωρών
του πλανήτη, έχοντας 15μελη Συμβούλιο Ασφαλείας στο οποίο
μόνιμα μέλη με δικαίωμα veto είναι οι ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία,
Γαλλία και Κίνα]. Γρήγορα οι ΗΠΑ, στη «λογική» του σχεδίου
Τρούμαν και του δόγματος Μάρσαλ (βοήθεια στη Δυτ. Ευρώπη
ως αντίβαρο της ΕΣΣΔ) ιδρύουν το ΝΑΤΟ (1948), ενώ αργότερα
η ΕΣΣΔ απαντά με την ίδρυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας
(1955) και της οικονομικής συνεργασίας με τις ανατολικές σο-
σιαλιστικές χώρες μέσω της ΚΟΜΕΚΟΝ.

Οι χώρες που βρίσκονται δυτικά της ΕΣΣΔ (Πολωνία, Ουγ-
γαρία, Ανατολική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία, Ρουμανία, Γιουγ-
κοσλαβία, Αλβανία και Βουλγαρία), καθώς και η Μογγολία με-
τατράπηκαν σε Λαϊκές Δημοκρατίες. Η Γερμανία χωρίστηκε
στα δύο και το Βερολίνο χωρίστηκε σε 4 τομείς κατοχής 

Αγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία και ΕΣΣΔ
Η έναρξη της ψυχροπολεμικής εικοσαετίας αρχίζει με τον

εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, όπου ο μιλιταρισμός των ΗΠΑ

παίρνει τη σκυτάλη από την Αγγλία, και τελειώνει γύρω στο ’70
με την ολοκληρωτική ήττα των Αμερικανών σε όλες τις χώρες
της Ινδοκίνας.

Ενώ στην αρχή του 20ου αιώνα είχαμε τοπικές εξεγέρσες
αγροτικού χαρακτήρα και τοπικής εμβέλειας, αργότερα φούν-
τωσαν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, ως αποτέλεσμα
πολλών παραγόντων της αποσύνθεσης της παλιάς αποικιοκρα-
τίας, της ενδυνάμωσης του σοσιαλιστικού ρεύματος και της
ανάπτυξης εθνικής συνείδησης στις χώρες του γ΄ κόσμου.

Ο Γ΄ κόσμος
Ήδη από το 1920 άρχισαν να αναπτύσσονται τα ΚΚ, ιδιαίτερα

στην Ασία. Προηγείται η Κίνα και ακολουθούν η Ινδονησία, το
Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Κορέα. Παράλληλα με το Κομμου-
νιστικό Κίνημα αναπτύσσονται κόμματα μικροαστικά ή αγρο-
τικά, καθώς και διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις που
επηρεάζονται από σοσιαλιστικές ιδέες. Δίπλα στις επαναστα-
τικές λαϊκές δυνάμεις δρουν διάφοροι σύμμαχοί τους από τα
αγροτικά και μικροαστικά στρώματα.

Μετά τη λήξη του β΄ παγκόσμιου πολέμου και την αλλαγή
φρουράς από τον εγγλέζικο στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό,
καθώς και μετά την ταπεινωτική ήττα των γιαπωνέζων, τερά-
στιες αλλαγές συμβαίνουν στο γ΄ κόσμο.

Η νίκη της κινέζικης επανάστασης διαδραματίζει καταλυτικό
ρόλο. Όχι μόνο γιατί οι Κινέζοι κομμουνιστές κατάφεραν να
συντρίψουν το γιαπωνέζικο μιλιταρισμό και την αντιδραστική
κλίμα του Τσανγκ Κάι Σεκ, αλλά και γιατί –κυρίως– το ΚΚ Κίνας
και ο Μάο Τσε Τουνγκ αποδείχτηκαν οι συνεπέστεροι υποστη-
ρικτές των επαναστατικών, αντιϊμπεριαλιστικών και εθνικοα-
πελευθερωτικών κινημάτων.

Η εικοσαετία 1950-1970 σημαδεύεται από τα παρακάτω γε-
γονότα υψίστης σημασίας:

• Από την αντιπαράθεση ΗΠΑ-ΕΣΣΔ για το μοίρασμα των
σφαιρών παγκόσμιας επιρροής.

• Από το φούντωμα των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων,
με βασικές εστίες αυτές της Μέσης Ανατολής και την Ινδοκίνα.
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Εισαγωγή: Πώς να αντιμετωπίζουμε την Ιστορία
Το τελευταίο διάστημα οι αστοί ιστορικοί και οι αναθεωρητικές σχολές προσπαθούν επίμονα και

συστηματικά να ξαναγράψουν την ιστορία, θεωρώντας ότι οι «ηττημένοι», έχοντας ισχυρές
προσβάσεις στο χώρο της διανόησης, έχουν θέσει και τα ιστορικά τους αποτυπώματα.

Εμείς αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα με το βλέμμα του ιστορικού υλιστή. Δηλαδή με ιστορικότητα
(τοποθέτηση του γεγονότος στον χώρο-χρόνο), με το κριτήριο των αντιθέσεων και πάντα μέσα από

το πρίσμα της πάλης των τάξεων. Αντίθετα οι ιδεαλιστές και οι παραφυάδες τους βλέπουν τα
πράγματα ως απαρίθμηση γεγονότων (γραμμικά) 

και ως τυχαία, ενώ την ιστορία ως παρέλαση προσωπικοτήτων.
Τελευταία, το ρεύμα του λεγόμενου μενταμοντερισμού προσπαθεί να θεμελιώσει το λόγο του

περνώντας από τη γενική ιστορία στις μικροϊστορίες (αφηγήσεις), χτυπώντας τη σχέση αιτίου-
αποτελέσματος με τη θεωρία του τυχαίου-διαφορετικού και βάζοντας στη θέση των γενικών

συνόλων του μαρξισμού (π.χ. τάξεις) ομάδες ανθρώπων (μαύροι, γυναίκες, περιθωριακοί κ.λπ.).
Το μεταμοντέρνο είναι μία παραλλαγή του ιστορικού ιδεαλισμού και τη συνεισφορά του την είδαμε

την τελευταία εικοσαετία δύο τουλάχιστον φορές.



γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Σημειώσεις για τη δεκαετία 1950-1970
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• Από τη διάσπα-
ση του σοσιαλιστι-
κού στρατοπέδου
(ΕΣΣΔ/Κίνα) και την
Πολιτιστική Επανά-
σταση (1966) ως
απάντηση στην κα-
πιταλιστική παλι-
νόρθωση.

• Από το ξέσπα-
σμα των νεολαιϊστικών κινημάτων στη Δυτ. Ευρώπη και του κι-
νήματος των μαύρων στις ΗΠΑ.

Το 1950-53 διεξάγεται ο πόλεμος στην Κορέα, στον οποίο
πήραν μέρος και ελληνικά στρατεύματα. Η αποφασιστική
στάση της Κίνας του Μάο Τσετούνγκ αναγκάζει τους δυτικούς
ιμπεριαλιστές σε συμβιβασμό/ανακωχή.

Το 953 πέθανε ο Ι. Β. Στάλιν και η ομάδα Χρουτσώφ ετοιμάζει
το γνωστό πραξικόπημα/στροφή στο 20ο συνέδριο του 1956.

Το 1955 ιδρύεται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως στρατιωτική
απάντηση στο ΝΑΤΟ (1949) κι ένα χρόνο αργότερα το 1956 ο
εθνικιστής Νάσερ διώχνει τους ξένους από το Σουέζ και οι Αγ-
γλογάλλοι επιχειρούν αποτυχημένη επέμβαση.

Το 1962 εκδηλώνεται η «κρίση των πυραύλων» της Κούβας.
Ο Φ. Κάστρο προσεγγίζει τη Μόσχα, δέχεται σοβιετικούς πυ-
ραύλους με πυρηνικές κεφαλές, οι ΗΠΑ αποκλείουν την Κούβα
και ο Χρουτσώφ έρχεται σε συμβιβασμό με τον Κένεντυ, αφού
οι ΗΠΑ απέτυχαν παταγωδώς να κυριεύσουν την Κούβα (Από-
βαση στον κόλπο των Χοίρων).

Η ηγεσία της ΕΣΣΔ (Χρουτσώφ) προβάλλει τη θεωρία της ει-
ρηνικής συνύπαρξης με τις ανερχόμενες ΗΠΑ.

Αμέσως μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΣΣΔ που συνοδεύτηκε από
θεατρική κίνηση απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, το ΚΚ
Κίνας δημοσιεύει τις προτάσεις για τη γενική γραμμή του Διε-
θνούς Κομμουνιστικούς Κινήματος (14/6/1963) με τις οποίες
επισημοποιείται η ρήξη Κίνας – ΕΣΣΔ.

(Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις Ιστορικές Εκ-
δόσεις, σε μετάφραση του αείμνηστου Ισαάκ Ιορδανίδη)].

Αν στην αρχή του 20ου αιώνα και μέσα από τις φλόγες του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου συγκροτείται το πρώτο αντιαποικιακό
ρεύμα που φέρνει την ανεξαρτησία σε δεκάδες χώρες, τα λε-
γόμενα «30 ένδοξα χρόνια» (1950-1980) οι ιμπεριαλιστές δέ-
χονται ισχυρά πλήγματα στον Γ΄ κόσμο. Η αντίθεση λαός/Ιμ-
περιαλισμός αναδείχνεται κυρίαρχη ανάμεσα στις τρεις υπό-
λοιπες σοσιαλισμός/ καπιταλισμός, ενδοϊμπεριαλική, αστι-
κή τάξη/εργατική τάξη. Λίγο νωρίτερα στο Βελιγράδι (1961)
Γιουγκοσλαβία, Αίγυπτος, Ινδία συγκροτούν το λεγόμενο Κί-
νημα των Αδεσμεύτων με το Μακάριο της Κύπρου να βρίσκεται
στη δεξιά πτέρυγα, τους Τίτο/Νάσερ στο κέντρο και τον Σου-
κάρνο της Ινδονησίας στ’ αριστερά.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι από το 1960 οι χώρες του γ΄ κό-
σμου έχουν πλειοψηφία στον ΟΗΕ, αλλά αφ’ ενός οι αποφάσεις
είναι συμβουλευτικές, αφ’ ετέρου οι δυτικές χώρες δολοπλο-
κούν και μηχανορραφούν ασύστολα. 

Ήδη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο υπογράφουν το 1957 τη σύ-
σταση της Ευρ. Κοινότητας Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που αποτελεί τον
προπομπό της Ευρ. Ένωσης και ισχυρό πολιτικό πονοκέφαλο
στις ΗΠΑ, αφού οξύνει παραπέρα τον ενδοϊμπεριαλιστικό αν-
ταγωνισμό.

Αλλά το βασικό αντιαμερικανικό όπλο είναι το εθνικο-απε-
λευθερωτικό αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα στο γ΄ κόσμο. Ο Μάο
Τσετουνγκ συνοψίζει το νέο σύνθημα, που συμπληρώνει το
γνωστό, «προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», ως εξής:
«Τα κράτη θέλουν ανεξαρτησία. Τα έθνη θέλουν απελευθέ-
ρωση και οι λαοί την επανάσταση».

Και το ΚΚ Κίνας ανοίγει με σφοδρότητα και αναλυτικότητα
την αντιπαράθεση με το συμβιβασμένο ρεβιζιονισμό της ΕΣΣΔ,
αλλά και τον εκφυλισμένο ευρωκομμουνισμό, στα εξής σημεία:

• Επανάσταση και ειρηνικό πέρασμα (επαναστατικός ή κοι-
νοβουλευτικός δρόμος).

• Ειρηνική συνύπαρξη με τον ιμπεριαλισμό ή συνεπής αν-
τιϊμπεριαλιστική πάλη.

• Παλλαϊκό κράτος στο σοσιαλισμό ή δικτατορία του προλε-
ταριάτου.

• Συνέχιση της ταξικής πάλης στο σοσιαλισμό ή παλινόρ-
θωση της αστικής δικτατορίας.

[Σημαντικό για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τις ουσια-
στικές αντιπαραθέσεις είναι το βιβλίο «Διαφορές ανάμεσα στο
κομμουνιστικό κίνημα» (εξαντλημένη έκδοση), καθώς επίσης
για το ζήτημα της «Ειρηνικής συνύπαρξης» το ανάλογο βιβλίο
του ΚΚ Κίνας – Άρθρο της εφημ. Κόκκινη Σημαία 11/12/1963.] 

Το αντιϊμπεριαλιστικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στις
χώρες της «ζώνης των θυελλών» (δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα
κινήματα ονομάζονται FLN δηλαδή Μέτωπο Εθνικοαπελευθε-
ρωτικό σαν το ΕΑΜ) «συμπληρώθηκαν» στην καρδιά των ανα-
πτυγμένων καπιταλιστικών κρατών από τις εξεγέρσεις των φοι-
τητών, με κορύφωση το λεγόμενο Γαλλικό Μάη. Τα κινήματα
των μαύρων (όπως οι Μαύροι Πάνθηρες στις ΗΠΑ), γυναικών,
φοιτητών που στρέφονταν ενάντια στον αλαφιασμένο βιομηχα-
νικό καπιταλισμό, τις κοινωνικές διακρίσεις και την ακραία κα-
ταπίεση όλων των τάξεων και στρωμάτων, των έγχρωμων, των
αλλοδαπών, των «μη κανονικών» εμπνεύστηκαν τόσο από τον
γ΄ κόσμο, όσο και από την Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα.

Μπορεί να έμειναν μετέωρα και λειψά, πρώτον γιατί έλειπε
το μαζικό κομμουνιστικό κόμμα και δεύτερον γιατί απέτυχαν
να συγχωνευθούν με την εργατική τάξη των χωρών τους. Ωστό-
σο το τρίγωνο Κίνα – Γ΄ κόσμος – Κινήματα στη Δύση δημιούρ-
γησε φόβο τόσο στις άρχουσες τάξεις όσο και στο συμβιβα-
σμένο και εκφυλισμένο ρεβιζονισμό σε ΕΣΣΔ και αναθεωρητές
σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. (Οι λεγόμενοι ευρωκομμουνιστές
αργότερα… εξαερώθηκαν). Οι τελευταίοι με λύσσα και υποκρι-
σία απύθμενη κατάγγειλαν το ΚΚ Κίνας και τα νεαρά μ-λ κόμ-
ματα για «εξαλλοσύνη», τυχοδιωκτισμό και εξτρεμισμό!

Στη χώρα μας η διορισμένη από το ΚΚΣΕ νέα ηγεσία του ΚΚΕ
με τους Κολιγιάννη-Παρτσαλίδη έπραξε ακριβώς το ίδιο.

Οι ΗΠΑ αντιδρούν μανιασμένα. «Φυτεύουν» όπου μπορούν
στρατιωτικές δικτατορίες ή κυβερνήσεις πολιτικών ανδρεικέ-
λων. Η στρατιωτικοφασιστική αμερικανοκίνητη δικτατορία στις
21/4/67 μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά για τους εξής λόγους:

• Πρώτον, οι ΗΠΑ θέλουν να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαί-
ους και τη Ρωσία «φυτεύοντας» στην καρδιά των Βαλκανίων
μία χούντα υποτελών.

• Δεύτερον, ο παλαιοαστικός κόσμος, το παλάτι και το δίδυμο
Καραμανλή – Παπανδρέου αδυνατούσε να ελέγξει το ογκούμενο
λαϊκό κίνημα.

• Τρίτον, οι ΗΠΑ ήθελαν μια γερή βάση στην Ανατολική Με-
σόγειο για να επιτεθούν στον αραβικό κόσμο. Τρεις μήνες μετά
τη χούντα, το Ισραήλ εξαπολύει αιφνιδιαστικά τον «πόλεμο των
6 ημερών», καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα τα υψώματα του Γκο-
λάν από τη Συρία και τη Γάζα από την Αίγυπτο.

Αλλά η δεκαετία του ’70 τελειώνει με δραματικό και οδυνηρό
τρόπο για τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Οι ΗΠΑ αναγκάζονται
να αποχωρήσουν ταπεινωτικά από Βιετνάμ – Καμπότζη – Λάος
(όπως είκοσι χρόνια πριν οι Γάλλοι) και η κυβέρνηση Νίξον –
Κίσινγκερ δέχεται ισχυρό πλήγμα. Ένας επαναστατικός αντια-
μερικανικός αέρας σαρώνει τον πλανήτη. Η πετρελαϊκή κρίση
του 1973 επιτείνει τους σπασμούς στον ιμπεριαλιστικό κόσμο.

Σελίδες
από την ιστορία
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Με αφορμή τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, την οποία είχα ανα-
λάβει να διοργανώσω, όταν υπηρετούσα στο Γυμνάσιο Σο-
ρωνής της Ρόδου, το 2010, προβληματίστηκα πολύ και ως

προς τη μορφή της και ως προς το περιεχόμενό της. Η ιδέα να επα-
ναλάβω μια εορταστική εκδήλωση με όλα τα στερεότυπα στοιχεία
των προηγούμενων ετών –ίδιων κι απαράλλαχτων από τα δικά μου
μαθητικά χρόνια– που θα αντιμετωπιζόταν, ως επί το πλείστον, με
αδιαφορία και βαρεμάρα από την πλειονότητα των μαθητών αλλά και
των συναδέλφων και, επιπλέον, θα χρειαζόταν η συνεχής επιτήρηση
των μαθητών από τους καθηγητές, για να αναγκαστούν οι πρώτοι να
κάνουν ησυχία και να προσέξουν, μου ήταν αποκρουστική.

Γι’ αυτό σκέφτηκα να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Αξιοποι-
ώντας την τηλεοπτική φόρμα, οικεία σε όλους και ιδιαιτέρως ελ-
κυστική για τα παιδιά, έγραψα ένα τηλεοπτικό παιχνίδι ιστορίας.
Σκοπός μου ήταν να «παραδώσω» ένα μάθημα ιστορίας με θέμα το
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας σ’ αυτόν,
με τρόπο ελκυστικό και κατατοπιστικό, απαντώντας σε βασικά ερω-
τήματα, όπως: ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, ποια τα
αίτια, ποιες οι συνέπειες, τι σημαίνει ναζισμός και φασισμός, τι
ήταν το Ολοκαύτωμα, ποια η σύνδεση εκείνης της εποχής με τη
σύγχρονη κ.ά. Επιμέρους στόχοι ήταν η αξιοποίηση κατά το δυνατόν
περισσότερων μαθητών και καθηγητών στη διοργάνωση της γιορτής,
η δημιουργία κλίματος προσμονής μέσα στο σχολείο και η αφύπνιση
του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός.

Το εγχείρημα ήταν απαιτητικό. Αφενός έπρεπε να εξασφαλιστεί
η ισορροπία μεταξύ της τηλεοπτικής φόρμας και του ιστορικού
περιεχομένου, για να αποφευχθούν τα ευτράπελα και, ενδεχομέ-
νως, συνειρμοί με τα τηλεοπτικά προγράμματα που προβάλλονται
στην πραγματική τηλεόραση. Αφετέρου έπρεπε να γίνει σωστή δια-
χείριση ενός τεράστιου ιστορικού υλικού και, επιπλέον, να «σκη-
νοθετηθούν» αρκετοί μαθητές.

Παρόλ’ αυτά η γιορτή στέφθηκε με επιτυχία: η συμμετοχή ή/και
η παρακολούθηση μια εορταστικής εκδήλωσης διαφορετικής από
τις συνηθισμένες και, συγχρόνως, ενδιαφέρουσας κέρδισε το μα-
θητικό κοινό.

Το παιχνίδι ξεκινά…
Οι μαθητές και οι καθηγητές, ίσως και κάποιοι γονείς, μπαίνουν

στην αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία έχουμε διαμορφώσει έτσι
ώστε να μοιάζει με τηλεοπτικό πλατό. Βρισκόμαστε στο τηλεοπτικό
κανάλι «New History Channel» και στο πλατό του παιχνιδιού γνώ-
σεων «Το Κουβάρι της Ιστορίας». Δύο μαθητές που υποδύονται
τους security, έχοντας συνεδριακά καρτελάκια στο πουκάμισό τους
με το όνομα του καναλιού, καθώς και την ιδιότητά τους, βρίσκονται
στην είσοδο της αίθουσας και μοιράζουν στον καθένα που εισέρ-
χεται δύο καρτελάκια διαφορετικού χρώματος, στα οποία αναγρά-
φονται ξεχωριστά οι λέξεις «Αλήθεια» ή «Ψέμα». Συγχρόνως, ενη-
μερώνουν ότι αυτά θα τα χρειαστούν στη διάρκεια της γιορτής. Επί-
σης, ένας ή δύο μαθητές που υποδύονται τους cameramen με αυ-
τοσχέδιες κάμερες βρίσκονται ο ένας κοντά στη σκηνή και ο άλλος
απέναντι, σε πιο μακρινή απόσταση. Τέλος, διαθέτουμε κι έναν
floor manager, ο οποίος δίνει το έναυσμα για την έναρξη της εκ-
πομπής, καθώς και για το διάλειμμα. Κατά περίπτωση ο αριθμός

των παραπάνω ατόμων μπορεί να αυξομειωθεί, όπως επίσης, μπο-
ρεί να προστεθεί κι ένας ακόμη μαθητής που θα κάνει τη φωνή
στο κοντρόλ και μπορεί να ανακοινώνει τη βαθμολογία των ομάδων. 

Επάνω στη σκηνή βλέπουμε τρία θρανία, το ένα στο κέντρο όπου
κάθεται ο παρουσιαστής/η παρουσιάστρια, το άλλο στα δεξιά
του/της, όπου κάθονται οι παίκτες της Α΄ Ομάδας, και το τρίτο στα
αριστερά του/της, όπου κάθονται οι παίκτες της Β΄ Ομάδας, όπως
φαίνεται από τις καρτέλες που είναι τοποθετημένες στα θρανία
της ομάδων. Έχουμε φροντίσει να καλύψουμε τα θρανία με έγχρω-
μο ύφασμα της αρεσκείας μας για λόγους αισθητικής. Πίσω από
τον παρουσιαστή υπάρχει χώρος για προβολή power point και εκα-
τέρωθεν αυτού του χώρου έχουμε αναρτήσει αφίσες ή εικόνες με
το σήμα του καναλιού και με τον τίτλο και το σήμα του τηλεοπτικού
παιχνιδιού.

Οι παίκτες και ο παρουσιαστής βρίσκονται σε χαλαρή κατάσταση
και φτιάχνουν τα μικρόφωνα ή τα χαρτιά ή τα ρούχα τους, λίγο πριν
αρχίσει η εκπομπή. Ο floor manager, φωνάζει δυνατά ότι σε 5΄΄
θα βγούνε στον αέρα και μετράει δυνατά μέχρι το 5. (Στην πραγμα-
τικότητα το 4 και το 5 δεν το λέει δυνατά, το δείχνει μόνο με τα δά-
χτυλά του.) Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι αρχίζει η γιορτή και
εξασφαλίζεται η ησυχία στο κοινό.

Προβάλλεται στο power point το όνομα του καναλιού, ο τίτλος
του παιχνιδιού και τα ονόματα των συντελεστών. Αμέσως μετά
ακούγεται ένα τραγούδι. (Εμείς διαλέξαμε από το «Γερμανικό εγ-
χειρίδιο πολέμου» του Μπ. Μπρεχτ το απόσπασμα «Στρατηγέ το
τανκ σου είναι δυνατό μηχάνημα…», σε μουσική Θάνου Μικρού-
τσικου). Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο παρουσιαστής, καλωσορίζει
το τηλεοπτικό κοινό, τους παίκτες, καθώς και το κοινό στο πλατό
της εκπομπής στο νέο επεισόδιο του παιχνιδιού «Το Κουβάρι της
Ιστορίας», το οποίο, όπως υπονοήθηκε και από το τραγούδι, έχει
ως θέμα του το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας
μας σ’ αυτόν. Αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη εκπομπή οι παίκτες
είναι μαθητές του τάδε σχολείου (όνομα του σχολείου) και στο πλα-
τό της εκπομπής φιλοξενούν τους υπόλοιπους συμμαθητές τους
και τους καθηγητές – συνοδούς τους. Έπειτα, παρουσιάζει τους
παίκτες, τον καθένα ξεχωριστά, ρωτώντας τους σε ποια τάξη πη-
γαίνουν, αν τους αρέσει η ιστορία κτλ. (Ασφαλώς, οι ρωτήσεις αυτές
είναι λίγες και σύντομες).

