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ΟΓιάννηςΝτεγγιάννηςείχεοργώσειόλητηνακριτικήχώραόνταςαναπληρωτήςκαθη-

γητής.Ηπατρίδακαιηεξουσίαείχανφροντίσειγιατηβιωματικήπατριδογνωσίατου

μετέτοιοτρόποβαθύ,μαρτυρικόκαι–όπωςλένεπλέον– θεσμικό.

Ταδημόσιασχολείαέχουνένααντιφατικόχαρακτήρα.Είναιταυτόχρονααπόδρασηκαι

φυλακή.Απόδρασηαπότογονεϊκόεναγκαλισμό,τηντηλεοπτικήαποβλάκωσηκαιτη

μιντιακήαλυσίδα,καιταυτόχροναφυλακή,μεόλαεκείναταακατανόητατελετουργικά,

τιςατελείωτεςαποστηθίσειςκαιταανάλογα“κύριεελέησον”,πουαφήνουντηνψυχή

τωνπαιδιώνανεπηρέαστηκαιτηγνώσηαπ'έξωκαιδιπλοκλειδωμένη.

Δίπλααπόταδημόσιαεκπαιδευτήρια,βουνά,χωράφια,ποτάμια,φουγάρα,οκόσμος

τηςδουλειάς,πουόμωςδενβρίσκουνεισόδουςσεένασχολείοπουπορεύεταιολομό-

ναχοσανεργαστηριακό“χάμστερ”,σταχέριαγαλλόφρονων,αμερικανόδουλων,φιν-

λανδοεπηρεασμένωνυπουργών.Ένασχολείοπουπαραδέρνειανάμεσαστιςσυμπλη-

γάδεςενόςένδοξουκαιασήκωτουπαρελθόντοςκαιενόςκοσμοπολιτισμούπουμοιάζει

φτερόστοάνεμο.

ΟΓιάννηςΝτεγγιάννηςμεγάλωσετη“χρυσήδεκαετία”του1990,ότανείχανπέσειτα

ανατολικάμπάζα,οΓκορμπατσώφπούλαγεπίτσες,οΦουκουγιάμαείχεκηρύξει“το

τέλοςτηςιστορίας”καιο“δικόςμας”Π.Κωστόπουλοςπροσπαθούσεναμαςπείσειότι

τοlifestyleείναιτρόποςζωήςκαιότιζωήείναιναβλέπειςαπότηνκλειδαρότρυπατη

ζωήτωνάλλων,κατάπροτίμησηδιασήμωνκαιφανταχτερών“γκλαμουράτων”· και

ύστεραγλίστρησεστηλήθηκαιπέθανε,όπωςγίνεταιάλλωστεμεόλαεκείναταμικρά

εφήμεραπουμαςφαίνονταιτεράστιακαιαναλλοίωτα,γιατιμικρύναμετουςορίζοντές

τουνουμας,κοντύναμεταόνειράμας,συμβιβαστήκαμεμετομικρότεροκακό,που

πάντακρύβειτομεγαλύτεροπίσωτου.

ΟΓιάννηςΝτεγγιάννηςαγαπούσετηδουλειάτου.Ένιωθεπωςέπαιρνεασχημάτιστο

πηλόκαιτουέδινεμορφή.Κάθεώραμαθήματοςείχεκάτιξεχωριστόκαιπροσπαθούσε

ναδίνειστονασφυκτικόχρόνομιαιδιαιτερότητα,νακάνειτηνώραξεχωριστήκαιεν-

διαφέρουσα.Κάτισανραντεβούπου“είχεκρυμέναμυστικάκαιντοκουμέντα”.

Ήξερετουςμαθητέςκαιτιςμαθήτριέςτουμεταμικράτουςονόματακαιπάμπολεςφορές

ήταναποδέκτηςτωνμύχιων,εσωτερικώνκαιαόρατωνεπιθυμιώνκαιπροθέσεώντους.

Όνταςοίδοςαγροτόπαιδο,είχεμιαευκολίαναδεθείμετονπεριβάλλονταχώρο,είτε

είναισταβόρειασύνορα,είτεσε“αχαμνά”νησάκιατουΑιγαίου,γιατίόπωςείπαμεη

πατρίδαείχεφροντίσειεπαρκώςγιατιςγεωγραφικέςανησυχίεςτου.

Εκείπουδυσκολευότανοπρωταγωνιστήςμας,οΓιάννηςΝτεγγιάννης,ήτανοσυνδι-

καλισμός,ηπολιτική,τοσωματείο.Τοτελευταίομάλισταέμοιαζεσανσκουριασμένη

μηχανή.Κατ'εικόνακαικαθ'ομοίωσητουκοινοβουλευτισμού,μεκαρεκλοθήρες,δη-

μοσιοσχεσίτες,ανθρώπουςπουδενέβλεπανκαιδενάκουγαν.Κυρίωςόμωςδενείχαν

καμίαδιάθεσηνασηκώνουντοβλέμμακαιτηγροθιάτουςστηνκυβέρνηση.Ητελευταία

άλλαζεπουκάμισασανφιδόντυμα·πίσωτηςερχότανομεσαίωνας,ρετουσαρισμένος

γιατιςανάγκεςτηςεποχής.“Μπροςγκρεμόςκαιπίσωρέμα”,συνήθιζεναλέειστιςλιγο-

στέςσυντροφιέςτου.Είχεγίνειεκλεκτικός.Μισούσετηντιποτολογία,τημηδενολογία,

τηχαζοχαρούμενηενασχόλησηπουτονανέβαζεένασκαλοπάτιπαραπάνω.

Τονκύκλωνανμεγάλεςσκιέςανθρώπων,πουχάθηκανγιαναέχειαυτόςέναήσυχο

βράδυκιέναπλατύχαμόγελο,βιβλία,πουέιχανμυρωδιέςκαιχρώματαόλουτουκό-

σμου,παιδικάμάτια,πουδιψούσανγιακάτικαλύτερο,καιμιαενοχή,πουερ-

χότανπίσωσανσκιά,ψηθυρίζονταςτουσιγανάκαιπειστικά:

“Τιςκαλύτερεςθάλασσεςακόμαδεντιςγνώρισες”.
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Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2018. Πρόκειται για έναν από τους πιο αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, που ενσωματώνει, όχι μόνο τα
αποκρουστικά μέτρα των τριών Μνημονίων, αλλά και όσα ήδη έχουν προαποφασιστεί και ψηφιστεί το Μάη του ’17 και ακόμα όσα τελικά
συμφωνηθούν με το κλείσιμο της τρίτης «αξιολόγησης». Όλο το κείμενο του Προϋπολογισμού εντάσσεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, που επεξεργάστηκαν και επέβαλαν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης
Τσίπρα. Μέσα σ’ αυτό περιλαμβάνονται τα μέτρα που αφορούν τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών
εισφορών, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, καθώς και κοινωνικών και αναπηρικών επιδομάτων, τη διεύρυνση της ελαστικής εργασίας, την προώθηση
των ομαδικών απολύσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις της Ενέργειας και του νερού. Κι ακόμα, το «προαπαιτούμενο» των μαζικών ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών για το άρπαγμα της λαϊκής κατοικίας, αλλά και αυτό της πλήρους ανατροπής του συνδικαλιστικού νόμου και της ουσιαστικής
κατάργησης του δικαιώματος της απεργίας που αποτελεί εμπόδιο στην ασυδοσία του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου.

Ο νέος Προϋπολογισμός κινείται στην κατεύθυνση της παραπέρα σύνθλιψης του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών, με αιχμή τα Ερ-
γασιακά –και κυρίως την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας– την Ασφάλιση, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, τα κοι-
νωνικά βοηθήματα. Ό,τι έχει σχέση με το λαϊκό εισόδημα κονιορτοποιείται, πετσοκόβεται, καταργείται. Παράλληλα, αυξάνονται δραματικά
οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, σε σημείο παραλογισμού! Κι όλ’ αυτά, ενώ συνεχίζονται με ραγδαίους ρυθμούς οι κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες
λαϊκές οφειλές, κι ενώ η φτωχοποίηση χτυπά την πόρτα του ¾ των λαϊκών οικογενειών. Από την άλλη πλευρά, αυτή η πρωτοφανής λαϊκή
αφαίμαξη προσφέρεται πλουσιοπάροχα σε ξένα και ντόπια συμφέροντα με τη μορφή επιδοτήσεων, δανείων, εκχωρήσεων, προνομίων κλπ.
παροχών, προκειμένου να ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη κατ’ ευφημισμόν «δίκαιη ανάπτυξη» που θα βάλει τη χώρα στην «κανονικότητα».

Η εκτίναξη των «πρωτογενών πλεονασμάτων» από το συμφωνημένο με τους «θεσμούς», 3,5% του ΑΕΠ, στο 3,82%, δηλ. στα 7,06 δις €
(από 4,36 δις το 2017), δείχνει, όχι μόνο το βάθος της κυβερνητικής αναλγησίας και του «δίκαιου που έγινε πράξη» (sic), αλλά και την
απλοχεριά των ψίχουλων του «κοινωνικού μερίσματος» που μοιράστηκαν από το ένα χέρι, για να εισπραχτούν σε δισεκατομμύρια ευρώ από
το άλλο! Την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός εισηγητής, κάνοντας λόγο για δημιουργία «δημοσιονομικού χώρου», προκρίνει ουσιαστικά την
κατεύθυνση του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου προς το οποίο θα κινηθεί το αιματοβαμμένο «πλεόνασμα». Εξ άλλου, με ιδιαίτερη έμφαση
διατυμπανίζεται η μεγέθυνση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος (ΑΕΠ), που το 2018 θα αγγίξει τα 184,7 δις €, (από 178,6 δις € το 2017
και 174,2 δις € το 2016). Με τη θεομηνία των κοινωνικών περικοπών και του ξεπουλήματος της περιουσίας του δημοσίου, δεν είναι δύσκολο
να μαντέψει κανείς την εξαιρετική επίδοση της προέλευσης του «πλούτου» της χώρας. Γιατί, προς το παρόν, οι διαβόητες «επενδύσεις»
(προβλέπονται στο 11%) αποτελούν «μαγική εικόνα» με πολύ αμφίβολες προοπτικές.

Ωστόσο, εκείνο το στοιχείο που «κλέβει την παράσταση» είναι η τεράστια διόγκωση της φοροληστείας (άμεσοι φόροι 20,7 δις € και έμμεσοι
27,4 δις €) που έρχονται να αφανίσουν το λαό, καθώς σε σχέση με πέρυσι αυξάνονται κατά περίπου 950 εκατ. €.

Είναι σκόπιμο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις, που απεικονίζουν ανάγλυφα την ασύλληπτη, σε μέγεθος στοιχείων, ληστεία σε βάρος
των λαϊκών στρωμάτων:

• Η προφανής αδυναμία των λαϊκών νοικοκυριών να ανταποκριθούν στη λαίλαπα των φόρων, έχει ήδη αποτυπωθεί στην τεράστια υστέρηση
εσόδων το 2017. Παρ’ όλα’ αυτά, και για να καλυφθούν τα κενά, τα κρατικά έσοδα αυξάνονται κατά 1,2 δις €, προερχόμενα από έμμεσους
και άμεσους φόρους, αλλά και άλλες αντιλαϊκές αλχημείες (κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα
από την 1η Ιανουαρίου 2018, κατάργηση όλων των άλλων επιδομάτων στους δικαιούχους του «κοινωνικού επιδόματος», κλπ).

• Περικόπτονται δραστικά δαπάνες του «Τακτικού Προϋπολογισμού» που αφορούν α) μείωση στο κονδύλι «Ασφάλιση, Περίθαλψη, Κοι-
νωνική προστασία» κατά 500 εκατ. € και β) μείωση στο κονδύλι για το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων κατά 240 εκατ. €.

• Κι ενώ το όργιο της φοροληστείας σε βάρος των εργατολαϊκών στρωμάτων συνεχίζεται, στον αντίποδα εμφανίζονται δαπάνες στο «Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» (δηλ. χρήματα που θα δοθούν σε επιχειρήσεις) της τάξης των 6,75 δις €, από τα οποία τα 5,75 δις € προ-
έρχονται από το ΕΣΠΑ και το 1 δις € από τα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού. Πρόκειται προφανώς, για μετάγγιση της λαϊκής φορο-
ληστείας των 950 εκατ. € στις τσέπες της ντόπιας ολιγαρχίας.

• Την κυβερνητική αθλιότητα αντικαθρεφτίζουν και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ) που παρουσιάζουν…
πλεονάσματα, που προφανώς προέρχονται από τις δραματικές περικοπές στις παρεχόμενες συντάξεις και λοιπές  κοινωνικές παροχές και
από αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Κοντολογίς, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΕΦΚΑ πετσοκόβονται, ενώ μειώνονται και
οι υπόλοιπες κοινωνικές παροχές με βάση τους στόχους του ΜΠΔΣ 2018-2021.

• Τα παραπάνω πλεονάσματα, που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τη σύνθλιψη των λαϊκών εισοδημάτων, δίνουν άλλοθι στην
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να προχωρήσει σε νέες σοβαρές μειώσεις κατά 600 εκατ. € στις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα νοσοκομεία,
στις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ και στον ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με το 2017

• Το 2018 έχουμε νέα περικοπή, 495 εκατ. €, στους αποδιδόμενους πόρους προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Την ίδια στιγμή ξεπουλιούνται βασικοί τομείς της Ενέργειας (λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ) και του Νερού (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΘ), καθώς και άλλα

τμήματα της περιουσίας του δημοσίου, έναντι του ευτελέστατου τιμήματος των 2,7 δις €.
• Οι πρωθυπουργικές κορώνες, λίγο μετά την καταστροφική πλημμύρα στη Μάν-

δρα με τους 24 νεκρούς, για «ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων, αντιπλημμυρικών έργων 250 εκατ. €» αποδεικνύονται κατά-

πτυστα ψέματα. Όχι μόνο στο ΠΔΕ, όπου οι δαπάνες παραμένουν ίδιες όπως
του ’17, αλλά και στο κονδύλι του αρμόδιου υπουργείου Εσωτερικών, όπου
το σχετικό κονδύλι μειώνεται κατά 24 εκατ. € σε σχέση με το ’17!

Εκπαιδευτική & Πολιτική συγκυρία
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• Κι ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα πανηγυρίζει
για τον «τελευταίο Προϋπολογισμό των προ-

γραμμάτων» και την «καθαρή έξοδο από τα
Μνημόνια», το μέλος των «θεσμών» και εκπρόσω-

πος της Κομισιόν, Ντ. Κοστέλο, δηλώνει απερίφραστα
πως «όροι όπως “καθαρή έξοδος” δεν είναι πρόσφοροι.

Θα υπάρξει ένα πλαίσιο μετά-μνημονιακής εποπτείας
ώστε να συνεχιστούν βιώσιμα οι μεταρρυθμίσεις». 

• Την ίδια στιγμή, το χρέος του δημοσίου απο-
γειώνεται! Χαρακτηριστικά, το χρέος προβλέπε-

ται αυξημένο στα 343 δις € (185,7% του ΑΕΠ), όσο
περίπου και το 2010, όταν ξεκίνησε το θρίλερ των
Μνημονίων! Σύμφωνα με τον Ενιαίο Μηχανισμό Στή-
ριξης (ΕSM), η υποχώρηση του χρέους του δημοσίου
στα επίπεδα που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας
της ΕΕ, δηλ. στο 65% του ΑΕΠ, αναμένεται γύρω

στο 2060-65!
• Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική, που κινείται στη λο-
γική της «δίκαιης ανάπτυξης» και της «εξόδου από τα

Μνημόνια», μέσα από ένα κατακλυσμό εικονικών πο-
σοστών και ακατάληπτων διατυπώσεων, επιχειρεί

να δώσει την εντύπωση μιας κολοσσιαίας οικο-
νομίας. Πρόκειται για υπερφίαλες προβλέ-
ψεις, απόλυτα εναρμονισμένες με τις κυβερ-

νητικές αυταπάτες. Ο λαός μας έχει μπει για
τα καλά μέσα σ’ ένα κυκεώνα ανελέητης αντι-

λαϊκής πολιτικής, που είναι αμφίβολο αν θα βγει, έστω
και στο πανθομολογούμενο 2060.

Ο νέος Προϋπολογισμός, πέρα από τις βέβαιες
αναπροσαρμογές των αριθμών και των ποσο-

στών, αποτυπώνει όλα τα χαρακτηριστικά της
αντιλαϊκής συγκυρίας. Απαλλάσσει το ξένο και

ντόπιο κεφάλαιο από φόρους, εισφορές και δε-
σμεύσεις, παρέχοντάς του παράλληλα ισχυρά

«επενδυτικά κίνητρα». Πετσοκόβει το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων. Ξεθεμελιώνει τα Ασφα-
λιστικά Ταμεία. Διαλύει την Υγεία. Υποβαθμίζει

την Παιδεία. Εκμηδενίζει την Πρόνοια. Ξεπουλά την
περιουσία του δημοσίου. Χαρίζει τα «κόκκινα» δάνεια

στα ξένα funds. Ισοπεδώνει το λαϊκό εισόδημα με τους
ασήκωτους φόρους. Κι όλ’ αυτά, προκειμένου να μεταγγίσει

τα τεράστια ποσά που προκύπτουν με τις παραπάνω αντιδραστικές
εφαρμογές, από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων, των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών, της φτωχομεσαίας αγροτιάς, των συνταξιούχων,
κλπ., στα θησαυροφυλάκια των δανειστών-τοκογλύφων του ελλη-
νικού κράτους και σε περιούσιους ντόπιους κεφαλαιοκράτες, ξέ-
νους επιχειρηματίες-«επενδυτές» και πάνω απ’ όλα, στην κυριαρ-
χία των πανίσχυρων ξένων μονοπωλίων, που ετοιμάζονται να λε-
ηλατήσουν τη χώρα. 

Ενας Προϋπολογισμός δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα πο-
λυχρησιμοποιημένο εργαλείο αναδιανομής των λαϊκών εισοδημά-
των, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων και των
επιδιώξεων της μεγαλοαστικής τάξης και των ξένων πατρώνων της.
Αποτυπώνει την κυριαρχία της μεγαλοαστικής τάξης, που σέρνει
αλυσοδεμένο το λαό μας στην κατεύθυνση της προώθησης των κερ-
δοσκοπικών πολιτικών του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου,
αλλά και των εξοπλιστικών προγραμμάτων και απαιτήσεων που
επιβάλλει το ΝΑΤΟ και άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Από την πλευρά του, το λαϊκό κίνημα καλείται ν’ αντιδράσει στη
φτώχεια, την ακρίβεια, την ανεργία, την καταστολή, την οικονομική
καταστροφή, που επιβάλλει η συγκυβέρνηση με την προτροπή των
ιμπεριαλιστικών κέντρων, τώρα που τα αποτελέσματα της ανελέ-
ητης λιτότητας και της νέας, «αριστερής» εκδοχής «δίκαιης ανά-
πτυξης», δεν πείθουν πια κανένα για τις τυχόν «καλύτερες ημέ-
ρες» που ευαγγελίζονται οι οικονομικοί επαΐοντες.
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Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, χωρίς ίχνος ντροπής, προσπαθούν να
παρουσιάσουν την ανατροπή του συνδικαλιστικού νόμου ως «εκ-
δημοκρατισμό των σωματείων»! Η υπουργός Εργασίας, μετά την

απόπειρα να περάσει την αλλαγή για τον τρόπο προκήρυξης απεργιών
με τροπολογία, δήλωσε ότι « το νόημα είναι η ουσιαστική συμμετοχή των
εργαζόμενων...», προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αύξηση της απαρ-
τίας σε μία συνέλευση σωματείου στο 51% των μελών, προκειμένου να
μπορεί να προκηρύσσεται απεργία. Μία αλλαγή η οποία έρχεται να βάλει
τεράστια εμπόδια στην κήρυξη απεργιών, καθιστώντας την σε πολλές
περιπτώσεις έως και αδύνατη.

Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορούν να την κρύψουε με κανένα γε-
λοίο επιχείρημα περί εκδημοκρατισμού. Άλλωστε, από πότε η υπουργός
εργασίας μιας μνημονιακής κυβέρνησης [που ανέτρεψε την απόφαση
ενός δημοψηφίσματος μέσα σε μία μέρα, που νομοθετεί περικοπές μι-
σθών, αύξηση φόρων, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας και λοιπά αν-
τεργατικά μέτρα, που επιχειρεί να περάσει νομοσχέδια και τροπολογίες
νύχτα για να μην τους πάρουνε χαμπάρι], αγωνιά για τη συμμετοχή των
εργαζομένων στις γενικές συνελεύσεις; 

Η ανατροπή του συνδικαλιστικού νόμου και η αλλαγή στο καθεστώς
προκήρυξης απεργιών αποτελεί απαίτηση πρώτα και κύρια του ΔΝΤ και
των εκπροσώπων της ΕΕ και ταυτόχρονα αποτελεί απαίτηση της ντόπιας
μεγαλοεργοδοσίας και του ΣΕΒ. Με άλλα λόγια, αποτελεί απαίτηση όλων
αυτών που θέλουν να εξαφανίσουν ακόμα και το τελευταίο εργασιακό
κοινωνικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Μήπως άραγε αγωνιούν και αυτοί
για την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στα σωματεία και
τις συνελεύσεις; Οι υπέρμαχοι της ανατροπής του συνδικαλιστικού νόμου,
που σήμερα περιφέρονται στα δημοσιογραφικά πάνελ συζητώντας δήθεν
για τη δημοκρατική λειτουργία των σωματείων, είναι οι ίδιοι που προ-
παγανδίζουν ως πρότυπο τον ατομικό δρόμο και την ατομική διαπραγ-
μάτευση. Είναι οι ίδιοι που χρεώνουν την οικονομική κρίση της χώρας
στις απεργίες και τη συνδικαλιστική δράση, επειδή περιόριζαν τις ασύ-
δοτες προθέσεις του ντόπιου κεφαλαίου και δεν το άφηναν υποτίθεται
να αναπτυχθεί. Είναι οι ίδιοι που θέλουν να ξεμπερδεύουν με τα συνδι-
κάτα, τις συλλογικές συμβάσεις και τους απεργιακούς αγώνες.

Από πού και ως πού λοιπόν, μνημονιακά κόμματα, δανειστές και ΣΕΒ
έχουν λόγο για το τι είναι δημοκρατική λειτουργία ενός σωματείου; Από
πού και ως πού, αυτοί που εξαπλώνουν την εργοδοτική τρομοκρατία μέσα
στους χώρους δουλειάς, αυτοί που κηρύσσουν απεργίες ως παράνομες
και καταχρηστικές, που απαιτούν την απελευθέρωση των ομαδικών απο-
λύσεων και θέλουν να επιβάλλουν ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς
καμία δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης, μας παραδίδουν μα-
θήματα δημοκρατικού συνδικαλισμού;

Δημοκρατικό για τους εργαζόμενους είναι αυτό που υπηρετεί καλύτερα
την επιβολή των διεκδικήσεών τους απέναντι στους εργοδότες και την
εκάστοτε κυβέρνηση. Η συζήτηση λοιπόν για τη λειτουργία των σωματείων,
την απαρτία των συνελεύσεων και τον τρόπο προκήρυξης απεργιών
αφορά τους εργαζόμενους και κανέναν άλλον. Γιατί είναι οι μόνοι που
μπορούν να αποφασίσουν τι υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους,
την ενίσχυση των σωματείων και την ανάπτυξη των αγώνων.

Η παρέμβαση των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών, του ΔΝΤ και της ΕΕ,
στην εσωτερική λειτουργία των σωματείων και των συνδικάτων, καθώς
και κάθε κρατική παρέμβαση μέσα σε αυτά, είναι άκρως προκλητική. Στην
πραγματικότητα, η κυβέρνηση, πέρα από τα γελοία επιχειρήματα που
διατυπώνει για να αποποιηθεί την ευθύνη, ετοιμάζεται να βάλει μία τα-
φόπλακα στο απεργιακό δικαίωμα, εκτελώντας πειθήνια τις εντολές των
δανειστών, και σε αυτό το έργο έχει την απόλυτη στήριξη της ΝΔ και του
ΣΕΒ. Να μην τους το επιτρέψουμε!

Επιχειρούν να σερβίρουν την καταπάτηση
του απεργιακού δικαιώματος ως “ένα μέτρο

που υπηρετεί τις δημοκρατικές αρχές”!

Άθλια κυβερνητική προπαγάνδα



Νέο «λάδι στη φωτιά» των συγκρούσεων και της
έντασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή έριξε η
απόφαση Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσα-

λήμ ως «πρωτεύουσα» του Ισραήλ και να διατάξει τη
μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ
Αβίβ. Κυνικά και προκλητικά υποστήριξε ότι η ανα-
γνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ
«είχε ήδη καθυστερήσει πολύ (...) οι αποτυχημένες
πολιτικές του παρελθόντος δεν κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν ως σήμερα βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Ισραη-
λινών και Παλαιστινίων».

Η κίνηση αυτή προκαλεί ήδη έντονες μεν, υποκρι-
τικές δε, αντιδράσεις και σε συμμάχους των ΗΠΑ, που
από κοινού ευθύνονται για τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις στην περιοχή και για τη διαιώνιση του Παλαι-
στινιακού ζητήματος, αφού επί της ουσίας η πολιτική
τους ανέχεται και σιγοντάρει την παράνομη κατοχή
των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ.

Μετά το «βάλτωμα» των αμερικανικών σχεδίων για
την ανατροπή Άσαντ στη Συρία, και την αναβαθμισμέ-
νη παρουσία της Ρωσίας στη «σκακιέρα» της Μέσης
Ανατολής, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός αναπροσαρ-
μόζει την ούτως ή άλλως επιθετική του στρατηγική,
αναβαθμίζοντας υπό την εποπτεία του το ρόλο ισχυ-
ρών συμμάχων του, όπως είναι η Σαουδική Αραβία
και το Ισραήλ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ενεργοποίηση
σε υψηλότερο επίπεδο ενός μετώπου αυτών των δυ-
νάμεων, με στόχο τον άξονα Ρωσίας, Συρίας, Ιράν,
περνώντας τον ανταγωνισμό τους σε οξύτερο στάδιο.
Το «δώρο» αυτό του Τραμπ, σηματοδοτεί αυξημένο
ρόλο του Ισραήλ, πιο επιθετική τακτική στα ενεργά
μέτωπα και επαναφέρει το Παλαιστινιακό στο κεντρι-
κό πεδίο του ενδοϊμπεριαλιστικού και περιφερειακού
ανταγωνισμού.

Με φόντο τις ραγδαίες αυτές εξελίξεις, «φωτιά»
έχουν πάρει τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Σε

όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Όχθης και της
Λωρίδας της Γάζας, χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδήλω-
σαν μαζικά κατά της απόφασης που με κυνικό τρόπο
«σφραγίζει» την πολυετή στήριξη της ισραηλινής κα-
τοχής των παλαιστινιακών εδαφών, ώστε να δημιουρ-
γήσει «τετελεσμένα», σε επόμενη φάση επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων, σε σχέση με τις αναδιατάξεις
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δια-
δηλώσεις των Παλαιστινίων, που συνοδεύτηκαν με
συμμετοχή σε μαζική γενική απεργία, προκάλεσαν τη
βίαιη απάντηση των κατοχικών δυνάμεων, που προ-
σπάθησαν να σταματήσουν τα «ποτάμια» οργής με
αληθινά πυρά, σφαίρες καουτσούκ, βροχή δακρυγό-
νων. Σε συγκρούσεις και επεισόδια που έγιναν σε Βη-
θλεέμ, Ανατολική Ιερουσαλήμ, Χεβρώνα, Ναμπλούς,
Τουλκαρέμ, καθώς και στα σύνορα της Λωρίδας της
Γάζας με το Ισραήλ, είχαμε τουλάχιστον τέσσερις νε-
κρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Επιπροσθέτως, ο
ηγέτης της «Χαμάς», Ισμαήλ Χανίγια, κάλεσε στη Γάζα
το λαό σε νέα Ιντιφάντα. Την ίδια στιγμή κύμα αντια-
μερικανικών κινητοποιήσεων έχει ξεσπάσει σε όλον
σχεδόν τον κόσμο, καταγγέλλοντας την εγκληματική
απόφαση των ΗΠΑ και εκφράζοντας την υποστήριξη
στη δίκαιη παλαιστινιακή υπόθεση.

Στην χώρα μας, την τακτική, ουσιαστικά, των ίσων
αποστάσεων επέλεξε ο Τσίπρας, ο οποίος έκανε ανα-
φορά στην απόφαση των ΗΠΑ στη διάρκεια της συ-
νέντευξης Τύπου με τον Ερντογάν. Σημείωσε ότι «η
Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ει-
ρηνευτική διαδικασία, που προβλέπει τη δημιουργία
δύο κρατών, όπως αυτή προβλέπεται από τις αποφά-
σεις του ΟΗΕ. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα εργαστού-
με ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως
χώρα με βαθιές ρίζες και με τον αραβικό κόσμο, αλλά
και φιλικές σχέσεις και με το Ισραήλ, με εκτεταμένη
σχέση συνεργασίας στην περιοχή». Αποφεύγοντας να
καταδικάσει την απόφαση, είπε απλά ότι «δεν συμ-
βάλλει στην υπόθεση της ειρήνης, σε μία περιοχή
εύθραυστη, σε μία περιοχή που ήδη φλέγεται από
εντάσεις». 

Τα συνεταιριλίκια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
με το σιωνιστικό Ισραήλ, κράτος μαντρόσκυλο του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου,
και η υποτελής σχέση με τον Τραμπ, προκαλούν
«γλωσσοδέτη» στον Τσίπρα, μπροστά σε μία εγκλη-
ματική απόφαση σε βάρος της δίκαιης παλαιστινια-
κής υπόθεσης. Το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα οφείλει
να καταγγείλει τόσο την απόφαση Τραμπ, όσο και την
απαράδεκτη και υποτελή στάση της ελληνικής κυ-
βέρνησης. 

Η επιθετική πολιτική των ΗΠΑ 

απειλεί με νέα

πολεμική ανάφλεξη 

τη ΜΕΣΗ Ανατολή 
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Education. Greece will further modernize its education system
at all levels to substantially improve educational outcomes while
safeguarding equity. The authorities will address the recommen-
dations of the new OECD Report for the Greek educational system
through a concrete action plan by May 2018; a preliminary report
was published by the OECD in July 2017, a draft report to be com-
pleted by January 2018 and the final report by April 2018. 

Εκπαίδευση. H Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω το εκπαιδευ-
τικό της σύστημα σε όλα τα επίπεδα για να βελτιώσει σημαντικά τα
εκπαιδευτικά αποτελέσματα, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ισό-
τητα. Οι αρχές θα προσαρμοστούν στις συστάσεις της νέας έκθεσης
του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από ένα συγ-
κεκριμένο σχέδιο δράσης μέχρι τον Μάιο του 2018· η προκαταρκτική
έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΟΣΑ τον Ιούλιο του 2017,
το πρόχειρο σχέδιο έκθεσης πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τον
Ιανουάριο του 2018 και η τελική έκθεση μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

In agreement with the institutions, the authorities will, by March
2018 (key deliverable): (i) adopt legislative measures on future ap-
pointments and evaluation of head teachers and senior ministry of
education staff to ensure a depoliticised, transparent and merito-
cratic process including the involvement of ASEP in relevant com-
mittees and upgrade their role within the school units and speci-
fying their career prospects (ii) pass a law on upgrading the bodies
responsible for evaluations and (iii) pass a law on the evaluation of
senior education staff, school self-evaluation and rational use of
resources. By May 2018 they will adopt a strategy on initial and
continuous teacher training in pre-primary, primary and secondary
education; the authorities will agree with the institutions the fiscal
aspects of changes in the organisation of secondary and higher
education and will safeguard the revenues of HEI coming from ove-
rheads, fees for graduate education, services to third parties and
exploitation of University property.

 Σε συμφωνία με τους θεσμούς, οι αρχές πρόκειται, μέχρι το Μάρτιο
του 2018 (κύριο παραδοτέο): (i) να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα σχετικά
με τους μελλοντικούς διορισμούς και την αξιολόγηση των διευθυντών
και τα ανώτερα στελέχη του υπουργείου παιδείας, ώστε να διασφαλί-
σουν μια αποπολιτικοποιημένη, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του ΑΣΕΠ σε σχετικές επι-
τροπές και να αναβαθμίσει το ρόλο τους εντός των σχολικών μονάδων
και να καθορίσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους. (ii) να πε-
ράσουν ένα νόμο σχετικά με την αναβάθμιση των αρμόδιων οργάνων
για τις αξιολογήσεις και (iii) να περάσουν ένα νόμο σχετικά με την
αξιολόγηση των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης, την αυτοα-

ξιολόγηση του σχολείου και την ορθολογική χρήση των πόρων. Μέ-
χρι το Μάιο του 2018 θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για την αρχική
και τη διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση· οι αρχές θα συμφωνήσουν
με τους θεσμούς τα δημοσιονομικά ζητήματα των αλλαγών στην ορ-
γάνωση της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
θα διασφαλίσουν τα έσοδα των ΑΕΙ που προέρχονται από τα γενικά
έξοδα, τις αμοιβές για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τις υπηρεσίες
προς τρίτους και την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.

 The authorities have taken steps towards converging with OECD
best practices regarding the number of teaching hours per staff
member, and the ratios of students per class and pupils per teacher.
As a next step, and as a prior action, the authorities will adopt le-
gislation on i) the obligatory presence of teachers in schools to 30
hours per week; ii) the criteria and the timeline for the merging of
school units starting in the school year 2018-2019 and iii) the ex-
clusion of the lunch hour from the teaching hours of teachers. The
authorities together with the OECD will review all relevant indicators
including latest data by April 2018.

Οι αρχές έχουν κάνει βήματα προς τη σύγκλιση με τις βέλτιστες πρα-
κτικές του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος
του προσωπικού [εκπαιδευτικό], καθώς και στις αναλογίες των μαθητών
ανά τάξη και μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Ως επόμενο βήμα, και ως
προκαταρκτική δράση, οι αρχές θα νομοθετήσουν (i) την υποχρεωτική
παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία έως 30 ώρες την εβδομά-
δα· (ii) τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση των σχο-
λικών μονάδων, ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2018-2019 και (iii)
την εξαίρεση της μεσημεριανής ώρας σίτισης από τις διδακτικές
ώρες [διδακτικό ωράριο] των εκπαιδευτικών. Οι αρχές μαζί με τον
ΟΟΣΑ θα επανεξετάσουν όλους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανο-
μένων των πιο πρόσφατων στοιχείων μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

The framework for dismissals legislated in the Private Education
Act Art. 56 of Law 4472/2017 will be assessed by March 2018 and
if required the necessary amendments will be agreed with the in-
stitutions and legislated by April 2018 and put into effect for the
school year 2018-19.

 Το πλαίσιο των απολύσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση που νομο-
θετήθηκε με το άρθρο 56 του Νόμου 4472/2017 θα αξιολογηθεί μέχρι
τον Μάρτιο του 2018 και, εφόσον απαιτείται, θα συμφωνηθούν οι
απαραίτητες τροποποιήσεις με τους θεσμούς και θα νομοθετηθούν
μέχρι τον Απρίλιο του 2018-2019.

(αναδημοσίευση από το site της Εκπαιδευτικής Λέσχης, 
οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας)
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ΟΟΣΑ
Νέο Λύκειο
Αξιολόγηση
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Την Παρασκευή 1η Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
ΔΟΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η συνάντηση εκκρε-
μούσε από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ημέρα κινητοποίησης
της ΔΟΕ έξω από το Υπουργείο για το ζήτημα της δίχρονης προ-
σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (τότε ο υπουργός είχε επικαλε-
στεί φόρτο εργασίας). Η συνάντηση έγινε κάτω από τη βαριά σκιά
των διαπραγματεύσεων για την τρίτη αξιολόγηση, με τα κλιμάκια
του ΟΟΣΑ να έχουν επιστρέψει στο Υπουργείο Παιδείας και τις δη-
μοσιογραφικές διαρροές να αναφέρουν απαιτήσεις για αύξηση ωρα-
ρίου, αύξηση μαθητών ανά τμήμα και προώθηση της αξιολόγησης. 

Ο υπουργός παιδείας δεν δίστασε να δηλώσει ότι «η πολιτική
της κυβέρνησης είναι να μην αυξηθεί το ωράριο των εκπαιδευ-
τικών και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα». Συμπλήρωσε μά-
λιστα ότι η τελική έκθεση του ΟΟΣΑ δεν αναμένεται πριν το κα-
λοκαίρι, καθώς τα προσχέδια εκθέσεών του έχουν απορριφθεί
από το Υπουργείο, λόγω σημαντικών διαφορών σε μεθοδολογικά
και άλλα ζητήματα, σημειώνοντας ότι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
το Υπουργείο έχει διακόψει την παροχή στοιχείων και κατέληξε
ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα «δεν αποκλείεται να τα σπάσουμε
με τον ΟΟΣΑ». Το ίδιο βράδυ, υπήρξε νέα συνάντηση της ηγεσίας
του Υπουργείου με τον ΟΟΣΑ. Πόση αξία είχαν οι δηλώσεις Γα-
βρόγλου φάνηκε τις επόμενες 48 ώρες, όταν δημοσιεύτηκε η
συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών και τα προαπαιτούμενα της
τρίτης αξιολόγησης που αφορούν στην εκπαίδευση.

Τι αναφέρουν αυτά τα προαπαιτούμενα; Αξιολόγηση στελεχών
με συμμετοχή του ΑΣΕΠ, αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, συγ-
χωνεύσεις σχολείων, υποχρεωτικό εργασιακό 30ωρο, αποχαρα-
κτηρισμός της ώρας της σίτισης ως διδακτικής. Η έκθεση ανα-
φέρει χαρακτηριστικά:

«Οι αρχές έχουν κάνει βήματα προσαρμογής με τις βέλτιστες
πρακτικές του ΟΟΣΑ στα ζητήματα του διδακτικού ωραρίου των
εκπαιδευτικών και του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και μα-
θητών ανά εκπαιδευτικό. Ως επόμενο βήμα, ως μια προκαταρκτική
ενέργεια, οι αρχές θα εγκρίνουν i) νομοθεσία για την υποχρεωτική
παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία 30 ώρες την εβδομάδα,
ii) τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης σχολικών
μονάδων ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2018-2019, iii) την εξαί-
ρεση της ώρας σίτισης από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτι-
κών. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, θα αναθεωρήσουν
όλους τους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των τελευ-
ταίων δεδομένων, μέχρι τον Απρίλιο του 2018».1

Απόλυτη συμφωνία και ευθυγράμμιση λοιπόν με τις κατευθύν-
σεις που χαράζει ο ΟΟΣΑ. Τα υπόλοιπα είναι για τους αφελείς και
εντάσσονται στην, αρκετά αναγνωρίσιμη πλέον, παρελκυστική τα-
κτική εντυπώσεων του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης.

Τι σηματοδοτεί το παραπάνω απόσπασμα; Η επιβολή του υπο-
χρεωτικού 30ωρου, και μάλιστα με νομοθετική ρύθμιση, συνδέ-
εται αναπόφευκτα με την κατάργηση της αντίστοιχης διατύπωσης
του ν.1566/85, που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός «... παραμένει
υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις
ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που
του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι
όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την
εβδομάδα. ..». Το υποχρεωτικό 30ωρο, πέραν του ότι θα αποτελεί
ένα πρώτο βήμα για την αύξηση και του διδακτικού ωραρίου,
αλλά και τη διαμόρφωση κατάλληλου, αυταρχικότερου εργασια-
κού περιβάλλοντος για την προώθηση της αυτοαξιολόγησης, εν-
δέχεται να περιλαμβάνει και την αναπλήρωση ωρών των απόντων
εκπαιδευτικών. Το τοπίο που θα διαμορφώσει, εάν επιβληθεί,
στο εσωτερικό των σχολείων θα είναι εντελώς διαφορετικό.

Ο αποχαρακτηρισμός της ώρας της σίτισης ως διδακτικής ισο-
δυναμεί με έμμεση αύξηση του διδακτικού ωραρίου στο δημοτικό
σχολείο. Οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν είναι χιλιάδες. Εν-
δεικτικά, μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, (όπως προκύπτει
από το σχετικό πίνακα που παραθέτουμε), τα τμήματα ολοήμερου
που λειτουργούν την ώρα της σίτισης σήμερα είναι 2360. Αντι-
στοιχούν σε 11.800 ώρες σίτισης την εβδομάδα. Το σύνολο αυτών
των ωρών, αν διαιρεθεί με το 24 που είναι το διδακτικό ωράριο
ενός αναπληρωτή, αντιστοιχεί σε 492 θέσεις εργασίας. Και μιλάμε
μόνο για το λεκανοπέδιο Αττικής! Αν σε αυτά τα δεδομένα προ-
σθέσουμε και την απώλεια θέσεων εργασίας λόγων των συγχω-
νεύσεων σχολικών μονάδων, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι μερικές
ακόμα χιλιάδες αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα
μείνουν άνεργοι την επόμενη σχολική χρονιά. Να σημειώσουμε
εδώ, ότι λίγους μήνες πριν, η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση των
αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος, θεσμοθέτησε την προσμέ-
τρηση της ώρας της σίτισης ως διδακτικής, όχι μόνο στον υπεύ-
θυνο του ολοήμερου, αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εμ-
πλέκονται σε αυτήν. 

Στα «βήματα προσαρμογής με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟ-
ΣΑ» συγκαταλέγονται και οι τριμελείς επιτροπές εγγραφών που
προβλέπει το ΠΔ79, αποστολή των οποίων είναι οι υποχρεωτικές
μετακινήσεις μαθητών σε όμορα σχολεία, ώστε να δημιουργούνται
πληθωρικά τμήματα που θα προσεγγίζουν την αναλογία 1:25.

Προφανώς, ενδεχόμενο «να τα σπάσει» το Υπουργείο με τον
ΟΟΣΑ πολύ απλά δεν υπήρξε ποτέ. Άλλωστε, ενδεικτικό για το
βαθμό επιτροπείας είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο, όπως προ-
έκυψε και από τη συνάντηση με τη ΔΟΕ, δεν έχει τη δικαιοδοσία
ούτε καν να ορίσει με εγκύκλιό του ότι υπάρχει η δυνατότητα τα
γεύματα που παρέχονται από σχετικό πρόγραμμα σε δημοτικά

Πλήρης ευθυγράμμιση 
του Υπουργείου Παιδείας 
με τις αντιεκπαιδευτικές 
πολιτικές του ΟΟΣΑ



γράφει ο Δημήτρης Μαριόλης*

1 Supplemental Memorandum of Understanding: Greece Third Review of the ESM Programme DRAFT – 3 December 2017, σ. 27. Μετάφραση
δική μας. Δημοσιεύτηκε στο: http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/memorandumofunderstanding.pdf



σχολεία ορισμένων δήμων της χώρας
να μεταφέρονται από τους μαθητές στο
σπίτι τους! Μια τέτοια ρητή διατύπωση
σε εγκύκλιο του Υπουργείου θα σήμαινε
πιθανότατα τη διακοπή της χρηματοδό-
τησης του προγράμματος!

Όταν λοιπόν έχουν εκχωρηθεί σε υπε-
ρεθνικούς οργανισμούς, με βασική την
πολιτική ευθύνη και επιλογή της κυβέρ-
νησης, ακόμα και οι στοιχειώδεις αρμο-
διότητες των υπουργείων (από τους πιο
κομβικούς άξονες άσκησης πολιτικής,
έως απλά λειτουργικά ζητήματα), αναφο-
ρές του τύπου «μπορεί να τα σπάσουμε
με τον ΟΟΣΑ», δεν έχουν καμία σχέση με
τη σκληρή μνημονιακή πραγματικότητα. 

Με αυτή την έννοια, το εκπαιδευτικό
ζήτημα, είναι στενά και αλληλένδετα
δεμένο, όσο ποτέ, με το κεντρικό πολι-
τικό πρόβλημα: την καπιταλιστική κρί-
ση και τις ασκούμενες από το μνημο-
νιακό καθεστώς και τα κόμματα που το
υπηρετούν μνημονιακές πολιτικές.

Το αβίαστο συμπέρασμα είναι ότι βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μεγάλες αναμε-
τρήσεις – αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και
τα συνολικά ζητήματα που θέτουν τα
προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, τα προ-
απαιτούμενα της συμφωνίας που ήδη
αναφέραμε, έρχονται να προστεθούν
στα επίδικα της περιόδου: δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση, πολιτική μηδενικών διο-
ρισμών, παιδαγωγική επάρκεια, νέες
υποστηρικτικές δομές. Το εκπαιδευτι-
κό κίνημα και ιδιαίτερα η ανεξάρτητη,
ριζοσπαστική, ταξική του πτέρυγα,
οφείλουν να οργανώσουν αυτή τη μάχη,
με στόχο την ανατροπή των νέων μέ-
τρων, αλλιώς θα βρεθούμε αντιμέτωποι
με ένα εντελώς διαφορετικό, πιο δυ-
σμενές τοπίο στην εκπαίδευση τη νέα
σχολική χρονιά.
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Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων 

Ο ΟΟΣΑ κατοικοεδρεύει μόνιμα στο Υπουργείο Παιδείας
Ο ΟΟΣΑ κατοικοεδρεύει στο υπουργείο, το ένα κλιμάκιο φεύγει, το άλλο έρχεται. Σήμερα

Δευτέρα 30/10, στο υπουργείο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου του ΟΟΣΑ με στελέχη
του ΥΠΕΘ. Αλήθεια τι σχεδιάζουν πίσω από την πλάτη της εκπαιδευτικής κοινότητας ξανά; Νέες
επισκέψεις/εποπτεύσεις σε σχολικές μονάδες; Τους δόθηκε σήμερα κατάλογος σχολικών μο-
νάδων σε όλη τη χώρα για αυτό το σκοπό; Ποια σχέδια εκπόνησαν; Η παρουσία του ΟΟΣΑ έχει
γίνει πια μόνιμη στο Υπουργείο Παιδείας. Το προηγούμενο διάστημα, κλιμάκια του ΟΟΣΑ επι-
σκέφτηκαν δημόσια σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, Πανεπιστήμια και φροντιστήρια. Συνο-
δεύονταν από στελέχη του υπουργείου παιδείας, τα οποία, ως θλιβερή κουστωδία προθύμων,
αποδείχτηκαν βασιλικότερα του βασιλέως.

Προφανώς «οργανώνουν» και «καθοδηγούν» όλες τις συντηρητικές εκπαιδευτικές αναδιαρ-
θρώσεις για τη δημιουργία του «Νέου Σχολείου». Άλλωστε η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζή-
τησε τη συνδρομή αυτού του «ευαγούς» οργανισμού, εκφραστή των συμφερόντων της παγκόσμιας
πλουτοκρατίας. Μη ξεχνάμε ότι οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση αποτελούν μνημο-
νιακή δέσμευση όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και αυτών που θα ακολουθήσουν.

Δουλεύουν νυχθημερόν μαζί με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας για να οργανώσουν την
οικονομική, διοικητική και εκπαιδευτική «αυτονομία» του δημόσιου σχολείου, που θα οδηγήσει
στην πλήρη αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Οργανώνουν τη
λειτουργία του δημόσιου σχολείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, που θα οδηγήσει τις σχολικές
μονάδες να βρίσκουν οι ίδιες οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία τους, με διευθυντές μάνατζερ,
που εκτός των άλλων θα επιλέγουν και το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολείο τους. Σχολικές
μονάδες που θα αξιολογούνται με «αντικειμενικούς όρους», όπως είναι οι επιδόσεις των μαθητών
τους, μέσα από εθνικού τύπου αξιολογήσεις όπως είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο.
Για να μπορούν άλλωστε οι γονείς και οι μαθητές να επιλέγουν σχολείο με «αντικειμενικό» τρόπο
στα πλαίσια της «ελεύθερης» βούλησης και επιλογής τους. Οι πολιτικές αυτές οδηγούν στη δια-
φοροποιημένη χρηματοδότηση των σχολείων, τη μετατροπή του μαθητή σε πελάτη, την άμεση
χρηματοδότηση των ιδιωτικών σχολείων απ’ το δημόσιο κορβανά μέσω των βάουτσερ, στη βάση
της κατεύθυνσης του ΟΟΣΑ «τα χρήματα ακολουθούν τον μαθητή». Πολιτικές που υιοθετούν ο
ΣΕΒ, οι σχολάρχες, τα κόμματα όλου του εν δυνάμει κυβερνητικού φάσματος (βλ. δηλώσεις Μη-
τσοτάκη στην ΔΕΘ), ενώ πολλές απ’ αυτές περιλαμβάνονται στο 3ο μνημόνιο.

Η ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας για τον «Προγραμματισμό & την Αποτίμηση του Εκπαι-
δευτικού Έργου» που προέβαλε την αναγκαιότητα της «εκπαιδευτικής» αυτονομίας της σχολικής
μονάδας είναι μόνο η εμπροσθοφυλακή των όσων ετοιμάζονται κρυμμένα επιμελώς πίσω από
ψευδεπίγραφους ηχηρούς όρους. Άλλωστε η επικεφαλίδα (Προγραμματισμός & Αποτίμηση του
Εκπαιδευτικού Έργου) σε άλλα παραπέμπει. Η παρακάτω αναφορά «Οι πιθανοί ενδεικτικοί θε-
ματικοί άξονες τίθενται μέσω σχεδίου προγραμματισμού το οποίο καθορίζεται με Υπουργική
Απόφαση και παρουσιάζεται στα σχολεία με οδηγίες συμπλήρωσης και ενημερωτικές συναν-
τήσεις των διευθυντών των σχολείων με τα μέλη του ΠΕΚΕΣ(...) η έκθεση αποτίμησης αποστέλ-
λεται στο τέλος στην ΠΕΚΕΣ» παραπέμπει ολοφάνερα στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
στη βάση κεντρικών στόχων που όπως αποκαλυπτικά τονίζεται παρακάτω είναι η “η υλοποίηση
της εκπαιδευτικής πολιτικής”, την οποία όμως δεν διαμορφώνουν, όπως γνωρίζουμε, το σχολείο
και οι σύλλογοι διδασκόντων, αλλά το κράτος. Καλέσαμε τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να μην
συμμετέχουν σε καμία περίπτωση στη νέα απόπειρα εγκλωβισμού του εκπαιδευτικού κινήματος
σε στημένες διαδικασίες «διαλόγου». Η συμμετοχή, με ευθύνη της πλειοψηφίας, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ
στο διάλογο τις καθιστά συνυπεύθυνες στους νέους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς – όταν
έρθει η στιγμή να πληρώσουμε το κόστος αυτής της επιλογής θα είναι αργά για δάκρυα.

Σε όλα αυτά απαντάμε με το δικό μας όραμα για το δημόσιο σχολείο. Ενιαίο δωδεκάχρονο
δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαί-
δευση για όλα τα παιδιά, 4 έως 6 αποκλειστικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, στα πλαίσια του
14/χρονου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, υψηλής
ποιότητας, σε μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργατικής χειραφέτησης, χωρίς
επιτροπεία από τους υπερεθνικούς οργανισμούς. Σ’ αυτό το όραμα δεν έχουν καμιά θέση οι πο-
λιτικές του ΟΟΣΑ, της ΕΕ και της κυβέρνησης αυτής όπως και των προηγούμενων, αλλά και των
επόμενων που θα επιδιώξουν να τις υλοποιήσουν.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μαζικοποιήσουν τα συνδικάτα μας και μαζί με τους γονείς,
τους μαθητές και ολόκληρη την κοινωνία να οργανώσουμε αποφασιστικά και σθεναρά την πάλη
και την αντίστασή μας ενάντια στην πολιτική του ΟΟΣΑ και της κυβέρνησης που προσπαθεί να
πλήξει το δημόσιο δωρεάν σχολείο.

Καλούμε: · Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να πάρουν θέση άμεσα και να κηρύξουν ανεπιθύ-
μητους τους εκπροσώπους του ΟΟΣΑ στα σχολεία μας. Τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πά-
ρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αιφνιδιαστικές επισκέψεις/επιθεωρήσεις που σχεδιάζουν
κυβέρνηση και ΟΟΣΑ να βρουν τις πόρτες των σχολείων κλειστές. Τους/τις συναδέλφους να
βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Να ειδοποιήσουν άμεσα το ΔΣ του Συλλόγου ΠΕ ή της ΕΛΜΕ
και να αρνηθούν οποιαδήποτε «συνεργασία» ή συνάντηση.
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Τμήματα ολοήμερου στην Αττική
Ώρα σίτισης

Διεύθυνση τμήματα 
Α΄ Αθήνας 735 
Β΄ Αθήνας 282 
Γ΄ Αθήνας 286 
Δ΄ Αθήνας 328 
Πειραιάς 289 
Αν. Αττική 350 
Δυτ. Αττική 90

σύνολο 2360 

* Ο Δ. Μαριόλης είναι μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ



Το παιχνίδι των διαρροών και των διαψεύσεων...
Τις προηγούμενες μέρες είχαμε για άλλη μία φορά δημοσι-

εύματα για επικείμενη αύξηση του διδακτικού ωραρίου, αυτή
τη φορά ως απαίτηση των δανειστών προκειμένου να κλείσει
η τρίτη αξιολόγηση. Το υπουργείο έσπευσε να διαψεύσει κα-
τηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, ωστόσο η πρόσφατη
εμπειρία (για παράδειγμα των συντάξεων που δεν θα περικό-
πτονταν, της λαϊκής κατοικίας που θα προστατεύονταν, κτλ.,
κτλ.) διδάσκει ότι κάτι τέτοιο μάλλον περισσότερο θα πρέπει
να μας ανησυχεί παρά να μας εφησυχάζει. Άλλωστε, η (νέα)
αύξηση του ωραρίου έχει από καιρό συμφωνηθεί και το παι-
χνίδι των διαρροών και των διαψεύσεων έχει ακριβώς σαν στό-
χο την προετοιμασία του εδάφους για την οριστική εφαρμογή
της. Αξίζει, λοιπόν, να θυμηθούμε ότι:
➦ Στο τρίτο Μνημόνιο αναφέρεται ρητά ότι «οι αρχές, σε συ-

νεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα
επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟ-
ΣΑ το 2011», καθώς και ότι «δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν
τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού,
καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαι-
δευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ,
το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018» (Ν4336/2015, άρθρο
3, παρ. Γ.4.1).
➦ Η έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011, που μνημονεύεται παρα-

πάνω, πρότεινε την αύξηση του εβδομαδιαίου διδακτικού
ωραρίου του συνόλου των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης στις 22 ώρες, με πλήρη κατάργηση της προοδευ-
τικής μείωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.
➦ Στις ετήσιες εκθέσεις του για την εκπαίδευση στις χώ-

ρες-μέλη του, ο ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας διάφορα «τερτίπια»
(βλέπε παρακάτω), διατείνεται ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
διδάσκουμε σημαντικά λιγότερες ώρες σε σχέση με τους συ-
ναδέλφους μας διεθνώς.

Πάνω απ’ όλα, όμως, μία νέα αύξηση του ωραρίου είναι πι-
θανή γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν τα δυσθεώρητα
πρωτογενή πλεονάσματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα που έχει
συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Είναι χαρακτη-
ριστικό, ότι η αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου ακόμη και κα-
τά μία ώρα για τους 60.000 εκπαιδευτικούς της τάξης επαρκεί
για να εκμηδενιστούν όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών στη
Δευτεροβάθμια μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Σήμερα,
ο ΟΟΣΑ έχει ήδη παραδώσει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγη-
σης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και αναμένεται
η παράδοση της τελικής έκθεσης η οποία θα δρομολογήσει και
τις εξελίξεις αναφορικά με το ωράριο. Το πότε αυτή θα υλο-
ποιηθεί ή το ποια μορφή θα έχει (αν θα είναι οριζόντια, αν θα
στοχεύσει κυρίως στο ωράριο των παλαιότερων εκπαιδευτικών,
αν θα αυξηθούν τα απαιτούμενα χρόνια για να αλλάξει κάποιος
κλιμάκιο ωραρίου, κτλ.) είναι ερωτήματα των οποίων οι απαν-
τήσεις εξαρτώνται από τη γενικότερη πολιτική και δημοσιο-
νομική συγκυρία, αλλά και από τα δικά μας αντανακλαστικά.

Τι ισχύει στην πραγματικότητα για το ωράριο
(και όχι μόνο γι’ αυτό)

Επικοινωνιακά, το έδαφος για την αύξηση του διδακτικού
ωραρίου έχει στρωθεί εδώ και χρόνια, με τα μονότονα επανα-
λαμβανόμενα δημοσιεύματα που επιχειρούν να εμφανίσουν
τους Έλληνες εκπαιδευτικούς ως τους «τεμπέληδες της εύ-
φορης κοιλάδας». Τα «καύσιμα» γι’ αυτή την επίθεση λάσπης
τα παρέχει –ποιος άλλος;– ο ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον οποίο δι-
δάσκουμε μόλις 528 ώρες ετησίως έναντι 663 (στην Κατώτερη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και 629 ωρών (στην Ανώτερη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση) των συναδέλφων μας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Βέβαια, αυτό που εντέχνως παραλείπεται να ανα-
φερθεί είναι ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν οφείλεται στο
μικρό εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο –κάθε άλλο– αλλά στην
εξεταστικολαγνεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Τι έχει συμφωνηθεί, τι διαδίδεται 
και τι τελικά ισχύει; 
Και πάνω απ’ όλα, εμείς τι κάνουμε;

ενωτική πρωτοβουλία
Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ

Για το διδακτικό ωράριο:
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Ας τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν:
• Το μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο στην Ελλάδα είναι

20,5 ώρες, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20.
Μάλιστα, το μέγιστο ωράριο των 23 ωρών είναι ένα από τα με-
γαλύτερα πανευρωπαϊκά, καθώς μόνο στη Γερμανία (28 ώρες),
στη Φινλανδία, στο Βέλγιο και στην Κύπρο (24 ώρες) συναντάμε
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν εβδομαδιαίως περισσότερες
ώρες από έναν Έλληνα καθηγητή με λιγότερα από έξι χρόνια
υπηρεσίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε κάποιες περι-
πτώσεις οι παραπάνω ώρες διδασκαλίας συνοδεύονται από
υψηλότερες αποδοχές ή μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη.

• Οι εργάσιμες εβδομάδες είναι 39 στη χώρα μας, έναντι 38
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το περίφημο δίμηνο των καλοκαι-
ρινών διακοπών συναντάται, εκτός από την Ελλάδα, στην Αυστρία
(2,5μήνες), το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο,
τη Μάλτα, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Β. Ιρλανδία, ενώ στις
υπόλοιπες χώρες οι διακοπές είναι διάσπαρτες κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους (δείτε ΚΕΜΕΤΕ, 2010, σσ. 7-10).

• Οι ετήσιες ημέρες διδασκαλίας είναι πράγματι λιγότερες
(153 έναντι 176), αυτό ωστόσο οφείλεται αποκλειστικά στην
σχεδόν δίμηνη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα
κατά τις περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Αυτός εί-
ναι και ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στο να εμφανί-
ζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ότι διδάσκουν λιγότερο του
διεθνούς μέσου όρου ετησίως.

• Ακόμη και ο ΟΟΣΑ παραδέχεται ότι ο συνολικός χρόνος
που περνούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο στην Ελλάδα είναι
σημαντικά μεγαλύτερος του διεθνούς μέσου όρου (1.170 ώρες
έναντι 1.030). Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι οι Έλ-
ληνες εκπαιδευτικοί μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο

επιφορτίζονται με ένα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας σε όρους
προετοιμασίας, διόρθωσης γραπτών και εργασιών, κ.α., εξαι-
τίας της ενασχόλησής τους με άσχετα προς το αντικείμενο της
διδασκαλίας καθήκοντα (γραμματειακής υποστήριξης) κατά
την παραμονή τους σε αυτό.

• Τέλος, ένα ζήτημα για το οποίο σπάνια γίνεται λόγος είναι
η μισθολογική απαξίωση, καθώς όποιον μισθολογικό δείκτη και
αν επιλέξει κανείς είναι ξεκάθαρο ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
κατατάσσονται στους χειρότερα αμειβόμενους πανευρωπαϊκώς.

Και τώρα τι κάνουμε;
Καταρχάς, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια του κλάδου

απέναντι στα κάθε λογής «παπαγαλάκια» του κοινωνικού κα-
νιβαλισμού, επικαλούμενοι την πραγματικότητα της εργασιακής
και μισθολογικής εξουθένωσης του κλάδου, τη δραματική
πραγματικότητα της υποχρηματοδότησης και της έλλειψης
υποδομών, την άμεση ανάγκη δραστικής μείωσης –αντί αύξη-
σης– του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Και να μην ξανα-
πέσουμε στην παγίδα του εφησυχασμού, όπως το 2013, δια-
μηνύοντας, με αρχή την απεργία της 14ης Δεκέμβρη, ότι δε θα
ανεχθούμε καμία αύξηση είτε του διδακτικού είτε του εργα-
σιακού ωραρίου, ότι δε θα ανεχθούμε να πεταχτούν οι συνά-
δελφοι μας αναπληρωτές στο δρόμο και να μεταβληθούμε σε
«περιπλανώμενους Ιουδαίους» προκειμένου να καταφέρουμε
να συμπληρώσουμε ωράριο σε τρία και τέσσερα σχολεία. Και
να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο και δύσκολο αγώνα, για
να μείνουν σχέδια επί χάρτου αυτές και οι υπόλοιπες αντιδρα-
στικές αλλαγές που εξυφαίνονται για τη δημόσια εκπαίδευση.

(Επεξεργασία στοιχείων: Γιάννης Βαρδαλαχάκης)
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Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδασκαλίας και Κατώτατος Μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Xώρα

Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας Ετήσιος κατώτατος μισθός

Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο
Κατώτατος 

Ονομαστικός 
μισθός

Κατώτατος μισθός σε
Ισοδύναμα Αγοραστικής 

Δύναμης (PPS)

Κατώτατος μισθός
ως %του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Ελλάδα 18 23 20,5 12.424,50 14.608,20 75,3
Βέλγιο* 20 24 22 31.434,80 27.902,80 88,3
Γερμανία 21 28 24,5 47.948,40 45.705,20 140,2
Ισπανία 20 20 20 33.480,00 37.200,00 148,8
Γαλλία 15 18 16,5 28.119,60 24.878,40 87,6
Ιταλία 18 18 18 25.731,50 25.537,30 97,1
Κύπρος 18 24 21 26.397,00 29.665,20 125,7
Λετονία 21 21 21 4.565,50 6.749,00 39,7
Λιθουανία 18 18 18 3.811,40 6.266,20 32,3
Λουξεμβούργο 21 21 21 81.249,30 67.085,70 95,7
Μάλτα 20 20 20 19.117,20 24.487,20 107,4
Αυστρία 20 22 21 33.756,60 30.212,60 88,6
Πορτογαλία 14 22 18 21.999,60 28.246,40 135,8
Σλοβενία 19 20 19,5 17.202,50 21.429,40 98,3
Σλοβακία 22 22 22 6.881,60 10.120,00 50,6
Φινλανδία 16 24 20 35.882,60 29.052,40 96,2
Κροατία 18 20 19 8.690,40 13.717,20 85,2
Ουγγαρία 22 22 22 6.446,40 11.123,20 63,2
Ρουμανία 16 18 17 3.391,20 6.829,50 47,1
Μέσος όρος Ε.Ε. 18,8 21,2 20 24.228,10 24.789,30 90,4

*Μέσος όρος και για τις τρεις κοινότητες.
Σημείωση: Τα μισθολογικά δεδομένα αναφέρονται στη σχολική χρονιά 2013-14 και αφορούν στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πηγές: Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices,Perceptions, and Policies.
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Ηκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το Υπουργείο Παιδείας με
μεθοδικό τρόπο προωθούν τη διάλυση του Δημόσιου Σχο-
λείου. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης εντάσσονται στην

ίδια αντιεκπαιδευτική επίθεση, που έχει εξαπολύσει το Κεφάλαιο
εδώ και δεκαετίες. Μια κοινή γραμμή ενώνει τις πολιτικές της
Διαμαντοπούλου, του Αρβανιτόπουλου, του Φίλη και του Γαβρό-
γλου. Όλες είναι εκφάνσεις της ίδιας νεοφιλελεύθερης στρατη-
γικής, που προωθείται από την Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. και τον ΟΟΣΑ, ο
οποίος αλωνίζει αυτή την περίοδο στο Υπουργείο και στα σχολεία,
και στοχεύει στη δημιουργία του σχολείου της αγοράς, που θα
λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όρους επιχείρη-
σης και θα παράγει ένα φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό,
χωρίς δικαιώματα και χωρίς φωνή για να τα διεκδικήσει.