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο παρουσιαστής
αναλαμβάνει να ενημερώσει, εν συντομία, για τους κανόνες του
παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι διεξάγεται σε δύο γύρους.
Ο πρώτος γύρος ονομάζεται «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;». Στη
διάρκειά του ο παρουσιαστής κάνει πέντε ερωτήσεις εναλλάξ στην
καθεμιά από τις δύο ομάδες. Οι ερωτήσεις προβάλλονται στο po-
wer point και συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό και video.
Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 10 βαθμούς. Αν μια ομάδα δεν ξέρει
την απάντηση, μπορεί να ζητήσει, μέχρι δύο φορές, τη βοήθεια
του κοινού. (Είναι καθορισμένο ποια ερώτηση δεν θα ξέρει η αν-
τίστοιχη ομάδα και ποιοι θα απαντήσουν από το κοινό. Με αυτό
τον τρόπο ανοίγεται, έστω και σκηνοθετημένα, ένας διάλογος με
το κοινό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να τροποποιηθεί κατά περίπτωση). 

Ο δεύτερος γύρος ονομάζεται «Αλήθεια ή Ψέμα;». Η πρωτοτυ-
πία εδράζεται στο γεγονός ότι πρώτα παίζει το κοινό και μετά απαν-
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τούν οι παίκτες.
Προβάλλεται, δηλα-
δή, μία πρόταση στο
power point και ο
παρουσιαστής πρώτα
ρωτάει το κοινό (με
άλλα λόγια όλους
τους παρευρισκόμε-
νους, μαθητές και
καθηγητές), αν πρό-
κειται για αλήθεια ή

για ψέμα. Αφού το κοινό σηκώσει το αντίστοιχο καρτελάκι που θε-
ωρεί ως σωστή απάντηση, ρωτάει στη συνέχεια με τη σειρά τις δύο
ομάδες. Όταν και εκείνες απαντήσουν, ζητάει από το κοντρόλ να
εμφανίσει τη σωστή απάντηση, η οποία προβάλλεται στο power
point. Βεβαίως, ο παρουσιαστής μπορεί να προβεί σε σύντομο σχο-
λιασμό ή στην παροχή πρόσθετων ιστορικών πληροφοριών. (Μπο-
ρεί να υπάρξει και τρίτος γύρος, ο οποίος είναι πιο σύντομος και
πιο καλλιτεχνικός. Σύντομος, γιατί απαντά όποια ομάδα προλάβει
να πατήσει πρώτη το αντίστοιχο φωτάκι που υπάρχει πάνω στο τρα-
πέζι και καλλιτεχνικός, γιατί εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα
ποικίλο υλικό από ταινίες, τραγούδια, ποιήματα κτλ Βεβαίως, ο
τρίτος γύρος μπορεί να παραλειφθεί ή/και να ενσωματωθεί στους
άλλους δύο, προκειμένου να επιτευχθεί η συντομία της γιορτής.) 

Μεταξύ των δύο γύρων γίνεται ένα διάλειμμα, κατά το οποίο πα-
ρουσιάζονται ένα ή δύο τραγούδια. (Εμείς συμφωνήσαμε να ακου-
στεί το «Ακορντεόν», σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους Γ.
Νεγρεπόντη).

Τέλος, ο παρουσιαστής ανακοινώνει τη νικήτρια ομάδα, τονίζοντας
ότι η συμμετοχή έχει σημασία και όχι το δώρο, αφού παίζουμε για
να μάθουμε ή μαθαίνουμε παίζοντας. Στη συνέχεια, κλείνοντας την
εκπομπή, καταδεικνύει την επικαιρότητα του αντιφασιστικού μηνύ-
ματος που προβάλλει η συγκεκριμένη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Ακολουθεί τραγούδι. (Εμείς καταλήξαμε στο τραγούδι «Ο Φασισμός»,
σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Φ. Λάδη).

Θα παρουσιάσω, στη συνέχεια, ένα ενδεικτικό σενάριο του παιχνι-
διού, με ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις και στους δύο γύρους. 

New History Channel
«Το Κουβάρι της Ιστορίας!»
Α΄ Γύρος
«Δεν ήξερες, δεν ρώταγες;»

Ερωτήσεις Α΄ Γύρου. (Οι ερωτήσεις υποβάλλονται εναλλάξ
στις ομάδες. Επίσης, καλό είναι οι παίκτες να απαντούν ατάκα
στην ατάκα, χωρίς δηλαδή κενό μεταξύ τους).
Α΄ Ομάδα (Παρουσιάζονται στο power point δύο φωτογραφίες
του Ι. Μεταξά)

Παρουσιαστής: Τι ήταν ο Μεταξάς; 
1ος Παίκτης:(πετάγεται): Κονιάκ! Το είδα στην τηλεόραση! (Γέλια

των παικτών) Ναι … σε διαφήμιση. 
Παρουσιαστής: Μιλάμε γι’ αυτόν της φωτογραφίας!
2ος Παίκτης: Όχι μην τον ακούτε. Ήταν δικτάτορας που κυβέρνησε

αυταρχικά την Ελλάδα, από το 1936 ως τον Ιανουάριο του1941.
Παρουσιαστής: Πολύ σωστά. (Μπορούμε να πούμε λίγα λόγια

για τον Ι. Μεταξά)
Παρουσιαστής: 10 βαθμούς για την Α΄ Ομάδα.
Παρουσιαστής: Και πάμε στη Β΄ Ομάδα (Βλ. ερωτήσεις Β΄ Ομάδας)
Παρουσιαστής: Θέλω να μου πείτε: Τι σημαίνει ναζισμός και

ναζί; (Προβάλλονται 3 σχετικές φωτογραφίες)
1ος Παίκτης: Α, ναι αυτό το θυμάμαι! Το κάναμε πρόσφατα στην

Ιστορία. Ο όρος ναζισμός, προέρχεται από την αγγλική λέξη nazism,
η οποία είναι συντόμευση της γερμανικής λέξης Nationalsoziali-
smus (εθνικοσοσιαλισμός). Αυτό ήταν ένα πολιτικό κίνημα που εμ-
φανίστηκε στη Γερμανία και μέλος του ήταν ο Χίτλερ.

2ος Παίκτης: Επίσης ήταν ρατσιστές, πίστευαν ότι η άρια φυλή
είναι η ανώτερη και κυνηγούσαν τους Εβραίους, τους κομμουνιστές,
τους αντιφρονούντες.

3ος Παίκτης: (διακόπτει) Και, έδιναν μεγάλη σημασία στο στρατό,
στις μυστικές υπηρεσίες, στη Γκεστάπο.

Παρουσιαστής: Μπράβο παιδιά! Πολύ ωραία! Ο/η καθηγητής/-
τριά σας στο μάθημα της Ιστορίας πρέπει να είναι πολύ περήφα-
νος/-η για σας. 

Παρουσιαστής: Άλλους 10 βαθμούς για την Α΄ Ομάδα.
Παρουσιαστής: Η δημοσιογραφική μας ομάδα έκανε δημοσκό-

πηση στη συγκεκριμένη ερώτηση1 και καλούμε τον/τη δημοσιο-
γράφο ... (αναφέρουμε το όνομά του/της) να ανακοινώσει τα απο-
τελέσματα. [Σηκώνεται από το κοινό ο/η μαθητής/ -τρια – δημοσιο-
γράφος και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, πόσοι δηλαδή επί τοις
εκατό απάντησαν σωστά, πόσοι λάθος, πόσοι δεν ξέρω. Επίσης, ανα-
φέρει κάποια «ευφάνταστη» άποψη, εφόσον έχει εκφραστεί από
τους ερωτηθέντες στη διάρκεια της δημοσκόπησης. Ο δημοσιογρά-
φος φοράει το αντίστοιχο καρτελάκι με το όνομα τού καναλιού, την
ιδιότητα του δημοσιογράφου και το όνομά του/της. Φυσικά καλούμε
τον εκάστοτε δημοσιογράφο να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της
έρευνάς του, όποτε το κρίνουμε κατάλληλο, είτε στον Α΄ Γύρο είτε
στον Β΄ Γύρο του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί
να γίνεται συχνά, για να μη διασπάται η ροή του παιχνιδιού.)

Παρουσιαστής: Η Β΄ Ομάδα πρέπει να προσέξει γιατί οι παίκτες
της πρώτης έχουν σηκώσει ψηλά τον πήχη. (Βλ. ερωτήσεις Β΄
Ομάδας)…
Ερωτήσεις Α΄ Γύρου

Β΄ Ομάδα
Παρουσιαστής: [Ανακοινώνει ότι θα ακουστεί το τραγούδι της

Βέμπο «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» και ότι θα ακολουθήσει ερώ-
τηση. Ακούγεται το τραγούδι και συγχρόνως προβάλλονται γελοι-
ογραφίες της εποχής. Στη συνέχεια διατυπώνει την ερώτηση, ενώ
στο power point παρουσιάζονται δύο φωτογραφίες του Μουσολίνι.]

Γιατί ο Μουσολίνι ονομάζεται Ντούτσε και γιατί χαρακτηρίζε-
ται φουκαράς;

Σελίδες
από την ιστορία

1. Περίπου 10 μέρες πριν από τη γιορτή μαθητές-δημοσιογράφοι διεξάγουν δημοσκόπηση μεταξύ των συμμαθητών τους, αλλά και των κα-
θηγητών τους (προαιρετικά), πάνω σε διάφορες ερωτήσεις ιστορικού περιεχομένου: π.χ. από πού προέρχεται ο όρος φασισμός, ποια ήταν τα
αίτια του πολέμου, τι ήταν η Εθνική Αντίσταση, τι ήταν το σχέδιο «Μπαρμπαρόσα» κ.ά. Αρχικά, ο κάθε μαθητής- δημοσιογράφος παίρνει μία
ερώτηση της αρεσκείας του και αναλαμβάνει πρώτα να κάνει μία προσωπική έρευνα, για να την απαντήσει. Σε επόμενη συνάντηση βλέπουμε
τις απαντήσεις, γίνεται ανατροφοδότηση και πλέον μπορεί να αρχίσει τη δημοσκόπηση. Πρέπει, δηλαδή, να ρωτήσει 100 άτομα από τους
μαθητές και καθηγητές του σχολείου και να καταγράψει, ανώνυμα, σε έναν πίνακα που έχει φτιάξει, αν απάντησαν σωστά ή λάθος ή δεν ξέρω.
Κάποιες ιδιαίτερες απαντήσεις, ευφάνταστες ή με χιούμορ δοσμένες, καταγράφονται ξεχωριστά, πάντα όμως ανώνυμα, για να αξιοποιηθούν
πιθανόν στο παιχνίδι. Μέσω αυτής της δημοσκόπησης ρωτούνται σχεδόν όλοι οι μαθητές. Καλό, επίσης, είναι οι μαθητές-δημοσιογράφοι να
μην αποκαλύπτουν τις σωστές απαντήσεις, για να ενισχυθεί η περιέργεια και το ενδιαφέρον των συμμαθητών τους. 



1ος Παίκτης: Ε, αυτό είναι εύκολο! Τον λέει το τραγούδι «φου-
καρά», γιατί η Ελλάδα τελικά κέρδισε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Αρχικά, ο Μουσολίνι μας είχε προκαλέσει με τον βομβαρδισμό του
πολεμικού μας πλοίου «Έλλη». 

3ος Παίκτης (πετάγεται): Τελικά, όμως, ηττήθηκε και για να σωθεί
το γόητρό του, χρειάστηκε να εισβάλλουν οι Γερμανοί στη χώρα μας.

Παρουσιάστρια: Πολύ ωραία! Και γιατί ονομάζεται Ντούτσε;
2ος Παίκτης: Ντούτσε στα ιταλικά σημαίνει αρχηγός, ηγεμόνας.

Προέρχεται από τη λατινική λέξη Dux. 
Παρουσιαστής: Πολύ σωστά! 10 βαθμοί και για την Β΄ Ομάδα. 
Οι ομάδες μας ξεκίνησαν περίφημα! Για να δυσκολέψουμε λίγο

τις ερωτήσεις μας! Πάμε στην Α΄ Ομάδα και ….(Βλ. ερωτήσεις Α΄
Ομάδας)

Παρουσιαστής: Θα ρωτήσω κάτι παρόμοιο με την Α΄ Ομάδα: Από
πού προέρχεται ο όρος φασισμός και ποιος τον χρησιμοποίησε
πρώτος; (Προβάλλονται 2 σχετικές φωτογραφίες, αφού, όμως, δο-
θεί η απάντηση)

1ος Παίκτης: Καλά το δεύτερο είναι εύκολο, ο Μουσολίνι. Αυτός
ονόμασε το κόμμα του φασιστικό. Αλλά από πού προέρχεται;
(απορία)

2ος Παίκτης: Και μας το είπε ο/η ... (το όνομα του/της καθηγητή
/-τριας της ιστορίας). Ο/η ιστορικός μας (το τελευταίο λέγεται κοι-
τώντας τον παρουσιαστή) 

3ος Παίκτης (απευθυνόμενος στους συμπαίκτες του): Να ζητή-
σουμε τη βοήθεια του κοινού; Α! Να μας το πει ο/η ... (το όνομα του
μαθητή ή της μαθήτριας από το κοινό που θα δώσει την απάντηση).
Αυτός/Αυτή σίγουρα θα το ξέρει. Έχει πάθος με την ιστορία!

Παρουσιαστής: Βεβαίως, αν είναι εδώ.
Ο μαθητής ή η μαθήτρια από το κοινό (ελαφρώς κολακευμένος/

-η): Η ιταλική λέξη Fascismo προέρχεται από τη λατινική fasces,
που ήταν ένα αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα εξουσίας. Ήταν ένας πέλεκυς
και γύρω είχε ράβδους. Οι fasces ήταν στην αρχαία Ρώμη σύμβολο
της εξουσίας των δικαστών και συμβόλιζαν την «ισχύ δια της ενώ-
σεως»: μια ράβδος μόνη της σπάζει εύκολα, ενώ μια δέσμη ράβδων
πολύ δύσκολα. Η αντιστοιχία με τους φασίστες βρίσκεται στο ότι οι
πρώτες ομάδες φασιστών που σχηματίστηκαν στην Ιταλία ονομά-
στηκαν «fascio di combattimento», δηλαδή ομάδες-δέσμες μάχης.

3ος Παίκτης: Τι σας έλεγα; Εγώ, πάντως, θα συμφωνήσω μαζί
του/της. (Και οι υπόλοιποι της ομάδας συναινούν κουνώντας το
κεφάλι)

Παρουσιαστής: Και πολύ καλά θα κάνετε! Αν και με βοήθεια,
τους πήρατε τους 10 βαθμούς.

Έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρι και την 5η και τελευταία ερώ-
τηση. Τότε, ο παρουσιαστής ανακοινώνει τη βαθμολογία των δύο
Ομάδων και αναφέρει ότι θα ακολουθήσει ένα σύντομο διάλειμμα,
στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου
θα ερμηνεύσουν το τάδε τραγούδι (τίτλος τραγουδιού).

Β΄ Γύρος

«Αλήθεια ή Ψέμα;». (Στο power point προβάλλεται πρώτα μία
πρόταση και ύστερα ο παρουσιαστής ρωτάει με τη σειρά το κοινό και
τις δύο ομάδες. Επίσης, προβάλλονται φωτογραφίες και video κατά
περίπτωση)

Παρουσιαστής: Ο Ι. Μεταξάς είπε το «ΟΧΙ». Αλήθεια ή ψέμα; Τι
λέει το κοινό;

Κοινό: Σηκώνει ο καθένας το καρτελάκι που θεωρεί ως σωστή απάν-
τηση. Ο παρουσιαστής αναφέρει ποιο από τα δύο, κατά προσέγγιση,
υπερισχύει. (Παράλληλα, οι παίκτες της κάθε ομάδας συσκέπτονται
χαμηλόφωνα και καταλήγουν σε μία απάντηση. Ένας από αυτούς ση-
κώνει το αντίστοιχο καρτελάκι, όταν ο παρουσιαστής ρωτήσει την ομά-

δα του. Στη συνέχεια, το κοντρόλ εμφανίζει τη σωστή απάντηση και
δίνονται οι βαθμοί στην Ομάδα που απάντησε σωστά).

Παρουσιαστής: Αυτοί που κατέβασαν τη γερμανική σημαία από
την Ακρόπολη ήταν ο Μανόλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας. Αλή-
θεια ή ψέμα; (Στο power point εμφανίζεται μία εικόνα δύο ανθρώπων,
οι οποίοι κατεβάζουν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη)

Κοινό: (Ό, τι και πιο πάνω)
Α΄ Ομάδα: (Απάντηση)
Β΄ Ομάδα: (Απάντηση)
Παρουσιαστής: Το κοντρόλ να μας φανερώσει τη σωστή απάντηση.

(Προβάλλεται στο power point). 
Παρουσιαστής: Το «Ξυπόλητο Τάγμα» ήταν ένα παιχνίδι που έπαι-

ζαν τα αγόρια στην περίοδο της κατοχής, τα οποία υποδύονταν τους
στρατιώτες που πολεμούσαν τους Γερμανούς. Επειδή, όμως, δεν εί-
χαν παπούτσια, ονομάστηκαν το «Ξυπόλητο Τάγμα»!

Κοινό: (Ό, τι και πιο πάνω)
Α΄ Ομάδα: (Απάντηση)
Β΄ Ομάδα: (Απάντηση)
Παρουσιαστής: Το κοντρόλ να μας φανερώσει τη σωστή απάντηση.

(Προβάλλεται στο power point). 
(Στη συνέχεια προβάλλουμε ένα απόσπασμα από την ταινία «Ξυπό-

λητο τάγμα», εκείνο που δείχνει τα παιδιά να κλέβουν ψωμιά από γερ-
μανικό φορτηγό. Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αναφέρει ορισμένες
πληροφορίες για το «Ξυπόλητο Τάγμα»). 

Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρι τη 10η και τελευ-
ταία ερώτηση. Εμείς επιλέξαμε να ρωτήσουμε:

Παρουσιαστής: Ο ναζισμός και ο φασισμός έχουν πεθάνει στις
μέρες μας. Αλήθεια ή ψέμα;

Κοινό: (Ό, τι και πιο πάνω)
Α΄ ομάδα: (Απάντηση)
Β΄ ομάδα: (Απάντηση)
Παρουσιαστής: Δεν χρειαζόμαστε το κοντρόλ να μας φανερώσει την

απάντηση. Δυστυχώς είναι ψέμα! (Ακολουθεί προβολή video ή εικόνων
που δείχνουν τη δράση φασιστικών οργανώσεων τόσο στον ελλαδικό
όσο και στο διεθνή χώρο).

Παρουσιαστής: Επίλογος. 
Συνολικός χρόνος γιορτής, περίπου, 1 ώρα και 1 τέταρτο.
Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να διευκρινίσω

ότι το ιστορικό υλικό αντλήθηκε, κυρίως, από τα σχολικά εγχειρίδια
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου, καθώς και από την ενδει-
κτική βιβλιογραφία που συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Τέλος, αξίζει
να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο «μοντέλο» σχολικής γιορτής μπο-
ρεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί από τους διοργανωτές και
τους συμμετέχοντες στις εκάστοτε σχολικές συνθήκες (π.χ. να εμ-
πλουτιστεί το περιεχόμενό του, να συμπεριληφθούν γεγονότα από
την τοπική ιστορία, να αλλάξουν οι ερωτήσεις, να προστεθεί ένας
ακόμη γύρος στο παιχνίδι ή να αφαιρεθεί κάποιος, να αυξομειωθεί
ο αριθμός των συντελεστών κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί
και στις άλλες γιορτές, στη γιορτή του Πολυτεχνείου και στη γιορτή
της 25ης Μαρτίου, προσαρμόζοντας, βεβαίως, κατάλληλα, το ιστορικό
περιεχόμενο και αλλάζοντας τους συντελεστές. Αυτό, όμως, που πρέ-
πει να διατηρηθεί είναι η ισορροπία ανάμεσα στο παιχνίδι αυτό κα-
θαυτό και στο ιστορικό περιεχόμενο της κάθε γιορτής. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η έμφαση πρέπει να δίνεται στο δεύτερο. Σε ό, τι αφορά
στις εντυπώσεις που προκάλεσε ο συγκεκριμένος τύπος γιορτής στο
μαθητικό και εκπαιδευτικό κοινό, όσες φορές τον εφάρμοσα, ήταν
εξαιρετικές.

Καλή επιτυχία σε όποιον συνάδελφο/συναδέλφισσα θελήσει να το
επιχειρήσει!

*Φιλόλογος, Διδάκτωρ του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ.
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Καμιά φορά, το τώρα και η Ιστορία χτυ-
πιούνται, σαν φραπές, στο καλειδο-
σκόπιο. Ανακατεύονται χρώματα, σχή-

ματα, πρόσωπα, λόγια, κραυγές ...Άσε πια τις
μουσικές! Κάτι ταξίμια που τα διαδέχονται
παιδικές μελωδίες, εμβατήρια, λάτιν δια-
σκευές, κλαρίνα, ψαλμωδίες.. Όσα φορτώ-
θηκε η μνήμη για να μπορείνα γεράσει. 

Όλο αυτό το μπέρδεμα της Ιστορίας με
το παρόν, είναι εξουθενωτικό. 

Σαν σήμερα δολοφόνησαν τον Αλλιέντε.
Γιατί; Για όλα εκείνα τα κοιτάσματα χαλ-
κού, που κάνουν κόκκινα τα χώματα της
Χιλής. Η CIA σχεδίασε, ανέθεσε, ο Πινοσέτ
εκτέλεσε, ο χαλκός ξεπουλήθηκε μπιτ πα-
ρά, οι Αμερικανοί ξέπλυναν λίγη από την
ντροπή της ήττας στο Βιετνάμ, βούτηξαν
τον χάλκινο πλούτο, ο λαός της Χιλής μά-
τωσε και τα χώματά της έγιναν έτσι δύο
φορές κόκκινα. 1973. 

Δυο μήνες μετά, Πατησίων και Στουρνά-
ρη, οι φοιτητές φώναζαν, «ο Αλλιέντε ζει».
Τον καιρό εκείνο της αρχαίας σκουριάς
που ξεπούλαγε τη χώρα, πάλι στους Αμε-
ρικανούς, και οξείδωνε μάρμαρα και συ-
νειδήσεις –όχι όλες, ευτυχώς– το φοιτητι-
κό κίνημα ήταν ελπίδα, όχι νεοφιλελεδική
προπόνηση. Πάσχιζε να τρίψει την αρχαία
σκουριά, μπας και βγει λίγη κρυμμένη
λάμψη. «Όρμησε μέσα ένας φρουρός. Βά-
ραγε αλύπητα. Ζει, μωρή πουτάνες ο Αλ-
λιέντε; Τι κάνατε τρεις μέρες στο μπουρ-
δέλο, ε; Ο Αλλιέντε, πουτάνες, πέθανε»
Απόσπασμα από την Αρχαία Σκουριά της
Μάρως Δούκα, 2003, ανακατεύονται στο
καλειδοσκόπιο τριάντα χρόνια, με συνθή-

ματα, όπως «η Ελλάδα ανήκει στους Έλ-
ληνες» κι άλλα τέτοια, που σε κάνουν να
πονάει το στομάχι σου απ’ τα γέλια, και η
αρχαία σκουριά που συνεχίζει να οξειδώ-
νει συνειδήσεις, επιρρεπείς στην οξείδω-
ση, να φουσκώνει τσέπες και να καβαλλάει
καλάμια και καρέκλες, πουλάει μέσα σε
μια νύχτα, με υπουργική απόφαση ενός νά-
νου, τα δημόσια ορυχεία της Χαλκιδικής,
σε μια εταιρεία που είχε συσταθεί μια νύ-
χτα πριν, με 60 χιλιάδες εταιρικό κεφά-
λαιο. Το τίμημα της αγοράς, 11 εκατομμύ-
ρια ευρώ, που δεν τα είχε η εταιρεία και
της τα δάνεισε το δημόσιο, δεν τα πήρε το
δημόσιο πίσω με την αγορά, παρά δόθηκαν
στους εξουθενωμένους κι απλήρωτους επί
μήνες εργαζομένους, που είναι και στην
εκλογική περιφέρεια του νάνου υπουργού.
Ο Μπόμπολας, εκτός από εργολάβος και
μίντια, γίνεται τώρα και χρυσωρύχος.