Το υπάρχον σχολείο έχει ταξικό χαρακτήρα, αφού η μαθη-
σιακή διαδικασία δεν ολοκληρώνεται στα πλαίσια του ωρολο-
γίου προγράμματος και το όλο σύστημα γεννά τη σχολική απο-
τυχία. Ωστόσο, αυτό που έρχεται, μέσα από τις προωθούμενες
αλλαγές του Υπουργείου, θα είναι ένα ακόμα πιο ταξικό σχο-
λείο, που θα οδηγήσει τα παιδιά της εργατικής τάξης στο μορ-
φωτικό και κοινωνικό περιθώριο.

Το Νέο Λύκειο, με τις διπλές εξετάσεις του Γενάρη και του
Ιούνη, την Τράπεζα Θεμάτων που προφανώς θα επανέλθει και
τις υποχρεωτικές εργασίες που θα βαθμολογούνται από εξωτε-
ρικούς αξιολογητές, θα είναι ακόμα πιο στενά δεμένο με την ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, το Λύκειο θα με-
τατραπεί σε ένα στίβο εξετάσεων, που θα εξουθενώνει τους μα-
θητές και θα τους αναγκάζει να προσφεύγουν ακόμα περισσό-
τερο στα φροντιστήρια. Διαμορφώνεται, λοιπόν, ένα Λύκειο εξε-
τασιοκεντρικό και ελιτίστικο, που θα βάζει ανυπέρβλητους τα-
ξικούς φραγμούς και θα ευνοεί τους οικονομικά ισχυρότερους.

Στόχος του Υπουργείου είναι η αναδιάρθρωση της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία ενός τεταρτοετούς Γυ-
μνασίου, όπως αναφέρει το Υπόμνημα της Επιτροπής Λιάκου,
και ενός διετούς Λυκείου εξαιρετικά σκληρού και ανταγωνι-
στικού στο οποίο ακόμα και οι τίτλοι σπουδών θα διαφοροποι-
ούνται, αφού κάποιοι θα τα καταφέρνουν και θα αποκτούν το
Εθνικό Απολυτήριο, ενώ κάποιοι άλλοι θα αρκούνται σε ένα
Πιστοποιητικό Σπουδών.

Το ότι το Υπουργείο στοχεύει σε ένα διετές Λύκειο δεν το
μαρτυρά μόνο το Υπόμνημα Λιάκου, αλλά καθίσταται έκδηλο
και από το γεγονός πως οι αλλαγές που προτείνονται αφορούν
κυρίως τις δύο τελευταίες τάξεις του σημε-
ρινού Λυκείου. Σύμφωνα με την πρόταση του
ΙΕΠ για τη Β’ Λυκείου, εξοβελίζονται από τα
υποχρεωτικά μαθήματα μία σειρά επιστημο-
νικά αντικείμενα, συγχωνεύονται μαθήματα
και εισάγονται ως υποχρεωτικά ασαφή αντι-
κείμενα, όπως ο Σύγχρονος Κόσμος και οι
Δημιουργικές Δραστηριότητες, που παρα-
πέμπουν στη λογική των δεξιοτήτων που ζη-
τά η αγορά προκειμένου να παραχθεί το με-
ταμοντέρνο, αφασικό και κατακερματισμένο
υποκείμενο, που δε θα διαθέτει στέρεες
γνώσεις και αντίληψη της πραγματικότητας.

Επιπλέον, το μεγάλο εύρος των μαθημάτων

επιλογής στις παρούσες συνθήκες της λιτότητας και της αδιο-
ριστίας, σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές εγγραφές, που κα-
ταργούν τη γεωγραφική κατανομή των μαθητών στα σχολεία, θα
οδηγήσει σε μετακινήσεις μαθητών, σε συγχωνεύσεις και σε
κλείσιμο σχολείων, κυρίως στην περιφέρεια.

Σ’ αυτό το σχολείο της αγοράς, οι πενιχρά αμειβόμενοι εκ-
παιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με τη ραγδαία επιδείνωση
των εργασιακών τους σχέσεων, με την ένταση της κινητικότητας
και της ευελιξίας, με την κατά το δοκούν χρήση τους ως εργα-
λείων από τη διοίκηση, με την απώλεια του προσώπου τους
ως δασκάλων.

Το παζλ των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευ-
ση έρχεται να συμπληρώσει η προώθηση, και από αυτή την κυ-
βέρνηση, της αξιολόγησης. Το Υπουργείο Παιδείας, ακολου-
θώντας πιστά τις οδηγίες του ΟΟΣΑ, που μιλά για την εμπέδωση
κουλτούρας αξιολόγησης εκ μέρους του εκπαιδευτικού κόσμου,
προωθεί μέσα από τις «Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαι-
δευτικού Έργου» την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Η αξιολόγηση δεν είναι μία ουδέτερη έννοια, που θα εφαρμοστεί
σε έναν ιδεολογικά ουδέτερο χωροχρόνο. Την αξιολόγηση προ-
σπαθούν με μανία, εδώ και δεκαετίες, να την επιβάλουν νεοφιλε-
λεύθερα, συντηρητικά κέντρα, με στόχο τη διάλυση της Δημόσιας
Παιδείας, την ιδιωτικοποίησή της και την παγίωση ενός εκπαι-
δευτικού συστήματος πολλών ταχυτήτων, με κατηγοριοποιημένα
σχολεία. Διότι δεν είναι ανεκτό για την εξουσία το παιδί του εργάτη
να φοιτά στο ίδιο σχολείο με το παιδί του μεγαλοαστού!

Συγκεκριμένα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας συν-
δέεται άμεσα με την πολυδιαφημιζόμενη «Αυτονομία» και το
πέρασμα των σχολείων σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων.
Εδώ οι λέξεις μοιάζουν να έχουν χάσει το νόημά τους. Πίσω
από την Αυτονομία κρύβονται ακόμα πιο συγκεντρωτικές ιε-
ραρχικές δομές και μια βαθύτερη παιδαγωγική χειραγώγηση.
Η μοναδική αυτονομία που απομένει περιορίζεται στην ανα-
ζήτηση, εκ μέρους του ίδιου του σχολείου, πόρων, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η επιβίωσή του. Η αυτοαξιολόγηση, λοιπόν,
αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για να αποβάλει το κράτος
από πάνω του το βαρίδιο της χρηματοδότησης των σχολείων.
Αν αυτό δεν είναι καθαρή ιδιωτικοποίηση, τι είναι;

Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει δώσει σκληρές μάχες απέναντι
στην αξιολόγηση-χειραγώγηση και το ίδιο οφείλει να κάνει και
τώρα. Η ΟΛΜΕ στο θέμα της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης

δεσμεύεται από τις ψηφισμένες θέσεις του
κλάδου στα τελευταία συνέδρια. Το τελευ-
ταίο 18ο συνέδριο δεν άλλαξε τις θέσεις του
16ου και 17ου συνεδρίου που απορρίπτουν κά-
θε μορφή αξιολόγησης. Κανείς δε νομιμο-
ποιείται να επικαλείται παλαιότερα συνέ-
δρια, προ εικοσαετίας, και να διαστρεβλώνει
τις θέσεις του συνδικάτου.

• Να υψώσουμε έναν πύργο ατίθασο
απέναντι στη βάρβαρη, νεοφιλελεύθερη
πολιτική Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. και ΟΟΣΑ, που απειλεί
να ρημάξει το Δημόσιο Σχολείο.

• Θέλουμε ένα σχολείο που να μορφώνει
και να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
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Το προτεινόμενο «Νέο Λύκειο» είναι
ένα σχολείο, που στρέφει τους μαθη-
τές στην πρόωρη εξειδίκευση. Πόσο

ώριμος και κατασταλαγμένος θα είναι ένας
νέος στην αρχή της Β΄ Λυκείου ώστε να επι-
λέξει τρία μαθήματα εμβάθυνσης, που σί-
γουρα θα παίξουν ρόλο για την εισαγωγή
σε συγκεκριμένες σχολές; Πόσο παιδαγω-
γικό είναι να έχουν τέτοιες πρόωρες απαι-
τήσεις από τους εφήβους;

Αν το παιδί θελήσει να προσαρμοστεί
αδιαμαρτύρητα στο «Νέο Λύκειο», του
οποίου η εξειδίκευση θα «απογειωθεί» στη
Γ΄ Λυκείου, τότε θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με
τα μαθήματα εμβάθυνσης. Κι επειδή οι
εξετάσεις διπλασιάζονται τουλάχιστον, αυ-
τό θα είναι μιας πρώτης τάξεως προσφορά
στα φροντιστήρια και τις επιδιώξεις τους.
Οι τεχνικές για να «πιάσουμε τα θέματα»
θα μπουν ή μάλλον θα ενταθούν και στο
σχολείο, ενώ βεβαίως και επειδή κάτι τέ-
τοιο θα είναι δύσκολο στις τάξεις των 27
μαθητών, αυτό το ρόλο θα αναλάβουν ακό-
μη πιο προνομιακά από σήμερα τα φροντι-
στήρια. Κι έτσι ένας ημιμαθής νέος, που
δεν θ’ ακούσει ποτέ στη ζωή του για την
«απειθαρχία στην εξουσία» (Αντιγόνη), θα
είναι αναγκασμένος ακόμη περισσότερο
από σήμερα ν’ ασχολείται με πράγματα που
έχουν κατέβει στο Λύκειο από τις Πανεπι-
στημιακές σχολές, μιας και ο κ. Γαβρόγλου
θεωρεί ότι μέσα στο Λύκειο πρέπει να εν-
σωματωθεί και το προπαρασκευαστικό
έτος για τα Πανεπιστήμια. Ωραία αυτονομία
του Λυκείου αλήθεια!

Και φυσικά τα καλά φροντιστήρια (τα ιδι-
αίτερα) θα τα κάνουν τα παιδιά των εύπο-
ρων οικογενειών, αυξάνοντας έτσι τις πι-
θανότητες εισαγωγής τους στα ΑΕΙ, ενώ τα

φτωχά παιδιά και οι κάτοικοι των αγροτι-
κών, ορεινών και νησιωτικών περιοχών θα
αρκεστούν σε κανένα πιο οργανωμένο
φροντιστήριο, αν υπάρχουν λεφτά, με την
ελπίδα ότι θα τη γλυτώσουν με «την πλήρη
χρήση των νέων τεχνολογιών», όπως είπε
ο υπουργός στη συνέντευξή του στην ΕΤ1. 

Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι εξετάσεις.
Είναι και οι δημιουργικές εργασίες, που θα
παίζουν ρόλο στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και θα
βαθμολογούνται από εξωτερικούς αξιολο-
γητές. Χωρίς καμία υποδομή (οι περισσό-
τερες σχολικές βιβλιοθήκες δε λειτουρ-
γούν), το Υπουργείο οραματίζεται ποιοτική
στροφή του εκπαιδευτικού έργου. Μια τέ-
τοια εξέλιξη, θ’ αυξήσει την πίεση και το
άγχος των παιδιών και των εκπαιδευτικών,
μιας και απ’ ότι φαίνεται η πολλή δουλειά
θα γίνεται εντός των μαθημάτων (ουσιαστι-
κά με την περικοπή ωρών από τα γενικά μα-
θήματα) και θα υποστηρίζεται από το σπίτι,
αν οι γονείς είναι μορφωμένοι και μπορούν
ν’ ασχοληθούν ή απ’ φροντιστήρια.

Οπότε μιλάμε για μεγάλης κλίμακας ανα-
παραγωγή των εκπαιδευτικών και κοινω-
νικών ανισοτήτων εις βάρος των μαθητών
από χαμηλότερα οικονομικά και μορφωτικά
περιβάλλοντα. Κι όλα αυτά θα συμπιέσουν
την όποια παιδαγωγική αυτονομία του σχο-
λείου, καθώς οι συνάδελφοι θα τρέχουν να
βγάλουν την ύλη, αλλά και να προωθήσουν
τις εργασίες των μαθητών τους (εντός και
εκτός μαθήματος). 

Αν αυτά συσχετιστούν με τις έρευνες (π.χ.
Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης 2003)
που επιβεβαιώνουν ότι η σχολική αποτυχία
και η εγκατάλειψη των σχολείων είναι πολύ
μεγαλύτερη στις περιοχές με χαμηλό εισό-
δημα για τις οικογένειες (Κεντρική Μακε-
δονία, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Δυτ. Ελλά-
δα), καταλαβαίνουμε ότι οι νέες προτάσεις
(που σύμφωνα με το πόρισμα Λιάκου θα
εφαρμοστούν και στην Τεχνική Εκπαίδευση)
θα φέρουν σε δύσκολη θέση τα παιδιά με
φτωχούς ή μη μορφωμένους γονείς. Τα παι-
διά των εργατικών και των αγροτικών οικο-
γενειών, των οποίων οι γνώσεις, οι εμπει-
ρίες και ο πολιτισμός υποτιμάται στο σχο-
λείο σύμφωνα με τον Bourdieu. 

Τα παιδιά της μεσαίας και ανώτερης και
πολύ λιγότερο της εργατικής τάξης έχουν
το πλεονέκτημα ότι οι αξίες, οι αντιλήψεις
και οι συμπεριφορές τους συμπίπτουν μ’
αυτές που προωθεί το εκπαιδευτικό σύστη-

μα. Και αυτό σύμφωνα με τον Bernstein,
οδηγεί αυτά τα παιδιά να μαθαίνουν πολύ
νωρίτερα τις δεξιότητες επικοινωνίας. Τα
παιδιά της μεσαίας και της ανώτερης τάξης
είναι πολύ πιο έμπειρα στο λεκτικό κώδικα
και τον τρόπο σκέψης του σχολείου και
επομένως πιο κοντά στη σχολική επιτυχία
(Βρύζας 1992).

Με τις προτάσεις για το «Νέο Λύκειο»
λοιπόν, οι «μέτριοι» και «κακοί» μαθητές
θα εξωθηθούν στο περιθώριο του σχολείου.
Κι αν ακόμη οι συνάδελφοι κάνουν προσπά-
θεια να τους αντιμετωπίσουν ισότιμα, είναι
τέτοιες οι απαιτήσεις, που δε θα προλαβαί-
νουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα ισότη-
τας στην τάξη. Το κυνήγι της ύλης, η πίεση
να διδάξουμε ό,τι εξετάζεται και όπως εξε-
τάζεται, θα πολλαπλασιάσει τις δυσκολίες
γι’ αυτά τα παιδιά. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε
και την πρόβλεψη τα μαθήματα να γίνονται
σε συνεχές δίωρο (χωρίς διάλειμμα), αυτό
θα πιέσει ακόμη περισσότερο τα παιδιά που
δυσκολεύονται ν’ ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις του μαθήματος.

Και μετά απ’ όλα αυτά, έρχεται η αξιο-
λόγηση. Αξιολόγηση που θα μετρήσει όχι
το βαθμό πραγματικής μόρφωσης του νέου
(ή το ολόπλευρο της προσωπικότητάς του),
αλλά το κατά πόσον προωθήθηκαν οι δε-
ξιότητες που επιθυμεί ο ΟΟΣΑ. Έτσι οι μα-
θητές που είναι εξοικειωμένοι μ’ όλα αυτά
μπορούν να τα καταφέρουν, ενώ οι άλλοι
θα επιβεβαιώσουν ότι «δεν κάνουν» ή ότι
«δεν μπορούν» έτσι απλά. Και μ’ αυτόν τον
τρόπο θ’ αναπαραχθούν μια χαρά οι εκπαι-
δευτικές και οι κοινωνικές ανισότητες.

Απ’ όλα αυτά συνάγεται πως οι «επιτυ-
χημένοι» των νέου συστήματος, δεν θα εί-
ναι κατ’ ανάγκη και οι καλύτεροι. Εμποτι-
σμένοι από την πρόωρη εξειδίκευση, θα εί-
ναι αυτοί που μεθαύριο δεν θα έχουν καμία
δυνατότητα να οδηγήσουν την κοινωνία
στην πρόοδο και την ελευθερία. Γιατί απλά
θα επιβεβαιώσουν τη «θεωρία της ημιμόρ-
φωσης» του Adorno. Ο άνθρωπος που δε
θα μπορεί να συνδέσει τα πράγματα με τις
ιστορικές και τις κοινωνικές τους παραμέ-
τρους είναι θύμα της «πραγμοποίησης»,
της χειρότερης αλλοτρίωσης. Το θέμα είναι
μήπως από την ίδια ασθένεια προσβληθούν
και οι «αποτυχημένοι» του νέου συστήμα-
τος. Και σ’ αυτόν τον τομέα μεγάλη ευθύνη
έχει και οι κλάδος των εκπαιδευτικών, με
το ρόλο που καλείται ν’ αναλάβει. 



γράφει ο Ηλίας ΠαπαχατζήςΟι επιπτώσεις 
του «Νέου Λυκείου»:

φροντιστηριοποίηση, εντατικοποίηση, αποτυχία και σχολική διαρροή
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Όπως ήδη είναι γνωστό, μετά από σχετική
εισήγηση του ΙΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας
ετοιμάζει από τη φετινή χρονιά σχέδιο

δραστικής μείωσης των μαθημάτων στις απο-
λυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ’ Λυ-
κείου και παράλληλα επιμήκυνση του διδακτι-
κού χρόνου. H παραπάνω αλλαγή προκρίθηκε
να ισχύσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά και
την επόμενη (2018/19), δηλαδή για δύο χρόνια,
καθώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
έχει ορίσει ο Γαβρόγλου, από το 2019 θα εφαρ-
μοστεί νέο πρόγραμμα στη Γ’ Λυκείου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ επίκειται
η εξής τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης
των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ημερήσιου
ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ.:

Στις απολυτήριες εξετάσεις οι μαθητές/τριες
θα εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
(συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση ως κλάδοι
μαθήματος), β) Μαθηματικά, γ) Ιστορία, δ) Βιο-
λογία. Στα συγκεκριμένα μαθήματα προβλέπε-
ται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα μόνο στο
1ο τετράμηνο. Ο βαθμός του απολυτηρίου σε
αυτά τα μαθήματα αποτελεί το μέσο όρο τριών
βαθμών, αυτών του 1ου τετραμήνου, του 2ου
τετραμήνου και της απολυτήριας εξέτασης.

Στα υπόλοιπα μαθήματα της τελευταίας τά-
ξης του ΓΕ.Λ., πλην της Φυσικής Αγωγής, προ-
βλέπεται υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα και
στο 1ο και στο 2ο τετράμηνο. Ο βαθμός του
απολυτηρίου σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί το
μέσο όρο δύο βαθμών, αυτών του 1ου και του
2ου τετραμήνου.

Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία υπάγονται και
τα μαθήματα της κατεύθυνσης (ομάδας προ-
σανατολισμού), όπως τα Αρχαία, η Φυσική, η
Χημεία, τα οποία μέχρι πρότινος εξετάζονταν
στις ενδοσχολικές εξετάσεις, ασχέτως με την
εξέτασή τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το Υπουργείο Παιδείας δικαιολογεί την αλ-
λαγή αυτή ως εξής: “Για την έγκαιρη και απρό-
σκοπτη ολοκλήρωση της διδασκαλίας στις τρεις
τάξεις του Λυκείου, για τη βελτίωση της ποιότη-
τάς της, καθώς και για την καλύτερη προετοι-
μασία των μαθητών της Γ΄ τάξης για τη συμμε-
τοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι
αναγκαία η αύξηση του διδακτικού χρόνου και
στο Γενικό Λύκειο, όπως έχει ήδη πραγματο-
ποιηθεί στο Γυμνάσιο. Η αύξηση αυτή όμως
προσέκρουε στο γεγονός ότι η τελευταία τάξη
του λυκείου έπρεπε να ξεκινήσει τις απολυτή-
ριες εξετάσεις πολύ νωρίς, πριν από τα μέσα
Μαΐου, ώστε να είναι εφικτό να ολοκληρωθούν
και οι απολυτήριες και οι Πανελλαδικές εξετά-
σεις εντός του Ιουνίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα

να περιορίζεται ο διδακτικός χρόνος και για τις
Α΄ και Β΄ τάξεις του ΓΕΛ. Για να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα και μετά από σχετική εισήγηση του
ΙΕΠ, επίκειται τροποποίηση του τρόπου αξιο-
λόγησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ημε-
ρήσιου ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ.”

Η περικοπή των εξεταζόμενων μαθημάτων
στις απολυτήριες εξετάσεις θα αυξήσει τις δι-
δακτικές ώρες και θα παρατείνει τη σχολική
χρονιά στη Γ΄τάξη του Λυκείου, καθώς πλέον
υπολογίζεται να ολοκληρώνονται τα μαθήματα
στα τέλη Μαΐου. Ενδεικτικά, πέρσι η λήξη της
σχολικής χρονιάς έγινε στις 9 Μαΐου, ενώ φέ-
τος, εφόσον ισχύσει αυτή η αλλαγή, θα μετα-
φερθεί στα τέλη του μήνα.

Θυμίζουμε ότι την περσινή σχολική χρονιά,
επί υπουργίας Νίκου Φίλη, το Υπουργείο Παι-
δείας είχε προχωρήσει στη μείωση των μαθη-
μάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξε-
τάσεις των τριών τάξεων του Γυμνασίου, ακρι-
βώς στο ίδιο πλαίσιο. Η μοναδική διαφορά έγ-
κειται στο ότι στο Λύκειο προκρίθηκε το μά-
θημα της Βιολογίας ως τέταρτο εξεταζόμενο
μάθημα και όχι η Φυσική όπως έγινε στο Γυ-
μνάσιο.

Παρεμβάσεις με αθέατη ουρά
Παρεμβάσεις που φαίνονται ανώδυνες, με-

ρικές φορές και δημοφιλείς. Ωστόσο, μόνο αν
ανοίξει κανείς την εικόνα και δει όλο το σχε-
διασμό μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς στο-
χεύει το υπουργείο παιδείας. Εμείς ένα έχουμε
να πούμε: «Ένα μήλο λαχταριστό απ’ έξω / μα
σάπιο στην καρδιά: / Ω, πόσο όμορφη στην όψη
φαντάζει η / απάτη!» (Σαίξπηρ, «Ο έμπορος
της Βενετίας»).

Όσον αφορά στην τρίωση συνεξέταση των
μαθημάτων της Λογοτεχνίας και της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας αξίζει να δει κανείς τι έγινε στα
ΕΠΑΛ για να κατανοήσει τι σχεδιάζεται να γίνει
και στα Γενικά Λύκεια.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ΕΠΑΛ, φέτος
ολοκληρώνεται ανεπαισθήτως η κατάργηση
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ως διακριτού
αντικειμένου. Είχε προηγηθεί η «συγχώνευση»
της Λογοτεχνίας με τη Γλώσσα στην Α΄ και Β΄
τάξη, από φέτος αυτό θα ισχύει και για τη Γ΄.
Υπενθυμίζουμε ότι και η διδασκαλία της Ιστο-
ρίας έχει εδώ και χρόνια περιοριστεί σε μία
ώρα την εβδομάδα και μόνο στην Α΄ τάξη των
ΕΠΑΛ, καθώς δε φαίνεται να θεωρείται απα-
ραίτητη για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων
που κατά κανόνα επιλέγουν την επαγγελματική
εκπαίδευση.

Θα αντέτεινε κανείς, ότι δεν πρόκειται για
κατάργηση, αλλά για συγχώνευση δύο «γλωσ-

σικών» αντικειμένων. Εξάλλου, προβλέπεται
η εξέταση των μαθητών σε αδίδακτο λογοτε-
χνικό κείμενο μαζί με την εξέτασή τους στην
Νεοελληνική Γλώσσα. Πράγματι: δεν εξοβελί-
ζεται οριστικά από το ΕΠΑΛ η διδασκαλία λο-
γοτεχνικών κειμένων γενικώς, ωστόσο είναι
προφανές ότι αφενός αυτή περιορίζεται και
άρα υποβαθμίζεται, αφετέρου η συνεξέταση
των δύο αντικειμένων σε μία τρίωρη εξέταση
αποτελεί μία απολύτως ατυχή επιλογή, για
όσους φυσικά γνωρίζουν το επίπεδο και την
κουλτούρα των μαθητών των ΕΠΑΛ.

Όπως σωστά σημειώνει ο Τάσος Χατζηανα-
στασίου, Φιλόλογος στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου,
υπάρχουν πιο ουσιαστικές διαφωνίες από τις
παραπάνω και αφορούν την σκοπιμότητα αυτής
της επιλογής και τις συνέπειές της. Ο κεντρι-
κός στόχος φαίνεται να είναι η κατάργηση της
διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Οι περικοπές στα μαθήματα και στις ώρες δι-
δασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στην
Μέση Εκπαίδευση εξυπηρετούν διπλό σκοπό.
Ο πρώτος αφορά την σαφή μνημονιακή υπο-
χρέωση των γενικότερων περικοπών στο Δη-
μόσιο: «Λείπουν φιλόλογοι; Τους κόβω τις
ώρες κι έτσι τώρα πλεονάζουν», κατά το: «πο-
νάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Αφετέρου, επι-
χειρείται συνειδητά η συνολικότερη αποδυνά-
μωση των στοιχείων που συγκροτούν την συλ-
λογική μας ταυτότητα, τα οποία παρέχονται κυ-
ρίως από τα φιλολογικά μαθήματα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι τρεις τόμοι της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ένας για κάθε τάξη
των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, που
παύουν πλέον να διανέμονται στα ΕΠΑΛ, είναι
εξαιρετικής ποιότητας, είχαν ενιαία λογική και
ξεκινούσαν από τις παραλογές και τα Ακριτικά
τραγούδια, φτάνοντας ως την σύγχρονη λογο-
τεχνική παραγωγή, με αντιπροσωπευτική αν-
θολόγηση κειμένων και θαυμάσιες και πολύ
κατατοπιστικές εισαγωγές, ερμηνευτικές ση-
μειώσεις, βιογραφικά στοιχεία κτλ. Χωρίς αυ-
τήν την προσέγγιση οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν
θα διαθέτουν μία στοιχειώδη έστω εποπτεία
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ούτε φυσικά θα
μπορούν να εντάξουν τα λογοτεχνικά κείμενα
σε περιόδους, σχολές και ρεύματα, να αντιλη-
φθούν ότι οι απαρχές της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας, ανάγονται στους τελευταίους αιώνες
του Βυζαντίου κι ότι σαφώς υφίσταται πολιτι-
σμική συνέχεια. Θα έρχονται μεν σε επαφή με
κείμενα, από διαφορετικές περιόδους, ορισμέ-
να από τα οποία δεν ανήκουν καν στην Νεοελ-
ληνική Λογοτεχνία, καθώς στο ένα μάθημα
μπορεί να διδαχθούν τον Κοέλιο, στο επόμενο
το Σαββόπουλο και στο τέλος… Σαπφώ!

Αιφνιδιαστικές ανατροπές  για φέτος στο Λύκειο
στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στα εξεταζόμενα μαθήματα



γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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Η γενικότερη εικόνα
Με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης του τρίτου κατά σει-

ρά Μνημονίου που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκτε-
λώντας πιστά τις εντολές ξένων δανειστών και ντόπιων εκμεταλλευτών
να ολοκληρώνονται, φέρνοντας στην καθημερινότητα των εργατικών
και λαϊκών στρωμάτων νέα, δυσβάσταχτα βάρη, το σκοτάδι όχι μόνο
δε δείχνει να υποχωρεί αλλά αντίθετα γίνεται πιο βαθύ.

Η πραγματικότητα που βιώνουν λαός και χώρα γίνεται πιο ζοφερή
και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ψεύτικη εικόνα επιτυχίας που
προωθούν οι κυβερνώντες και οι κάθε λογής εντεταλμένοι σ’ αυτήν
την επιχείρηση. Πρόκειται για μέθοδο δοκιμασμένη και στο παρελθόν
από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αφού και επί των ημερών τους
πραγματοποιήθηκε ανάλογος βομβαρδισμός της κοινής γνώμης που
διακήρυττε το τέλος της κρίσης, των Μνημονίων και της κακοδαιμο-
νίας, την επιστροφή σε καλύτερες ημέρες.

Η αποκρυσταλλωμένη πείρα όμως, που πρέπει να μετασχηματιστεί
σε στέρεα γνώση, αποδεικνύει ότι οποιαδήποτε τέτοια προπαγανδι-
στική επιχείρηση, ακόμη κι όταν διανθίζεται με αριθμούς και στοιχεία
για να στηριχτεί και να επιβεβαιωθεί, πέφτει παταγωδώς στο κενό,
αν αναλογιστούμε τους όρους ζωής και εργασίας εκατομμυρίων ερ-
γαζόμενων, έπειτα από τρία σκληρά, διαδοχικά Μνημόνια! Πέφτει πα-
ταγωδώς στο κενό αν αναλογιστούμε ότι η χώρα κι ο λαός έχουν τεθεί
σε καθεστώς διαρκούς ομηρείας κι επιτροπείας για πολλές δεκαετίες,
με βάση όσα συνομολογούνται με τους «θεσμούς», Ε.Ε. και ΔΝΤ, ΣΕΒ,
όλου του ιμπεριαλιστικού – καπιταλιστικού εσμού που απομυζούν το
κορμί της! Εν ολίγοις, κανένα success story για την εργατική τάξη,
τα λαϊκά στρώματα και τη χώρα, αντίθετα σκοτάδι και ζόφος!

Η ειδικότερη εικόνα της εκπαίδευσης: 
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αποκρυσταλλωμένη πείρα κοινωνίας και όσων εμπλέκονται, με τον
ένα ή άλλο τρόπο στην εκπαίδευση [μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί],
αποτελεί και η εκπαιδευτική πραγματικότητα που φιλοτέχνησαν κι οι-
κοδόμησαν τα τελευταία χρόνια κυβερνήσεις, ντόπιοι και ξένοι, ιδιαίτερα
η τωρινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η «φύση» της εκπαίδευσης με-
ταλλάσσεται ταχύτατα και έχει καταστεί πλέον αγνώριστη. Όποιος σή-
μερα αγωνίζεται καθημερινά εντός της σχολικής τάξης δε χρειάζεται
να καταβάλλει προσπάθεια για να αντιληφθεί πως η μετάλλαξη του DNA
της είναι τέτοια και σε τόσο υψηλό βαθμό, που αποδεικνύεται η θέση
πως οι ποσοτικές απορρυθμίσεις σε συντηρητική, αντιδραστική ρότα
οδήγησαν σε ποιοτικό άλμα… αλλά προς τα πίσω. Τι άλλο από ποιοτική
οπισθοδρόμηση συνιστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι υπουργικές
αποφάσεις και εγκύκλιοι, τα Προεδρικά Διατάγματα του τελευταίου δια-

στήματος; Όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτε περισσότερο από το σφιχτό
δέσιμο του σχολείου στη σιδηροτροχιά της μεγαλύτερης ανισότητας και
των ταξικών φραγμών των τελευταίων δεκαετιών, στην τροχιά της με-
τάλλαξής του σε σχολείο φτηνό, για λίγους, σχολείο που εξυπηρετεί
από καλύτερες θέσεις την καπιταλιστική αγορά σήμερα. Δένουν σφιχτά
το σχολείο, ώστε το «ταξίδι» να συνεχιστεί ανενόχλητο, όπως επιθυμούν
και επιδιώκουν οι εμπνευστές και δημιουργοί του.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ξεκάθαρα, ιδιαίτερα σε όσους εμ-
πνεύστηκαν, φαντάστηκαν ή διακήρυξαν κατά το παρελθόν πως τα
πράγματα εξελίσσονται προς τα εμπρός σε προοδευτική κατεύθυνση
στο πλαίσιο της κυριαρχίας ιμπεριαλισμού-καπιταλισμού, πως οι τέ-
τοιες διακηρύξεις κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας και της αυτα-
πάτης, πως δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Η ιστορία των ανθρώπι-
νων κοινωνιών γράφεται άλλες φορές με γρήγορα ξεπετάγματα μπρο-
στά και άλλες φορές με σοβαρές οπισθοχωρήσεις, ανάλογα με τους
κάθε φορά κοινωνικούς, συσχετισμούς δυνάμεων. Η παραπάνω θεώ-
ρηση των πραγμάτων για μία σταθερή, ομαλή, προς τα εμπρός και
προς τα πάνω εξέλιξη των πραγμάτων, και των εκπαιδευτικών, έγινε
φανερό με τραγικό τρόπο, πως είναι ψευδής. Φόρτωσε όμως επί χρό-
νια σκουριά τις συνειδήσεις τους εργαζόμενους, κι ακόμη και σήμερα
υπ’ αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.

Επιστρέφοντας στην εικόνα της εκπαίδευσης τονίζουμε πως ως
οργανικό κομμάτι της κοινωνίας δε γίνεται να ιδωθεί ξεκομμένη από
αυτή, αφού μάλιστα βιώνει στο σώμα της όλα τα δεινά που η κοινωνία
κι οι εργαζόμενοι βιώνουν, ασφαλώς με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο.

Συνέπειες όπως η ανεργία εμφανίζονται στο χώρο και της εκπαί-
δευσης με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να στενάζουν υπό το καθεστώς
της συνεχούς αδιοριστίας και της ανεργίας. Η αδιοριστία και κατά συ-
νέπεια η μη επαναπρόσληψη χιλιάδων εκπαιδευτικών [αναπληρωτών
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιων και κάθε είδους ειδικό-
τητας] βαθαίνει και έχει πάρει εδώ και καιρό πάγια και ενδημικά χα-
ρακτηριστικά. Δεν είναι λίγοι όσοι μετρούν αρκετά χρόνια ως αναπλη-
ρωτές ή ωρομίσθιοι, υπερβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τη δε-
καετία και έχοντας δημιουργήσει ένα νέο τύπο εργαζόμενου στην εκ-
παίδευση, ευέλικτου, ελαστικοποιημένου, κινητικού και μονίμως ανα-
σφαλούς. Το καθεστώς αυτό, ακολουθώντας «οδηγίες προς ναυτιλο-
μένους» βγαλμένες από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και τις οδηγίες
Ε.Ε., ΔΝΤ και ΣΕΒ, γιγαντώνεται καθημερινά. 

Φαίνεται μάλιστα έπειτα κι από τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που
επέφερε η συγκυβέρνηση με το Π.Δ 79 του τελευταίου έτους, να επε-
κτείνεται και στο χώρο των μόνιμων εκπαιδευτικών. Στο κάδρο της
ευελιξίας, της ελαστικότητας, της κινητικότητας έχουν μπει πλέον και
όσοι μόνιμοι, με τις απανωτές συγχωνεύσεις τμημάτων μέσω των τρι-
μελών επιτροπών και του my school –μηχανισμούς ασφυκτικής επο-

γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος
Η εικόναστην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

τρία χρόνια από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
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πτείας κι «αστυνόμευσης μαθητικού δυναμικού»– αντιμετωπίζουν το
φάσμα της υποχρεωτικής μετακίνησης. Προφανώς και το φαινόμενο
αυτό πρόκειται να ενταθεί στο βαθμό που η εφαρμογή αυτών των μέ-
τρων δε συναντά τη σθεναρή αντίδραση κι αντίσταση των ενδιαφερό-
μενων. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός της
υποχρεωτικής μετακίνησης και των μαθητών από τη σχολική μονάδα
στην οποία κανονικά εγγράφονται και υπάγονται σε οποιαδήποτε «δια-
θέσιμη» να τους δεχτεί, όμορη, σχολική μονάδα. Μετακίνηση υπο-
χρεωτική που πραγματοποιείται και ενεργοποιείται για λόγους καθαρά
αντιεκπαιδευτικούς, αντιπαιδαγωγικούς και αποκλειστικά περικοπών
και υποταγής στα κελεύσματα των Μνημονιακών κοφτών.

Μαζί με όλα τα παραπάνω που διαιωνίζονται, βαθαίνουν ακόμη πε-
ρισσότερο και όλα εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν τους εκπαιδευτι-
κούς σε όλο και πιο μεγάλη φτωχοποίηση και καταβαράθρωσή τους,
λόγω της συνολικότερης πολιτικής που ακολουθείται απέναντι στους
εργαζόμενους της χώρας πιστά και αδιάλειπτα, αλλά και από πολιτικές
που επανεμφανίζονται στο προσκήνιο ή από στοιχεία που για πρώτη
φορά κάνουν φανερή την παρουσία τους και απασχολούν.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις το εκπαιδευτικό κίνημα είναι ανάγκη
να ορθώσει ξανά το ανάστημά τους, πιάνοντας το νήμα των αναγκαίων
αγώνων από το σημείο που το άφησαν. Βαριά παρακαταθήκη στους ώμους
όλων όσοι συμμετέχουμε σ’ αυτό η άσχημη πραγματικά κατάσταση των
τελευταίων ετών, της δίχρονης και πλέον διακυβέρνησης με «αριστερό»
μανδύα. Η διακυβέρνηση των τελευταίων χρόνων επισώρευσε, κοντά στα
προηγούμενα προβλήματα που αντιμετώπιζε το κίνημα, και άλλα, ενέτεινε
σε ακόμη υψηλότερη κλίμακα προβλήματα όπως η απογοήτευση και η
αποστράτευση. Η αγωνιστική άπνοια του τελευταίου διαστήματος, με μι-
κρές εξαιρέσεις αγωνιστικών θυλάκων, όπως οι κινητοποιήσεις αναπλη-
ρωτών και νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι αποτέλεσμα
σε ένα μεγάλο βαθμό αυτής της βαριάς κληρονομιάς που μας κληροδο-
τούν οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το φαινόμενο αυτό «συριζοποί-
ηση», αφοπλισμό ουσιαστικά από ένα χρονικό σημείο και έπειτα, του
κινήματος. Δεν είναι λίγοι οι αγωνιστές του ταξικού κινήματος που
εναπόθεσαν τις τύχες τους, τις συνέδεσαν με τις τύχες του πολιτικού
εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις ξεκάθαρες και έγκαιρες προει-
δοποιήσεις και για τον πραγματικό χαρακτήρα και τις πραγματικές
προθέσεις του χώρου, με αποτέλεσμα κυρίως την απογοήτευση έπειτα
από τις αυταπάτες και την απομάκρυνση από τους αγώνες. Άλλωστε
και σε συλλογικό επίπεδο, σε πρωτοβάθμια σωματεία και σε Ομο-
σπονδίες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κυριάρχησε ανάλογη
προσμονή από το επερχόμενο «κυβερνητικό άρμα» του ΣΥΡΙΖΑ. 

Για την απαραίτητη αλλαγή του κλίματος ζητούμενο αποτελεί η απο-
συριζοποίηση του κινήματος, η απαλλαγή του από την κληρονομιά του
ΣΥΡΙΖΑ που αποδείχτηκε και είναι εξόχως καταστροφική.

Στο πλαίσιο που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βασανίζεται ουσιαστικά η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και το εκπαιδευτικό κίνημα εντός της, ψάχνοντας να βρει τα απαραί-
τητα βήματα ώστε να ξεπεράσει τη φαινομενική ακινησία. Κάνουμε
λόγω για φαινομενική ακινησία, γιατί τίποτε δεν παραμένει ακίνητο
και αναλλοίωτο-αιώνιο στην πραγματικότητα, αλλά μπορεί να αυξο-
μειώνει ταχύτητα ανάλογα με τη γενικότερη κίνηση. Είναι επίσης δε-
δομένο πως η ανάγκη και η οργή όσων θίγονται, εκπαιδευτικών-μα-
θητών-γονιών, από την εφαρμοζόμενη πολιτική για τη δημόσια εκ-
παίδευση, μπορεί να είναι υπόγεια και ανεκδήλωτη στις ημέρες μας
για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όμως παρόλα αυτά είναι εξόχως
υπαρκτή και δε θα αργήσει να αναβλύσει στην επιφάνεια, φέρνοντας
στο προσκήνιο νέα αγωνιστικά σκιρτήματα, νέους αγώνες.

Στον απόηχο των καλοκαιρινών ρυθμίσεων από την πλευρά του
υπουργείου Παιδείας, με το Προεδρικό Διάταγμα 79 που νομιμοποιεί
όλες τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις του συνόλου των προηγούμενων
διακυβερνήσεων και υπουργών [Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλου,
Φίλη και Γαβρόγλου], τα γεγονότα, οι εξελίξεις, οι διαρροές προς κάθε
κατεύθυνση για μελλοντικές ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη.
Στο βαθμό που εμπεδώθηκαν αντιεκπαιδευτικές αλλαγές αυτές δη-
μιούργησαν, έστω και με δυσκολίες, το έδαφος για να αρχίσει να ρα-

γίζει ο πάγος της ακινησίας που προηγήθηκε. Είναι πλέον ορατό το
ενδεχόμενο της ανατροπής αυτού του κλίματος, στο βαθμό μάλιστα
που προχωρά η εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών μέτρων σε κάθε
επίπεδο, αλλά και στο βαθμό που θα μεγαλώνει η αντιεκπαιδευτική
επίθεση κι η αποδόμηση του δημόσιου σχολείου.

Έτσι στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την αρχή της
σχολικής χρονιάς είχαμε τις ενδείξεις των μεγάλων κινητοποιήσεων
των αναπληρωτών και των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής και
εκπαίδευσης. Οι κινητοποιήσεις αυτές ανέδειξαν αδύναμους κρίκους
το θέμα της συνεχιζόμενης ανεργίας των εκπαιδευτικών, ξεφούσκω-
σαν στα μάτια χιλιάδων και χιλιάδων το μπαλόνι των υποσχέσεων για
χιλιάδες διορισμούς που χρησιμοποίησαν Φίλης και Γαβρόγλου, έσπα-
σαν το κλίμα της αναμονής που θρασύτατα καλλιεργήθηκε στις πλάτες
εκατοντάδων, χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών. 

Αδύναμος κρίκος που κινητοποιεί φαίνεται πως είναι κι ο χώρος
της Προσχολικής Αγωγής και οι προωθούμενες ρυθμίσεις για συγχώ-
νευση των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και τμημάτων Βρεφονη-
πιοκομίας, που λειτούργησαν τροχιοδεικτικά προς το παρόν, φωτί-
ζοντας όμως σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς τα μονοπάτια στα οποία
επιθυμούν να οδηγήσουν τα πράγματα στο χώρο οι κυβερνώντες.

Απέναντι σε αυτά τα δύο σημαντικά κομμάτια της συνολικής εικόνας
που διαμορφώνεται μέρα τη μέρα, το εκπαιδευτικό κίνημα, η Ομο-
σπονδία των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας στην Πρωτοβάθμια μοι-
άζει και είναι το τελευταίο διάστημα απόμακρος θεατής, παρακολου-
θητής, ανίκανος να συσπειρώσει, να σχεδιάσει και να οργανώσει απο-
τελεσματικούς αγώνες που θα φρενάρουν και θα ανατρέπουν αυτήν
την πολιτική. Βαραίνουν στο πλαίσιο της ΔΟΕ οι αρνητικοί συσχετισμοί
με την πλειοψηφία συνδικαλιστικών δυνάμεων του παλιού και νέου
κυβερνητικού συνδικαλισμού, ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΕΡΑ, που δεν μπορούν αλ-
λά κυρίως δε θέλουν να ανατρέψουν αυτή την άσχημη εικόνα.

Δεν είναι τυχαίο αν παρακολουθήσει κανείς από κοντά τα πράγματα,
πως το Δ.Σ. της ΔΟΕ συναντιέται απανωτά με τον υπουργό Παιδείας,
εισπράττει «δεσμεύσεις» και εξηγήσεις περί πιέσεων και αδυναμίας
και ο φαύλος κύκλος των επισκέψεων συνεχίζεται αδιατάρακτα απο-
κτώντας εθιμοτυπικό χαρακτήρα! Διαβάζοντας κανείς τις ανακοινώσεις
του Δ.Σ. διαπιστώνει πως η πλειοψηφία της διοίκησής της την κρατά
εγκλωβισμένη, κρατώντας εγκλωβισμένους τους χιλιάδες των εκπαι-
δευτικών που την έχουν ανάγκη για να οργανώσουν τους αγώνες της.

Στις συναντήσεις τίθενται όλα τα ακανθώδη ζητήματα της εκπαί-
δευσης. Διαβάζουμε: «Το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν αρκέστηκε να θέσει μόνο
το παραπάνω αίτημα αλλά έθεσε, για μια ακόμη φορά, το σύνολο των
σοβαρών ζητημάτων που ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητώντας τις απαντήσεις του κυρίου υπουρ-
γού.» [οι υπογραμμίσεις δικές μας] Είναι λοιπόν ολοφάνερη η κωλυ-
σιεργία από την πλευρά του υπουργείου που έχει επιλέξει αυτή τη
στάση για ευνόητους λόγους από την πλευρά του, από την άλλη όμως
είναι απαράδεκτη η εμμονή της Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί πολλές
χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας να συμμετέχει με τον τρό-
πο της στην κωλυσιεργία αυτή, όταν την ίδια στιγμή οι αντιεκπαιδευ-
τικές ρυθμίσεις και επιβολές διαδέχονται και εφαρμόζονται στον αλη-
θινό κόσμο η μία μετά την άλλη. Η πλειοψηφία της ΔΟΕ, δεινόσαυροι
του κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ, δίνουν χέρι βοή-
θειας στη διαιώνιση του φαύλου κύκλου της απραξίας και όταν χρει-
αστεί και της εκτόνωσης, μάλιστα εν τη γενέσει. 

Σε συνάντηση της ΔΟΕ μετά από τη μεγάλη κινητοποίηση των εκ-
παιδευτικών στις 24 Νοέμβρη με κυρίαρχο αίτημα τη θεσμοθέτηση
της δίχρονης, δημόσιας, δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής
με εκπροσώπους του υπουργείου (ο υπουργός, Γαβρόγλου επέλεξε
να αποφύγει τη συνάντηση με τους συνδικαλιστές της ΔΟΕ προφασι-
ζόμενος βαρύ πρόγραμμα) τέθηκαν ζητήματα όπως η Προσχολική
Αγωγή και Εκπαίδευση, αλλά και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας
περί αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών, έπειτα από απαίτηση
των «θεσμών», του αριθμού ανά τάξη και της άμεσης εφαρμογής της
αξιολόγησης. Ζητήματα κορυφαίας σημασίας που θα έπρεπε να απο-
τελούν αιτίες πλατιάς κινητοποίησης και αγώνα του εκπαιδευτικού
κινήματος. Αν όμως διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΔΟΕ διαπιστώ-
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νουμε τις καλλιεργούμενες αυταπάτες και κλίματος αναμονής: « Οποι-
αδήποτε, επομένως, κίνηση για αύξηση του ωραρίου θα αποτελέσει
για τον κλάδο αιτία πολέμου(…) ο ίδιος ο πρωθυπουργός, κατά την
επίσκεψή του τον περασμένο Μάιο στο Υπουργείο Παιδείας, είχε δε-
σμευτεί για 22, έστω, μαθητές ανά τμήμα σε βάθος τριετίας(…) για
την αξιολόγηση(…) η ΔΟΕ απαιτεί την τήρηση των δεσμεύσεων». Η
κοροϊδία γίνεται μεγαλύτερη όταν διαβάσουμε αμέσως παρακάτω πως
επιβεβαιώθηκαν για άλλη μια φορά τα «περί ασφυκτικής πίεσης των
θεσμών» και πως η ΔΟΕ εκτιμά πως η «συζήτηση για τα παραπάνω
ζητήματα θα συνεχιστεί(άλλωστε ο κ. Γαβρόγλου επρόκειτο να συ-
ναντηθεί και πάλι με τους εκπροσώπους των θεσμών)»!

Είναι αρκετές αυτές οι λίγες φράσεις για να φανερώσουν το κλίμα
που επικρατεί, τις αντιλήψεις που καταδυναστεύουν το συνδικαλιστικό
μας κίνημα, και που πρέπει να αποκαλύψουμε και να ξεπεράσουμε.
Ό,τι προηγούμενα ονομάσαμε «συριζοποίηση» του κινήματος αποκα-
λύπτεται έντονα από τα παραπάνω με αδρές πινελιές. Αν μάλιστα σκε-
φτούμε πως από αυτή τη συνδικαλιστική ασθένεια νοσούν, εθελούσια
ασφαλώς, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της ΝΔ και του σοσιαλδη-
μοκρατικού χώρου, εκτός των μικρότερων κυβερνητικών δυνάμεων
της ΕΡΑ-ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται ολοφάνερος ο σφιχτός εναγκαλισμός όλων
με την πολιτική αποδόμησης του δημόσιου σχολείου, έστω κι αν «δια-
φοροποιούνται» για λόγους μικροκομματικούς και αναμονής της σει-
ράς τους να έλθουν στα πράγματα. Τι άλλο άραγε σημαίνει η δήλωση
να τηρήσει τη δέσμευσή του ο πρωθυπουργός για 22 παιδιά ανά τμήμα,
τι άλλο να σημαίνει η δήλωση αναμονής και υποταγής, εν τέλει, για
τήρηση της δέσμευσης πως η αξιολόγηση δε θα εφαρμοστεί από κλεί-
σιμο των ματιών στην πραγματικότητα και αποδοχή της πολιτικής αυ-
τής; Κανείς λόγος βέβαια για τη «συζήτηση» που πρόκειται να συνε-
χιστεί, αποστροφή που απηχεί την αντίληψη της συμμετοχικότητας
στα πράγματα και της ισότιμης συνεργασίας. ΄Όλα τα παραπάνω πι-
στοποιούν τη σιγή ασυρμάτου που επιχειρείται να επιβληθεί μπροστά
στη δεινή πραγματικότητα.

Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη πως η συγκεκριμένη συνάν-
τηση, παρά την ανακοίνωση της ΔΟΕ που βάσιμα μπορεί να χαρακτη-
ριστεί πολύ ήπια, πραγματοποιήθηκε κάτω από τη σκιά συνεχόμενων
επισκέψεων του ΟΟΣΑ στο Υπουργείο. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης
πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από την οποία η πλειοψηφία της ΔΟΕ
ζητά στην ανακοίνωσή της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, με δική της
πολιτική ευθύνη, έχει ζητήσει και αναμένει έκθεση για τα εκπαιδευ-
τικά ζητήματα της χώρας από το συγκεκριμένο Οργανισμό. Έθεσε έτσι
τον ΟΟΣΑ επίσημο τοποτηρητή και ουσιαστικό ρυθμιστή τους. Να θυ-
μηθούμε επίσης ότι ένα από τα πρώτα πρόσωπα που ο Α. Τσίπρας συ-
νάντησε ως πρωθυπουργός ήταν ο Άνχελ Γκουρία. Το ότι η ΔΟΕ, στην
πραγματικότητα οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που με τον ένα ή άλλο
τρόπο στήριξαν και σιγοντάρισαν την εφαρμογή κάθε πολιτικής έμ-
πνευσης ΟΟΣΑ στην εκπαίδευση, δείχνει να αγνοεί ή να μη θυμάται
τα παραπάνω, δεν προξενεί καμία απολύτως εντύπωση.

Σε οποιοδήποτε ζήτημα τέθηκε παρόλα αυτά από την πλευρά της
ΔΟΕ [μόνιμοι διορισμοί, αξιολόγηση κ. α] η ηγεσία του Υπουργείου,
παρουσίαζε ως ανυπέρβλητο εμπόδιο τις απαιτήσεις των «θεσμών»,
δηλαδή των ξένων δανειστών, των ανυπέρβλητων για το ΣΥΡΙΖΑ ιμπε-
ριαλιστικών οργανισμών, Ε.Ε- ΔΝΤ, όπως και τα όρια των Μνημονίων
και τις πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ!

Κοντεύουν να συμπληρωθούν τρία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, κι όμως μόνιμη επωδός στα χείλη κυβερνητικών παραγόντων
παραμένει η ίδια δικαιολογία «μη μας παρεξηγείτε…μην αμφισβη-
τείτε τις καλές μας προθέσεις…εμείς θέλουμε…αλλά…»!

Στο εκπαιδευτικό σκηνικό της τελευταίας περιόδου πρέπει κανείς
να προσθέσει και τις απαιτήσεις που έπεσαν στο τραπέζι για αύξηση
του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, αύξηση αριθμού μαθητών
ανά τμήμα και άμεση έναρξη της αξιολόγησής τους. Στα παραπάνω
δε χωρά καμία απολύτως αυταπάτη, παρά την προσπάθεια του Υπουρ-
γείου να καλλιεργήσει τέτοιες, με δηλώσεις όπως: «Το Υπουργείο
δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τα ζητήματα που βάζει ο ΟΟΣΑ». Στην
αμέσως επόμενη πρόταση της ανακοίνωσης παραγόντων του, τονίζεται
πως: «Το ζήτημα δεν έχει κλείσει όμως, καθώς ο ΟΟΣΑ, όπως δή-

λωσε ο Υπουργός, επανέρχεται συνεχώς με αυτήν την ατζέντα».
Δεν είναι και τόσο σθεναρή, λοιπόν, η αντίδραση απ’ την πλευρά της

κυβέρνησης απέναντι στα όσα εξωφρενικά και αντιεκπαιδευτικά απαι-
τούνται με πυγμή. Και πώς άραγε θα συνέβαινε κάτι τέτοιο αφού οι
ίδιοι οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που ζήτησαν τη συνεργασία
ήδη από το Μάρτιο του 2015, συστήνοντας Κοινή Διευθύνουσα Επιτρο-
πή, συμμετέχουν, δηλαδή, σε όσα ο ΟΟΣΑ ζητά και οι εκθέσεις που
εκπονούνται ή πρόκειται να εκπονηθούν στο μέλλον φέρουν τη σφρα-
γίδα των δεσμεύσεων που έχουν υπογράψει με το Τρίτο Μνημόνιο.

Η απαίτηση ΟΟΣΑ περί αύξησης μαθητών ανά τμήμα και άμεσης έναρ-
ξης της αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού δεν τίθεται σε καμία
περίπτωση στο κενό, αλλά αντίθετα και τα δύο ζητήματα βρίσκονται εν
εξελίξει και εφαρμογή. Αυτό που στην πραγματικότητα απαιτείται είναι
η αλλαγή ταχύτητας χωρίς οποιονδήποτε ενδοιασμό! Το σκηνικό, λοιπόν,
που έχει έντεχνα στηθεί στο εξωτερικό και το εσωτερικό, στοχεύει στην
τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών και την αδιαμαρτύρητη αποδοχή και
υποταγή από την πλευρά τους στην πολιτική αυτή.

Αν βέβαια κανείς επιθυμεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της
κατάστασης και να διαμοιράσει τις ευθύνες για τις εξελίξεις σε όλους
όσους αναλογούν, δε θα πρέπει να παραλείψει και την πλειοψηφία
του Δ.Σ. της ΔΟΕ, η οποία παρά τη σοβαρότητα των ζητημάτων και
των απαιτήσεων για μία εξόχως αγωνιστική στάση εξέτασε το ενδε-
χόμενο συνάντησης με κλιμάκιο του ΟΟΣΑ και αποστολής υπομνήμα-
τος, πιθανότητα που αποφεύχθηκε με την παρέμβαση της ταξικής,
αγωνιστικής πτέρυγας του συνδικαλιστικού κινήματος!

Τα ίδια ασφαλώς ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που
μπαίνουν στην ατζέντα στη συγκυρία αυτή, όπως για παράδειγμα το
θέμα της θεσμοθέτησης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης απο-
κλειστικά στο νηπιαγωγείο, όπου το Υπουργείο δεν παύει να εξαγγέλλει
πως τη θεσμοθετεί και ότι θα την εφαρμόσει σε στάδια σε βάθος τριε-
τίας, χωρίς όμως να συμπληρώνει στοιχεία που θα αποδείκνυαν πως
πράγματι πρόκειται να γίνει έτσι, δηλαδή χωρίς να δίνει χρονοδιά-
γραμμα, στοιχεία και αριθμό των προνήπιων που φοιτούν φέτος σε
νηπιαγωγεία, σχεδιασμό δαπανών, κτιρίων, προσλήψεις επιπλέον και
μόνιμους διορισμούς. Η έλλειψη των παραπάνω φανερώνουν την αλή-
θεια πίσω από τις «δεσμεύσεις» και αποκαλύπτουν ότι ο αγώνας για
την πραγματική και πλήρη θεσμοθέτηση πρέπει να συνεχιστεί αμεί-
ωτος και να δυναμώσει. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και τα προ-
ωθούμενα σχέδια περί συγχώνευσης των τμημάτων Νηπιαγωγείων
και Βρεφονηπιοκόμων, οι προοπτικές σκοτεινιάζουν πολύ περισσό-
τερο, και δίκαια το συγκεκριμένο ζήτημα αποτέλεσε λόγο σοβαρής
κινητοποίησης το τελευταίο διάστημα.

Ο κατάλογος των ανοιχτών ζητημάτων είναι μακρύς. Το τελευταίο
όμως τρίμηνο ανέδειξε δυστυχώς και το σοβαρότατο θέμα που πρέπει
να αντιμετωπίσει όχι το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα μόνο του,
αλλά το εργατικό και λαϊκό κίνημα συνολικά, αυτό της αλλαγής του συν-
δικαλιστικού νόμου και της ωμής παρέμβασης της κυβέρνησης, ύστερα
από απαίτηση Ε.Ε.-ΔΝΤ και ΣΕΒ, στα εσωτερικά του. Η ωμή αυτή πα-
ρέμβαση σκοπεύει να τελειώσει μία και καλή με το οποιοδήποτε ενδε-
χόμενο αγωνιστικών, πλατιών, μαζικών εργατολαϊκών κινητοποιήσεων
που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ανέφελη πορεία και εφαρ-
μογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Θα αλλάξουν τους όρους με τους οποίους
μία Ομοσπονδία, ένα σωματείο ή και τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο
θα μπορεί να προκηρύσσει απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως ασφαλώς
συμφέρει όχι τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, αλλά κυβέρνηση,
ιμπεριαλιστές και ντόπιους εκμεταλλευτές!

Αποφασίστηκε, έτσι, έπειτα από μήνες, 24ωρη γενική απεργία, που
όμως κινδυνεύει να παραμείνει απεργία εκτόνωσης, αν δε μπολιαστεί
με πνεύμα παλλαϊκού, οργανωμένου και μαζικού, παρατεταμένου αγώνα
που θα αφήνει στην άκρη τα προβλήματα που έχει σωρεύσει η τελευταία
περίοδος, αν δε γίνει βήμα συσπείρωσης, αποφασιστικότητας και πραγ-
ματικής ταξικότητας. Οι αγωνιστικές, πραγματικά ταξικές συνδικαλι-
στικές δυνάμεις του χώρου των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια θα
πρέπει να κινηθούν σε μία τέτοια κατεύθυνση, ξεπερνώντας τυχόν αγ-
κυλώσεις του παρελθόντος για την οργάνωση των εκπαιδευτικών στην
κατεύθυνση του ξεπεράσματος της εποχής ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο. 
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Οι τελευταίες εξαγγελίες [στο πλαίσιο υπουργικής απόφασης και
προσχηματικού «διαλόγου» μέχρι 20 Νοέμβρη] δείχνουν την αγωνία
της κυβέρνησης και του ευρωπαϊκού επιτελείου των επικυρίαρχων,
σε σχέση με τις δεσμεύσεις των πρώτων απέναντι στους δεύτερους
και βεβαίως όσα ο ΟΟΣΑ έχει ακριβώς εξειδικεύσει σε μέτρα σε βάρος
του ελληνικού δημόσιου σχολείου. 

Τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί, εκτός από τις πρώτες επικοι-
νωνιακά προετοιμασμένες ομοβροντίες, η κατάργηση των δικαιολο-
γημένων απουσιών και η θέσπιση ενημέρωσης με sms, οι ηλεκτρο-
νικές εγγραφές στα σχολεία και στα επιλεγόμενα μαθήματα, η παρα-
μονή της «διαγωγής», η ουσιαστική κατάργηση των μαθητικών κοι-
νοτήτων, τα τέσσερα ενδοσχολικά εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ Λυ-
κείου κλπ, για μαθητές και εκπαιδευτικούς;

Όλα αυτά είναι μέρος των ριζικών αντιδραστικών αλλαγών και ενώ
επίκειται, αργά ή γρήγορα, το «Νέο Λύκειο», της συρρίκνωσης των
μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών και των εργασιακών κατακτή-
σεων των καθηγητών, που θα συμπαρασύρει όλα τα σχολεία της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά και η λεγόμενη «αυτοαξιολόγηση»,
δηλαδή η ποσοτικοποίηση των «δεδομένων», η κατηγοριοποίηση των
σχολείων και η σύνδεση της χρηματοδότησης με την «αποτελεσματι-
κότητα» και την «ανταποδοτικότητα» του σχολείου, γεγονός που θα
κάνει κάθε σχολείο να αναζητήσει χορηγούς για να μπορέσει να επι-
ζήσει. Μεγάλο στοίχημα για το Υπ. Παιδείας είναι σαφώς η διοικητική,
οικονομική και εκπαιδευτική «αυτονομία» και η «αποκέντρωση». Το
αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων
[βάση των οδηγιών του ΟΟΣΑ], με στόχο τη «σταδιακή αποκέντρωση
του εκπαιδευτικού συστήματος, με την ενίσχυση των συμμετοχικών
μοντέλων στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, όπου
θα συμμετέχουν η Πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, μέσω των
μαθητικών συμβουλίων, καθώς και η ευρύτερη κοινωνία, μέσω των
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
όπως λέει ο ίδιος ο Γαβρόγλου.

Στα μισθολογικά-ασφαλιστικά, επίσης, μετά τις αρνητικές αλλαγές
του καλοκαιριού για τους παλιούς ασφαλισμένους προ ’93, θα έχουμε
νέες περικοπές, είτε με την αύξηση εισφοράς στο ΜΤΠΥ από 4% στο
4,5%, είτε με τη διαχείριση στο ερωτηματικό: θα “ξεπαγώσει” η μισθο-
λογική εξέλιξη την 1/1/2018, όπως προβλέπει ο νόμος; Θα υπάρξει επα-
ναφορά της κλεμμένης προϋπηρεσίας της διετίας 2016 και 2017; Θα
αναγνωριστούν μισθολογικά τα μεταπτυχιακά αυτής της διετίας; (Πρό-
κειται για 59 ευρώ μικτά το μήνα από τη διετία, κι άλλα 59 ευρώ με κάθε
επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο). Η ΟΛΜΕ, που θα έπρεπε να έχει ανα-
δείξει σθεναρά το μισθολογικό θέμα, έστω και με τη μορφή απλής διεκ-
δίκησης ενός μέρους του ματωμένου πλεονάσματος δισεκατομμυρίων,
αρκείται στο να βγάζει μία ανακοίνωση επετειακή το χρόνο.

Οφείλουμε ως κλάδος να βγούμε μπροστά και να πούμε με αυτο-
πεποίθηση: 1]κανείς εκπαιδευτικός με μισθό λιγότερο από 1.000
ευρώ καθαρά, 2]να μας δοθεί ΤΩΡΑ η κλεμμένη προϋπηρεσία μας,
του 2016 και 2017, 3]να ξεπαγώσει κανονικά η μισθολογική εξέλιξη
το ‘18. Ν’ απαιτήσουμε δηλαδή αγωνιστικά αξιοπρεπείς μισθούς
για όλους, για μια αξιοπρεπή ζωή. 

Στο πλαίσιο μιας συνολικότερης διεκδίκησης και της ανατροπής
των βάρβαρων πολιτικών των τελευταίων κυβερνήσεων-Ε.Ε.-ΔΝΤ, μια
και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και πολύ
περισσότερο τα εκατομμύρια άνεργοι και υποαπασχολούμενοι έχουμε
πληρώσει ολόκληρο το μάρμαρο της διάσωσης της χρεοκοπημένης
οικονομίας του κεφαλαίου. 

Η ελληνική κυβέρνηση, πιστή στην εφαρμογή του 3ου Μνημονίου
βιάζεται να υλοποιήσει όλες τις δεσμεύσεις της στα πλαίσια του
κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης Ήδη το υπουργείο Παιδείας με
τις «Νέες Δομές υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου», στο όνομα
της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων, υποτάσσεται πλήρως
στις εντολές του ΟΟΣΑ, που έχει εγκαθιδρύσει παράρτημα στο Υπουρ-
γείο. Αυτή η εφαρμογή συνδέεται άμεσα με το Π.Δ 79 για τη λειτουργία
των σχολείων και θα οδηγήσει σε μαζική απώλεια θέσεων εργασίας.
Αυτό δείχνει και η συζήτηση για πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρ-
κειας, που καταργεί κάθε επαγγελματικό δικαίωμα για τους απόφοι-
τους των λεγόμενων καθηγητικών σχολών. Γι αυτό το λόγο δημιουρ-
γείται μια νέα περιφερειακή δομή τα ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), με στόχο την επιτήρηση των σχολικών
μονάδων, την αξιολόγησή τους, με κριτήρια προγραμματισμού/απο-
τίμησης, που θα καθορίζονται σε κυβερνητικό/κρατικό επίπεδο. 

Η διαμόρφωση συγκεντρωτικών δομών ελέγχου και αποτίμησης του
εκπαιδευτικού έργου παραπέμπουν σε ένα ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης,
όπου κυριαρχούν ο διοικητισμός, τα τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης,
σε πλήρη αντιπαράθεση με τη δημοκρατία των συλλόγων διδασκόντων.
Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια της θέσης του ΟΟΣΑ. Το υπουργείο απλά
εξειδικεύει τη θέση του ΟΟΣΑ για “ανταποδοτικότητα με αυτονομία” και
στην πράξη αποθεώνει τον τεχνοκρατισμό και τα ποσοτικά δεδομένα.

Η κυβέρνηση ωστόσο έχει και χιούμορ. Δηλώνει ότι θα καταργήσει
το Π.Δ 152 για την ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ότι θα προ-
χωρήσει μόνο στην αξιολόγηση των στελεχών, τη στιγμή που σε όλο
το δημόσιο επιχειρεί να αξιολογήσει το προσωπικό των δημόσιων
υπηρεσιών. Αποτελεί μέγιστη υποκρισία και υποτίμηση των εκπαι-
δευτικών ότι δήθεν θα καταργήσει το Π.Δ 152. Βαδίζει σταθερά στο
δρόμο των περικοπών και της συρρίκνωσης μέσω της αξιολόγησης.
Γι΄ αυτό και οι υποσχέσεις για 20.000 διορισμούς στην εκπαίδευση
μετατράπηκαν σε πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ-
κειας, όπου ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν θα έχει πλέον το
δικαίωμα να εργάζεται στο δημόσιο σχολείο ούτε καν ως αναπληρω-
τής/ τρια. Ομοίως η εξαγγελία για δίχρονη προσχολική αγωγή των κυ-
ρίων Τσίπρα – Γαβρόγλου σημαίνει αγορά προσχολικής αγωγής και
φροντίδας, όπου οι δήμοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί θα απορροφούν τη
δημόσια χρηματοδότηση με εργασιακές σχέσεις γαλέρας. 

Οι μάσκες έχουν πέσει εδώ και καιρό! Η σημερινή κυβέρνηση, όπως
και οι προηγούμενες, προσπαθεί να αλλάξει ριζικά το DNA της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, σε μια αντιδραστική, αντιεκπαιδευτική, αντιλαϊκή
κατεύθυνση. Δεν θα το επιτρέψουμε! Να ξέρουν ότι θα βιώσουν και
τις αντίστοιχες αντιστάσεις. Για εμάς είναι ζήτημα αυτονόητης υπε-
ράσπισης του δημόσιου σχολείου, με μαζικούς, οργανωμένους και
αποφασιστικούς αγώνες.

• ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΕΕ.-Δ.Ν.Τ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟ-
ΤΡΕΨΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑ-
ΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ.

• ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤAI-
ΓΙΔΑΣ, ΝΑ ΞΕΣΚΕΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ ΤΟΥ.

• ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

30/11/2017
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ TEΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(ή το χρονικό μιας προαναγγελθείσας διάλυσης)



Έκλεισε η συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με την
τρόικα και τον ΟΟΣΑ για τα προαπαιτούμενα της τρίτης
αξιολόγησης για την εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων συμ-

φωνήθηκαν α) Νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, β)
Αξιολόγηση για όλους μέσα στο 2018, γ) Υποχρεωτικό εργα-
σιακό 30ωρο για όλους δ) Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην επιλογή
στελεχών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όλα όσα δεν έχουν προλάβει να
υλοποιήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και έχουν ήδη προγραμματιστεί και εξαγγελ-
θεί να υλοποιηθούν απ’ τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, σύμφωνα με τις επιταγές και τα προαπαιτούμενα του
τρίτου μνημονίου.
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Α Ι Τ Ι Α  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – «ΘΕΣΜΩΝ»

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Νίκος Παπαχρήστος «ξαναχτύ-
πησε» για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό δήλωσε
επισήμως ότι η ΟΛΜΕ συμφωνεί με το σχέδιο που κατέθεσε το
Υπουργείο Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονά-
δων. Δήλωσε επίσης ότι ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα της
Δευτεροβάθμιας είναι 28 αποδεχόμενος το 27+10%.

Οι δηλώσεις του προέδρου της ΟΛΜΕ στηρίζονται στην απαρά-
δεκτη απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ) να συζη-
τήσει με το ΥΠΠΕΘ για τον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση
του Εκπαιδευτικού έργου με βάση τις αποφάσεις του 8ου συνε-
δρίου του κλάδου που διεξήχθη το 1997, προφανώς σε άλλες επο-
χές και συνθήκες. Τι κι αν τα πρόσφατα συνέδρια της ΟΛΜΕ έχουν
αποφασίσει διαφορετικά; Ο πρόεδρος και η πλειοψηφία τα γράφει
στα παλαιότερα των υποδημάτων της.

Η συμφωνία με τους «Θεσμούς» για εφαρμογή της Αξιολόγησης
για όλους μέσα στο 2018, καταργεί και το όποιο φύλλο συκής απέ-
μεινε όχι μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά και στον πρόεδρο
και στην πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ, ότι η «Αποτίμηση του Εκ-
παιδευτικού Έργου» θα έχει άλλο ρόλο απ΄ την αξιολόγηση που
προωθεί ο ΟΟΣΑ και ο ΣΕΒ, δηλαδή στην κατεύθυνση της χειρα-
γώγησης, της κατηγοριοποίησης και της ιδιωτικοποίησης του Δη-
μόσιου Σχολείου.

Οι αποφάσεις του κλάδου για κατάργηση του καθηκοντολογίου
που καθόριζε την αυτοαξιολόγηση από εποχής Λοβέρδου , για κα-
τάργηση του Ν.3848 της Διαμαντοπούλου που επίσης προέβλεπε την
αυτοαξιολόγηση είναι δεδομένες. Αυτές οι αποφάσεις επισφραγί-
στηκαν με τις αποφάσεις του 15ου και 16ου συνέδριων του κλάδου.

Η αυταξιολόγηση του σχολείου, στην οποία μάλιστα θα μετέχουν
οι γονείς και η τοπική κοινότητα, αποτελεί το βασικό εργαλείο που
θα οδηγήσει στη διαφοροποιημένη χρηματοδότηση των σχολείων,
τη μετατροπή του μαθητή σε πελάτη, την άμεση χρηματοδότηση

των ιδιωτικών σχολείων απ’ τον δημόσιο κορβανά μέσω των βά-
ουτσερ, στη βάση της κατεύθυνσης του ΟΟΣΑ «τα χρήματα ακο-
λουθούν τον μαθητή». Οι σχολικές μονάδες θα αξιολογούνται με
«αντικειμενικούς όρους», όπως είναι οι επιδόσεις των μαθητών
τους, μέσα από εθνικού τύπου αξιολογήσεις όπως είναι οι πανελ-
λαδικές εξετάσεις και όχι μόνο. Για να μπορούν άλλωστε οι γονείς
και οι μαθητές να επιλέγουν σχολείο με «αντικειμενικό» τρόπο
στα πλαίσια της «ελεύθερης» βούλησης και επιλογής τους.

Η εφαρμογή της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου αποτελεί
το πρώτο βήμα εφαρμογής της συνολικής αξιολόγησης της σχο-
λικής μονάδας και των συντελεστών της, στην κατεύθυνση εφαρ-
μογής του «αυτόνομου σχολείου». Έχει ήδη εξαγγελθεί η παιδα-
γωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας που θα …. «επιτευχθεί»
μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων ως προς τη λήψη αποφάσεων
σε περιφερειακό επίπεδο (διοικητική αυτονομία), όπου «οι γονείς
και κηδεμόνες καθώς και η τοπική κοινωνία δύνανται να συμμε-
τέχουν ουσιαστικά (…) πλαισιώνοντας ουσιαστικά το Σχολικό Συμ-
βούλιο της σχολικής μονάδας». «Το Σχολικό Συμβούλιο συμμετέχει
στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευ-
τικού έργου της σχολικής μονάδας(…)». Επίσης ιδρύονται στα πλαί-
σια των νέων δομών τα «Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, (…) και
της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
της περιοχής ευθύνης τους». Όλα αυτά στα πλαίσια του «Προγραμ-
ματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου» της σχο-
λικής μονάδας.

Είναι ντροπή για την εκπαίδευση οι δηλώσεις του Παπαχρήστου.
Όμως ο Παπαχρήστος δεν εκφράζει τον εαυτό του, αλλά πρώτα απ’
όλα την παράταξή του, την πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί στο
σημερινό ΔΣ της ΟΛΜΕ και όσους προωθούν στην εκπαίδευση τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δ.Ε.
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η Στην οχτάχρονη μνημονιακή λαίλαπα
όλες οι κυβερνήσεις υλοποίησαν με
απόλυτη συνέπεια τις επιταγές ΕΕ-
ΔΝΤ-ΟΟΣΑ για την συρρίκνωση του
δημόσιου σχολείου (συγχωνεύσεις, αύ-
ξηση ωραρίου εκπαιδευτικών , διαθε-
σιμότητες, ωρολόγια προγράμματα
κ.λ.π). Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρ-
χεται όχι μόνο να ολοκληρώσει τις αν-
τιδραστικές αναδιαρθρώσεις, αλλά και
να μετατρέψει το δημόσιο σχολείο σ’
ένα οργανισμό εκπαιδευτικών υπηρε-
σιών, με το κράτος από εγγυητή σε
συντονιστή αυτού του «Νέου Σχολεί-
ου». Όλα αυτά που συμφωνήθηκαν
έχουν εξαγγελθεί ήδη απ’ το υπουργείο
Παιδείας ή βρίσκονται ήδη στο στάδιο
της υλοποίησης.
☞ Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκε-
ται η προσπάθεια συρρίκνωσης των
σχολικών μονάδων, που με μαθηματι-
κή ακρίβεια οδηγεί σε συγχωνεύσεις
και καταργήσεις σχολείων. 

• Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό
ακόμη και περισσότερων των 27 μα-
θητών. 

• Η κατάργηση ολιγομελών τμημά-
των προσανατολισμού και κατεύ-
θυνσης στα ΓΕΛ, καθώς και τομέ-
ων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ,
αποτελεί πολιτική του Υπουργείου
Παιδείας τα τελευταία χρόνια, που
την υλοποιεί μέσω νομοθετικής
κατοχύρωσης βήμα-βήμα κάθε
χρόνο. Φέτος λειτουργούν χιλιάδες
ολιγομελή τμήματα (1400 περίπου
στα ΕΠΑΛ και άγνωστος αριθμός
στα ΓΕΛ) παρά το νόμο με υπουρ-
γικές αποφάσεις, μετά και από τις
δεκάδες κινητοποιήσεις των ΕΛ-
ΜΕ σε όλη τη χώρα. Του χρόνου;

• Οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παι-
δείας για το Νέο Λύκειο μεταξύ
άλλων θα συρρικνώσουν το Λύκειο,
θα προξενήσουν με μαθηματική
ακρίβεια συγχωνεύσεις σχολικών
μονάδων και θα οδηγήσουν χιλιά-
δες εκπαιδευτικούς στους δρό-
μους της ελαστικής εργασίας, των
απολύσεων και της εργασιακής
περιπλάνησης.

☞ Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών
μονάδων βρίσκεται ήδη σε φάση εξαγ-
γελίας στα πλαίσια της αυτονομίας της
σχολικής μονάδας.

• Έχει ήδη εξαγγελθεί η παιδαγωγι-
κή αυτονομία της σχολικής μονά-
δας που θα «επιτευχθεί» μέσω

της μεταφοράς αρμοδιοτήτων ως
προς τη λήψη αποφάσεων σε πε-
ριφερειακό επίπεδο (διοικητική
αυτονομία), όπου «οι γονείς και
κηδεμόνες καθώς και η τοπική
κοινωνία δύνανται να συμμετέχουν
ουσιαστικά (…) πλαισιώνοντας ου-
σιαστικά το Σχολικό Συμβούλιο της
σχολικής μονάδας». «Το Σχολικό
Συμβούλιο συμμετέχει στις δια-
δικασίες προγραμματισμού και
αποτίμησης του εκπαιδευτικού
έργου της σχολικής μονάδας(…)».
Επίσης ιδρύονται στα πλαίσια των
νέων δομών τα «Περιφερειακά
Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με έργο τον εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό, (…) και της
αποτίμησης του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών μονάδων της
περιοχής ευθύνης τους.»

• Επιπρόσθετα ουδέποτε καταργή-
θηκε ο νόμος για την ΑΔΙΠΔΕ για
την εξωτερική αξιολόγηση των
σχολικών μονάδων, ούτε το ΠΔ152
για την ατομική αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού, παρά τις εξαγγελίες
του ΥΠΠΕΘ περί του αντιθέτου.
Επίσης η ατομική αξιολόγηση
επανέρχεται και μέσα απ΄ τις προ-
τάσεις του ΙΕΠ για την «Παιδαγω-
γική Επάρκεια» του εκπαιδευτι-
κού, μέσω των διαδικασιών που
προτείνονται μετά το διορισμό του.

• Η συμφωνία με τους «Θεσμούς»
καταργεί και το όποιο φύλλο συκής
απέμεινε στο Υπουργείο Παιδείας
και σε όσους διαλαλούν, ακόμη κι’
απ’ το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ότι η
«Αποτίμηση του Εκπαιδευτι-
κού Έργου» θα έχει άλλο ρόλο
απ΄ την αξιολόγηση που προ-
ωθεί ό ΟΟΣΑ και ο ΣΕΒ, δη-
λαδή στην κατεύθυνση της
χειραγώγησης, της κατηγοριο-
ποίησης και της ιδιωτικοποί-
ησης του Δημόσιου Σχολείου. 

☞ Το υποχρεωτικό 30ωρο που
συμφώνησε το Υπουργείο Παιδεί-
ας με την Τρόικα για τους εκπαι-
δευτικούς οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια σε αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
είτε άμεσα με στόχο τη μείωση
των αναγκών σε εκπαιδευτικό
προσωπικό, είτε έμμεσα μέσω εκ-
παιδευτικών δράσεων, όπως οι
Δημιουργικές και οι Ερευνητικές

εργασίες. Το γεγονός εξάλλου ότι δεν
υπάρχουν στις σχολικές μονάδες συν-
θήκες και υποδομές (γραφεία για
όλους, εξοπλισμός με Η/Υ) για να αξιο-
ποιηθεί αυτός ο χρόνος για την επιπλέ-
ον εργασία που ο εκπαιδευτικός εκ των
πραγμάτων πραγματοποιεί στο σπίτι
του, για την προετοιμασία του και τη
διόρθωση των εργασιών των μαθητών
του, θα προκαλέσει ασφυξία στους
συλλόγους διδασκόντων. Ο κος Γαβρό-
γλου ζήλεψε την δόξα του Κοντογιαν-
νόπουλου!.
☞Η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στην επιλογή
στελεχών συμβαδίζει με την διακηρυγ-
μένη εξαγγελία της κυβέρνησης για
αξιολόγηση των στελεχών και τη δημι-
ουργία σώματος τεχνοκρατών μάνα-
τζερς, που θα αναλάβουν τη διοίκηση
των σχολικών μονάδων στα πλαίσια της
λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια. Άλλωστε το «Νέο Σχο-
λείο» του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ που έχει
εξαγγελθεί και υλοποιείται βήμα-βήμα,
καθορίζει και το ρόλο του Διευθυντή
ως μάνατζερ επιχείρησης και αξιολο-
γητή των υφισταμένων του εκπαιδευ-
τικών.
• Να σηκώσουμε ΑΝΑΣΤΗΜΑ – Αυτές

οι αναδιαρθρώσεις δεν πρέπει να
περάσουν

• Όλοι και όλες στην πανεργατική
απεργία της 14ης Δεκέμβρη και τα
απεργιακά συλλαλητήρια

• Η απεργία αυτή να είναι η αρχή –
Άμεσα έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
και Γενική Συνέλευση Προέδρων για
κλιμάκωση του αγώνα
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Το Υπουργείο Παιδείας διοργανώ-
νει την Τετάρτη 25 Οκτώβρη, ημε-
ρίδα με θέμα «Νέες δομές υπο-

στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου»
εξαγγέλλοντας ταυτόχρονα την έναρξη
«διαλόγου» για το συγκεκριμένο ζή-
τημα. Επιπλέον, ανακοινώνει δύο ημέ-
ρες πριν, στις εκπαιδευτικές Ομοσπον-
δίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ το πρόγραμμα της
ημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει το-
ποθέτηση εκπροσώπου τους – η συμ-
μετοχή τους στη διαδικασία θεωρείται
από το Υπουργείο δεδομένη! 

Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Παι-
δείας επιχειρεί για μία ακόμα φορά
να εγκλωβίσει το εκπαιδευτικό κίνη-
μα σε μια διαδικασία «διαλόγου» και
προειλημμένων αποφάσεων, να το
καταστήσει συνένοχο και συνυπεύ-
θυνο στη χάραξη αντιεκπαιδευτικών
πολιτικών. 

Στην πρόσκληση που έχει αποσταλεί
στις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, πε-
ριλαμβάνεται και σχετικό κείμενο θέ-
σεων του Υπουργείου. Σημειώνουμε
ότι πρόκειται για ένα κείμενο που δεν
φέρει τίτλο και υπογραφή, δηλαδή,
ένα ανεπίσημο κείμενο εργασίας, η τε-
λική διαμόρφωση του οποίου φιλοδο-
ξεί να συμπεριλάβει ως αρωγούς και
συνυπεύθυνους τους εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών. 

Οι «Νέες δομές υποστήριξης του
Εκπαιδευτικού Έργου» που προωθεί
το συγκεκριμένο κείμενο έρχονται να
υπηρετήσουν τις αντιδραστικές εκ-
παιδευτικές αναδιαρθρώσεις που εμ-
πεδώνονται με το ΠΔ 79 και τις εξαγ-
γελίες για το Νέο Λύκειο, να υπηρετή-
σουν το σχολείο των ταξικών φραγμών,
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και των
κεντρικών κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ
και της ΕΕ. Πίσω από τις ηχηρές δια-
τυπώσεις περί «παιδαγωγικής αυτονο-
μίας», το υπουργείο οικοδομεί συγκεν-
τρωτικές συγχωνευμένες δομές ιεραρ-
χίας, παραχωρώντας υπερεξουσίες
στους Περιφερειακούς Συντονιστές

Εκπαιδευτικού Έργου και προωθώντας
τους βασικούς άξονες της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής του ΟΟΣΑ για την αυ-
τονομία και την αξιολόγηση. Όσον
αφορά στις εξαγγελίες του ανεπίσημου
κειμένου για κατάργηση του ΠΔ 152
και του θεσμικού πλαισίου της ατομι-
κής αξιολόγησης υπενθυμίζουμε ότι:

1. Το εκπαιδευτικό κίνημα με σκλη-
ρούς αγώνες μπλόκαρε την αξιολό-
γηση/αυτοαξιολόγηση, καταγράφον-
τας για μία ακόμα φορά μια ιστορικής
σημασίας νίκη και συνεχίζει να αγωνί-
ζεται τόσο για τη συνολική κατάργηση
του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγη-
σης/ αυτοαξιολόγησης, όσο και ενάντια
στα νέα σχέδια προώθησής της

2. Εδώ και δυόμισι χρόνια, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, διατηρεί εν ισχύ το
θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.

3. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο
Παιδείας έχουν προχωρήσει και σε άλ-
λες εξαγγελίες για την εκπαίδευση
(20.000 μόνιμοι διορισμοί, καθιέρωση
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής
αγωγής, μείωση της αναλογίας των μα-
θητών ανά τμήμα στους 22 στην πρω-
τοβάθμια, 24.000 προσλήψεις αναπλη-
ρωτών), τις οποίες όχι μόνο δεν υλο-
ποίησαν, αλλά κινήθηκαν σε διαμε-
τρικά αντίθετη κατεύθυνση, στα πλαί-
σια των συνολικών αντιεκπαιδευτικών
αναδιαρθρώσεων.

4. Οι επικλήσεις στην παιδαγωγική
αυτονομία και την παιδαγωγική ελευ-
θερία ηχούν ως κακόγουστο αστείο στα
σχολεία που στραγγαλίζονται από τις
πολιτικές οικονομικών περικοπών και
ασφυκτιούν από τον κεντρικό έλεγχο
του myschool. 

5. Ο ΟΟΣΑ, στην ενδιάμεση έκθεση
για την ελληνική εκπαίδευση, θέτει,
σε αυτή τη φάση, το στόχο της «εμ-
πέδωσης κουλτούρας αξιολόγησης»,
η οποία επιτυγχάνεται μέσω της αξιο-
λόγησης στελεχών και της αυτοαξιο-
λόγησης της σχολικής μονάδας.

6. Στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, η

κυβέρνηση επιχειρεί, επιστρατεύοντας
τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία, να
επιβάλει την ατομική αξιολόγηση. Η
αντίσταση ωστόσο των δημοσίων υπαλ-
λήλων που συμμετέχουν μαζικά στην
Απεργία-Αποχή, προκαλεί άγχος και πα-
νικό στα κυβερνητικά επιτελεία.

Καλούμε τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛ-
ΜΕ να μην συμμετέχουν σε καμία πε-
ρίπτωση στη νέα απόπειρα εγκλωβι-
σμού του εκπαιδευτικού κινήματος σε
στημένες διαδικασίες «διαλόγου». Σε
διαφορετική περίπτωση καθίστανται
συνυπεύθυνοι και συνένοχοι, συμ-
πληρώνοντας στο κάδρο των αντιεκ-
παιδευτικών επιλογών της κυβέρνησης
και τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.
✿ Δεν συνδιαλεγόμαστε – δεν συν-

διαχειριζόμαστε την αντιεκπαιδευτική
κυβερνητική πολιτική. Συνεχίζουμε
αταλάντευτα τον αγώνα: 
✿ Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιο-

λόγηση. Να καταργηθεί όλο το αυταρ-
χικό – αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο
της αξιολόγησης (εσωτερικής, εξωτε-
ρικής, σχολείων και εκπαιδευτικών).
Κατάργηση της ΑΔΙΠΔΕ. Ακώλυτη μι-
σθολογική και βαθμολογική προαγωγή
για όλους τους εργαζομένους. Παιδα-
γωγική ελευθερία και δημοκρατία στο
σχολείο.

Δανιήλ Μαρία, Καρυώτης Δημήτρης,
Μαριόλης Δημήτρης, 

Παπαθανασίου Αργύρης

Δήλωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων στα ΔΣ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ 

Δεν συνδιαλεγόμαστε
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση
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Είναι σαφές ότι τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, η
ύπαρξη σωματείων και συνδικάτων, οι συλλογικές
συμβά σεις εργασίας, οτιδήποτε δηλαδή προστα-

τεύει τον εργαζόμενο από την εργοδοτική υπερεκμετάλ-
λευση και αυθαιρεσία, αποτελεί αγκάθι για τους μεγαλο-
βιομηχάνους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Απ’ αυτό
το αγκάθι θα ήθελαν πολύ να απαλλαγούν· και στην ημε-
ρίδα του ΣΕΒ με τίτλο «το μέλλον της εργασίας μετά το
μνημόνιο», όπου παρουσίασαν τις προκλητικές επιδιώ-
ξεις τους για εργασιακές σχέσεις στο μέλλον, δεν το έκρυ-
ψαν. Σε ειδική έκθεσή τους για την Ημερίδα οι μεγαλο-
βιομήχανοι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες έθεσαν ωμα ζή-
τημα «αναζήτησης εναλλακτικών μορφών εκπροσώπη-
σης και συλλογικής δράσης». Όπως σημειώνει συγκε-
κριμένα η έκθεσή τους: «Η εμφάνιση νέων μορφών απα-
σχόλησης και οργάνωσης της εργασίας στην ψηφιακή και
τη συνεργατική οικονομία θέτει στο επίκεντρο τής συζή-
τησης την έννοια της αντιπροσωπευτικότητας των συνδι-
καλιστικών οργανώσεων. Σε αντίθεση με την «αντιπρο-
σώπευση», η οποία υποδηλώνει την εσωτερική σχέση
που υφίσταται μεταξύ μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης
και των μελών της, η «αντιπροσωπευτικότητα» αναφέ-
ρεται στην ικανότητα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να
εκπροσωπεί μια ευρύτερη ομάδα εργαζομένων και όχι
απλώς και μόνο τα μέλη της» (...) ένα συνδικάτο δεν μπο-
ρεί να θεωρείται αντιπροσωπευτικό και να διαπραγμα-
τεύεται στο όνομα και για λογαριασμό των εργαζομένων,
ενώ καλύπτει μικρό μερίδιο της αγοράς εργασίας».

Με άλλα λόγια ο ΣΕΒ θέτει υπό αμφισβήτηση ότι τα
συνδικάτα μπορούν να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους
(απαιτώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αύξηση μι-
σθού κλπ) και ανοίγει ζήτημα κατάργησής τους ή αντι-
κατάστασής τους με άλλες μορφές «αντιπροσώπευσης»,
οι οποίες, τάχα, θα εκφράζουν «μερίδες» εργαζομένων,
μεγαλύτερες από τον αριθμό μελών που έχουν σήμερα τα
συνδικάτα. Δεν θα έχουν συνελεύσεις και συλλογικές
αποφάσεις, αλλά «θα προσφέρουν ατομική καθοδήγηση
και συμβουλευτική στην επιχείρηση/χώρο εργασίας».

Στη πραγματικότητα αυτό που οραματίζονται είναι η κα-
τάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συν-
δικάτων, η κατάργηση της συλλογικής οργάνωσης των ερ-
γαζομένων· και αυτό με το ύπουλο «επιχείρημα» ότι πολύ
μεγάλος αριθμός εργαζομένων δεν είναι σε συνδικάτα σή-
μερα, λόγω της ζούγκλας των εργασιακών σχέσεων που
έχει επιβάλει το κεφάλαιο (προσωρινή απασχόληση, με-
ρική απασχόληση, εργασία με μπλοκάκι κλπ.), γεγονός
που υπογραμμίζει η έκθεση του ΣΕΒ γραφοντας πως «κυ-
βέρνηση, κοινωνικοί εταίροι και φορείς της αγοράς κα-
λούνται να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης
πολλαπλών εργασιακών καθεστώτων, ως μια νέα κομβι-
κής σημασίας συνιστώσα των αγορών εργασίας».

Πολλαπλά εργασιακά καθεστώτα σημαίνει πλήρη αυ-
θαιρεσία των εργοδοτών, καμία δέσμευση σε ωράριο,
μισθό, χρόνο σύμβασης, επιδόματα και λοιπά εργασιακά
δικαιώματα, καμία συλλογική σύμβαση που να υποχρε-
ώνει τον εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο. Έλλειψη
συνδικάτων που να διεκδικούν όρους και αιτήματα των
εργαζομένων σημαίνει ο καθένας μόνος του θα διαπραγ-
ματεύεται ατομικά και το πολύ-πολύ θα έχει κάποια
«μορφή αντιπροσώπευσης» σε ρόλο «ατομικού συμβού-
λου». Έτσι ονειρεύεται ο ΣΕΒ να διαμορφώσει η εργο-
δοσία τη σχέση της με τους εργαζόμενους. Μέσω μιας
«αντιπροσώπευσης» που θα του δίνει τη δυνατότητα να
τους ελέγχει ευκολότερα και να τους έχει εκτός θεσμικής
συλλογικής δράσης. 

Στον αντίποδα αυτής της επιδίωξης του κεφαλαίου οι
εργαζόμενοι οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε τη συλλο-
γική οργανωμένη δράση μας. Να υπερασπιστούμε το θε-
σμό των συνδικάτων, που αποτελεί μεγάλη κατάκτηση
του εργατικού κινήματος. Να δυναμώσουμε την προσπά-
θειά μας για ενίσχυση-μαζικοποίηση των συνδικάτων,
για ενεργοποίησή τους σε ταξική κατεύθυνση, για δημι-
ουργία συνδικάτων όπου δεν υπάρχουν, έτσι ώστε όσο
το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι να είναι ενεργά
μέλη στα σωματεία τους.

Στο στόχαστρο του μεγάλου κεφαλαίου και
η κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζομένων
από τα συνδικάτα

Εκπαιδευτικός Όμιλος
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Εδώ και αρκετά χρόνια διάφοροι ιδιωτικοί φορείς
έχουν αναλάβει ένα «χρυσό» εμπόριο σεμινα-
ρίων σε άνεργους πτυχιούχους και εκπαιδευτι-

κούς, που είτε αναζητούν εργασία και θέλουν να ενι-
σχύσουν τα τυπικά εκπαιδευτικά τους προσόντα, είτε
έχουν εργασία και θέλουν να διεκδικήσουν μια διευ-
θυντική θέση.

Για παράδειγμα πρόσφατα, η Ένωση Ελλήνων Φυ-
σικών, ανακοίνωσε ότι «μετά την επιτυχημένη για 8
συνεχόμενα χρόνια υλοποίηση σε συνεργασία με Κρα-
τικό Πανεπιστήμιο, του ετήσιου Επιμορφωτικού Σε-
μιναρίου Επιμόρφωσης, διάρκειας 400 ωρών, με τίτ-
λο: “Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων”,
συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές της
δραστηριότητες, επαναλαμβάνει τη διοργάνωσή του
και φέτος, για 9η συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία
με ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, στην ΑΘΗΝΑ (και επί-
σης στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη εάν συμπλη-
ρωθεί ικανός αριθμός ενδιαφερόμενων για το σχημα-
τισμό των τμημάτων) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-
18. Το Σεμινάριο επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης
(Δημόσιας και Ιδιωτικής), Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, κ.λπ. Στό-
χος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προ-
ετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέ-
σης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την από-
κτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτε-
λεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη
της εκπαίδευσης». Το κόστος για κάθε επιμορφού-
μενο είναι 640 € και «με την επιτυχή ολοκλήρωση του
Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
από το συνεργαζόμενο Κρατικό Πανεπιστήμιο».

Πέρσι η ίδια Ένωση διοργάνωσε άλλο μοριοδοτού-
μενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτών Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), που όπως έγραφε «απευθύνεται

σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους, σε στε-
λέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, ακόμη
και σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΧΡΥΣΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Το 2008 το Υπουργείο Παιδείας πέρασε το νόμο

3699/2008 για την Ειδική Αγωγή, ο οποίος προέβλε-
πε, φωτογραφικά, ότι για να διοριστεί ένας εκπαι-
δευτικός στα σχολεία ειδικής αγωγής, ήταν απαραί-
τητο, ανάμεσα σε άλλα, ένα Σεμινάριο 400 ωρών. Από
τη στιγμή εκείνη, με «ταχύτητα φωτός» που θα τη ζή-
λευε ακόμη και η πιο ευέλικτη επιχείρηση, οργανώ-
θηκαν τέτοια σεμινάρια, από διάφορους φορείς (Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας, Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρική
Κλινική, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών, κλπ) δεκάδες «ταχύρρυθμα και ετήσια» σε-
μινάρια, από το Κιλκίς μέχρι την Αθήνα και τον Πει-
ραιά και από τη Χίο και τη Μυτιλήνη μέχρι το Βόλο
και τη Θεσσαλονίκη, με υψηλότατο κόστος, από 1.700
έως 2.500 ευρώ.

Εδώ και μια δεκαετία, λοιπόν, με θεσμοθετημένο
τρόπο το ΥΠΠΕΘ από τη μια έκλεινε το μάτι στα Πα-
νεπιστήμια και σε διδάσκοντες δείχνοντάς τους τον
τρόπο να «βγάλουν το ψωμί τους μόνοι τους» και να
μην απαιτούν τη δημόσια χρηματοδότηση και από την
άλλη έκανε ένα ακριβοπληρωμένο εμπόριο ελπίδων,
με ακροατήριο χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους, που
γίνονταν αντικείμενο οικονομικής και προσωπικής
εκμετάλλευσης στην πορεία διεκδίκησης μιας θέσης
στο δημόσιο σχολείο.

Σήμερα είναι φανερό ότι η διαμορφούμενη κατά-
σταση λειτουργούσε σαν πειραματικό εργαστήρι για
ευρύτερες ιδιωτικοποιήσεις και επιχειρηματικές δρά-
σεις σ’ όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.
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Τα “χρυσά”
προγράμματα 
επιμόρφωσης!



γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
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η ΘΕΣ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΣ; ΠΛΗΡΩΣΕ!
Η Ένωση Φυσικών συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς

τους φορείς που εδώ και πάνω από εικοσαετία
διοργανώνει τέτοια σεμινάρια, και περίπου μια δε-
καετία διοργάνωσε πολλά σεμινάρια με πληρωμή
(1700 – 2.200 ευρώ) που αφορούσαν στην Ειδική
Αγωγή. 

Μάλιστα, αν έριχνε κανείς μια ματιά τα προηγού-
μενα χρόνια στην ηλεκτρονική σελίδα της θα διαπί-
στωνε ότι δεν υπήρχε ρύθμιση του Υπουργείου Παι-
δείας που αφορούσε σε κριτήρια πρόσληψης ή επι-
λογής προσωπικού το οποίο να μην προσφέρεται από
την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (σε συνεργασία πάντα
με κάποιον φορέα) με δίδακτρα! Θεσμοθετείται ο δια-
γωνισμός των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ); Η ΕΕΦ οργα-
νώνει σεμινάρια παιδαγωγικών και γνωστικού αντι-
κειμένου για τους πτυχιούχους Φυσικούς που θέλουν
να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Αντίτιμο; Πάνω από
2.000 ευρώ. Βάζει η προηγούμενη ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας κριτήριο τη γνώση της γραφής Braille
για την πρόσληψη εκπαιδευτικών σε σχολεία τυφλών
παιδιών; Η Ε.Ε.Φ προσφέρει Σεμινάριο 50 ωρών της
γραφής Braille με δίδακτρα. Για την Ειδική Αγωγή το
ίδιο. Ετοιμάζεται κρίση/επιλογή στελεχών από το
Υπουργείο Παιδείας; Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών
διοργανώνει (σε συνεργασία με το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Πα-
νεπιστήμιο) Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ
και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 250 ωρών με δί-
δακτρα 900 ευρώ! 

Τι συμβαίνει; Πως καταλήξαμε να ιδιωτικοποιούνται
«προσόντα» που μέχρι πριν από λίγο προσφέρονταν
δωρεάν από το δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από άλλους
δημόσιους φορείς; Πως γίνεται η πρόσληψη στη σχο-
λική εκπαίδευση ή η επιλογή εκπαιδευτικών για στε-
λέχωση της εκπαίδευσης να «ξεκλειδώνει» με σεμι-
νάρια που πρέπει να πληρωθούν ακριβά;

Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010
(Υπουργοί Παιδείας η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κων-
σταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Ανδρέας Λοβέρδος
κλπ), για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου Ελλη-
νικού Κράτους, δίνεται η δυνατότητα, μέσω αυτών
των προγραμμάτων, να χορηγούνται ακαδημαϊκοί τίτ-
λοι και επαγγελματικές πιστοποιήσεις με υψηλότατο
κόστος για τους συμμετέχοντες. Μάλιστα, σύμφωνα
με καταγγελίες επιμορφούμενων, της ΟΛΜΕ, της
ΔΟΕ, του Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων Δασκάλων
και Νηπιαγωγών του Μαρασλείου κλπ, στα σεμινάρια
αυτά ο δημόσιος έλεγχος ήταν ανύπαρκτος, ο αριθ-
μός των συμμετεχόντων ήταν διαρκώς αυξανόμενος,
ενώ ορισμένα συρρικνώνονταν
στο εξάμηνο και η επιμόρφω-
ση «στριμώχνοταν σε «αγχω-
μένα» Σαββατοκύριακα με
9ωρα και 10ωρα μαθήματα
από πόλη σε πόλη σε όλη την
Ελλάδα.

Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ
Αξίζει κανείς να παρακολουθήσει πως μεθοδεύτηκε

όλη αυτή η ιστορία. Τα θέματα των Σεμιναρίων συν-
δέονταν σχεδόν πάντα με τα κριτήρια προσλήψεων.
Ακούγονταν ότι στα Διαπολιτισμικά σχολεία θα προσ-
λαμβάνονται όσοι έχουν ανάλογη εξειδίκευση; Δημι-
ουργείται Σεμινάριο που παρέχει Βεβαίωση για τη
Διαπολιτισμική εκπαίδευση! Ακούγονταν ότι για την
πρόσληψη στα ειδικά σχολεία θα «μετράει» μια ανά-
λογη εξειδίκευση ή η νοηματική γλώσσα ή η γνώση
της γραφής Braille; Οργανώνονταν ανάλογα Σεμινάρια
με ανάλογες Βεβαιώσεις. Το παράξενο είναι ότι οι
προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας έρ-
χονταν να επικυρώσουν κάθε φορά με νόμο την πρόσ-
ληψη εκπαιδευτικών που ανάμεσα σε άλλα θα είχαν
και τη Βεβαίωση παρακολούθησης ανάλογων Σεμι-
ναρίων. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα νομοθεσία
δεν προέβλεπε τη «χρήση» ανάλογης «Βεβαίωσης»,
τότε ξεσηκώνονταν όσοι «εξειδικεύθηκαν» από τα
γνωστά Σεμινάρια και απαιτούσαν να μοριοδοτηθούν
τα προσόντα που με τόσο κόπο και χρήμα απέκτησαν!

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ζητά 300€ από εκπαιδευτικούς 
για πρόγραμμα επιμόρφωσης

Με την 1097/15-6-2017 απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβα-
νάκη συστάθηκε άμισθη επιτροπή «προκειμένου να
επεξεργαστεί το πλαίσιο (προϋποθέσεις και περιεχό-
μενο) παιδαγωγικής επιμόρφωσης μονίμων εκπαιδευ-
τικών ΤΕ01 και ΔΕ01». Η επιμόρφωση αφορά τους εκ-
παιδευτικούς των παραπάνω κλάδων στο πλαίσιο του
προαπαιτούμενου παιδαγωγικού τίτλου για το διορισμό
των παραπάνω κλάδων στην εκπαίδευση, όπως αυτό
ορίζεται απ’ τα νομοθετικά πλαίσια του 1985 και του
2008. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί ως ετήσιο πρό-
γραμμα παιδαγωγικής επιμόρφωσης στην Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και θα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποι-
ητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας».

Ακολούθως η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε ανακοίνωση-πρό-
σκληση, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς των
κλάδων ΤΕ/ΔΕ, που δεν έχουν το προαπαιτούμενο παι-
δαγωγικό τίτλο και έχουν συμπεριληφθεί στην εγκε-
κριμένη λίστα του ιδρύματος, να καταθέσουν, εκτός
των υπόλοιπων δικαιολογητικών, και το ποσό των 300
ευρώ για τη συμμετοχή τους στο Α’ εξάμηνο του ετή-
σιου προγράμματος επιμόρφωσης.

Η ΟΛΜΕ σε καταγγελία της επισημαίνει ότι το
Υπουργείο Παιδείας έχει την αποκλειστική υποχρέω-

ση να παρέχει αυτή τη δυ-
νατότητα της προαπαιτού-
μενης παιδαγωγικής επάρ-
κειας στους μόνιμους εκ-
παιδευτικούς που το ίδιο
διόρισε δωρεάν.  
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Η Έκθεση έχει βασικό κορμό νόμους
προηγούμενων κυβερνήσεων, συγκεκρι-
μένα το Ν. 3848/2010 και το Ν. 4186/2013
που ψηφίστηκαν επί Υπουργίας Διαμαν-
τοπούλου και Αρβανιτόπουλου αντίστοιχα,
βάσει των οποίων, δικαίωμα για διορισμό
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν
απόφοιτοι που είναι κάτοχοι του Π.Π.Δ.Ε.
(με ισχύ για τους εισαχθέντες το 2013-
14). Να σημειώσουμε ότι πριν την ψήφιση
των δύο αυτών νόμων, οι απόφοιτοι των
λεγόμενων «καθηγητικών» σχολών με την
απόκτηση του πτυχίου τους είχαν το δι-
καίωμα (μετά από εξετάσεις ή χωρίς) να
διορισθούν στην Δευτεροβάθμια. Δηλαδή
το πτυχίο ήταν συνδεδεμένο με το δικαίω-
μα εργασίας στη Δευτεροβάθμια, που σή-
μαινε ότι το πτυχίο κάλυπτε την παιδαγω-
γική επάρκεια. Αυτό δεν ίσχυε για τους
αποφοίτους μη «καθηγητικών» σχολών
(π.χ. Kοινωνιολογίας, Oικονομικών Tμη-
μάτων κ.ά.), γιατί για το διορισμό τους στη
Δευτεροβάθμια ήταν πάντα απαραίτητο το
πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτι-
κής επάρκειας που χορηγείτο από την
ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από φοίτηση ενός έτους
και με καταβολή διδάκτρων. 

Συνεπώς, οι δύο νόμοι αφορούν ουσια-
στικά τους αποφοίτους των «καθηγητι-
κών» σχολών, με αποτέλεσμα το βασικό
επαγγελματικό δικαίωμά τους, που στη-
ρίζεται στην παιδαγωγική επάρκεια, να
αποσυνδέεται από το πτυχίο, και να χο-
ρηγείται ως πιστοποιητικό μέσα από δο-
μές είτε πανεπιστημιακές, είτε εξωπα-
νεπιστημιακές (βλ. ΑΣΠΑΙΤΕ), είτε με την

απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος
στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον
σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους οι
τότε κυβερνήσεις ανέθεσαν στο Υπουρ-
γείο Παιδείας την ευθύνη έγκρισης των
πανεπιστημιακών προγραμμάτων που
παρέχουν την παιδαγωγική επάρκεια,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ι.Ε.Π.,
με συνεχή αξιολόγηση ανά 4 χρόνια (με
την πρώτη αξιολόγηση τον πρώτο χρόνο!).
Σε πολλές Σχολές, όπως στη Φιλοσοφική
του ΕΚΠΑ, αναμορφώθηκαν όλα τα προ-
γράμματα σπουδών (με ΦΕΚ του 2014),
έτσι ώστε, εφόσον παρακολουθεί κανείς
συγκεκριμένα μαθήματα να λαμβάνει το
πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.
Με βάση αυτό, το εκάστοτε Υπουργείο,
δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση, παρεμ-
βαίνει ανοικτά πλέον στα προγράμματα
σπουδών Τμημάτων/Πανεπιστημίων, κα-
ταργώντας ουσιαστικά την ακαδημαϊκή
αυτοτέλειά τους.

Η πρόσφατη έκθεση του Ι.Ε.Π. επί
Υπουργίας Γαβρόγλου, επεκτείνει τις
βασικές διατάξεις των δύο προηγούμε-
νων νόμων: 

• δημιουργώντας νέες παράλληλες δο-
μές μέσα στα πανεπιστήμια για τη χορή-
γηση του πιστοποιητικού (Ειδική Δομή /
Ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης),

• υποβαθμίζοντας περαιτέρω τα πτυχία
των «καθηγητικών» σχολών, μιας και το
πιστοποιητικό δεν είναι απαραίτητο μόνο
για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του
ΑΣΕΠ, αλλά για διδασκαλία ακόμη και σε

ιδιωτικούς φορείς, π.χ. φροντιστήρια,
• επιβάλλοντας δίδακτρα και σε προ-

πτυχιακούς φοιτητές ακόμη που θα πα-
ρακολουθούν το πρόγραμμα για την από-
κτηση του πιστοποιητικού, παράλληλα με
την ήδη επιβαλλόμενη καταβολή διδά-
κτρων σε αποφοίτους άλλων Τμημάτων
και Σχολών,

• αυξάνοντας το εύρος των μαθημάτων
που διδάσκει ένας εκπαιδευτικός (πχ. ο
Φυσικός να διδάσκει και Χημεία και Βιο-
λογία κ.λπ. σε λίγο ο Οικονομολόγος να
διδάσκει Μαθηματικά, ο Κοινωνιολόγος
Ιστορία, δηλαδή τελικά εκπαιδευτικός
παντός καιρού και αντικειμένου!),

• αναδεικνύοντας το Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (άμεσα ελεγχόμενο
από το Yπουργείο) στο θεσμό εκείνο που
όχι μόνο θα διατυπώνει γνώμη προς το
Υπουργείο (σύμφωνα με τους προηγούμε-
νους νόμους), αλλά θα διαμορφώνει και
το πλαίσιο που θα κινούνται τα προγράμ-
ματα σπουδών τα οποία αφορούν τα παι-
δαγωγικά και διδακτικά μαθήματα. Με άλ-
λα λόγια το Ι.Ε.Π. θα διαμορφώνει το πλαί-
σιο των προγραμμάτων των μαθημάτων,
τα πανεπιστήμια θα το εξειδικεύουν και
μετά το Υπουργείο θα το εγκρίνει αφού θα
πάρει πάλι τη γνώμη του Ι.Ε.Π. (Με άλλα
λόγια, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει!),

• επιβάλλοντας νέα αξιολόγηση και
μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού
μετά τον πρώτο χρόνο διορισμού, την λε-
γόμενη εισαγωγική επιμόρφωση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως άλ-
λωστε και οι προηγούμενες, πατάνε πάνω

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Σε σχέση με το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την αναδιάρθρωση στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση προωθώντας και διευρύνοντας πολιτικές της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και του
ΔΝΤ. Μετά το Ν. 4485/2017 (νόμος Γαβρόγλου), σειρά έχει η περαιτέρω προώθηση προ-
γραμμάτων κατάρτισης, επανακατάρτισης, επιμόρφωσης αποφοίτων, αλλά και φοιτητών.

Μετά και την τυπική θεσμοθέτηση των Κέντρων Δια Βίου Εκπαίδευσης σε κάθε πανεπιστή-
μιο (δομή που ήδη λειτουργούσε εδώ και χρόνια σε πολλά πανεπιστήμια), υποβλήθηκε Έκ-

θεση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προς το Υπουργείο Παιδείας για
την απόκτηση «Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (Π.Π.Δ.Ε.) απ’

όλους τους αποφοίτους που θέλουν να εργαστούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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η στην υπαρκτή ανάγκη για απόκτηση παι-
δαγωγικής και διδακτικής παιδείας απ’
όλους όσοι θέλουν να εργαστούν στην εκ-
παίδευση, για να προωθήσουν, τελικά,
περαιτέρω νεοφιλελεύθερες αναδιαρ-
θρώσεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με
το «όραμα» της κυβέρνησης για το δη-
μόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του,
που είναι και το «όραμα» της Ε.Ε. και του
ΟΟΣΑ: επιβολή ελαστικών σχέσεων ερ-
γασίας, σταδιακό πάγωμα διορισμών, συ-
νεχής επιμόρφωση, κατάρτιση, επανακα-
τάρτιση με δίδακτρα, συνεχής αξιολόγη-
ση τιμωρητικού χαρακτήρα και κατάργη-
ση του εκπαιδευτικού που διδάσκει το
αντικείμενό του (ειδικά το τελευταίο ανα-
φέρεται ρητά και στο πόρισμα της «επι-
τροπής Λιάκου»).

Επιπλέον, ακολουθώντας τις οδηγίες
του ΟΟΣΑ αλλά και της Ε.Ε., η συνεχώς
αυξανόμενη μείωση της χρηματοδότησης
της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
οδηγεί στην επιβολή διδάκτρων για τη
λειτουργία όλων αυτών των προγραμμά-
των μέσα στις δομές του πανεπιστημίου.
Με αποτέλεσμα, αντί τα πανεπιστήμια να
χρηματοδοτούνται από την Πολιτεία, να
χρηματοδοτούνται τελικά από τους ελα-

στικά εργαζόμενους, τους φοιτητές και
τους άνεργους! Τεράστια είναι η ευθύνη
και των ίδιων των μελών ΔΕΠ που εμπλέ-
κονται στη διαδικασία εμπορευματοποί-
ησης του πανεπιστημίου.

Απέναντι σ’ αυτή τη λογική και πρακτι-
κή ιδιωτικοποίησης - εμπορευματοποί-
ησης - οικονομικού κανιβαλισμού, υπάρ-
χει πρόταση για το πρόβλημα της παιδα-
γωγικής επάρκειας: Η αναγκαία παιδα-
γωγική και διδακτική παιδεία που πρέπει
να έχουν οι απόφοιτοι «καθηγητικών»
σχολών, που θα εργαστούν στην Εκπαί-
δευση, να παρέχεται στις προπτυχιακές
σπουδές. Ήδη έχουν γίνει βήματα τα τε-
λευταία χρόνια με την προσθήκη παιδα-
γωγικών μαθημάτων. Θα μπορούσαν να
έχουν γίνει πολύ περισσότερα εάν δεν
υπήρχαν οι μνημονιακές περικοπές σε
προκηρύξεις θέσεων. Συνεπώς το πρό-
βλημα της ελλιπούς παιδαγωγικής παι-
δείας θα μπορούσε να λυθεί με άλλους
τρόπους, ώστε να μην καταργούνται βα-
σικά επαγγελματικά δικαιώματα. Οι δε
απόφοιτοι «μη καθηγητικών» σχολών,
που θέλουν να διορισθούν στην εκπαίδευ-
ση, θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα
επιλογής των αναγκαίων παιδαγωγικών

μαθημάτων από τα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Η πρόταση αυτή εξασφαλίζει ότι δεν θα
υπάρχει «φιλτράρισμα» και απόρριψη
φοιτητών, αλλά όλοι οι φοιτητές των «κα-
θηγητικών» σχολών και όσοι φοιτητές εν-
διαφέρονται από τις άλλες σχολές θα
μπορούν να έχουν την αναγκαία παιδαγω-
γική και διδακτική παιδεία. Και αυτό ανε-
ξάρτητα από το θέμα των διδάκτρων.
☞ Αντιστεκόμαστε στη μετατροπή του

Πανεπιστημίου σε οίκο εμπορίου και συν-
τονιζόμαστε με τους φοιτητές και με τους
συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης. 

25 Οκτωβρίου 2017
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Αρχή της σχολικής χρονιάς, ένας εκπαιδευτικός αποσπα-
σμένος στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης παρουσιάζεται
στο σχολείο του. Μετά τις κλασικές ερωτήσεις γνωριμίας

από τους συναδέλφους του, ακολουθεί η πιο αναπάντεχη ερώ-
τηση που θα μπορούσε να περιμένει κάποιος. «Εσύ σε ποιο
σύλλογο θα γραφτείς; Στο Θεοτοκόπουλο ή στον Καζαντζάκη;»
Η απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Και
συνεχίζεται η επεξήγηση... «Ξέρεις εδώ στο Νομό Ηρακλείου
υπάρχουν 3 σύλλογοι, δύο στο βόρειο μέρος του νομού και ένας
στο νότιο»! Δηλαδή στον ίδιο χώρο εργασίας, στον ίδιο σύλ-
λογο διδασκόντων, απευθυνόμενα στους ίδιους ανθρώπους,
υπάρχουν δύο διαφορετικά σωματεία από τα οποία καλείσαι
να διαλέξεις ποιο θέλεις να σε εκπροσωπεί! Και αν και κά-
ποιος το διαχωρισμό λόγω γεωγραφικών κριτηρίων μπορεί να
τον κατανοεί, λόγω μεγάλης έκτασης του νομού ή περίπλοκου
γεωγραφικού ανάγλυφου, η ύπαρξη δύο συλλόγων για την ίδια
περιοχή μπορεί και να αποτελεί πανελλήνια πρωτοτυπία. 

Στο Νομό Ηρακλείου, λοιπόν, με μία πρόχειρη αναζήτηση
μαθαίνουμε ότι από τις αρχές σχεδόν του 20ου αιώνα υπήρξε
ένας σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
Θεοτοκόπουλος, ο οποίος κάποια στιγμή το 1977 διασπάστηκε
σε δύο με τη δημιουργία του συλλόγου Ν. Καζαντζάκης. Με
μια φράση που μας πληροφορεί ότι «Ο Ενιαίος Σύλλογος με
την επωνυμία Διδασκαλικός Σύλλογος Ν. Ηρακλείου διασπά-
στηκε με την ίδρυση του Συλλόγου “Ν. Καζαντζάκη” από μι-
κρή ομάδα μετεκπαιδευθέντων δασκάλων.» Έτσι απλά μια
ομάδα εκπαιδευτικών αποφάσισε, όχι απλά να εγκαταλείψει
το σωματείο της, αλλά να λειτουργήσει διασπαστικά και να δη-
μιουργήσει ένα δικό της, που θα απευθύνεται όμως στους ίδι-
ους εργαζόμενους. Στην πορεία του χρόνου, και μετά από συ-
ζητήσεις με συναδέλφους, ενημερωνόμαστε ότι ο “Καζαντζά-
κης” είναι ο σύλλογος που δημιουργήθηκε από την ανάγκη αν-
θρώπων “δεξιάς” ιδεολογίας (χωρίς φυσικά οι ίδιοι να το απο-
δέχονται, αλλά είναι προφανές από τη δράση τους) να προβλη-
θούν και να τορπιλίσουν τον παλιό σύλλογο, του οποίου δεν
καταφέρνανε να αναλάβουν τα ινία. 

Δεν θα αναζητήσουμε στην παρούσα φάση κάτω από ποιες
συνθήκες συνέβη αυτό. Αυτό που πρέπει να δούμε και το οποίο
έχει διαχρονική αξία είναι το ποιους εξυπηρετεί η διάσπαση
των εργαζομένων σε σωματεία που έχουν την ίδια στην ουσία
απεύθυνση, και αυτή είναι προς όλους τους εκπαιδευτικούς
του βόρειου Ηρακλείου. Ποιους εξυπηρετεί λοιπόν η ύπαρξη
στον ίδιο εργασιακό χώρο δύο πρωτοβάθμιων σωματείων, που
έχει σαν αποτέλεσμα την σύγχυση μεταξύ των εργαζομένων,
ακόμα και στα πιο απλά ζητήματα, όπως είναι η συμμετοχή σε
μια στάση εργασίας; Ποιους συμφέρει στο ίδιο σχολείο να μη
μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συντονίσουν τη δράση τους όλοι
μαζί για να το κλείσουν σε μια απεργία, αφού συνήθως ο ένας
από τους δύο συλλόγους δεν συμμετέχει σε αυτή; Πόσο προ-
βληματική καθίσταται η συνδικαλιστική δράση σε ένα περι-
βάλλον που οι μισοί συνάδελφοι όταν γίνεται μια ενημέρωση
ψάχνονται για τον αν αυτά που λέγονται τα στηρίζει ο ένας σύλ-
λογος ή ο άλλος σύλλογος ή και οι δύο μαζί; Άραγε πόσο ενω-

μένα μπορεί να δράσει ένας σύλλογος διδασκόντων όταν για
τα πιο απλά ζητήματα που προκύπτουν δεν ξέρει σε ποιο σω-
ματείο πρέπει να αναζητήσει στήριξη; Στα σοβαρά ζητήματα
του κλάδου, όπως στο θέμα της αξιολόγησης για παράδειγμα,
είναι τρομερά προβληματικό στο ίδιο σχολείο να χωρίζονται
μεταξύ τους συνάδελφοι που τάσσονται κατά της αξιολόγησης
γιατί ο ένας από τους δύο ανήκει σε σύλλογο που συμφωνεί
με αυτή. Όλα τα παραπάνω εύλογα ερωτήματα, κι ακόμα πε-
ρισσότερα, αποτελούν απορίες της πλειοψηφίας των συναδέλ-
φων που πλέον έχουν σχεδόν «συνηθίσει» αυτή την προβλη-
ματική κατάσταση.

Αποτελεί ιστορικό κεκτημένο η επιτυχία του εκπαιδευτικού
κινήματος όταν έδρασε συλλογικά και μαζικά. Αν θέλουμε λοι-
πόν να αναδείξουμε τις αιτίες που γέννησαν αυτή τη διάσπαση
και που ακόμα και σήμερα θέλουν να τη διατηρούν δεν χρει-
άζεται να σκεφτούμε περίπλοκα και σίγουρα πρέπει να κοιτά-
ξουμε τι συμβαίνει και στους δύο συλλόγους. Τρεις “λογικές”
αναδεικνύονται να επιθυμούν την παραμονή των εργαζομένων
σε κλίμα διάσπασης, και θα λέγαμε ότι και οι τρεις μπορούν
να δρουν αρμονικά χωρίς να συγκρούονται μεταξύ τους.

Η πρώτη είναι η λογική του «κυβερνητικού συνδικαλισμού».
Δηλαδή του συνδικαλισμού που αντί να παίρνει θέση και μέ-
τωπο απέναντι στην επιχειρούμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική
του υπουργείου και της κυβέρνησης, στέκεται αρωγός της προ-
σπάθειας υποβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας. Στην ουσία
του ο κυβερνητικός συνδικαλιστής δρα απέναντι στο κίνημα
και σαν υπονομευτής των αγώνων που λόγω της πίεσης της
βάσης του σωματείου εξαγγέλλει.

Η δεύτερη είναι η λογική της αντιπολίτευσης που δεν έχει
στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων, αλλά
την αγωνία να αναλάβει τα ινία του σωματείου, με μόνο στόχο
να εξυπηρετήσει τα δικά της πολιτικά συμφέροντα, είτε με το
μανδύα της απολιτίκ νοοτροπίας, είτε με τη λογική της πελα-
τειακής ψήφου. Ένα διασπασμένο σωματείο που υποτάσσεται
σε τέτοιου είδους νοοτροπίες είναι καταδικασμένο να μένει
θεατής απέναντι στη βάρβαρη πολιτική των εκάστοτε κυβερ-
νήσεων της υποτέλειας και της εξάρτησης.

Η τρίτη λογική είναι αυτή, που πίσω από τη δημιουργία ενός
άλλου «ταξικού» σωματείου μόνο από αυτούς που θεωρούν
ότι είναι οι «πραγματικοί εκφραστές της εργατιάς», δεν κάνουν
άλλο από το να αναπαράγουν τη γραμμή της διάσπασης, της
ήττας και τελικά τη λογική της ανάθεσης με «άλλο χρώμα». Η
λογική που λέει “στηρίξτε μας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυ-
χο”, που ζητάει την ύπαρξη του σωματείου, απλά ως σωματείο
σφραγίδα, και όχι ως πεδίο πραγματικής διαπάλης και δια-
μόρφωσης απόψεων και συλλογικών διεκδικήσεων. Αυτές εί-
ναι οι δυνάμεις που αδιαφορούν για την ενότητα του σωματείου,
δημιουργώντας δικά τους παραρτήματα κομματικής γραμμής,
βάζοντας πάνω από τα ίδια τα σωματεία το κομματικό τους
συμφέρον και καλώντας τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε
κομματικές στην ουσία συγκεντρώσεις. Με αυτό τον τρόπο επι-
τυγχάνουν τη σιωπηρή αποκήρυξη του ίδιου του σωματείου
στις συνειδήσεις των συναδέλφων και διασπούν εκ βάθρων το

Ποιους εξυπηρετεί 
η ύπαρξη δύο σωματείων στον ίδιο χώρο δουλειάς;



γράφει ο Βάιος Κανδήλας
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Aντίστροφη σεισάχθεια
Του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα

Τηλέφωνο το μεσημέρι ξαπλωμένος
ο άνθρωπος τότε του μόχθου δέχτηκε ως φως.
Ξυλοστεκούμενη παντού προβάλλονταν ευημερία
στης ζωής τον κινηματογράφο και στις πλατείες του χωριού.

Στην «ισχυρή Ελλάδα» άντε να καταλάβεις
τραπεζίτες φουσκωτούς καφέ κι αντζέτηδες.
Άβολα μεροκαματιάρηδες στα μάτια κοιτούσαν
«το επιχειρείν» του πατριώτη που αληθώριζε στους δείκτες.

Τώρα οι ροζάνθρωποι, που σε δυό ταμπλό τότε
γραμμές τράβαγαν, ζωή σκίτσαραν «ενωτικά»,
γνήσιοι υποχθόνιοι, κουτσή παρέλαβαν εξουσία.
Μ’ ακόμα επιμένουν: «ασήμωσε, τη μοίρα σου να πω»…

Κλάπηκε ακόμα κι η φίλη η σεισάχθεια.
Κι οι αγαθές ψυχές, ως κοκκινοσκουφίτσες
με ροζανθρώπους μίλαγαν στης πολιτικής το δάσος.
Η φίλη σήμερα, αντίστροφα, λέχθηκε πλειστηριασμός…
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η ίδιο το εκπαιδευτικό κίνημα. Γιατί στο κίνημα που δεν
διεκδικεί πραγματικά και με ταξικό χαρακτήρα τα δι-
καιώματα των συναδέλφων ο μόνος στόχος πρέπει να
είναι η αλλαγή των συσχετισμών στη βάση του και όχι
η αποκήρυξή του σωματείου και η προσπάθεια δημι-
ουργίας άλλου “πιο ταξικού”.