Έτσι, η αρχαία σκουριά, συναντά το δά-
σος των Σκουριών. Ένα δάσος που η Ελ-
ληνική Δασολογική Εταιρεία το έχει χαρα-
κτηρίσει αρχέγονο, αλλά μετά από λίγο
αποχαρακτηρίζεται, καθώς στο καλειδο-
σκόπιο μπαίνει η Eldorado gold, που έχει
βαθιά οικολογική συνείδηση και δεν μπο-
ρεί να αγοράζει δάση χαρακτηρισμένα ως
αρχέγονα. Αυτό το φαρ ουέστ αγοράζει λοι-
πόν 317.000 στρέμματα, αποχαρακτηρι-
σμένου από το στίγμα τοου αρχέγονου, δά-
σους, 2 ορυχεία, 310 κατοικίες στο Στρα-
τώνι, από τον κ Μπόμπολα. Το δάσος των
Σκουριών κρύβει στα σπλάχνα του, χρυσό,
αργυρό, χαλκό και ψευδάργυρο, αξίας πολ-
λών δισεκατομμυρίων. 

Μετά ορμάνε στο καλειδοσκόπιο, πολλοί
φρουροί, όχι μόνο ο ένας της Μάρως Δού-
κα, και βαράνε αλύπητα. Δεν ρωτάνε βέ-
βαια αν ζει ο Αλλιέντε, πουτάνες, που
εξάλλου δεν έχουν ακούσει ποτέ γι’ αυτόν
και θα ήταν και ανεπίκαιρο, επικαλούνται
αλλά πουτανιλίκια, καθώς βαράνε νέους
και γέρους στο ψαχνό. Προφανώς, αυτοί
που τις τρώνε δεν έχουν ακούσει πως το
δάσος στις Σκουριές αποχαρακτηρίστηκε
και δεν είναι πια αρχέγονο. Ούτε πως όλο
αυτό ονομάζεται στρατηγική επένδυση, ού-
τε πως ο μαζικός καρκίνος από τα από-
βλητα της εξόρυξης αντιμετωπίζεται θεα-
ματικά, με ευθανασία. Τα παλληκάρια που
βαράνε δεν μεγάλωσαν βέβαια την εποχή
της αρχαίας σκουριάς, γαλουχήθηκαν
όμως με τα διδάγματά της και καθώς τώρα
τα περισσότερα αυτά παλληκάρια ανήκουν
σ’ ένα χώρο βγαλμένο απ’ τα κατακάθια της
Ιστορίας, που έχει όμως το συνθετικό Χρυ-
σή, δεν μπορεί παρά να υπερασπίζονται με
πάθος και όραμα, μίαν εταιρεία, που επί-
σης φέρει το συνθετικό gold.

Έτσι κάπως φτάνουμε, 45 σχεδόν χρονιά
μετά τη δολοφονία του Αλλιέντε, για κά-
ποια κοιτάσματα σε μακρινή μπανανιά, στη
δική μας μπανανιά, όπου η Eldorado απεί-
λει να διακόψει τη στρατηγική επένδυση
στα δικά μας κοιτάσματα. 

Γιατί μας το κάνει αυτό; Μήπως δεν βά-
ρεσαν τα παλληκάρια αρκετά;

Μήπως δεν πουλήσαμε πιο φτηνά κι απ’
την ξεφτίλα;  Μήπως δεν ανανεώσαμε την
αρχαία σκουριά για να ταιριάζει στους μον-
τέρνους καιρούς;
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ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑ 

γράφει η Νίνα Γεωργιάδου

Βιβλία που λάβαμε
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απόψεις

Α) Η έννοια της τιμής παραγωγής στον Μαρξ
Οι τιμές παραγωγής είναι μια κατασκευή του Μαρξ και αποτελούν

μια άλλη διατύπωση των «φυσικών τιμών» των κλασσικών. Ο Μαρξ
όμως με την κατασκευή αυτή δημιούργησε πολλές παρανοήσεις γιατί
αργότερα στον Τρίτο Τόμο του «Κεφαλαίου», εκκινώντας από τις
αξίες προσπάθησε να τις μετασχηματίσει σε τιμές παραγωγής. Θε-
ώρησε συνεπώς πως οι αξίες και οι τιμές παραγωγής είναι σύμμετρα
μεγέθη, και μάλιστα πως από μονοσή-
μαντα ορισμένες και προφανώς θετικές
αξίες προκύπτουν, ως ένα μαθηματικό
πρόβλημα, μονοσήμαντα ορισμένες τι-
μές παραγωγής. Μάλιστα ο Μαρξ στην
προσπάθειά του αυτή υπέπεσε σε ένα
προφανέστατο μαθηματικό λάθος, το
οποίο «διορθώθηκε» αργότερα από τον
Φον Μπορτκίεβιτς και όλα φαίνονται να
κλείνουν κατά έναν ευτυχή τρόπο. Δυ-
στυχώς όμως τα πράγματα είναι πολύ
συνθετότερα.

Κατ' αρχήν οι τιμές παραγωγής απο-
τελούν μια νοητή κατασκευή του Μαρξ
ακριβώς για να δημιουργήσει ένα «ση-
μείο βαρύτητας» γύρω από το οποίο έλ-
κονται οι τιμές αγοράς, οι μόνες πραγ-
ματικές τιμές, αυτές που βρίσκουμε
στις βιτρίνες των καταστημάτων. Επί-
σης οι τιμές παραγωγής απαιτούν ένα,
ως προς την τάση του ενιαίο ποσοστό
κέρδους, συνεπώς αποτελούν ως προς
την τάση τους τιμές παραγωγής. Ο
Μαρξ υποθέτοντας ένα ως προς την τά-
ση του ενιαίο ποσοστό κέρδους, έστω r, «έχτισε» ως εξής τις τιμές
παραγωγής:

Έστω ri το ετήσιο ποσοστό κέρδους ενός μεμονωμένου ίκεφα-
λαίου και είναι ri → r .Τότε αν θέσουμε ki το ετήσιο κέρδος του I
αυτού κεφαλαίου έχουμε ότι

ri = → r όπου ci το σταθερό κεφάλαιο και vi το μεταβλητό κε

φάλαιο που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή μονάδος του i εμ-
πορεύματος. Τότε παίρνουμε πως , όπου το μέσο 

κέρδος του Μαρξ το οποίο επιτυγχάνεται στο όριο r. Έστω σi το
μέρος του ci σταθερού κεφαλαίου το οποίο εφθάρη κατά την πα-
ραγωγή μονάδος του i εμπορεύματος. Τότε ο Μαρξ ορίζει την τιμή
παραγωγής μονάδος του i έστω εμπορεύματος ως εξής:

. 

Αν υποτεθεί μάλιστα, για απλότητα, όπως κάνουν πολλοί Μαρξι-
στές, πως σi = ci τότε παίρνουμε .

Αυτές είναι οι τιμές παραγωγής του Μαρξ, όπου τα ci και vi είναι
εκφρασμένα πάλι σε τιμές παραγωγής, οπότε το άθροισμα ci+vi

εκφράζει την τιμή κόστους του εμπορεύματος i και r το ως προς
την τάση του ενιαίο ποσοστό κέρδους.

Ο Μαρξ βέβαια δεν χρησιμοποιεί μαθηματικούς συμβολισμούς,
αλλά περιγράφει την ανωτέρω εξίσωση. Γράφει ο Μαρξ: «...Αυτά
τα διάφορα ποσοστά κέρδους εξισώνονται με τον ανταγωνισμό
σε ένα γενικό ποσοστό κέρδους, που είναι ο μέσος όρος όλων
αυτών των διαφορετικών ποσοστών κέρδους. Η τιμή του εμπο-
ρεύματος που είναι ίση με την τιμή κόστους του εμπορεύματος

αυτού συν τη μερίδα που σύμφωνα με
τους όρους περιστροφής του, του ανα-
λογεί από το χρονιάτικο μέσο κέρδος
του κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποι-
ήθηκε στην παραγωγή του (και όχι μό-
νο καταναλώθηκε), είναι η τιμή παρα-
γωγής του».

Είναι σαφές πως το μόνο που κάναμε
ήταν να μαθηματικοποιήσουμε αυτόν
τον ορισμό των τιμών παραγωγής του
Μαρξ.

Οι τιμές παραγωγής είναι οι «Φυσι-
κές Τιμές» των κλασικών και δεν ταυ-
τίζονται με τις αξίες όπως τις ταύτιζαν
οι κλασσικοί. Ο Μαρξ με την εισαγωγή
της έννοιας του συνολικού κοινωνικού
κεφαλαίου, που διαμορφώνεται από
τον ανταγωνισμό μεταξύ των ατομικών
κεφαλαίων και το οποίο έχει ένα, ως
προς την τάση του, ενιαίο ποσοστό κέρ-
δους, ορίζει τις τιμές παραγωγής, τις
απεμπλέκει από τις αξίες και τις ταυ-
τίζει με τις φυσικές τιμές των κλασσι-

κών, οι οποίο τις ταύτιζαν με τις αξίες.
Οι τιμές παραγωγής όπως είδαμε δεν μπορούν να υπολογιστούν

με ακρίβεια, διότι αποτελούν ως προς την τάση τους τιμές παρα-
γωγής, αφού θεμελιώνονται από ένα ως προς την τάση του ενιαίο
ποσοστό κέρδους.

Γράφει ο Μαρξ: «Γενικά στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή ο γε-
νικός νόμος επιβάλλεται σαν η κυρίαρχη τάση, με έναν πολύπλοκο
και κατάπροσέγγιση τρόπο σαν κάποιος μέσος όρος αιώνιων δια-
κυμάνσεων, που ποτέ δεν μπορεί να διαπιστωθεί με ακρίβεια» («Το
Κεφάλαιο Τόμος 3ος, σελ 203-204, Σύγχρονη Εποχή). Αφού λοιπόν
«...ο γενικός νόμος επιβάλλεται σαν η κυρίαρχη τάση», όπως γρά-
φει, στην οπτική του Μαρξ η τάση εξίσωσης του ποσοστού κέρδους
είναι ένας γενικός νόμος της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, χωρίς
αυτό να σημαίνει πως διαμορφώνεται ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους,
άρα δεν διαμορφώνονται τιμές παραγωγής αλλά ως προς την τάση
τους τέτοιες, και συνεπώς ένα ως προς την τάση του μέσο κέρδος

, όπως το βάλαμε, ακολουθώντας την συλλογιστι-
κή του, αντικαθιστώντας το ri με r, το οποίο r δεν υπολογίζεται,
αλλά δηλώνει την τάση των ri να εξισωθούν. Μαθηματικά λεχθέν,
υποθέτει ο Μαρξ πως οι συναρτήσεις του χρόνου ri(t) είναι ισο-
συγκλίνουσες και r το κοινό τους όριο.

ki
ci+vi

kik r c vi i i  

p v k v r c vi i i i i i i i       σ σ

p c v ri i i     1

k r c vi i i  

Οι τιμές παραγωγής στον Μαρξ 

γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος

150 Χρόνια από την έκδοση 
του Πρώτου Τόμου του "Κεφαλαίου"



Β) Ο μετασχηματισμός των αξιών 
σε τιμές παραγωγής στον Μαρξ

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τον μετασχηματισμό του Μαρξ των
αξιών σε τιμές παραγωγής, προκειμένου να φανεί η κατά πολλούς
μαρξιστές(Heinrich, Μηλιός, Οικονομάκης κ.α.) διολίσθηση του στις
κλασσικές θέσεις. Στη διαδικασία μετασχηματισμού των αξιών σε
τιμές παραγωγής ο Μαρξ εργάζεται ως εξής: Υποθέτει ω την αξία
μονάδος ενός εμπορεύματος η οποία ισούται με ω=σ+μ+υ, όπου σ
είναι η αξία του σταθερού κεφαλαίου, μ είναι η αξία των πραγματικών
μισθών και υ η υπεραξία για την παραγωγή μονάδος του εμπορεύ-
ματος αυτού. (Σύμφωνα με τα από τον Μαρξ στον 1ο Τόμο αναλυθέν-
τα). Προκύπτει προφανώς ότι: ω=σ+μ(1+υ/μ), όπου υ/μ το ποσοστό
υπεραξίας. Να επισημάνουμε πωςτα μεγέθη του 2ου μέλους είναι
εκφρασμένα σε αξίες. Είδαμε επίσης πως η τιμή παραγωγής p ενός
εμπορεύματος αξίας ω, είναι p=(c+v)(1+r), οπου τα μεγέθη c και v
είναι εκφρασμένα σε τιμές παραγωγής. Στο 3 ο μέρος του τρίτου τό-
μου του «Κεφαλαίου» ο Μαρξ θέτει ορθώς για τα η, ατομικά κεφά

λαια πως (i=1,2,... n), διότι υποθέτει πως τα 

πηλίκα έχουν εξισωθεί με το ενιαίο (προς τnν τάση του) 

ποσοστό κέρδους r για κάθε (i = 1,2,.. .η), και συνεπώς λόγω μιας

απλής ιδιότητας των αναλογιών είναι και , όπου τα 

επιμέρους μεγέθη είναι εκφρασμένα σε αξίες. Στη συνέχεια θέτει
για την τιμή παραγωγής μονάδος του i εμπορεύματος

(Σχέση μετασχηματισμού του Μαρξ), όπου όμως τα μεγέθη του 2ου

μέλους είναι εκφρασμένα σε αξίες. Πρόκειται για ένα σύστημα η+1
εξι-

σώσεων με η+1 αγνώστους: τις pi i = 1,2...η και του 
.

(Ο μαθηματικός φορμαλισμός είναι δικός μας).
Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως ο Μαρξ προσδιόρισε τις τι-

μές παραγωγής όχι αλγεβρικά αλλά, κατά τη συνήθειά του, με αριθ-
μητικά παραδείγματα για πέντε εμπορεύματα (Το «Κεφάλαιο», τόμος
ΙΙΙ). Ο Γ. Σταμάτης παρουσιάζει τη λύση του Μαρξ αλγεβρικά για τρία
εμπορεύματα που προκύπτουν από τρείς διαφορετικούς τομείς πα-

ραγωγής και ακρι-
βώς εντός αυτού του
μοντέλου παρουσιά-
ζει και τη λύση του
Φον Μπορτκίεβιτς.
(Γ. Σταμάτης: Προ-
βλήματα Μαρξιστι-
κής Οικονομικής Θε-
ωρίας, Εκδόσεις
Κριτική).Το μαθημα-
τικό λάθος του Μαρξ
στην τελευταία σχέ-
ση μετασχηματισμού
είναι εμφανές: Στο
πρώτο μέλος έχουμε
τιμές, τιμές παραγω-
γής, ενώ στο δεύτερο
αξίες. (Βλέπε και
«Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» των Γ. Μηλιού , Γ. Οικονο-
μάκη, Σ. Λαπατσιώρα, εκδόσεις Κριτική)

Γ) Η παρέμβαση του Φον Μπορτκίεβιτς
Την ανορθογραφία αυτή ήρε ο Φον Μπορτκίεβιτς, εργαζόμενος

εντός της προβληματικής του Μαρξ. Αφού ο Μαρξ αναζητά λύση
στο πρόβλημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγω-
γής, αυτό σημαίνει πως άρρητα υποθέτει το σύμμετρο των δύο αυ-
τών μεγεθών, οπότε ο Φον Μπορτκίεβιτς εισάγει συντελεστές, προς
προσδιορισμό, οι οποίοι αποτυπώνουν την υπόθεση της συμμε-
τρότητας. Καταστρώνει έτσι ένα σύστημα τριών εξισώσεων με τέσ-
σερις αγνώστους: Τρείς συντελεστές συμμετρότητας και το μέσο
ποσοστό κέρδους r. Στη συνέχεια ο Φον Μπορτκίεβιτς θέτει τον
ένα συντελεστή συμμετρότητας ίσο με τη μονάδα, κλείνει το σύ-
στημα σε 4 επί 4, και υπολογίζει τους υπόλοιπους συντελεστές
συμμετρότητας, καθώς και το r. Μέσω του υπολογισμού των συν-
τελεστών συμμετρότητας και με δεδομένες τις αξίες προσδιορίζει
τις τιμές παραγωγής. Για λόγους χώρου δεν αναλύουμε φορμαλι-
στικά τη λύση του Φον Μπορτκίεβιτς. (Για τη λύση του Φον Μπορτ-
κίεβιτς δες Γ. Σταμάτης: Προβλήματα Μαρξιστικής Οικονομικής
Θεωρίας, Εκδόσεις Κριτική). Το μαθηματικό λάθος του Μαρξ ξε-
περνιέται και συνεπώς «λύνεται» και το πρόβλημα του μετασχη-
ματισμού. Πόσο αυθαίρετη είναι όμως η υπόθεση του Φον Μπορτ-
κίεβιτς που έθεσε τον ένα συντελεστή συμμετρότητας ίσο με τη
μονάδα; Δεν είναι αυθαίρετη, διότι πρόκειται για τυποποίηση. Ο
Φον Μπορτκίεβιτς, υποθέτει πως ένα από τα παραγόμενα εμπο-
ρεύματα λειτουργεί ως τυπικό εμπόρευμα που σημαίνει πως η αξία
αυτού του εμπορεύματος φανερώνει την τιμή παραγωγής μονάδος
του, είναι δηλαδή το χρήμα μονάδος του.

Ορισμένοι μαρξιστές θεωρούν πως αποτελεί υπόθεση του Μαρξ
το ότι η τιμή παραγωγής του ακαθάριστου προϊόντος ισούται με
την συνολική αξία του. Αυτό δεν αποτελεί υπόθεση του Μαρξ, αλλά
συμπέρασμα που προκύπτει από τις εξισώσεις μετασχηματισμού
του αν προσθέσουμε κατά μέλη pi. Επίσης από τις εξισώσεις με-
τασχηματισμού αυτές προκύπτει πως το συνολικό κέρδος ισούται
με την συνολική υπεραξία. Αυτό που αποτελεί υπόθεση του Μαρξ
είναι το ότι τα ποσοστά υπεραξίας είναι τα ίδια για όλους τους το-
μείς παραγωγής και συνεπώς η αξία μονάδος της εργασιακής δύ-
ναμης είναι ίδια για όλους τους τομείς. Η υπόθεση όμως της ισό-
τητας των ποσοστών υπεραξίας δεν είναι απαραίτητη για την επί-
λυση του συστήματος μετασχηματισμού του Μαρξ. Οπότε γιατί ο
Μαρξ διατυπώνει αυτή την υπόθεση; Διότι αν τα ποσοστά υπερα-
ξίας είναι ίσα σε όλους τους τομείς παραγωγής και επιπλέον σε
κάποιον τομέα η αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου ισούται με την
κοινωνικά μέση αξιακή σύνθεση του κεφαλαίου, τότε η τιμή πα-
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ραγωγής του εν λόγω εμπορεύματος ισούται με την αξία του. Συ-
νεπώς δύναται, σκέπτεται νομίζουμε ο Μαρξ, να συμβεί η τιμή
παραγωγής του ακαθαρίστου προϊόντος να ταυτιστεί με την αξία
του.

Είδαμε πως οι εξισώσεις μετασχηματισμού του Μαρξ είναι λαν-
θασμένες, διότι το πρώτο μέλος αφορά τιμές και το δεύτερο αφορά
αξίες. Είδαμε επίσης πως η λύση του Φον Μπορτκίεβιτς θεραπεύει
αυτό το λάθος, για το οποίο εξάλλου ο Μαρξ είχε επίγνωση (Δες
σχετικά Γ. Σταμάτης, Προβλήματα Μαρξιστικής Οικονομικής Θε-
ωρίας, 1990, σελ.82). Αυτό που δεν θεραπεύει είναι την υπόθεση
πως οι τιμές παραγωγής και οι αξίες αποτελούν σύμμετρα μεγέθη
και συνεπώς η σχέση μεταξύ τους είναι μια ποσοτική σχέση την
οποία δύναται να διερευνήσει ο μαθηματικός φορμαλισμός. Η υπό-
θεση του Μαρξ περί συμμετρότητος των δύο αυτών κατηγοριών,
που αποτελεί προϋπόθεση της λύσης του Φον Μπορτκίεβιτς, απο-
τελεί συνεπώς διολίσθηση του Μαρξ προς τις Κλασικές θέσεις.
(Βλέπε Heinrich σε διάφορα άρθρα του). Η Θεωρία της αξίας του
Μαρξ έρχεται σε ρήξη με την ρικαρδιανή, διότι στον Μαρξ οι αξίες,
ουσία των οποίων είναι η αφηρημένη εργασία, δεν είναι μετρήσιμα
μεγέθη, ούτε υπολογίζονται αφ’ εαυτές, δεν εκφράζονται με το
χρονόμετρο, δεν είναι σύμμετρες με τις τιμές, ούτε οι τιμές προσ-
διορίζονται με βάση τις αξίες, είναι κατηγορίες άλλων «κόσμων».
Συνεπώς η όποια υπόθεση συμμετρότητας αποτελεί διολίσθηση
στη ρικαρδιανή υπόθεση περί της αξίας ως ποσότητα εργασίας η
οποία εμφυσείται στο εμπόρευμα και είναι ανεξάρτητη του κοινω-
νικού σχηματισμού.

Δ) Η συμβολή του Γ. Σταμάτη
Αλλά και αν ακόμη θέσουμε ως καθήκον, εκκινώντας από τον

ποσοτικό ορισμό της αξίας του Μαρξ, να διερευνήσουμε το πρό-
βλημα του μετασχηματισμού των αξιών σε τιμές παραγωγής τότε
διαπιστώνεται πως και πάλι οι τιμές παραγωγής δεν εξάγονται λο-
γικά από τις αξίες. Δηλαδή ακόμη και αν μπορούμε να προσδιορί-
σουμε μονοσήμαντα και καθ’ εαυτές τις αξίες, τότε δεν προκύπτουν
κατ’ ανάγκη εξαγόμενες από αυτές μονοσημάντως ορισμένες και
θετικές τιμές παραγωγής. ( Δες Γ. Σταμάτης: Θεωρία της Αξίας και
της Υπεραξίας, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.)

Ο Γ. Σταμάτης απέδειξε το εξής σημαντικό : α) Έστω η τετράγω-
νη, παραγωγική, διασπώμενη γραμμική τεχνική απλής παραγωγής
[Α,L.] 

με την 2 επί 2 μήτρα των τεχνολογικών συντε-

λεστών και L = (1,1) το διάνυσμα της άμεσης εργασίας ανά μονάδα
παραγομένου εμπορεύματος. Η τεχνική παραγωγής αυτή προσδιο-
ρίζει μονοσήμαντες και θετικές αξίες, δεν προσδιορίζει όμως πάν-
τα μονοσήμαντες και θετικές τιμές παραγωγής, ούτε μονοσήμαντα
ορισμένες και θετικές σχετικές τιμές παραγωγής.
Συγκεκριμένα, αν το ποσοστό κέρδους r τείνει στο 1/3 τότε προ-
κύπτει απροσδιόριστη τιμή παραγωγής, ενώ για r να τείνει στο 1/3
+ προκύπτει απειριζόμενη θετικά τιμή παραγωγής. Όμοια αν το r
τείνει στο 1/3 τότε προκύπτει τιμή παραγωγής, η οποία απειρίζεται
αρνητικά (πρόκειται για την τιμή παραγωγής του εμπορεύματος ΙΙ).
Σε συστήματα σύνθετης παραγωγής τα πράγματα είναι πολύ χει-
ρότερα.

Ο Γ. Σταμάτης απέδειξε και το εξής επίσης σημαντικό: β) Στη
σύνθετη παραγωγή, η οποία αποτελεί και τον κανόνα, σε θετικές
αλλά μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες αξίες αντιστοιχούν για κά-
ποια δεδομένη τυποποίηση και κάποιο δεδομένο ποσοστό κέρδους
όχι μονοσήμαντα προσδιορισμένες, αλλά κατά κανόνα και αρνητι-
κές, μηδενικές, τείνουσες στο συν άπειρο ή στο πλην άπειρο ή και
απροσδιόριστες τιμές παραγωγής. (Βλέπε Γ. Σταμάτης Θεωρία της

Αξίας και Υπεραξίας, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα).
Ο καθηγητής Θ. Μαριόλης απέδειξε μάλιστα ότι μπορούμε να

έχουμε τετράγωνα, βιώσιμα αλλά μη παρα-
γωγικά συστήματα σύνθετης παραγω-
γής, από τα οποία να προκύπτουν
αρνητικές ή και μηδενικές τιμές
παραγωγής, για οποιαδήποτε
τυποποίηση των τιμών. Ένα
τέτοιο παράδειγμα είναι ένα
σύστημα σύνθετης παραγω-
γής το οποίο παρουσίασε ο
επιφανής νεορικαρδιανός
Στήντμαν.