Αλλά ακόμα κι αν όλοι οι παραπάνω είχανε τις πραγ-
ματικά καλύτερες προθέσεις για το καλό του κλάδου,
των εργαζομένων και του εκπαιδευτικού κινήματος, ή
είχαν στους κόλπους τους ανθρώπους που επιδιώκουν
το καλύτερο δυνατό για το συνάδελφό τους δεν πρέπει
να ζουν με αυταπάτες. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε
όλους, άσχετα με το τι επιδιώκει ο καθένας, ότι η ύπαρ-
ξη δύο σωματείων στον ίδιο χώρο δουλειάς, που απευ-
θύνονται στους ίδιους ανθρώπους, και συγκεκριμένα
στους ίδιους εκπαιδευτικούς, κρατούν διασπασμένο
ένα ολόκληρο σύλλογο διδασκόντων, ένα ολόκληρο
σχολείο κατακερματισμένο, μπροστά στις αγωνίες και
τους αγώνες που μαζικά πρέπει να δώσουμε.

Σε όλα αυτά λοιπόν κανένας συνεπής με το εκπαι-
δευτικό κίνημα συνάδελφος δεν πρέπει να μένει απα-
θής. Η ύπαρξη δύο σωματείων στον ίδιο χώρο εργασίας
λειτουργεί καθαρά λικβινταριστικά.

Λύση στο πρόβλημα του διασπασμένου σωματείου
μπορεί και πρέπει να υπάρξει. Όλοι να απαιτήσουμε
την άμεση επανασύνδεση του συλλόγου σε ένα ενιαίο
μαζικό σωματείο, που να μπορεί να εκφράζει και να
προασπίζει τα συμφέροντα όλων. Στο βαθμό μάλιστα
που και η ΔΟΕ αναγνωρίζει τα δυο σωματεία χωρίς να
θέτει προβληματισμούς ή να επιχειρεί την ενοποίησή
τους πρέπει να γίνει αίτημα ολόκληρου του εκπαιδευ-
τικού κινήματος και στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό
μας όργανο η επανένωση των δύο σωματείων. Και μην
περιμένουμε το ποιος θα κάνει πρώτος την κίνηση της
επανένωσης. Πρέπει να γίνει πάγιο αίτημα της βάσης
και των δύο σωματείων και να αναδεικνύεται σε κάθε
ευκαιρία (σε ενημερώσεις στα σχολεία από μέλη των
συλλόγων, στη συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, κλπ)
το ζήτημα της επανένωσής τους και η από κοινού αγω-
νιστική συμπόρευση όλων στον αγώνα για την ικανο-
ποίηση των θέσεων που θέτει εδώ και χρόνια το εκ-
παιδευτικό κίνημα. 

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερεί από τους ερ-
γαζόμενους την έκφραση των αιτημάτων τους μέσα από
την καθολική συμμετοχή τους σε ένα ενιαίο πρωτοβάθ-
μιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σωματείο. 

Εκεί θα φανεί ποιες δυνάμεις στηρίζουν πραγματικά
το εκπαιδευτικό κίνημα και κινούνται προς την αλλαγή
των συσχετισμών, προς την υπεράσπιση κάθε συνά-
δελφου που θίγεται, προς την ανάγκη για μαζική συμ-
μετοχή στον αγώνα και ποιες δυνάμεις δρουν σαν κυ-
βερνητικά φερέφωνα ή βολεύονται στις πελατειακές
τους σχέσεις ή δεν τολμούν να συμπορευτούν σε κοινό
μέτωπο με όλους τους συναδέλφους, αλλά προτιμούν
να λειτουργούν διασπαστικά πίσω από την υποκρισία
της «ταξικότητας» του «αγώνα» τους.

επανεκδόθηκε και 

κυκλοφορεί



Ανήκω σε κείνους (τους λίγους) που από
την πρώτη στιγμή εκτίμησαν πως η τωρινή
ηγετική ομάδα του υπουργείου παιδείας είναι
ομάδα έκτακτης ανάγκης, ομάδα που θα πατήσει στην “κοινή γνώμη”
για να επιταχύνει αλλαγές στην Εκπαίδευση, που δεν μπορούσαν να
προχωρήσουν άλλες ηγεσίες λόγω συγκεκριμένων δεσμεύσεων και
κοινωνικών εκπροσωπήσεων. Και αυτό το λέγαμε κόντρα στα σενάρια
που έβλεπαν το “κάτω από το τραπέζι” ως πρωταγωνιστή της πολιτι-
κής. Όχι, όλα είναι πάνω στο τραπέζι, ανοιχτά και καθαρά για όποιον
έχει μάτια να τα δει.

Αφορμή για το μικρό αυτό σημείωμα είναι το εκπαιδευτικό ρεπορ-
τάζ, σύμφωνα με το οποίο, μέσα σ’όλα τα άλλα, εμφανίζεται ως επεί-
γουσα η κατάργηση των περιβόητων Πανελλαδικών Εξετάσεων και
μάλιστα υπάρχει και η σχετική πίεση από τους ιμπεριαλιστικούς θε-
σμούς προς την κατεύθυνση αυτή. Μισό λεπτό! Αυτό δεν ήταν αίτημα
της Αριστεράς, αίτημα που αγκάλιαζε η πλειονότητα της κοινωνίας;
Πώς είναι δυνατό να πιέζουν τα αφεντικά για την ικανοποίησή του; Ας
επιχειρήσουμε να λύσουμε αυτήν την καταραμένη αντίφαση, μπας και
βγάλουμε άκρη.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η συνδικαλιστική Αριστερά από τη Με-
ταπολίτευση και δώθε αποτελούσε τον αριστερό πόλο της ομαλότητας.
Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις της, όχι μόνο δεν παραβίασαν ποτέ την
κοινωνική συμφωνία, μα στην πραγματικότητα λειτουργούσαν διορθω-
τικά ή ως λαϊκός μοχλός πίεσης απέναντι στο Κράτος. Εδώ δεν ισοπε-
δώνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκαν αγώνες, πολλές φορές
ηρωικοί, από την πλευρά του κινήματος των εργαζομένων στην Εκπαί-
δευση, μα ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση δεν αναπληρώνουν τις πο-
λιτικές αδυναμίες. Οι προτάσεις μας για την Εκπαίδευση ήταν πάντα
προτάσεις που επιχειρούσαν να διευρύνουν τη βασική υπόσχεση του
Κράτους, “Παιδεία για όλα τα παιδιά”, να σπάσουν τους υφιστάμενους
ταξικούς φραγμούς μέσα στο πλαίσιο αυτής της υπόσχεσης, να εμπο-
δίσουν τη δημιουργία νέων, πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτά όμως, κάποτε.

Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η κυβέρνηση που σπάει,
χωρίς ακόμη να έχει ανοίξει ρουθούνι, τη βασική υπόσχεση του Κρά-
τους. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτό που δεν τόλμησαν να
κάνουν τα ιερά τέρατα του δεξιού και σοσιαλδημοκρατικού νεοφιλε-
λευθερισμού που πέρασαν από το υπουργείο παιδείας. Στο παρελθόν,
οι μάχες δινόταν εντός του πλαισίου “Παιδεία για όλα τα παιδιά”, οι
από πάνω προσπαθούσαν να το περιορίσουν, εμείς να το διευρύνουμε.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να ξεμπερδέψει με το πλαίσιο αυτό, και
μάλιστα με σύμμαχο την κοινή γνώμη και τα εξαθλιωμένα λαϊκά στρώ-
ματα, και με ιδεολογικό προκάλυμμα τα συνθήματα του κινήματος, γυ-
ρισμένα τα μέσα-έξω.

Το Σχολείο μετατρέπεται σε ένα Κέντρο Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
όπου ο μαθητής (ή γονέας;) πελάτης θα χτίζει το βιογραφικό του (ή
του παιδιού του;). Αποτελεί αντικείμενο επόμενου σημειώματος η με-
λέτη καθεμιάς από τις περιπτώσεις που συντείνουν σε κάποια από-
δειξη γι’αυτό, μα μπορούμε προς το παρόν να πούμε ότι το κυρίαρχο
στοιχείο είναι το τσάκισμα του ενιαίου χαρακτήρα της Εκπαίδευσης,
με τα σεμινάρια, προγράμματα, πιστοποιήσεις να αντικαθιστούν τη
συστηματική διδασκαλία των αντικειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμ-
ματος. Αυτή η αλλαγή δεν αφορά όλα τα παιδιά, μα μόνο εκείνα που
μπορούν να περάσουν το ταξικό κόσκινο. Τα υπόλοιπα οδηγούνται
εκτός τυπικής εκπαίδευσης, στα διάφορα προγράμματα μαθητείας/κα-
τάρτισης, όπου υπάρχει και η υπόσχεση κάποιου χαρτζιλικιού ή και
πιστοποίησης. Με λίγα λόγια, η μεγάλη μάζα των παιδιών θα οδηγηθεί
πίσω στη “λίθινη εποχή” του μαθητευόμενου, του κάλφα, και θα απο-
τελεί ένα στρατό βραχυπρόθεσμα εξειδικευμένων, ημιαπασχολούμε-
νων ή εφεδρικών εργατών. 

Για την άλλη μερίδα, εκείνη των ανώτερων ή των ακόμη όχι εξα-

θλιωμένων στρωμάτων, υπάρχει το Νέο Λύ-
κειο (ή “Σχολείο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης”, όπως ακούσαμε να λέγεται…

), ένα κέντρο όπου η συστηματική διδασκαλία θα αφορά μόνο τις “βα-
σικές” γνώσεις, και μάλιστα με εντατικό τρόπο, ενώ όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία του βιογραφικού θα προκύπτουν από τις παράλληλες δράσεις,
εργασίες, προγράμματα κλπ. Με το βιογραφικό στο χέρι, τα παιδιά
των αστών και των μικροαστών θα βγαίνουν στη συνέχεια σε αναζήτηση
πανεπιστημιακής σχολής.

Η λογική αυτή, της “παροχής υπηρεσιών”, αλλάζει ταυτόχρονα και
τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, μετατρέποντάς τους σε σεμιναριακά κέν-
τρα και φορείς πιστοποίησης, και τους μαθητές (ή τους γονείς τους;),
που γίνονται αγοραστές εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δηλαδή πελάτες. Για
να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, το Κράτος πρέπει να αλλάξει επίσης
τη σχέση του με την Εκπαίδευση, κι από εγγυητής του δημόσιου χαρα-
κτήρα της (του παραχωρήθηκε αυτός ο ρόλος) να γίνει συντονιστής της
μεγάλης αυτής νέας αγοράς. Έτσι, οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα περά-
σουν πια στο μουσείο της σχέσης Δημόσιου-Κρατικού, καθώς ο πελάτης
δεν είναι δυνατό να εξετάζεται για να μπει στο μαγαζί. Ο πελάτης πρέπει
να μπαίνει στο μαγαζί και να αγοράζει ό,τι αντέχει η τσέπη του.

Εκείνοι που τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να σηκώσουν τη μουσούδα
τους και να κοιτάξουν πέρα από τον Καπιταλισμό, εκείνοι που δεν
σταματούσαν να απευθύνουν στο Κράτος το αίτημα για κατάργηση των
Πανελλαδικών, αντί να βοηθούν τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους
να καταλάβουν πως η ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από
μια δημοκρατική και ελεύθερη Εκπαίδευση δεν είναι δυνατή μέσα
στους περιορισμούς του αστικού Κράτους και του εκπαιδευτικού συ-
στήματός του, αυτοί στέκουν σήμερα άλαλοι μπροστά στο θέαμα μιας
κυβέρνησης που υλοποιεί ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, φωνάζοντας τα
συνθήματα των πανώ των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Αυτοί είναι
αναγκασμένοι να περιορίσουν σήμερα την κριτική τους στο μίζερο “το
λέει ότι θα το κάνει, αλλά να δείτε πως δεν θα το κάνει”…

Ο επανεξοπλισμός των εκπαιδευτικών σωματείων στη βάση της το-
μής που αποτελεί η σημερινή επίθεση είναι επιτακτικό καθήκον. Η
αντίληψη που δεν βλέπει την ποιοτική τομή και κρύβεται πίσω από
την ιδέα της παλιάς-καλής διελκυστίνδας του “συσχετισμού δυνάμε-
ων”, οφείλει επιτέλους να δει πως η ταξική διελκυστίνδα δεν έχει να
κάνει μόνο με το ποιος κερδίζει έδαφος κάθε φορά, αλλά και με το
μετασχηματισμό του ίδιου του εδάφους. Κατά τη γνώμη μου, και το
λέω ανοιχτά, τις περισσότερες φορές η άρνηση να δει κανείς τα νέα
του καθήκοντα έχει να κάνει με το συντηρητισμό που του φορτώνει η
κατάκτηση ενός οιονεί θεσμικού ρόλου μέσα από τους αγώνες των
προηγούμενων φάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει
ανοιχτά, μια συζήτηση που η συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι ανί-
κανη να οργανώσει, μια συζήτηση που πρέπει να αγκαλιάσει ολόκληρο
τον κόσμο της Εργασίας, που σήμερα, μέσα στην απόλυτη εξαθλίωση,
μπορεί ακόμα και να χειροκροτά τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις. 

Δεν θα είμαστε άξιοι του φορτίου μας αν αποφύγουμε αυτή τη μάχη,
αν δεν ξεσκεπάσουμε την απάτη του αντιπάλου, αν δεν εξηγήσουμε με
θάρρος και υπομονή, πως όταν ο Καπιταλισμός μιλάει για ελευθερία
δεν εννοεί άλλο από την ελευθερία των εμπορευμάτων, και η Εκπαί-
δευση δεν εξαιρείται. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη των μεγάλων πο-
λυεθνικών εμπορικών γιγάντων της Εκπαίδευσης.
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Με αφορμή την κυβερνητική εξαγγελία
για «κατάργηση των Πανελλαδικών»

Πίσω, λοιπόν, από την περιβόητη “κατάργηση 
των Πανελλαδικών” κρύβεται η αντίληψη 

της Εκπαίδευσης σαν παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, κρύβεται –στην πιο χυδαία μορφή
του– ένα νέο, πολλά υποσχόμενο, εμπόρευμα. 

Και, φυσικά, πελάτες. Είσαι πελάτης;



γράφει ο Λευτέρης Παπαθανάσης





από την Οκτωβριανή Επανάσταση
αφιέ

ρωμ
α

Δ΄ Μέρος

Κ
λείνουν σιγά-σιγά οι γιορτασμοί των 100 χρόνων
από τη στιγμή–συμπύκνωση της θυελλώδους ιστο-
ρικής γέννας της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Επανά-

στασης του Οκτώβρη του 1917. Σε όλο τον κόσμο, αυτοί
που εμπνέονται από αυτήν, αυτοί που
την ψειρίζουν, αυτοί που την πο-
λεμάνε λυσσασμένα, γράψανε και
είπαν πολλά.

Οι σταυρωτήδες των λαών, δεν
έχασαν την παραμικρή ευκαιρία να
επαναλάβουν χιλιομασημένα ψέμ-
ματα. Καταιγισμός άρθρων στις βα-
ρύγδουπες ναυαρχίδες του έντυπου
τύπου, αντικομμουνιστικά φιλμ και
«ενημερωτικά» χολεριασμένα ντοκι-
μαντέρ στις τηλεοράσεις τους, για τα
υποτιθέμενα βάσανα των λαών που
διάλεξαν το σοσιαλιστικό δρόμο. Δεν
μπορούν να βρουν κανένα καινούργιο
επιχείρημα, έναν αιώνα μετά. 

Αυτό που έχουν φτιάξει και προσφέρουν
στους λαούς, αυτό το μοντέλο ζωής, το κα-
πιταλιστικό, είναι η κανιβαλική εκμετάλλευση
του δωδεκάωρου και δεκατετράωρου εργασίας, η ατιμώ-
ρητη-απλήρωτη εργασία, η ανεργία. Είναι η εκπόρνευση
των γυναικών και των νέων. Είναι η ανείπωτη φτώχεια και
η θανατερή πείνα απλωμένη σε όλο τον κόσμο, από τις πιο
φτωχές μέχρι τις πιο πλούσιες χώρες. Είναι οι κατεστραμ-
μένες ζωές στις εκτεταμένες ζώνες των ιμπεριαλιστικών
πολέμων. Και είναι το σκλαβοπάζαρο των Ανθρώπων έναντι
400 δολαρίων το κεφάλι! Είναι ο αμέτρητος πλούτος, ο
συγκεντρωμένος στα χέρια μιας παγκόσμιας χούφτας αν-
θρώπων, που οφείλεται σε όλα τα παραπάνω. 

Και απορούν οι καλοπληρωμένοι απολογητές τους:
«Οφείλουμε να αναρωτηθούμε στα σοβαρά για τους λό-
γους της αντοχής του μύθου. Πώς είναι δυνατόν να επη-
ρέασε σχεδόν όλες τις γενιές του εικοστού αιώνα, με τε-
λευταία τη δική μου; Ήταν η αδίστακτη περιφρόνηση της
ανθρώπινης συνθήκης στο όνομα κάποιου φαντασιακού
προορισμού της Ιστορίας; Μπορεί. Η ολοκληρωτική σκέψη
γοητεύει διότι δεν έχει δισταγμούς. Όπως οι χρήσιμοι ή
άχρηστοι ηλίθιοι που ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά
μας».(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17/10/2017). 

Αναρωτηθείτε όσο θέλετε, άχρηστοι ηλίθιοι, διασκε-
δαστές του βασιλιά. Ο κόσμος σας σάπισε. Και η μπόχα
του φτάνει ως το πιο απόμακρο ανθρώπινο κάτεργο που
έχετε δημιουργήσει.

Οι μεμψίμοιροι, πάλι, με περισσή σοβαροφάνεια, την
ψειρίζουν, ψάχνοντας να βρουν νέες τάχα απαντήσεις για

τα ζητήματα του μεθαύριο, μήπως και, όταν πάρουν την
εξουσία, δεν τις έχουν. Αναλώνονται να βρουν τον «εγ-
γυημένο» δρόμο της Επανάστασης. Θεωρούν πως ξέρουν

το πώς κατακτά η εργατική τάξη την εξου-
σία, στην κάθε ξεχωριστή χώρα και στη
χώρα τους. Πως το έχουν λυμένο. Και αυ-
τό που μένει να ψάξει κανείς, είναι πώς
δε θα τη χάσει. Την εξουσία. Η μεταφυ-
σική αγωνία τους να προχωρήσουν με
«λυμένα τα ζητήματα», τους οδηγεί
μπροστά σε τόνους «Αν», «Ίσως» και
τελικά σε αδράνεια, μέχρι να τελειώσει
η αναζήτησή τους. Οι μεμψίμοιροι εί-
ναι αυτοί, που όταν η Επανάσταση
στη χώρα τους ξεσπάσει και ο Γα-
βριάς τούς χτυπήσει το τζάμι του πα-
ραθύρου, φωνάζοντας «Άρχισε η
επανάσταση», θα απαντήσουν:
«Ησυχία! τώρα σκέφτομαι».

Πάντα οι κομμουνιστές εφάρ-
μοζαν την αμφισβήτηση, δηλαδή

την έρευνα των φαινομένων. Πολιτικών ή φυ-
σικών. Αλλά πάντα, σε κάθε φαινόμενο, ορίζουν το κύριο
και υποδεικνύουν το δευτερεύον. Με τις γνώσεις που τη
συγκεκριμένη στιγμή η εμπειρία της ανθρωπότητας τούς
επιτρέπει. Και το κύριο εδώ, είναι η γιγάντια, ιστορική ση-
μασία για την ανθρωπότητα, της Οκτωβριανής Επανά-
στασης, που τη μόνη βεβαιότητα που ανέδειξε είναι ότι η
κοινωνία που θα καταργήσει την εκμετάλλευση του αν-
θρώπου, δεν είναι Ουτοπία. Πως μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί. Οι ηγέτες της μίλησαν για λάθη και πισωγυρί-
σματα που θα γίνουν. Μα πάνω απ’ όλα μίλησαν στους
κολασμένους της γης για την Ελευθερία, την Αξιοπρέπεια,
την Ισότητα, την εξαφάνιση του μικρού Εγώ μπροστά στο
χείμαρρο του Εμείς. Και φλόγισαν τις καρδιές τους.

Ό,τι κι αν πούμε εμείς ή οι «άλλοι», η αδήριτη ιστορική
πραγματικότητα έχει τοποθετήσει στο βάθρο της
την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και Αυτή, πορεύεται
στους αιώνες, αγέρωχη, περήφανη, θάλλουσα, ίδια η Νίκη
της Σαμοθράκης, ακρόπρωρο στην πλώρη της αιωνιότη-
τας. Πυρσός φλεγόμενος, στα μαύρα σκοτάδια των σύγ-
χρονων σκλαβοπάζαρων της Αφρικής, των πενήτων της
Ασίας, των τενεκεδόσπιτων της Λατινικής Αμερικής, των
κολασμένων των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Με τα κείμενα που ακολουθούν, ολοκληρώνουμε το
αφιέρωμα των «αντιτετραδίων» (4ος μέρος). Ελπίζουμε
ότι βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι στην κατανόηση πλευ-
ρών της σοσιαλιστικής επανάστασης και των επιτευγ-
μάτων της.
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 Γράφουν οι: Τάνια Ζωγράφου, Ζωή Μανδελενάκη

Από τον Κονστρουκτιβισμό, στο Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό
Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε με απλούς όρους τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την Αρχιτε-
κτονική και την Πολεοδομία στη Σοβιετική Ένωση την περίοδο 1920 – 1950, την περίοδο των κοσμογονι-

κών αλλαγών, στην οποία ξεπεράστηκαν σε όλους τους τομείς της δημιουργίας τα φυσιολογικά- χρονι-
κά- διαδοχικά στάδια και όπου οι μήνες άξιζαν χρόνια. Θα χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε λιγότερους

όρους ρευμάτων ή ονόματα αρχιτεκτόνων - πολεοδόμων, γιατί αυτό που μένει τελικά 
είναι οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται μια άποψη ή ένα ρεύμα στην τέχνη. 

Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, ήταν η Αρχή για τη νίκη του
Σοσιαλισμού, και όχι η τελική επικράτησή του. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν ακόμα στην

πορεία, από την Ανθρωπότητα, για την κατάργηση του καπιταλισμού – ιμπεριαλισμού. 
Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της Τέχνης, με την τεράστια μορφωτική της δύναμη, και ποιος θα είναι ο

Νέος Άνθρωπος που θα είναι ο δημιουργός και ο αποδέκτης της. 
Ο Νέος Άνθρωπος που εκείνη την εποχή δημιουργεί το Σταχανοφικό κίνημα, 

αλλά έχει διαμορφωθεί από αιώνες συντηρητικών απόψεων.
Ο κονστρουκτιβισμός, από το Construct, κατασκευάζω, οικοδομώ και τελικά αναδεικνύω τα υλικά στοι-

χεία της κατασκευής, υπάρχει σαν ρεύμα, στην Τέχνη, την Αρχιτεκτονική, τα Μαθηματικά, 
στη Διδασκαλία – Ψυχολογία. Σε κάθε τομέα, (αλλά και μέσα σε αυτόν), έχει διαφορετικό ορισμό – νόημα.

Έτσι η Αρχιτεκτονική των Κονστρουκτιβιστών των πρώτων χρόνων του Σοβιετικού κράτους 
δεν έχει καμιά σχέση με το μανιφέστο του κονστρουκτιβισμού του Μάλεβιτς, στα 1911. 

Ο Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός είναι μια ορολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη Λογοτεχνία και τη
Ζωγραφική και πολύ λιγότερο στην Αρχιτεκτονική, όπου εκεί η έννοια κατανοητότητα, 

ή η χρησιμοποίηση των θετικών πλούσιων στοιχείων της λαϊκής παράδοσης, έγινε απαιτητή. 
Σύμφωνα με αυτόν, οι νέες κοινωνικές ιδέες και θεωρίες εμφανίζονται μόνο 

όταν η εξέλιξη της υλικής ζωής βάζει καινούργια καθήκοντα μπροστά στην κοινωνία.

Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία 

στη Σοβιετική  Ένωση (1920-1950)
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1. ΓΕΝΙΚΑ

Λέμε συχνά πως η τέχνη, εκφράζει
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
της ιστορικής περιόδου στην οποία
συντελείται. Το ίδιο συχνά, ορίζουμε
τις ιστορικές περιόδους με βάση τις
χρονολογίες τους, Αρχαιότητα (δου-
λοκτητική περίοδος) - Μεσαίωνας-
Φεουδαρχία - Καπιταλισμός. 

Αυτό μας βοηθάει να οργανώσουμε
στο μυαλό μας την εξέλιξη μέσα στο
χρόνο. Ωστόσο φαινόμενα πρόδρομα,
- προάγγελοι της κάθε ΝΕΑΣ περιό-
δου, υπάρχουν μέσα στην περίοδο
που διανύεται και φαινόμενα – κατά-
λοιπα – απομεινάρια υπάρχουν μέσα
στη ΝΕΑ περίοδο που εξελίσσεται,
από προηγούμενες εποχές. 

Αν και οι ιστορικοί ερίζουν πάντα
για την έναρξη ή τη λήξη κάθε ιστο-
ρικής περιόδου, (εκτιμώντας τες
αφού έχουν συντελεστεί, σε ύστερο
χρόνο), ίσως θα μπορούσαμε να πού-
με πως ιδιαίτερα η Ποίηση και η Λο-
γοτεχνία προηγούνται της εποχής
τους, μιας και είναι οι σκέψεις του
Ανθρώπου, της ανθρωπότητας, για
την εξέλιξη, που προκύπτουν από τις
εμπειρίες που αποκτήθηκαν, καθώς
μια ιστορική περίοδος προχωρά. 

Η Αρχιτεκτονική είναι ωστόσο μια
τέχνη ακριβώς του καιρού της. Όχι
ότι και σε αυτή δεν υπάρχουν πρό-
δρομα φαινόμενα ή απομεινάρια από
τις παλιότερες εποχές. Είναι όμως
μια Τέχνη, που εκτός από την πολι-
τιστική διαμόρφωση του ανθρώπου,
έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγ-
κες στέγασης ανθρώπων και λει-
τουργιών και εξαρτάται από το επί-
πεδο της τεχνογνωσίας και τη δυνα-
τότητα των υλικών κάθε εποχής.

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
(1730 έως 1850)

Σχεδόν ενάμισι αιώνα πριν από τη
Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση
του 1917, ξεσπάει η βιομηχανική
επανάσταση, ανατρέποντας τους αρ-
γούς ρυθμούς ανάπτυξης του αρχαί-
ου και μεσαιωνικού κόσμου. Χαρα-
κτηρίζεται από την ταχύτητα, στην
εξάπλωση του εμπορίου και του χρή-

ματος, στην πληθώρα και μαζική δια-
κίνηση πληροφοριών, στις μαζικές
μεταφορές ανθρώπων και υλικών,
στην ραγδαία εξέλιξη των επιστημο-
νικών θεωριών. 

Οι Μηχανές στο εργοστάσιο: που
αντικαθιστούν τη μανιφακτούρα. 

Το Τραίνο: χιλιάδες χιλιόμετρα ρα-
γών στρώνονται που οδηγούν στην
απογείωση του Εμπορίου, από την Ιν-
δία στην Αγγλία και από τη Ρωσία
στην Αμερική. 

Το Αυτοκίνητο: ο Λε Κορμπιζιέ θα
γράψει για την Αρχιτεκτονική σε σχέ-
ση με το αυτοκίνητο. 

Ο Βερτώφ στον “Άνθρωπο με την
Κινηματογραφική Μηχανή” και στον
“11ο χρόνο” αφιερώνει αρκετό κινη-
ματογραφικό χρόνο στα πιστόνια των
μηχανών, το αυτοκίνητο ή το τραμ, με
τη διαφορά, βέβαια, ότι αυτός θαυ-
μάζει τις σοσιαλιστικές μηχανές, τις
μηχανές του λαού. 

Έργο του

Η κατασκευή αγαθών μαζικά, πχ
ένα από τα αναγκαία αγαθά, το ρούχο,
που μέχρι τότε γινόταν χειρωνακτικά,
παράγεται εντελώς διαφορετικά, από
την ανάπτυξη των βιομηχανιών κλω-
στοϋφαντουργίας. 

Η συσσώρευση ανθρώπων της
υπαίθρου στην πόλη, όπου βρίσκουν
δουλειά στα εργοστάσια, δημιουργεί
ισχυρή εργατική τάξη.

Η επιστήμη θα κάνει άλματα στη
Φυσική και τη Χημεία, που θα οδη-
γήσουν στα νέα υλικά.

Α. ΤΑ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ
Τα νέα υλικά της εποχής θα δώ-

σουν νέα ώθηση στην αρχιτεκτονική.
Μέχρι τότε το κτίσιμο με πέτρα αν-
τανακλάται στο μέγεθος των ανοιγ-
μάτων, πάχη τοίχων κλπ.

Με τη χρήση του σιδήρου επιτυγ-
χάνεται η γεφύρωση μεγάλων ορι-
ζόντιων ανοιγμάτων, εξαιρετικά λε-
πτά υποστυλώματα – απελευθερώνει
ολότελα τον απαιτούμενο χώρο της
κάτοψης.

Με τη χρήση του γυαλιού ανοίγει ο
περίκλειστος χώρος και ενοποιείται
με την ύπαιθρο, δίνεται μια αίσθηση
πολυτέλειας – μοντερνικότητας.

Σκίτσο του Le Corbusier, Voiture Minimum
(ελάχιστο αυτοκίνητο)

Dziga Vertov, 1929, 
“Ο άνθρωπος με την Κινηματογραφική Μηχανή”

Eifel tower, Παρίσι 1887–89

Ατμομηχανή Corliss, 1849



Με τη χρήση του μπετόν που έρ-
χεται λίγο αργότερα από το σίδηρο,
έχουμε ένα γήινο υλικό που έχει τα
καλά χαρακτηριστικά του χάλυβα, στο
μέγεθος των διατομών και των γεφυ-
ρωμάτων, αλλά είναι σαν μια “εύπλα-
στη πέτρα” που μπορεί να πάρει
όποιο σχήμα θέλουμε.

Β. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Οι ιλιγγιώδεις αλλαγές που συμ-

βαίνουν, θα έχουν αντίκτυπο στην Τέ-
χνη. Ο Κλασικισμός, που στη συνέ-
χεια θα γεννήσει το Μπαρόκ και αρ-
γότερα τη χειρότερη εξέλιξή του το
Ροκοκό, εκφράζει για τους καλλιτέ-
χνες την άρχουσα τάξη, την εκκλησία,
τη μισητή αποικιοκρατία, τον Τσαρι-
σμό για τη Ρωσία. 

Η απάντηση είναι απλοϊκή: Να Κα-
ταστραφούν Όλα! Να γίνουν όλα από
την αρχή. Ο Μαγιακόφσκι προτείνει
ο Κορνήλιος και ο Ρακίνας “Να βρα-
χούν με πετρέλαιο και να καούν,
στους στύλους των πόλεων, για να
βοηθήσουν το φωτισμό των δημό-
σιων χώρων”. 

Μια μερίδα λογοτεχνών θα φτάσει
να προτείνει μια ολότελα διαφορετι-
κή, εντελώς καινούργια, γλώσσα. 

Ούτε η Αρχιτεκτονική θα μείνει
ασυγκίνητη σε αυτές τις απόψεις.
Έτσι ξεκινούν οι προσπάθειες να δια-
τυπωθεί το “Νέο”, (“Νουβό”) το
“Σύγχρονο”, το “Μοντέρνο” στις Τέ-
χνες, από τις αρχές του 1900, για να
φτάσουμε περίπου στα τέλη της δε-
καετίας του 1920, όπου θα γραφούν
τα πρώτα “μανιφέστα” των διαφό-
ρων, ας τα ονομάσουμε, “ρευμά-
των”. Αυτές οι απόψεις θα ξεκινή-
σουν από την Ευρώπη, θα περάσουν
στην Αμερική (η οποία θα πρέπει να
σημειώσουμε πως δεν έχει “αρχιτε-
κτονική κληρονομιά” κτισμένη,
ώστε να την βαραίνει), αλλά και στη
Ρωσία. Πρέπει να σημειωθεί πως
στην ίδια την Ευρώπη, τα σύγχρονα
αυτά ρεύματα, αποτελούσαν ένα

“περιθώριο - μειοψηφία” στην επο-
χή τους και θα πρέπει να φτάσουμε
στα 1950, για να γίνει μια μερική
κοινωνική αποδοχή τους.

3. Η ΡΩΣΙΑ
Α. ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αχανής Ρωσία των προεπανα-

στατικών χρόνων, είναι μια δυτικοευ-
ρωπαϊκή αυτοκρατορία. Στο κοινω-
νικοοικονομικό μοντέλο, καπιταλι-
σμός, με μεγάλη καθυστέρηση στη
βιομηχανική ανάπτυξη και με εκτε-
ταμένα φεουδαρχικά υπολείμματα
στην κοινωνική της οργάνωση. Μέχρι
το 1861, οι περισσότεροι χωρικοί
ήταν δουλοπάροικοι και ο γαιοκτή-
μονας μπορούσε να τους πουλήσει ή
να τους αγοράσει μαζί με τα ζώα. Τό-
τε εγκρίνεται ο “Νόμος για την Χει-
ραφέτηση”, που καταργεί τη δουλο-
παροικία, που ωστόσο δε βελτιώνει
καθόλου τη ζωή των χωρικών. 

Είναι δυτικοευρωπαϊκή χώρα στα
γούστα, στις τέχνες, στη μουσική, με
σπουδαίους συνθέτες σαν τον Τσαϊ-
κόφσκι, τον Κόρσακοφ, τον Μου-
σόργκσκι, τον Μποροντίν. Η Πετρού-
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Crystal Palace, Λονδίνο 1850 

Αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης, Παρίσι 1925 Εμπορικός δρόμος, Πετρούπολη 

Φωτογραφίες χωρικών, Ρωσία δέκατος ένατος αιώνας 

Έργο της 
Ljubov Sergeevna Popova, 1923,

“Η γη σε αναταραχή”

Άποψη δρόμου από κάποιο από τα κανάλια,
Πετρούπολη 
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πολη, που έγινε πρωτεύουσα της Ρω-
σίας το 1703 κατασκευάστηκε εξαρ-
χής με πρότυπο το Άμστερνταμ. Στην
Αρχιτεκτονική αγαπάει τον νεοκλα-
σικισμό, το ροκοκό και τη χλιδή.

Τα εκτεταμένα εδάφη προς την
Ανατολή, φέρνουν στην ναοδομία τα
“παραδοσιακά καπέλα”, τους “κρο-
μυόσχημους” τρούλους. 

Οι επιστήμονες, οι διανοούμενοι,
και οι αρχιτέκτονες ανάμεσα σε αυ-
τούς, είναι σπουδαγμένοι στα ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια. Κάποιοι από αυ-
τούς έχουν εξαιρετικά ευρεία και ολο-
κληρωμένη γνώση του κλασικισμού. 

Β. ΤΑ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΑ

Β1. 1920 -1929

Από το 1914 έως το 1922, οκτώ συ-
νεχή χρόνια, η Ρωσία βυθίζεται στον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αντι-
μετωπίζει τον ξενοκίνητο εμφύλιο
πόλεμο. Η επανάσταση των Μπολσε-
βίκων το 1917, έρχεται αντιμέτωπη
με μια κατεστραμμένη χώρα, που
πρέπει να στηθεί στα πόδια της, με
τους όρους όμως του σοσιαλισμού,
για πρώτη φορά στον κόσμο. Οι στό-
χοι ψηλοί και πρέπει να διανυθούν

με γιγάντια βήματα. Εξηλεκτρισμός
- Βιομηχανία - Αγροτική Παραγωγή
και η δημιουργία του “Νέου Ανθρώ-
που”. Αυτό το τελευταίο, θα επιδρά-
σει με τη σειρά του στην εξέλιξη της
Αρχιτεκτονικής – Πολεοδομίας. 

Στις 19 Φλεβάρη του 1918, 4 μήνες
από τις μέρες του Οκτώβρη, δημοσι-
εύεται το διάταγμα κοινωνικοποί-
ησης της γης. Στο πρώτο άρθρο ανα-
φέρεται: “Όλα τα δικαιώματα ιδιο-
κτησίας πάνω στο έδαφος, το υπέδα-
φος, τα νερά, τα δάση και τις ζωντα-
νές δυνάμεις της φύσης, μέσα στα
όρια της Ομόσπονδης Δημοκρατίας
των Σοβιέτ της Ρωσίας καταργούνται
για πάντα.”

Και στις 20 Αυγούστου του 1918 το
διάταγμα συμπληρώνεται: “Το δι-
καίωμα ατομικής ιδιοκτησίας καταρ-
γείται χωρίς εξαίρεση για όλα τα οι-
κόπεδα μέσα στα όρια αστικών πε-
ριοχών, είτε έχουν κτισθεί, είτε όχι,
είτε ανήκουν σε ιδιώτες, παραγωγι-
κές επιχειρήσεις ή οργανισμούς.”

Η κατάργηση της ατομικής ιδιο-
κτησίας στη γη, παρέχει πια στο νε-
αρό σοβιετικό Κράτος τεράστιες
εκτάσεις, που αργότερα θα του δώ-
σουν τη δυνατότητα να κατασκευά-
σει ή να ανασκευάσει πόλεις με με-
γάλες αναλογίες ελεύθερων χώρων
και πρασίνου σε σχέση με τον κτι-
σμένο χώρο.
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Παλάτι Ερμιτάζ, Πετρούπολη Κτίριο ρυθμού ροκοκό, Πετρούπολη

Ναός του Ρέοντος Αίματος, Πετρούπολη



❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�τεύχος 11836

Η πείνα, ιδιαίτερα την περίοδο του
εμφυλίου είναι απερίγραπτη. Μεγάλα
κομμάτια του πληθυσμού καταφεύ-
γουν στην ύπαιθρο. Στις πόλεις οι ερ-
γατικές οικογένειες θα εγκαταστα-
θούν στα αρχοντικά, τα παλάτια και
τις πολυκατοικίες της μπουρζουα-
ζίας, τα δωμάτια των οποίων θα χω-
ριστούν σε μικρότερα για κάθε οικο-
γένεια και τα κατασχεθέντα έπιπλα
και ο οικιακός εξοπλισμός θα μοι-
ραστούν σε αυτούς που δεν είχαν. Θα
ορισθεί ενοίκιο που θα είναι ανάλογο
του μισθού. Η μετακίνηση από τις
ανήλιαγες τρώγλες στα ψηλοτάβανα
αρχοντικά, θα σημάνει την υγιεινότε-
ρη ζωή, αλλά και το φοβερό κρύο το
χειμώνα, αφού τον πρώτο καιρό και
ιδιαίτερα στη διάρκεια του εμφυλίου

πολέμου, το κάρβουνο, πηγή θέρμαν-
σης, είναι δυσεύρετο.

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Η πόλη, έλεγε ο Αριστοτέλης: “συ-

νέστηκε του ευ ζην ένεκα”. Του ΕΥ
ζην ένεκα δηλαδή της καλύτερης
ζωής και όχι μόνο της επιβίωσης.

Ας ξεκινήσουμε από τρία αποσπά-
σματα που θα μας βοηθήσουν να πλη-
σιάσουμε το ζήτημα «κατοικία και πό-
λη στη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση».

1ο απόσπασμα: “Η προσπάθεια να
φανταστεί κανείς τον τρόπο με τον
οποίο η μελλοντική κοινωνία θα ρυθ-
μίσει τη διανομή των κατοικιών, θα
κατέληγε κατευθείαν στην ουτοπία”.

2ο απόσπασμα: “Για να βάλει κα-
νείς τέρμα στην κρίση της κατοικίας,

δεν υπάρχει παρά μόνο ένα μέσο: να
εκλείψει η εκμετάλλευση και η κα-
ταπίεση των εργαζομένων από την
κυρίαρχη τάξη(...) Η λύση του στεγα-
στικού προβλήματος δεν πρόκειται
να λύσει, αυτή, το κοινωνικό πρόβλη-
μα, αλλά αντίθετα η λύση του κοινω-
νικού προβλήματος, δηλαδή η κατάρ-
γηση του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής, θα κάνει δυνατό να λυθεί
το πρόβλημα της στέγης”. 

Τα δυο αυτά αποσπάσματα είναι
από το “Ζήτημα της Κατοικίας”, του
Ένγκελς. Η “Μελλοντική Κοινωνία”
θα είναι μεν η σοσιαλιστική κοινωνία
που θα αρχίσει να χτίζεται στη νεαρή
Σοβιετική Ένωση, με όλα όμως τα
κατάλοιπα της αστική τάξης στα
σπλάχνα της. 

Μπροστά μπαίνει ο σοσιαλιστικός
τρόπος παραγωγής και πίσω το στε-
γαστικό πρόβλημα και οι μορφολο-
γικές – λειτουργικές αναζητήσεις
στην Αρχιτεκτονική και την Πολεο-
δομία. Και όχι ανάποδα. Δεν ορίζει
τη “σοσιαλιστική συνείδηση” η Αρχι-
τεκτονική και η Πολεοδομία. Όλα
στον καιρό τους, αλλιώς οδηγούμα-
στε σε ουτοπία.

3ο απόσπασμα: “Τα πολιτιστικά
προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν
τόσο εύκολα, όσο τα πολιτικά και τα
στρατιωτικά(...) Μπορούμε να κερδί-
σουμε μια πολεμική μάχη μέσα σε
λίγους μήνες. Είναι όμως αδύνατο να
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Μνημείο στους πεσόντες της Επανάστασης, Πεδίο του Άρεως, Πετρούπολη

Έργο του Vladimir Grigoryevich Shukhov,
Πύργος Ραδιοφωνίας, Μόσχα 1920 

Έργο του Vladimir Yevgraphovich Tatlin, 
Μνημείο της Τρίτης Διεθνούς” 1920 (δεν κατασκευάστηκε)
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κερδίσουμε την πολιτιστική μάχη σε
τόσο σύντομο διάστημα”.

Αυτά θα πει ο Λένιν, και αυτό έχει
να κάνει με το “κέρδισμα”, με τη δη-
μιουργία, του Νέου Ανθρώπου.

Το 1925 αποφοιτούν οι πρώτοι σο-
βιετικοί Αρχιτέκτονες. Μέχρι το
1922, ας θυμόμαστε ότι κρατούσε ο
εμφύλιος πόλεμος. Έχουν δασκά-
λους προοδευτικούς, αστούς καθη-
γητές. Οι περισσότεροι από αυτούς
δεν είναι μέλη του Κομμουνιστικού
Κόμματος. Είναι όμως πεισμένοι
πως πρέπει να δουλέψουν και να
σκεφτούν για το λαό. Είναι συνεπαρ-
μένοι από τη βεβαιότητα ότι η νέα
εποχή του σοσιαλισμού δεν αφορά
πια τους λίγους. Το ξύπνημα της Αρ-
χιτεκτονικής είναι βίαιο, μετά από
τόσα χρόνια απραξίας. 

Γίνονται θυελλώδεις συζητήσεις
για “την Αρχιτεκτονική για το λαό”,
όμως στα πλαίσια των Αρχιτεκτόνων
και των ομάδων τους, χωρίς να φτά-
νουν, αρχικά, στον πραγματικό απο-
δέκτη, το λαό. Δημιουργούνται ομά-
δες, διασπώνται, δοκιμάζονται θεω-
ρίες που μεταβάλλονται. Κύρια άπο-
ψη στις ομάδες αυτές είναι ότι η νέα
σοσιαλιστική τέχνη πρέπει να αντι-
καταστήσει την παλιά, χωρίς ενδιά-
μεσα στάδια, χωρίς μεταβάσεις, χω-
ρίς συνέχεια. Να γίνουν όλα από την
αρχή, όπως είπαμε αρχικά. Ξεπη-
δούν πολυάριθμες ομάδες που προ-
σπαθούν να ανταποκριθούν στα θε-
ωρητικά καθήκοντα της εποχής. Οι
περισσότερες διαλύονται. Δυο από
αυτές τις ομάδες, ίσως οι σημαντι-
κότερες, είναι: 
➧ Η “Ένωση Σύγχρονων Αρχιτεκτό-

νων (OSA)”, 1925, βασικός εκφρα-

στής των κονστρουκτιβιστών αρχιτε-
κτόνων αυτή την εποχή. Στο μανιφέ-
στο τους θα μιλήσουν για τον ΝΕΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ, που θα είναι
το εργαλείο, ώστε ο Νέος Άνθρωπος
να ξεπεταχτεί από τις στάχτες τού
παλιού και επειδή θα ζει σε ένα και-
νούργιο οικοδομικό – οικιστικό πε-
ριβάλλον με καινούργια υλικά. Προ-
ωθούν την ιδέα της κοινοβιακής κα-
τοικίας, το Ντομ Κομμούνα, που πολύ
γρήγορα θα απορριφθεί από το λαό,
αν και κάποια τέτοια κτίρια θα κατα-
σκευαστούν. 
➧�Ο βραχύβιος “Σύλλογος Νέων

Αρχιτεκτόνων (ASNOVA)”, 1923, χω-
ρίς μανιφέστο και με έμβλημα την
ιδεαλιστική φράση: “Το μέτρο της
Αρχιτεκτονικής είναι η Αρχιτεκτονι-
κή”. Το κάρο μπρος από τα άλογα!

Η μεγάλη πλειοψηφία των αρχιτε-
κτόνων της εποχής μένει έξω από το
κίνημα του Κονστρουκτιβισμού, πα-
ραμένουν στα αρχιτεκτονικά δρώμε-
να ονομαστοί αρχιτέκτονες οπαδοί
του κλασικισμού, οι οποίοι κερδίζουν
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, με
έργα που κατασκευάζονται.

Πέρα όμως από τις ημιτελείς θε-
ωρίες, οι αρχιτέκτονες της περιόδου
καλούνται για πρώτη φορά να αντι-
μετωπίσουν συνδυασμένα την οργα-
νωμένη σχεδίαση των πόλεων και
κατοικιών, τον οικονομικό προϋπο-
λογισμό της κάθε πρότασης που
διεκδικεί να γίνει σοσιαλιστικό έργο
για το λαό, την επιλογή υλικών και
μηχανημάτων που θα χρειαστούν
στην εκτέλεση. Τα χρήματα είναι,
πια, του Λαού και όχι ενός έστω πε-
φωτισμένου ιδιώτη ή τσάρου. Το με-
γάλο κόστος κατασκευής οδηγεί στην

εγκατάλειψη της μονοκατοικίας,
προτιμάται η ανακατασκευή υφιστά-
μενων κατοικιών και η κατασκευή
νέων με 7-9 ορόφους, με ύψος ορό-
φου τα 3,20μ (ψηλοτάβανα). Για δη-
μόσια κτίρια 15-20 όροφοι.

Το νεαρό Σοβιετικό Κράτος στη
δεκαετία του 1920 δίνει προτεραι-
ότητα στην ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας, στον εξηλεκτρισμό και στην αύ-
ξηση της αγροτικής παραγωγής. 

Χρησιμοποιεί τις βιομηχανίες που
υπάρχουν και ιδρύει νέες. Κοντά στις
βιομηχανίες αρχίζουν να κτίζονται
οργανωμένες περιοχές κατοικίας
των εργατών, αν και λίγες αρχικά, λό-
γω οικονομικής στενότητας. Δίνει τε-
ράστια σημασία στη μόρφωση των
εργατών και των λαϊκών στρωμάτων. 

Η σοσιαλιστική ανοικοδόμηση
προχωράει με πρωτόγνωρους ρυθ-
μούς, προξενώντας το αίσθημα της
Νίκης σε όλους. Για όλα τα έργα που
αποφασίζονται να κατασκευαστούν,
γίνονται αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.

Φτιάχνουν “Παλάτια” των Σοβιέτ,
των Συνδικάτων, της Κουλτούρας,
Κλαμπ εργατών, σχεδιάζονται κυ-
ρίως από Κονστρουκτιβιστές Αρχιτέ-
κτονες.

Το “Παλάτι της Κουλτούρας” συμ-
περιλάμβανε Αίθουσες Κινηματογρά-
φου, Συναυλιών, στούντιο Χορού, Αί-
θουσες δραστηριοτήτων - Χόμπι, Αί-
θουσες διαλέξεων. Να παρατηρή-
σουμε εδώ πως η λέξη “Παλάτι”,
(χρησιμοποιείται και από τους μον-
τερνιστές), έρχεται να απαντήσει στα
παλάτια της μπουρζουαζίας, σαν πα-
λάτι των εργατών. Σημειολογικά
ωστόσο το “Παλάτι”, σημαίνει ότι το
παλιό δεν έχει φύγει, είναι εδώ,
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Φωτογραφίες από το
υδροηλεκτρικό
φράγμα στο 
Ντνιέπεροπροβιεσκ

Φωτογραφία από τη χρήση των πρώτων 
τρακτέρ στη Ρωσία
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αφού δε βρέθηκε άλλη λέξη γι αυτή
τη λειτουργία.

Το κλαμπ πάλι, είναι ακριβώς το
αντίθετο από αυτό που σημαίνει στη
Δύση. Το κλαμπ, η λέσχη, είναι ο
πρόγονος του κτιρίου πολλαπλών

χρήσεων. Δεν είναι για λίγους “αρι-
στοκράτες”, αλλά για όλους. Σε αυ-
τούς τους χώρους παράγεται ο πολι-
τισμός, πχ δεν έρχονται θεατρικοί
θίασοι, αλλά δημιουργούνται τοπικές
ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες.

Η σοβιετική κυβέρνηση δε μένει
κλεισμένη στον εαυτό της. Παίρνει
μέρος σε διεθνείς εκθέσεις, όπως πχ
αυτή του Παρισιού στα 1925. 

Το περίπτερο της Σοβιετικής Ένω-
σης πρέπει σύμφωνα με τη σοβιετική
Επιτροπή για την Έκθεση: “Να εκφρά-
ζει την ιδέα Της Σοβιετικής Ένωσης(...)
Πρέπει να είναι πρωτότυπο και να δια-
κρίνεται από το χαρακτήρα της Σύγ-
χρονης Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονι-
κής(...) Πρέπει να αντιπαραθέσουμε
στα πλούτη και στα λούσα των άλλων
χωρών, τη φρεσκάδα και την πρωτο-
τυπία της καλλιτεχνικής δημιουργίας
της επαναστατικής μας εποχής(...) Να
διακρίνεται από το χαρακτήρα της Σύγ-
χρονης Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής”. 

Ο αρχιτέκτονας Μένλικοβ, (απο-

φοίτησε το 1917), θα αναλάβει, μετά
από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το
περίπτερο. Το περίπτερο θα είναι
από ξύλο, κόντρα πλακέ και γυαλί.
Θα αναθέσουν στον εργατικό συνε-
ταιρισμό “Οι Ξυλουργοί του Παρισι-
ού”, την κατασκευή, τονίζοντας τη
διεθνιστική αλληλεγγύη. Το περίπτε-
ρο θα προκαλέσει μεγάλη εντύπωση
και θα γίνει η αιτία να αρχίσουν να
έρχονται στη Σοβιετική Ένωση πολ-
λοί ξένοι αρχιτέκτονες. 

Σε δυο ακόμα εκθέσεις, αυτή της
Νέας Υόρκης το 1939 και του Παρι-
σιού του 1937, τα περίπτερα της Σο-
βιετικής Ένωσης θα βραβευτούν. Σε
αυτόν της Νέας Υόρκης, θα βραβευ-
θεί ο σταθμός του Μετρό της Μόσχας
“Μαγιακόφκαϊα” και σε αυτόν του
Παρισιού, που θα πάρει το χρυσό
βραβείο το εμβληματικό λόγω του
εξαιρετικού γλυπτού του, περίπτερο,
με αρχιτέκτονα τον Μπόρις Ιοφάν
(μέλος του ΚΚΣΕ) και γλύπτρια τη
Βέρα Μούκχινα. 

Έργο των Ρ. Μ. Grinberga και Γ. Raytsa 
“Παλάτι της Κουλτούρας”, Πετρούπολη 

Έργο του Konstantin Stepanovich Melnikov
Έργο του Ilya Aleksandrovich Golosov

Rusakov κλαμπ, 1927-9, Πετρούπολη 
Zouef κλαμπ, 1927-9, Μόσχα

Αφίσα της Έκθεσης, Παρίσι 1925

Έργο του Konstantin Stepanovich Melnikov, Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού, 1925
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Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περί-
πτωση του μοντέρνου κινήματος εί-
ναι ο αρχιτέκτονας Ιβάν Λεονίντοβ.
Τα έργα του είναι σχεδόν όλα σε επί-
πεδο σχεδίου, αφού ελάχιστα κατα-

σκευάστηκαν. Η μελέτη του για το Ιν-
στιτούτο Βιβλιογραφικών Σπουδών,
γνωστό σαν Ινστιτούτο Λένιν, αποτε-
λεί μια πραγματικά πρωτοποριακή
δουλειά. 

Στον τομέα της κατοικίας κατα-
σκευάζονται νέες πολυκατοικίες, νέα
οικοδομικά τετράγωνα, νέες πόλεις.
Χαρακτηρίζονται από μεγάλη αναλο-
γία πράσινου προς το κτισμένο. 
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Έργο του Ivan Ilich Leonidov, Ινστιτούτο Βιβλιογραφικών Σπουδών Λένιν (δεν κατασκευάστηκε)

Έργο του Alexey Dushkin
σταθμός Μετρό “Μαγιακόφκαϊα”, Μόσχα 

Έργο του αρχιτέκτονα Boris Mihailovich Iofan και της γλύπτριας Vera Ignatievna Moukhina
Περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού, 1937

Κάτοψη Τρισδιάστατο μοντέλο
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Γίνονται ανθρωπομετρικές μελέ-
τες, αντίστοιχες με αυτές του Νόυ-
φερτ στη δύση, παρατηρούνται και
καταγράφονται οι δραστηριότητες
του εργαζόμενου, μέσα στο χρόνο
ενός εικοσιτετραώρου, με ένα εντε-
λώς εγκεφαλικό τρόπο. 

Και πάλι διαφωνίες. Αναπτύσσε-
ται η άποψη, ότι ο νέος Άνθρωπος
δεν μπορεί να έχει προσωπική ζωή,
αλλά πρέπει να εξελιχθεί μέσα από
τις κοινές – κοινωνικές δραστηριό-

τητες. Άρα το μόνο αναγκαίο στο
Νέο Σοσιαλιστικό Σπίτι είναι ο
ύπνος.

Σχεδιάζονται τα Ντομ Κομούνα,
δηλαδή το σπίτι κομούνα. Κάποια
από αυτά κατασκευάζονται, έχουν
μόνο υπνοδωμάτια, ενώ οι κουζίνες
και τα μπάνια είναι κοινά. Τα δωμά-
τια φιλοξενούν ένα άτομο, ή ένα ζευ-
γάρι, ενώ τα παιδιά κοιμούνται σε δι-
κούς τους χώρους, ανάλογα με την
ηλικία τους.

Σοσιαλιστικός άνθρωπος εδώ και
τώρα. Θεωρούν πως αιώνες διαμόρ-
φωσης κοινωνικών συνηθειών και
ηθών – εθίμων μπορούν να σβηστούν
εδώ και τώρα. Το Ντομ Κομούνα δε
βρίσκει καμιά ανταπόκριση από το
Λαό και εγκαταλείπεται.

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Η πολεοδομία στα 1917 ήταν ακό-

μα στα πρώτα της βήματα, σ’ ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Μετά τον πρώτο πολε-
οδόμο της ανθρωπότητας, τον Ιππό-
δαμο, δεν υπήρξαν θεωρητικοί της
Πολεοδομίας. Οι δυτικές πόλεις ανα-
πτύσσονται άναρχα. (Αυτό κάνουν
ακόμα και σήμερα). Στη Σοβιετική
Ένωση τα πράγματα δεν είναι διαφο-
ρετικά. Τα πρώτα βήματα, με τη γη
δημόσια, όμως. Και εδώ θα υπάρ-
ξουν τριβές και θεωρίες.

“Πολεοδομιστές” ή “Α-Πολεοδο-
μιστές”; “Ανάπτυξη της Πόλης με
κέντρο στην παλιά αναμορφωμένη
πόλη”; Ή “Γραμμική σχεδίαση και
επέκταση των πόλεων και πόλεις-
δορυφόροι”; Αυτά είναι τα νέα θεω-
ρητικά ερωτήματα.

Οι “Πολεοδομιστές” υποστηρίζουν
πως η εξέλιξη του σοσιαλιστικού αν-
θρώπου δεν μπορεί να γίνει παρά μέ-
σα στις νέες αγροτοβιομηχανικές,
σοσιαλιστικές πόλεις, σαν μια ενό-
τητα. Είναι ταυτόχρονα όμως υπο-
στηριχτές της εφαρμογής του «Ντομ
Κομούνα». 

Οι “Α-Πολεοδομιστές” υποστηρί-
ζουν πως ο άνθρωπος πρέπει να γυ-
ρίσει στη φύση και να καταργηθούν οι
πόλεις και ο καθένας να έχει ένα ξύ-
λινο σπίτι στο δάσος, σε μικρούς οι-
κισμούς. Ακόμα κι αν η δουλειά του
απέχει 50 χιλιόμετρα από το σπίτι του.

Η “Γραμμική σχεδίαση και επέκτα-
ση των πόλεων και πόλεις- δορυφό-
ροι”, πρότεινε τη δημιουργία νέων
ολότελα πόλεων σε γραμμική ανά-
πτυξη με την επανάληψη ενός μοτί-
βου – οικοδομικού τετραγώνου, ή την
ανάπτυξη, μικρότερων πόλεων, με τη
μορφή - λειτουργία δορυφόρων σε
μία μεγαλύτερη πόλη, που θα περι-
βάλλονταν από ζώνες πρασίνου και
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Γενικό σχέδιο της συνοικίας Shaumyana (αρχικά Armenikend) 
στην πόλη Μπακού της ΕΣΣΔ, 1925-1928

Η συνοικία είχε τα δικά της σχολεία, κέντρα ψυχαγωγίας και εμπορικές δραστηριότητες, 
Αρχιτέκτονες Α. Ivanitskii, Α. Samoilov
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θα οδηγούσαν στο μαράζωμα της πα-
λιάς πόλης. Αυτή η θεωρία εφαρμό-
στηκε και αργότερα στη Δύση και κα-
τάληξε σε πλήρη αποτυχία. Στη Σο-
βιετική Ένωση θα απορριφθεί ανά-
μεσα στα άλλα και για το υψηλό κό-
στος των δικτύων κοινής ωφέλειας
που απαιτούνται (Φως – Νερό – Θέρ-
μανση - Καθαριότητα – Μεταφορές).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
τέτοιας πολεοδομικής σχεδίασης εί-
ναι αυτό της πόλης Μαγκνιτογκόρσκ,
στα νότια Ουράλια, κοντά στο Καζακ-
στάν, η οποία έχει τεράστια αποθέ-
ματα σιδήρου. Στην πραγματικότητα,
το ίδιο το έδαφος αποτελείται από
προσμείξεις σιδήρου. Εκεί χτίστηκε
ένα βιομηχανικό συγκρότημα χάλυ-
βα. Η πόλη θα έπρεπε να είναι και-
νούργια.

Η “Ανάπτυξη της Πόλης με κέντρο
την παλιά αναμορφωμένη πόλη”,
επικράτησε τελικά σαν άποψη. Οι
παλιές πόλεις αναμορφώθηκαν με
κατεδαφίσεις, έγιναν μεγάλοι δρό-
μοι, τεράστιοι χώροι πράσινου έξω
και μέσα στα νέα οικοδομικά τετρά-
γωνα, γιγαντιαία πάρκα.

Στη δεκαετία 1930 – 1940
Στο τέλος της δεκαετίας του

1920, οι ανάγκες για στέγαση γιγαν-
τώνονται, καθώς ο πληθυσμός ξα-

ναγυρίζει στις πόλεις, όπου τώρα
υπάρχει δουλειά, λόγω της φρενή-
ρους ανάπτυξης της σοβιετικής
βιομηχανίας. 

Το 1932, με απόφαση της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΚΣΕ, αποφασί-
ζεται να διαλυθούν οι επιμέρους
καλλιτεχνικές ενώσεις και να συνε-
νωθούν σε μία ενιαία ανά είδος τέ-
χνης, που θα υποστηρίζει και θα θέ-
λει να συμμετέχει στη σοσιαλιστική
οικοδόμηση. 

Νέοι καλλιτέχνες είχαν παρουσια-
στεί μέσα από τις φάμπρικες, τα ερ-

γοστάσια και τα κολχόζ και τα πλαί-
σια των μικρότερων καλλιτεχνικών
ομάδων τούς περιόριζαν σε μικρούς
κλειστούς κύκλους, μακριά από τους
σκοπούς και τα καθήκοντα της επο-
χής. Ο ίδιος ο Στάλιν θεωρούσε πως
οι νέοι καλλιτέχνες, ακόμη και αν
δεν ήταν μέλη του κόμματος, πρέπει
να αγκαλιαστούν από το κόμμα και
να αντιμετωπίζονται με φροντίδα και
σεβασμό.

Στην ίδια λογική, διαλύονται όλες
οι ομάδες αρχιτεκτόνων και δημι-
ουργείται η “Ένωση Σοβιετικών Αρ-

Έργο των Ignaty Milinis, Moisei Ginzburg, Μόσχα, 1932

Τυπικές κατόψεις κατοικιών, Ντομ Κομμούνα

Σχεδιαστική άποψη γραμμικής επέκτασης
της πόλης, Μαγκνιτογκόρσκ 

Τυπική κάτοψη δύο κατοικιών στο δάσος,
σύμφωνα με την πρόταση 
των “Α-Πολεοδομιστών”
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η χιτεκτόνων” και Ινστιτούτα (Σχολές)

Αρχιτεκτονικής σε πολλές πόλεις,
έτσι υπάρχουν συλλογικές αποφά-
σεις. Η μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία
των κονστρουκτιβιστών επέβλεψε,
στη συνέχεια, τα μεγάλα έργα που θα
ξεκινήσουν. 

Εκπονείται (μετά από διαγωνισμό),
και εγκρίνεται από το Συμβούλιο των
Λαϊκών Αντιπροσώπων της ΕΣΣΔ, το
1935 το “Γενικό Σχέδιο της Μόσχας”,
(Γκενεράλνιι Πλαν), που το εισηγεί-
ται ο Καγκάνοβιτς. Αυτό θα είναι και
το πρότυπο για τις υπόλοιπες πόλεις.
Προβλέπει ανάμεσα στα άλλα:

• Ίδιες συνθήκες κατοικίας σε
όλους τους τομείς της πόλης.

• Ίδιες συνθήκες στην παροχή
υπηρεσιών.

• Ίσος χρόνος μετακίνησης των ερ-
γαζομένων από τον τόπο κατοικίας
στον τόπο εργασίας.

• Διασφάλιση των συνθηκών υγι-
εινής και περιβάλλοντος.

• Κατανομή της πόλης σε ζώνες
(κατοικία, βιομηχανία, ψυχαγωγία).

• Περιορισμός της έκτασης και του
πληθυσμού των μεγάλων πόλεων.

• Καθιέρωση του Οικοδομικού Τε-
τραγώνου ως πρότυπου οικιστικής
μονάδας.

• Σεβασμός παραδοσιακών στοι-
χείων στην Αρχιτεκτονική και προ-
σανατολισμός του σχεδίου στις κοι-
νωνικές ανάγκες.

Τα σπίτια αυτής της περιόδου εξα-
κολουθούν να υπάρχουν, προτιμούν-
ται σήμερα από τους Ρώσους και φέ-
ρουν πια την ονομασία «Στάλινκι»,
σε αντίθεση με τα αντίστοιχα Χρο-
στσιόφκι και τα Μπεζνιέφκι ή
Μπρεζνιέφκι. Μεγάλα τέτοια συγ-
κροτήματα προτιμούνται από τις ξέ-
νες εταιρείες για την εγκατάσταση
των γραφείων τους. 