Στο δεύτερο σκέλος του
θεωρήματος Σταμάτη παρατη-
ρούμε ότι ούτε οι αξίες, καίτοι
θετικές, δεν είναι πάντα μονοσή-
μαντα προσδιορισμένες, άρα ο πο-
σοτικός ορισμός του Μαρξ αποτυγχάνει
στα συστήματα σύνθετης παραγωγής σε μο-
νοσήμαντο προσδιορισμό ακόμα και των αξιών. Βέβαια ο Μαρξ
δεν ασχολήθηκε με τέτοια συστήματα για να μπορεί να διερευνήσει
κάτι τέτοιο, εμείς όμως πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι ο ποσο-
τικός ορισμός του Μαρξ περί της αξίας ενός εμπορεύματος ως το
άθροισμα της ζωντανής και νεκρής κοινωνικά αναγκαίας εργασίας
που απαίτησε η παραγωγή του, μας δίνει θετικές και μονοσήμαντα
προσδιορισμένες αξίες σε κάθε περίπτωση, μόνο για ειδικά απλά
συστήματα παραγωγής, (δες το α του ανωτέρω θεωρήματος Στα-
μάτη), και μόνο με την προϋπόθεση ότι η δαπανώμενη εργασία
είναι ομοιογενής, που εν γένει δεν είναι.

Ε) Επίλογος
Νομίζουμε πως όλη αυτή η συζήτηση μας αναγκάζει να εμβα-

θύνουμε περισσότερο στη Θεωρία της Αξίας του Μαρξ και να την
κατανοήσουμε ως αυτό που πράγματι είναι. Μια εγχρήματη θεωρία
(σε πλήρη ρήξη με την Ρικαρδιανή θεωρία της Αξίας), μέσω της
οποίας μπορούμε να κατανοήσουμε τόσο την χρηματική όσο και
την κεφαλαιακή θεωρία. (Ι.Ι. Ρούμπιν). Σε καμία περίπτωση πάν-
τως η θεωρία της αξίας του Μαρξ δεν αποτελεί εργαλείο μέσω
του οποίου μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος των τιμών.

Η θεωρία της αξίας του Μαρξ μέσω της έννοιας της Αφηρημέ-
νης Εργασίας, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τι είναι
οι τιμές, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται χωρίς αναφορά στις
αξίες, όπως το προσδιορίζουν οι Νεορικαρδιανοί. Η θεωρία της
αξίας του Μαρξ μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να κατανοήσουμε
τι είναι το χρήμα και πως είναι δυνατόν τόσες ανομοιογενείς, άρα
και τόσο πολυδιάστατες εργασίες να εκφράζονται μέσω ενός τόσο
εμφατικά μονοδιάστατου πράγματος όπως είναι το χρήμα (Γ. Στα-
μάτης).

Για τους παραπάνω λόγους η Αξιακή Θεωρία του Μαρξ αποτελεί
και τη μόνη χρηματική θεωρία, καθώς και τη μόνη θεωρία τιμών.
Όχι γιατί προσδιορίζει το σε χρήμα πάντοτε εκφρασμένο ύψος των
τιμών, όχι γιατί εκκινώντας από τις αξίες μπορούμε να πάρουμε
μονοσήμαντα ορισμένες και θετικές τιμές παραγωγής, αυτό όπως
είδαμε δεν συμβαίνει, αλλά γιατί μας εξηγεί τι είναι το χρήμα και
άρα τι είναι οι τιμές, το ύψος των οποίων θέλουμε να προσδιορί-
σουμε.

Σήμερα, 150 χρόνια μετά την έκδοση του 1ου Τόμου του Κεφα-
λαίου, ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε το Μαρξ είναι να τον με-
λετήσουμε απροκατάληπτα έχοντας επίγνωση των ορίων του, άρα
να μελετήσουμε το Κεφάλαιο ως ένα ημιτελές έργο, χωρίς αμφι-
βολία από κανέναν πια, ένα ημιτελές αριστούργημα.

Ιούνιος 2017, Πάτμος
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Εισαγωγή
Η ψυχολογία και όλες οι εκφάνσεις

της στο φιλοσοφικό, κοινωνικό πεδίο, βρίσκε-
ται ψηλά στην ατζέντα των ατομικών προτιμή-
σεων, είναι από μία ορισμένη θεώρηση η απάν-
τηση στο σημερινό ζοφερό σκοτάδι του καπι-
ταλισμού που σαπίζει.

Αρκετές φορές θ’ ακούσουμε τη γνωστή
επωδό, πχ για την ανεργία δεν φταίνε οι δομι-
κές λειτουργίες του αστικού συστήματος αλλά
η -κακή- ψυχολογία των ατόμων (για τους σχο-
λαστικούς το σωστό είναι να λέμε ψυχική διά-
θεση και όχι ψυχολογία που σημαίνει λόγος
περί ψυχής).

Η ψυχολογία ως επιστήμη μελετά τα λεγό-
μενα ψυχικά φαινόμενα και ο ορισμός της που
έχει «περάσει» στις γλώσσες της Δύσης προ-
έρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα (το
άυλον της ψυχής: Αριστοτέλης). Γύρω από την
επιστήμη της ψυχολογίας που αναπτύσσεται ως
τέτοια στον ύστερο καπιταλισμό (19ος – 20ος
αιώνας) μπλέχτηκαν μια σειρά θεωρίες που
έχουν ως αφετηρία τον υλισμό ή τον ιδεαλισμό
και ανάμεσά τους ορισμένες άλλες που προ-
σπάθησαν να συγκεράσουν αυτά τα δύο τερά-
στια και αντίπαλα κοσμοθεωρητικά ρεύματα.

Είναι αλήθεια ότι η ποιότητα και οι ειδικές
πλευρές της ψυχολογίας, ευνοούν τις ιδεαλι-
στικές θεωρίες και πολλοί αντιδραστικοί δη-
μοσιολόγοι, ερευνητές ή απλώς πολιτικοί κα-
τηγόρησαν τον υλισμό και την ανώτερη έκφρα-
σή του, το Μαρξισμό, ότι παραγνώρισε και πα-
ραγκώνισε την ψυχολογία και το ξεχωριστό
άτομο, σ’ όφελος των κοινωνικών αναλύσεων
και των γενικών όρων. Πρόκειται για ψέμα. Η
πραγματικότητα είναι πως ο Μαρξισμός, σαν
επιστημονικός υλισμός, αποδέχεται τις επι-
στήμες και τα αληθινά συμπεράσματά τους, ξε-
κινώντας από την αξιωματική αρχή πως ο κό-
σμος μας είναι υλικός και ότι μπορεί να κατα-
νοηθεί. Ο Ι.Β. Στάλιν «κωδικοποίησε» το μαρ-
ξιστικό υλισμό με τα γνωρίσματα: α) ο κόσμος
είναι υλικός, β) ο κόσμος υπάρχει αντικειμε-
νικά και έξω από τη σκέψη μας και γ) ο κόσμος
είναι γνώσιμος, δηλαδή μπορεί να κατανοηθεί.

Ιστορική αναδρομή
Το πρώτο βήμα προς το γνώσιμο του κόσμου

γίνεται από τους πρώιμους –άρα και ατελείς–
υλιστές Ίωνες φιλοσόφους. Το δυναμικό εμ-
πόριο της Ιωνίας παρωθεί τους Θαλή και Ανα-
ξίμανδρο από τον 6ο αιώνα πΧ. να αναρωτη-
θούν όχι από πού προέρχεται ο «κόσμος», αλλά
«από τι υλικό είναι φτιαγμένος». Πρόκειται για
ένα πέρασμα από τη μεταφυσική θεοκρατία,
στα πρώτα υλιστικά βήματα.

Η τάση της φιλοσοφίας προς την υλικότητα
του κόσμου ανακόπτεται από τον πατριάρχη του
ιδεαλισμού, τον Πλάτωνα, ο οποίος χρησιμο-
ποιήθηκε ως βαρύ όπλο από όλες τις άρχουσες
τάξεις στον δυτικό κόσμο ως την αυγή των αστι-
κών επαναστάσεων (18ος αιώνας).

Ο Μεσαίωνας είναι ο καιρός της θεοκρατίας
και του ιδεαλισμού (τα πάντα ξεκινούν από μια
ιδέα, το Θεό). Ήταν οι ανακαλύψεις, το σπάσιμο
των αλυσίδων με τη γη, το άνοιγμα του νου, οι
επιστήμες και κυρίως η Φυσική που «σπρώ-
χνουν» τη φιλοσοφία από τον ουρανό προς τη
γη και από το θεό στον άνθρωπο. Όχι εύκολα.

Ας σκεφτούμε ότι ο αστός επιστήμονας
Werner Haisemberg σε ημερίδα το 1964 στη
χώρα μας δήλωνε: «Η φιλοσοφία του υλισμού
και από την τελευταία του μορφή του διαλεκτι-
κού υλισμού… κατέστη μια από τις κινούσες
δυνάμεις στις πολιτικές μεταβολές του 19ου
και του 20ου αιώνα. Εφ’ όσον οι φιλοσοφικές
ιδέες περί της δομής της ύλης διαδραματίζουν
έναν τέτοιο ρόλο εις την ανθρώπινη ζωή, εφ’
όσον ενήργησαν ως εκρηκτική ύλη στις ευρω-
παϊκές κοινωνίες, και μπορεί επίσης να κάνουν
το ίδιο και σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι επό-
μενο να μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να
γνωρίσουμε τι έχει να πει η σημερινή επιστη-
μονική γνώση γι’ αυτήν την φιλοσοφία…».

Η αφετηρία γέννησης της ψυχολογίας ως επι-
στήμης γίνεται στο τέλος του 19ου αιώνα από
τον Βίλχελμ Βουντ (1832-1920) στο εργαστήρι
του στη Λειψία. Τα επόμενα βήματά της στη Δύ-
ση καθορίστηκαν από τις θεωρίες του συμπε-
ριφορισμού (ΗΠΑ), αλλά και από την εκρηκτική
εισβολή του Σ.Φρόυντ με τη θεωρία της libido
(σεξουαλικότητας). Στη Σοβιετική Ένωση, παρ’
ότι έγιναν άλματα στον τομέα της ψυχολογίας,
λίγα πράγματα μάς είναι γνωστά. Η Οκτωβριανή
Επανάσταση γίνεται όταν στη δυτική Ευρώπη
απογειώνονταν τα ρεύματα του φροϋδισμού. Στις
ΗΠΑ, ο προοδευτικός μπιχεβιορισμός (συμπε-
ριφορισμός) με τον Σκίνερ. Στη Σοβιετική Ένω-
ση, ο Π.Π.Μπλόνσκι και στη συνέχεια ο «ογκό-
λιθος» Λ.Σ. Βιγκότσκι (1896-1934), αλλά και ο
Λούρια έδωσαν ώθηση σ’ αυτό που ονομάζουμε
ψυχολογία του ύψους. Ο Λ. Σ.Βιγκότσκι έγραψε:
«Δεν υπάρχουν πολλές ψυχολογίες, υπάρχουν
μόνο δύο: η φυσικοεπιστημονική-υλιστική και
η υποκειμενική-σπιριτουαλιστική (πνευματιστι-
κή)… και απαιτείται χειρουργική επέμβαση για
το διαχωρισμό τους».

Αναγκαία παρένθεση: επειδή πολλά υστε-
ρόβουλα γράφονται για τη συμβολή του ψυχο-
λόγου Παβλόφ στον τομέα της συμπεριφοράς
και ειδικότερα των εξαρτημένων αντανακλα-
στικών (τα γνωστά πειράματα με τα σκυλιά),
μνημονεύουμε μια παρατήρηση του αμερικά-
νου ψυχολόγου Σκίνερ, θεμελιωτή του συμπε-
ριφορισμού (μπιχεβιορισμού): «Το 1917 οι Ρώ-
σοι είχαν ανάγκη την αρχή του εξαρτημένου
αντανακλαστικού για την ισχυροποίηση της ιδε-
ολογίας τους και έκαναν τον Παβλόφ εθνικό
ήρωα. Με τη βοήθεια των αρχών του Παβλόφ
η ρώσικη κυβέρνηση υπέθετε ότι θ’ άλλαζε τον
κόσμο και έτσι θ’ άλλαζε και τον άνθρωπο».
(Σκίνερ 1969). Στην πραγματικότητα, στη
Σ.Ένωση με τους Μπλόνσκι, Βιγκότσκι, Λούρια,
Παβλόφ, Λεόντιεφ, αλλά και τον Μακαρένκο,

ανίχνευαν διαρκώς καινούριους τρόπους και
μεθόδους στον τομέα της ψυχολογίας και της
διαμόρφωσης των νέων ανθρώπων. Μόνο μι-
κρόψυχοι μπορούν να δουν σ’ αυτά τα κινήματα
πολιτική ευτέλεια. Σε πάμπολλες εργασίες και
εφαρμογές στη Σοβιετική Ένωση, οι αρχές του
προσανατολισμού, των κινήτρων, των στόχων,
της συνεργατικότητας, της ενεργούς δραστη-
ριότητας, του προσωπικού νοήματος, της προ-
σπάθειας κλπ αποτέλεσαν άλματα στην ιστορία
της ψυχολογίας και μάλιστα σε κλίμακες εκα-
τομμυρίων ανθρώπων.

Ο Μαρξισμός
Έχει μια ιδιαίτερη σημασία να θυμίσουμε ότι

το Κεφάλαιο του Μαρξ είναι αφιερωμένο στον
Κάρολο Δαρβίνο. Με άλλα λόγια το σπουδαι-
ότερο έργο για την κατανόηση του καπιταλι-
σμού (γιορτάζουμε φέτος τα 150 χρόνια από τη
συγγραφή του) είναι αφιερωμένο στον επιστή-
μονα που με το έργο του τίναξε στον αέρα όλο
το θεολογικό οπλοστάσιο και τη θεωρία για την
προέλευση του ανθρώπου από το θεό. Οι θεο-
λογικοί κύκλοι, τουλάχιστον οι πιο ευφυείς,
αναγκάστηκαν να παραδεχτούν μια σειρά υλι-
στικών συμπερασμάτων για την καταγωγή του
ανθρώπου και να κρατήσουν ως τελευταίο ανά-
χωμα την ψυχή. Λέγοντας ότι προέρχεται από
το θεό, ότι είναι θείο δώρο και σε τελική ανά-
λυση ότι τα παραπάνω δεν επιδέχονται ερμη-
νειών, παρατηρήσεων και αποδείξεων.

Μ’ αυτό τον τρόπο, οι θεολογικοί ή αντιδρα-
στικοί εκπρόσωποι της ψυχολογίας διαίρεσαν
τον άνθρωπο σε σώμα και ψυχή, δίνοντας στις
υλιστικές επιστήμες το πρώτο, κρατώντας
όμως το δεύτερο. Προφανέστατα αγνόησαν την
επιστημονική θέση του Ένγκελς (στο βιβλίο
Διαλεκτική της Φύσης) πως «μπορούμε να εν-
νοήσουμε το σύνολο των φαινομένων του κό-
σμου χωρίς καμία πρόσθεση πέραν της υλιστι-
κής ερμηνείας».

Οι περισσότεροι σοβαροί επιστήμονες συγ-
κλίνουν (υλιστικά) ότι αυτό που ονομάζουμε
ψυχή είναι αποτέλεσμα και πεδίο των νοητικών
διεργασιών του εγκεφάλου μας. Ο ανθρώπινος
εγκέφαλος, ως μια ανώτατη μορφή ύλης, σε
συνδυασμό με όλο το νευροφυσιολογικό μας
σύστημα, επεξεργάζεται, ταξινομεί, στοιχει-
οθετεί όλα όσα πέσουν στην αντίληψή του, σε
βαθμό που ο Μαρξ αναφέρεται ότι το έργο ενός
αρχιτέκτονα είναι απείρως ανώτερο από μιας
μέλισσας, γιατί ο πρώτος δουλεύει με το νου
θέτοντας στόχους ενώ το έντομο μόνο με το έν-
στικτο.

Στις θέσεις για τον Φόυερμπαχ, ο Μαρξ
έγραφε, εκτός από το ότι πρέπει ν’ αλλάξουμε
τον κόσμο (11η θέση), ότι ο κόσμος είναι υλικός
και γνώσιμος και παντού ότι ο υλικός κόσμος
δημιουργεί τη συνείδηση. Αυτή η συνείδηση
δεν δημιουργείται αυτόματα κι ευθύγραμμα,
αλλά φιλτράρεται μέσα από μια σειρά πρίσματα
όπως μόρφωση, στενό κι ευρύτερο περιβάλ-

❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�καλοκαίρι 201770

απόψ
εις



γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Μαρξισμός και ψυχολογία



λον, κοινωνικές σχέσεις. Ήταν αυτός ο λόγος
που οι Μαρξ-Ένγκελς επιμένουν στην αλλαγή
των κοινωνικών όρων για την αλλαγή των αν-
θρώπων. «Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι ένα αφη-
ρημένο ον που κατοικεί έρημο από τον κόσμο.
Ο άνθρωπος είναι ο κόσμος των ανθρώπων. Το
κράτος και η κοινωνία. Η κατάργηση της θρη-
σκείας, σαν ψευδαίσθηση της ευτυχίας των αν-
θρώπων είναι μια επιταγή για την πραγματική
τους ευτυχία. Το κάλεσμα για την εγκατάλειψη
των απανταχού ψευδαισθήσεων. Το άμεσο κα-
θήκον είναι να ξεσκεπάσουμε την ανθρώπινη
αλλοτρίωση στην εγκόσμια μορφή της τώρα
που έχει απαλλαγεί από την ιερή της μορφή».

Αυτή η ξεκάθαρη και επιστημονική θέση «ο
άνθρωπος είναι κοινωνικό δημιούργημα» βρί-
σκεται ακριβώς στον αντίποδα των αντιλήψεων
«ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του θεού»,
τόσο εγωιστικό και στενόκαρδο ή των παρα-
ψυχολογικών δοξασιών πως η αλήθεια κρύβε-
ται στο υποσυνείδητο, το ασυνείδητο, το προ-
εγώ, το μεταεγώ ή το υπερεγώ. Τα τελευταία
πεδία της ψυχανάλυσης, πέρα από το ότι απο-
τελούν ένα αγαπημένο «σπορ» των διανοού-
μενων, ακυρώνουν κάθε εμπιστοσύνη του ατό-
μου να γνωρίσει τον κόσμο. Το φτιάξιμο μυστι-
κών οντοτήτων που βρίσκονται στο λαβύρινθο
του εσωτερικού μας κόσμου, παραλύει κάθε
προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει τον
εαυτό του σε συνάρτηση με την κοινωνία. Έτσι
που να αναζητά έναν «ψυχοντετέκτιβ» για να
μάθει ποιος είναι. Ακόμα και τεράστιες κινή-
σεις των μαζών, όπως είναι οι επαναστάσεις ή
τα εθνικά κινήματα, αναζητούνται στον εσωτε-
ρικό ατομικό μικρόκοσμο. Για να μην πούμε
πως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ερμηνεύεται
όχι ως ιμπεριαλιστική αντίθεση, αλλά ως απο-
τέλεσμα της… καταπίεσης του Χίτλερ στην παι-
δική του ηλικία!

Ψυχολογία και 
ανθρώπινη συνείδηση

Στον εικοστό αιώνα και αφότου η ψυχολογία
έγινε μια εφαρμοσμένη επιστήμη, οξύνθηκαν
στο εσωτερικό της όλες οι αντιθέσεις. Ανάμεσα
στις υλιστικές-κοινωνιστικές σχολές που θεω-
ρούσαν τον «εσωτερικό κόσμο» του ατόμου ως
αντανάκλαση των υλικών όρων ζωής και στις
ιδεαλιστικές που απέκοβαν τον ψυχισμό από
τον κοινωνικό περίγυρο. Ανάμεσα στην ψυχο-
λογία και τους κλάδους που γέννησε ή συνυ-
φαίνονταν με αυτήν (πχ ψυχιατρική). Από την
αδυναμία των ιδεαλιστικών σχολών να εφαρ-
μόσουν μία ενιαία μεθοδολογία. Παρ’ όλα αυτά,
η ψυχολογία ως επιστήμη στο δυτικό κόσμο,
επειδή ακριβώς στηρίχτηκε στο ξεχωριστό άτο-
μο ως αντικείμενο έρευνας κι εφαρμογής, κα-
τάφερε να επιβιώσει εξετάζοντας –κατά βάση–
τα ψυχικά φαινόμενα σε απόσταση και αποσπα-
σμένα από την κοινωνική δράση των ανθρώ-
πων. (Με την επέκταση της βιομηχανικής πα-
ραγωγής ανέπτυξε μια σειρά νέους κλάδους).

Ωστόσο, η διαμάχη ανάμεσα στην υλιστική
και ιδεαλιστική «σχολή» στο πεδίο της ψυχο-
λογίας και ανεξάρτητα από την υποχώρηση των
προοδευτικών ιδεών, υπάρχει. Η ανθρώπινη
συνείδηση, ως προϊόν των υλικών όρων γέν-
νησής της, δεν είναι ένας παθητικός και στα-
τικός δέκτης πληροφοριών και μηνυμάτων.

Λειτουργεί ενεργητικά και δυναμικά. Ο ψυχι-
σμός, δηλαδή μια μορφή συνείδησης του αν-
θρώπου, αποτελεί μία διαδικασία ενεργητικής
αντανάκλασης του υλικού κόσμου στον ανθρώ-
πινο εγκέφαλο. Κανένας εγκέφαλος ζώου, όσο
βελτιωμένα αισθητήρια κι αν έχει, κι όσο ψηλά
κι αν βρίσκεται στη ζωική αλυσίδα, δεν μπορεί
να λειτουργήσει όπως το ανθρώπινο μυαλό.
Βεβαίως, η εξέλιξη του νευρικού συστήματος
των ζώων, έχει θετικές επενέργειες στον εγ-
κέφαλό τους, αλλά ο λεγόμενος «ψυχισμός των
ζώων» δεν μπορεί να υπερβεί ορισμένα όρια.

Η υπέρβαση από τη ζωώδη κατάσταση στην
ανθρώπινη φύση έγινε (όπως εύστοχα υπέδει-
ξε ο Ένγκελς) με τη χρησιμοποίηση και -κυ-
ρίως- με την κατασκευή εργαλείων. Εργαλεία
που αποτέλεσαν την παραγωγική προέκταση
του χεριού και ταυτόχρονα τον μηχανισμό ανω-
τεροποίησης του εγκεφάλου. Ο ανθρώπινος τύ-
πος εγκεφάλου, γνωστός ως ανθρώπινος εγ-
κέφαλος του Κρο-Μανιόν, δημιουργήθηκε στην
πορεία εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, έτσι που
η ιστορία των τελευταίων αιώνων φαντάζει
μπροστά τους εντελώς μικροσκοπική. Αλλά
από τη δημιουργία των πρώτων κοινωνιών μέ-
χρι σήμερα, ο ψυχισμός του ξεχωριστού αν-
θρώπου έχει κοινωνικό και ιστορικό χαρακτή-
ρα. Δημιουργείται μέσα σε συγκεκριμένες συν-
θήκες και από άποψη ιστορική «μετριέται»
στον ιδιαίτερο τόπο και χρόνο.

Οι ιδεαλιστικές σχολές μιλούν για τον υλισμό
του ανθρώπου υπεριστορικά και υπερκοινω-
νικά. Δηλαδή παραγκωνίζουν τους ειδικούς και
εντελώς συγκεκριμένους όρους γέννησης και
ανάπτυξης. Αλλά αλλιώτικα δομείται ο ψυχι-
σμός ενός ανθρώπου στη ζούγκλα του Αμαζο-
νίου κι αλλιώς σ’ έναν μπατιρημένο χρηματιστή
στη Ν.Υόρκη. Για να το διατυπώσουμε διαφο-
ρετικά. Ο ψυχικός κόσμος άρα και η συνείδηση
ενός ανθρώπου είναι μια υποκειμενική πρόσ-
ληψη, υποκειμενικό προϊόν ενός αντικειμενι-
κού κόσμου, ενός κόσμου και μιας κοινωνίας
που υπάρχει αντικειμενικά και υπήρχε πριν τη
γέννησή μας.

Φυσικά, οι δοσμένες κοινωνικές σχέσεις με-
ταβάλλονται, μεταπλάθονται και μετασχηματί-
ζονται κάτω από την επίδραση της ταξικής πά-
λης, των μαζών, της πολιτικής και της συνει-
σφοράς, τελικά, και του ατόμου. Οι συμπερι-
φορές, οι σκέψεις, οι ηθικοί κώδικες, οι στόχοι,
τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που αποτελούν
στοιχεία αυτού του εποικοδομήματος, λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα και ως κίνητρα για δράση.

Διαδραματίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες
όπως πχ η κληρονομικότητα στη διαμόρφωση
της συνείδησης; Αναμφίβολα ναι. Αλλά και
αναμφίβολα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα. Σε μια
κοινωνία που αναδεικνύει τη σωματική δύνα-
μη, ένας εύρωστος σωματότυπος είναι «γερή»
κοινωνική βάση και σε μια ανδροκρατούμενη
κοινωνία υπάρχουν «παιδιά» και «κορίτσια».
Αλλά το κοινωνικό υλικό, το κοινωνικό είναι,
αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα. Ο καθέ-
νας/καθεμιά από μας γεννιέται με μια ειδική
ποιότητα νευρικού ιστού, αλλά διαμορφώνει
τις ικανότητές του στην πορεία της κοινωνικής
του δραστηριότητας.

«Δεν γεννιούνται οι ποιητές και οι ζωγρά-
φοι». Όμως οι κοινωνικές συνθήκες και το κα-

τάλληλο περιβάλλον, αυξάνουν και επιταχύνουν
ή ανάστροφα μειώνουν και επιβραδύνουν τις
ικανότητές τους. Ο Λένιν για να δώσει μεγε-
θυντικά την παραπάνω παρατήρηση έγραψε για
τη μαγείρισσα που μπορεί να κυβερνήσει. Αν-
τίθετα, οι αστοί λένε ότι μόνο οι γόνοι τους ή οι
απόφοιτοι των καλών πανεπιστημίων μπορούν
να μας διοικήσουν! Στη νεαρή Σοβιετική Ένωση
αλλά και στην Κίνα αργότερα (κάθε μία χώρα
με την ιδιαίτερη κουλτούρα της) μίλησαν για τα
μέσα, τις μεθόδους, τα κίνητρα και τους στό-
χους κάτω από τους οποίους μπορεί να ανα-
πτυχθεί η νεανική προσωπικότητα και είδαν το
κοινωνικό περιβάλλον όχι ως εχθρική και αν-
ταγωνιστική δύναμη, αλλά ως φιλικό και συ-
ναγωνιστικό τοπίο ανάπτυξης του ατόμου.

Φυσικά, οφείλουμε να διακρίνουμε αυτή την
ανάπτυξη αν συντελείται σε ένα εκμεταλλευ-
τικό καθεστώς ή σε μία κοινωνία ανθρώπινης
χειραφέτησης και προόδου. Έχουν περάσει
2.500 χρόνια περίπου ιστορίας και ταξικών
αγώνων απ’ όταν ο Σοφοκλής βάζει στο στόμα
της Αντιγόνης τα λόγια: «Δε γεννήθηκα για να
μισώ, αλλά για να συμφιλιώνομαι» και οι κοι-
νωνικές επιστήμες έχουν γίνει πιο ώριμες και
πιο έμπειρες.

Επίλογος
Θα ’πρεπε να διαθέσουμε πολύ χρόνο και

χώρο για να υπεισέλθουμε σε διά φορους το-
μείς της ψυχολογίας ως επιστήμης. Νέοι κλά-
δοι της, όπως η κοινωνική ψυχολογία, η τεστο-
λογία, η ψυχολογία ειδικών ομάδων (σχολείο,
φυλακή) έχουν ήδη αναπτυχθεί και φυσικά η
νεότευκτη ψυχανάλυση με μήτρα τη Γαλλία και
φορείς τους ηττημένους διανοούμενους του
Γαλλικού Μάη. Εκείνο που θέλαμε να κατα-
γράψουμε και να καταδείξουμε είναι η διαφο-
ρετική αφετηρία των σχολών της ψυχολογίας.
Είτε αποδεχτούμε την κοινωνία ως πομπό και
το άτομο ως δυναμικό αποδέκτη που προβάλ-
λει η θέση των διαλεκτικών υλιστών, ειδικό-
τερα των μαρξιστών επιστημόνων, είτε θα χα-
θούμε στον αχανή εσωτερικό λαβύρινθο του
ξεχωριστού ατόμου που προκρίνουν οι ιδεαλι-
στές επιστήμονες σ’ όλες τις παραλλαγές τους.
Αν έχουμε ως στόχο το μετασχηματισμό της
κοινωνίας και οδηγό την υλικότητά της θα κα-
ταλήξουμε στα συμπεράσματα των μαρξιστών.
Αν όχι, θα χαθούμε στο αρχιπέλαγος του
«εγώ», στη θεοκρατία και τη μεταφυσική.

Παραγνωρίζει ο επιστημονικός μαρξισμός
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου ξε-
κινώντας απ’ τη συνείδησή του; Ασφαλώς όχι.
Αλλά τα εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο ανά-
πτυξης της ξεχωριστής προσωπικότητας, κρι-
τικάροντας αυστηρά τις φυλετικές θεωρίες του
αίματος και του DNA. 

Στις μέρες μας, όπου η αγωνία των ανθρώ-
πων για το βιοπορισμό και το αύριο γιγαντώ-
νεται, η εφαρμοσμένη ατομική ψυχολογία υπο-
τίθεται πως έρχεται να δώσει απαντήσεις στον
ξεχωριστό άνθρωπο.

Ας παραφράσουμε μία λεκτική υπερβολή: ο
ψυχικός κόσμος των ανθρώπων είναι πολύ σο-
βαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια
των ψυχολόγων. 

καλοκαίρι 2017 ❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 71



Βασικό προπαγανδιστικό χαρτί και μέσο πίεσης για την εφαρμογή
της μνημονιακής πολιτικής των τελευταίων ετών αποτελεί αναμ-
φίβολα το τεράστιο (αναλογικά με το ΑΕΠ) ελληνικό χρέος, η εξυ-

πηρέτηση και η μείωση του οποίου, υποτίθεται, αποτελεί το βασικό
πυλώνα χάραξης της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας από τους
δυνάστες της που εσχάτως ενδύονται την τήβεννο των “θεσμών”. Η
απάντηση στο πρόβλημα του χρέους και της διαχείρισής του, παρου-
σιάζεται χρόνια τώρα ως προϋπόθεση για την “έξοδο της χώρας από
την κρίση και τα μνημόνια”. Αυτή την “αλήθεια” που από το 2009 προ-
σπαθούν να εμπεδώσουν με κάθε τρόπο οι διεθνείς τοκογλύφοι και οι
ντόπιοι υποτακτικοί τους, ενστερνίστηκε η “αριστερά” του ΣΥΡΙΖΑ (και
όχι μόνο), πάνω σε αυτή έστησε το προεκλογικό της πρόγραμμα και
με αυτή έπλεξε το τελευταίο αφήγημα της εξόδου από την κρίση.

Πριν αναφερθούμε στις παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης
του για το ζήτημα του χρέους και στα συμπεράσματα που οφείλουμε
να βγάλουμε από τη σημερινή πραγματικότητα, έχει αξία να σταθούμε
σε τρεις επισημάνσεις.

1. Από το 2010 που εφαρμόζεται υποτίθεται, η πολιτική που στο-
χεύει στην απομείωση του ελληνικού χρέους, των δυόμιση τελευταίων
ετών συμπεριλαμβανομένων, το χρέος και σε απόλυτους αριθμούς και
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει. Βαδίζοντας στον 8ο χρόνο μνημονιακής
βαρβαρότητας οι αριθμοί πιστοποιούν ότι: Το 2009 το χρέος ανέρχονταν
σε 298 δισ. ευρώ και 129% του ΑΕΠ, το 2015 έφτασε τα 320 δισ. ευρώ
και 175% του ΑΕΠ, το 2017 (με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ που δημοσί-
ευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στις 31/3/2017) αυτό
ανέρχονταν στα 326,5 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται μέχρι το τέλος του
έτους να ξεπεράσει τα 330 δισ και το 179% του ΑΕΠ.

Στο ίδιο διάστημα ο ελληνικός λαός με τις εφαρμοζόμενες αιματηρές
πολιτικές έχει αποδώσει εκατοντάδες δισ περισσότερα στους τοκογλύ-
φους (τόκοι, χρεολύσια, διάσωση τραπεζών κλπ) από αυτά που δανεί-
ζεται, υποτίθεται για να καλύπτει τις ανάγκες του ελληνικού κράτους.
Από το 1992 μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για την εξυ-
πηρέτηση των δανείων το τεράστιο ποσό της τάξης του 1,2 τρισ ευρώ! 

Από όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι αυτοί που χαράζουν την
οικονομική πολιτική για τη χώρα μας μόνο τυχαίοι δεν είναι για να
κάνουν λάθη, γίνεται φανερό ότι το μόνο που δεν αποτελεί στόχο
τής ακολουθούμενης πολιτικής (που δεν ξεχνάμε ότι 2 και πλέον
χρόνια τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει) είναι το ύψος ή πολύ περισ-
σότερο η “λύση” του προβλήματος του ελληνικού χρέους. Γιατί κα-
νείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι οικονομολόγοι,
με γραβάτα ή χωρίς, έχουν στόχο τη διευθέτηση του χρέους, αλλά 8
χρόνια τώρα αυτό πάει απο το κακό στο χειρότερο. 

2. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η θέση των “θεσμών” και των ντόπιων
κυβερνήσεών τους στο ζήτημα της διευθέτησης του χρέους. Ανάλογα
με το χρόνο και τις απαιτήσεις των ιμπεριαλιστών οι κυβερνητικοί πα-
ράγοντες άλλαζαν γραμμή, από την άρνηση κάθε πρότασης για κού-
ρεμα, μέχρι την ταύτιση της διαγραφής μέρους του χρέους, με το “φως
στο τούνελ” και την έξοδο από την κρίση.

– Στην αρχή ο Παπακωνσταντίνου (7/10/2009-17/6/2011), πιστός στην
γραμμή που υπαγόρευαν οι ξένοι στην κυβέρνηση Παπανδρέου παρου-
σίαζε, την προοπτική του κουρέματος του χρέους ως καταστροφή.

“Η αναδιάρθρωση, το κούρεμα του χρέους θα ήταν τεράστιο λάθος
για τη χώρα, με πάρα πολύ μεγάλο κόστος”... θα απομειώνονταν η πε-
ριουσία των ταμείων... Πείτε ότι το χρέος αύριο το πρωί με ένα μαγικό
τρόπο το μειώναμε κατά 50%. Ωραία, δεν πρέπει κάθε χρόνο να μη δη-
μιουργούμε νέο χρέος;...” σε πλήρη αρμονία με την τρόικα και τον τότε
πρωθυπουργό, αυτά δήλωσε ο Παπακωνσταντίνου στις 3/5/2011 στην
ΝΕΤ).

– Αμέσως μετά όμως, στα τέλη του 2011 με υπουργό οικονομίας τον
Βενιζέλο, το αφήγημα έχει αλλάξει, το κούρεμα ξαφνικά γίνεται το νέο

“succes story” των τροϊκανών που θεωρούν ότι έτσι “θα καταστεί βιώ-
σιμο” και υπογράφεται η συμφωνία για κούρεμα ύψους 107 δισ ευρώ
που αντιστοιχεί σε 53,5% του συνολικού χρέους. Ξέφρενα πανηγύρια
ακολουθούν τη συμφωνία, ο Βενιζέλος κάνει λόγο για ιστορική επιτυχία
και το παραμύθι της εξόδου από την κρίση ξαναφουντώνει. Τελικά τα
λόγια του Παπακωνσταντίνου θα αποδειχθούν προφητικά, γιατί και τα
ταμεία θα χάσουν την περιουσία τους και το κουρεμένο χρέος θα θε-
ριέψει ακόμα περισσότερο.

– Ακολουθεί ο Στουρνάρας και ο Χαρδούβελης, αμφότεροι υπουργοί
της κυβέρνησης Σαμαρά, όπου αποκηρύσσουν κάθε σενάριο διαγρα-
φής. «Δεν αποτελεί επιλογή η διαγραφή του δημοσίου χρέους» Χαρ-
δούβελης, Σεπτέμβρης του 2014), ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τις
απαιτήσεις των εταίρων του.

– Με τις εκλογές και την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση τον
Ιανουάριο του 2015, το θέμα της διαγραφής μέρους του χρέους θα
μπει κάτω από τον τίτλο της “βιώσιμης λύσης” και με τις συνεχείς
οχλήσεις-απαιτήσεις του ΔΝΤ για την διευθέτησή του θα βρεθεί στην
επικαιρότητα μέχρι σήμερα.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η διαγραφή του χρέους
σε συνθήκες συνέχισης της πολιτικής της εξάρτησης και του νεοα-
ποικιακού ελέγχου είναι το λιγότερο κενή περιεχομένου, ενώ γίνεται
φανερό ότι τα σενάρια διαχείρισης του χρέους, είτε είναι επιμήκυνση
είτε κούρεμα, είτε εξυπηρέτηση, μπορεί να υιοθετούνται κατά περί-
πτωση και από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και από τις ορντινάτσες τους.

3. Ασφαλώς δημόσιο χρέος δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Όλες οι χώρες
του καπιταλιστικού πλανήτη έχουν τεράστια δημόσια χρέη, κάτι που
αποδεικνύει ότι το πρόβλημα χρέους δεν είναι ελληνικό. Η ιδιομορφία
της Ελλάδας έχει να κάνει με την ολόπλευρη εξάρτησή της από τις
ιμπεριαλιστικές ύαινες και όχι με το χρέος και το ύψος του. Δεν είναι
τυχαίο ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ (αναφέρεται επίσημα 19 τρισ δημόσιο
χρέος-περίπου 107% του ΑΕΠ- όμως γίνεται λόγος για πραγματικό
χρέος πολλαπλάσιο αυτού του αριθμού), η Βρετανία, η Ιαπωνία και η
Γαλλία έχουν τεράστια χρέη, τα οποία ακόμη και ως ποσοστό του ΑΕΠ
είναι παραπλήσια του ελληνικού. Όμως ποτέ και κανένας “θεσμός”
δεν πρόκειται να παρέμβει έτσι απλά σε αυτές τις χώρες για να αρπάξει
τον πλούτο τους. Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι δεν είναι γε-
νικώς και αορίστως “ληστρικό” όπως ονομάζουν το χρέος, αλλά λη-
στρική είναι η πολιτική που ακολουθείται ως αποτέλεσμα πρώτα
και κύρια της εξάρτησης της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό και αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται επειδή την απάτη που έστησε η
κυρίαρχη προπαγάνδα στην Ελλάδα, με βάση την οποία το χρέος
παρουσιάστηκε ως η πηγή του ελληνικού προβλήματος, υιοθέτησαν
και υιοθετούν επί της ουσίας δυνάμεις που αναφέρονται στην αρι-
στερά, όπως συνέβη με τον ΣΥΡΖΑ, λειτουργώντας αποπροσανατο-
λιστικά σε σχέση με το πραγματικό πρόβλημα, καλλιεργώντας σωρεία
επώδυνων αυταπατών για το ρόλο μιας “άλλης διαχειριστικής” πρό-
τασης “διευθέτησής” του. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με την πραγματικότητα
και το ραγιαδισμό του

Ξεκινώντας με την παραδοχή ότι το πρόβλημα της Ελλάδας πηγάζει
από το δημόσιο χρέος της, όπως επιτάσσει το πλαστό αφήγημα των
ξένων δυναστών της, ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε το προεκλογικό του πρόγραμμα
στο βάθρο της διαγραφής του μεγάλου-επαχθούς μέρους του χρέους.
Πρόσφερε έτσι και αυτός την πρώτη μεγάλη υπηρεσία από την πλευρά
της “αριστερής αμφισβήτησης” στους κυρίαρχους κύκλους, που τόση
ανάγκη είχαν στη φάση ανόδου των αντιιμπεριαλιστικών αισθημάτων-
αιτημάτων και αγώνων του ελληνικού λαού, να κυριαρχήσει η φωνή
που επέμενε στον ευρωπαϊκό μονόδρομο και την “ανάγκη των προ-
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Το χρέος, οι απάτες 
και οι... αυταπάτες της “διευθέτησής” του

Άλλο ένα success story γκρεμίζεται υπό το βάρος της πραγματικότητας



στατών” και που θα έκρυβε το μεγάλο πολιτικό ζήτημα της εξάρτη-
σης κάτω από το χαλί μιας “άλλης διαπραγμάτευσης” του χρέους
και της διαχείρισής του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει από το κείμενο του ιδρυτικού του συνεδρίου,
το 2013 διακηρύσσοντας: «Αποτρέπουμε τη μετατροπή της χώρας μας
σε αποικία χρέους. Επαναδιαπραγματευόμαστε τις δανειακές συμβά-
σεις και ακυρώνουμε τους επαχθείς όρους τους, θέτοντας ως πρώτο
θέμα τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, πραγματο-
ποιώντας λογιστικό έλεγχο. Όπως συμπυκνώνει το σύνθημα «καμιά
θυσία για το ευρώ...”

Το Σεπτέμβρη του 2014 από τη ΔΕΘ και ενώ προετοιμάζεται για
τους κυβερνητικούς θώκους ο Τσίπρας σαφώς πιο ήπια θα κάνει λόγο
για: “Τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας
του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Έγινε για τη Γερμανία το 1953. Να
γίνει και για την Ελλάδα το 2014... «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπλη-
ρωμή του υπόλοιπου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από την ανάπτυξη
και όχι από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού(...) Περίοδο χάριτος,
δηλαδή «moratorium», στην εξυπηρέτησή του(...)» 

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πιο “αθώος” εξωραϊσμός του ιμ-
περιαλισμού και της εξάρτησης από το ρητορικό ερώτημα του Τσίπρα,
“γιατί να μην γίνει στην Ελλάδα ό,τι έγινε και στη Γερμανία”. Οι λεκτι-
κές κορώνες για το χρέος θα γίνουν το αλατοπίπερο κάθε πολιτικής
ανακοίνωσης και κάθε προεκλογικού διαφημιστικού σποτ, ώσπου βέ-
βαια να έρθει στην κυβέρνηση και να γίνουν όλα καπνός. Μετά τα μνη-
μόνια και τις “συμφωνίες” που άρχισε να καταπίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς
να παραιτείται από το αφήγημα του χρέους, άλλαξε σίγουρα τη φρα-
σεολογία του. Η διαγραφή αρχικά αντικαταστάθηκε από την πιο ήπια
ελάφρυνση, για να ακολουθήσουν οι αοριστίες της “διευθέτησης”, της
“αναδιάρθρωσης” και της “βιώσιμης λύσης”. Το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ θα
βρει στο πρόσωπο του ΔΝΤ έναν “σύμμαχο” για το αίτημα της “βιώ-
σιμης λύσης” του χρέους. Θα αγκαλιαστεί με τους εκπροσώπους του
ΔΝΤ, οι οποίοι ως φορείς των συμφερόντων των ΗΠΑ θα το επανα-
φέρουν κόντρα στους Γερμανούς. Το χρέος παρά τις προεκλογικές
φανφάρες του Τσίπρα θα ταϊστεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα που
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθούν εντυπωσιακά. Πρόκειται για
πλεονάσματα που περιέχουν τις περικοπές μισθών και συντάξεων,
την φορολογική αφαίμαξη, τις περικοπές “δαπανών” για υγεία, παι-
δεία, πρόνοια και πάνω από όλα το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου,
ακόμη και αυτών των “στρατηγικών” ΔΕΚΟ. 

Αυτά τα πλεονάσματα που αποκήρυσσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ τα
ανέδειξε τώρα σε μεγάλο επίτευγμα, και τα αξιοποίησε όλο αυτό το
διάστημα ως διαπραγματευτικό χαρτί, απέναντι σε αυτούς ... που
του τα είχαν παραγγείλει!

Εδώ και μερικούς μήνες έστησε ένα νέο πανηγύρι και με βεβαιότητα
προέβλεψε μια νέα συμφωνία για το χρέος, την οποία σχεδόν ταύτισε
με το τέλος των μνημονίων και την έξοδο από την κρίση. Όμως με τον
κυνισμό του δυνάστη, οι “θεσμοί”, που έθεταν τα μέτρα και τα πλεο-
νάσματα ως προϋπόθεση για την όποια κουβέντα για αναδιάρθρωση
του χρέους, τώρα λένε ότι, αν η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί τέτοια ή
παρόμοια, πλεονάσματα δεν υπάρχει ανάγκη μιας νέας συμφωνίας,
αφού το χρέος καθίσταται βιώσιμο.

Εκλιπαρεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έστω και για μια ευχή για το χρέος, που
θα μπορέσει προπαγανδιστικά να την αξιοποιήσει ως μια διαπραγμα-
τευτική επιτυχία. Ούτε αυτή όμως δεν φαίνονται διατεθειμένοι να του
προσφέρουν οι μέντορές του, που από τη φύση και τη θέση του ιμπε-
ριαλιστή δεν μπορεί παρά να απαιτούν πάντα το κάτι παραπάνω από
τους υποτακτικούς τους. Έχοντας κάνει σημαία τη “συμφωνία για το
χρέος”–όχι τυχαία έναν τίτλο που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πε-
ριεχόμενο– η κυβέρνηση οδηγείται στα Eurogroup με δεδομένο ότι
τίποτα από αυτά που της υπόσχονταν και έταζε στον ελληνικό λαό δεν
πρόκειται να αποκομίσει.

Όμως ανεξάρτητα με το αν και το τι θα “προσφέρουν” οι θεσμοί για
να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση για εσωτερική κατανάλωση,
το ερώτημα που τίθεται είναι “τι σημασία έχουν όλα αυτά για το λαό;”
Η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει στην επερχόμενη συμφωνία διθυ-
ραμβικούς τόνους κάνοντας λόγο για έξοδο και στις αγορές, κάτι που
χρόνια τώρα η κυρίαρχη προπαγάνδα ταυτίζει ψευδώς με την έξοδο
από τα μνημόνια. Όποιο και αν είναι το περιεχόμενο της νέας “συμ-
φωνίας για το χρέος” στο βαθμό που αυτή υπάρξει, για τον ελληνικό
λαό δεν σημαίνει τίποτε άλλο πέρα από μια ακόμη μνημονιακή συμ-

φωνία. Ούτε ανάκληση των αναρίθμητων αντιλαϊκών μέτρων, ούτε οι
μισθοί, ούτε οι συντάξεις που έχασε, ούτε ο δημόσιος πλούτος της
χώρας του θα του επιστραφούν. Οι αγορές που του υπόσχονται δεν εί-
ναι ο κήπος της Εδέμ, αλλά η κόλαση των ίδιων τοκογλύφων που λυ-
μαίνονται τον τόπο εδώ και δεκαετίες. Όπως και η ανάπτυξη έχει το
ίδιο αποκρουστικό πρόσωπο με αυτό των πλεονασμάτων και της αν-
ταγωνιστικότητας. Όποια και αν είναι η συμφωνία για το χρέος, η επι-
τροπεία και η βαθιά εξάρτηση της χώρας, το πραγματικό αίτιο των
σημερινών δεινών του ελληνικού λαού, θα συνεχιστεί ίδια και απα-
ράλλαχτη. Και επειδή ακριβώς αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί, το χρέος
θα παραμένει ως ένα ακόμη εργαλείο για την άσκησή της.

Προς τι λοιπόν όλο αυτό το πανηγύρι που έχει στήσει μια κυβέρνηση,
που υποτίθεται έρχονταν να ανατρέψει όλα αυτά; Ο μόνος λόγος είναι
ο αποπροσανατολισμός του κόσμου από τη αλήθεια και τις πραγμα-
τικές αιτίες από τις οποίες πλήττεται και κινδυνεύει και η ενίσχυση
της κάλπικης σύλληψης ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν εδώ λόγω του
χρέους, ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με μια άλλη διαχείριση
που με λογιστικές πράξεις και συμφωνίες θα λύνει το πρόβλημα.