Ένα ακόμα μεγάλο επίτευγμα εκεί-
νης της εποχής, όσον αφορά στην
κατασκευή, ήταν το Μετρό. Οι πρώ-
τοι επιβάτες του Μετρό της Μόσχας
το 1937, στα εγκαίνια, ήταν όλοι όσοι
εργάστηκαν σε αυτό, κάτω από τη γη,
τιμητικά. Ένα τεράστιο Μουσείο κά-
τω από τη γη, με χιλιάδες γλυπτικές
και ζωγραφικές συνθέσεις, για το
λαό της Μόσχας.

Με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κα-
ταστράφηκαν 1.710 πόλεις, 70.000
μικρές πόλεις και χωριά, 32.000 βιο-
μηχανίες, 65.000 χιλιόμετρα σιδηρο-
δρομικών γραμμών, 6.000.000 κτί-

ρια, 98.000 κολχόζ, 1.876 σοβχόζ,
2.890 Σταθμοί Μηχανικού και Αγρο-
τεχνικού Εξοπλισμού, 25.000.000
άστεγοι. Αναγκάστηκαν να καταστρέ-
ψουν τμήμα του φράγματος Ντνιέ-
προγκες στο Δνείπερο, για να μην το
αφήσουν στα χέρια του Χίτλερ, το κα-
μάρι τους, που ήταν το πρώτο όνειρο
του Λένιν!

Η χώρα θα χτιστεί από την αρχή.
Τώρα ξέρουν πως. Με φοβερή ορμή
και το μεθύσι του Νικητή, θα θελή-
σουν να κτίσουν ουρανοξύστες.

Τυπικό παράδειγμα σχεδίου δόμησης 
οικοδομικού τετραγώνου διώροφων-

τριώροφων κατοικιών της περιόδου 1935 Φωτογραφίες τυπικών οικοδομικών τετραγώνων διώροφων-τριώροφων κατοικιών
της περιόδου 1935, «Στάλινκι»

Φωτογραφία τυπικό παράδειγματος οικοδομικού τετραγώνου διώροφων-τριώροφων κατοικιών
της περιόδου 1935

Έργο του Ilya Aleksandrovich Golosov, Μόσχα



Σταλινική Αρχιτεκτονική
Δεν λέμε Αρχιτεκτονική του Χού-

βερ ή του Ρούσβελτ, για τις δεκαε-
τίες 1920-1940 στην Αμερική, αλλά
λέμε Σταλινική Αρχιτεκτονική! Επί
Στάλιν έγιναν τα έργα του κονστρου-
κτιβισμού, τα Ντομ Κομμούνα, κτί-
ρια όπως το Κρατικό Πανεπιστήμιο
Μόσχας Αρτ Ντεκό ρυθμού. Όλη η
προσπάθεια και οι αναζητήσεις των
Ρώσων Αρχιτεκτόνων και Πολεοδό-
μων επηρεάστηκαν και επηρέασαν
τα διεθνή κινήματα της εποχής
(πλήθος ξένων αρχιτεκτόνων και
καλλιτεχνών διεθνούς φήμης επι-
σκέφτηκαν το νεαρό σοβιετικό κρά-
τος) και τελικά δοκιμάστηκαν από
τον σοβιετικό λαό.

Την ίδια εποχή στην Νέα Υόρκη
θα κατασκευαστούν κάποια από τα
λεγόμενα πιο εμβληματικά κτίρια
του κόσμου, επίσης Αρτ Ντεκό ρυθ-
μού, όπως το Κρατικό Πανεπιστή-
μιο Μόσχας. Σε τι άραγε να διαφέ-
ρουν από τα κατακριτέα “Σταλινικά”
κτίρια; Μπορούμε να βρούμε τις
διαφορές; Ο Χώρος γύρω. Παρά
όποια κριτική μπορούμε να κάνου-
με για την αισθητική και την κλίμα-
κα των κτιρίων αυτών, μπορούμε με
βεβαιότητα να πούμε πως τα Σοβιε-
τικά κτίρια τοποθετούνταν σε οικό-
πεδα όπου η αναλογία του πρασίνου
χώρου υπερτερεί του χτιστού και
δίνει μια αίσθηση ανάσας και
απλώματος, στον χρήστη της πόλης. 

Άποψη του αρχιτέκτονα Φρανκ
Λόιντ Ράιτ για την υποχώρηση και
τον Στάλιν: “Δεν θα ήθελα να πω τί-
ποτα άδικο για τη Ρωσία. Θαυμάζω
το πνεύμα του ρώσικου λαού και πι-
στεύω τη δύναμή του. Φαίνεται
ακόμα πως ο ίδιος ο Στάλιν είχε
πει: “Βέβαια θέλουμε απλότητα στα
κτίρια με σκοπό να κάνουμε καλύ-
τερη τη ζωή. Αλλά θυμηθείτε πως
η γενιά αυτή (είναι κουρασμένη)
έκανε την επανάσταση: Να της δώ-
σετε αυτό που ζητά. Θα τα κατεδα-
φίσουμε όλα σε δέκα χρόνια”.”

Προσπαθώντας να επιχειρήσουμε
ένα κλείσιμο θα θέλαμε να επιση-
μάνουμε πως, πρέπει να θυμόμαστε

πως η Ρωσία στις αρχές του 20ου
αιώνα ήταν μια χώρα δυτικοευρω-
παϊκή στον πολιτισμό της. 

Το νέο τότε σοβιετικό κράτος
ήταν μια ενότητα πολλών εθνοτή-
των, με πολυποίκιλα και ανισόμε-
τρα στην ανάπτυξή τους πολιτιστικά
στοιχεία. 

Ο Στάλιν έλεγε: “Τι είναι εθνικός
πολιτισμός μέσα στη δικτατορία του
προλεταριάτου; Είναι πολιτισμός σο-
σιαλιστικός στο περιεχόμενο και
εθνικός στη μορφή, που έχει σκοπό
του να διαπαιδαγωγήσει τις μάζες
στο πνεύμα του διεθνισμού και να
δυναμώσει τη δικτατορία του προλε-
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Σταθμοί Μετρό, Μόσχα

Έργο του Lev Rudnev, Μόσχα, 1928-32
Lomonosov Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας 

Ο κεντρικός του πύργος έχει ύψος 240 μέτρα.

Ο πύργος του Κρεμλίνου, 
Μόσχα, 1491
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ταριάτου(...) Ο προλεταριακός πολι-
τισμός δεν καταργεί τον εθνικό πο-
λιτισμό, αλλά του δίνει περιεχόμενο.
Κι αντίστροφα, ο εθνικός πολιτισμός
δεν καταργεί τον προλεταριακό πο-
λιτισμό, αλλά του δίνει τη μορφή”. 

Έτσι, πολλά από τα εθνικά καλλι-
τεχνικά στοιχεία θα αξιοποιηθούν και
στην αρχιτεκτονική των κατά τόπους
περιοχών του αχανούς σοβιετικού
κράτους. Αλλά όλα αυτά θα ήθελαν
άλλο τόσο και παραπάνω χώρο για να
μπορέσουμε να τα περιγράψουμε. 

Ενδεικτικά μόνο παρουσιάζουμε
μερικές στάσεις λεωφορείου από
όλη τη χώρα, οι οποίες για τους το-
πικούς καλλιτέχνες είχαν γίνει ένα
απρόσμενο πεδίο έκφρασης τη σο-

βιετική περίοδο. Χτίστηκαν χωρίς
περιορισμούς στο σχέδιο και στο
υλικό, χωρίς υποδείξεις στον τρόπο
που τις διακόσμησαν.

Το σοβιετικό μοντέλο λειτούργη-
σε, όπως ακριβώς έπρεπε. Δοκίμα-
ζε και επέλεγε απόψεις από την
πείρα που αποκτούσε. 

Νικήθηκε γιατί δεν ακολούθησε

τους κονστρουκτιβιστές ή επειδή
έφτιαξε ουρανοξύστες Αρτ Ντεκό;
Όχι φυσικά. 

Τι μπορούμε να συνοψίσουμε από
αυτό το μεγάλο φαινόμενο; Οι ρώσι-
κοι λαοί, με επικεφαλής τον Λένιν και
τον Στάλιν, ορμητικά μπήκαν στην
Παγκόσμια Ιστορία, δημιουργώντας
το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον
κόσμο. Το έφτασαν ψηλά μόνο σε μια
εικοσαετία, από το 1917 έως το 1940.
Ψήγμα ιστορικού χρόνου. Και το έχτι-
σαν, ξανά, για δεύτερη φορά, μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ο νέος Άνθρωπος δε θα προλάβει
να δημιουργηθεί. Ο πολίτης της
ιδανικής πόλης δεν έχει ακόμα δια-
μορφωθεί.
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Κτίριο Crysler, Κτίριο Waldorf Astoria,
Ν. Υόρκη δεκαετίες 1920-30

Κτίριο Barclay

Εσθονία Κιργιστάν

Τουρκμενιστάν

Ουκρανία
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«Μαχητές του Κόκκινου Στρατού!
Γεμάτοι ελπίδα έχουν στρέψει
πάνω σας τα μάτια τους οι άν-

θρωποι της δουλειάς όλου του κόσμου, θα
σας ευχαριστούν από τα βάθη της καρδιάς
τους, με ανοικτά τα μάτια και με φουσκω-
μένο το στήθος βαδίζετε αντίκρυ στην ανα-
τολή της ιστορίας που έχει το χρώμα του
αίματος. Τα παράσιτα της συμμορίας του
Ντενίκιν, το σύνολο των αντεπαναστατικών
βδελυγμάτων, τα χαμερπή σκουλήκια πρέ-
πει να τα καθαρίσετε με φωτιά και με μο-
λύβι. Ειρήνη στους ανθρώπους της δου-
λειάς, θάνατος στους εκμεταλλευτές, ζήτω
η παγκόσμια επανάσταση»

Ο ίδιος ο στρατηγός Σορόκιν συνέτασσε
αυτές τις διαταγές σε πυρετώδη έξαψη.
Διαβάζονταν δυνατά στις συγκεντρώσεις.
Ουκρανοί αγρότες, σύντροφοι ανθρακω-
ρύχοι στο Ντόνεσκ, μαχητές του μετώπου
του στρατού στον Καύκασο, πρόσφυγες και
κοζάκοι, ένα πολύχρωμο, θορυβώδες
εξαντλημένο σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι
δεν αναγνώριζαν δικό τους τίποτε στον κό-
σμο, αφουγκράζονταν σα μαγεμένοι αυτές
τις μεγαλοπρεπείς φράσεις.

Ο διοικητής του επιτελείου, ο Μπελγια-
κώφ, ένας ευφυής και έμπειρος αξιωμα-
τικός, επεξεργάζονταν το σχέδιο της επί-
θεσης, σωστότερα λεχθέν προτίθετο με το
σύνολο της ισχυρής ομάδας των 30.000
μαχητών του κόκκινου στρατού να δημι-
ουργήσει ρήγμα στην περικύκλωση από
τον στρατό του Ντενίκιν και να υποχωρήσει
πίσω από τον ποταμό Κουμπάν. Έτσι του-
λάχιστον σκέπτονταν ο διοικητής του επι-
τελείου, ο οποίος δεν θα είχε καμία ελπίδα
σε επιτυχημένη απ’ ευθείας αντιπαράθεση
με τον Ντενίκιν.

Για τη δημιουργία του ρήγματος έβαλε
στο μάτι το χώρο του σταθμού της Κορε-
νέφσκαγια (μεταξύ Τιχορέφσκαγια και Γιε-
κατερίνοραντ). Μετά την κατάληψη της Κο-
ρενέφσκαγια δεν θα ήταν δύσκολο να τε-
λειώνει με τα αποκομμένα στο νότο τμή-
ματα του στρατού των στρατηγών της αν-
τεπανάστασης Ντροσντόβσκι και Καζάνο-
βιτς, ώστε να παρεκκλίνει για την Γιεκα-
τερίνοραντ και εκεί βλέπουμε τι γίνεται,
σκέπτονταν ο διοικητής Μπελγιακώφ. Η
θέση του ήταν εντελώς γελοία. Από τα βά-
θη της ψυχής του στον ύπνο του και στον

ξύπνιο του μισούσε τους κόκκινους, αλλά
μια καταραμένη μοίρα τον έδεσε στους
μπολσεβίκους. Αν έπεφτε στα χέρια του
Ντενίκιν, τον οποίο σκέπτονταν με βασα-
νιστικό και ζηλόφθονα θαυμασμό, τότε θά-
νατος! Αν στον Σορόκιν έμπαινε η υποψία
ότι του έλειπε επαναστατικός ενθουσια-
σμός και μίσος κατά του Ντενίκιν, τότε πά-
λι θάνατος! Η μοναδική ελπίδα, κατά τα
λοιπά μια φανταστική ελπίδα-όπως βεβαί-
ως όλα τα συμβάντα της εποχής εκείνης-
ήταν η τυφλή φιλοδοξία του Σορόκιν να γί-
νει δικτάτορας. Αυτή μπορούσε να την εκ-
μεταλλευτεί προς όφελός του: Με όλες του
τις δυνάμεις να ανοίξει τον δρόμο στον Σο-
ρόκιν για τη δικτατορία του και μετά βλέ-
ποντας και κάνοντας.

Σε κάθε περίπτωση ο Μπελγιακώφ προ-
ετοιμάζονταν με ζήλο για την επίθεση:
Στον σταθμό της Τιμασέφσκαγια συγκεν-
τρώνονταν πολεμοφόδια και προμήθειες
σε τρόφιμα, φορτώνονταν νάρκες και τε-
ράστιες ουρές μεταγωγικών τραβούσαν για
τη στέπα. Ο κόκκινος στρατός βάδιζε σε
διάταξη στο χώρο της Τιμασέφσκαγια με
το μέτωπο νοτιοδυτικά, ώστε συγχρόνως



μετάφραση από τα γερμανικά
ΓιάννηςΠαπαδόπουλος

Αλεξέι Τολστόι: «Ο δρόμος των βασάνων»

Από το μνημειώδες τρίτομο έργο του Αλεξέι Τολστόι (Βραβείο
Στάλιν 1945), Ο δρόμος των Βασάνων, και συγκεκριμένα από το

δεύτερο τόμο, Το Έτος 18, μεταφράσαμε (από την γερμανική μετά-
φραση του ρώσικου πρωτότυπου) την αναφορά του Τολστόι στη

μάχη της Κορενέφσκαγια. Η μάχη υπήρξε νικηφόρα για τον κόκκι-
νο στρατό, υπό την καθοδήγηση των αμφιλεγόμενων και μη κομ-

μουνιστών, Σορόκιν και Μπελγιακώφ. Η μάχη αυτή υπήρξε οικτρή
αποτυχία για τους επίλεκτους της αντεπανάστασης τσαρικούς
αξιωματικούς, υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Ντενίκιν.

Ήταν η πρώτη νίκη των μπολσεβίκων στο βόρειο Καύκασο, μετά
την συντριβή που υπέστησαν στην Μπελάγια Γκλίνα, άρα ξεχωρι-

στής σημασίας για την έκβαση της σύγκρουσης.
Να αναφέρουμε πως το έργο του Τολστόι από τις εκδόσεις Γκοβό-
στη έχει εξαντληθεί και όπως μας πληροφόρησαν δεν θα επανεκ-

δοθεί (η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έκδοση του Γκοβόστη,
έγινε από τη γαλλική μετάφραση του ρώσικου πρωτοτύπου).

Τα “αντιτετράδια», συμβάλλοντας στη συζήτηση για τη σημασία της
ρωσικής επανάστασης, συμβάλλουν επίσης και στην υπενθύμιση
της λογοτεχνίας της επανάστασης, μέσω του μνημειώδους έργου

του Α. Τολστόι.

Η ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΝΕΦΣΚΑΓΙΑ 
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να εφορμήσει κατά της Κορενέφσκαγια και
βορειότερα της Βισέλσκι.

Στις 15 Ιουνίου του 1918, με το χάραμα
της μέρας, τα πυροβόλα των κόκκινων άρ-
χισαν να σφυροκοπούν την Κορενέφσκαγια
από τον χώρο του σιδηροδρομικού σταθ-
μού της Τιμασέφσκαγια και μετά μία ώρα
εισέβαλε κατά κύματα στο σταθμό η έφιπ-
πη αστυνομία των δοκίμων του Εθελοντι-
κού Στρατού της αντεπανάστασης. Σφυρί-
ζοντας θέριζαν οι λεπίδες των δοκίμων. Οι
κόκκινοι τούς γκρέμιζαν απ τα άλογα, αιχ-
μάλωτοι πιάνονταν μόνον όσοι είχαν ήδη
πετάξει από μακριά τα σπαθιά. Το πεζικό
των κόκκινων βάδιζε και μπήκε στην Κο-
ρενέφσκαγια αμέσως, οχυρωμένο σε σχή-
μα κλειστού οβάλ, όχι σε ημικύκλιο όπως
στην Μπελάγια Γκλίνα.

Ο λευκός ήλιος ανέτειλε μέσα σε μια πά-
χνη από σκόνη και κάψα. Όλη η στέπα ήταν
σε κίνηση: Ιππικό εφορμούσε, μονάδες του
Κόκκινου Στρατού κινούνταν έρπειν, οι ρό-
δες των πυροβόλων κροτάλιζαν, βρισιές,
χτυπήματα, πυροβολισμοί, χλιμιντρίσματα
αλόγων, διαταγές από βραχνιασμένες φω-
νές ηχούσαν. Η μέρα ήταν καυτή σαν σόμ-
πα. Ο Σορόκιν στα μισά του δρόμου εγκα-
τέλειψε το επιτελείο και εμφανίζονταν
παντού πάνω στο ασπρισμένο από τους
αφρούς άγριο άλογό του ανάμεσα στις μο-
νάδεςτου Κόκκινου Στρατού. Σαν τα κυνη-
γητικά σκυλιά, ορμούσαν προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, διατάζοντας οι αξιωματικοί και
οι ορντινάντσες τους.

Ο Σορόκιν κατά την ιππασία είχε χάσει
τον σκούφο του, το τσερκέζικο πανωφόρι
το είχε πετάξει. Φορούσε ένα μεταξωτό
πουκάμισο στο χρώμα της βάτου με τα μα-
νίκια σηκωμένα μέχρι τους αγκώνες. Το
μπλε πανταλόνι του της ιππασίας ήταν στε-
νά ζωσμένο με μια δερμάτινη ζώνη που
έφερε παντού ασημένιες αγκράφες. Διέ-
κρινε κανείς το μαυρισμένο από τον ιδρώτα
και τη σκόνη πρόσωπό του και τα δόντια
του, που τρίζανε. Είχε κιόλας αλλάξει το
τρίτο άλογο, επιθεωρούσε τις θέσεις των
πυροβολαρχιών, τα χαρακώματα όπου το
πεζικό ήταν χωμένο σαν τους τυφλοπόντι-
κες στο χώμα, κάλπαζε στη στέπα τις εμ-
προσθοφυλακές, προς τα οχήματα που
περνούσαν και από τα οποία ξεφορτώνον-
ταν πυροβόλα. Κινώντας το μαστίγιο έγνε-
φε στους αξιωματικούς να πλησιάσουν,
έσκυβε απ’ τη σέλα προς αυτούς, ώστε ξα-
ναμμένος, εμπνέοντας φόβο, με άγρια μά-
τια, να λάβει πίσω πληροφορίες. Όμοια με
μαέστρο μιας γιγαντιαίας ορχήστρας έπλε-
κε τον ιστό της μουσικής της μάχης που
άρχιζε. Άφησε στον σταθμό το άλογό του
που ανέπνεε βαριά, έτρεξε προς το τηλε-
γραφείο, έσπρωξε στην άκρη με το πόδι
ένα πτώμα που κείτονταν στο κατώφλι, με

τα γαλόνια και το κρανίο να χάσκουν και
ενώ διάβαζε τις σειρές που ξεδίπλωνε ο
τηλέγραφος ένοιωσε μια άγρια, μεθυστική
έξαψη. Από το νότο προέλαυναν βιαστικά
με στόχο το σταθμό της Ντίνσκαγια τα τάγ-
ματα της αντεπανάστασης των στρατηγών
Ντροσντόβσκι και Καζάνοβιτς ώστε να λά-
βουν θέσεις μάχης.

Οι μονάδες του Ντροσντόβσκι μεταφέ-
ρονταν σε οχήματα. Όλη μέρα προέλαυναν
στη στέπα μέσα σε σύννεφα καυτής σκόνης
εκατοντάδες μεταγωγικά. Οι μονάδες του
Μάρκωφ υπό τον στρατηγό Καζάνοβιτς, οι
οποίες προσάγονταν μαζί με το πυροβολι-
κό σε βαγόνια, τους προσπέρασαν και στις
16 του μήνα όρμησαν κατ’ ευθείαν απ τα
βαγόνια κατά των Μπολσεβίκων.

Ο στρατηγός Καζάνοβιτς στέκονταν δί-
πλα στο σπιτάκι αναμονής του σταθμού πά-
νω στο στηθαίο παρακείμενου πηγαδιού
και παρακολουθούσε ήρεμα τις επιδέξιες
κινήσεις των αλυσίδων των οπλιτών του, οι
οποίοι βάδιζαν προς τη γέφυρα χωρίς πυ-
ροβολισμούς. Το λεπτό, κομψό του πρό-
σωπο με το ψαρό του μακρύ μουστάκι και
το κολοβωμένο γένι (όπως το είχε ο Τσά-
ρος) ήταν ειρωνικό και συλλογισμένο. Τα
όμορφά του μάτια χαμογελούσαν ειρωνικά
με ένα θηλυπρεπές πάθος. Ήταν τόσο βέ-
βαιος για την έκβαση της μάχης που δεν
ήθελε να περιμένει ούτε λεπτό τις μονάδες
του Ντροσντόβσκι. Στο κυνήγι της δόξας
ήταν ανταγωνιστής του Ντροσντόβσκι, ο
οποίος ναι μεν αρρωστημένα εγωιστής,
ήταν όμως προσεκτικός και διστακτικός
έναντι των μειονεκτημάτων μιας επιχείρη-
σης. Ο στρατηγός Καζάνοβιτς αγαπούσε
τον πόλεμο χάριν του μεγαλειώδους πά-
θους του, χάριν της μουσικής της μάχης,
χάριν της μεθυστικής δόξας της νίκης. 

Ο τεράστιος ήλιος ανέβαινε αργά πίσω
από τους μακρινούς τύμβους της στέπας.
Ανέπνεε την τρομερή κάψα του Ιουλίου. Το
εκτυφλωτικό φως χτυπούσε τους μπολσε-
βίκους στα μάτια. Πολυβόλα άρχιζαν να
κροταλίζουν, ομοβροντίες ξέσκιζαν την
καυτή ηρεμία. Φαίνονταν με ποιόν τρόπο οι
πυκνές διατάξεις των μπολσεβίκων οπλιτών
σηκώνονταν απ’ τα χαρακώματα. Οι μονάδες
της αντεπανάστασης του Μάρκωφ όρμησαν
και ούτε ένας δεν έσκυβε μπροστά στα βό-
λια. Απέναντί τους πλησίαζαν έρπειν μικρές
φιγούρες. Ο Καζάνοβιτς σήκωσε τα κιάλια
στα μάτια. Περίεργο! «Οβίδες, τρείς ομο-
βροντίες κατά των συντρόφων» διέταξε στον
τηλεγραφητή που κάθονταν δίπλα στο πη-
γάδι. Δυο κρυμμένες πυροβολαρχίες πίσω
απ’ το πρόχωμα του σιδηροδρομικού σταθ-
μού άνοιξαν πυρ. Χαμηλά πάνω απ’ τις δια-
τάξεις των οπλιτών των μπολσεβίκων έσκα-
γαν τα θραύσματα των οβίδων. Οι μικρές φι-
γούρες βρέθηκαν σε σύγχυση, αναδιοργα-

νώθηκαν και συνέχιζαν να κινούνται μπρο-
στά. Τώρα όλο το πεδίο ης μάχης βοούσε
από ντουφεκιές. Τελικά άρχισαν να βρυχών-
ται και οι πυροβολαρχίες των μπολσεβίκων.
Ο Καζάνοβιτς παραξενεύτηκε και χαμογέ-
λασε κοροϊδευτικά. Το λεπτό του χέρι με το
κιάλι άρχισε όμως να τρέμει. Οι στρατιώτες
του Μάρκωφ έπεφταν στο έδαφος και χώ-
νονταν βιαστικά στο χώμα. Το ηλιοκαμένο
πρόσωπό του χλώμιασε, πήδησε απ’ το στη-
θαίο του πηγαδιού, έκατσε στο τηλέφωνο
και μίλησε με τον στρατηγό Τιμανόφσκι.

«Οι οπλίτες πέφτουν», ούρλιαξε στο
ακουστικό. Ό,τι κι’ αν κοστίσει αφανίστε
την αριστερή τους πτέρυγα … κάθε δευτε-
ρόλεπτο είναι πολύτιμο.»

Αμέσως όρμησαν πίσω απ’ το πρόχωμα
του σταθμού, κουτρουβαλώντας στην κα-
τηφόρα οι στρατιώτες του Μάρκωφ –οι
επικουρικοί του Τιμανόφσκι–, καθ’ ομά-
δες, γραμμές οπλιτών επί γραμμών οπλι-
τών και χανόντουσαν ξαναμμένοι και απο-
φασισμένοι στα ψιλά στάχυα που είχαν ρί-
ξει τον καρπό τους. Ο Τιμανόφσκι –νέος,
με κόκκινα μάγουλα, πάντα γελαστός, η
δερμάτινη σκούφια ριγμένη στο σβέρκο,
φορούσε μια λινή βρώμικη μπλούζα με τα
μαύρα διακριτικά του στρατηγού– έτρεξε,
το ξίφος στο χέρι πίσω απ’ τις γραμμές των
οπλιτών του.

Συμβαίνει κάτι μη ορθολογικό: Οι μπολ-
σεβίκοι φαίνονται να αντικαθίστανται. Όλες
οι πιθανότητες, ότι αυτοί αναντίρρητα θα
έπρεπε να έχουν υποχωρήσει, εξανεμίστη-
καν. Τώρα όλη η στέπα γέμισε με τις φι-
γούρες τους που προέλαυναν. Τι κι’ αν μα-
νιασμένα κροτάλιζαν τα πολυβόλα του εθε-
λοντικού στρατού, νέα κύματα μπολσεβί-
κων αντικαθιστούσαν τους σκοτωμένους.

Εκεί όπου τελείωνε ο αγρός με τα στάρια
ορμούσαν οι μονάδες του Τιμανόφσκι με
ριγμένες τις ξιφολόγχες –η πρώτη, η δεύ-
τερη… Ο Καζάνοβιτς τεντώνονταν όπως η
χορδή πάνω στο στηθαίο του πηγαδιού. Στο
στενό πεδίο που έβλεπε απ’ το κιάλι διέ-
κρινε το πίσω μέρος των κεφαλιών των
οπλιτών του Μάρκωφ. Φοβερή ένταση! Πέ-
φτουν, πέφτουν! Ακολούθησε με τα κιάλια
τους μπολσεβίκους που ορμούσαν και ξαφ-
νικά είδε γουρλωμένα μάτια, φαρδιά πρό-
σωπα, σκούφους ναυτών, γυμνά μπρούτζινα
σώματα… Μπολσεβίκοι ναύτες… Αμέσως
όλα ανακατεύτηκαν, επικρατούσε σύγχυση,
ήταν όλοι ένα κουβάρι, επίθεση με ξιφο-
λόγχες… Ένα αρρωστημένο χαμόγελο πά-
γωσε πάνω στα κομψά σχηματισμένα χείλη
του Καζάνοβιτς… Οι στρατιώτες του Μάρ-
κωφ δεν κρατούσαν, τα απομεινάρια της
πρώτης ομάδας τράπηκαν σε φυγή μέσα
στα στάρια και ρίχτηκαν στο έδαφος. Η δεύ-
τερη ομάδα υποχώρησε και ρίχτηκε και αυ-
τή στο έδαφος. Τότε πήδησε από το πηγάδι
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και έτρεξε με ελαφρύ τρέξιμο στο πε-
δίο της μάχης. Τον έβλεπαν. Κατόρθω-
σε να στήσει τους οπλίτες πάλι στα πό-
δια τους με την κραυγή: «Κύριοί μου,
κύριοί μου, τι ντροπή». Τους έστειλε
πίσω για επίθεση με τις ξιφολόγχες,
αλλά το πυρ ήταν τόσο ζωηρό και έπε-
σαν τόσοι πολλοί που οι γραμμές των
οπλιτών ρίχτηκαν στο έδαφος… Μπο-
ρούσε να χαθεί η μάχη;

Γύρω στις 9 η ώρα το πρωί ήχησε
κοντά από τα δυτικά η βροντή των πυ-
ροβόλων του Ντροσντόβσκι. Όπως μια
γκρι χελώνα, έρχονταν έρποντας τα-
λαντευόμενο ένα άρμα δια μέσου της
στέπας. Με σχέδιο και χωρίς βιασύνη
άρχισαν την επίθεση οι μονάδες του
Ντροσντόβσκι. Για τρίτη φορά σηκώ-
θηκαν οι γραμμές των οπλιτών του Κα-
ζάνοβιτς. Οι μονάδες του εθελοντικού
στρατού της αντεπανάστασης προ-
έλαυναν τώρα σε ένα ευρύ μέτωπο στο
σχήμα της ημισελήνου. Σε αυτή την
προέλαση δεν θα μπορούσαν να αντέ-
ξουν οι μπολσεβίκοι.

Ανάμεσα στα χαρακώματα των μπολ-
σεβίκων εμφανίστηκε ένας καβαλά-
ρης(*), έτρεξε μανιασμένα σαν τρελός,
κραδαίνοντας την αστραφτερή λεπίδα
του σπαθιού του, ανέβηκε, σαν να τον
εκτίναξαν, ένα λόφο και καπίστρωσε
το άλογό του. Ο καβαλάρης φορούσε
κόκκινο πουκάμισο με ανασηκωμένα
τα μανίκια, έριξε το κεφάλι του πίσω
στο σβέρκο, ούρλιαξε και κράδαινε ξα-
νά το λεπίδι. Και έξαφνα πάφλασαν
απέναντι στις γραμμές των μονάδων
του Ντροσντόβσκι που εφορμούσαν,
σμήνη καβαλάρηδων. Τα συνωθούμενα
άγρια μικρόσωμα άλογα κάλπαζαν τεν-
τωμένα πάνω στο έδαφος. Οι πυροβο-
λισμοί σίγησαν. Απ’ εδώ κα μπρος
ακούγονταν τα σφυρίγματα των λεπί-
δων, οιμωγές και ποδοβολητά. Ο κα-
βαλάρης με το κόκκινο πουκάμισο
κάλπαζε με κατεβασμένα τα γκέμια
στην κορυφή του σχηματισμού. Ένα
μαύρο σύννεφο σκόνης σηκώθηκε και
περιέβαλε το πεδίο της μάχης. Οι μο-
νάδες του Ντροσντόβσκι δεν άντεξαν
την προέλαση των μπολσεβίκων και
τράπηκαν σε φυγή. Σταμάτησαν πίσω
απ’ τον χείμαρρο Κίρπελι και χώθηκαν
στο χώμα… 

(*) Ο κόκκινος καβαλάρης, μετέπειτα ηγέ-
της του κόκκινου στρατού στον Καύκασο, δεν
ήταν άλλος, όπως παρακάτω μας πληροφορεί
ο Α. Τολστόι, από το καμάρι του τσαρικού
στρατού που πέρασε στις γραμμές της επα-
νάστασης, ο πρώην λοχαγός των κοζάκων του
τσάρου και νυν μαχητής του κόκκινου στρατού,
στρατηγός Σορόκιν. 
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Στέκει το Σμόλνυ ατίθασο απέναντι στ’ ανάκτορα
κι ο μουζίκος βγάζει καγχάζοντας τη γλώσσα του στον τσάρο

αστράφτουν οι ξιφολόγχες της στρατιωτικής επαναστατικής επιτροπής
– δηλαδή της Βογένι Ρεβολουτσιόνι Κομιτέτ –

κι οι ευέλπιδες το βάζουνε στα πόδια τρομαγμένοι.
– Να κρατηθούν με κάθε θυσία, κάθε θυσία, το τηλεγραφείο, τα γεφύρια, το

τηλεφωνείο και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί
θα γράψει ο αρχιμηχανικός της επανάστασης.
Μάταια οι υπουργοί του τραγικού Κερένσκι
θα οργανώσουν τους αιμοσταγείς Κοζάκους 

κι επίσης μάταια θα σπρώξουν το Αβρόρα μακριά.
Εμπρός, εμπρός οι γυναίκες της επανάστασης

να καταλάβουν τα τυπογραφεία, να τυπωθεί η Πράβντα
και το άγρυπνο μάτι του Βλαδίμηρου, στο σπίτι της Φοφάνοβα

γερακίσια να κοιτάει το ρολόι του.
Όμως το Αβρόρα πλησιάζει το λιμάνι της Πετρούπολης 

κι ο Ράχια στο Σμόλνυ λέει στο Λένιν συνωμοτικά
-Σύντροφε, τα καταφέραμε-

ήθελε κότσια να κάνεις το ακατόρθωτο
το Βόλγα να διασχίσεις με δυο δρασκελιές

να σύρεις τον Καύκασο κοντά σου
κι ατέλειωτες στέπες να δαμάσεις

πράγματα δύσκολα για τους θνητούς
πράγματα εύκολα για τους Μπολσεβίκους.

Ο Ντιμπένκο στο Τσέντροβαλτ διαβάζει ένα τηλεγράφημα
που μόνο αυτός ξέρει τα νοήματά του

«στείλε το καταστατικό» που σε αυτή την πύρινη γλώσσα σημαίνει
«στείλε τους ναύτες σου στην Πετρούπολη».

Κομμένες οι επικοινωνίες της προσωρινής κυβέρνησης.
Σιγή ασυρμάτου γύρω απ’ τις ύαινες

σιωπή· τώρα μιλάει το στόμα της εξέγερσης 
και οι φυλακές Κρεστ ανοίγουν τις πόρτες τους

για να ξεβράσουνε διαβόλους οπλισμένους.
Καημένε Κερένσκι!

Η ιστορία σου γύρισε την πλάτη
κι η σημαία που γράφει «όλη η εξουσία στα σοβιέτ»
παντρεύτηκε με το αίμα της ρώσικης φτωχολογιάς.

Το δεύτερο συνέδριο στο κατάφωτο Σμόλνυ
διατάζει δίχως δισταγμό

«πυρ στα χειμερινά ανάκτορα»
την ώρα που το Αβρόρα στρέφει τα μάτια του

-ίδια Μέδουσα- στο πάλάτι.
Νάσου έρχονται οι Κόκκινοι φρουροί,

παιδιά του Ντον, της Οδησσού, της σιτομάνας Ουκρανίας
παιδιά της φτώχειας και της ορφάνιας

σημαδεμένα από το κνούτο του βογιάρου.
Τελειώνει τσάρε το παραμύθι σου.

Και τ’ όνομα σου πια δε θ’ ακουστεί στους αιώνες των αιώνων.
Ο στρατιωτικός επίτροπος Αντόνωφ

ανακοινώνει με φωνή κεραυνού
«Στο όνομα της επανάστασης θεωρώ την Προσωρινή κυβέρνηση

καταργημένη»
Έτσι ο Οκτώβρης βίτσισε την ιστορία

κι έτσι οι φτωχοί σηκώσανε τα μάτια τους.
Θ.Τ.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ
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Λένινγκραντ 1925, Γ. Σας, “Ράδιο.
Ας δημιουργήσουμε μια ενιαία θέ-
ληση από τη θέληση των χιλιάδων”

Μόσχα 1929, Α. Ντεινέκα, 
“Σύντροφε, υποστήριξε τους νέ-

ους εργάτες / Περιοδικό – Ντέιος”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1931, 
Ν. Ντολγκορούκοβ, “Εργάτες στις

μεταφορές, έχοντας εξοπλίσει
τον εαυτό σας με τις τεχνικές
γνώσεις, αγωνιστείτε για την

ανακατασκευή των μεταφορών”

Λένινγκραντ 1917, Β. Μαγιακόφκι, 
“Η βασιλεία του τελευταίου Νικόλαου

Μόσχα - Λένινγκραντ 1930,
Γ. Κλούτσις, "Ας εκπληρώσουμε το
σχέδιο των μεγάλων προσπαθειών"

Λένινγκραντ 1925, Γ. Σας, 
Β. Κομπέλεβ,“Λένιν 
και εξηλεκτρισμός / 

Ο κομμουνισμός ισούται 
με τη Σοβιετική δύναμη συν 

τον εξηλεκτρισμό ολόκληρης
της χώρας”

Καζάν 1920, Β. Ντένι, 
“Ο σύντροφος Λένιν θα απαλλάξει

τον κόσμο από το κακό”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1935, Β.
Ντένι, Ν. Ντολγκορούκοβ, 

“Έχουμε το μετρό!”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1935, 
Δ. Μουρ, Σ. Σένκιν, “Ζήτω ο

αγαπημένος μας και ανίκητος
Κόκκινος Στρατός!”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1933, Κ.
Ρότοβ, “Θα κλοτσήσουμε τον

ταξικό εχθρό έξω από τα Κολχόζ,
θα ξεριζώσουμε τους
φυγόπονους και τους

παρασιτικούς από το στάρι: Αυτός
που δεν δουλεύει, δεν θα τρώει!

Από την πολύ επιτυχημένη Έκθεση Σοβιετικής Αφίσας 
που πραγματοποιήθηκε στο , στα πλαίσια του αφιερώματος

για τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
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Μόσχα - Λένινγκραντ 1941, 
Λ. Λισίτσκι, “Όλοι για τη νίκη! 

Όλοι στο μέτωπο!

Μόσχα 1939, Β. Ντένι, 
Ν. Ντολγκορούκοβ, “Ο Στάλιν

εμπνέει και υπερασπίζεται τον
Στρατό μας και την Πατρίδα!”

Μόσχα 1940, Λ. Λισίτσκι, 
“Η Μόσχα είναι η πρωτεύουσα

της ΕΣΣΔ”

Λένινγκραντ 1924, 
Β. Μαγιακόφκι, Α. Ροντσένκο, 

“Διαβάστε το περιοδικό -
Η Νέα Φρουρά”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1930, 
Β. Κουλαγκίνα, 

“Για την άμυνα της ΕΣΣΔ

Δεκαετία 1930, Άγνωστος, 
“Για την ολοκλήρωση του πενταετούς σχεδίου σε τέσσερα χρόνια!” /

“Ενάντια της θρησκείας”

Μόσχα 1927, Γ.
Αλεξέγιεφ, 
“Οι γραφειοκράτες
– Πιο επιζήμιοι από
τα τρωκτικά και τη
μόλυνση και για τα
χωράφια και για τα
εργοστάσια”

Λένινγκραντ 1928, 
Γ. Γκούμινερ, “1η Μάη”

Λένινγκραντ 1917, Άγνωστος, 
“Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα. 

Με αγώνες θα κερδίσετε 
τα δικαιώματα σας” 

Λένινγκραντ 1917, Άγνωστος, 
“Η Δημοκρατία θα νικήσει την

Αναρχία – Επιτροπή μεσαίων και
μικρών βιομηχανιών”

Ρόστοβ Ντόν 1958, Α. Μόσιν,
“Και μας λένε εμάς γουρούνια”

Λένινγκραντ 1917, Α. Γκαπόνοβ, 
“Η λίστα των Σοβιετικών Αγροτών Εκ-
προσώπων και το Σοσιαλιστικό Επα-

ναστατικό Κόμμα εγγυούνται τη Γη και
την Ελευθερία. Ψηφίστε τους όλοι” 

Μόσχα 1925, 
Α. Ροντσένκο, 

“Βιβλία σε όλα 
τα πεδία γνώσης”
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Μόσχα 1973, Β. Κορέτσκι, 
“Να είστε σε επαγρύπνηση, βοηθή-
στε να κρατήσουμε τη Δημόσια Πε-
ριουσία μακριά από χέρια κλεφτών”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1931, 
Γ. Σεγκάλ, “Κάτω η δουλεία της

κουζίνας! Πάμε για ένα νέο τρόπο
ζωής”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1931, 
Δ. Μπουλάνοβ, 

“Μην σπάτε δοχεία – να είστε
προσεκτικοί με τα σκεύη 

στο κυλικείο σας”

Μόσχα 1926, Ν. Προύσακοβ, 
Γ. Μπόρισοβ, “Ένα ταξίδι στον

Άρη. Ταινία Φαντασίας”

Μόσχα - Λένινγκραντ 1940, Π. Καρατσέντσοβ, 
“Ο Σοβιετικός νόμος είναι και δίκαιος και αυστηρός. Τιμωρεί αυτόν που

φοβάται τη δουλειά και αλλάζει πολύ συχνά πόστα”

Λένινγκραντ 1924, Γ. Ανένκοβ, 
“Η εξέγερση των μηχανών. Έργο
σε 4 πράξεις, του Α. Ν. Τολστόι”

Δεκαετία 1940, Άγνωστος, 
“Η μητέρα Ρωσία σε καλεί” (Β'

Παγκόσμιος Πόλεμος)

1920, Άγνωστος, 
"Η οργάνωση των καταναλωτικών
συνεταιρισμών κάνει τον κόκκινο

στρατό ισχυρότερο».

Δεκαετία 1931, Άγνωστος, 
“Εμπρός σύντροφοι, 

ελάτε σε μας στα Κολχόζ”

Δεκαετία του 1920, Άγνωστος, 
"Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ! Ειρή-
νη στο Λαό! Γη στους αγρότες!"

Μόσχα - Λένινγκραντ 1931, 
Β. Αντιπένκο, 

“Για την μηχανική εκσκαφή 
άνθρακα”
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Μόσχα 1924, Α. Ροντσένκο, 
“Κινηματογράφος – Μάτι. 6 σει-
ρές. Έργο του Ν. Βερτόβ. Φωτο-

γραφία Κόφμαν” 

Δεκαετία 1920, Άγνωστος, 
“Με τα όπλα μας θα νικήσουμε
τον εχθρό, με σκληρή δουλειά 

θα έχουμε ψωμί" 

Δεκαετία 1930, Άγνωστος, 
"Η Κομσομόλ είναι η ταξιαρχία
σοκ του πενταετούς σχεδίου"

Μόσχα - Λένινγκραντ 1930, 
Β. Κουλαγκίνα, “Η παγκόσμια

μέρα γυναικών εργατριών είναι 
η μέρα αξιολόγησης του

σοσιαλιστικού ανταγωνισμού”

Μόσχα 1926, Α. Λαβίνσκι, 
“Θωρηκτό Ποτέμκιν. Παραγωγή του πρώτου εργοστασίου του Γκόσκινο.

Σκηνοθέτης Σ. Αϊνζενστάιν. Φωτογραφία Ε. Τίσε”

1928, Άγνωστος, 
“Κάτω ο παγκόσμιος 

φασισμός”

Μόσχα 1930, Μ. Λίτβακ – 
Μαξίμοβ, Ρ. Φέντορ, 

“Επίσκεψη στην ΕΣΣΔ”

Μόσχα 1927, Β. Ντένι, 
“Ζήτω ο Λενινισμός!”

Μόσχα 1929, 
Β. & Γ. Στένμπεργκ, 

“Ένα κομμάτι της αυτοκρατορίας.
Σκηνοθέτης Φ. Έρμλερ”

Λένινγκραντ 1917, A. Μαξίμοβ, 
“Ψηφίστε το κόμμα 

της Ελευθερίας του Λαού”

Μόσχα 1928, Γ. Πριμένοβ, 
“Όλα για την αξιολόγηση”

Ισαύρων & Χαρ. Τρικούπη, Εξάρχεια, Αθήνα www.poreia.net
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Τα γεράκια του πολέμου χτίζουν την πολιτική τους

πάνω στην πιο άθλια προπαγάνδα



γράφει ο Βασίλης Πετράκης

Ας μιλήσουμε

για τον ιμπεριαλισμό!

Οι πολεμικές ιαχές του Τραμπ, μέσα από τη γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ, για “ολοκληρωτική κατα-
στροφή της Β. Κορέας”, οι εμπρηστικές εκφρά-

σεις του ίδιου και άλλων κυβερνητικών στελεχών των
ΗΠΑ σηματοδοτούν σαφώς την νέα –επικίνδυνη για τους
λαούς– φάση επιθετικού παροξυσμού του αμερικάνικου
ιμπεριαλισμού.

Οφείλουμε να σταθούμε με την αναγκαία προσοχή απέ-
ναντι σε αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός. Με δεδομένο ότι
ο ΟΗΕ δεν είναι ο οργανισμός του δικαίου και της ειρή-
νης, με δεδομένο ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όρ-
γανο εξυπηρέτησης συμφερόντων των ισχυρών της Γης,
το γεγονός ότι για πρώτη φορά από τα έδρανά του, κη-
ρύσσεται ο πόλεμος με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να θο-
ρυβήσει κάθε προοδευτικό άνθρωπο. Κόντρα στην προ-
παγανδιστική γελοιότητα των ΜΜΕ που ανακαλύπτουν
απειλές σε ηγέτες και κράτη που δεν ενόχλησαν ποτέ
κανέναν, την ίδια στιγμή που αναφέρονται με “αθώα κα-
θησυχαστικά” χαμόγελα στις πολεμικές κραυγές του εκ-
προσώπου του πιο πολεμοκάπηλου και αιματοβαμμένου
κράτους του πλανήτη, οφείλουμε να αναδείξουμε το
πρωτόγνωρο και προκλητικά τρομοκρατικό μέγεθος των
λόγων του Τραμπ. Λόγοι, οι οποίοι δεν στρέφονται εναν-
τίον κάποιας στρατιωτικής βάσης ή οπλικών συστημά-
των, δεν στρέφονται εναντίον ηγετών ή προσώπων, όπως
συνήθως συνέβαινε μέχρι τώρα με την προπαρασκευα-
στική πολεμική προπαγάνδα των ΗΠΑ, αλλά στρέφονται
ευθέως και απειλούν για “ολοκληρωτική καταστροφή”
μια κυρίαρχη χώρα και το λαό της, με καθαρό στόχο την
τρομοκράτησή του. Είναι βέβαιο ότι, αν διατυπώνονταν
αυτές οι προκλήσεις σε άλλες εποχές ο πλανήτης θα
σείονταν από αντιπολεμικές διαδηλώσεις.

Και εδώ ακριβώς είναι το επόμενο ζήτημα. Αυτά τα
“νέα ήθη”, ο απροκάλυπτος κυνισμός του εκπροσώπου
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, πατάει πάνω στο έδα-
φος που στρώνει η, συνήθης πια, χυδαία προπαγάνδα
τους, η οποία μέσα από ακατάσχετα ψεύδη στοχοποιεί
λαούς, κράτη και ηγέτες, προκειμένου να αποδυναμώσει
και να ενοχοποιήσει στην κοινή γνώμη, τη βούλησή τους
να σταθούν σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητοι, κόντρα
στους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα των ισχυρών.

Αυτή η προπαγάνδα, που συνοψίζεται στην ολοκληρω-
τική παραπληροφόρηση, την αναστροφή της πραγματι-

κότητας και στον χυδαίο αντικομμουνισμό, ασκώντας
αφόρητες πιέσεις, καταλήγει να αναπαράγεται από πολ-
λούς φίλους και “εχθρούς” της φιλοπόλεμης ιμπεριαλι-
στικής πολιτικής. 

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι σήμερα οι κυρίαρχες
θέσεις για την εξελισσόμενη “ένταση στην κορεατική
χερσόνησο” συμπυκνώνονται σε δύο ρεύματα.

Το πρώτο, αυτό που ταυτίζεται πλήρως με την πιο μαύ-
ρη ιμπεριαλιστική προπαγάνδα, αυτό που περιλαμβάνει
τις πιο συντηρητικές και αντιδραστικές πολιτικές δυνά-
μεις και θεωρήσεις, βλέπει το πρόβλημα στο “αιμοσταγές
καθεστώς” ενός παρανοϊκού ηγέτη που ξαφνικά απειλεί
την Ν. Κορέα, τις ΗΠΑ και τον κόσμο με πυρηνική επί-
θεση. Το δεύτερο, αυτό στο οποίο αθροίζονται δυνάμεις
της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και κάποιες που θέλουν να
τοποθετούνται στην αριστερά, κάνει λόγο για μια αναμέ-
τρηση δύο “παρανοϊκών” ηγετών, από τους οποίους κιν-
δυνεύει εξίσου ο πλανήτης να οδηγηθεί σε τοπική ή παγ-
κόσμια σύρραξη. “Καταγγέλλει” τις επιδιώξεις του αμε-
ρικάνικου ιμπεριαλισμού, αλλά την ίδια στιγμή, αν δεν
καταγγέλλει εξίσου, αρνείται επί της ουσίας να στηρίξει
το δικαίωμα της ανεξαρτησίας και ανεξάρτητης πολιτικής
της Λ.Δ της Κορέας, στην δεδομένη στιγμή που δέχεται
την απροκάλυπτη επίθεση των ΗΠΑ. Και η μία και η άλλη
θέση, ανεξαρτήτως προθέσεων, καταλήγει στην αθώωση
της ιμπεριαλιστικής φιλοπόλεμης πολιτικής και σίγουρα
με διαφορετικό τρόπο γίνεται εξάρτημά της.

Και η μία και η άλλη θέση, στηρίζονται πάνω σε ένα
όργιο διαστρέβλωσης της αλήθειας στο οποίο επιδίδον-
ται χρόνια τώρα τα προπαγανδιστικά κέντρα του συστή-
ματος. Σε αυτή την προπαγάνδα που επιμελώς κρύβει
ότι, η απροκάλυπτη πολύμορφη επέμβαση των ΗΠΑ
εδώ και πάνω από 70 χρόνια είναι αυτή που ευθύνεται
για την διχοτόμηση της κορεατικής χερσονήσου, που
εξαπέλυσε τον καταστροφικό πόλεμο 1950-53, που συ-
νιστά μια μόνιμη απειλή για την ειρήνη στην περιοχή,
είναι αυτή που στέρησε και στερεί στον κορεατικό λαό
το δικαίωμα να ζει ενωμένος, είναι αυτή που αρνήθηκε
και αρνείται το δικαίωμα στην ανεξαρτησία, τη δημο-
κρατία και την ευημερία στον πολύπαθο λαό της Βόρει-
ας και της Νότιας Κορέας.

Μια σύντομη ιστορική ματιά αρκεί, για να αναδειχθεί
η αλήθεια!
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Αγώνας για εθνική ανεξαρτησία
Η ιστορία του κορεατικού λαού, δεν είναι άλλη από την

ιστορία ενός μεγάλου, αδικαίωτου μέχρι σήμερα αγώνα
για μια ενωμένη, ανεξάρτητη, δημοκρατική πατρίδα. Εί-
ναι η ιστορία ενός αγώνα που από το 1945 και μετά, θα
βρεθεί σε μια διαρκή αναμέτρηση με τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό.

Από το 1895 και ειδικά μετά το 1905 (τέλος Ρωσοϊαπω-
νικού πολέμου) που επισήμως η Ιαπωνία προσαρτά την
Κορέα, ξεκινά ο αντιαποικιακός αγώνας του κορεατικού
λαού. Ένας αγώνας ενάντια στη βαρβαρότητα της γιαπω-
νέζικης αποικιοκρρατίας που υποχρεώνει 3.000.000 ερ-
γάτες σε καταναγκαστική εργασία, γυναίκες σε πορνεία
(για τα στρατεύματα κατοχής), που καθημερινά δολοφονεί
και καταδικάζει στην εξαθλίωση ένα ολόκληρο έθνος.
Ένας διαρκής αγώνας, που
με τη νίκη της Οκτωβριανής
επανάστασης, θα μπολια-
στεί γρήγορα με τις σοσια-
λιστικές ιδέες.

Το 1925 ιδρύεται το Κόμ-
μα Εργατών Κορέας, το
οποίο σύντομα θα ηγηθεί
του εθνικοαπελευθερωτι-
κού αγώνα, ενώ από το
1932 σε όλη την κορεατική
χερσόνησο αναπτύσσεται
ένοπλο αντάρτικο κίνημα. 

Το 1936 συγκροτείται
πλατύ Εθνικό Πολιτικοστρα-
τιωτικό αντιιαπωνικό Μέτωπο με λαϊκό επαναστατικό
στρατό. Έτσι ο κορεατικός λαός, στα χρόνια του Β’ παγκο-
σμίου πολέμου θα συμβάλει στον αντιφασιστικό αγώνα δί-
νοντας μεγάλες μάχες ενάντια στον Ιαπωνικό ιμπεριαλι-
σμό, με την συμπαράσταση και την συμβολή των σοβιετι-
κών λαών. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου οι Ιάπωνες
συντηρούν στην περιοχή της Ματζουρίας και της Κορέας
τον μεγαλύτερο αριθμό των στρατιωτικών τους δυνάμεων.
Η αντίσταση του κορεατικού λαού λειτουργούσε κάθε στιγ-
μή ανασταλτικά ενάντια στα επεκτατικά σχέδια (σε ΕΣΣΔ)
των Ιαπώνων.

Το Κ.Ε. Κορέας μέσα από τη δράση του, στον Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, θα αναδειχθεί σε πρωταγωνιστική δύ-
ναμη. Τον Αύγουστο του 1945 οι επαναστατικές ένοπλες
δυνάμεις της Κορέας μαζί με τμήματα του σοβιετικού
Κόκκινου Στρατού θα συντρίψουν το μεγαλύτερο-επί-
λεκτο σώμα (στρατιά του Κβαντούν) του ιαπωνικού ιμ-
περιαλισμού. Αυτή η νίκη θα παίξει καθοριστικό ρόλο
στην συνθηκολόγηση-παράδοση της Ιαπωνίας και στο
ολοκληρωτικό τέλος του Β΄ παγκόσμιου πολέμου. 

Το Κ.Κ. έχει αναδειχθεί πλέον σε μεγάλη και αδιαμφι-
σβήτητη πολιτική δύναμη. Από τις πρώτες μέρες του Σε-
πτέμβρη στην μεταπολεμική Κορέα, συγκροτούνται πλα-
τιές δημοκρατικές οργανώσεις και πολιτικές επιτροπές,
με σαφή στόχευση την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου
δημοκρατικού κράτους, με πρόγραμμα που περιείχε τη
δήμευση της Γης και των μεγάλων εργοστασίων. Εν ολί-
γοις όλα έδειχναν ότι η μεταπολεμική Κορέα αναπόφευ-

κτα οδηγούνταν στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ανε-
ξάρτητου κράτους με καθεστώς Λαϊκής Δημοκρατίας.
Και αυτό ακριβώς μόνο μπορούσε να είναι η φυσική συ-
νέχεια, αυτό μόνο ανταποκρίνονταν στους πόθους και
τους αγώνες του λαού της. 
Οι ΗΠΑ επεμβαίνουν 

Οι ΗΠΑ το Σεπτέμβρη του 1945 αποβιβάζουν στρατιω-
τικές δυνάμεις στην Κορέα, στα πλαίσια των συμφωνιών
(Πότσνταμ κλπ) των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου. Με βάση τις συμφωνίες, η ΕΣΣΔ θα
παρενέβαινε στρατιωτικά στο βόρειο τμήμα και οι ΗΠΑ
στο νότιο, με όριο τον 38ο παράλληλο και με καθορισμένη
αποστολή την ήττα-παράδοση των Ιαπώνων και τη συμ-
βολή στη δημιουργία ανεξάρτητου κορεατικού κράτους. 

Οι ΗΠΑ όμως εισέβαλαν στην Κορέα, αξιοποιώντας τις
συμφωνίες αλλά με στό-
χους πολύ διαφορετικούς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι
μπαίνουν στην Κορέα μετά
την συνθηκολόγηση-παρά-
δοση των Ιαπώνων (2 Σε-
πτέμβρη). Άλλωστε ο Ιαπω-
νικός στρατός έχει ηττηθεί
και παραδοθεί στην Κορέα,
στις δυνάμεις του Λαϊκού
Επαναστατικού Στρατού και
του Κόκκινου Στρατού.
Επομένως κανέναν θεωρη-
τικά ρόλο και λόγο στην ήτ-
τα-παράδοση των Ιαπώνων

δεν έχουν. Στην ετεροχρονισμένη άφιξη των αμερικάνι-
κών δυνάμεων στην Κορέα –ξεκάθαρα μετά το τέλος του
πολέμου και τη συνθηκολόγηση των Ιαπώνων– δεν υπήρ-
χε κανένας τέτοιος λόγος και ρόλος από αυτούς που προ-
έβλεπαν οι συμφωνίες. Υπήρχε μόνο η επιδίωξή τους να
εμποδίσουν την εκφρασμένη βούληση του κορεατικού
λαού για το μέλλον του.

Από τότε και μετά οι ΗΠΑ, αγνοώντας και αναιρώντας
όλες τις συμφωνίες-αποφάσεις που προηγήθηκαν, αλλά
και αυτές που ακολούθησαν, θα κάνουν τα πάντα για να
αποτρέψουν τη συγκρότηση ανεξάρτητου κορεατικού
κράτους και για να ματαιώσουν τη λαϊκή επανάσταση στην
περιοχή “ευθύνης” τους, σε αυτό που σήμερα αποτελεί
το κράτος της Ν. Κορέας.

Τον Οκτώβρη του 1946 ξεσπούν στη Νότια Κορέα τε-
ράστιες αντιαμερικάνικες διαδηλώσεις, που καταστέλ-
λονται από τις δυνάμεις (κατοχής πλέον) των ΗΠΑ, με
εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Στη διαμόρφωση
εκρηκτικών συνθηκών συμβάλλει και η επιλογή των ΗΠΑ
να χρησιμοποιήσουν –ειδικά σε περιοχές πρώην ιαπω-
νικών κτήσεων στην Ασία– ιαπωνικές δυνάμεις και δομές.
Ήδη από το 1946 οι ΗΠΑ έχουν τοποθετήσει και αξιοποι-
ήσει ιαπωνικές δυνάμεις (αυτές που υποτίθεται ήρθαν να
διώξουν!) για την επιβολή της τάξης τους στη Νότια Κο-
ρέα, προκαλώντας την οργή ενός λαού που μισό αιώνα
αγωνίζονταν ενάντια στην ιαπωνική αποικιοκρατία.

Το Μάη του 1948, ενάντια σε όλες τις αποφάσεις και
κατά παράβαση όλων των συμφωνιών, οι ΗΠΑ σκηνοθε-
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τούν τις πρώτες εκλογές στη Νότια Κορέα, και επιβάλ-
λουν ένα ανδρείκελό τους, τον Σίγκμαν Ρι. Έτσι εμφανί-
ζεται για πρώτη φορά στον πολιτικό-διπλωματικό χάρ-
τη “επισήμως” η Νότια Κορέα ως ξεχωριστή οντότητα.
Εννοείται ότι η επιβολή αυτού του δικτατορίσκου απαιτεί
την αναγκαία βία και νοθεία από την πλευρά του αμερι-
κάνικου παράγοντα και αμέσως οδηγεί στην αντίδραση
του λαού της Νότιας Κορέας, που βλέπει έναν νέο τύ-
ραννο να επιβουλεύεται την ελευθερία του. Δημιουργούν-
ται συνθήκες πολιτικής αστάθειας που οδηγούν στις 30
Μάη του 1950 στην εκλογική ήττα των αμερικανόδουλων
δυνάμεων του Σίγκμαν Ρι. Ο λαός της Ν. Κορέας συνεχί-
ζει να αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του και οι Αμερι-
κάνοι καταλαβαίνουν ότι στις δοσμένες πολιτικές συν-
θήκες δεν υπάρχει για αυτούς καμία άλλη λύση από τον
πόλεμο. 

Στις 25/6/1950 στρατιωτικές μονάδες της Ν. Κορέας
πραγματοποιούν επίθεση εναντίον δυνάμεων της Λ. Δ
Κορέας στον 38 παράλληλο. Για την επίθεση αυτή ο μα-
έστρος του πολέμου της Κορέας Ντάγκλας Μακάρθουρ,
(διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό)
θα δηλώσει:”Μόλις τώρα έγινε γνωστή μια μεγάλη είδη-
ση. Οι Νοτιοκορεάτες εισέβαλαν στη Βόρεια Κορέα” (Da-
vid Horowitz). Όπως ήταν αναμενόμενο η κατευθυνόμενη
(από τις ΗΠΑ) προβοκατόρικη επίθεση οδήγησε στην
άμεση απάντηση του στρατού της Λ.Δ. Κορέας:

«Αγαπητοί συμπατριώτες! Αγαπητοί αδελφοί και αδελ-
φές, μαχητές του λαϊκού μας στρατού και παρτιζάνοι του
νότιου τμήματος της δημοκρατίας μας(...) Στις 25 του Ιούνη
ο στρατός της κυβέρνησης - ανδρεικέλου του προδότη Λι
Σιν Μαν εξαπόλυσε επίθεση ενάντια στο έδαφος προς βορ-
ρά του 38ου παράλληλου. Τα τμήματα της φρουράς, που
πολέμησαν με θάρρος και αντέκρουσαν το χτύπημα(...) η
Κυβέρνηση της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας
έδωσε διαταγή στο λαϊκό μας στρατό να περάσει σε απο-
φασιστική αντεπίθεση και να συντρίψει τις ένοπλες δυ-
νάμεις του εχθρού...». (26/6/1950 διάγγελμα Κιμ Ιλ Σουνγκ)

Οι ΗΠΑ, προετοιμασμένες από καιρό επιτίθενται, οδη-
γώντας 21 χώρες στον “πόλεμο της Κορέας” (15 απο αυτές
με ενεργό στρατιωτική δράση, μεταξύ αυτών και ελληνική
δύναμη 10.300 ανδρών) με αμερικάνικη διοίκηση και εξο-
πλισμό. Δίπλα στην κορεατική χερσόνησο έχει γεννηθεί
η Λ. Δ της Κίνας, η οποία αποτελεί δηλωμένο στόχο του
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ο Μακάρθουρ, ορκισμένος

αντικομμουνιστής, ένθερμος της χρήσης πυρηνικών εναν-
τίον Κίνας και ΕΣΣΔ, εκπροσωπώντας τους πλέον φιλο-
πόλεμους και αντιδραστικούς κύκλους των ΗΠΑ, οδηγεί
σύντομα τα αμερικάνικα στρατεύματα στα σύνορα της Κί-
νας. Η Κίνα θα μπει στον πόλεμο το Νοέμβρη, τα δεδο-
μένα αλλάζουν άρδην και ο Τρούμαν απομακρύνει τον
Μακάρθουρ απο τη θέση του. Στις 26/7/1953, με την υπο-
γραφή του συμφώνου ανακωχής από τα εμπλεκόμενα μέ-
ρη, θα λήξει ο πόλεμος (συνολικά 3.000.000 νεκροί) δη-
μιουργώντας το τετελεσμένο των συνόρων στον 38ο πα-
ράλληλο. Οι ΗΠΑ μετατρέπουν τη Νότια Κορέα σε μια
απέραντη αμερικάνικη βάση και βασικό προγεφύρωμα
των συμφερόντων τους στην περιοχή.

Μετά τον πόλεμο,
η ίδια επιθετική πολιτική των ΗΠΑ

Από τότε η Λαοκρατική Δημοκρατία Κορέας βρίσκεται
υπό το καθεστώς μόνιμης πολεμικής-πυρηνικής απειλής
και της διαρκούς υπονομευτικής δράσης των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους. Με δεκάδες αποφάσεις θα επιβά-
λουν κυρώσεις και κάθε είδους αποκλεισμό στην Λ.Δ Κο-
ρέας, με συνέπεια την εξόντωση ενός λαού που επιμένει
να στέκεται όρθιος, διεκδικώντας το δικαίωμά του στην
ανεξαρτησία του.