Για τις δυνάμεις της “αριστεράς” 
που εμμένουν σε ένα διαχειριστικό αίτημα

Είναι πολύ λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνητικός πυλώνας αυτής της
πολιτικής να επιμένει στην φενάκη της αστικής προπαγάνδας για την
ανάγκη βιωσιμότητας του χρέους. Όταν όμως το ζήτημα της εξυπη-
ρέτησης-διαγραφής-διευθέτησης του χρέους έχει γίνει το κύριο προ-
παγανδιστικό όπλο των κυρίαρχων και ένα θέατρο παίζεται σε βάρος
του ελληνικού λαού καθημερινά από την Κουμουνδούρου μέχρι τις
Βρυξέλλες, η εμμονή άλλων δυνάμεων που αναφέρονται στην αριστερά
να συντηρούν αντί να αποδομούν αυτό το παραμύθι, προσθέτει σίγουρα
άλλοθι στην εκάστοτε κυβερνητική απάτη.

Όχι μόνο επειδή η διαγραφή του χρέους στις παρούσες συνθήκες δε
μπορεί παρά να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, που δεν είναι άλλο από
αυτό που ήδη γεύτηκε ο ελληνικός λαός από το κούρεμα του Βενιζέλου. 

Μα πρώτα και κύρια επειδή το αίτημα της διαγραφής στρέφει τη
σκέψη των εργαζομένων σε ένα τεχνικό-οικονομικό μέγεθος και πολύ
περισσότερο σε μια πρόταση διαχείρισής του. Είναι ένα αίτημα που
προάγει την αλήθεια που κομίζουν οι δυνάστες αυτού του τόπου, η
οποία παρουσιάζει το χρέος ως “υπαίτιο” των προβλημάτων. Είναι ένα
αίτημα που εμπεριέχει την παραδοχή –ανεξάρτητα με οτιδήποτε άλλο–
ότι “πρέπει να προτείνουμε που θα βρεθούν τα λεφτά για τις αυξήσεις,
την υγεία, την παιδεία κλπ”. Είναι ένα αίτημα που δεν συμβάλλει στην
οικοδόμηση συνειδήσεων που θα σκέφτονται με τις αλήθειες της τάξης
τους, αλλά που υιοθετεί τις αλήθειες των κυρίαρχων για την “ανάγκη”
και την “προϋπόθεση”επίλυσης του προβλήματος της βιωσιμότητας
του χρέους. Είναι ένα αίτημα που όπως αποδείχθηκε, είναι πλήρως
αφομοιώσιμο από την προπαγάνδα και την πολιτική του συστήματος.
Ένα αίτημα που γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος των ρεφορμιστικών δια-
χειριστικών μεταβατικών προγραμμάτων και που πάνω του στήνουν τα
πλάνα της “παραγωγικής ανασυγκρότησης”. 

Σε κάθε περίπτωση, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει αναδείξει το ζήτημα της διευθέτησης-ελάφρυνσης του
χρέους σε υπέρτατο στόχο, συνδέοντάς τον μάλιστα με την έξοδο από
την κρίση, το αίτημα για “διαγραφή του χρέους” δεν προσφέρει τίποτε
άλλο παρά την πριμοδότηση των αυταπατών που σκορπά η κυβερνη-
τική πολιτική.

Σε αυτές τις συνθήκες οι δυνάμεις της πραγματικής αριστεράς οφεί-
λουν να αποκαλύψουν το πραγματικό περιεχόμενο και τα όρια της
“διεκδίκησης” της διαγραφής του χρέους. Να απορρίψουν το δια-
πραγματευτικό θέατρο της “βιώσιμης λύσης” και να ξεσκεπάσουν τα
ψεύδη για τα αίτια της κρίσης και της σημερινής κατάστασης στην Ελ-
λάδα. Η πραγματική αριστερά οφείλει να καταδείξει ως βασικό “ένο-
χο” για την οξύτητα με την οποία εκδηλώνεται η κρίση στη χώρα μας
την πολιτική της εξάρτησης και της υποτέλειας, και να παλέψει για
τη συγκρότηση του αντιιμπεριαλιστικού μετώπου. Να συμβάλει στους
αγώνες για την αποτίναξη του ιμπεριαλιστικού ζυγού, για την έξοδο
της χώρας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για το κλείσιμο των αμερικανικών
και νατοϊκών βάσεων, να σηκώσει το αίτημα και τον δύσκολο αγώνα
για την διεκδίκηση της ανεξαρτησίας της χώρας ως προϋπόθεση για
κάθε θετική αλλαγή. 
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Φύση ελεύθερη και πνεύμα αδούλωτο, ο
εκλεκτός του Θεού Ιερέας δεν μένει αθόρυβα
μόνο στην προσευχή. Οι ιδέες του κόμματος
των ριζοσπαστών της Ιονίου Πολιτείας που
ιδρύεται το 1848 δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Οι
πρωτεργάτες Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος και Ιω-
σήφ Μομφεράτος θέτουν το ζήτημα της Ένωσης
των Επτανήσων με την Ελλάδα και αγωνίζονται
γι’ αυτό όπως και για κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις. Ο ριζοσπάστης Παπάς που έρχεται αντι-
μέτωπος καθημερινά με τη φτώχεια και την
ανέχεια των ανθρώπων τής υπαίθρου διαισθά-
νεται ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκληρή
Βρετανική κυριαρχία αλλά και η ντόπια φεου-
δαρχία. Το σύνηθες άκουσμα «προσκυνώ αφέν-
τη» από τα χείλη των εξαθλιωμένων προς τους
πλούσιους γαιοκτήμονες (αφεντάδες), που εκ-
μεταλλεύονταν το λαό, αναγκάζει τον Παπαλη-
στή να πάρει θέση με το μέρος των εξαθλιω-
μένων. Γίνεται ο μπροστάρης της εξέγερσης
στη Σκάλα Κεφαλονιάς και πληρώνει με τη ζωή
του τους αγώνες για την πατρίδα και την κοι-
νωνική δικαιοσύνη (1). Ο Δεσπότης Σπυρίδων
Κοντομίχαλος που θα διατάξει την καθαίρεση
και την διαπόμπευσή του στο νησί πριν το κρέ-
μασμα, εναντιώνεται στους ριζοσπάστες και
επαναστάτες και θα «ευλογήσει» την εξουσία
ντόπια και ξένη που είχε επιβάλει καθεστώς
τρομοκρατίας. Ο Αγγλοδιορισμένος Δεσπότης
είναι αυτός που θα αφορίσει και τον Ανδρέα
Λασκαράτο για το βιβλίο του «Τα μυστήρια της
Κεφαλονιάς». Ο Παπαληστής απαγχονίζεται και
οι ριζοσπάστες Ζερβός και Μομφεράτος εξο-
ρίζονται προς παραδειγματισμό για να κλείσουν
τα στόματα. Η λαϊκή μούσα θα πει τον τελευταίο
λόγο για τους επαναστάτες και τους αγώνες για
την Ένωση. «Κι αν τον Παπά κρεμάσανε και τον
ληστή το Βλάχο, εγώ εις τα παπούτσα μου, τους
Άγγλους ούλους γράφω» (2).

Σημειώνεται ότι η εξέγερση στη Σκάλα Κε-
φαλονιάς εντάσσεται στο πλαίσιο του ριζοσπα-
στισμού και των επαναστατικών κινημάτων του
1848 στη Γηραιά Ήπειρο. Ήταν η εποχή της
Άνοιξης των Λαών που επέλεξαν τη ριζοσπα-

στικοποίηση ως στάση ζωής και ευθύνης απέ-
ναντι στα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά προ-
βλήματα της Ευρώπης (3). Ο Καρλ Μαρξ χαρα-
κτήρισε τη μεγάλη εξέγερση στο Παρίσι (Ιούνιος
1848) ως την πρώτη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην
αστική και την εργατική τάξη για την απελευ-
θέρωση της κοινωνίας από τα δεσμά του πα-
ρελθόντος (4). Εξάλλου σε άρθρο του Κ. Μαρξ
σχετικά με τη Βρετανική κυριαρχία των Ιονίων
Νήσων παρουσιάζονται τα «φιλανθρωπικά» αι-
σθήματα της Μ. Βρετανίας για τα νησιά με τις
διώξεις, τις δίκες και τις εκτελέσεις των ριζο-
σπαστών στις εξεγέρσεις του 1848 (5). Οι εξε-
γέρσεις αυτές θα συνεχιστούν στην Ιστορία της
Ευρώπης με τη ριζοσπαστικοποίηση των μαζών
και τους αγώνες της εργατικής τάξης (Παρισινή
Κομμούνα,1871) για την αλλαγή του κόσμου με
κορύφωση την Οκτωβριανή Επανάσταση(1917).
Η ριζοσπαστικοποίηση της Ευρώπης η οποία
έβαλε τέλος στη φεουδαρχία, στην «ελέω Θεού
απόλυτη μοναρχία» και οδήγησε στην εξουσία
την αστική τάξη, ως νέα κοινωνική δύναμη, με
το πέρασμα του χρόνου (εκβιομηχάνιση, αποι-
κιοκρατία, μονοπωλιακός καπιταλισμός, ιμπε-
ριαλισμός) συντηρητικοποιήθηκε και μετατρά-
πηκε σε νέα σκληρή εξουσία για το προλετα-
ριάτο. Οι ριζοσπαστικές ιδέες (ελευθερία, ισό-
τητα, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη) λησμονήθηκαν.

Η Marianne του Delacroix που με γυμνά τα
στήθη καθοδηγούσε το λαό εγκαταλείφθηκε
στα οδοφράγματα του Παρισιού. Στο διάβα του
χρόνου, η δροσιά, η ελευθεριότητα και η σφρι-
γηλότητα των ιδεών της χάθηκαν. Συρρικνώ-
θηκε. Με τη νέα εμφάνισή της και φορώντας
ταγιεράκια επέστρεψε στα Μέγαρα των Ηλυ-
σίων ως καθωσπρέπει Κυρία. Αλλιώς, νοικο-
κυρεύτηκε και απέκτησε υπηρέτες από τις Αν-
τίλλες και τα άλλα εξωτικά νησιά. Η γηραιά
Ήπειρος νιώθει πλέον να απειλείται από τα
αποτελέσματα αυτών των πολιτικών επιλογών.
Γέρασε, μεταλλάχθηκε και οπισθοδρόμησε.
Αποποιήθηκε τον ριζοσπαστισμό της νεότητάς
της. Οι ιδέες του όχι μόνο δεν την εκφράζουν,
αλλά αντίθετα την φοβίζουν και χωρίς να χάνει

ευκαιρία συγχέει και συσχετίζει τον ριζοσπα-
στισμό με τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία.
Απλή σημασιολογική διαστροφή εννοιών,
άγνοια λεξιλογίου ή άνοια; Η Γηραιά Ευρώπη
προσπαθεί να κρύψει τα φοβικά της σύνδρομα
εκφοβίζοντας η ίδια τους Λαούς και διαλύοντας
κράτη και έθνη (Αφγανιστάν, Λιβύη, Αίγυπτος,
Ιράκ, Συρία… και το έργο συνεχίζεται). Η Γηραιά
Ήπειρος νιώθει πλέον ανίσχυρη ως ηγεμονική
δύναμη στην επιβολή των οικουμενικών της
αξιών (6).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Άνοιξη των Λαών
τελείωσε. Τώρα μέσα στη βαρυχειμωνιά της
κρίσης φαίνεται καθαρότερα η κρίση του Λένιν
για το χαραχτήρα και το μέλλον της Ευρώπης.
Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης είναι όνει-
ρο θερινής νυκτός (7). Οι ριζοσπαστικές ιδέες
του παρελθόντος δεν εξυπηρετούν πλέον το
προφίλ της Ευρώπης. Τα συμφέροντα της Νέας
Τάξης πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση και οι
Αγορές χρειάζονται την στήριξη και την απο-
δοχή των εργαζομένων-υπηκόων-καταναλω-
τών με τη βοήθεια των ΜΜΕ και της Εκπαίδευ-
σης (8). Η σιωπή των μαζών είναι χρυσός για
το Κεφάλαιο. Ο κόσμος της παγκοσμιοποιημέ-
νης αγοράς είναι ένας κόσμος ηρεμίας που όλοι
κάνουν τη δουλειά τους σα να μη τρέχει τίποτα.
Το μόνο που τρέχει είναι οι Αγορές και η ροή
του χρηματιστικού κεφαλαίου. Επίσης όσοι
ασχολούνται με το τζόκινγκ, γιατί ο αθλητισμός
δεν βλάπτει την υγεία. Μέσα στο τρέξιμο βα-
φτίζεται η νύχτα μέρα (Λευκές νύχτες), η Κυ-
ριακή καθημερινή και ο ριζοσπαστισμός εξτρε-
μισμός (τρομοκρατία). 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεχομένως εξηγείται ο
πανικός του εγγράφου που κοινοποιείται κατα-
καλόκαιρο με οδηγίες προς τους λουόμενους
και με την ένδειξη «Εξαιρετικά Επείγον». Πρό-
κειται για το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών με αρ.πρωτ.25586/26-7-2017 και αποδέ-
κτες: 1.Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις
Διοίκησης και 2.Τους Δήμους και τις Περιφέ-
ρειες της Χώρας με θέμα: «Πλαισίωση και κα-
θοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που

γράφει η Ανδριανή Στράνη

Ριζοσπαστικοποίηση τέλος,
με οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

(έγγραφο του ΥΠΕΣ σε Περιφέρειες και Δήμους)
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Δεκαπενταύγουστο του 1849 ο Παπα-ληστής, κατά κόσμον Ιε-
ρέας Γρηγόριος Ζαπάντης-Νοδάρος, ξεσήκωνε το εκκλησία-

σμα στη Σκάλα Κεφαλονιάς με τούτα τα λόγια στο αντίδωρο:
«Ευλογία Κυρίου και Ένωση (προσδοκώντας την ένωση των

Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα) αντί του καθιερωμένου
«Ευλογία Κυρίου και Έλεος».



διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης (πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων-ΕΑC/S 17/2017)»
και με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό για τη
συγχρηματοδότηση 750.000 ευρώ. Σύμφωνα με
το παραπάνω έγγραφο ζητούνται να υποβληθούν
δράσεις και προγράμματα «σωτηρίας» των νέων
μέσω του αθλητισμού. «Τα έργα αυτά» αναφέρει
μεταξύ άλλων το έγγραφο «θα επιτρέπουν σε το-
πικές πρωτοβουλίες να εστιάζουν μέσω του
αθλητισμού στην παρακολούθηση και την πρό-
ληψη διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης». Για να
είναι επιλέξιμα τα έργα που θα υποβληθούν πρέ-
πει να τα υποβάλουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργα-
νισμοί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμε-
τώπιση διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης και να
έχουν έδρα σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά και άλλα πολλά, αναφέ-
ρονται στο πρωτοφανές αυτό έγγραφο για την
ιστορία και τους αγώνες της χώρας μας σε μια
συγκυρία που την διακυβέρνηση και την εξου-
σία(;) της χώρας έχει η λεγόμενη ριζοσπαστική
αριστερά. Ίσως γι’ αυτό το λόγο η εφημερίδα «Αυ-
γή» στη διαδικτυακή έκδοσή της (2/8/2017) με
τίτλο: «ΥΠΕΣ: Διευκρινήσεις για την άρση των πα-
ρερμηνειών σε σχέση με την ριζοσπαστικοποί-
ηση» αναφέρει ότι στο παραπάνω έγγραφο υπάρ-
χουν σχετικά με τον όρο ριζοσπαστικοποίηση με-
ταφραστικά προβλήματα και παρερμηνεία (πλημ-
μελής ερμηνεία) που οφείλονται στις μεταφρα-
στικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αναμένονται διευκρινήσεις («θα ακολουθήσει
από την αρμόδια υπηρεσία επεξηγηματικό έγ-
γραφο») για την χρήση του όρου radicalization.

Ωστόσο από την ανάγνωση του εγγράφου κα-
θίσταται σαφής η σημασιολογική διαστροφή της
λέξης ριζοσπαστικοποίηση αφού στα λεξικά της
νεοελληνικής γλώσσας ο ριζοσπαστισμός είναι
πνευματική, πολιτική και θρησκευτική στάση
κριτικής και δράσης προοδευτικού χαρακτήρα
και βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την καθυστέ-
ρηση, τη συντήρηση και την καθεστηκυία τάξη
(status quo). Σε κάθε περίπτωση στην Ευρωπαϊ-
κή και Ελληνική Ιστορία ο όρος και η έννοια του
ριζοσπαστισμού παραπέμπει στο προοδευτικό,
δημοκρατικό και επαναστατικό κίνημα και σε κα-
μία περίπτωση δεν συνδέεται με την τρομοκρα-
τία, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω έγγρα-
φο. Εξάλλου στη νεότερη πολιτική ιστορία της
Ελλάδας η παραδοσιακή και φιλελεύθερη πα-
ράταξη προκειμένου να διαφοροποιηθεί από τον
συντηρητισμό του παρελθόντος, όχι μόνο δεν φο-
βήθηκε αλλά και χρησιμοποίησε θετικά τον όρο
«ριζοσπαστικός» για την επικοινωνιακή και πο-
λιτική ανανέωσή της. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις
(ΕΡΕ) του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που ιδρύ-
θηκε στις 4 Ιανουαρίου 1956 και κέρδισε στη σει-
ρά τρεις εκλογικές αναμετρήσεις (1956, 1958,
1961). Αλλά και στη νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία
(1770-1945) ο συντηρητισμός και ο ριζοσπαστι-
σμός αποτέλεσαν τον πολιτικό κυρίαρχο και αν-
τίπαλο του επαναστατικού φιλελευθερισμού και
σοσιαλισμού επί ενάμιση αιώνα (9). Άρα τι νόημα

έχουν οι αναμενόμενες διευκρινήσεις που ζη-
τούνται για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα;
Επιπρόσθετα παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι στο
έγγραφο αυτό, ο όρος ριζοσπαστικοποίηση εκτός
από τον τίτλο εμφανίζεται είκοσι και πλέον φορές
για εμπέδωση της επικινδυνότητας του όρου και
της αναγκαιότητας επιβολής απο-ριζοσπαστικο-
ποίησης της νεολαίας μέσω του αθλητισμού.

Ατυχείς ή όχι οι συνειρμοί, το μέλλον θα δείξει,
αλλά η ιστορική μνήμη κρατάει ζωντανές τις ει-
κόνες των αθλητικών δραστηριοτήτων που πρό-
βαλλαν και προωθούσαν στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα οι δικτατορίες της Ευρώπης και της
Λατινικής Αμερικής κατά το πρόσφατο παρελθόν
όταν στέναζαν οι εξορίες και πανηγύριζαν τα γή-
πεδα. Εξάλλου, από τον τίτλο του εγγράφου φαί-
νεται ότι ο αθλητισμός δεν θεωρείται αυταξία και
«ολυμπιακό ιδεώδες», αλλά ως μέσο απο-ριζο-
σπαστικοποίησης της νεολαίας, αποσιωπώντας
την εμπορευματοποίηση και την καλλιέργεια
«πρωταθλητισμού» με την εμπλοκή των διαφό-
ρων εταιρειών αθλητικών ειδών ένδυσης, υπό-
δησης, συμπληρωμάτων διατροφής και αναψυ-
κτικών ως χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό είναι γνω-
στές οι συνέπειες για τη νεολαία από τη μονο-
μερή ενασχόλησή της με αυτό το είδος του αθλη-
τισμού μακριά από τα πολιτικά και κοινωνικά
προβλήματα. Επί το λαϊκότερον «Γυμναστική,
μαζορέτες, εθελοντισμός, και ριζοσπαστισμός
γιοκ». Με μια λέξη «Αμερικανιές». Αλλά εάν οι
φοβίες και οι «αθλητικές» αντιδράσεις των φα-
σιστικών καθεστώτων είναι κατανοητές απέναντι
στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας και του
λαού, πώς εξηγείται ο σημερινός φόβος των Ευ-
ρωπαϊκών Δημοκρατιών στην ριζοσπαστικοποί-
ηση, την οποία συγχέουν με τον εξτρεμισμό και
την τρομοκρατία;

Στοχαστές και αναλυτές των διεθνών σχέσεων
και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έδειξαν
σαφώς την ιδεολογική χρήση της έννοιας της ρι-
ζοσπαστικοποίησης (τρομοκρατίας) μετά την 11η
Σεπτεμβρίου 2001 για την επιβολή της παγκο-
σμιοποίησης και της Νέας Τάξης πραγμάτων (10).
Στο πλαίσιο αυτό από την αυγή του millenium οι
έννοιες της παγκοσμιοποίησης και της ριζοσπα-
στικοποίησης αντιθετικά και διαλεκτικά αποτέ-
λεσαν τις νέες αναλυτικές κατηγορίες προκειμέ-
νου να θεμελιωθεί γεωστρατηγικά η ηγεμονία των
ΗΠΑ στο παγκόσμιο σύστημα. Συγκεκριμένα μετά
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ο ανα-
σχηματισμός της παγκόσμιας τάξης συναρτήθηκε
με την «σύγκρουση των πολιτισμών» σε ιδεολο-
γικό επίπεδο και την άνοδο του λεγόμενου ριζο-
σπαστικού Ισλάμ στη διεθνή πολιτική (11). Στις
στρατηγικές και τακτικές αντιμετώπισης του πο-
λιτικού και θρησκευτικού ριζοσπαστισμού («φον-
ταμενταλισμού») και για τη διατήρηση της παγ-
κοσμιοποίησης «επιστρατεύτηκε» ο αθλητισμός
στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθώντας τις οδηγίες
της ΕΕ και τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, η μνημο-
νιακή κυβέρνηση των Σαμαρά-Βενιζέλου με
υπουργό παιδείας τον Α. Λοβέρδο, καθιέρωσε

από το 2014 την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη κά-
θε σχολικού έτους, ως ημέρα αθλητισμού στα
σχολεία. Έκτοτε η συγκεκριμένη ημέρα τηρείται
με θρησκευτική ευλάβεια και δεν παραβιάζεται,
αφού από το Υπουργείο Παιδείας καθορίζεται με
λεπτομέρειες η αναπλήρωσή της ακόμη και όταν
την προβλεπόμενη μέρα τυχαίνει εθνική ή τοπική
θρησκευτική εορτή! Σημειώνεται ότι ενώ τα έτη
2016 και 2017 ανακηρύχτηκαν από την UNESCO
ως «έτη Αριστοτέλη», το Υπουργείο Παιδείας δεν
αφιέρωσε μια ημέρα εκδηλώσεων -δραστηριο-
τήτων στα σχολεία για να τιμήσει τον μεγάλο Στα-
γειρίτη Φιλόσοφο και Δάσκαλο του Λυκείου. Εν-
δεχομένως η μελέτη της Αριστοτελικής φιλοσο-
φίας δε συμβάλλει όπως ο αθλητισμός στην κα-
ταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Αντίθετα
οι αθλητικές και βιωματικές δράσεις, τα projects
και οι καλές πρακτικές οι θεματικές ιστορίες και
εβδομάδες, οι διάφοροι γραμματισμοί και τα άλλα
καινοφανή βαρύγδουπα προάγουν το Νέο Σχολείο
της Αγοράς σύμφωνα με τις επιταγές του ΟΟΣΑ.
Στο νέο αυτό σχολείο η εκπαιδευτική πολιτική
υπηρετώντας τις Αγορές, ενδεχομένως να εφαρ-
μόσει μελλοντικά προγράμματα και δράσεις ενάν-
τια στην ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Εξάλ-
λου το παραπάνω επείγον έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών δεν έπεσε ως κεραυνός εν αι-
θρία, αντίθετα αποτελεί μέρος ενός παζλ που βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Προς το παρόν για γνώση και
ενημέρωση το ΙΚΥ ανακοίνωσε τη δυνατότητα
υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα Erasmus+,
συμμετοχής εξεύρεσης εταίρων, που διοργανώνει
το Erasmus+ της Γερμανίας στο Αννόβερο από
19-22/10/17 με τίτλο: «Teaching of European va-
lues as a key against radicalization in school».
Επιπρόσθετα το ίδρυμα Anna Lindh ανακοίνωσε
νέο Ευρωμεσογειακό λογοτεχνικό διαγωνισμό
«Μια θάλασσα λέξεων το 2017» με φετινό θέμα
«Νεολαία, στερεότυπα και ριζοσπαστικοποίηση».
Στα καθ’ ημάς αξίζει να αναφερθεί η έκδοση
«οδηγού τσέπης» με τίτλο «Δράσεις κατά της ρι-
ζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού» (Εθνι-
κό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού ταμείου εσωτε-
ρικής ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής συνερ-
γασίας 2014-2020). Στον οδηγό τσέπης της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας αναλύονται τα στάδια που
οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση, οι εμφανείς
ή αφανείς ενδείξεις, σωματικές ή άλλες που πα-
ραπέμπουν σε ριζοσπαστική, πολιτική ή θρη-
σκευτική συμπεριφορά, κ.ά. Από τα παραπάνω,
ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στον οδηγό τσέπης
στον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης εντάσ-
σονται οι αναρχικοί, οι ακροαριστερές και οι
ακροδεξιές οργανώσεις, τέλος ο εθνικισμός. Ο
συγκεκριμένος οδηγός τσέπης ενδεχομένως έχει
συνταχθεί με τις οδηγίες της ΕΕ και ακολουθεί
την θεωρία των δυο άκρων σύμφωνα με την οποία
φασισμός και κομμουνισμός αποτελούν δυο
όψεις του ίδιου εξτρεμισμού. Για την ιστορία ση-
μειώνεται ότι μετά τη λήξη του δευτέρου παγκο-
σμίου πολέμου με την υπογραφή και την άνευ
όρων συνθηκολόγηση της Ναζιστικής Γερμανίας
(9 Μαΐου 1945), οι Σύμμαχοι και η Ελλάδα ανα-
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κήρυξαν την 9η Μαΐου κάθε έτους Ημέρα Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών. Ωστόσο, η ΕΕ καθιέρωσε την 9η Μαΐου
κάθε έτους σαν ημέρα ειρήνης και ενότητας της Ευρώπης. 

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της «δια-
κήρυξης Σουμάν» επειδή ο Ρομπέρ Σουμάν (Υπουργός
Εξωτερικών της Γαλλίας) πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής
συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Λαών (Παρίσι 1950).
Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού οργάνου
για τη διαχείριση της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα. Η

συνθήκη αυτή για τη δημιουργία του οργάνου υπεγράφη ένα χρόνο μετά. Η
πρόταση του Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής ΕΕ. Ενδεχομένως
η ΕΕ με τη θεωρία των δυο άκρων και για να ξεχάσει το ριζοσπαστικό και
αντιφασιστικό παρελθόν της προτίμησε να ανακηρύξει την 9η Μαΐου σαν
ημέρα ειρήνης και ενότητας της Ευρώπης με βάση τον άνθρακα και τον χά-
λυβα. Η Ιστορία απέδειξε ότι «άνθρακες ο θησαυρός». Ωστόσο, το έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών για τη τρομοκρατία της φτώχειας και της ανέ-
χειας, της ανεργίας και του ξεπουλήματος της Πατρίδας από τις μνημονιακές
κυβερνήσεις της υποτέλειας δεν μας λέει τίποτα. Μάλλον όλα αυτά είναι
γνωστά και δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Περασμένα, ξεχασμένα. Όσοι πιστοί
της ΕΕ προσέλθετε έως 18/8/2017 για υποβολή προτάσεων-προγραμμάτων
κατά της ριζοσπαστικοποίησης μέσω του αθλητισμού. Προσοχή οι αιτήσεις
πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά και η σφραγίδα του ταχυδρομείου να
φέρει την ημερομηνία έως 18-8-2017 και ώρα 16.00, ώρα Βρυξελλών (Ανα-
γράφεται στην προκήρυξη και δεν είναι αστείο. Επιτέλους, ζούμε ώρες και
δόξες Βρυξελλών!) 
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γράφει η Ανδριανή Στράνη

Πού ε ίνα ι  ο  Δάσκαλος;  
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5 Οκτώβρη 2017, 
Παγκόσμια ημέρα του εκπαιδευτικού

Ορθή επιλογή σε χαλεπούς καιρούς
Απέναντι και διαγώνια από το σχολικό συγκρότημα Γυμνα-

σίων-Λυκείων Ταύρου, με το ιστορικό αμφιθέατρο «Νίκος Τεμ-
πονέρας», δόθηκε επίσημα στον Δ. Γληνό μια θέση μόνιμη και
οργανική για να κοσμεί και να διδάσκει στη μικρή πλατεία που
φέρει το όνομά του. Οργανικός διανοούμενος του Λαού ρίζωσε
στη γειτονιά της Αντίστασης απέναντι από το Νίκο Τεμπονέρα
σε μια σχέση διαλεχτική στον τόπο και στο χρόνο, αφετηρία
στοχασμού για το μέλλον της εκπαίδευσης. Πού πάμε; Στη λαϊκή
γειτονιά του Ταύρου που σχεδίασε και ζωγράφισε με τα χρώ-
ματα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού ο αείμνηστος δήμαρχος Π.
Βακαλόπουλος επί σειρά ετών, με τις ιδέες εκείνες που δι-
καίωναν τον εργάτη της καθημερινότητας και τον ανύψωναν
στους ουρανούς, με στόχο «την ολοκληρωτική απολύτρωση του
Λαού» κατά τον Γληνό.

Αυτές οι ιδέες, τα έργα και η λαϊκή προοπτική μελετημένα
και στοχευμένα αμφισβητήθηκαν από τον επερχόμενο «εκσυγ-
χρονισμό» και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκαν και πολτοποι-
ήθηκαν στη μηχανή της «ανάπτυξης» και της «ευημερίας» με
ευρώ. Παρατηρητής αυτών των εξελίξεων ο Ανέστης πολιτικός
πρόσφυγας, παλιός αλλά και νέος κάτοικος του Ταύρου από
τότε που επαναπατρίστηκε. Η γειτονιά του τα χρόνια της Κατο-
χής ήταν τα Γερμανικά. Στον πίσω δρόμο από το σπίτι της Επο-
νίτισσας Αθηνάς Χατζηεσμέρ ήταν και η δική του παράγκα. Ακό-
μα έχει στ’ αυτιά του τη φωνή της μάνας της στην είδηση της
εκτέλεσης στον τοίχο της Καισαριανής (5.9.1944). Ο Ταύρος
πάγωσε στο χαμό της. Πίκρα και βουβαμάρα. Έτσι έφευγαν οι
γενναίοι. Οι άλλοι έκαναν πως ζούσαν, όπως και σήμερα. Εκεί-
νος αναγκάστηκε να γίνει Καπετάνιος στο βουνό κι όχι στη θά-
λασσα. Αργότερα ανεπιθύμητος στη πατρίδα του επειδή έδιωξε
τους Γερμανούς και ήταν ανάμεσα στους «σταμπαρισμένους»
και «αποδεδειγμένως ως αντεθνικώς δράσαντες», ξενιτεύτηκε
στον κομμουνισμό. Η παράγκα του έπεσε και οι άνθρωποί του
χάθηκαν. Με την επιστροφή του έμελλε να εγκατασταθεί κοντά
στην αδελφή του Μάρω στην πάνω γειτονιά. Η μεγαλύτερη χαρά
που πήρε στη ζωή του ήταν όταν έμαθε πως το Υπουργείο Παι-

Το 2002 έτος δυσοίωνο για την Ελλάδα
σημαδεύεται με την επίσημη απαγόρευση

της δραχμής ως εθνικού νομίσματος. Αφε-
τηρία πολλών δεινών από τον «εκσυγχρο-
νισμό» του Κ. Σημίτη με φρούδες ελπίδες

για το Λαό και στο τέλος χρεοκοπία. Σε
αυτό το πολιτικό σκηνικό και στο Δήμο του
Ταύρου, με δήμαρχο τότε και αντιδήμαρχο

σήμερα τον Δ. Σούτο, ίσως για να ξορκί-
σουν το κακό που ερχόταν, τοποθετήθηκε
στη μικρή πλατεία η προτομή του παιδα-

γωγού, φιλοσόφου και αγωνιστή Δημήτρη
Γληνού (1882-1943) έργο του γλύπτη

Γιώργου Χουλιαρά.
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δείας έδωσε στο 2ο Γυμνάσιο του σχολικού
συγκροτήματος, απέναντι από τον Δ. Γληνό,
το όνομα της Αθηνούλας. Η δικαίωση της
Εθνικής Αντίστασης και του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήρ-
θε και τον βρήκε ζωντανό, σιγοψιθύρισε
κοντά στην προτομή του Δασκάλου. Θυμή-
θηκε τότε την Χατζηεσμέρ που του έφερε
νύχτα την προκήρυξη «Τι είναι και τι θέλει
το ΕΑΜ» γραμμένη από το χέρι του Γληνού
τον Σεπτέμβρη του 1942.

Όταν ο Δάσκαλος τοποθετήθηκε στη μι-
κρή πλατεία της γειτονιάς, ο Ανέστης χάρη-
κε διπλά, γιατί από τη μια ο Γληνός είχε
απαντήσει με το έργο αυτό στη δική του έν-
ταξη στο ΕΑΜ κι από την άλλη γιατί θα μπο-
ρούσε να γνωρίσει τον αγωνιστή παιδαγωγό
στους γείτονες που τον αγνοούσαν.

Το σκηνικό της πλατείας περιελάμβανε
εργατικές πολυκατοικίες ολόγυρα πλαισιω-
μένες από ολόδροσες πρασιές γεμάτες σα-
λιγκάρια στις πρωινές βόλτες. Εσπεριδοειδή
και φοινικόδεντρα με κυρίαρχη την ελιά πί-
σω από το πέτρινο σιντριβάνι να δείχνει την
Ελλάδα και την Ειρήνη. Ήταν η εποχή και ο
τόπος των Οραμάτων. Σ’ αυτό το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον ο Δ.Γληνός έδινε
τον τόνο τις απογευματινές ώρες στα τραπε-
ζάκια που στήνονταν γρήγορα με επίκεντρο
τις πολιτικές συζητήσεις. Εκεί ο Ανέστης
έστησε το δικό του μικρό σχολείο και τους
πρωτομίλησε για τον Γληνό. Γνώριζε καλά
το έργο του, από πρώτο χέρι είχε διαβάσει
τα γραφτά του Δασκάλου και σα να ήθελε να
στηρίξει επάνω του την ελπίδα του κόσμου
όταν διαφωνούσαν στην παρέα, εγύρναε και
τον ρωτούσε: «Τι λες και συ δάσκαλε;». Ο
Φώντας γέλαγε στο άκουσμα αυτής της συ-
νομιλίας. Τι σου απάντησε ο δάσκαλος, Ανέ-
στη; Μιλάει ο μπρούντζος; και τον πείραζε
χαριτολογώντας.

Τότε ο πολιτικός πρόσφυγας εσηκωνότα-
νε όρθιος και δείχνοντας το σχολείο απέ-
ναντι απαντούσε πως όλη η δουλειά πρέπει
να γίνει εκεί. Η μόρφωση του Λαού είναι η
αρχή για την αλλαγή του κόσμου. Εκεί θα
πρωτανθίσουν τα γαρούφαλα. Τυχαίο αν
ήταν, δεν ξέρω, μα στη στιγμή από το σιν-
τριβάνι πετάχτηκε νερό καθάριο, δροσερό
που μούσκεψε την πέτρα «και κάλεσε νάν’
το χαρούν οι διψασμένοι». Ήπιαν και πότι-
σαν τα όνειρα που φτέρωσαν στη μικρή πλα-
τεία και του θύμισε την Τασκένδη.

«Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό, ψι-
θύρισε στους γείτονες ο Ανέστης, το μέλλον
μας θα έχει πολλή ξηρασία…» και θυμήθηκε
τους στίχους του Μιχάλη Κατσαρού που τον
συντρόφεψαν την προηγούμενη νύχτα.

Δύσκολη η προσφυγιά. Πολλοί ήταν εκεί-
νοι που δεν κατάφεραν τη σύνδεση στην

εξορία με την πατρίδα, επιλέγοντας το εκεί
ή το εδώ, δίχως επιστροφή. Ο Ανέστης όμως
ξεχώριζε. Το πάλευε κι ας βίωνε τη φθορά.
Συναισθανόταν το χρέος. Με τον Γληνό
μπροστά του και τον Τεμπονέρα απέναντι
στο σχολείο είχε γερές βάσεις να πετύχει τη
σύνθεση. Τα απογεύματα στα παγκάκια,
τους μιλούσε για την εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση, για τους στόχους και την επικαι-
ρότητα του Εκπαιδευτικού Ομίλου κρατών-
τας ζωντανά τα λόγια του Δασκάλου: «Κάθε
σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση, άρα
και η εκπαιδευτική, γίνεται με μέσο την πά-
λη των κοινωνικών τάξεων» όπως έγραφε
στη «Διακήρυξη» του Ομίλου το 1927.

Από το 1910 που ιδρύθηκε ο Εκπαιδευτι-
κός Όμιλος η προσπάθεια ήταν επίπονη και
οι ζυμώσεις καθημερινές, τόσο για τη δική
του πορεία όσο και για την κοινωνική – εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση που πάντα έμενε
στα μισά του δρόμου… Το ξύπνημα και η
μόρφωση της εργατικής τάξης θα έφερνε
την απελευθέρωση του Λαού από τους ντό-
πιους και ξένους δυνάστες και τα τσιράκια
τους που στάθηκαν αρωγοί στο βέβηλο έργο
της αποκοίμησης και της παραπληροφόρη-
σης. Η επιμονή του Ανέστη ήταν ηρωική και
συγκέντρωνε το ενδιαφέρον της σύγχρονης
πλατείας στο διάβασμα του περιοδικού
«Αναγέννηση» που πάλευε αντίθετα από το
αστικό καθεστώς για την αληθινή αναγέν-
νηση του Λαού. Διάβαζε: «Οι αναίσχυντα
πουλημένοι στις ξένες προπαγάντες εφη-
μεριδογράφοι βγήκαν προστάτες της πατρί-
δας. Οι αντιπρόσωποι της κοινωνικής τάξης
όπου ανθίζουν τα οικογενειακά τρίγωνα,
βγήκαν προστάτες της οικογένειας. Έτσι εί-
ναι. Γιατί είχαν στήριγμά τους την αμορφω-
σιά του λαού, και τον θέλουν μορφινισμένο.
Γιατί ο λαός θα αναγεννηθεί και η θρησκεία
θα ζωντανέψει στις θρήσκες ψυχές και η
ηθική, η ανθρωπιστική ηθική, θα αναστη-
λωθεί, άμα λείψουν οι τέτοιου είδους υπο-
στηριχτές τους. Οι κάπηλοι, οι γαντοφορε-

μένοι με λευκά γάντια κάθε ανθρωπισμού»
(περ. «Αναγέννηση», τ. 2, 1927).

Στην κατεύθυνση της αναγέννησης στό-
χευε και η αφύπνιση των δασκάλων που για
τον Γληνό «ήταν κι αυτοί θύματα πολλαπλής
δουλείας, πνευματικής, οικονομικής και
ηθικής. Για να λευτερωθούν και να λευτε-
ρώσουν έπρεπε να επιλέξουν, πράμα δύ-
σκολο! Ο δάσκαλος αν ήθελε να είναι τίμιος
έπρεπε να γίνει μάρτυς και αν δεν ήθελε να
είναι μάρτυς έπρεπε να είναι επιτήδειος κό-
λαξ αφρονημάτιστος» ή απλώς να κοιτάει
τη δουλειά του και το σπίτι του όπως σιγο-
ψιθυρίζεται και σήμερα στα σπίτια, στα κα-
φενεία και στα σχολεία. Στο σημείο αυτό
σταμάτησε για λίγο ο Ανέστης και κοίταξε
προς το Αμφιθέατρο ενθυμούμενος τον άλλο
Δάσκαλο και Μάρτυρα Νίκο Τεμπονέρα που
όταν έκανε πράξη τα λόγια του Γληνού δο-
λοφονήθηκε μέσα σ’ ένα παραλήρημα μί-
σους από τη φιλελεύθερη και δημοκρατική
κοινωνία της ανοχής και όχι της αντοχής
στην αλήθεια ότι η παιδεία είναι ταξική κι
όχι «εθνική» όπως υποστήριξε η «Διακή-
ρυξη» του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Ενημε-
ρωμένος πάντοτε ο Ανέστης για τα δρώμενα
της γειτονιάς του μετείχε χαρούμενος κοι-
νωνός της τέχνης στο ετήσιο Φεστιβάλ των
μαθητών των σχολείων του Ταύρου. Τα πρώ-
τα χρόνια, στην εποχή της Άνοιξης, επί Βα-
καλόπουλου, τα εγγόνια της γειτονιάς του
τον προσκαλούσαν να απολαύσει τις θεατρι-
κές παραστάσεις στο αμφιθέατρο «Ν. Τεμ-
πονέρας». Ωραίες επιλογές αγωνιστών δα-
σκάλων και μιας τοπικής κοινωνίας που
έσφυζε από παλμό και πάθος για το Λαϊκό
Πολιτισμό.

Με τον καιρό, ο νεοπλουτισμός, η αδια-
φορία, το βόλεμα, ο ατομισμός, ο ωχαδελ-
φισμός, δηλαδή όλα τα καμάρια του νεοφι-
λελεύθερου εκσυγχρονισμού άφηναν απο-
τυπώματα ελαφρότητας. Τα λαϊκά σπίτια με
τις αυλές και τα γιασεμιά έπεφταν και δίνον-
ταν αντιπαροχή στην προσπάθεια οικοδόμη-

(Για το Δημήτρη Γληνό)

’Πλατεία Δημήτρη Γληνού στον Ταύρο. «Πού είναι ο Δάσκαλος;»



σης μιας νέας κατάστασης πραγμάτων. Ψηλά
υπερπολυτελή νεόδμητα φυλάκιζαν και απο-
μόνωναν τους κατοίκους του Ταύρου που
πιεσμένοι από τα δάνεια της εξάρτησης άρ-
χισαν να παρακολουθούν στο αμφιθέατρο
«Ν. Τεμπονέρας» παραστάσεις αβάσταχτης
ελαφρότητας, για να ξεκουράζονται και να
ξεθυμαίνουν από την πίεση του χρέους και
του νέου τρόπου ζωής. Ολημερίς στο τρέξιμο
το βράδυ πολυθρόνα, σκάι και ξερό ψωμί.
Έτσι στο αμφιθέατρο, οι κωμωδίες του Δ.
Ψαθά τους ψυχαγωγούσαν για να επιπλέουν
αδιαμαρτύρητα εκεί που τους έριξαν. Η ζωή
συνεχιζόταν και ο μικρός Ταύρος δεν έλεγε
να θυμώσει, απλώς κοίταγε τη δουλειά του.

Τη δουλειά του όμως κοίταγε και ο Ανέ-
στης που δεν έλεγε να τα παρατήσει. Κάποι-
ες φορές φάνταζε γραφικός σ’ αυτούς που
είχαν εγκαταλείψει τα εγκόσμια και ιδιώ-
τευαν, παρόλο που κατά βάθος ντρέπονταν
για τη ζωή τους. Ο Ανέστης, σιγά τώρα που
θα τους έκανε και μάθημα για τον Γληνό!
Ένας πρόσφυγας που δεν τον χωρούσε ο τό-
πος ήτανε και δεν ήθελε να καταλάβει πως
ο κόσμος προχωρούσε μπροστά. Πολλοί
σταμάτησαν να του μιλάνε γιατί τους ενο-
χλούσε η παρουσία του. Γέρασε και όλο τα
ίδια και τα ίδια… έλεγαν. Ο κόσμος πάει
μπροστά, τρέχει με τα καγιέν και αυτός εκεί
κολλημένος με τον Γληνό. Βρε τον κακομοί-
ρη! Κι ένα όμορφο πρωινό, οι εκσυγχρονι-
στές και οι βολεμένοι εαυτούληδες ξύπνη-
σαν όχι από τις καμπάνες της Αγίας Σοφίας
αλλά από τις καμπάνες της κρίσης. Τα καμ-
πανάκια του χρέους και της διαφθοράς χτυ-
πούσαν παντού τριγύρω από καιρό, αλλά κα-
νείς δεν έδινε σημασία με την πεποίθηση
ότι με το ευρώ θα τη βγάλουν καθαρή. Όλοι
χόρευαν στο ρυθμό της εποχής. Ήταν μόδα.
Τ’ απόνερα της «ευημερίας» δεν άργησαν
να φανούν. Το αμφιθέατρο «Ν. Τεμπονέ-
ρας» αρρώστησε. Ποτάμι έτρεχαν τα δάκρυά
του για τη μετάλλαξη του σχολείου. Η πλημ-
μυρίδα της αδιαφορίας και της κρίσης το
σκέπασε. Όλοι το εγκατέλειψαν. Στο τέλος
έπιασε ψύλλους και σφραγίστηκε. Τα παιδιά
δεν μπορούσαν πια να χαρούν τον «Νίκο
Τεμπονέρα» και το μαθητικό φεστιβάλ εξο-
ρίστηκε. Ιδιωτικοί προτεινόμενοι χώροι επι-
λέγονταν για τις γιορτές του σχολείου. Η δη-
μόσια και δωρεάν παιδεία πήγε περίπατο.
Τα σχολεία άρχισαν να απλώνουν το χέρι λέ-
γοντας «ότι έχετε ευχαρίστηση» στους έξυ-
πνους επιχειρηματίες – χορηγούς που έκα-
ναν δωρεές με το αζημίωτο. Το πέρασμα
από τη μία κατάσταση στην άλλη ούτε που
το κατάλαβαν. Λένε ότι ο ύπνος είναι αδελ-
φός του θανάτου.

Το δημόσιο ήταν μια ανοιχτή πληγή που
έπρεπε να κλείσει. Αυτό το κλείσιμο ανέλα-
βαν πολλοί χειρουργοί με κορυφαίους την
ΕΕ, το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ. Τα σχολεία έπρεπε
να γίνουν «αυτόνομα» και «ανταγωνιστικά»

όσο για τη χρηματοδότηση και τη συντήρησή
τους η νέα συνταγή ήτανε η φιλανθρωπία.
Στο μεταξύ η φτώχεια και η ανεργία σκέπασε
τη χώρα που ζούσε με μνημόνια και δάνεια
εξάρτησης, αφού πρόλαβε και ξεχρέωσε τα
«δάνεια του αγώνα». Η εξάρτηση καλλιέρ-
γησε το φόβο και μέσα στον κουρνιαχτό ο
φασισμός σήκωσε κεφάλι. Ο Ανέστης με
απορία έβλεπε ακατανόητες ανθρώπινες
συμπεριφορές. Ακόμα και οι δάσκαλοι έσκυ-
ψαν για να καλοπερνάνε στα βάσανα. Δάσκα-
λος σκυφτός αμόρφωτος λαός. Όλα τα περί-
μενε πια! Όταν όμως άκουσε ότι στα σχολεία
κάποιοι ήταν επιφυλακτικοί με την Εθνική
Αντίσταση και την ΕΠΟΝ, ένιωσε το τρίξιμο
των δοντιών του. Η «δασκάλα» είπε πως
πρέπει να ξεχάσουμε τα παλιά. Γιατί να ξύ-
νουμε πληγές; Ο κόσμος προχωράει. Τη Χα-
τζηεσμέρ τη σεβαστήκαμε αλλά μέχρι εκεί,
δεν θα γράψουμε και μέσα στο σχολείο πως
ήταν Επονίτισσα. Το σχολείο πρέπει να πα-
ραμένει ουδέτερο, δεν είναι ταξικό, παρόλο
που έχει τάξεις. Ίσως η δασκάλα σκεφτόταν
ότι με την απόκρυψη της Αλήθειας δεν θα
έθιγε τους δολοφόνους της Αθηνάς και του
Τεμπονέρα. Ήταν της άποψης να μη σκαλί-
ζουν τον κήπο της μνήμης, γιατί όλο και κάτι
επικίνδυνο μπορεί να ξεφυτρώσει. Βολεύει
καλύτερα να τα τσιμεντάρουμε όλα.

Με το αμφιθέατρο τι γίνεται; Ρωτούσε ο
Ανέστης. Ο Δήμος δεν έχει λεφτά να το φτιά-
ξει, έλεγαν. Ο «Τεμπονέρας» παραμένει
ασθενής. Ο Ανέστης σιωπηρός άκουγε πως
στα γεράματά του αυτός που ξεπατρίστηκε
και διώχτηκε για το δίκιο του κόσμου δεν εί-
χε να περιμένει τίποτε πια, ούτε από το σχο-
λείο που ξεκάθαρα χάραζε πορεία πλεύσης
στα Δυτικά. Όταν ο Δήμος ανακοίνωσε ότι
προς ενίσχυση των κοινωνικών δομών με-
σούσης της κρίσης αναγκάζεται να παραχω-
ρήσει σχολικό χώρο σε ιδιωτική, αστική
εταιρεία «μη κερδοσκοπική», ΜΚΟ τις λένε
στα ελληνικά, κατάλαβε πως ήρθε το τέλος.