Από τότε η Νότια Κορέα, βρίσκεται σε καθεστώς ιμ-
περιαλιστικής υποδούλωσης και ελέγχου, έχοντας ου-
σιαστικά μετατραπεί σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ. Όταν
όμως η δυτική προπαγάνδα αναφέρεται στη νότια Κορέα
σκόπιμα αποκρύπτει την (μεταπολεμική) ιστορία του λαού
της. Γιατί ο λαός της Νότιας Κορέας, έχοντας πλήρη συ-
νείδηση ότι δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τα αδέρφια του
και ότι ο μόνος από τον οποίο κινδυνεύει είναι η αμερι-
κάνικη ιμπεριαλιστική τυραννία, αντιπαρέταξε όλες αυτές
τις δεκαετίες ένα ρωμαλέο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα,
διεκδικώντας ανεξαρτησία, επανένωση, ειρήνη και δη-
μοκρατία. Αυτό το μεγαλειώδες κίνημα δέχτηκε κάθε εί-
δους καταστολή μέχρι τη σχετική υποχώρησή του (ως
αποτέλεσμα και της γενικότερης υποχώρησης) στα μέσα
της δεκαετίας του ’90. Οι μεγαλειώδεις αγώνες που ανέ-
πτυξε όλα αυτά τα χρόνια ο λαός της Νότιας Κορέας, με
στόχο την αποτίναξη της αμερικάνικης κατοχής διαμόρ-
φωνε επι δεκαετίες καθεστώς πολιτικής ρευστότητας
στη χώρα, την οποία οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν με χούντες
και πραξικοπήματα. Ήδη από το 1960, λαϊκή εξέγερση
θα οδηγήσει στην ανατροπή του Σίγκμαν Ρι, και το 1961
οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν καθαρή στρατιωτική χούντα. Είναι
γνωστοί οι αντιαμερικανικοί-εθνικοανεξαρτησιακοί αγώ-
νες του λαού της Ν. Κορέας, ακόμη και τις δεκαετίες του
’70 και του ’80, που πνίγονταν στην καταστολή και το αίμα
προκειμένου οι ΗΠΑ να επιβάλουν την “ειρήνη” τους.

Τώρα προσπαθούν να πείσουν ένα λαό βασανισμένο
από την αμερικάνικη επέμβαση και κατοχή ότι κινδυ-
νεύει από την Λ. Δ. Κορέας. Τώρα προσπαθούν να πεί-
σουν τους λαούς του πλανήτη ότι κινδυνεύουν από ένα
κράτος που παλεύει με νύχια και με δόντια να διασώσει
την ανεξαρτησία του. Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί που μας
λένε ότι κινδυνεύουμε από την Λ.Δ. Κορέας; 
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◗ Ελλάδα 1946-49. Αν και αναφέρεται ως πρώτος μετά το 1945
ο πόλεμος της Κορέας, θα ήταν λάθος να προσπεράσουμε την επέμ-
βαση των Αγγλοαμερικάνων στην μεταπολεμική Ελλάδα, που είχε
άλλωστε τους ίδιους στόχους με αυτή της Κορέας. Με δολοφονίες,
πόλεμο, Μακρονήσια και τις πρώτες βόμβες ναπάλμ να πέφτουν
στον Γράμμο, η ξένη επέμβαση και η ντόπια αντίδραση έπνιξε στο
αίμα τους αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΔΣΕ.

◗ Παλαιστίνη 1948-σήμερα: Μια απίστευτη γενοκτονία εξελίσ-
σεται εδώ και δεκαετίες, υπό τις οδηγίες και ευλογίες των ΗΠΑ. 

◗ Κορέα 1950-1953 πόλεμος
◗ Ιράν 1953: Ανατροπή κυβέρνησης Μοσαντέκ-πραξικόπημα.
◗ Γουατεμάλα 1954, 1966-67: Στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

Εγκαθίδρυση δικτατορίας. Επεμβάσεις, δολοφονίες κλπ.
◗ Λίβανος 1958, 1978, 1982: Εισβολές-επεμβάσεις ΗΠΑ, Ισ-

ραήλ.
◗ Κογκό 1960: Ανατροπή και δολοφονία του λαϊκού ηγέτη του

Κογκό Λουμούμπα.
◗ Κούβα 1961: Αμερικάνικη εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων.
◗ Βιετνάμ 1964: Επίθεση ΗΠΑ στο Βιετνάμ και την Ινδοκίνα.

◗Άγιος Δομίνικος 1965: Ο αμερικανικός στρατός εγκαθιδρύει δι-
κτατορία.

◗ Ινδονησία 1965-70: Ανατροπή του ανεξάρτητου Σουκάρνο και
επιβολή αιματοβαμμένης δικτατορίας του Σουχάρτο. Δολοφονούνται
1.000.000 μέλη του ΚΚI!

◗ Παναμάς 1966, 1989: Στρατιωτική επέμβαση, δολοφονίες, κλπ
◗ Ελλάδα 1967: Χούντα.
◗ Καμπότζη 1969-75: Βομβαρδισμοί με περισσότερους από

2.000.000 νεκρούς. Είναι αυτοί οι ομαδικοί τάφοι που σήμερα οι ίδιοι
χρεώνουν... στους κομμουνιστές!

◗ Χιλή 1973: Εγκαθιδρύεται η αμερικανοκίνητη χούντα του Πινο-
σέτ.

◗ Αίγυπτος - Συρία 1973: Απο κοινού με Ισραήλ τον τοποτηρητή
τους στη Μέση Ανατολή.

◗ Κύπρος 1974: Χουντικό πραξικόπημα, εισβολή και κατοχή του
40%, με αμερικάνικη σφραγίδα.

◗Αγκόλα 1976: Η CIA χρηματοδοτεί και εξοπλίζει στρατό κατά των
ανταρτών.

◗ Νικαράγουα 1981-90: Οι ΗΠΑ με τους «Contras» ενάντια στην
εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση.

◗ Λιβύη 1981: Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη Λιβύη.
◗ Γρενάδα 1983: Εισβολή για την κατάπνιξη λαϊκής εξέγερσης.
◗ Ιράν 1987-88: Οι ΗΠΑ οδηγούν-παρεμβαίνουν στον πόλεμο

Ιράκ - Ιράν
◗ Ιράκ 1991, 2003: 1ος, 2ος πόλεμος του κόλπου. Εκατομμύρια νε-

κροί. Κατοχή
◗ Γιουγκοσλαβία 1991-2001: ΗΠΑ- ΕΕ-ΝΑΤΟ επεμβαίνουν με

κάθε τρόπο για τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, με κορύφωση
τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς. Διχάζουν και υποκινούν εμφύλι-
ους, ακόμη και στα κράτη που προκύπτουν μετά το διαμελισμό.

◗ Σομαλία 1992-94,: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επεμβαίνουν στρατιωτικά.
◗ Αϊτή, 1994-96: Χούντα-Στρατιωτική επέμβαση.
◗ Σουδάν 1998: Αμερικανικές επιδρομές με πυραύλους.
◗ Αφγανιστάν 2001: ΗΠΑ - Βρετανία βομβαρδίζουν και επεμβαί-

νουν στρατιωτικά, υποτίθεται ενάντια στους -εξοπλισμένους απο τις
ΗΠΑ -Ταλιμπάν.

◗ Αιγυπτος - “Αραβική Άνοιξη” 2011: Αποσταθεροποίηση πολ-
λών αραβικών χωρών, εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτατορίας στην
Αίγυπτο.

Λιβύη 2011: Βομβαρδισμοί, δολοφονία Καντάφι.
Συρία 2011 έως σήμερα: Αποσταθεροποίηση, δημιουργία-εξοπλι-

σμός συριακής αντιπολίτευσης, πρόκληση εμφυλίου, βομβαρδισμοί.
Εκατομμύρια νεκροί και πρόσφυγες.

Μεταπολεμικές επεμβάσεις των ΗΠΑ
Η λίστα που ακολουθεί αναφέρει τα εγκλήματα που έχει διαπράξει σε βάρος των λαών της Γης ο αμερικάνικος

ιμπεριαλισμός από το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Δεν είναι πλήρης, αφού αναφέρει μόνο τις επεμβάσεις που
επισήμως αναγνωρίζονται είτε από τους διεθνείς οργανισμούς, είτε από τις ίδιες τις ΗΠΑ. Και άρα δεν είναι οι
μόνες! Οι επεμβάσεις αυτές συνιστούν την “απάντηση” του κυρίαρχου αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε ένα μετα-
πολεμικό κόσμο, όπου (με φάρο το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα) οι λαοί της Γης πραγματοποιούσαν γοργά
βήματα για τα μεγάλα ιδανικά της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
του σοσιαλισμού. Αυτό ακριβώς προσπάθησαν να σταματήσουν και στην Κορέα με τον πόλεμο, που αναφέρεται
ως ο πρώτος μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.

Οι επεμβάσεις αφορούν, από πολιτικές δολοφονίες μέχρι πρόκληση αποσταθεροποίησης και εμφυλίων πολέμων,
πραξικοπημάτων, επιβολή δικτατοριών και βέβαια βομβαρδισμούς και στρατιωτικές επεμβάσεις. Όλες αυτές τις
“αγαθοεργίες”, με τις οποίες ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, που παριστάνει το θεματοφύλακα των δικαιωμάτων
και της δημοκρατίας, έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα εκατόμβες θυμάτων και ανείπωτη δυστυχία. Για λόγους
οικονομίας χώρου παρατίθενται ελάχιστα σχόλια.
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Ποιοι κινδυνεύουν από ποιους;
Από τη λίστα απουσιάζουν πολλά ακόμη μεταπολεμικά

εγκλήματα της “αμερικάνικης νέας τάξης πραγμάτων”. Στο
διάστημα αυτών των 72 μεταπολεμικών χρόνων που ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός γράφει την “εποποιία” του
με το αίμα των λαών, η Λ. Δ. Κορέας όχι απλά δεν ενό-
χλησε –ούτε καν λεκτικά– ποτέ κανέναν άλλον λαό, ίσα
ίσα μάχεται με άνισους όρους για τα αυτονόητα δικαιώ-
ματα της. Όποιος -είτε σκόπιμα, είτε όχι- αγνοεί τα ιστο-
ρικά γεγονότα της κορεατικής χερσονήσου, όποιος κάνει
ότι δε γνωρίζει τίποτα για λίστα εγκλημάτων των ΗΠΑ και
επιχειρεί να τοποθετηθεί στο ζήτημα της Κορέας –αλλά
και σε κάθε άλλο– σαν να εμφανίστηκαν οι ΗΠΑ “χθες”,
κρατώντας τη θέση των “ίσων αποστάσεων”, τότε απλά
υποκύπτει στην πίεση της κυρίαρχης προπαγάνδας, στρέ-
φεται ενάντια στα δίκαια των λαών και αντικειμενικά ενι-
σχύει τις δυνάμεις του πολέμου. Μόνο αυτό το αποτέλεσμα
μπορεί να έχει μια θέση που εξισώνει το θύτη με το θύμα,
που δε ξεχωρίζει στην Κορέα επιτιθέμενο και αμυνόμενο.
Μόνο αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια θεώρηση (με
όσα “αριστερά” φτιασίδια και αν ντύνεται) που αρνείται να
αναγνωρίσει την κύρια αντίθεση στα γεγονότα της κορεα-
τικής χερσονήσου. Την αντίθεση ανάμεσα στον ιμπερια-
λισμό και το λαό της Κορέας. Σε αυτό οφείλει σήμερα ο
καθένας να τοποθετηθεί και σε τίποτε άλλο. 
Γιατί τώρα;

Είναι συχνό το ερώτημα που μπαίνει στις συζητήσεις για
την Λ. Δ. Κορέας για το συγκεκριμένο χρόνο όξυνσης της
αμερικάνικης επιθετικότητας. Πρώτα από όλα δεν είναι
“τώρα”. Μια ιστορική ματιά αρκεί για να καταλάβει κανείς,
ότι η ιμπεριαλιστική απειλή και επιθετικότητα εναντίον της
Λ.Δ. Κορέας εκδηλώνεται σταθερά εδώ και πάνω από 70
χρόνια γνωρίζοντας υφέσεις και εξάρσεις. Αν συμβαίνει
κάτι ιδιαίτερο “τώρα” είναι η αναβάθμιση της αμερικάνικης
επιθετικότητας, όπως εκφράζεται και μετά την εκλογή
Τράμπ, η όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την
Κίνα και η πρόθεση των ΗΠΑ να σφίξουν τον κλοιό γύρω
από αυτές τις δυνάμεις. 

Παράλληλα, το έδαφος της Κορέας αποτελεί, εκτός από
γεωστρατηγικής σημασίας χώρο, και ένα πεδίο (ανεκμε-
τάλλευτων, λόγω πρώτα και κύρια του εμπάργκο και των
κυρώσεων) οικονομικών πόρων. Εκτός όλων των άλλων
(χαλκός, χρυσός κλπ) τα κοιτάσματα σπάνιων γαιών που
σύμφωνα με την Βρετανική Εταιρία Μεταλλευμάτων δια-
θέτει η Β. Κορέα, είναι μεγαλύτερα ακόμη και από τα ση-
μαντικότερα σήμερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα της Κίνας.
Δεδομένου ότι αυτά τα μέταλλα χρησιμοποιούνται στον
ανερχόμενο κλάδο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ο σπά-
νιος αυτός πλούτος είναι λογικό να γίνεται στόχος πολλών
ξένων συμφερόντων.

Λόγω των γενικότερων συσχετισμών και των αναδυόμε-
νων αντιθέσεων, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή φαίνεται
να θεωρείται “ευνοϊκή” για την έξαρση της αμερικάνικης
επιθετικότητας. 
Για τη στάση της Λ.Δ. Κορέας

1) Δεν μπορεί να υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το
μέγεθος της διαστρέβλωσης της αλήθειας, για τα ασύστο-

λα ψεύδη και τις ανυπόστατες κατηγορίες που επιχειρεί
να προσάψει η κυρίαρχη προπαγάνδα στο καθεστώς και
τον λαό της ΛΔΚ. Δεκάδες παραδείγματα δημοσιευμάτων,
που έχουν αμφισβητηθεί και κριθεί ψευδή από τα ίδια τα
δυτικά μέσα, το αποδεικνύουν. Αλλά περισσότερο από κά-
θε τι άλλο, απόδειξη αποτελεί το ποιοι και για ποιους λό-
γους εκτοξεύουν αυτές τις κατηγορίες. Το ίδιο συμβαίνει
και με τον λαό της Ν. Κορέας, που τον παρουσιάζουν ως
τρομοκρατημένο από τον Κιμ Γιονγ Ουν. Οι μεγάλες αν-
τιαμερικάνικες διαδηλώσεις, ενάντια στην εγκατάσταση
νέων αμερικάνικων πυραύλων θάφτηκαν από τη διεθνή
ειδησεογραφία και αντί αυτών παρουσιάστηκαν (σκηνο-
θετημένες;)– ολιγομελείς με βάση τα πλάνα –συγκεντρώ-
σεις ενάντια στη ΛΔΚ.

Όπως και να έχει, το ερώτημα για τους λαούς του κόσμου
δεν είναι να πάρουν θέση για το αν συμφωνούν με το κα-
θεστώς της ΛΔΚ. Άλλωστε με αυτό το είδος της ειδησεο-
γραφίας θα ήταν μάλλον αδύνατο να έχουν εικόνα. Και κυ-
ρίως να έχουν την πραγματική εικόνα ενός λαού αποκλει-
σμένου από τις πολύχρονες απάνθρωπες κυρώσεις, που
αγωνίζεται κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες να υπε-
ρασπιστεί την κυριαρχία του. Το ερώτημα είναι ένα και
μοναδικό και σε αυτό καλείται να πάρει θέση ο καθένας.
Αν στην αντιπαράθεση της ΛΔ Κορέας με τον αμερικάνικο
ιμπεριαλισμό και τους συμμάχους του, για την υπερά-
σπιση της ανεξαρτησίας της, τάσσεται υπέρ της ΛΔΚ. Γιατί
αν κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα, αποφεύγουν –ιδιαί-
τερα οι πολιτικές δυνάμεις που αναφέρονται στην αριστε-
ρά– να πάρουν θέση, τότε αναπόφευκτα είναι καταδικα-
σμένες να οδηγηθούν στην “αγκαλιά του ιμπεριαλισμού”.
Όπως άλλωστε συνέβη με το ΚΚ Ιράκ, που αρνούμενο να
πάρει σαφή θέση ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση,
βρέθηκε εταίρος στην κατοχική κυβέρνηση του Ιράκ που
έστησαν οι Αμερικάνοι.

2) Η στάση της Λ.Δ.Κορέας στην πραγματικότητα δεν
απορρέει από κάποιες επιλογές. Αποτελεί μονόδρομο.
Έναν μονόδρομο που χαράζουν οι ΗΠΑ και οι διεθνείς ορ-
γανισμοί (φερέφωνά τους) όπως ο ΟΗΕ με την πολιτική
τους. Μια πολιτική που συνοψίζεται σε δεκαετίες αποκλει-
σμών, εμπάργκο και κυρώσεων με τρομακτικές συνέπειες
για το λαό και την οικονομία της Κορέας. Γιατί όλες αυτές
οι κυρώσεις που με ελαφρά καρδιά ψηφίζουν οι εκπρό-
σωποι στον ΟΗΕ και που με χαμόγελα αναμεταδίδουν τα
ΜΜΕ τους, στην πραγματικότητα συνιστούν ένα έγκλημα
σε βάρος του λαού της. Αυτό το έγκλημα που οι θύτες με
την προπαγάνδα τους υποκριτικά θέλουν να χρεώνουν
στο καθεστώς της ΛΔΚ, όταν περιγράφουν με “λύπη και
αποτροπιασμό” τη φτώχεια (υπαρκτή ή όχι) και τις συνθή-
κες διαβίωσης στη χώρα αυτή. Η Λ.Δ. της Κορέας βγήκε
από τον πόλεμο του 1950-53 κατεστραμμένη ολοσχερώς.
Από τότε παλεύει να αναστηθεί κόντρα σε έναν λυσσαλέο
οικονομικό πόλεμο. 

Έχοντας σε προηγούμενες φάσεις κάνει αλλεπάλληλες
υποχωρήσεις και αναρίθμητα υπομνήματα και αιτήματα
στον ΟΗΕ, για επανεξέταση των κατάφωρα άδικων απο-
φάσεων του σε βάρος της, οδηγήθηκε σωστά στην σημε-
ρινή ανένδοτη στάση απέναντι στις ιμπεριαλιστικές επι-
βουλές. Ειδικά από το 2001 και μετά, που ο Μπους τη συμ-
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περιέλαβε στον άξονα του κακού, η στάση της “διεθνούς
κοινότητας” απέναντι σε ένα ανεξάρτητο κράτος είναι του-
λάχιστον χυδαία. Μέχρι που το 2004 δεσμεύσανε τους λο-
γαριασμούς σε συνάλλαγμα που διατηρούσε με διάφορα
νομικά πρόσωπα η ΛΔ Κορέας στο εξωτερικό, για να μπορεί
να εξασφαλίζει είδη πρώτης ανάγκης. Ληστέψανε δηλαδή
ένα κράτος, οι κήρυκες της δικαιοσύνης. Μετά από αυτό,
όπως ήταν λογικό, η ΛΔΚ αποχώρησε από τις συνομιλίες
για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

3) Για το πυρηνικό πρόγραμμα της Κορέας που τόσο
κουρνιαχτό σηκώνουν οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους.
Οι μόνοι που χρησιμοποίησαν πυρηνικά όπλα στο παρελθόν
(Χιροσίμα, Ναγκασάκι), δολοφονώντας εκατοντάδες χιλιά-
δες αμάχους ενάντια σε κάθε ανθρώπινη ηθική, τολμούν
να καταδείξουν την ΛΔΚ ως κίνδυνο για την ανθρωπότητα.
Πόσο θράσος; Η ΛΔΚ με το καθεστώς των αλλεπάλληλων
αποκλεισμών και λόγω των ελλείψεων σε άλλες πηγές
ενέργειας ανέπτυξε πυρηνικό πρόγραμμα για την ενεργει-
ακή της αυτονομία. Και είχε και έχει κάθε δικαίωμα να το
κάνει και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο για να υπε-
ρασπιστεί την κυριαρχία και ανεξαρτησία της. Όπως και,
υπομένοντας από το 1950 την τρομοκρατία της πυρηνικής
απειλής, με εκατοντάδες πυρηνικές κεφαλές των ΗΠΑ να
τη σημαδεύουν, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την ανά-

πτυξη πυρηνικού οπλοστασίου. Όπως εύστοχα σημειώνει
ο υπουργός εξωτερικών της στη ΓΣ του ΟΗΕ: “Αν η αληθινή
διεθνής δικαιοσύνη δεν πραγματωθεί, η μόνη έγκυρη φι-
λοσοφική αρχή είναι ότι η δύναμη πρέπει να αντιμετωπιστεί
με δύναμη, και τα πυρηνικά όπλα της τυραννίας πρέπει να
αντιμετωπιστούν με το πυρηνικό σφυρί της δικαιοσύνης.” 

Δυστυχώς, όποιος αρνείται το δικαίωμα της ΛΔΚ, σε αυ-
τές τις συνθήκες και σε έναν κόσμο γεμάτο πυρηνικά, να
αποκτήσει πυρηνικά, είναι σαν να αναγνωρίζει το δικαίωμα
των ΗΠΑ να αποφασίζουν ποιος μπορεί και ποιος δεν μπο-
ρεί να έχει πυρηνικά. Είναι σαν να δέχεται ότι οι ΗΠΑ, η
τρομοκρατική και εγκληματική υπερδύναμη του πλανήτη
είναι αυτή που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την
ειρήνη. Η ΛΔΚ όπως αναφέρει ο υπ. Εξωτερικών αναπτύσ-
σει πυρηνική δύναμη, “με κάθε πρόθεση και σκοπό, απο-
τρεπτικό του πολέμου, για την εξάλειψη της πυρηνικής
απειλής των ΗΠΑ και για την πρόληψη της στρατιωτικής
εισβολής της”. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι τάσσεται κανείς με την εξάπλωση
των πυρηνικών. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για απαγό-
ρευση των πυρηνικών και άλλο για απαγόρευση των πυ-
ρηνικών των χωρών που δεν υποτάσσονται στον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό. Γιατί τότε πολύ απλά γίνεσαι συ-
νεργός του. 
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Το σκίτσο του Latuff για την Κατα-
λονία και η αναφορά στη Φάλαγγα του
Φράνκο

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σκίτσο ο
Βραζιλιάνος σκιτσογράφος σχολιάζει
την κρίση στην Καταλονία

Ο Ραχόι φαίνεται να εφορμά με ένα
τανκ που φέρει την επιγραφή “Δημο-
κρατία”, καθώς η ακραία καταστολή

και η βία ασκούνται στο όνομα της “Συνταγματικής Τάξης”. Το κτίριο που κατεδαφίζει είναι η Σαγράδα
Φαμίλια, η μεγάλη ρωμαιοκαθολική εκκλησία-σύμβολο της Βαρκελώνης.

Η σημαία που ανεμίζει ο Ισπανός πρωθυπουργός αντί για το στέμμα, φέρει το σύμβολο της φρανκικής
“Φάλαγγας”, δηλαδή της οργάνωσης E-JONS (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) που
συγκρότησε ο Φράνκο στα χρόνια του ισπανικού εμφυλίου συνενώνοντας τους Φαλαγγίτες με τους Καρ-
λιστές (αντεπαναστατικό κίνημα, που πολεμούσε τις κατακτήσεις της γαλλικής επανάστασης και επεδίωκε
τη δημιουργία μιας ξεχωριστής γραμμής της δυναστείας των Βουρβόνων στον ισπανικό θρόνο). Στις
τάξεις της Φάλαγγας συμμετείχαν Ιταλοί και Γερμανοί φασίστες, ενώ τα βέλη αναφέρονται στο αρχαίο
ρωμαϊκό σύμβολο «fasces» (ράβδοι δεμένες γύρω από έναν πέλεκυ), που συμβολίζει την ισχύ και το
όνομα και τα σύμβολα του ιταλικού φασισμού.
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Ορισμένα αναγκαία στοιχεία
Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βε-

νεζουέλας –όπως είναι το σημερινό επί-
σημο όνομά της, από το 2000– με πρω-
τεύουσα το Καράκας (1,9εκ κατοίκους)
και σύνορα με την Κολομβία (δυτικά),
Βραζιλία (νότια) και Γουιάνα (ανατολικά),
έχει 25 εκ κατοίκους, έκταση 912.000

τετρ. χιλιόμετρα και μέσο όρο ζωής των κατοίκων της τα 70
χρόνια. Το 67% είναι μιγάδες, 20% λευκοί, 3% ινδιάνοι και
10% μαύροι αφρικανοί. Ο φυσικός της πλούτος: πετρέλαιο,
βωξίτης, κάρβουνο και πολύτιμα μέταλλα. Έχει ποσοστό
ανεργίας 6%, νόμισμα το «Μπολιβάρ» και ενεργό εργατικό
δυναμικό περίπου 8 εκατομμύρια. Η πλειονότητα των κα-
τοίκων της δηλώνουν χριστιανοί καθολικοί, λιγότεροι χρι-
στιανοί (2%), διαμαρτυρόμενοι και άλλες θρησκείες (8%). 

Η Βενεζουέλα, όπως και όλη η Λατινική Αμερική, δέχτη-
κε την άγρια εκμετάλλευση των Ισπανών αποικιοκρατών
που ακολούθησαν τις μεγάλες ανακαλύψεις των νέων χω-
ρών (Χρ. Κολόμβος 1492, Α. Βεσπούτσι, Μαγγελάνος). Μά-
λιστα ο Α.Βεσπούτσι λέγεται ότι περιπλανώμενος στον κόλ-
πο Μαρακαΐμπο, ονόμασε τη χώρα Βενεζουέλα, δηλαδή
Μικρή Βενετία. 

Η φτωχή και αραιοκατοικημένη Βενεζουέλα συσπειρώ-
νεται ενάντια στους Ισπανούς κατά τον 19ο αιώνα, αναδεί-
χνοντας τον επαναστάτη Σιμόν Μπολιβάρ (1783-1830), ο
οποίος έχει επηρεαστεί από τα κηρύγματα των αστικών επα-
ναστάσεων. Στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα (1819) ο Σ.
Μπολιβάρ νικάει τους Ισπανούς και ανακηρύσσεται η ανε-
ξαρτησία της μεγάλης Κολομβίας (Κολομβία, Βενεζουέλα,
Ισημερινός). Από τότε ως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πο-
λέμου τις χώρες αυτές κυβερνούν οι caudillos, δηλαδή στρα-
τιωτικοί δικτάτορες σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες απέ-
ραντων εκτάσεων φυτειών. 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου βρίσκει τον αγγλικό
ιμπεριαλισμό σε υποχώρηση, οι ΗΠΑ μπαίνουν δυναμικά στο
παγκόσμιο σκηνικό και η Ισπανία και Πορτογαλία φθίνουν
ως παλιές αποικιοκρατικές χώρες, έχοντας μάλιστα και το
βάρος των δικτατοριών Φράνκο και Σαλαζάρ. 

Στη Βενεζουέλα, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα σημαδεύ-
τηκε από πέντε στρατιωτικές δικτατορίες, με την άμεση ή
έμμεση καθοδήγηση των ΗΠΑ, που είχαν βάλει στο μάτι τα
πετρέλαια των δυτικών εδαφών της. Το 1945 την κυβέρνηση
αναλαμβάνει το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα «Δημοκρατική
Δράση» με ηγέτη τον Ρομούλο Μπετανκούρ. Ταυτόχρονα
ιδρύεται το δεξιό Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα. Λίγο αργότερα,
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γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Αφορμή για το σημείωμα που ακολουθεί αποτέλεσε η
πετυχημένη εκδήλωση στον πολυχώρο Σήμα, που
διοργάνωσε η νεολαία Πορεία, την Παρασκευή 10

Νοέμβρη 2017, με ομιλητή τον πρέσβη
της Βενεζουέλας στη χώρα μας. 

Η Βενεζουέλα, και πιο συγκεκριμένα η σημερινή κυ-
βέρνηση Μαδούρο, όπως και η προηγούμενη του

Ούγκο Τσάβες, βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο
του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Σήμερα, η δεξιά αντιπολίτευση (βιομηχάνων, εργοδοτών και

πολυεθνικών) ταλανίζει τη χώρα, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στη γειτονική Κολομβία, η πα-
ράδοση των όπλων από το FARC (Μέτωπο Επαναστατικού Στρατού Κολομβίας) συνοδεύτηκε από

την εξαπόλυση ακραίας τρομοκρατίας και δολοφονιών. 
Μετά τη νίκη ριζοσπαστικών αστικών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική (Ισημερινός, Βενε-

ζουέλα, Χιλή, Βολιβία), οι οποίες στηρίχτηκαν είτε στο ιθαγενικό και φτωχό τμήμα των λαών, είτε
διακήρυξαν “ανακουφιστικά μέτρα” για τα πληβειακά στρώματα, οι ΗΠΑ ξανακίνησαν γη κι ου-

ρανό για να μη χάσουν την «πίσω αυλή» τους (Λατινική Αμερική), τα προνόμια της ληστρικής πο-
λιτικής τους και οι πολυεθνικές τ’ αμύθητα κέρδη τους, το έδαφος, το υπέδαφος, 

τη φτηνή εργατική δύναμη σε φυτείες και μεταλλεία. 
Η Βενεζουέλα αποτελεί το πιο τρανταχτό και γλαφυρό παράδειγμα. 

Ας παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σ’ αυτήν τη μακρινή και τόσο κοντινή χώρα.

Σχετικά με τη



τεύχος 118 ❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘ 59

ο συνταγματάρχης Μάρκο Πέρες Χιμένεθ εγκαθιστά στρα-
τιωτική δικτατορία, για να ανατραπεί το 1958 από το στρατό
και να επανέλθει ο Ρ. Μπετανκούρ. 

Η παράδοση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην ολιγαρ-
χία οδηγεί στη δημιουργία ένοπλου αντάρτικου με την καθο-
δήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Βενεζουέλας, το
οποίο καταλήγει (το 1969) σε στρατιωτική ήττα. Με την επό-
μενη κυβέρνηση του Ραφαέλ Καλντέρα (1969-1974) το ΚΚΒ
εγκαταλείπει τον ένοπλο αγώνα. 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και ο πόλεμος στη Μ.Ανατολή
εκτίναξε τις τιμές του πετρελαίου, δίνοντας «γερή ανάσα»
στην οικονομία της Βενεζουέλας. Όμως, η νέα κρίση του 1988
ταράζει τη Βενεζουέλα, δημιουργώντας ταραχές στο Καράκας
και την εξέγερση που ονομάστηκε Εl Caracazo. 

Λίγο αργότερα (1992), έχουμε δύο αποτυχημένα στρατιω-
τικά πραξικοπήματα, με πρώτο αυτό ομάδας αλεξιπτωτιστών
με αρχηγό τον Ούγκο Τσάβες. Ο τελευταίος φυλακίζεται, απο-
φυλακίζεται από τον επανεκλεγέντα Ρ. Καλντέρα και δημι-
ουργεί το κόμμα «Κίνημα για την πέμπτη Δημοκρατία». Μέσα
σε συνθήκες κρίσης, ο Ούγκο Τσάβες εκλέγεται το 1998, με
ποσοστό 57% πρόεδρος της Βενεζουέλας, απέναντι σε μία
δεξιά και διασπασμένη αντιπολίτευση, που όμως έλεγχε το
κοινοβούλιο της χώρας.

Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία
Έχει ειπωθεί στους κύκλους της αριστεράς ότι ο Τσάβες

«βρίσκεται αριστερά του Κερένσκι και δεξιά του Λένιν»,
φράση που αποτυπώνει το μεσοβέζικο χαρακτήρα της Ε΄
Βενεζουελάνικης δημοκρατίας, που από το 1998 κυβερ-
νάται από το κόμμα των Τσάβες και Μαδούρο. Το Δεκέμ-
βριο του 1999 ο Ούγκο Τσάβες σε δημοψήφισμα με 72%,
εξασφαλίζει συνταγματικές αλλαγές σε βάρος της δεξιάς.
Το 2000, σε νέες εκλογές, εξασφαλίζει το 60% και αρχίζει
να εφαρμόζει μια σειρά προγράμματα μέσα και έξω από
το κράτος. Έτσι είχαμε 49 διατάγματα για τις μεταρρυθμί-
σεις, με βασικό μοχλό τις missiones (αποστολές) και την
ενεργοποίηση του στρατού, ξένων εθελοντών και φοιτητών.
Στην εκπαίδευση, με τα προγράμματα Σιμόν Ρομπινσον (κή-
ρυκας της ανεξαρτησίας), Χοσέ Φελίξ-Ρίμπας (αγωνιστής
της ανεξαρτησίας) και την αποστολή Αντόνιο Σούκρε (ηγέ-
της εθνικοαπελευθερωτικών πολέμων), πάνω από 1,5 εκ
κάτοικοι έμαθαν γράμματα και φοίτησαν στα πανεπιστήμια.
Στην υγεία, με την αποστολή Barrio Adento (Μέσα στη γει-
τονιά), οι φτωχοί απέκτησαν πρόσβαση σε περίθαλψη και
φροντίδα. Στη στέγαση και αποστολή Habitat (Κατοικία)
στέγασε –αν και ύστερα από πολύχρονη καθυστέρηση–
εκατομμύρια αστέγους. Στη σίτιση εφαρμόστηκε η μαζική
«αποστολή Mercal», η οποία έστησε μίνι μάρκετ και με-
γάλα πολυκαταστήματα δίπλα στα ιδιωτικά, με άξονα την
κρατική εταιρεία Μercal. Στο ζήτημα της γης, με αστικό
πληθυσμό 85% και μόνο το 1,6 του ΑΕΠ της να προέρχεται
από τη γεωργία, ο Τσάβες εξέδωσε διάταγμα απαλλοτρίω-
σης της γης, που συνάντησε την ένοπλη τρομοκρατία των
μεγαλογαιοκτημόνων και τη δολοφονία αριστερών αγροτών
συνδικαλιστών. 

Αναμφίβολα, στη Βενεζουέλα έχουν γίνει πολλά αστικο-
δημοκρατικά βήματα, πολλά από τα οποία έχουν φιλολαϊκό
περιεχόμενο. Στον τομέα της εργατικής τάξης, το χαμηλό

ποσοστό συσπείρωσης και συνδικαλισμού (20%) δίνει ακόμα
τη δυνατότητα στη δεξιά αντιπολίτευση να ελέγχει τη μεγα-
λύτερη εργατική συνομοσπονδία, την CTV (Συνομοσπονδία
Εργατών της Βενεζουέλας).
☞ Η προσέγγισή μας σχετικά με τη σημερινή κυβέρνηση

της Βενεζουέλας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ιστο-
ρική πείρα ανάλογων κυβερνήσεων (και η περίπτωση της
Χιλής του Αλιέντε, 1973, είναι ενδεικτική), τη δική μας στό-
χευση και τα διδάγματα της ταξικής πάλης και της κομμου-
νιστικής πρωτοπορίας τον 20ο αιώνα. Σήμερα, ο διεθνής ιμ-
περιαλισμός, με την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και όργανο
τη δεξιά αντιπολίτευση, βυσσοδομεί ενάντια στην κυβέρνηση
Μαδούρο, αξιοποιώντας τη φτώχεια και την περιθωριοποί-
ηση των λαϊκών στρωμάτων στη Βενεζουέλα. 

Οι συγκεντρώσεις-διαδηλώσεις της δεξιάς αντιπολίτευ-
σης, βασικά στα μεγάλα αστικά κέντρα (Καράκας) και στα
δυτικά της χώρας (Μαρακάιμπο) στηρίζονται «από τους από
πάνω», δηλαδή τους λευκούς ολιγάρχες, αλλά βρίσκουν
«ανοιχτά αυτιά» και στους «από κάτω», δηλαδή στην αγα-
νάκτηση των φτωχών. 

Είκοσι χρόνια ύστερα από το κέρδισμα της εκλογικής πλει-
οψηφίας από το κόμμα του Ούγκο Τσάβες, η Βενεζουέλα
ακροβατεί ανάμεσα στο συμβιβασμό της παλινόρθωσης, την
παλινόρθωση της δεξιάς και το προχώρημα προς τα εμπρός.
Το αστικό κοινοβούλιο λειτουργεί, η αντιπολίτευση καρα-
δοκεί, το παλιό φθαρμένο αστικό κράτος «παράγει» μαζικά
όλες τις συνήθειες του παλιού κόσμου. Το φιλικό περιβάλλον
σε γειτονικές χώρες χάνει το δυναμισμό του και το αποκούμ-
πι της Κούβας ολοκληρώνει γοργά τον καπιταλιστικό δρόμο. 

Κοντολογίς, στην Βενεζουέλα δεν έχουμε φυσικά σοσια-
λισμό· δεν αρκεί η εθνικοποίηση των πετρελαίων και η δέ-
σμευση τμημάτων της γης για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Οι
δυτικοί διανοούμενοι που δουλεύουν για τη σημερινή κυ-
βέρνηση της Βενεζουέλας (Γάλλοι, η Χιλιανή Μ. Χάρνεκερ,
κ.α) μπορεί να έχουν αρκετές ιδέες για προγράμματα Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων αλά Βενεζουέλα. Όμως, ο σο-
σιαλισμός που γνωρίζουμε έχει άλλα όργανα, άλλη συμμε-
τοχή των μαζών, λειτουργεί ως καθεστώς της δικτατορίας
του προλεταριάτου, «δηλαδή ως κράτος της εργατοαγρο-
τικής συμμαχίας, και όχι ως «ξέφραγο αμπέλι» ξένων και
ντόπιων αστών. 

Ωστόσο, δε μας αφήνει διόλου αδιάφορους ότι η σημερινή
κυβέρνηση της Βενεζουέλας, όσο κι αν φλερτάρει ανοιχτά
με τους υπόλοιπους ιμπεριαλιστικούς πόλους (ΕΕ, Κίνα, Ρω-
σία), δεν ευθυγραμμίζεται -τουλάχιστον προς το παρόν- με
τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται
στη δεύτερη γραμμή πυρός του Πενταγώνου, μετά τη Β. Κο-
ρέα και το Ιράν.

Η σωστή αντίληψη ενός δημοκρατικού αντιιμπεριαλισμού,
οφείλει να βλέπει τις εστίες αντίστασης και τις χαραμάδες
ανυπακοής στον παγκόσμιο χάρτη. Να βλέπει τις θολές, αμή-
χανες και ισορροπιστικές δυνάμεις και να τις αξιοποιεί όσο
γίνεται καλύτερα. 

Ακόμα κι αν δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο ταξικό και διε-
θνιστικό κέντρο, κρατώντας όλες τις θέσεις μας, οφείλου-
με να στηρίξουμε τη Βενεζουέλα, στο βαθμό που δεν ευ-
θυγραμμίζεται με τις δυνάμεις του ιμπεριαλισμού.

Α
ς μ

ιλή
σ

ο
υ

μ
ε για

 το
ν ιμ

π
ερ

ια
λισ

μ
ό

!



❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�τεύχος 11860

Ο Μακρόν, ιδιαίτερα, έσπευσε να καταδικάσει το δουλεμ-
πόριο και να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου του
ΟΗΕ, γιατί μάλλον δεν γνώριζε τι επικρατεί στη Λιβύη, ούτε
τις συμφωνίες για το Προσφυγικό, ενδεχομένως ούτε ότι η
Γαλλία πρωτοστατούσε στο Νατοϊκό μακέλεμα της χώρας.
Καταρχήν το δουλεμπόριο, τουλάχιστον στη Λιβύη, έχει γνω-
στοποιηθεί από επίσημες καταγγελίες Αφρικανών μετανα-
στών και προσφύγων που κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς
και από δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου. Αυτό που ξαφ-
νικά «ευαισθητοποίησε» κυρίως τους Ευρωπαίους ιθύνον-
τες ήταν η μαζική προβολή και αναπαραγωγή του βίντεο που
προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή, οι διαδηλώσεις διαμαρ-
τυρίας που ακολούθησαν σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
οι καταγγελίες που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ο ΟΗΕ,
για προκλητικό καθεστώς τυραννίας, για φρικιαστική δια-
βίωση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, επιρρίπτοντας
ευθύνες στην ΕΕ και την αντιμεταναστευτική της πολιτική.

Το άγριο ξέσκισμα, δηλαδή, στις λαϊκές συνειδήσεις του
δημοκρατικού προσωπείου των καπιταλιστικών μητροπόλεων
που πλασσάρονται ως υπερασπιστές της ελευθερίας και των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, ως προστάτες των λαών. Που γνω-
ρίζουν πολύ καλά την κατάσταση που διαμόρφωσαν στη Λιβύη,
εξακολουθούν να τη συντηρούν και να την αξιοποιούν.

Αλήθεια, ποιος οδήγησε στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα;
Το 2011, στη σκιά της αραβικής Άνοιξης, οι ΗΠΑ, η Γαλλία,

η Βρετανία, με πρόσχημα «ανθρωπιστικούς λόγους» και με
την κάλυψη του OHE, εξαπέλυσαν στρατιωτική επίθεση ενάν-
τια στη Λιβύη για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι, ως
άλλοι προστάτες του λιβυκού λαού, προωθώντας τα δικά τους
συμφέροντα και τη γεωπολιτική κυριαρχία στην περιοχή. Κα-
ταστρέφοντας και λεηλατώντας τη χώρα, δολοφονώντας το
λαό της με στόχο την καθυπόταξη της Λιβύης και τον ολο-
κληρωτικό έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.

Η Λιβύη μετατρέπεται σε πεδίο των ενδοϊμπεριαλιστικών
αναμετρήσεων για το μοίρασμα της λείας. Οι μεγάλες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις συντονισμένα ενισχύουν και εξοπλί-
ζουν χρήσιμους συμμάχους, συμμορίες αντικαθεστωτικών
μισθοφόρων, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή βαρβαρότητας,
έναν κύκλο ανεξέλεγκτης βίας και συγκρούσεων, τρομοκρα-
τώντας το λαό και βυθίζοντας τη χώρα στο χάος.

Το 2015, ενώ η Συρία βομβαρδίζεται ανελέητα από τις ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις, καραβάνια προσφύγων καταφθά-
νουν στην Ευρώπη. Το πρωτοφανές προσφυγικό κύμα οδηγεί

τελικά στην Ευρώπη– φρούριο. Μέσα από αλλεπάλληλα δρα-
κόντεια αντιμεταναστευτικά μέτρα και με προφανή στόχο
την αποτροπή της εισόδου προσφύγων και μεταναστών στις
πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, ο βαλκανικός διάδρομος
σφραγίζεται, στρατόπεδα συγκέντρωσης στήνονται στην Ελ-
λάδα. Κατασταλτικοί μηχανισμοί αναβαθμίζονται, ευρωπαϊ-
κές στρατιωτικές επιχειρήσεις στήνονται για την περιφρού-
ρηση των θαλάσσιων συνόρων, οι Νατοϊκές φρεγάτες πυ-
κνώνουν στο Αιγαίο.

Αλλά ο φονικός διάπλους της Μεσογείου, απ’ όπου επι-
χειρούν να περάσουν χιλιάδες κατατρεγμένοι Αφρικανοί ανα-
ζητώντας διέξοδο στην Ευρώπη, προκαλεί πονοκέφαλο στην
Ιταλία, που απαιτεί ξεκάθαρα τον ασφυκτικό έλεγχο των πε-
ρασμάτων. Στη Σύνοδο της Μάλτας στηρίζεται από την ΕΕ η
πρωτοβουλία της Ιταλίας να ενισχύσει τη λεγόμενη λιβυκή
ακτοφυλακή. Οι συμμορίες της Λιβύης, που δρουν ανεξέ-
λεγκτα κάτω από την προστασία της κυβέρνησης ανδρεικέ-
λων, η οποία χαίρει της αναγνώρισης των ευρωπαϊκών θε-
σμών, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη, (όπου στοιβά-
ζονται χιλιάδες άνθρωποι), πολλαπλασιάζονται και σύμφωνα
με στοιχεία του ΟΗΕ φτάνουν τα 19900! Πρόκειται για χώρους
φρίκης, πολλά από αυτά σε άγνωστες τοποθεσίες, άλλα υπό
την αιγίδα του ΟΗΕ, που δήθεν τώρα αναζητά ευθύνες. Απα-
γωγές, βασανιστήρια, βιασμοί, σκλαβοπάζαρα, δίνουν και
παίρνουν απροκάλυπτα. Αλλά το διακύβευμα της αναχαίτισης
προσφύγων και μεταναστών είναι σαφώς μεγαλύτερο...

Άλλωστε, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και παρά τις
καταδίκες, η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει τις επιλογές της
για συνεργασία με τις λιβυκές αρχές, μόνο που ζητάει έρευνα
για τις συνθήκες που επιτρέπουν το δουλεμπόριο και αξιο-
πρεπή κέντρα κράτησης, τα οποία φυσικά δεν υπάρχουν
πουθενά. Χωρίς να κάνει βήμα πίσω από τους ισχυρισμούς
ότι οι χειρισμοί και οι πρακτικές στο Προσφυγικό- Μετανα-
στευτικό της σιδερόφρακτης Ευρώπης αποβλέπουν στο να
σώζουν ζωές. Δεν πρόκειται απλά για υποκρισία και για αν-
θρωπιστικά μέτρα που δήθεν θα παρθούν. Αυτή η σύγχρονη
θηριωδία, που γυρνά τους λαούς αιώνες πίσω, είναι το
πραγματικό πρόσωπο του ιμπεριαλισμού.

Όμως για τους λαούς δεν θεωρείται ακόμα φυσιολογική εξέ-
λιξη η επιστροφή στα σκλαβοπάζαρα και τα βασανιστήρια. Και
είναι η δική τους φωνή, η δική τους αντίσταση και αντιιμπε-
ριαλιστική πάλη, όσο αδύναμη και αν είναι σήμερα, που μπορεί
να τσακίσει κάθε κτηνώδες πισωγύρισμα.
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Τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα 
του Ιμπεριαλισμού

Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ του CNN το οποίο ανέδειξε τα σκλα-
βοπάζαρα στη Λιβύη, λίγο έξω από την Τρίπολη, όπου άνθρωποι,

πρόσφυγες και μετανάστες από την Υποσαχάρια Αφρική, δημο-
πρατούνται, οι εκπρόσωποι του ιμπεριαλισμού ως ανυποψίαστοι

και ανίδεοι εξέφρασαν δήθεν τον αποτροπιασμό τους.



γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου
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Τον χαρακτήρα εθνικής τραγωδίας, που
παραπέμπει σε πολεμικές αναμετρή-
σεις, προσδίδει ο αριθμός των θυμά-

των, φτωχών εργατών, βιοπαλαιστών, αδύ-
ναμων γερόντων (24) και η καταστροφή λαϊ-
κών σπιτιών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και
υποδομών, στην περιοχή της Μάνδρας Αττι-
κής. Και σε αυτή την περίπτωση, πρωθυ-
πουργός, κυβερνητικοί και κρατικοί αξιω-
ματούχοι επικαλούνται τους όρους «θεομη-
νία», «ακραία καιρικά φαινόμενα», «κλιμα-
τική αλλαγή», «ανθρώπινη παρέμβαση»,
«γραφειοκρατία», για να κρύψουν τις πραγ-
ματικές αιτίες και να συγκαλύψουν τις δικές
τους διαχρονικές ευθύνες, όπως κάνουν
πάντοτε, όταν εκδηλώνονται τέτοια φονικά ή
καταστρεπτικά φαινόμενα (πλημμύρες, κα-
ταιγίδες, τρικυμίες, σεισμοί κλπ.).

Όμως δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα
να επικαλούμαστε την οργή του θεού, όταν
οι επιστήμες έχουν εξελιχτεί τόσο πολύ, όταν
η ανάπτυξη της παραγωγής και της τεχνο-
λογίας έχει κάνει γιγαντιαία βήματα στο δρό-
μο της μελέτης, της ερμηνείας, της πρόβλε-
ψης και τελικά της αντιμετώπισης των φυ-
σικών φαινομένων. Δεν πρόκειται, λοιπόν,
για «θεομηνία», για «ακραίο φυσικό φαινό-
μενο» που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Η περιοχή της Δυτικής Αττικής πλήττεται
από πλημμυρικά φαινόμενα εδώ και δεκαε-
τίες. Αυτό που έζησαν φέτος οι κάτοικοι της
Δυτικής Αττικής, το ζουν εδώ και 60 χρόνια,
το 1953, 1963, 1977, 1978, 1983, 1996,
1999. Άλλωστε δεν είναι μόνον η Μάνδρα,
τα ίδια φαινόμενα με μικρότερες ίσως απώ-
λειες είχαμε και στην Κέρκυρα και στην Κα-
τερίνη και αλλού, και πέρυσι, και πρόπερσι
και κάθε χρόνο...

Το έγκλημα οφείλεται στο κλείσιμο ρε-
μάτων και κυρίως στο κλείσιμο των φυσι-
κών τους δρόμων, ως αποτέλεσμα της τσι-
μεντοποίησης, στο μη καθαρισμό ρεμάτων
και φρεατίων, στις ελλείψεις έργων αντι-
πλημμυρικής προστασίας, στη μη ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση και προστασία των δα-
σών στα βουνά της Αττικής, με τα απαιτού-
μενα δασοτεχνικά έργα ορεινής υδάτινης
οικονομίας και διευθέτησης των χειμάρ-
ρων, στις πυρκαγιές που έγιναν τα τελευ-

ταία χρόνια στο όρος «Πατέρας», στις ανα-
δασώσεις που δεν έγιναν κλπ. 

Η πλημμύρα κατέστη ιδιαίτερα φονική
από την μη αντιπλημμυρική θωράκιση των
2 ανοιχτών, μη διευθετημένων ρεμάτων
«Σούρες» και «Αγίας Αικατερίνης» και από
το μπάζωμά τους στη βόρεια πλευρά της
πόλης της Μάνδρας.

Είναι γνωστό –προέκυψε όμως και τώρα–
ότι ΕΕ, κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση ελάχι-
στους πόρους διαθέτουν για τέτοιου είδους
έργα, (αν και υπήρχαν σχετικές μελέτες στα
συρτάρια τους), γιατί αυτά δεν είναι πελα-
τειακά και δεν έχουν υψηλή κερδοφορία,
αφού η ίδια η φύση τους δεν αφήνει περι-
θώριο στους ομίλους που τα κατασκευάζουν
και να τα «λειτουργούν», δηλαδή να ει-
σπράττουν περίπου για δεκαετίες ανταπο-
δοτικά τέλη χρήσης, εξασφαλίζοντας για ση-
μαντικό διάστημα το επιδιωκόμενο ποσοστό
κέρδους. Αντίθετα, για τα έργα αυτά, για διά-
φορους λόγους, δίνονται μεγάλες εκπτώσεις
από τον ανάδοχο-μειοδότη, με αποτέλεσμα
το κέρδος να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό
για το μεγάλο κεφάλαιο. Απεναντίας προ-
ωθούνται οι «Αστικές Αναπλάσεις», που εί-
ναι το «αγαπημένο παιδί» όλων των αιρετών,
ακριβώς γιατί πίσω τους κρύβονται μικρό-
τερα ή μεγαλύτερα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα και ρουσφέτια.

Ακόμα και τα μεγάλα έργα (αυτοκινητό-
δρομοι, σιδηρόδρομοι κλπ.) κατασκευάζον-
ται χωρίς τα απαραίτητα συμπληρωματικά
έργα/συνοδευτικές μελέτες αποτροπής
πλημμυρικών φαινομένων/αντιπλημμυρι-

κής θωράκισης, και έτσι, όπως φάνηκε και
από τις εικόνες που είδαμε στις οθόνες, η
«Αττική Οδός» και η «Νέα Εθνική Οδός
Αθηνών-Κορίνθου», λειτούργησαν σαν
φράχτες της ροής των υδάτων στην περιοχή
της Μάνδρας.

Από τις αεροφωτογραφίες διαφόρων
ετών φαίνεται επίσης ότι ένα από τα ρέματα
της Μάνδρας (Σούρες) μπαζώθηκε από μο-
νοπώλια του λιανικού εμπορίου και εται-
ρείες logistics, για να κατασκευαστούν τε-
ράστιες αποθήκες, μεταλλουργίες, βιομη-
χανίες τροφίμων, όπλων, ξύλου, χημικές
βιομηχανίες, εμπορικές εταιρείες οικοδο-
μικών υλικών, βενζινάδικα κλπ., πολλές
φορές με κρατικές και ευρωπαϊκές επιδο-
τήσεις πολλών δις ευρώ. 

Άρα δεν φταίει γενικά η «ανθρώπινη πα-
ρέμβαση», αλλά η παρέμβαση των καπιτα-
λιστών για να γίνει η χώρα «ενεργειακός
και μεταφορικός κόμβος».

Η πολιτική που ακολούθησαν όλες οι
κυβερνήσεις, από το 1950 μέχρι και σήμε-
ρα, ήταν των κλειστών αγωγών. Δηλαδή, τα
ρέματα εγκιβωτίζονται μέσα σε αγωγούς,
με στόχο να λυθεί το συγκοινωνιακό πρό-
βλημα (όλα στην υπηρεσία του αυτοκινήτου
και των αυτοκινητοβιομηχανιών) και όχι
γιατί αυτό θωρακίζει το Λεκανοπέδιο από
ενδεχόμενη νεροποντή. Οι αγωγοί σχεδιά-
στηκαν και εγκιβωτίστηκαν πριν από δε-
καετίες, για να μεταφέρουν ύδατα μιας
αγροτικής ή ημιαγροτικής περιοχής. Σή-
μερα και μετά την τσιμεντοποίηση των
πάντων, τα νερά πολλαπλασιάζονται, με

αποδεικνύει πόσο αποτρόπαιο και προμελετημένο ήταν το έγκλημα

Έγκληµαχωρίς
τιµωρία

 

Ο αριθμός των θυμάτων
από την πλημμύρα στη Δυτική Αττική



γράφει ο Παύλος Αλεξίου
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αποτέλεσμα οι αγωγοί να μην αντέχουν και
να πλημμυρίζουν.

Ούτε βέβαια το «παραμύθι» περί γρα-
φειοκρατίας ισχύει, διότι όταν πρόκειται να
κατασκευαστούν αυτοκινητόδρομοι (έργα
δηλαδή που έχουν ανταποδοτικότητα για
τους επιχειρηματίες μέσω των διοδίων),
αγωγοί φυσικού αερίου, εμπορευματικοί
σταθμοί, αποθήκες, εργοστάσια, γήπεδα,
τότε δεν υπάρχουν «γραφειοκρατικές αγ-
κυλώσεις»· οι απαλλοτριώσεις γίνονται
γρήγορα, οι μελέτες βγαίνουν από τα συρ-
τάρια κλπ.

Από πολλές πλευρές, τέλος, γίνεται προ-
σπάθεια να καταστούν συνένοχοι οι εσω-
τερικοί μετανάστες, -πρόσφυγες, φτωχοί
εργάτες των εργοστασίων της περιοχής,
που τα προηγούμενα χρόνια έχτισαν (στη
Μάνδρα, στη Ν. Πέραμο και γενικά στο
Θριάσιο) ένα σπίτι για να στεγάσουν την οι-
κογένειά τους. Δεν ήταν επιλογή τους να
χτίσουν αυθαίρετα μέσα στα ρέματα. Υπεύ-
θυνοι γι’ αυτό είναι οι κυβερνήσεις, η πε-
ριφερειακή και τοπική διοίκηση (διαχρονι-
κά), που προώθησαν και προωθούν συνει-
δητά την άναρχη, αυθαίρετη επέκταση των
πόλεων και των βιομηχανικών ζωνών, χω-
ρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων έργων
υποδομής και χωρίς την εφαρμογή προ-
γραμμάτων εργατικής-λαϊκής κατοικίας.

Η ανοχή στην αυθαίρετη δόμηση, αλλά
και το σύστημα αντιπαροχής, ήταν στην
υπηρεσία των μεγαλοεργολάβων αλλά και
των καπιταλιστών (βιομηχανίες, αποθήκες,
διυλιστήρια, ναυπηγεία κλπ), για να έχουν
τους εργάτες στοιβαγμένους σε κοντινή
απόσταση. Αν δει κάποιος το χάρτη, ουσια-
στικά θα δει την εργατούπολη της Μάνδρας
να δέχεται πρώτη την ορμή των καταστρο-
φικών πλημμυρισμένων ρεμάτων, σε σχέση
με τη Βιομηχανική Ζώνη της Μάνδρας, σαν
τα εργατόσπιτα να «προστατεύουν» τα ερ-
γοστάσια.
3 Τελικά ο καπιταλιστικός δρόμος ανά-

πτυξης και οι κυβερνήσεις που τον υπη-
ρετούν, οι μεγαλοεργολάβοι και οι μεγα-
λοεπιχειρηματίες, με συνενόχους Δημάρ-
χους, Νομάρχες και Περιφερειάρχες, εί-
ναι η αιτία και για τις πλημμύρες, την κα-
ταστροφή των δασών στην Αττική, τα αν-
θρώπινα θύματα και τις καταστροφές των
λαϊκών περιουσιών.
3 Όμως το κράτος, πέρα από υπεύθυνο,

αποδείχτηκε ανύπαρκτο, αργό και όπως
πάντα γραφειοκρατικό στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της φονικής καταστρο-
φής, πέρα από τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες πυροσβεστών, ΕΜΑΚ, δημοτικών συ-
νεργείων κλπ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
παρά τα κροκοδείλια δάκρυα του Α. Τσίπρα
και των κυβερνητικών στελεχών ή τους φα-
ρισαϊσμούς της ΝΔ, έχει μαζί με τις προ-
ηγούμενες τεράστιες και διακριτές ευθύ-

νες. Πέρα από κάποιες μερίδες φαγητού,
υποσχέθηκε τα γνωστά πενιχρά επιδόματα,
που συνήθως καθυστερούν και να δοθούν
και άφησε το έργο της στήριξης των πλημ-
μυροπαθών στη φιλανθρωπία και στην αλ-
ληλεγγύη, στις ΜΚΟ και στους εθελοντές.
Μέσα από συσκέψεις, εξαγγελίες και από
μια χυδαία επικοινωνιακή προσπάθεια,
Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής προ-
σπάθησαν να ρίξουν τις ευθύνες για την κα-
ταστροφή στον καιρό, στην κλιματική αλ-
λαγή, στους δημάρχους της περιοχής ή στις
προηγούμενες κυβερνήσεις, να περάσουν
τη σκυτάλη της ευθύνης από τη μία υπη-
ρεσία στην άλλη.

Οι συζητήσεις στη Βουλή, για το εμπόριο
όπλων με την Σαουδική Αραβία και για τη
«διαφθορά», έκλεισαν τα «φώτα της ράμ-
πας» για τα θύματα της πλημμύρας, τα με-
γάλα λόγια και οι υποσχέσεις θα ξεχαστούν,
όπως ξεχάστηκαν σε όλες τις ανάλογες πε-
ριπτώσεις και για τον εργατόκοσμο της πε-

ριοχής θα προβάλλει ξανά ο εφιάλτης νέων
καταστροφών.
3 Να απαιτήσουμε, με τους φτωχούς,

εργαζόμενους της δυτικής Αττικής, άμεσα
και γενναία μέτρα αποκατάστασης των πλη-
γέντων, αντιπλημμυρικά έργα, έργα υποδο-
μής, δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.
Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο οι κάτοικοι, (ερ-
γαζόμενοι, ντόπιοι και αλλοδαποί) δεν θα’
ναι «ξέφραγο αμπέλι» και «φτερό στον
άνεμο», στο έλεος του καιρού ή καλύτερα
στο έλεος μιας ασύδοτης και ταξικής πο-
λιτικής. 

Αν θέλει να ζήσει καλύτερα ο κόσμος της
Δυτικής Αττικής πρέπει να ενωθεί σαν ένας
άνθρωπος ενάντια σε μια πολιτική που τον
φτωχοποιεί και τον περιθωριοποιεί. Να ξε-
κόψει οριστικά με ό,τι τον περιφρονεί, τον
υποβαθμίζει και τον πεθαίνει. Δηλαδή να
συγκρουστεί με την αστική πολιτική και
όλους τους εκφραστές της.
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“Επικίνδυνα φαινόμενα στα Βόρεια Προάστια...

Νεκροί στην Εκάλη… Αγνοούμενοι στο Ψυχικό… 
Πλημμύρισε η Φιλοθέη…”

Ποτέ δεν θα ακούσουμε μια τέτοια είδηση. Όχι
επειδή δεν βρέχει στα πλούσια προάστια. Αλλά
επειδή εκείνοι που πνίγονται όταν βρέχει είναι
μόνο οι φτωχοί. Πριν δύο χρόνια είχε πλημμυρί-
σει το Καματερό, το Μενίδι και το Ίλιον. Τα και-
ρικά φαινόμενα δεν έχουν γεωγραφικά όρια,
αλλά οι πνιγμένοι, οι αγνοούμενοι, οι ξεσπιτω-
μένοι και οι κατεστραμμένοι έχουν κοινωνική και
οικονομική ταυτότητα. Μονίμως βρίσκονται από
τη μεριά των ριγμένων.

Οι αναφορές στη θεομηνία προκαλούν οργή.
Όχι επειδή τα καιρικά φαινόμενα δεν παίζουν
ρόλο. Κρύβουν όμως τις πραγματικές αιτίες της
καταστροφής: Κρατική αδιαφορία, δημόσια έργα
βιτρίνας, στημένες προμήθειες και διαγωνισμοί,
ταξική αδιαφορία για τις περιοχές των φτωχοδιά-
βολων. Πόλεις αυθαιρέτων για να δημιουργηθούν
οι εκλογικοί πελάτες, χωρίς υποδομές, αντιπλημ-
μυρικά έργα, προστασία. Δίπλα στο χρυσοφόρο
δρόμο του εθνικού εργολάβου, πνιγήκαν άνθρω-
ποι. Αυτό κατασκεύασαν όλες οι κυβερνήσεις δε-
ξιάς και ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό περπάτησαν νομάρχες και
«αριστεροί» δήμαρχοι. 

Η Μάνδρα πνίγηκε και η Δυτική Αττική θρηνεί.
Δεν φταίνε τα καιρικά φαινόμενα. Υπεύθυνο είναι
το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που κατα-
δικάζει ολόκληρες περιοχές και πληθυσμούς σε
δεύτερη μοίρα.

Μια κυβέρνηση στοιχειωδώς αξιοπρεπής -ούτε
καν «αριστερή»- θα υπεράσπιζε τη δυνατότητα
του κράτους να προστατεύει τους πολίτες του. Αυτό
όμως σημαίνει αποτίναξη του μνημονιακού ζυγού
και άρνηση του φόρου αίματος που πληρώνει η

χώρα στους δανειστές. Θα σήμαινε άρνηση της
διάλυσης του κρατικού μηχανισμού που είναι απα-
ραίτητος απέναντι στις φωτιές και στις «θεομη-
νίες». Θα σήμαινε κονδύλια για την πολιτική
προστασία και αυξημένους προϋπολογισμούς για
τις δημόσιες υπηρεσίες και τα αναγκαία έργα.

Ούτε να διανοηθεί κάτι τέτοιο δεν μπορεί ο θλι-
βερός ΣΥΡΙΖΑ και ο θλιβερότερος Τσίπρας. Πληθω-
ρισμός όμως δηλώσεων και κροκοδείλια δάκρυα
από την κυβέρνηση, ρίξιμο των ευθυνών στους
προηγούμενους, καμία ευθύνη για τους εαυτούς
τους. Η υποταγή στους δανειστές δεν επιτρέπει τί-
ποτα περισσότερο. Η δε «αριστερή» Περιφέρεια
φρόντισε να ξοδέψει πολλαπλάσια σε έργα βιτρίνας
και γήπεδα, από τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα
στη Δυτική Αθήνα και Δυτική Αττική. 