Ο διαμερισμός των ιματίων έγινε βιαστι-
κά. Μέσα στο Δεκαπενταύγουστο με την Πα-
ναγιά να κοιμάται. Κάποιοι το είδαν ΟΚ. Εί-
χαν έλλειμμα πίστης. Όσοι αντιστάθηκαν
στην παράδοση του σχολείου φάνηκαν
αστείοι και ξεπερασμένοι. Σα να μην έφτα-
ναν όλα αυτά ο Δάσκαλος χάθηκε και η τύχη
του αγνοείται. Το σιντριβάνι στέρεψε. Η μαρ-
μάρινη βάση παραμένει άδεια από την προ-
τομή του Δ. Γληνού και η πινακίδα με το
όνομα της πλατείας στραμμένη στα δένδρα
και τα παγκάκια. Αποπροσανατολισμός.

Προς το παρόν παραμένει αναντικατάστα-
τος, αλλά και προς το μέλλον απ’ ότι φαίνε-
ται. Οι κλέφτες του μπρούντζου έκαναν χρυ-
σή δουλειά. Άραγε τον έκλεψαν για τα κιλά
του, για την τέχνη ή για τις ιδέες του; Απο-
ρούσε ο Ανέστης συγχυσμένος με την απου-
σία τού Δασκάλου, στην κουβέντα με τον
Φώντα.

– Σιγά ρε Ανέστη, μη θέλει κάποιος τις
ιδέες του! Τι να τις κάνει!

– Μαγιά, του απάντησε εκείνος, για το ζύ-
μωμα του καινούριου κόσμου.

Ο Φώντας γέλασε. Αυτή τη μαγιά Ανέστη
ξέρεις καλά πως δεν την θέλει ούτε ο φούρ-
ναρης της γειτονιάς πια. Την πέταξαν και ξί-
νισε. Με άλλους τρόπους φτιάχνουν το ψωμί
για να ταΐζουν τον Λαό σήμερα. Ξύπνα Ανέ-
στη! Αλλάξανε μέχρι και οι «φουρναραίοι».
Ο Ανέστης όμως ξύπνιος, όπως πάντα, δεν
έλεγε να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα καθώς
ξημέρωνε 5 του Οκτώβρη, ημέρα του εκπαι-
δευτικού. Ο Γληνός γιορτάζει σήμερα και
αγνοείται χαμένος στην ερημία και στη θλί-
ψη. Η Unesco, που ιδρύθηκε λίγο μετά το
θάνατο του Γληνού, το 1945, τον χαρακτή-
ρισε σπουδαίο και μοναδικό για το έργο του
και τον κατέταξε στις εκατό μεγαλύτερες
προσωπικότητες του κόσμου. Η ίδια οργά-
νωση επίσης καθιέρωσε την 5η Οκτωβρίου
ως ημέρα του εκπαιδευτικού. Παρά ταύτα
εκείνος δεν επέστρεψε στην πλατεία του για
τη γιορτή του. 

Η άμεση επιστροφή του Δασκάλου στη
θέση του είναι χρέος των τοπικών αρχόντων
του Δήμου τώρα που έχουν και τα κλειδιά
των σχολείων στο χέρι και μετέχουν στα κοι-
νά της εκπαίδευσης. Καθημερινά, δάσκαλοι,
γονείς και μαθητές ρωτούν περνώντας από
την πλατεία του Δ. Γληνού: Πού είναι ο Δά-
σκαλος; Γιατί ο Δήμος δεν τον βάζει στη θέ-
ση του; Απάντηση δεν παίρνουν, μόνο σιω-
πή. Γιατί όπως φαίνεται ο προσανατολισμός
της παιδείας σήμερα δεν είναι στραμμένος
στη μόρφωση αλλά στη συμμόρφωση…

Μόνο όταν η εκκλησία του Δήμου αναγνω-
ρίσει τον προοδευτικό ρόλο της παιδείας και
την αξία του δασκάλου, τότε ίσως ξημερώ-
σει και η μέρα για την επιστροφή του δα-
σκάλου στον τόπο του και στα σχολεία μας.

Ξημέρωνε, κι ο Ανέστης από το παγκάκι
της πλατείας έβλεπε την επιστροφή του Δα-
σκάλου με το περιοδικό «Εργασία» στο χέρι
που έγραφε: «Ο δάσκαλος, ο σωστός δά-
σκαλος, πρέπει να είναι πάντα ένας κοινω-
νικός αναμορφωτής, ένας απόστολος μιας
θρησκείας, μιας θρησκείας ιδεών». Αλή-
θεια ή ψευδαίσθηση; Οψόμεθα.

Βιβλιογραφία
Δημήτρη Γληνού, Τι είναι και τι θέλει το Εθνι-

κό Απελευθερωτικό Μέτωπο, Πρόλογος
Γιάννη Ζεύγου, Υπουργού Γεωργίας. «Ο Ρή-
γας», Εκδοτικός οργανισμός, Αθήνα 1944.

Δημήτρη Γληνού, Άπαντα (τόμοι 2) Σχόλια και
εισαγωγή Φίλιππου Ηλιού [τόμος 1 (1898-
1910), Αθήνα 1983 και τόμος 2 (1910-1914),
Αθήνα 1983].

Δημήτρη Γληνού, Εκλεκτές Σελίδες. (τόμοι 4)
Επιμέλεια Λουκά Αξελού, εκδ. Στοχαστής,
τομ. Α’ (1971), τομ. Β’ (1971), τομ. Γ’ (1972),
τομ. Δ’ (1975).
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Χάσαμε ένα πολύτιμο σύντροφο και δάσκαλο

H τελευταία δήλωση του σταύρου καλλώνη στην 86η Γενική συνέλευση της δοΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ένα πρόβλημα υγείας με υποχρεώνει να
απουσιάζω από τις εργασίες της Γενικής μας
Συνέλευσης, όπως και από τις συνεδριάσεις και
υποχρεώσεις του ΔΣ της ΔΟΕ το τελευταίο διά-
στημα. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την υποχρεω-
τική απουσία σε μια κρίσιμη στιγμή για το εκ-
παιδευτικό κίνημα.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Άλλη μια χρονιά συνοδεύτηκε από την προ-
ώθηση όλων των μνημονιακών μέτρων και της
επιτροπείας που έχουν επιβάλλει τα τελευταία
χρόνια. Την προώθηση της μνημονιακής αντιεκ-
παιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής και την
εφαρμογή τους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ. Μιας πολιτικής που σαρώνει κυριολεκτικά
τα πάντα, φτωχοποιώντας όλο και περισσότερο
τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, διαλύοντάς τα
κυριολεκτικά. Αυτό που εμείς μάθαμε να λέμε
κράτος πρόνοιας, όπως το δημόσιο και δωρεάν
σχολείο, η υγεία, η σύνταξη και ό,τι με τους αγώ-
νες τους οι εργαζόμενοι πέτυχαν χρόνια τώρα.

Η ολομέτωπη αντεργατική επίθεση του συνα-
σπισμού εξουσίας, ΕΕ και ΔΝΤ, για να ξεπεράσει
την καπιταλιστική κρίση το κεφάλαιο, χρησιμο-
ποιεί την έκρηξη του δημόσιου χρέους, τα δη-
μόσια ελλείμματα, ακόμη και την απειλή της κα-
τάρρευσης ολόκληρων κρατών, προκειμένου να
επιφέρει μιας στρατηγικής σημασίας απάντηση,
στη βάση των άμεσων και μακροπρόθεσμων
συμφερόντων του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συγκυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σήμερα, ΠΑΣΟΚ-ΝΔ παλιότερα, σε
πλήρη συμφωνία και συνεννόηση με την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ. συνεχίζουν να εφαρ-
μόζουν τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο. Από την
άλλη, η μνημονιακή αντιπολίτευση της ΝΔ ετοι-
μάζεται να συνεχίσει με ζήλο την ίδια μνημονια-
κή πολιτική. Απέναντί μας έχουμε ολόκληρο το
μνημονιακό καθεστώς, ολόκληρο το μπλοκ της
ΕΕ, του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και κάθε πολιτι-
κού επίδοξου διαχειριστή αυτής της πολιτικής.

Ο «λευκός καπνός» που βγήκε πριν λίγες μέ-
ρες  αποφάσισε με συνοπτικές διαδικασίες ένα
νέο γύρο επίθεσης στα συμφέροντα των εργα-
ζομένων και της νεολαίας, έκανε στην κυριολε-
ξία κομμάτια τις δήθεν «κόκκινες γραμμές» της
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την
«επιτυχία» της διαπραγμάτευσης και με μνημει-
ώδη υποτέλεια θριαμβολογεί για το έργο της,
δηλώνοντας ότι «αρκετά υπέφερε ο ελληνικός
λαός , έχει κάνει πολλές θυσίες και πρέπει να
δει ξανά φώς στην άκρη του τούνελ». Μόνο που
αυτό το «φως» είναι το βαθύ σκοτάδι των μέτρων
που αποφασίστηκαν και για μετά το 2018, με αι-
ματηρά πλεονάσματα, φόρους και περικοπές.

Τα μέτρα συνεχή και σε βάρος της εργασίας.
Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου συνεχίζε-
ται ενώ ένα νέο μπαράζ μέτρων ακολουθεί. Ταυ-
τόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας εξαπολύει κα-
ταιγισμό νόμων με στόχο να δημιουργηθεί ένα
εντελώς νέο θεσμικό πλαίσιο νεοφιλελευθερι-
σμού σε όλα τα επίπεδα στην εκπαίδευση. Ένα
νομικό πλαίσιο που θα προσφέρει την απαραί-

τητη βάση για να οικοδομηθεί το «νέο» σχολείο
με ταμπέλα δημόσιου και όρους λειτουργίας
ιδιωτικού, σχολείο της αγοράς, φθηνό, αυταρ-
χικό, εξοντωτικό και ελιτίστικο, σχολείο όχι γνώ-
σεων και παιδείας, αλλά λειτουργικών δεξιοτή-
των, σχολείο όπου θα βασιλεύει το πνεύμα του
ανταγωνισμού, της ταξικής διαφοροποίησης και
του επιχειρείν.

Τι είναι στην πράξη αυτό το σχολείο; Είναι το
σχολείο με την έξωση από την εκπαίδευση μιας
σημαντικής μερίδας συναδέλφων μας και μιλώ
για τους 1200 αναπληρωτές της περσινής σχο-
λικής χρονιάς που έχασαν τη δουλειά τους και
όσους πρόκειται να την χάσουν ενδεχομένως τις
επόμενες χρονιές σε βάρος του μορφωτικού
αγαθού.

Είναι το σχολείο της αυτοαξιολόγησης και της
αυτονομίας της σχολικής μονάδας, που αποτελεί
μία από τις προτεραιότητες του υπουργείου Παι-
δείας, που έχει ήδη στα σκαριά νομοθετική ρύθ-
μιση για την αναβάθμιση της Αρχής Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), η οποία έχει το
γενικό πρόσταγμα στην εποπτεία και στην εφαρ-
μογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Οι δη-
λώσεις του υπουργού Παιδείας για «την αυτο-
βελτίωση της σχολικής μονάδας και τη δυνατό-
τητα, για σημαντικές βελτιώσεις του εκπαιδευ-
τικού έργου» μέσω της αυτοαξιολόγησης δεί-
χνουν και την πραγματική στόχευση: για μια ακό-
μα φορά να κρυφτούν οι ευθύνες και τα αποτε-
λέσματα των νεοφιλελεύθερων, νεοσυντηρητι-

Έφυγε από τη ζωή πρόωρα ο δάσκαλος Σταύρος Καλλώνης μετά από πολύμηνη και άνιση μάχη, τη
Δευτέρα 28 Αυγούστου. Τίμιος αγωνιστής από τα νεανικά του χρόνια, αριστερός Δάσκαλος που

δίδασκε με το παράδειγμα και τη στάση του, βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων του
εκπαιδευτικού κινήματος, υπηρετώντας το σωματείο του από τις τάξεις των Παρεμβάσεων ΠΕ. Με το

σύντροφο Σταύρο βρεθήκαμε στους κοινούς αγώνες δασκάλων και καθηγητών, στους μεγάλους
αγώνες του λαού μας ενάντια στη βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων.

Ο σύντροφος Σταύρος έφυγε από κοντά μας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Έφυγε από τη ζωή σε μια
περίοδο που μανιάζει η αντικομμουνιστική θύελλα. Οι «από πάνω» επιδιώκουν λυσσαλέα να ξαναγράψουν την ιστορία, αθωώνοντας τους

ανοιχτούς εκπροσώπους του φασισμού, για να διαγράψουν από τη μνήμη του λαού μας τους σκληρούς αγώνες του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – ΔΣΕ, που
τόσο πολύ τίμησε και υπεράσπισε με τη δουλειά και τη μελέτη του ο Σταύρος.

Ο σύντροφος Σταύρος έφυγε από κοντά μας σε μια περίοδο παρατεταμένης υποχώρησης του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Την ώρα που
μαίνεται η αντιλαϊκή επέλαση όλης της αντίδρασης ντόπιας και ξένης, και ο λαός μας φαίνεται να βρίσκεται –πρόσκαιρα– στο περιθώριο.

Δίνουμε υπόσχεση πως με το ίδιο πείσμα, την επιμονή, το χαμόγελο και την αισιοδοξία που μας χάριζε απλόχερα ο σύντροφος Σταύρος, θα
συνεχίσουμε να διαβαίνουμε για να δουν προκοπή και να έχουν μόρφωση τα παιδιά του λαού μας, για να ορθώσουμε ξανά και συλλογικά το

ανάστημά μας και να αγωνιστούμε για να ζήσουμε καλύτερες μέρες.
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο χαμό του Σταύρου στη σύντροφο της ζωής του Βάσω, στα παιδιά του

Στέλιο και Παυλίνα, καθώς και στους συγγενείς και οικείους του.
Δημοσιεύουμε παρακάτω την τελευταία δήλωση του Σταύρου στην 86η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
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κών πολιτικών στην εκπαίδευση πίσω από τις
«ευθύνες» των εκπαιδευτικών. Επίσης, «ορθο-
λογική και προγραμματισμένη διαχείριση» ονο-
μάζεται η λειτουργία των σχολείων όπως – όπως
σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας, με το μει-
ωμένο υπάρχον προσωπικό, με προγράμματα
πρόχειρα και εργασιακή ευελιξία.

Όσο για την αξιολόγηση των στελεχών της εκ-
παίδευσης που σχεδιάζεται να γίνει, αποτελεί
μοχλό πίεσης προς τους συλλόγους διδασκόντων
και το πρώτο βήμα για την ατομική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών.

Η προσχολική αγωγή δέχτηκε επίθεση και αυ-
τή με τη σειρά της μέσα από κίβδηλες υποσχέσεις
περί δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής. Το ίδιο και
στα εργασιακά, αφού γίνονται προσπάθειες να
κλείνουν σχολεία και όχι για να ανοίγουν, προ-
σπάθειες υποβάθμισης και του δημόσιου νηπια-
γωγείου, όπου φυσικά έχουν αρνητικά αποτελέ-
σματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ψάχνον-
τας να βρουν ίσως και τη νέα τους οργανική.

Από το χτύπημα φυσικά δεν ξέφυγε η ειδική
αγωγή, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που
απαξιώνουν τις δομές της αλλά και το εκπαιδευ-
τικό δυναμικό που εργάζεται σε αυτήν. Οι ελλεί-
ψεις μεγάλες, αδυνατούν να δώσουν τις λύσεις
σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα του δημόσιου σχο-
λείου. Ακόμα και στις αντισταθμιστικές αγωγές
των γονιών έγινε προσπάθεια να μειωθούν οι
αμοιβές σε λογοθεραπείες και εργοθεραπείες
με ό,τι σηματοδοτεί αυτό για όσους έχουν την
ανάγκη τους.

Βρεθήκαμε στους αγώνες των συναδέλφων
της ειδικής αγωγής διεκδικώντας όλοι μαζί τη
σταθερή τους εργασία στην εκπαίδευση όπως οι
πραγματικές ανάγκες επιβάλλουν για την υπε-
ράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μα-
θητών μας και όχι οι μνημονιακές πολιτικές.

Δεν έχουμε αυταπάτες – ο δρόμος είναι δύ-
σβατος. Απέναντί μας έχουμε μια μνημονιακή
κυβέρνηση που συνεχίζει το έργο κοινωνικής
καταστροφής, αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών
πολιτικών.

Όλο αυτό το διάστημα, ήμασταν παρόντες:
Βρεθήκαμε στα κάγκελα του υπουργείου! Στις
απεργίες και τις διαδηλώσεις, για την ανατροπή
της κυβερνητικής πολιτικής.

Υποδεχτήκαμε τα προσφυγάκια στα σχολεία
ενάντια στην τρομοκρατία και τον εκφοβισμό του
Δημοτικού Σχολείου του Νέου Ικονίου στο Πέ-
ραμα και αλλού. Όπου τα μέλη της Χρυσής Αυγής
με επικεφαλής τον υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λα-
γό προσπαθούσαν από το πρωί να σπείρουν την
τρομοκρατία με αφορμή την απόφαση να φοιτή-
σουν στο σχολείο αυτό προσφυγόπουλα από το
Σχιστό. Για άλλη μια φορά δηλώσαμε ότι ως εκ-
παιδευτικοί δεν τρομοκρατούμαστε από τους φα-
σίστες – δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Θα συ-
νεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά δι-
καιώματα των συναδέλφων, καθώς και τα μορ-
φωτικά δικαιώματα των μαθητών, ανεξαρτήτως
χρώματος, θρησκείας, πατρίδας.

Για μας τα παιδιά των προσφύγων είναι καλο-

δεχού,μενα στα σχολεία μας. Είναι παιδιά που
βίωσαν τον πόλεμο, τη φτώχεια και την προσφυγιά
για τα οποία τα ίδια δεν φέρνουν καμία ευθύνη.

Τέλος, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την εκπαίδευση των παι-
διών, αλλά και την προστασία των εργαζόμενων
στα σχολεία. Είναι αδύνατον το βάρος και αυτής
της εκπαιδευτικής διαδικασίας να πέφτει απο-
κλειστικά στις πλάτες του μαχόμενου εκπαιδευ-
τικού. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γο-
νείς, όλους τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση,
να αποκρούσουμε αποφασιστικά τη φασιστική
και ρατσιστική δράση της Χρυσής Αυγής.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Εδώ και μέρες διεξήχθη μια μάχη πόντο, πόν-
το για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη δια-
δικασία αξιολόγησης των στελεχών. Βρεθήκαμε
στα σχολεία δηλώνοντας την αντίθεσή μας και
δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι αξιολογικές
διαδικασίες δεν αφορούν τη μόρφωση των παι-
διών, αλλά τον προάγγελο για την αξιολόγηση και
των εκπαιδευτικών.

Παρά του αντιθέτου ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
προτείνουμε θέσεις για το σχολείο που θέλουμε,
το σχολείο που θα μορφώνει, συμμετείχαμε και
περιγράψαμε με τον πλέον καθαρό τρόπο την
ανάπτυξη της κριτικής απελευθερωτικής παιδα-
γωγικής και την έμπρακτη αποτύπωσή της στη
διδακτική πράξη προς όφελος των μαθητών, μα-
κριά από ένα βερμπαλιστικό σχολείο της απο-
στήθισης και της στείρας γνώσης.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια ΔΕΝ ΣΤΑ-
ΜΑΤΑΜΕ. Με τον αγωνιστικό τρόπο που ως Πα-
ρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις εδώ και χρό-
νια έχουμε αναπτύξει, με τον ίδιο τρόπο και με
περισσότερες δυνάμεις θα συστρατευτούμε με
όλες αυτές τις δυνάμεις σε ένα αγωνιστικό μέ-
τωπο ρήξης και ανατροπής των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων.

Υπερασπιζόμενοι τα μορφωτικά δικαιώματα
όλων των παιδιών σε ένα δημόσιο δωρεάν σχο-
λείο, σχολείο γνώσης και αγωγής, για το σχολείο

των όλων, των ίσων και των διαφορετικών. Για
να διεκδικήσουμε νικηφόρα τη δίχρονη υποχρε-
ωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και όχι
μια φύλαξη παιδιών που δεν θα παρέχει τίποτα.

Για να υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην ερ-
γασία όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων ανα-
πληρωτών με πλήρη εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώματα. Για μας η διεκδίκηση των εργασια-
κών δικαιωμάτων για όσους εργάζονται στο δη-
μόσιο σχολείο αποτελεί αναγκαία πολιτική συν-
θήκη και πρώτιστο αγωνιστικό προσανατολισμό.

Δεν σταματάμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι
συντάξεις και οι μειώσεις που δέχονται αποτε-
λούν στόχο διεκδίκησης και θα βρισκόμαστε
στους αγώνες των ξομάχων της ζώης, των αγρο-
τών, των δημοσίων υπαλλήλων. Θα βρισκόμαστε
στους αγώνες των συμβασιούχων, διεκδικώντας
το αυτονόητο, τη σταθερή εργασία, την υγεία,
όπου πιστέψτε με, τα πράγματα κάθε άλλο παρά
ρόδινα είναι. Ελλείψεις στα νοσοκομεία και χρή-
ματα από τις τσέπες των ασθενών, όσων έχουν,
βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αντιμετωπίζω τα προβλήματα της υγείας μου
με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα και κυρίως
με την πίστη ότι σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά
σας. Με την πίστη ότι τις επόμενες κρίσιμες για
τον κλάδο μάχες θα τις δώσουμε μαζί, στο σχο-
λείο, στη Γενική Συνέλευση, στην απεργία, στη
διαδήλωση.

Είμαι βέβαιος για τους συντρόφους και τις συν-
τρόφισσές μου στις Παρεμβάσεις Κινήσεις Συ-
σπειρώσεις πως έχουν τη δύναμη και την πολι-
τική οξυδέρκεια που απαιτείται για να υπερασπί-
σουν και να προωθήσουν τις αξίες και τις αρχές
του ανεξάρτητου ταξικού αγωνιστικού ρεύματος.

Εύχομαι σε όλες και όλους τους συναδέλφους
του ΔΣ της ΔΟΕ και τους αντιπροσώπους της 86ης
ΓΣ καλή δύναμη και αγωνιστική διάθεση, έτσι
ώστε η διαδικασία της ΓΣ να καταλήξει στις απα-
ραίτητες για το εκπαιδευτικό κίνημα αποφάσεις.

Ιούνιος 2017

Κλαίει η Μουργκάνα και η Πίνδος
γονατίζει ευλαβικά
Ο Σταύρος δεν υπάρχει πια!
Απέμειναν οι πατημασιές του στο
νοτισμένο χώμα κι η αποκοτιά που τον
ξεχώριζε
Είχε παντρευτεί την πράξη, τη Βάσω
αργότερα
κι ανησυχούσε σαν πρόσκοπος μήπως
δεν έγραψε τέλεια το βιβλίο της μέρας.
Η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και το
Πέραμα απέμειναν φτωχότερα και η
φτώχεια έχασε πολύτιμο οδηγό.
Νικήθηκε το θρασύ γέλιο του
δασκάλου, αλλά εκείνος όχι. Αφήνει
βαριά κληρονομιά,
για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και
μοιραστήκαμε τα χούγια του.
Τα «όχι» και τα «ναι» του ζυμωμένα
με έγνοιες ανθρώπων, με ανθρώπων

έργα, για ανθρωπινότερες ζωές.
Στις δύσκολες στιγμές, εκεί που ο
λογισμός φυλλομετρούσε την αντοχή,
να ’σου ο Σταύρος, μ’ ένα γέλιο
σκορπίζει το κακό ξορκίζοντάς το.
Και με το δάχτυλο να δένει την πράξη
σαν αλεξικέραυνο.
Α! ρε Σταύρο,
μπορούσες να σαλτάρεις λίγο χρόνο
για να δεις την κορυφή της Νεμέρτσικα
κόκκινη και τον Γράμμο να φιλάει
σταυρωτά το Βίτσι. Γιατί σ’ αρέσαν της
ιστορίας τ’ άλματα κι ο κρότος που
κάνουνε τα πολυβόλα.
Για να μην ξεχάσω, κάποιος είπε: «Αν
οι Παρεμβάσεις ήταν αντάρτικος
στρατός, ο Σταύρος θα λεγόνταν
Θανάσης Κλάρας».

Γεια σου Καπετάνιε!
Θ.Τ.

Στον Σταύρο
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