Το ταξικό έγκλημα στη Μάνδρα έχει και άλλη
μια διάσταση. Η εγκατάλειψη των φτωχών πε-
ριοχών είναι λίπασμα για το φασισμό, σε μια πε-
ριοχή που οι νεοναζί αλωνίζουν, πατώντας στην
οργή και την αγανάκτηση. 

Ο καπιταλισμός είναι δολοφονικό σύστημα.
Γιατί σε κάθε περίσταση μας δείχνει ότι πάνω από
τα κέρδη του δεν βάζει τίποτα, ούτε καν την αν-
θρώπινη ζωή. Η οργή για τους νεκρούς και τις
καταστροφές δεν μπορεί να σβήσει με «κήρυξη
πένθους» και τις συνήθεις ανέξοδες και θλιβερά
επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις για «έρευνες
που θα βρουν τους ενόχους». Τα φαινόμενα είναι
φυσικά, αλλά οι συνέπειές τους έχουν πολιτικό,
κοινωνικό και ταξικό χρώμα. Ως πότε;

Αγωνιστική Παρέμβαση Καθηγητών 
Περιστερίου, 23-11-17
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Α υτό που διαπιστώνει κανείς με αφορμή
τις καταστροφές, το ξεσπίτωμα και το
θάνατο 25 ανθρώπων στη Δυτική Αττι-

κή από μια «μέτρια ως ισχυρή καταιγίδα»,
είναι, το πώς οι άνισες ταξικές θέσεις δια-
περνούν και διαχωρίζουν ταξικά το χώρο πα-
ράγοντας τους χωρικούς διαχωρισμούς. Κατά
κάποιο τρόπο η ταξική θέση, η ταξική κατα-
γωγή ορίζει και το που κατοικούν τα άτομα.
Καθόλου συμπτωματικό, λοιπόν, που στη Δυ-
τική Αττική,που επλήγη από τις πλημμύρες
(Μάνδρα, Μαγούλα, Νέα Πέραμος, Μέγαρα,
Ελευσίνα κ.ά.) κατοικούν κυρίως εργατικά
και λαϊκά στρώματα. 

Παρόλο που εδώ είναι συγκεντρωμένες
πολλές βιομηχανίες, η ανεργία είναι, σύμφωνα
με στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής, υψηλή
(Ασπρόπυργος 29,2%, Μέγαρα 28,8%, Φυλή
24,2%, Ελευσίνα 23,8%, Μάνδρα- Ειδυλλία
18,6%).Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
στη Δυτική Αττική απασχολείται, στο βιομη-
χανικό τομέα (Ασπρόπυργος 34,8%, Ελευσίνα
30,4%, Μάνδρα-Ειδυλλία 29,8%, Μέγαρα
25%, Φυλή 23,7%).Το αντίστοιχο ποσοστό
απασχόλησης στη βιομηχανία στην Περιφέ-
ρεια Αττικής είναι 17%. 

Αντίθετα η αγορά (τιμές γης, ύψος ενοικίων
κ.λπ.), η κρατική παρέμβαση (ΓΟΚ, συντελε-
στής δόμησηςκ.λπ.), ο τόπος εργασίας κ.λπ.
περιορίζει την εγκατάσταση αυτών των ερ-
γατικών και λαϊκών στρωμάτων στα βόρεια
ή, ακόμη και στα βορειοανατολικά προάστια
της Αττικής, όπου κατοικούν πρωτίστως αστι-
κά, μεσαία ή και μικροαστικά στρώματα. 

Να λοιπόν που οι ταξικές θέσεις, οι εργα-
σιακές καταστάσεις, οι στεγαστικές πρακτι-
κές, η ποιότητα των κοινωνικών υποδομών
αποτυπώνονται και στο χώρο, διαμορφώνον-
τας διαφορετικές χωρικές πραγματικότητες.
Εφόσον μάλιστα αυτοί οι χωρικοί διαχωρισμοί
συνοδεύονται με διαφορετικές κοινωνικές και
πολιτισμικές πρακτικές (τρόπος ζωής, κατα-
ναλωτικές συνήθειες κ.λπ.) δημιουργώντας
στεγανά μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, τότε
κάλλιστα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και
για «διαφορετικούς κόσμους».

Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τα τεχνικά
έργα που όφειλαν να γίνουν, νομίζω πως και
εδώ το πρόβλημα είναι η κοινωνική μηχανική
του καπιταλισμού («δημιουργική καταστρο-
φή»). Αυτό που διαπιστώνεται ξανά και ξανά
είναι, πως η αναπαραγωγή της κοινωνίας, η
αναπαραγωγή του κοινωνικού σώματος, γί-
νεται πάλι με ταξικούς όρους. Η κοινωνία, το
κοινωνικό σώμα αναπαράγεται πάλι σε κομ-
μάτια. Όπως και τόσα άλλα πράγματα (η γη,
το νερό, η υγεία κ.ά.), έτσι και η αξία και ο

υπολογισμός της ανθρώπινης ζωής, γίνεται
με αγοραίους όρους. Επομένως σε συνθήκες
μαζικής ανεργίας η τιμή της ανθρώπινης
ζωής (βλ. εργατική δύναμη), η ζωή των ερ-
γατικών και λαϊκών στρωμάτων, εδώ των αν-
θρώπων της Δυτικής Αττικής, απαξιώνεται.
Γι’ αυτό η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (ΑΝΕΛ), η Πε-
ριφέρεια Αττικής κ.ά. εκφράζοντας με τον πι-
στότερο τρόπο αυτή τη διατίμηση της ζωής
(όπως ορίζεται από τις ανάγκες αυτοαξιοποί-
ησης του κεφαλαίου) δεν έχουν καμία ανα-
στολή να επιδοτούν την κατανάλωση κυρίως
πολιτιστικών αγαθών κ.λπ.) για τα αστικά και
μεσαία στρώματα (Ίδρυμα Νιάρχου, στάδια-
εμπορικά κέντρα κ.λπ.) αφήνοντας «ανοχύ-
ρωτες» τις εργατικές και λαϊκές συνοικίες
στα φυσικά φαινόμενα. 

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Μ. Φουκώ,
ιστορικοποιώντας το ενδιαφέρον του κράτους
για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης
(πολιτικοποίηση του σεξ), αυτό το πράγμα (η
εργατική δύναμη) αναπαράγεται από μόνο
του. Ποιος να ενδιαφερθεί και γιατί, όταν στην
αγορά εργασίας υπάρχει άφθονη, φτηνή και
πρόθυμη εργατική δύναμη; 

Να υπενθυμίσουμε εδώ πως το κράτος αλ-
λά και το κεφάλαιο «συμμάχησαν» με την ερ-
γατική τάξη, –σε περιόδους έλλειψης εργα-
τικών χεριών, που συμπίπτουν σχεδόν με την
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας (welfaresta-
te)–, ενάντια σε μια άλλη μερίδα του κεφα-
λαίου (μεγάλοι ιδιοκτήτες γης, κατασκευα-
στικό κεφάλαιο κ.λπ.) που αποσπούσε υψηλή
γαιοπρόσοδο, εξωθώντας μέσω της αύξησης
του κόστους στέγασης στην άνοδο των μι-
σθών. Μέρος αυτής της παρέμβασης, αποτέ-
λεσμα και της οργανωμένης δράσης του ερ-
γατικού κινήματος, ήταν και η δημιουργία, κα-
τά κανόνα με φορέα το κράτος, κοινωνικών
υποδομών (εργατικές κατοικίες, σχολεία, νο-
σοκομεία κ.λπ.), αλλά και η παροχή αγαθών
εκτός αγοράς (δημόσια αγαθά) που κατανα-
λώνονταν συλλογικά («συλλογική κατανάλω-
ση»). Με αυτό τον τρόπο η κατανάλωση τρο-
φοδοτούσε την κεφαλαιακή συσσώρευση
σύμφωνα με το κεϋνσιανό υπόδειγμα, ενώ πε-
ριορίζονταν και οι άναρχες και μη ελεγχόμε-
νες επιλογές των καταναλωτών («ορθολογική
κατανάλωση») (Harvey 1995:176).

Επομένως, ας αφήσουμε στην άκρη τις κα-
ταγγελίες των «δελτίων ειδήσεων» για το
αναποτελεσματικό κράτος ή, την αναποτελε-
σματική Κυβέρνηση. Και το κράτος είναι απο-
τελεσματικό, αφού εφαρμόζει στο ακέραιο
τόσα χρόνια και με ιδιαίτερη επιτυχία τα πιο
ταξικά μνημόνια (είσπραξη φόρων, μείωση
συντάξεων, κοινωνική καταστολή, ιδεολογική

χειραγώγηση κ.λπ.) και η Κυβέρνηση είναι
εξίσου αποτελεσματική, αφού κατάφερε όλα
αυτά με τη «συναίνεση» της κοινωνίας, με
«κοινωνική ειρήνη». 

Σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό συγκεί-
μενο δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν ο κυνισμός
κάποιων που, «αγνοώντας» την ιστορία της
μεταπολεμικής Ελλάδας, δηλαδή τον τρόπο
με τον οποίο λύθηκε, εν μέρει, το ζήτημα στέ-
γασης των λαϊκών στρωμάτων («αυθαίρετα»
κ.λπ.) ζητά την κατεδάφιση των λαϊκών κατοι-
κιών, σβήνοντας μαζί με τα κτήρια τις ανησυ-
χίες, τις προσδοκίες, τις ελπίδες και την κοι-
νωνική μνήμη (συνέχεια, ταυτότητα) που εγ-
κατοικούν στους βιόκοσμους των ανθρώπων.
Στο ίδιο κλίμα και η Αυγή (16 Νοεμβρίου 2017)
αποδίδει τις πλημμύρες σε «Ανθρώπων έρ-
γα», ενοχοποιώντας έμμεσα τους κατοίκους
της Δυτικής Αττικής, ως να μην υπάρχει κε-
φάλαιο, κράτος, ταξικά συμφέροντα.

Αν η ίδια η ζωή αποκτά τιμή και διατιμάται
ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς (έλλειψη
ή προσφορά εργατικής δύναμης), όπως πα-
ραπάνω αναφέραμε, θα διατιμάται και η γη,
η κατοικία, ο χώρος. Εξάλλου ο χώρος συνι-
στά κεντρική προτεραιότητα για το κεφάλαιο
που θέλει να τον οργανώσει κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε να ανταποκρίνεται στους χρόνους
και στις φάσεις της κεφαλαιακής συσσώρευ-
σης, έστω και αν η φάση αναβάθμισής του
διαδέχεται, κατά κανόνα, μια φάση υποβάθ-
μισης και απαξίωσής του (εγκαταλειμμένα
βιομηχανικά κέντρα, επιμολυσμένες περιο-
χές από βιομηχανικά κατάλοιπα, παλιά εμ-
πορικά κέντρα κ.λπ.).

Συνεπώς, η κατεδάφιση των αυθαιρέτων
σημαίνει πως οι άνθρωποι θα ξεσπιτωθούν,
θα μείνουν άστεγοι. Οι υποσχέσεις ότι θα με-
τεγκατασταθούν σε οργανωμένες κοινότητες,
μοιάζει, μετά απ’ όσα έχουμε ακούσει και δει
από τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ανέκδοτο. 

Εντούτοις, ακριβώς εξαιτίας των πρακτι-
κών αυτοστέγασης των λαϊκών στρωμάτων
(συνήθως εκτός σχεδίου), που το κράτος για
ευνόητους λόγους δέχτηκε, αν δεν προέκρινε
κιόλας, επιδοτήθηκε ουσιαστικά το κεφά-
λαιο. Χωρίς το κεφάλαιο να αναλάβει κανένα
κόστος, είχε έτοιμη, σπιτωμένη και στεγα-
σμένη την «πρώτη ύλη», την εργασιακή δύ-
ναμη. Έτσι το κόστος αναπαραγωγής της δεν
μετακυλίστηκε στους μισθούς και αυτοί πα-
ρέμεναν χαμηλοί. 

Σε τελική ανάλυση, όπως έχει εξηγήσει ο
Μαρξ, ο μισθός προσδιορίζεται από την αξία
των εμπορευμάτων που χρειάζονται για την
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης.

Μεταξύ αυτών και η στέγαση. Για τους λο-
γαριασμούς μας ας έχουμε υπόψη ότι οι πρό-
σφυγες της Αθήνας έκτισαν μόνοι τους
(25,6%) στο μεσοπόλεμο κατοικίες, χαμόσπι-
τα και τρώγλες (Λεοντίδου 2001:215), ενώ η
συμμετοχή του κράτους στην παραγωγή κα-
τοικίας στην Ελλάδα ήταν μέχρι τη δεκαετία
του 1980 μόλις 1, 7% (βλ. Κοτζαμάνης, Μα-
λούτας1985). Ούτε το κεφάλαιο συμμετείχε
στην παροχή στέγης στους εργάτες, εκτός κά-
ποιων βιομηχανιών που έχτισαν εργατικές
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H γεωγραφία των ταξικών θέσεων,
οι χωρικοί διαχωρισμοί, 
οι πλημμύρες στη Δυτική Αττική
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κτικά κέντρα (Λαύριο, Λιπάσματα στη Δρα-
πετσώνα, Ελευσίνα, Δίστομο, Άσπρα Σπίτια,
Λάρυμνα), στους εργάτες (Μπελαβίλας 2012).
Μάλιστα το 2012 καταργήθηκε και ο Οργανι-
σμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). 

Ωστόσο, πίσω από την «ουδέτερη» θέση
για πολεοδομικό εξορθολογισμό υπάρχει
πάντοτε η στρατηγική πρόθεση του κεφαλαί-
ου για την πλήρη εμπορευματοποίηση της
γης. Με αυτή την έννοια, ο έλεγχος των βιό-
κοσμων των λαϊκών στρωμάτων που λειτουρ-
γούν και ως δίκτυα αλληλεγγύης είναι ανα-
γκαίος όρος για να απογυμνωθεί η γη από
βιωματικές και συναισθηματικές αναστολές
και να αποδοθεί πλήρως στην κερδοσκοπία.
Επίσης, το πιστωτικό κεφάλαιο πάει, μέσω
των δανείων, στο «σπίτι» των εργατικών και
λαϊκών στρωμάτων και «κατσικώνεται». Έτσι
δημιουργείται μια τάξη μικροϊδιοκτητών, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιδεολογική ανα-
παραγωγή των σχέσεων κυριαρχίας, ενώ αυτό
ελέγχει πλήρως και το απόθεμα κατοικιών. 

Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας τη
δεκαετία του ΄80 όταν οι εργατικές κατοικίες
αγοράστηκαν με δανεικά από τους εργαζόμε-
νους για να περάσουν στη συνέχεια στο κεφά-
λαιο (από τη στιγμή που αυτοί αδυνατούσαν να
εξυπηρετήσουν τα δάνεια), δείχνει το δρόμο. 

Αντίθετα με τα προάστια, ας πούμε τα βο-
ρειοανατολικά, που κυριολεκτικά παρήχθη-
σαν από τις δραστηριότητες του κεφαλαίου
(εμπορικές, οικιστικές κ.λπ.) και από το κυ-
νήγι της γαιοπροσόδου, οι συνοικίες της Δυ-
τικής Αττικής έχουν μια γενεαλογία ως τόπος
αναφοράς για πολλές γενιές.

Το αίσθημα «να ανήκει κανείς κάπου», να
έχει ρίζωμα στο χώρο, τροφοδοτεί ένα πνεύ-
μα αντίστασης στην ολοκληρωτική υπαγωγή
της γης στην αγορά, ενώ διευρύνει, υπό
όρους και τις δυνατότητες ανάληψης δράσης.
Αυτό το δέσιμο με τον τόπο συμβάλλει ανα-
σταλτικά, όπως είναι αυτονόητο, στην εμπο-
ρευματοποίηση της γης και θα πρέπει με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο να εξασθενήσει, ώστε
να είναι προσιτή σε μελλοντικές χρήσεις του
χώρου από το κεφάλαιο. 

Η περίπτωση του «αντάρτικου» στην Κε-
ρατέα (κατασκευή ΧΥΤΑ) ή η περίπτωση των
Σκουριών (εξόρυξη χρυσού) δείχνουν ανάγλυ-
φα τις αντιστάσεις που θα συναντούν οι επι-
λογές του κεφαλαίου, και του κράτους, εφό-
σον οι άνθρωποι διατηρούν αυτή τη σχέση με
τον τόπο τους. Αν δεχτούμε μάλιστα τη θεωρία
της καπιταλιστικής «μεταπόλης» (Ascher
1996), όπου η κινητή πόλη, η δικτυακή πόλη
παίρνει τη θέση της λειτουργικής - κατατμη-
μένης πόλης και η πυκνότητα αντικαθίσταται
από την ταχύτητα, ώστε να εκμηδενιστεί ο
χρόνος και να σχετικοποιηθεί ο χώρος, τότε
οι πλημμύρες είναι μια καλή ευκαιρία για μία
πρόβα τζενεράλε. Εξάλλου, η ευελιξία της ερ-
γασίας θέλει ευέλικτους εργαζομένους, κυ-
ριολεκτικά νομάδες, χωρίς δεσμούς με το χώ-
ρο, τη γειτονιά, τους ανθρώπους.

Δεν είναι στις προθέσεις μου να υποβαθ-
μίσω τη σημασία των «κινημάτων πόλης» κυ-

ρίως στη θεματοποίηση του ζητήματος του
χώρου (εξευγενισμός, χρήση κ.λπ.). Όμως το
μέγεθος του προβλήματος απλά τα υπερβαί-
νει. Ενδεχομένως η περίπτωση υπογειοποί-
ησης της Αττικής Οδού στην περιοχή Βριλησ-
σίων-Χαλανδρίου (στο Κοντόπευκο) να δείχνει
τις δυνατότητες παρέμβασης αυτών των κινη-
μάτων. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με
ένα ζήτημα αισθητικής τάξης ή ποιότητας
ζωής κ.ο.κ. προσφιλές πεδίο παρέμβασης των
κινημάτων πόλης, αλλά με την κοινωνική ανα-
παραγωγή της εργατικής δύναμης (στεγαστι-
κές συνθήκες, κοινωνικές υποδομές, διαμόρ-
φωση γαιοπροσόδων κ.λπ.). Το γεγονός αυτό
επηρεάζει άμεσα την τιμή της εργασιακής δύ-
ναμης και την απόσπαση κέρδους και γίνεται
επίδικο της ταξικής πάλης. 

Εγγενές μέρος της ταξικής πάλης γίνεται
επίσης και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι
υποδομές της «νεκρής εργασίας» (εργοστά-
σια, εγκαταστάσεις κ.λπ.), αλλά και οι κοινω-
νικές υποδομές, αφού τη συγκεντροποίηση
των μέσων παραγωγής ακολουθεί η συγκεν-
τροποίηση της εργατικής δύναμης. Σε κάθε
περίπτωση αυτός δεν είναι ένας ουδέτερος
μηχανισμός, όπως διατείνονται οι τεχνοκρά-
τες, αλλά ένας ταξικός μηχανισμός (βλ. σχέδιο
πόλης, κατανομή δραστηριοτήτων, οικιστικές
ζώνες κ.λπ.). Αυτό έχει δείξει η ιστορική εμ-
πειρία από την εποχή του Βαρόνου Χάουσμαν
στο Παρίσι, όταν με εργαλείο την πολεοδομία
οι ταξικές ανισότητες πέρασαν και στο χώρο
(χωρικές ανισότητες). Πιο εξελιγμένο και με
αισθητικές αναζητήσεις το πολεοδομικό ερ-
γαλείο παίρνει σήμερα τη μορφή του «εξευ-
γενισμού» (gentrification), αποσκοπώντας,
όπως το εγχείρημα του Χάουσμαν (δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα), στην εκδίωξη του πλη-
θυσμού, ώστε η γη, ο χώρος να δοθεί χωρίς
περιορισμούς στην κερδοσκοπία. 

Ωστόσο, για να αντιμετωπίσεις ταξικούς
μηχανισμούς χρειάζεσαι ταξικά κινήματα,
πόσο μάλλον όταν η καθολική επικυριαρχία
του κεφαλαίου διαπερνά όλες τις δραστηριό-
τητες της κοινωνικής ζωής (εργασία, κατοι-
κία, γειτονιά, «δημόσιος χώρος», σούπερ
μάρκετ κ.ο.κ.). Είναι αμφίβολο αν με διατα-
ξικά κινήματα (κινήματα πόλης κ.ά.) μπορείς
να θέσεις, εκτός από ειδικά ζητήματα (κυ-
ρίως ζητήματα εξωραϊσμού), το ζήτημα της
κοινωνικής αναπαραγωγής. 

Συνεπώς χρειάζονται κοινωνικά υποκεί-
μενα που θα δομούνται εδώ, στη σφαίρα πα-
ραγωγής, δηλαδή κοινωνικές τάξεις, καθώς
το ζήτημα της κοινωνικής αναπαραγωγής,
ακόμη και ο έλεγχος του χώρου, η διαμόρ-
φωση του χώρου (αντιπλημμυρικά έργα, υπο-
δομές κ.λπ.) θέτει έμμεσα και το ζήτημα της
κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας και της
παραγωγής. Ούτε τα κινήματα πόλης, αλλά
και τα μεσαία στρώματα που βρίσκουν στους
ενικούς τρόπους δράσης αυτών των κινημά-
των «τον εαυτό τους», δύνανται να προβάλ-
λουν ιδιαίτερη αντίσταση στη «λογική του κε-
φαλαίου», πόσο μάλλον όταν αυτά εμφορούν-
ται ιδεολογικά από τις αστικές αξίες για ανέ-
λιξη, αυτοπραγμάτωση και ευδαιμονισμό.

Έτσι, η κοινωνική αναπαραγωγή, η από-
σπαση μέσων και πόρων για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων στη φύση και στο δομη-
μένο περιβάλλον (πόλη) γίνεται πάλι αντικεί-
μενο του ταξικού αγώνα, πόσο μάλλον όταν
δεν είναι ο «ανθρώπινος παράγοντας» γενικά
και αόριστα, αλλά η «δημιουργική καταστρο-
φή» του κεφαλαίου που την προκαλεί. Αυτή
η κοινωνική μηχανική ανατρέπει τις φυσικές
σταθερές, απαξιώνει ή καταστρέφει τις υπο-
δομές (οργανικό κεφάλαιο), φθείρει την ερ-
γατική δύναμη (ασθένειες, καταπόνηση της
ψυχικής υγείας κ.λπ.) και υπονομεύει την
αναπαραγωγή της κοινωνίας ως ολότητας.

Ωστόσο, ακόμη και ένα κεϋνσιανό εγχείρη-
μα δημιουργίας «καταναλωτικού κεφαλαίου»
(κοινωνικές υποδομές, αυτοκινητόδρομοι, ερ-
γατικές κατοικίες κ.λπ.), ένα εγχείρημα δημι-
ουργίας ζήτησης για αγαθά και τη δημιουργία
εισοδήματος, απαιτεί μια ευρύτερη κοινωνική
βάση που ξεπερνάει τα κινήματα πόλης. 

Σε τελική ανάλυση, πάνω σε αυτά τα ζη-
τήματα, στο πως θα διαμορφωθούν οι πόλεις
(πεδία συνάντησης της παραγωγής με την κα-
τανάλωση), πως θα διαμορφωθεί αλλά και
πως θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος (με προτε-
ραιότητα τις ανάγκες του κεφαλαίου ή της
εργασίας) δοκιμάζεται η κοινωνική συμμαχία
της εργατικής τάξης με τα μεσοαστικά και τα
λαϊκά στρώματα. Και αυτό γιατί μαζί με το ζή-
τημα της κοινωνικής αναπαραγωγής και της
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, που
οφείλει να αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από το
κράτος (κοινωνικοποίηση), αυτή η κοινωνική
συμμαχία στη άνοιγμά της, θα αντιμετωπίσει
και την ανεργία των μεσαίων στρωμάτων (επι-
στήμονες, μισθωτή διανόηση κ.λπ.) ή ακόμη
και των μικροαστικών στρωμάτων (βιοτέχνες,
έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι κ.ά.), απο-
σπώντας τα από την «εύθραυστη» συμμαχία
τους με το κεφάλαιο.
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Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
η σύγχρονη εκπαίδευση είναι η νεοφιλελεύ-
θερη πολιτική και οικονομική ηγεμονία. Η ηγε-
μονία αυτή εκθειάζει τις καπιταλιστικές σχέ-
σεις ως κυρίαρχη ιδεολογία και διασφαλίζει
τη διείσδυσή τους σε κάθε πτυχή της καθημε-
ρινής ζωής. Οι κοινωνικές σχέσεις υπό τον κα-
πιταλισμό, ιδιαίτερα κατά την αγγλοσαξωνική
του εκδοχή, χαρακτηρίζονται από τον ατομικι-
σμό, τον μη παρεμβατισμό και την έλλειψη
ελέγχου εκ μέρους ενός «ευέλικτου» δηλαδή
απορρυθμισμένου κράτους, με μηδαμινή ευ-
θύνη απέναντι στους πολίτες, με αδύναμα συν-
δικάτα και ένα ασύδοτο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα που βασίζεται στην αγορά και το βρα-
χυπρόθεσμο κέρδος. Το κέρδος, που είναι και
ο σκοπός του καπιταλισμού, βασίζεται στην
κοινωνική ανισότητα, την εκμετάλλευση και
την φτωχοποίηση της εργατικής τάξης, την
οποία από νωρίς και μέσα από τη σχολική εμ-
πειρία, τη στοχοποιεί ως προβληματική και την
αποδυναμώνει για να την υποτάξει. 

Η επιτυχία του σύγχρονου καπιταλισμού δεν
έγκειται μόνο στην οικονομική του βάση, αλλά
και στο πόσο ανενόχλητα καταφέρνει να κυ-
ριαρχεί κοινωνικά, θεσμικά και να διαμορφώ-
νει τα άτομα σε προσωπικό επίπεδο, μέσω της
εκπαίδευσης. Μέσω του νεοφιλελεύθερου
μοντέλου εκπαίδευσης, ο καπιταλισμός παίρ-
νει τη μορφή μιας προσωπικής προσπάθειας,
μιας ατομικής ανάγκη προς επίτευξη. Ο στό-
χος του κέρδους εσωτερικοποιείται ως σύνο-
λο διατάξεων και ενσαρκώνεται από τον εκ-
παιδευτικό και τους μαθητές. Το καπιταλιστι-
κό σχολείο, μαθαίνει στο άτομο να κυνηγά ως
αυτοσκοπό, τη συμμόρφωσή του με τους κα-
νόνες της πιο βάρβαρα ανταγωνιστικής αγο-
ράς εργασίας, του διδάσκει επίσης πως έχει
ο ίδιος την ευθύνη για τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητάς του, και πως είναι καθήκον
του ίδιου του ατόμου να κοινωνικοποιηθεί, με
τρόπο που διασφαλίζει την ιδεολογική και
επαγγελματική του ένταξη και συμμετοχή στον
καπιταλισμό. Σε αυτήν την υποκειμενική επι-
λογή, κανείς δεν χρειάζεται να λογοδοτεί για
το αντικειμενικό πολιτικό σύστημα που αρχικά
δημιούργησε την ανάγκη ανταγωνισμού. 

Αποτελεί ιστορικό γεγονός ότι την ταφόπλα-
κα στην κοινωνική κατάκτηση της δημόσιας εκ-
παίδευσης στη Βρετανία, όπου ζω και διδάσκω
τα τελευταία 18 χρόνια, και την ταμπέλα Προς
Πώλησιν την έβαλαν οι Εργατικοί του Τρίτου
Δρόμου του Τόνι Μπλερ, σε αγαστή συνεργασία
με τους Συντηρητικούς και το νεοφιλελεύθερο

δόγμα τους, που δίνει την εσφαλμένη εντύπωση
μιας ομοιογενούς και συναινετικής κοινωνίας
ευκαιριών, στην οποία «η ανισότητα και η φτώ-
χεια αντιμετωπίζονται σαν παθολογικές εξαι-
ρέσεις αντί για ενδημικά στοιχεία του συστή-
ματος» (Levitas, 1998, σελ. 7). 

Τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια που ψηφίστη-
καν την περιόδο 2006-2010 υπήρξαν τα πιο αμ-
φιλεγόμενα ακόμη και για τους αστικούς κύ-
κλους, αφού με περισσή βαρβαρότητα προ-
ώθησαν μεταρρυθμίσεις που υπονόμευαν πλή-
ρως τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Πέ-
τυχαν την εκχώρηση των σχολικών υπηρεσιών
στα χέρια καπιταλιστών, μεταφέροντάς τες από
την αρμοδιότητα των δήμων και αναθέτοντάς
τες στην ασυδοσία της αγοράς και του ανταγω-
νισμού μεταξύ επίδοξων παρόχων του ιδιωτι-
κού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο έγινε
εργαλείο «για την ιδεολογική πάλη ανάμεσα σε
ομάδες που επιτίθενται σε άλλες ομάδες για
να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους παιδαγω-
γική νομιμότητα και μονοπώλιο τρόπων επι-
βολής των συμφερόντων τους» (Bourdieu and
Passeron, 1977, σελ.16).

Σκοπός αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν η
δημιουργία ενός νέου τύπου κορπορατιστικού
σχολείου, και η διάκριση ανάμεσα σε σχολεία
που ξεπουλιούνται επιτυχώς και παίρνουν την
μορφή τραστ. Η «επιτυχία» μεταφράζεται σε
διευθυντές «μάνατζερ» που έχουν μεγαλύτερο
έλεγχο στη διαχείρηση των οικονομικών του
σχολικού προϋπολογισμού, αυξημένη εξουσία
πάνω στο διδακτικό προσωπικό και την πρόσ-
ληψη ή απόλυσή του. 

Δημόσια σχολεία που εμφάνιζαν προβλήμα-
τα στα ταμεία τους ή στην επίδοση καθηγητών
στην αξιολόγησή τους και μαθητών στα απο-
τελέσματα εξετάσεων, άρχισαν να στιγματίζον-
ται ως αποτυχημένα, να μπαίνουν σε ένα πρό-
γραμμα συγχώνευσης με άλλα δημοτικά και γυ-
μνάσια και να απαρτίζουν τις λεγόμενες «ακα-
δημίες» (academies).

Οι ακαδημίες πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας αποτε-
λούν σήμερα ένα παγιωμένο μοντέλο σχολείου
που χρηματοδοτείται απο επιχειρήσεις που
αναλαμβάνουν τη «σωτηρία» του. Τα σχολεία
αυτά του ύστερου αγγλοσαξωνικού καπιταλι-
σμού, που θέλουν να επιβάλουν και στη μνη-
μονιακή Ελλάδα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά
επιχειρήσεις που συνάπτουν εταιρικές σχέσεις
με τοπικές εταιρείες, πολλές φορές θυγατρι-
κές του ομίλου επιχειρήσεων που τα ανέλαβε
αρχικά, οι οποίες παρουσιάζονται ως φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα (charities), αλλά και με πα-
νεπιστήμια που λειτουργούν ομοίως ως επι-
χειρήσεις, με σκοπό την αποτελεσματική δια-
χείρηση που αποφέρει κέρδος στη διοίκηση.

Το χρύσωμα του χαπιού των μεταρρυθμίσε-
ων ανέλαβε το τέχνασμα του μάρκετινγκ που
ονομάζεται «αυτονομία και ανεξαρτησία»: “Ο
στόχος είναι να ενθαρρυνθούν όλα τα σχολεία
να αποκτήσουν την δική τους κουλτούρα και
ταυτότητα και, με τη βοήθεια εξωτερικών συ-
νεργατών, να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο
εκπαιδευτικό ήθος για τη βελτίωση των επι-
δόσεων” (Σχέδιο μεταρρύθμισης της εκπαί-
δευσης του Μπλερ, 14 Μαρτίου 2006). Ο παι-
δαγωγικός στόχος αυτών των αυτόνομων από
τον κρατικό έλεγχο σχολείων συνίσταται στην
ευρεία διάδοση εμπορεύσιμων δεξιοτήτων,
επιτρέποντας παράλληλα σε μια ανταγωνιστική
και επιλεκτική αγορά να είναι “ο τελικός δι-
αιτητής της αξίας αυτών των δεξιοτήτων” (Dri-
ver and Martell, 2002, σελ.197).

Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η ιδιωτι-
κοποίηση της εκπαίδευσης, παρ’ όλες τις έν-
τονες αντιδράσεις των πολιτών που είχαν ήδη
δει τις καταστροφικές συνέπειες της αποκρα-
τικοποίησης των σιδηροδρόμων και υπέφεραν
από τα ατυχήματα που ακολούθησαν. Οι ιδιω-
τικοποιήσεις επιβλήθηκαν παρά την κατα-
κραυγή για τη μειωμένη ασφάλεια του κοινού
και την ανεπαρκή επίδοση άλλων υπηρεσιών
που πουλήθηκαν σε ιδιωτικά συμφέροντα,
όπως βιβλιοθήκες, μουσεία και τελικώς νο-
σοκομεία και το σύστημα υγείας.

Οι ακαδημίες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα σχο-
λεία, ανταγωνίζονται σήμερα το ένα το άλλο και
ανάλογα με την αξιολόγησή τους διακρίνονται
και λαμβάνουν ιδιωτική χρηματοδότηση, με τα
ηττημένα σχολεία να κλείνουν, τους εκπαιδευ-
τικούς να χάνουν τις δουλειές τους και τους μα-
θητές να μεταφέρονται σε άλλα σχολεία με υπε-
ράριθμες τάξεις. Η καπιταλιστική λογική δια-
τείνεται ότι αυτές οι καινοτομίες έχουν βελτιώ-
σει τα στάνταρντ κι έχουν «ανεβάσει τον πήχη»,
γιατί κατα τους μάνατζερ, τα σχολεία και οι εκ-
παιδευτικοί δεν είχαν μάθει να δίνουν τον κα-
λύτερό τους εαυτό πριν, όπως το κάνουν τώρα

Η δυστοπική πραγματικότητα
του καπιταλιστικού σχολείου
και το Βρετανικό μοντέλο
ξεπουλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης



που απειλούν-
ται με κλείσιμο και

απόλυση!
Ό,τι και να λένε οι μάνα-

τζερ όμως, οι επιδόσεις δεν βελ-
τιώνονται μέσω του ανταγωνισμού με-

ταξύ σχολείων, αλλά μέσω αυξήσεων στη χρη-
ματοδότησή τους και με τη βοήθεια μελετη-
μένης δημόσιας δαπάνης και κρατικών κον-
δυλίων.

Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποι-
ητικά (και δυστυχώς δεν είναι, αφού μόνο το
44% των παιδιών λαμβάνει υψηλούς βαθμούς
στις εξετάσεις, τα λεγόμενα GCSE που περι-
λαμβάνουν Μαθηματικά και Αγγλικά), είναι
γιατί οι δαπάνες για την παιδεία δεν είναι αυ-
τές που θα έπρεπε να είναι. Διαδοχικοί υ-
πουργοί οικονομικών υπόσχονται εδώ και
χρόνια την αύξηση των κονδυλίων για τους
μαθητές δημόσιων σχολείων στο ίδιο επίπεδο
που δαπανάται σε ιδιωτικά σχολεία. Το ζήτη-
μα είναι ότι οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων
είναι παιδιά της μεσαίας αστικής τάξης, με
καλή υποστήριξη στο σπίτι, με γονείς που
μπορούν να τα βοηθήσουν με τις εργασίες
τους, που μπορούν να αγοράσουν βοηθήματα
και μάλιστα να διδαχθούν επιπλέον μέσω ιδι-
αίτερων, αν χρειαστεί. Δεν είναι ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ μαθητών ο παράγων που σπρώ-
χνει προς την επιτυχία, αλλά η προσπάθεια
και η αφοσίωση των Βρετανών, όπως και των
Ελλήνων εκπαιδευτικών που τόσο βάλλονται
και κατηγορούνται, που επιτρέπει σε πολλά
παιδιά της εργατικής τάξης να εξασφαλίζουν
καλά αποτελέσματα, παρά τη χαμηλή χρημα-
τοδότηση και τις αντιξοότητες της κρίσης. 

Εάν οι αστικές κυβερνήσεις δείχνουν τόσο
ενδιαφέρον για τη βελτίωση των στάνταρ και
την ποιότητα των εγκαταστάσεων στα κρατικά
σχολεία είναι γιατί θέλουν να εξασφαλίσουν
στους ημέτερους τους του ιδιωτικού τομέα
(εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες και
εταιρείες κέτερινγκ) ελκυστικές επενδύσεις
και κέρδη στο μέλλον. Οι κυβερνήσεις δεν
δείχνουν όμως τον ίδιο ζήλο για τα παιδιά της
εργατικής τάξης που υποφέρουν όταν μει-
ώνονται οι δαπάνες για την εκπαίδευση, επει-
δή κατά μέσο όρο δεν έχουν τις ίδιες διευκο-
λύνσεις στο σπίτι που έχουν τα παιδιά εύπο-
ρων οικογενειών. Αυτός είναι ο λόγος που το
χάσμα στις επιδόσεις μεταξύ εργατικών και
μεσαίων τάξεων διευρύνεται όταν η σχολική
χρηματοδότηση μειώνεται. 

Με επαρκή χρηματοδότηση, το ίδιο σχολείο
που στιγματίζεται ως αποτυχημένο θα ήταν σε
θέση να παρέχει την υποστήριξη που χρει-
άζονται όλα τα παιδιά. Χωρίς στήριξη απο το
κράτος όμως, έχουμε απο την μία τα παιδιά
της μεσαίας τάξης να εξαρτώνται απο τη βοή-
θεια των γονιών τους, και από την άλλη τα παι-
διά της εργατικής τάξης να πασχίζουν μόνα
τους σε σχολεία με προβλήματα. Οικογένειες
μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων μπορούν
και να επιλέξουν ιδιωτικά σχολεία, τα δίδα-

κτρα των οποίων πληρώνουν υποθηκεύον-
τας τις περιουσίες τους, ενώ οι φτωχές οι-
κογένειες δεν έχουν επιλογή. 
Το καπιταλιστικό μοντέλο προσπαθεί να

μας πείσει ότι η θεραπεία έγκειται στο να κα-
ταστούν οι επιτυχημένες ακαδημίες διαθέσι-
μες σε παιδιά απο οικογένειες χαμηλών εισο-
δημάτων, μας αποκρύβει όμως το γεγονός ότι
τα σχολεία που κρίνονται ως επιτυχημένα επι-
τυγχάνουν επειδή έχουν ήδη ένα μεγάλο πο-
σοστό παιδιών μεσαίας τάξης, τα οποία, με
εκτεταμένη στήριξη από το σπίτι, παίρνουν κα-
λούς βαθμούς και έτσι εξασφαλίζουν στο σχο-
λείο πόντους και ξενοδοχειακού τύπου «αστέ-
ρια» για καλό σέρβις και μπόνους για τους δι-
ευθυντές τους. Αντιθέτως, μεγάλα ποσοστά μα-
θητών που προέρχονται από οικογένειες χα-
μηλών ειδοσημάτων συγκεντρώνονται σε σχο-
λεία που χρειάζονται στήριξη και όχι στιγμα-
τισμό και κλείσιμο. Δυστυχώς, οι προσπάθειες
αυτών των μαθητών δεν μπορούν να ευδοκι-
μήσουν χωρίς τα μέσα που θα παρείχε μια κα-
τάλληλη χρηματοδότηση, μέσα όπως η παρου-
σία βοηθών δασκάλων (teaching assistants)
που να δίνουν επιπλέον στήριξη σε μαθητές με
κενά ή μαθησιακές δυσκολίες. 

Αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρηματοδότηση
και η εξαναγκαστική μετατροπή σχολείων σε
ακαδημίες, οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων
σχολείων της Βρετανίας θα ήταν απολύτως σε
θέση όχι μόνο να προσφέρουν αξιοπρεπή εκ-
παίδευση σε όλους τους μαθητές, αλλά και να
προσφέρουν ποικιλία και επιλογές. Γίνεται
συχνά λόγος και κριτική για την ποιότητα της
παιδείας στα δημόσια Αγγλικά σχολεία που
κατηγορούνται ότι προσφέρουν ένα βαρετό
και τυποποιημένο προϊόν ως μάθηση. Η τυ-
ποποίηση όμως οφείλεται στην υποχρηματο-
δότηση, που έχει αναγκάσει τα σχολεία να
αποσύρουν τη δυνατότητα επιλογής στο πρό-
γραμμα σπουδών, προκειμένου να επικεντρω-
θούν σε βασικά μαθήματα (Μαθηματικά, Αγ-
γλικά) που αποτελούν προτεραιότητα της κυ-
βερνητικής πολιτικής και εξασφαλίζουν πόν-
τους στη βαθμολόγηση και προβάδισμα στην
ιεραρχία των σχολείων, σε αντίθεση με τα λε-
γόμενα soft sybjects, όπως η Μουσική και τα
Καλλιτεχνικά. 

Αν κανείς αναλύσει προσεκτικά το περιε-
χόμενο των επιθέσεων που αναπαράγονται
στα αστικά ΜΜΕ εις βάρος των δημόσιων σχο-
λείων και των εργαζομένων σε αυτά, συνει-
δητοποιεί ότι, πέρα από ένα αφηρημένο αί-
τημα για καλύτερες ευκαιρίες, στην πραγμα-
τικότητα ο σκοπός τέτοιων επιθέσεων είναι
να θεωρηθούν τα δημόσια σχολεία τελειωμέ-
νες υποθέσεις και να προετοιμαστεί το έδα-
φος για τη δημιουργία σχολείων για προνομι-
ούχους που προτιμούνται ως πελατειακή βάση
εις βάρος των φτωχών. 

Η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί
στο αγγλοσαξωνικό σύστημα είναι μια απόλυτα
άνιση κατάσταση, κατάφωρα άδικη προς την
εργατική τάξη, αφού έχει εγκαθιδρύσει ένα σύ-
στημα δύο ταχυτήτων, με τα καλύτερα σχολεία
να προσελκύουν τους καλύτερους μαθητές και
τα υπόλοιπα να παλεύουν για τα αυτονόητα. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει χειραγωγη-
θεί σε τέτοιο βαθμό, που έχει γίνει ένας μη-
χανισμός ταξινόμησης και διαλογής ατόμων
μέσω του χαρακτηρισμού τους ως ικανά ή ανί-
κανα, με κριτήριο το κατά πόσο μπορούν να
καλλιεργούν απο μόνα τους εκείνες τις ικανό-
τητες που ταιριάζουν στον καπιταλισμό. 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε το πόσο εσω-
τερικεύεται και βλάπτει ψυχολογικά και πρα-
κτικά τούς λιγότερο δυνατούς μαθητές –δη-
λαδή τα παιδιά εκείνα των οποίων η πρόοδος
έχει ανασταλεί επειδή δεν κατάφεραν να ξε-
περάσουν δυσκολίες και κενά στο παρελθόν
και τώρα χρειάζονται περισσότερη εκπαιδευ-
τική υποστήριξη– το να βλέπουν να υποβιβά-
ζεται το σχολείο τους στην κατηγορία των
“χειρότερων” και αποτυχημένων σχολείων. Το
να υποβιβάζεται η προσπάθεια των δασκάλων
και των μαθητών με αυτόν τον τρόπο οδηγεί
τα περισσότερα παιδιά στο να μην ξεπερνούν
ποτέ αυτήν την κατηγοριοποίηση και τις αδυ-
ναμίες τους. Πολλές φορές ένα ποσοστό αυ-
τών των παιδιών βρίσκει διέξοδο για την απο-
γοήτευσή του στην αντικοινωνική συμπεριφο-
ρά που αυτό τα περιθωριοποιεί περαιτέρω.
Φυσικά, κανείς δεν ρίχνει την ευθύνη στα παι-
διά της μεσαίας τάξης που είναι καλοί μαθη-
τές. Θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά στα μα-
θήματά τους –και μάλιστα θα πήγαιναν ακόμα
καλύτερα– σε ένα σύστημα που χρηματοδο-
τείται από το κράτος, με τον κατάλληλο τρόπο,
με υπευθυνότητα και λογοδοσία. 

Είναι καθήκον μας να αντιταχθούμε σε αυ-
του του είδους τη νεοφιλελεύθερη εκπαίδευ-
ση, κυρίως για τα παιδιά της εργατικής τάξης
που παραμελούνται στο όνομα της παροχής
στους προνομιούχους και τους ιδιώτες. 

Οι αστικές κυβερνήσεις φυσικά μας διαβε-
βαιώνουν ότι οι χρηματοδότες δεν αποκομί-
ζουν κέρδη από αυτή την ενασχόληση με τα
κοινά, αλλά δρούν από καθαρό αλτρουισμό. Οι
καπιταλιστικές επιχειρήσεις όμως δεν πρόκει-
ται ποτέ να διαθέσουν εκατομμύρια λίρες στο
σχολείο της γειτονιάς χωρίς να περιμένουν κά-
ποια επιστροφή. Εάν σχηματίζουν ουρές στο
γραφείο του Πρωθυπουργού για να δηλώσουν
ενδιαφέρον, είναι μονάχα γιατί επιδιώκουν
απροκάλυπτα επενδύσεις με μέγιστο κέρδος
και θεωρούν δικαίωμά τους την κερδοσκοπία.
Όσοι είναι σε θέση να διαθέσουν μόλις 2 εκα-
τομμύρια λίρες μπορούν να καθορίσουν το
«ήθος» και την «κουλτούρα» ενός σχολείου.
‘Εχουμε λοιπόν στην Αγγλία σήμερα σχολείο
χρηματοδοτούμενο απο πολυεθνική εταιρεία
όπως η Cadbury, η οποία συμμετέχει σε εκ-
παιδευτικό τραστ. Για να προσελκύσουν επεν-
δυτές στο σχολείο υπό την κηδεμονία τους, οι
εταιρείες μπορούν ακόμα και να βάλουν το λο-
γότυπό τους σε σχολικές ποδιές, όπως κάνουν
και στους συλλόγους ποδοσφαίρου που επιχο-
ρηγούν. Η Βρετανική κοινωνία έχει επινοήσει
τον όρο ΜcSchools (εκ της αλυσίδας Μακ Ντο-
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ναλντς) για να περιγράψει το συγκεκριμένο φαι-
νόμενο εμπορευματοποίησης του σχολείου!

Εκτός από το κεφάλαιο έχουμε και θρη-
σκευτικές οργανώσεις που απαρτίζουν και
χρηματοδοτούν σχολικά τραστ, με αποτέλεσμα
τον πολλαπλασιασμό των θρησκευτικών σχο-
λείων που έχουν το ελεύθερο να διδάσκουν
ακόμη και αντιδραστικές αρχές. Ο εξίσου με
αυτά τα ιδρύματα αντιδραστικός Βρετανικός
τύπος διαμαρτύρεται διαρκώς για τις μουσουλ-
μανικές σχολές και τη θρησκευτική προπαγάν-
δα που καθίσταται διά νόμου δυνατό να διδά-
σκεται σε τέτοια σχολεία. 

Για χάρη της πολυπολιτισμικότητας και της
παγκοσμιοποίησης, το Βρετανικό εκπαιδευτικό
τοπίο διαθέτει και χριστιανούς φονταμενταλι-
στές που διδάσκουν απρόσκοπτα την αλήθεια
της Βίβλου και μαθαίνουν στα παδιά να αντι-
τάσσονται στη θεωρία του Δαρβίνου. Η εδραί-
ωση τέτοιων σχολείων εμποδίζει την ενσωμά-
τωση των παιδιών μεταναστών στην ευρύτερη
κοινότητα και αυτό έχει εντείνει τις προκατα-
λήψεις και το διαχωρισμό, λόγω και της άγνοι-
ας που επικρατεί πολλές φορές σε μέλη της
βρετανικής κοινωνίας ως προς τις θρησκευτι-
κές πρακτικές και τους πολιτισμούς προέλευ-
σής τους.

Το πιο ισχυρό φονταμενταλιστικό δόγμα
όμως είναι αυτό της ελεύθερης αγοράς και
μάλιστα ο συνδιασμός του με τον ιμπεριαλι-
στικό χαρακτήρα της Μεγάλης Βρετανίας, που
προσφέρει στο διεθνές κεφάλαιο ευκαιρίες
εντατικοποίησης της απομύζησης του ανθρώ-
πινου δυναμικού που αναζητά εργασία εκεί,
εκδιωγμένο καθώς είναι απο τις κατεστραμ-
μένες οικονομικά χώρες του. Με το επίσημο
κρατικό και ψηφισμένο απο την βουλή άνοιγ-
μα στην κερδοσκοπία, οτιδήποτε κρίνεται
«νόμιμο» μπροστά στο κέρδος. 

Οι τάξεις μπορούν να μειωθούν κατά βού-
ληση, οι μαθητές που ενοχλούν και αφαιρούν
πόντους απο την αξιολόγηση των σχολείων
λόγω απουσιών τους π.χ, αποβάλλονται εύ-
κολα, (μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική τα σχο-
λεία αναθέτουν σε ιδιωτικές εταιρείες σεκιού-
ριτυ την πειθάρχηση των μαθητών τους), οι
σχολικές ώρες μειώνονται, έτσι ώστε να χω-
ρούν σε διπλή βάρδια για τους δασκάλους, οι
οποίοι δουλεύουν πάνω απο 60 ώρες την
έβδομάδα και δυστυχώς εγκαταλείπουν το
επάγγελμα μαζικά, λόγω εξάντλησης και απο-
γοήτευσης. 

Υπάρχουν ήδη αποδείξεις ότι οι ιδιωτικο-
ποιημένες «ακαδημίες» προσπαθούν να δια-
τηρήσουν το επίπεδό τους με την απομάκρυν-
ση των «δύσκολων» παιδιών, τα οποία στη συ-

νέχεια επιρρίπτονται στην ευθύνη των δήμων
που με την σειρά τους τα τοποθετούν σε σχο-
λεία που δεν διαθέτουν τους πόρους για να τα
στηρίξουν. Εν ολίγοις, αντί να αλλάξουν το
σχολείο αλλάζουν τα παιδιά! Τα παιδιά που
είναι πιθανό να μειώσουν την επίδοση του
σχολείου που εξασφαλίζει σπόνσορες είναι
ανεπιθύμητα! 

Η αστική τάξη είναι σήμερα πιο φειδωλή
απο ποτέ στην εκπαίδευση που είναι πρόθυμη
να προσφέρει στις μεγάλες μάζες των ανθρώ-
πων: όχι μόνο το κόστος παροχής εκπαίδευ-
σης απειλεί τα κέρδη της, αλλά η εκπαίδευση
μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο της εργατικής
τάξης στον αγώνα της κατά του κεφαλαίου.
Επομένως, το μεγάλο κεφάλαιο θα προτιμούσε
η εκπαίδευση να μην εξαπλώνεται πέρα   από
μια μειονότητα την οποία μπορεί να εξαγορά-
σει, προσφέροντάς της μια ζωή ελάχιστων
προνομίων σε αντάλλαγμα της συναίνεσής της
στην καπιταλιστική ανισότητα και την εκμε-
τάλλευση άλλων τάξεων. Από την άλλη μεριά,
ο καπιταλισμός χρειάζεται όλο και περισσό-
τερους εργάτες που να έχουν φθάσει σε ένα
ορισμένο επίπεδο εκπαίδευσης, ώστε να μπο-
ρούν να επιτελούν τα σύνθετα καθήκοντα που
απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογική εποχή και να
μπορούν να αποκτούν διαρκώς και εν ριπή
οφθαλμού τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες.
Η λύση του καπιταλισμού είναι να παρέχει εκ-
παίδευση, αλλά όχι για πάρα πολλούς, κυρίως
διανέμοντας άνισα κάποιες εμπορεύσιμες ικα-
νότητες, που επιτρέπουν σε κάποιους να γί-
νονται πιο ισχυροί από τους άλλους.

Το δυσοίωνο μήνυμα που στέλνει αυτή η
«προηγμένη» καπιταλιστική μορφή εκπαίδευ-
σης στους ΄Ελληνες εκπαιδευτικούς, δεδομέ-
νου ότι στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή εισάγεται
η πιο βάναυση εκδοχή αυτου του μοντέλου ξε-
πουλήματος, είναι ένα: θα πρέπει όλοι οι εκ-
παιδευτικοί φορείς και εργαζόμενοι, δάσκαλοι
και μαθητές να οργανωθούν και να συσπειρω-
θούν όχι μόνο για την προστασία της λειτουρ-
γίας των κρατικών σχολείων, αλλά για το χτί-
σιμο ενός σχολείου προς όφελος της κοινωνίας
και του ανθρώπου, ενός σοσιαλιστικού σχολεί-
ου όπου οι προτεραιότητες είναι εντελώς δια-
φορετικές όσον αφορά στην εκπαίδευση και
όπου επιτυγχάνονται στόχοι πολύ υψηλότεροι
απο την προμήθεια νέου κρέατος στην αλεστι-
κή μηχανή της αγοράς. Σε ένα τέτοιο σχολείο,
οι εξετάσεις και η αξιολόγηση στους μαθητές
μπορούν να διεξάγονται με τρόπο που δεν εξα-
λείφει ευκαιρίες να λάμψουν οι άριστοι, αλλά
και διασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν φτάσει
στα απαιτούμενα επίπεδα γνώσης. 

Σε μία σοσιαλιστική κοινωνία, η με-
γαλύτερη βοήθεια θα δινόταν στα παι-

διά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και που
χρειάζονται τη μεγαλύτερη βοήθεια. Η αντί-
στασή μας πρέπει να χρησιμοποιεί όρους τα-
ξικής πάλης και όχι μια ρομαντική και απολιτίκ
εκδοχή του δικαιωματισμού και της πολιτικής
ταυτοτήτων. Πρέπει να μπορεί να χτυπήσει τη
φιλελεύθερη έννοια της αξιοκρατίας και το ψέ-
μα ότι τάχα διευκολύνει την κοινωνική κινητι-
κότητα σύμφωνα με την αξία κάποιου. Η
«αξία» ισοδυναμεί με κάποια αυθαίρετη ιδέα
της ικανότητας του ανταγωνίζεσθαι, που με-
τράται μέσω σχολικών επιδόσεων, προσόντων
και δεξιοτήτων, η οποία απλώς αντικατέστησε,
αλλά δεν εξάλειψε παλαιότερους όρους κοι-
νωνικής θέσης και τάξης. 

Φυσικά η αναφορά στις ταξικές διαφορές
αποφεύγεται από τους κηδεμόνες της πολυ-
πολιτισμικής καπιταλιστικής κοινωνίας, καθώς
μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες διαφωνίες
που θα μπορούσαν να βλάψουν την επίφαση
ισότητας και αξιοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, τί-
ποτε δεν μπορεί να κρύψει την απογοήτευση
που αντανακλάται σε μεγάλο αριθμό μελετών
που δείχνουν πώς ολόκληρα τμήματα της ερ-
γατικής τάξης αποξενώνονται από την εκπαι-
δευτική διαδικασία, στην οποία τείνουν να αν-
τιστέκονται με τρόπους που τους αποκλείουν
ακόμα πιο πολύ. 

Απαίτησή μας θα πρέπει να είναι μια ολο-
κληρωμένη, ενιαία κρατική εκπαίδευση για
όλα τα παιδιά, η κατάργηση όλων των άμεσων
ή έμμεσων σχολικών διδάκτρων, η επαρκής
χρηματοδότηση και κατάρτιση εκπαιδευτικών,
ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική εκπαίδευση
όλων των τάξεων και η δυνατότητα επιλογών
κατευθύνσεων στα σχολεία. Τα χρήματα μπο-
ρούν εύκολα να βρεθούν αυξάνοντας τους φό-
ρους επί των κερδών της άρχουσας τάξης και
μιας και αυτή δεν είναι διατεθειμένη να κάνει
αυτή τη «θυσία», αυτός είναι ένας ακόμη λό-
γος για τον οποίο ο καπιταλισμός και η σο-
σιαλδημοκρατία που τον στηρίζει θα πρέπει
να ανατραπούν. 
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Ακόμα και στην “αριστερή” εκδοχή της, η σύγχρονη ερ-
γαλειακή/τεχνική μορφή ζωής είναι ανορθολογική, με την
έννοια ότι, αντί να αποσκοπεί στην ικανοποίηση των πραγ-
ματικών κοινωνικών αναγκών, κάτω από δεδομένες συν-
θήκες που παρέχουν και τα κατάλληλα μέσα δράσης, επι-
διώκει για την πλειοψηφία των ανθρώπων την ελάχιστη δυ-
νατή ικανοποίηση αναγκών (διάβαζε: την επιβίωση) με το
μέγιστο δυνατό κόστος (φτώχεια, άγχος και απώλεια της
χαράς της ύπαρξης), για χάρη της “ανάπτυξης”. 

Όπως πρόβλεψε ο Habermas1, η σφαίρα του “εργαλει-
ακού πράττειν” εισβάλλει στις μέρες μας ολοένα και πε-
ρισσότερο στον κόσμο του “επικοινωνιακού πράττειν” (δηλ.
της μη-κερδοφόρας κοινωνικής ζωής). Αλλά αυτό γίνεται
δημιουργώντας όχι λίγες υποστασιοποιήσεις (“φαντασιακή
θέσμιση” θα τις έλεγε ο Καστοριάδης2) στις αδικημένες
κοινωνικές ομάδες: καθώς οι κάθε είδους ανθρώπινες συλ-
λογικότητες τείνουν να διαρρηγνύονται στην πραγματική
ζωή, πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να τις επανιδρύσουν στο
εικονικό επίπεδο της ψηφιακής επικοινωνίας. 

Η αλληγορία του Σπηλαίου3 του Πλάτωνα ταιριάζει σήμερα
περισσότερο στο Διαδίκτυο: απ’ όλη την ανθρώπινη και ιστο-
ρική μνήμη, την περιπέτεια της γνώσης, την αμφισβήτηση
και τις ανατροπές της εμπειρίας, βρίσκουμε εκεί μια ισχνή
διάθλαση, σαν μέσα από τις στοές ενός λαβύρινθου. Πολλοί
άνθρωποι έχουν μάθει να ζούνε μέσα απ’ αυτήν την ισχνή
διάθλαση.

Παράλληλα, αυξάνεται ο ανταγωνισμός των νέων ατόμων
(μαθητών, φοιτητών, κ.ά.) και η πίεση για την απόκτηση
“δεξιοτήτων” προς εύρεση εργασίας. Μια κρίσιμη ικανό-
τητα, που υπονοείται αλλά δεν κατονομάζεται ως “δεξιό-
τητα”, είναι η τέχνη της εύσχημης αντιγραφής: να μπορεί
κανείς να “συνθέτει” μια διπλωματική εργασία, μαζεύοντας
και συρράπτοντας ετερογενή στοιχεία από εργασίες άλλων,

παραλλάζοντας όμως τα λόγια τους ώστε να μη φαίνεται ότι
γίνεται λογοκλοπή4. 

Η έννοια των δεξιοτήτων (skills), κατά τον ερευνητή της
εκπαιδευτικής πολιτικής Νίκο Παπαδάκη, αναδύθηκε ιστο-
ρικά «στα πλαίσια ενός ιδιαίτερου εγχειρήματος απεγκλω-
βισμού από τις σημασιολογικές στενώσεις της έννοιας “ικα-
νότητες”: ένα εγχείρημα καθόλου πολιτικά ουδέτερο και
πιθανόν καθόλου ιδεολογικά αθώο»5. Τόσο οι ιερές ανα-
φορές στη Δεξιά του Πατρός, όσο και οι απαιτούμενες δε-
ξιότητες για εξεύρεση εργασίας συνδέθηκαν, χάρη στις πο-
λιτικές συγκυρίες των τελευταίων ετών, με τη δεξιά ιδεο-
λογία ή και το νεοφιλελευθερισμό, ενώ το αριστερό χέρι
και η “αριστεροσύνη” συνδέονταν ανέκαθεν, ιδιαίτερα στις
λατινογενείς γλώσσες (sinistro, sinistre) με την “κακή πλευ-
ρά”, το “κακό” και την “αμαρτία”, καθώς και κατ’ επέκτα-
ση(!) με την αριστερή τοποθέτηση στην ιδεολογία.

Πρόκειται εδώ να ασχοληθώ προς μια τέτοια κατεύθυνση,
όσο αφορά τους φοιτητές θετικών επιστημών: πώς πάει η
ζωή γι’ αυτούς; Ζουν και σπουδάζουν κατ’ ευχήν ή σε πεί-
σμα της “επίσημης” τεχνοκρατικής εκπαιδευτικής ιδεολο-
γίας; Διαβάζουν βιβλία γενικώς; Κατά πόσο αναπτύσσουν
“δεξιότητες”; Και για όφελος ξένο ή δικό τους; Ή αλλιώς,

Στο δρόμο προς την Κοινωνία του 

Φοιτητικές πρακτικές και αντιστάσεις



γράφει ο Τάσος Πατρώνης

1. Στο δοκίμιό του Η Τεχνική και η Επιστήμη ως «Ιδεολογία».
2. Στο έργο του Η Φαντασιακή Θέσμιση της Κοινωνίας.
3. Αλληγορία στην Πλατωνική Πολιτεία, με σκοπό να παρασταθεί η άγνοια του πραγματικού κόσμου, που κατά τον Πλάτωνα ήταν ο

κόσμος των “Ιδεών”.
4. Υποθέτω ότι οι αλγόριθμοι που ανιχνεύουν τη λογοκλοπή πολύ δύσκολα μπορούν να ανιχνεύσουν αυτού του είδους την παραλ-

λαγμένη COPY-PASTE συρραφή, για δύο λόγους:
(i) H τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλη δυσκολία στην προσομοίωση της ανθρώπινης κοινής λογικής (common sense), με βάση την

οποία οι φοιτητές παραλλάσσουν τα λόγια ώστε να βγαίνει το ίδιο περίπου νόημα. Και:
(ii) Ένα κείμενο, συρραμμένο μαζί με τα σχόλια και τα κείμενα που του απαντούν (που μπορεί να συνεχίζονται χωρίς τέλος), μπορεί

να θεωρηθεί ότι κωδικοποιείται ψηφιακά σε μια άπειρη ακολουθία αποτελούμενη από τα ψηφία 0 και 1. Υπάρχει απόδειξη, παρόμοια
με το περίφημο “διαγώνιο επιχείρημα” του μαθηματικού G. Cantor, που μας βεβαιώνει ότι για ένα κείμενο Τ θεωρούμενο όπως πα-
ραπάνω, ως άπειρη ακολουθία, όλες οι δυνατές παραλλαγές του Τ δεν είναι δυνατό να καταγραφούν σε μία ακολουθία ακολουθιών.
Επομένως δεν υπάρχει και αλγόριθμος, που να μπορεί να “ανιχνεύσει” όλες τις δυνατές παραλλαγές και συρραφές ενός κειμένου,
ανά πάσα στιγμή. 

5. Ν. Παπαδάκης, Προς την “Κοινωνία των Δεξιοτήτων”; Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006, σελ. 127. 

Μια κοινωνία “δεξιοτήτων” και “αριστεροτήτων”:
ο φοιτητόκοσμος των σχολών θετικών επιστημών

«Πάμε να μεταρρυθμίσουμε ένα θεσμό που έχει
δομηθεί πάνω και γύρω από το βιβλιοκεντρικό πολιτισμό

μας (…) Πρέπει, λοιπόν, το δημόσιο σχολείο να
οικοδομηθεί γύρω από το νέο έντυπο λόγο (…) Δεν

υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις κάθε λογής αντιγραφές
στα ΑΕΙ; Δώσαμε μάχη να υπάρχουν εργασίες αντί

εξετάσεων και τώρα πάει να υπονομευτεί μια εξαιρετική
θεσμική κατάκτηση.» 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, 
συνέντευξη στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ, 17-9-2017
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σε τι συνίσταται η πρακτική της “αριστεροσύνης” τους;

Επέλεξα συνειδητά να προτείνω τον όρο “αριστερότητες”
(στα αγγλικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως “left skills”),
προκειμένου να περιγράψω, όχι τόσο την αριστερή ιδεολο-
γία, όσο κυρίως τις διαμορφωνόμενες “ανεπιθύμητες” προ-
σωπικές πρακτικές και αντιστάσεις6. 

Για παράδειγμα, μια φοιτήτρια με όχι καταπιεσμένη αρι-
στεροχειρία, που καταγίνεται στο να φτιάχνει μικρά χειρο-
τεχνήματα για να “ζωντανέψει” τα μαθήματα φυσικής ή μα-
θηματικών που κάνει σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου,
αναπτύσσει ένα είδος “αριστερότητας”: αν και ικανότατη η
φοιτήτρια αυτή, δεν βιάζεται να πάρει το πτυχίο της και ένα
master για να εργαστεί σ’ ένα τομέα αμφίβολο (όπως τα
φροντιστήρια) με πιστοποιημένα προσόντα. Αντίθετα, κα-
θώς διαβάζει όλα όσα την ενδιαφέρουν και παρακολουθεί
τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις – γίνεται
προοδευτικά μια μικρή λαθροβίωτη διανοούμενη, που είναι
όπως “μια μύγα μεσ’ στο γάλα”, τόσο για την επίσημη εκ-
παιδευτική πολιτική, όσο και για την “αντίθετή” της κομ-
ματικο-γραφειοκρατική πολιτική. Η αριστερή γραφειοκρα-
τία δεν αρνείται στον ιδεολογικό πυρήνα τους τις “δεξιό-
τητες”, ενώ αρνείται να αναγνωρίσει αυτά που εδώ προτείνω
να ονομάσουμε “αριστερότητες”. 

Έτσι, καθώς αυτά δεν συνειδητοποιούνται, ο μεγαλύτερος
κίνδυνος για την κοινωνία μας θα έλεγα πως είναι, αυτή τη
στιγμή, οι “αριστερότητες” που αναπτύσσουν –αυθόρμητα
ή όχι– οι νέοι άνθρωποι, να ενσωματωθούν στην αδηφάγα
κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, χωρίς να προλάβουν να
διαμορφώσουν αποτελεσματικές αντιστάσεις.

Παρακάτω θα παρουσιάσω και θα αναλύσω, στο πλαίσιο
των “δεξιοτήτων” και “αριστεροτήτων”, τα δεδομένα που
συνέλεξα από κρυφή, γενικά, παρατήρηση και άτυπες συ-
νεντεύξεις, με φοιτήτριες που είτε προετοιμάζονταν ή προ-
ετοίμαζαν άλλους για εξετάσεις, είτε έγραφαν εργασίες με,
ή χωρίς, αντιγραφή-επικόλληση από το Διαδίκτυο.

Οι “παλιές” πρακτικές: 
Μάθημα οργανικής χημείας σε βιβλιο-καφέ

“ΔΑΣΚΑΛΑ” (μάλλον παλιά έμπειρη φοιτήτρια):
Λοιπόν κορίτσια…
ΔΥΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (απέναντί της, στο ίδιο τραπέζι, προφανώς

φοιτήτριες πρώτων ετών):
Ναι… (χαμόγελα).
“ΔΑΣΚΑΛΑ”: (…) το βενζόλιο είναι μια… μαλακία, που εί-

ναι εύκολο και αυτουνού του αρέσει, ας πούμε, και μπορεί
να σε ρωτήσει για (…) Εδώ πέρα, τώρα, ας πούμε ότι έχουμε
αυτό το αλκένιο. Αυτό τώρα μπορεί να σε μπερδεύει, γιατί
μπορεί σ’ ένα “δεντράκι” (εννοεί παράσταση μορίου) να σου
ζητάει αυτό το προϊόν (δείχνει). Και πρέπει να ψιλοθυμάσαι
(…) Είναι του τύπου “φοιτητής του 10” (…) Κοίτα λίγο την
αντίδραση πρώτα, αυτή τη βάζει πάντα! (…) Δεν θα σου ζη-
τήσει να το ονομάσεις, μην τρελαθούμε τώρα! (…)

Πρόκειται για μια παλιά δοκιμασμένη πρακτική (την
“πρόβλεψη” εξεταστικών θεμάτων από τους φροντιστές),

που εδώ διακρίνεται όμως από μια λαϊκότροπη εκφορά του
λόγου με νεανική αυθάδεια, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια
πρωτοτυπία στο στυλ.

Στο Φόβο μπροστά στην Ελευθερία7, ο Έριχ Φρομ διέκρινε
δύο όψεις της ελευθερίας του ατόμου που αντιστοιχούν σε
δύο μορφές καταναγκασμού: τις παλιές, εξωτερικές ή
“εξωγενείς” μορφές καταναγκασμού, όπως αυτές που
ασκούσε άμεσα παλιότερα η αυταρχική οικογένεια, η εκ-
κλησία και η καθηγητική αυθεντία, και τις νεότερες μορφές,
που είναι εσωτερικές και συνήθως δεν γίνονται συνειδητές.
Μια απ’ αυτές τις εσωτερικές μορφές καταναγκασμού είναι,
κατά τον Φρομ, να επαναλαμβάνεις αυτά που λένε οι άλλοι,
νομίζοντας ότι πρωτοτυπείς, ή για να το θέσουμε με ένα
πιο συνεκτικό τρόπο, η τάση αντανάκλασης της σκέψης και
συμπεριφοράς των άλλων.

Η διεισδυτική ανάλυση, όμως, του Φρομ, παρ’όλο που
εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να ισχύει, δεν επαρκεί για
να διακρίνει τις “δεξιότητες” που απαιτούνται σήμερα για
τους νέους από τις “αριστερότητες” που τυχόν αναπτύσσουν
οι ίδιοι. Γιατί οι πρώτες υπάγονταν σ’ αυτό που ονόμασα,
στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, “ανακλαστική μάθηση”,
και οι δεύτερες είναι μια “αυθόρμητα μεταδιδόμενη” αντί-
δραση στην ανακλαστική μάθηση, ενώ κατά τον Φρομ οι
δύο κατηγορίες θα ταυτίζονταν. 

H λαϊκότροπη και ίσως αυτάρεσκη αντίδραση της νεαρής
“δασκάλας” της χημείας απέναντι στις παραδοσιακές εξε-
ταστικές πρακτικές έχει ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται να
“φτύνει” μέσα στη “σούπα” τους. Στις παραδοσιακές, πάν-
τως, εξετάσεις οι μεταπτυχιακοί φοιτητές “υπηρετούν” τόσο
ως επιτηρητές όσο και ως ιδιωτικοί φροντιστές, ένα σκάν-
δαλο που είναι δύσκολο να αποβληθεί από το ακαδημαϊκό
σύστημα.

Συστημική ενσωμάτωση ως διαφυγή από την καταπιε-
στική οικογένεια: Άκρα,8 πρωτοετής φοιτήτρια τμήματος
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Η Άκρα διαφεύγει από την πίεση του οικογενειακού της
περιβάλλοντος εντασσόμενη στα συστήματα της εποχιακής
απασχόλησης. Έτσι προσλαμβάνεται για τους θερινούς μήνες
από την ΕΥΔΑΠ ως “απασχολήσιμη” φοιτήτρια (με τον κατώ-
τατο μισθό).
Διαβάζεις βιβλία πέρα από τα πανεπιστημιακά συγγράμματα;

Ναι, διαβάζω Paulo Coelio, Jo Nesbo, και τα Πρωτόκολλα
των Σοφών της Σιών, που μου το σύστησε ο πατέρας μιας φί-
λης μου.

Πιστεύεις ότι υπάρχουν παγκόσμιες συνομωσίες;
Δεν ξέρω αν υπάρχουν, έχω άγνοια πάνω σ’ αυτό. Μου αρέ-

σει ακόμα το σκάκι και διαβάζω και μια σκακιστική νουβέλα.
Θα διάβαζες ένα βιβλίο σαν αυτό;» (Της δείχνω το βιβλίο

της Κέρστιν Γκίερ Η Νονά, των εκδόσεων Κλειδάριθμος.)
Είναι χαλαρό βιβλίο… Θα το’ παιρνα σε μια παραλία για

να αποβλακωθώ λιγάκι.
Αν αναλάβεις να κάνεις μια εργασία σ’ ένα θέμα στη σχο-

λή, πώς θα την κάνεις;
Μας έχουν μάθει οι καθηγητές από το σχολείο, τώρα στο

Πανεπιστήμιο και στα αγγλικά: το θέμα το γκουγκλάρω και

6. Δέχομαι ότι ο όρος “αριστερότητες” δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους και τον εισάγω εδώ προς δοκιμή, ανάλυση και συζήτηση.
Αυτός ο όρος, μπορεί να ξενίζει κάπως και σε κάποιους να προκαλεί θυμηδία. Θεωρώ όμως ότι, όπως ο Μισέλ Φουκώ μίλησε για τις
ετεροτοπίες (στην τέχνη) ως χώρους αποκατάστασης μιας διαφορετικής αλήθειας, έτσι μπορούμε και στο επίπεδο της γλώσσας να
εισαγάγουμε ετερογλωσσίες ως εκφράσεις μιας λίγο-πολύ διαφορετικής σκέψης ή στάσης ζωής. Ας θυμηθούμε σαν παράδειγμα χα-
ρακτηριστικό το Νικόλα Άσιμο, που αυτοπροσδιοριζόταν ως «πλην-θέτης» αντί «συνθέτης».

7. Έριχ Φρομ, Ο Φόβος μπροστά στην Ελευθερία, εκδόσεις Μπουκουμάνη. 
8. Τα ονόματα των φοιτητών είναι φανταστικά, οι συζητήσεις όμως μαζί τους είναι πιστά καταγραμμένες.



παίρνω από
δύο-τρεις πη-
γές, ανάλογα

μ’ αυτά που έχω
διδαχθεί.

Κι αν οι πηγές δεν συμφωνούν μεταξύ
τους; Τότε το πάω πλειοψηφικά!

Η Άκρα έχει ενδιαφέρουσες απόψεις για τη λει-
τουργία των εικόνων στον κινηματογράφο και στο θέατρο,

σε σύγκριση με το βιβλίο:
Κινηματογράφο, θέατρο, πας;
Κατεβάζουμε ταινίες από το POPCORN. Το θέατρο δε μ’

αρέσει, γιατί είναι απλοϊκό: δεν έχει τα εφφέ και τη δράση
που έχει μια ταινία. Σε σχέση με το βιβλίο και τον κινημα-
τογράφο, το θέατρο είναι όπως το παπάκι σε σχέση με το
πατίνι και τη χιλιάρα μηχανή. Με το βιβλίο πρέπει να φτιά-
ξεις μόνος σου τις εικόνες. Με το θέατρο δεν μπορείς ούτε
να αποβλακωθείς!

Εσύ λοιπόν επιλέγεις τα δύο άκρα και απορρίπτεις το εν-
διάμεσο.

Ναι, είμαι των άκρων εγώ!
Ο τρόπος που η Άκρα χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις δεν

είναι φιλολογικά άψογος, αλλά σου δίνει καθαρά να κατα-
λάβεις τι εννοεί.

Έργα & ημέρες της Μάιρας, 
τελειόφοιτης μαθηματικού τμήματος

Η Μάιρα είναι ο αντίποδας τής κατά μία φοιτητική γενιά
μικρότερής της Άκρας. Έχοντας και τα δύο αυτά κορίτσια
μεγαλώσει σε μικρο-μεσαίο αστικό περιβάλλον και με μια
υπερπροστατευτική μητέρα, επέλεξαν δύο αντιθετικούς
τρόπους διαφυγής όταν μπήκαν στο Πανεπιστήμιο. Ενώ η
Άκρα αποφάσισε να εργαστεί, με τη συγκατάθεση του πα-
τέρα της, σε κρατικό φορέα, η Μάιρα εντάχθηκε αμέσως
στις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών και πολιτικοποι-
ήθηκε ως ανένταχτη στο χώρο της φοιτητικής ριζοσπαστι-
κής αριστεράς. Έχοντας οδηγηθεί από μικρή από γονείς και
δασκάλες στην ανάγνωση της Ζωρζ Σαρή και της Διδώς Σω-
τηρίου, θυμάται τον εαυτό της να βρίσκει μια ιδιαίτερη διέ-
ξοδο στη Γ΄ Λυκείου:

Η μητέρα μου με υποχρέωνε να μένω για να διαβάζω για
τις Πανελλήνιες όλη μέρα στο γραφείο μου. Έπρεπε να κά-
θομαι και να φαίνεται ότι διαβάζω… Βρήκα λοιπόν διέξοδο
διαβάζοντας βιογραφίες, όπως του Γκάντι και άλλων.

Αυτή η κατάσταση άλλαξε δραματικά στο Πανεπιστήμιο.
Διάβασες και άλλα βιβλία με ιστορικό περιεχόμενο;
Όταν έφυγα από το σπίτι και ήρθα εδώ στο Πανεπιστήμιο,

σταμάτησα το διάβασμα. Μπήκα στις πολιτιστικές ομάδες
(των φοιτητών).

Είχες επιλέξει συνειδητά το Μαθηματικό;
Είχα δηλώσει και Ιατρική, αλλά απόκλεισα το Πολυτε-

χνείο, γιατί ήταν κάτι που δε θα μπορούσα να κάνω ποτέ:
κάτι τεχνοκρατικό και εφηρμοσμένο. Το ίδιο ήταν και οι
Υπολογιστές.

Με τι ασχολήθηκες στις πολιτιστικές ομάδες;
Παίζοντας θέατρο συνθέσαμε, με δικά μας κείμενα ή κεί-

μενα άλλων, τη Λεπτή Γραμμή. Μ’ ενδιαφέρει πολύ το Θεα-
τρικό Παιχνίδι. Μέσα απ’ αυτό μπορείς να μάθεις πράγματα,
όπως χορό. Βρήκα και στο διαδίκτυο διπλωματικές εργασίες
για Παραμύθι και Μαθηματικά ή Θεατρικό Παιχνίδι…

Οραματίζεσαι ένα σχολείο τέτοιου είδους;
Για μένα η μάθηση είναι ολιστική. Όχι να πάμε να διδά-

ξουμε κάτι με τη βοήθεια κάποιου (τεχνολογικού) μέσου!

Ναι, φαντάζομαι ένα εντελώς διαφορετικό σχολείο, όπου
τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι.

Επειδή η Μάιρα είχε ένα πρόβλημα υγείας, δεν ανέλαβε
εργασία στο μάθημα της Εισαγωγής στη Φιλοσοφία. Αντα-
ποκρίθηκε, όμως, αρκετά καλά στα δύσκολα για τους πε-
ρισσότερους φοιτητές ερωτήματα που τέθηκαν στην εξέ-
ταση του μαθήματος. Η κριτική της σκέψη υπερβαίνει τα
ξύλινα εμπόδια των “δεξιοτήτων”, σκοντάφτοντας ανθρώ-
πινα και αμετανόητα στις δικές της “αριστερότητες”.

Συμπάθειες & αντιστάσεις της Μάχης, 
τελειόφοιτης μαθηματικού τμήματος

Η Μάχη είναι χαμογελαστή και χαμηλών τόνων, αλλά γε-
νικά δεν αστειεύεται! Το φωτεινό πρόσωπό της συσπάται
σε μια έκφραση δυσαρέσκειας όταν μιλάει για πράγματα
και καταστάσεις που αντιπαθεί.

Δεν είναι ότι δεν μπορώ να γράψω σε υπολογιστή. Είναι
ότι δεν μου αρέσει, προτιμώ να γράφω σε χαρτί με το χέρι.
Όπως μ’ αρέσει να διαβάζω ένα βιβλίο που το παίρνω στο
χέρι, έτσι θέλω και να γράφω πάνω σε χαρτί.

Είναι η μηχανή που δεν σου αρέσει;
Ναι, το μηχανικό γράψιμο. Έχω ετοιμάσει εργασίες σε

υπολογιστή, αλλά δεν τις ευχαριστήθηκα… Και θέλω να πω
κάτι γενικότερα, εδώ. Θεωρώ ότι με τους υπολογιστές και
τα ρομπότ θέλουν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Το δά-
σκαλο, το γιατρό… και αυτό είναι πολύ κακό.

Για τις διαλέξεις και τα μαθήματα καθηγητών που παρα-
κολουθούν συμφοιτητές σου στο διαδίκτυο, τι λες;

Είναι κάτι ψυχρό, απρόσωπο, βαρετό. Θέλω να έχω μπρο-
στά μου τον καθηγητή, να μιλάει ζωντανά.

Όμως και μερικοί καθηγητές σε μαγνητοσκοπημένες δια-
λέξεις είναι πολύ ζωντανοί…

Και πάλι είναι ψυχρό… Για παράδειγμα στο Τμήμα μας ο
κύριος Χ. δεν περιορίζεται σ’ ένα τυπικό μάθημα διαφορι-
κών εξισώσεων, μιλάει μαζί με τους φοιτητές…

Η Μάχη έμαθε να διαβάζει βιβλία από μικρή. Και παρά τις
προσδοκίες του Υπουργού Παιδείας, παραμένει πιστή στο «βι-
βλιοκεντρικό πολιτισμό μας» (αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να
μάθεις φιλοσοφία της επιστήμης από το διαδίκτυο;).

Στο σπίτι της βρήκε από τον πατέρα της κάποια βιβλία του Ι.
Βερν, αλλά η δασκάλα των Αγγλικών τής έδινε να διαβάζει δια-
σκευές μεγάλων λογοτεχνών (στα Αγγλικά). Στο Γυμνάσιο η φι-
λόλογος την ενθάρρυνε να διαβάζει λογοτεχνία, κάτι που έκανε
μαζί με τις φίλες της δανείζοντας βιβλία η μια στην άλλη.

Το θέμα που η Μάχη διάλεξε να εργαστεί, στο μάθημα της
Εισαγωγής στη Φιλοσοφία, ήταν η έννοια των αρνητικών αριθ-
μών, θεωρούμενη από επιστημολογική σκοπιά. Επηρεασμένη
ίσως από το μάθημά μου, αναζήτησε στην αρχή κάποια ιστο-
ρικά στοιχεία στο διαδίκτυο, τα οποία μου παρουσίασε ρω-
τώντας (όπως οι περισσότεροι φοιτητές) «αν βρίσκεται στο
σωστό δρόμο». Της πρότεινα μια πλήρη αλλαγή τρόπου ερ-
γασίας: της έδωσα να διαβάσει σε ελληνική μετάφραση ένα
πρώιμο δοκίμιο του Καντ με τίτλο «Η έννοια του Αρνητικού
Μεγέθους στη Φιλοσοφία», χωρίς καμμιά οδηγία πέρα από
κάποιες εξηγήσεις τεχνικών όρων. Σε μικρό σχετικά χρονικό
διάστημα κατάφερε να περιγράψει και να κριτικάρει, με δικά
της λόγια, αυτό το δοκίμιο ως προς την υπερβολική τάση μα-
θηματικοποίησης των ανθρώπινων συναισθηματικών κατα-
στάσεων.

* Ο Τ. Πατρώνης είναι καθηγητής στο Μαθηματικό Τμήμα
του Παν/μιου της Πάτρας
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Το δημοσίευμα αναφορικά με τη
Σύνοδο των Προέδρων και Κοσμητό-
ρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και
Σχολών με στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας και του Ι.ΕΠ. (7 και 8 Οκτώ-
βρη) σηματοδότησε επισήμως την έ-
ναρξη ενός διαλόγου συγχώνευσης
των τμημάτων ΑΤΕΙ-Βρεφονηπιοκό-
μων με τα Πανεπιστημιακά Τμήμα-
τα των Νηπιαγωγών. Είναι αναμε-
νόμενο πως μια τέτοια κίνηση έρχεται
να ενισχύσει διεργασίες και πρακτι-
κές προηγούμενων ετών. Παράλληλα
επαναφέρει ακόμη πιο επιτακτικά τα
ζητήματα για τους ήδη πτυχιούχους,
αλλά και το φοιτητικό κίνημα. Όλα αυ-
τά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου
οι απόφοιτοι προσχολικής αγωγής
και εκπαίδευσης βρίσκονται σε χρό-
νια αναμονή για τη θεσμοθέτηση της
δίχρονης υποχρεωτικότητας, έρμαια
δήθεν δεσμεύσεων των εκάστοτε
υπουργών και κυβερνήσεων. Από την
άλλη, χρόνο με το χρόνο, βιώνουν
συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας για
το εργασιακό μέλλον τους και εντέλει
για το εάν θα εξακολουθούν να ζουν
από τη δουλειά τους. 

Στην Οδύσσεια του δημόσιου νηπια-
γωγείου ήρθε να προστεθεί και η πρό-
σφατη Σύνοδος, σε μια κρίσιμη πολι-
τική συγκυρία, με την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να ασκεί βαθιά αντικοινω-
νική πολιτική, αφού θέτει υπό αμφι-
σβήτηση την ισχύ των πτυχίων, το ρόλο
του θεσμού, αλλά και την ύπαρξή του
μέσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; 

Όλα αυτά εντάσσονται στο κάδρο
κεντρικών πολιτικών επιλογών της
πλήρους διάλυσης του δημόσιου τομέα
και της οριστικής παράδοσής του στον
ιδιωτικό, με ότι σημαίνει αυτό για τους
εργαζόμενους και τα παιδιά. Προς δι-

ευκόλυνση θεωρούμε χρήσιμο να (ξα-
να) θυμηθούμε τα παρακάτω:

Τι σημαίνει εκπαίδευση 
και υποχρεωτικότητα

Η εκπαίδευση στα παιδαγωγικά, με
τη στενή της έννοια, “σημαίνει τη συ-
στηματική και την οργανωμένη διαδι-
κασία της αγωγής και της μάθησης,
που αφενός προγραμματίζεται από την
πολιτεία ή από οποιονδήποτε άλλο φο-
ρέα, δημόσιο ή ιδιωτικό” (Π. Ξωχέλ-
λης, 1986, 1997), αφετέρου υλοποιεί-
ται από τους φορείς αυτούς. Επειδή
όμως η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο
αγαθό, γι’ αυτό την εποπτεία και την
ευθύνη για την υλοποίησή της έχει, και
οφείλει να την έχει, εξ ολοκλήρου η
Πολιτεία. Ο ρόλος του σχολείου πέρα
από τα μαθήματα περιλαμβάνει την
αγωγή και την παιδεία γενικότερα. 

Στην περίπτωσή μας έως σήμερα την
ευθύνη του προγραμματισμού, της υλο-
ποίησης και της εποπτείας τής υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης έχει αποκλει-
στικά το Υπουργείο Παιδείας. 

Η υποχρεωτικότητα στην εκπαίδευ-
ση αφενός έχει να κάνει με τον έλεγχο
της πολιτείας σχετικά με την γονική
ευθύνη, αλλά κύρια με την υποχρέωση
της πολιτείας για τη μόρφωση όλων
όσων ζουν στη χώρα. 

Γιατί καθυστερεί τόσο η θεσμοθέτη-
ση της δίχρονης υποχρεωτικής προ-
σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης;

Η πλήρης κατανόηση ενός τόσο ση-
μαντικού ζητήματος δεν μπορεί να εξη-
γηθεί, παρά μόνο εξετάζοντας τη συμ-
μετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς
και διεθνείς σχηματισμούς ΕΕ και ΟΟ-
ΣΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρω-
παϊκού Δικτύου “Ευρυδίκη”, το οποίο
παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις των
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημά-
των και πολιτικών, διαπιστώνουμε πως
στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών
μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (η Ελλάδα
είναι ιδρυτικό μέλος) η προσχολική ξε-
κινάει από τα τρία χρόνια, ISCED LEVEL
0, χωρίς ευθύνη του υπουργείου παιδεί-
ας και παρέχεται κυρίως από ιδιώτες
(π.χ. την εκκλησία, διάφορους εθνοτι-
κούς ή ιδιωτικούς φορείς, δήμους,
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γράφει η Αγγελική Αρβανιτάκη*

Μια ζωή στην ίδια τάξη
θεωρία μα όχι πράξη
Το ανεκπλήρωτο αίτημα 
για δίχρονο υποχρεωτικό νηπιαγωγείο



ΜΚΟ)
με χρήση ιδιω-

τικών κουπονιών. 
Μόνο η Ελλάδα, το

Λουξεμβούργο, η Ουγγα-
ρία, και η Ουαλία θεωρούν υπο-

χρεωτική τη φοίτηση των νηπίων στα
δημόσια νηπιαγωγεία, με ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας. Θα πρέπει επί-
σης να γνωρίζουμε πως πέρα από το
γενικό στόχο η κάθε χώρα αντιλαμβά-
νεται με διαφορετικούς όρους την
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση,
θέτοντας δικά της κριτήρια ποιότητας
και προτεραιότητες.

Άξιο παρατήρησης είναι και το γε-
γονός πως στις περισσότερες χώρες
της ΕΕ και του ΟΟΣΑ η πρώτη επαφή
του μαθητή με το σχολικό χώρο μπορεί
να ξεκινά από τα 6, 6.5, ή και 7 έτη, π.χ.
στις σκανδιναβικές χώρες η υποχρε-
ωτική εκπαίδευση ξεκινά από τα 6 ή 7
χρόνια, ISCED LEVEL 1, όπου τα παι-
διά φοιτούν στο σύστημα μιας δομής
(από 6 και 7 ετών ως 14,15,16 ετών).

Κι εσύ ακόμη απορείς γιατί 
δεν σε «ακούνε» οι υπουργοί…

Όταν οι διάφορες κυβερνήσεις α-
πευθύνονται στον ΟΟΣΑ για προγράμ-
ματα εκπαιδευτικής πολιτικής προκει-
μένου να περικόψουν έξοδα σε δαπά-
νες, χρησιμοποιούν σαν άλλοθι την οι-
κονομική «ανάπτυξη». Η συνταγή είναι
copy-paste. Απεμπλοκή της κρατικής
υποχρέωσης, μέσα από την αποκέν-
τρωση-αυτοδυναμία-αυτοδιοίκητο και
την εκχώρηση των κοινωνικών παρο-
χών στους ιδιώτες, οι οποίοι αν και
λαμβάνουν χρηματοδότηση, ζητούν
επιπλέον δίδακτρα, «νοικιάζουν» κρα-
τική περιουσία έναντι εξευτελιστικού
ποσού κλπ. Από την άλλη είναι γνωστές
οι συνέπειες για οικογένειες, μαθητές
και κράτος με την επιβολή διδάκτρων
και κατεστραμμένα κτίρια όταν αποφα-
σίσουν να αποχωρήσουν κ.λ.π 

Με βάση τα προηγούμενα, όλη η φρα-
σεολογία που αποδίδει τη μη θέσπιση
της δίχρονης προσχολικής μέσα στο δη-
μόσιο σχολείο σε «ανικανότητα, άγνοια,
ανευθυνότητα, θέμα χρόνου η υπογρα-
φή για την διετή κλπ» αποδεικνύεται
έωλη, παιδαριώδης και σκόπιμη. 

Συνέπειες από τις ενοποιήσεις
σχολών και τμημάτων
Μέσα από τις ενοποιήσεις των σχο-

λών, η έννοια της προσχολικής αγωγής
και της εκπαίδευσης, αποκτά διευρυ-
μένα χαρακτηριστικά, καθώς δημιουρ-
γείται ένα τοπίο σύγχυσης γύρω από
τους διακριτούς ρόλους και αντικείμε-
να των επαγγελματιών. 

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία τα
πτυχία χάνουν την ισχύ τους (ακόμη και
αναδρομικά), μετατρέπονται σε βεβαι-
ώσεις παρακολούθησης, με ισχνή ε-
παγγελματική προοπτική. Προς ενίσχυ-
ση των πτυχίων, ακολουθεί ένα διαρκές
κυνήγι προσόντων με ακριβοπληρωμέ-
να πιστοποιητικά, αμφίβολης διάρ-
κειας και ισχύος, για μια καλύτερη θέ-
ση στην αγορά εργασίας. Με άλλα λόγια
δεν έχει σημασία το πτυχίο, αλλά τι πι-
στοποιητικά διαθέτει ο καθένας, τα
κριτήρια που θέτει το εκάστοτε υπουρ-
γείο, κριτήρια που είναι ανά πάσα στιγ-
μή αναθεωρήσιμα και ανατρεπόμενα. 

Μια ενδεχόμενη ενοποίηση, είναι
βέβαιο ότι μοιραία θα συμπαρασύρει
και τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, καθώς και αυτά της Ειδικής
Αγωγής, δημιουργώντας έναν χυλό
ειδικοτήτων. Γίνεται σαφές ότι συζη-
τήσεις σαν αυτές, μεσούσης της κρίσης
και απανωτών μνημονίων, σηματοδο-
τούν ένα σχέδιο που εντάσσεται στο γε-
νικότερο πλάνο της επίθεσης ενάντια
στην εργασία και τους εργαζόμενους,
με τα αντίστοιχα οφέλη για συγκεκρι-
μένες μειοψηφικές ομάδες.

Τα κρίσιμα ερωτήματα
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολι-

τικά σχέδια ανταγωνιστικά των προ-
ηγούμενων αγώνων των προσδοκιών
και της κοινωνίας. Από την αναμέτρη-
ση θα κριθεί:

1. Αν η ύπαρξη του δημόσιου νηπια-
γωγείου θα εξακολουθεί να είναι απο-
κλειστικά κομμάτι της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης εντός του δημόσιου σχο-
λείου και να αγωνιστούμε για τη δίχρο-
νη ενδυναμώνοντάς το στο σύνολό του,

2. Αν θα επιτρέψουμε να λειτουργούν
παράλληλοι τύποι «σχολείων» με το
χαρακτηρισμό «νηπιαγωγείο», πολλών
ταχυτήτων, μερικής/ολικής φοίτησης,
με /χωρίς την ευθύνη της πολιτείας και

εποπτείας διαφορετικών υπουργείων. 
Επισημαίνουμε πως στην Ευρώπη

ακόμη και η δίωρη δημιουργική απα-
σχόληση διάρκειας 100 ημερών, τύ-
που ΚΔΑΠ, θεωρείται επαρκής φοί-
τηση για την εγγραφή στην υποχρε-
ωτική εκπαίδευση, ISCED LEVEL 1.
Όσα παιδιά δεν έχουν αυτήν την βεβαί-
ωση μπαίνουν σε προκαταρκτική τάξη
ενός έτους, 6-7 ετών, προκειμένου να
μπορούν να παρακολουθήσουν μελ-
λοντικά τα μαθήματα του υποχρεωτι-
κού ανάλογου δημοτικού σχολείου.

3. Αν θα παραδώσουμε δημόσιο σχο-
λείο και μαθητές σαν εμπόρευμα στα
χέρια επίδοξων μνηστήρων που αγω-
νιούν για τα ΕΣΠΑ.

Διεκδικούμε, όλοι μαζί οι εργαζό-
μενοι για το παιδί, ενωτικά, ο καθέ-
νας από το μετερίζι του, μακριά από
λογικές διαίρεσης των εργαζομένων:
• Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετρά-
χρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκά-
χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό
σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο
Νηπιαγωγείο – 85η και 86η Γ. Σ. Αντι-
προσώπων της ΔΟΕ).
• Δωρεάν σίτιση και περίθαλψη όλων
των μαθητών.
• Να διαφυλάξουμε τον πολύτιμο ρό-
λο των εργαζομένων στους παιδικούς
σταθμούς, να αγωνιστούμε για τη δη-
μιουργία θέσεων χωρίς τροφεία και
κουπόνια για όλα τα παιδιά ηλικίας 0-
4 ετών, στηρίζοντας τα παιδιά θύματα
της σημερινής συγκυρίας.
• Να αγωνιστούμε για πρόσληψη μό-
νιμου προσωπικού.
• Ο ΜΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!

Αναφορές:
1.«Ευρυδίκη»

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/m
wikis/eurydice/images/d/df/Compuls
ory_Education_2017_18.pdf

2.«Η υποχρεωτικότητα φοίτησης στο
Νηπιαγωγείο»
http://paroutsas.jmc.gr/ipoxr_nip.ht
m#_Toc302817610

3.http://uis.unesco.org/en/glossary

* Η Αγγελική Αρβανιτάκη εργάζεται σε
ειδικό νηπιαγωγείο 
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Στο ζήτημα του ρατσισμού, δεν γίναμε
ακόμα Μισσισσιπής, αλλά μαθαίνουμε
γρήγορα. 

Όσο ήμασταν μια χώρα εξαγωγής ερ-
γατικών χεριών, με σεμνοτυφία, επαι-
ρόμασταν πως δεν είμαστε ρατσιστές.

Υπάρχει κάτι το άτοπο και δυσερμή-
νευτο σ’ αυτό. Πόσο ρατσιστές θα μπο-
ρούσαμε να είμαστε σ’ εκείνη τη φάση;
Δηλαδή όταν κρεμιόμασταν και βάφαμε
όλες τις γέφυρες της αμερικανικής επι-
κράτειας και πλύναμε όλα τα πιάτα της
αμερικανικής γαστριμαργίας, δεν μας
ενοχλούσε να κρεμιόμαστε μαζί με αλ-
λόθρησκους, ούτε να ξεβγάζουμε πιάτα
που σαπούνιζαν μαύρες πλύστρες. Εκεί
συνυπήρχαμε, στον πάτο της κοινωνικής
ιεραρχίας και πιθανόν να μοιραζόμασταν
αισθήματα αλληλεγγύης, όπως οι Καλύ-
μνιοι σφουγγαράδες στο Τάρπον Σπριγκς
με τους μαύρους ψαράδες.

Επίσης, όταν στην γκαστερμπαϊτερ θη-
τεία μας, καθαρίζαμε τους αποπάτους
των Γερμανών ή φουλάραμε τις μηχανές
των εργοστασίων τους, πάλι δεν μας πεί-
ραζε να το κάνουμε δίπλα σε μουσουλ-
μάνους, χωρίς να προσβάλλεται η θρη-
σκευτική μας «ανωτερότητα» ή να συνυ-
πάρχουμε στη γερμανική πρέσα με Τούρ-
κους εργάτες, χωρίς να μας έρχεται εθνι-
κιστική φούντωση, κι από τις δυο μεριές.

Βέβαια, όταν μεταναστεύαμε στον
Αφρικανικό νότο, οφείλαμε να σεβόμα-
στε τις παραδόσεις του τόπου που σού-
βλιζε τους μαύρους. Εξάλλου εκεί, ούτε
πιάτα πλέναμε, ούτε αποπάτους. Ασχο-
λούμασταν με διαμάντια.

Όταν γίναμε χώρα υποδοχής μετανα-
στών, την εποχή της δανεικής ευημε-
ρίας, που τρέχαμε να μεταπηδήσουμε σε
άλλη τάξη, καλοδεχτήκαμε ένα συγκε-
κριμένο είδος μεταναστών. Αυτούς που
έκαναν τον αγρότη να νοιώσει τσιφλικάς,
κι αυτές που ξεσκάτιζαν τον παππού και
τη γιαγιά, με την προϋπόθεση ότι σπάνια
ζητούσαν τα μεροκάματά τους ή δεν τα
ζητούσαν καθόλου. 

Ήταν η εποχή που βάζαμε στην πράξη
τη λαϊκή ρήση, «θα γυρίσει ο τροχός,
να γαμήσει κι ο φτωχός». Και το εννο-
ούσαμε. 

Έτσι, μια μερίδα συμπατριωτών που
είχε θητεύσει στο τσατσιλίκι, ασχολήθη-
κε με ροζ επιχειρήσεις, υψηλού τζίρου
και χαμηλού ρίσκου, λευκής και μαύρης
σαρκός. Και παραμείναμε αντιρατσιστές,
μοιράζοντας το ερωτικό μας ταπεραμέν-
το με γενναιοδωρία, ανεξαρτήτως χρώ-
ματος, φυλής, θρησκείας και ιθαγένει-
ας, ακόμη και ηλικίας.

Επίσης υπήρξαμε και συνεχίζουμε να
είμαστε απόλυτα αντιρατσιστές με όσους
έρχονται στη χωρα μας για να ζήσουν το
μύθο τους. Μάλιστα το παρακάνουμε
πολλές φορές μ’ αυτό το είδος του αντι-
ρατσισμού. Έξι μήνες το χρόνο μιλάμε
αποκλειστικά τη γλώσσα τους, ακόμα και
μεταξύ μας, και τους υπόλοιπους έξι,
από κεκτημένη ταχύτητα, γράφουμε μό-
νο σε greeklish ή σε κάτι σαν γκρήκλις.
Και εκδηλώνουμε σεμνά τον αντιρατσι-
σμό μας, μαζεύοντας τα ξέρατα και τα
κατουρλιά από περιοχές όπου βορειοευ-
ρωπαίοι συνήθως ψάχνουν το μύθο τους
αφού γίνουν φέσι. Το παρακάνουμε σε
αντιρατσισμό τόσο, ώστε, σε μέρη με
ωραίο ηλιοβασίλεμα, για να συνεχίσουμε
το φιλοξένιον της φυλής, δεν αφήνουμε
ούτε κοτέτσι για νεοδιόριστο δάσκαλο,
προσφέροντας με γενναιοδωρία γη και
ύδωρ στους αλλοδαπούς συναλλαγματο-
φόρους κυνηγούς μύθων. 
Όμως και ο αντιρατσισμός έχει τα όριά του!

Όταν η φτωχειά και οι πόλεμοι έφεραν
στην πόρτα μας περισσότερους δυστυ-
χισμένους, ανακαλύψαμε ότι το μαύρο
χρώμα μάς απωθούσε, η θρησκεία μας
απειλούνταν, οι παραδόσεις μας αλλοι-
ώνονταν, οι αλλοδαπές ιέρειες είχαν
αφροδίσια, η πατρίδα, μ’ ένα λόγο, κιν-
δύνευε. Έτσι, περιορίσαμε το ξένιο
πνεύμα που μας διακατέχει από την
εποχή του Δία, σε αυτούς που έμπαιναν
στη χώρα νόμιμα, με επαρκές συνάλλαγ-
μα. Διότι η νομιμότητα ήταν πάντα το δυ-
νατό μας σημείο, από τα Ανώγεια μέχρι
τα κατώγια και από τα πολιτικά γραφεία
μέχρι τις παράγκες των γηπέδων.

Τους άλλους προσπαθήσαμε να τους
πείσουμε, με στερεή επιχειρηματολογία,
(πέτρες, ξύλα, σουγιάδες), ότι εδώ η φυ-
λή, τα ιδανικά και οι παραδόσεις μας θα

μείνουν όλα ανόθευτα. Ότι στα σχολεία
μας θα μπαίνουν μόνο με την επίδειξη
ελληνικού διαβατηρίου ή το πολύ τουρι-
στικής βίζας, γιατί δεν τάχουμε τα ελλη-
νικά για ξόδεμα. Κι εμείς οι αυτόχθονες
τα χρησιμοποιούμε με το σταγονόμετρο.
Ότι σημαία να μην τολμήσουν να ακουμ-
πήσουν, ούτε στον πάγκο της λαϊκής που
πουλιούνται με 50 λεπτά, παραμονή των
εθνικών εξάρσεων. Ότι στις πασαρέλες
των παρελάσεων θα κάνουμε επίδειξη
μόδας, γόβας και λικνίσματος, μόνο
εμείς, οι γνήσιοι απόγονοι των 300 του
Λεωνίδα. 

Αναπτύξαμε και ειδικά τάγματα, που
χειρίζονται, είναι γεγονός με κάπως
μπρουτάλ μεθόδους, την υπεράσπιση
των ιδανικών της φυλής, των ΠΑΕ και του
εφοπλιστικού λόμπυ. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστρατεύσει
κι άλλους γνήσιους πατριώτες, που συ-
νήθως, με την ιδιότητα γονέων και κη-
δεμόνων, μάχονται του πάτριου εδάφους. 

Έτσι κάπως ισορροπήσαμε στον ορ-
μητικό ρου της Ιστορίας. 

Ειδικά στα μπουρδέλα μας, δεν αφή-
σαμε κανένα περιθώριο νόθευσης των
ιδανικών της φυλής. Τις βαφτίσαμε όλες
χριστιανές, κι όλες με τ’ όνομα Μαρία.
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γράφει η Νίνα Γεωργιάδου
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απόψ
εις Οι “αγορές” ανέδειξαν

σε φετινό golden boy
τον Τσίπρα!



γράφει ο Βασίλης Πετράκης

Σε «golden boy» των συμφερόντων
του ευρωπαϊκού κεφαλαίου ανα δει-
κνύεται ο Τσίπρας! Και πώς αλ λιώς, αν
όχι έτσι, μπορεί να εκληφθεί το βραβείο
“πολιτικού σθένους”, που επέλεξε να
δώσει τμήμα της ευρωπαϊκής ελίτ στον
Τσίπρα για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες που
της προσφέρει. Χρειάζεται ξεχωριστό
“σθένος” για να εξαπατήσεις τόσο έναν
λαό, καπηλευόμενος το λόγο και τα συν-
θήματα της αριστεράς. Και ακόμα περισ-
σότερο σθένος και θράσος για να υπη-
ρετήσεις με τόση συνέπεια την πολιτική
που, υποτίθεται, ότι με τις προ εκλογι-
κές σου υποσχέσεις ερχόσουν να ανα -
τρέψεις...

Με τον τίτλο του μακροβιότερου πρω -
θυ πουργού των μνημονιακών χρόνων,
κατα φέρνοντας να περάσει σωρεία μέ-
τρων, με το λαϊκό κίνημα να παρουσιάζει
ύφεση και αδράνεια, ειδικά σε σχέση με
τις μαζικές κινητοποιήσεις των πρώτων
ετών (2010-2012),  ο Τσίπρας παρουσιά-
ζεται ως το “χρυσό παιδί” που μπορεί να
εγγυηθεί την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των συμ φε ρόντων της ντόπιας μεγαλοα-
στικής τάξης και του ιμπεριαλισμού. Γι’
αυτές του τις υπηρεσίες παρέλαβε ένα
“βραβείο” βου τηγμένο στον ιδρώτα και
το αίμα των λαών, αφού –όχι τυχαία, για
τους ίδιους λό γους– πριν απ’ αυτόν είχε
δοθεί σε άλλους “μεγάλους” υπηρέτες
του διεθνούς ιμπε ριαλισμού, όπως η
Λανγκάρντ, η Μέρ κελ και ο Νετανιάχου. 

Αν και οι λόγοι που επιλέχθηκε ο Τσί-
πρας για το φετινό βραβείο “πολιτικού
σθένους” είναι κάτι παραπάνω από φα-
νεροί, αυτός και η κυβέρνησή του, εμμέ-
νοντας στην κοροϊδία και την υποτίμηση
του ελληνικού λαού, το παρουσιάζουν ως
μια ακόμη επιβεβαίωση της φιλολαϊκής
και “αναπτυξιακής” τους πολιτικής. Οι
άλλοτε δυνάστες, έχουν αναβαπτιστεί
στην κολυμβήθρα του ΣΥΡΙΖΑ και παρου-
σιάζονται τώρα ως “φίλοι”, “εταίροι”, μα
πάνω από όλα ως αντικειμενικοί κριτές
της Ελλάδας και της ακολουθούμενης
πολιτικής. 

Έτσι, κάθε “καλή κουβέντα”, κάθε “θε-

τικός λόγος”, κάθε “θετική έκθεση” της
παλιάς τρόικας, παρουσιάζεται τώρα  ως
το απόλυτο μέτρο, ως η μεγάλη απόδειξη
της πετυχημένης πολιτικής της! Έτσι επι-
χειρεί να αξιοποιήσει και την τελευταία
βράβευσή του. Θέλει να την παρουσιάσει
ως ένα ακόμα επιχείρημα εξόδου από την
κρίση. Δε δίστασε μάλιστα να δηλώσει ότι
αυτό το βραβείο «ανήκει στον ελληνικό
λαό»(!) και ότι το παραλαμβάνει στο όνο-
μά του! Ανασύροντας ξανά από τη σκόνη
το παραμύθι της “κοινής εθνικής προ-
σπάθειας”, το “όλοι στο ίδιο καράβι εί-
μαστε”, που έλεγε και ο Μητσοτάκης,
επιμένει πεισματικά να παρουσιάζεται
ως σύμμαχος των λαϊκών συμφερόντων,
αλλά και να παρουσιάζει ως τέτοιους και
τους ξένους δυνάστες του τόπου. Όμως
ο ελληνικός λαός ξέρει να αναγνωρίζει
τους εχθρούς του. Το βραβείο υποτέλει-
ας και εφαρμογής της βάρβαρης  μνη-
μονιακής πολιτικής που παρέλαβε, ανή-
κει στον ίδιο και σε κανέναν άλλο. Ό ελ-
ληνικός λαός και το ιστορικό παρελθόν
του έχει αποδείξει ότι απεχθάνεται κά-
θε τέτοια σχέση με τους δυνάστες του
τόπου. Αυτούς, που όσο και αν προσπα-
θεί να εξωραΐσει ο Τσίπρας, παραμέ-
νουν στη συνείδησή του ως αυτό που
πραγματικά είναι. Αδίστακτοι τύραννοι.

Όταν ο ραγιαδισμός βαφτίζεται
διεθνισμός και εντάσσεται
στο... «στρατηγικό στόχο»!

Από τις δηλώσεις με αφορμή τη βρά-
βευσή του, ξεχωρίζουν σίγουρα αυτές που
έχουν να κάνουν με την εμμονή του να πα-
ρουσιάζεται ως αριστερός. «Είμαι ευρω-
παϊστής επειδή είμαι αριστερός(...) Και
έχω πειστεί ότι ο αγώνας για τη βελτίωση
της θέσης των εργαζομένων θα δοθεί και
θα κριθεί στην Ευρώπη. Εάν δεν κερδηθεί
εκεί, δεν θα κερδηθεί πουθενά (...) αυτό
είναι και το δίδαγμα της Ιστορίας».

Και αν η επιμονή του Τσίπρα και του
ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάζονται ως αριστερά
δεν έχει άλλο στόχο και αποτέλεσμα από
το διαρκή διασυρμό της, η προσπάθεια
ευθείας σύνδεσης της αριστεράς με τον

“ευρωπαϊκό δρόμο” και την ΕΕ, είναι το
νέο απατηλό και επικίνδυνο ιδεολόγημα.
Η συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να
αναγνωστεί προσεχτικά ως κομμάτι ενός
παζλ που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, από την προ-
εκλογική περίοδο μέχρι και τις εκδηλώ-
σεις και τα κείμενα για την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Με βάση αυτό η “ευρωπαϊ-
κή πορεία” της χώρας παρουσιάζεται ως
η απάντηση του διεθνισμού και της αλ-
ληλεγγύης στον εθνικισμό και τη μισαλ-
λοδοξία ή, ακόμη περισσότερο, ως ένα
αναγκαίο βήμα στο στρατηγικό στόχο για
το σοσιαλισμό! 

Οι αντιλήψεις και τα επιχειρήματα αυ-
τά δεν είναι βέβαια τωρινά. Είναι παρμέ-
να από το ιδεολογικό-πολιτικό οπλοστά-
σιο του ευρωκομμουνιστικού ρεύματος,
αλλά και μερίδας του τροτσκισμού, που,
παρουσιάζοντας εδώ και δεκαετίες αυ-
τές τις συλλήψεις, υπήρξαν πάντα ένθερ-
μοι οπαδοί του «ευρωπαϊκού οράματος». 

Το πολιτικό DNA του ΣΥΡΙΖΑ είχε πάν-
τα μέσα του την ΕΕ. Ακόμη και όταν μετά
το 2010 φούντωσαν τα αντιιμπεριαλιστι-
κά και αντί ΕΕ αισθήματα του λαού μας,
όταν τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα
βρέθηκαν στην προμετωπίδα της πάλης
του, ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για τον μερκελισμό
και την παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές
αξίες. Ακόμα και όταν έφτασε στο δημο-
ψήφισμα, το καλοκαίρι του 2015, ο Τσί-
πρας δεν έκανε άλλο από το να μιλάει για
την υπεράσπιση των αρχών και των ιδρυ-
τικών κειμένων της ΕΕ! Αυτή η πολιτική
κρύβονταν πίσω από τα προσεκτικά δια-
τυπωμένα τους συνθήματα, που για να
συνταχθούν με τους λαϊκούς αγώνες ανα-
θεμάτιζαν υποτίθεται την τρόικα και τον
ιμπεριαλισμό. Από τότε, μπροστά στο
ερώτημα της εξόδου από την ΕΕ υποκρι-
τικά απαντούσαν: “Δεν θεωρούμε ότι εί-
ναι η εποχή για εθνικές λύσεις και εθνι-
κά προτάγματα. Υπάρχει ανάγκη για διε-
θνισμό και αλληλεγγύη”. Παρουσίαζαν
έτσι, με ύπουλο τρόπο, ένα σύνθημα που
ταυτιζόταν με την πάλη του λαού για
εθνική ανεξαρτησία, ως μια εθνικιστι-
κή-αντιδραστική θέση, ενώ από την άλλη



ταύτιζαν την πολιτική του ραγιαδισμού
και της υποτέλειας με το διεθνισμό και
την αλληλεγγύη των λαών. Μετά την ανά-
ληψη της κυβερνητικής εξουσίας και την
απόσυρση κάθε αντιευρωπαϊκής πτυχής
από τον πολιτικό του λόγο, μετά την ανα-
κήρυξη της Μέρκελ σε εταίρο-σύμμαχο
και προστάτιδα του ελληνικού λαού, ο
ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να δίνει και άλλους τό-
νους “προοδευτικότητας” στην πάση θυ-
σία παραμονή στην ΕΕ. 

Μέχρι που στην ΑΥΓΗ (26/10), σε άρ-
θρο για την Οκτωβριανή Επανάσταση,
διαβάσαμε: «Οι τελικές εξελίξεις με την
κατάρρευση έδειξαν ότι ο σοσιαλισμός
είναι, αν όχι παγκόσμια, τουλάχιστον
υπόθεση ομάδας αναπτυγμένων χωρών.
Σήμερα το ελάχιστον πεδίο αλλαγών σε
ό,τι μας αφορά μπορεί να είναι η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Γι’ αυτό η παραμονή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση –παρά τον αντιδρα-
στικό χαρακτήρα της σημερινής πολιτι-
κής της– είναι ζήτημα στρατηγικό.». Στη
συνέχεια ο αρθρογράφος επιχειρεί με
λογικά άλματα, να παρουσιάσει την πο-
λιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως αποτέλεσμα της
λενινιστικής σκέψης, που στο δρόμο για
το σοσιαλισμό απαιτεί την ανάγνωση της
συγκεκριμένη κατάστασης και τις υπο-
χωρήσεις όταν αυτές είναι αναγκαίες
[όπως για παράδειγμα η συνθήκη του
Μπρεστ Λιτόφσκ, ή η ΝΕΠ]. Και άρα
υπονοεί είναι θεμιτή και η αναγκαία υπο-
χώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αν και η διαστρέβλωση της ιστορίας,
αλλά και της σημερινής πραγματικότητας
έχουν στο άρθρο την τιμητική τους, θα
μείνουμε στο επίδικο των δηλώσεων Τσί-
πρα. Σύμφωνα με αυτές λοιπόν “η βελ-
τίωση της θέσης των εργαζομένων θα
κριθεί μέσα στην ΕΕ”! Εκεί και μόνο εκεί
και μάλιστα “αυτό είναι και το συμπέρα-
σμα της ιστορίας”, είναι το νέο αφήγημα
του ΣΥΡΙΖΑ για την ΕΕ. Ότι παρά τη ση-
μερινή αντιδραστική πολιτική, υπηρετεί
το διεθνισμό, τη βελτίωση της θέσης των
εργαζομένων, αλλά... και το στρατηγικό
στόχο του σοσιαλισμού! Πρόκειται για
ατόφιες παμπάλαιες τροτσκιστικές και
ευρωκομμουνιστικές αυταπάτες. Σε ό,τι
αφορά όλα αυτά οφείλουμε να σημει-
ώσουμε τα εξής:

1) Προσπερνώντας το αστείο της σύγ-
κρισης, επισημαίνουμε στους δήθεν
αδιάβαστους, ότι η όποια συσχέτιση της
επαναστατικής Ρωσίας και της ΕΣΣΔ με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι το λιγότερο
κωμική. Η εξουσία μετά τον Οκτώβρη
του ‘17 στη Ρωσία, βρίσκονταν στα χέρια

της εργατικής τάξης και στα συμφέρον-
τά της υποτάσσονταν το όποιο πολι-
τικό βήμα γίνονταν, μπρος ή πίσω.
Η εξουσία στην Ελλάδα του Τσίπρα
βρίσκεται στα χέρια της μεγαλοαστι-
κής τάξης και των ξένων δυναστών του
τόπου και αυτών τα συμφέροντα υπηρε-
τούν όλοι οι “τακτικοί ελιγμοί” του. Είναι
επίσης αυθαίρετο όσο και λαθεμένο το
συμπέρασμα, ότι η κατάρρευση ήταν το
αποτέλεσμα της οικοδόμησης σε μια μό-
νο χώρα, με βάση το οποίο δικαιολογείται
υποτίθεται η ανάγκη παραμονής στην ΕΕ!

2) Η ΕΕ δεν είναι –και δεν φτιάχτηκε
για να είναι– ένωση λαών, ούτε καν “δια-
κρατική ένωση”, όπως εξωραϊστικά την
ονομάζουν δυνάμεις που αναφέρονται
στην αριστερά. Είναι ένας οργανισμός
που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτη-
ση των συμφερόντων του Ευρωπαϊκού
ιμπεριαλισμού και πρώτα και κύρια,
όπως εξελίχθηκε, του γερμανικού. Σε
αυτό το μόρφωμα δεν υπάρχει πουθενά
ο διεθνισμός και η αλληλεγγύη των λαών
[εκτός από τη φενάκη των ιδρυτικών κει-
μένων της]. Αν απέδειξε κάτι η ιστορία,
είναι ότι σε αυτά τα χρόνια, όχι απλά δεν
αναπτύχθηκε καμία αλληλεγγύη ή πολύ
περισσότερο “κατάργηση συνόρων”, αλ-
λά ίσα-ίσα γιγαντώθηκε ξανά ο εθνικι-
σμός, η μισαλλοδοξία, η ακροδεξιά και
οι φασιστικές αντιλήψεις. Και αυτό δεν
είναι προϊόν αστοχίας, αλλά του ίδιου του
χαρακτήρα της ΕΕ. Η σύνδεση της ΕΕ με
το διεθνισμό και την αλληλεγγύη είναι
ένα ιμπεριαλιστικό παραμύθι, που χρόνια
τώρα αναπαράγουν μερίδες της “αριστε-
ράς”. Η ΕΕ “ενισχύει” το διεθνισμό και
την αλληλεγγύη, τόσο όσο θα μπορούσε
να το κάνει οποιοσδήποτε άλλος ιμπε-
ριαλιστικός οργανισμός, όπως η ΑΝ-
ΤΑΝΤ, το ΝΑΤΟ ή ο ΠΟΥ.

3) Επειδή ακριβώς η ΕΕ είναι ένα ερ-
γαλείο των ιμπεριαλιστικών χωρών της
Ευρώπης για την οικονομική και πολιτική
υποδούλωση των αδύναμων και εξαρτη-
μένων χωρών στο εσωτερικό της (αλλά και
για τη διεκδίκηση καλύτερων θέσεων
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό), για την Ελ-
λάδα δεν σήμανε παρά το βάθεμα της
ολόπλευρης εξάρτησής της. Αυτό αποδει-
κνύουν περίτρανα οι εξελίξεις από την έν-
ταξή της μέχρι σήμερα. Και από αυτή την
αλήθεια πηγάζει και το καθήκον του ελ-
ληνικού λαού για αγώνα για την έξοδο από
την ΕΕ, για αγώνα για εθνική ανεξαρτησία.
Και αν απέδειξε κάτι η ιστορία, με εμφα-
τικό τρόπο και τα τελευταία αυτά μνημο-
νιακά  χρόνια, είναι ότι καμία πραγματική

“βελτίωση της θέσης των εργα-
ζομένων” και πολύ περισσότερο

κανένας στρατηγικός δρόμος για το σο-
σιαλισμό δεν μπορεί να ανοίξει, χωρίς
αυτή την προϋπόθεση. Και αυτός ο αγώ-
νας για εθνική ανεξαρτησία στις σημε-
ρινές συνθήκες δεν μπορεί παρά να
έχει στον πυρήνα του τον αγώνα για
έξοδο από την ΕΕ.

4) Η προσπάθεια αναστροφής της
πραγματικότητας και η υπεράσπιση της
παραμονής στην ΕΕ από “αριστερές” ή
και “επαναστατικές” θέσεις, μπορεί να
ικανοποιεί κάποιους θερμούς οπαδούς
αυτής της “αριστεράς”, δεν μπορεί όμως
να αγγίξει τις λαϊκές μάζες. Η προσπά-
θεια να παρουσιαστεί η υποτελής και
ακραία ξενόδουλη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ
ως μια πολιτική προοδευτική με θετικό
στρατηγικό(!) πρόσημο, είναι ανιστόρητη,
και δεν μπορεί παρά να αφήνει αδιάφορο
κάθε λαϊκό άνθρωπο, κάθε αγωνιστή της
πραγματικής αριστεράς.

Η παραμονή της χώρας στην ΕΕ για
την Ελλάδα και τον λαό της σημαίνει
επιτροπεία αποικιακού τύπου, υφαρ-
παγή του δημόσιου πλούτου, ασυδοσία
του μεγάλου κεφαλαίου, στο όνομα των
επενδύσεων, εργασιακό μεσαίωνα και
κοινωνική βαρβαρότητα. 

Για το “σθένος” εξυπηρέτησης αυτής
ακριβώς της πολιτικής βραβεύτηκε ο Τσί-
πρας και όχι επειδή θα βελτιωθεί τάχα η
θέση των εργαζομένων. Και όλα αυτά που
με πάθος υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέ-
πουν καμία τέτοια βελτίωση. Αν προδικά-
ζουν κάτι, είναι ότι κάθε μέρα παραμονής
στην ΕΕ, κάθε μέρα που κερδίζει έδαφος
το καθεστώς της εξάρτησης, η υπόθεση
της απελευθέρωσης του ελληνικού λαού
γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Γι’ αυτό και
οι δυνάμεις της πραγματικής αριστεράς,
οφείλουν να είναι, και εξ’ ορισμού είναι,
ενάντια στην ΕΕ και να αγωνίζονται για
εθνική ανεξαρτησία ως προϋπόθεση κά-
θε θετικής αλλαγής. Γι’ αυτό και η “αρι-
στερά” του ΣΥΡΙΖΑ, η “αριστερά” των ευ-
ρωπαϊστών είναι η “αριστερά” των μνη-
μονίων, του ραγιαδισμού και της εξυπη-
ρέτησης ξένων και ντόπιων αλλότριων
προς το λαό συμφερόντων. Είναι η “αρι-
στερά” της υποταγής και του ρεαλισμού
της υποδούλωσης.
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Στην εισηγητική της παρέμβαση η Ε. Κα-
βαλλάρη, αφού αναφέρθηκε στο βιογραφι-
κό και στην εργογραφία του συγγραφέα,
υπογράμμισε:

«Πρόκειται σίγουρα για ένα βιβλίο που
συμβάλλει θετικά στον ευρύτερο διάλογο
που έχει ανοίξει με αφορμή την επέτειο
των100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση.

Ο Περικλής Παυλίδης, Επίκουρος καθη-
γητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, έχοντας βαθιές γνώ-
σεις, τόσο πάνω στη μαρξιστική θεωρία,
όσο και άμεσες εμπειρίες από την πρώην
ΕΣΣΔ (διδάκτορας της Σχολής Φιλοσοφίας
του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ
της Μόσχας), καταθέτει με επιστημονική
επάρκεια και ταυτόχρονα με εκλαϊκευτικό
τρόπο τις απόψεις του για τη σοσιαλιστική
οικοδόμηση εκεί, τις αιτίες της καπιταλι-
στικής παλινόρθωσης, καθώς και διερευνά
τον τρόπο «με τον οποίο μπορεί σήμερα να
γίνει κατανοητή η θέση του κομμουνισμού
στη ιστορία, η σχέση μεταξύ ιστορίας και
κομμουνιστικής προοπτικής».

Στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν στέκεται
μόνο στο χτες, φωτίζοντας πλευρές του και
εξάγοντας τα αναγκαία συμπεράσματα, αλλά
και ανοίγει δρόμους –μέσω των θεμάτων
που θίγει– για το αύριο, στην κατεύθυνση
πάντα της «κομουνιστικής ενοποίησης της
κοινωνίας», που σύμφωνα με τον συγγρα-
φέα «προβάλλει ως το πλέον αναγκαίο και
κρίσιμο εγχείρημα της ιστορίας, ως πράξη
ανάληψης από τους ανθρώπους του ελέγχου
επί των όρων ύπαρξής τους, αποτελώντας
γι’αυτούς την πρώτη πράξη αυθεντικής
ελευθερίας». 

Πρόκειται για ένα βιβλίο, που ανεξάρτητα

από τις επιμέρους εκτιμήσεις για πλευρές
του -που μπορεί να έχει ο καθένας- συμ-
βάλλει δημιουργικά στη σκέψη (αλλά και
στη συνέχεια στην απαραίτητη δράση) όλων
όσοι θέλουν να βάλουν το δικό τους λιθα-
ράκι για να «ανθρωπεύσει ο άνθρωπος».
Δίνει εφόδια ακόμη και σε όσους θεωρούν
«χαμένη υπόθεση τον κομμουνισμό» μετά
την ήττα και την ανατροπή της σοσιαλιστι-
κής οικοδόμησης. Και τελικά είναι ένα βι-
βλίο που αξίζει να σκύψει κανείς επάνω του
και να εντρυφήσει γιατί «το παιχνίδι παίζε-
ται ακόμη», γιατί ο δρόμος που άνοιξε η με-
γάλη Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν μόνο η
αρχή!»

Στη συνέχεια ο συγγραφέας στάθηκε τό-
σο στο περιεχόμενο του βιβλίου, όσο και σε
γενικότερα ζητήματα, ενώ απάντησε και σε
πλήθος ερωτήσεων που ακολούθησαν.

Παρουσιάζουμε επιγραμματικά τις από-
ψεις που κατέθεσε:

«1. Το εκπληκτικό στην ιστορία της ΕΣΣΔ
δεν είναι μόνο ότι τελικά ηττήθηκε, αλλά ότι
κατάφερε να έχει ως νέο σοσιαλιστικό κα-
θεστώς μια ιστορία 70 χρόνων, ξεπερνών-
τας μεγάλα εμπόδια και νικώντας πανίσχυ-
ρους εχθρούς.

Η σοβιετική ιστορία μας έδωσε μάλιστα
εξαιρετική ανάπτυξη του πολιτισμού, στον
κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, τη μουσική,
το τραγούδι, τις επιστήμες.

Με την Οκτωβριανή Επανάσταση και το
σοβιετικό καθεστώς η ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων του μόχθου απέκτησε αισιόδοξη
προοπτική.

Η εμφάνιση και ανάπτυξη της σοβιετικής
κοινωνίας, καθώς και των άλλων σοσιαλι-
στικών κοινωνιών, αποτέλεσε μια εξαιρε-
τικής σημασίας ανίχνευση από την εργαζό-

μενη ανθρωπότητα των δυνατοτήτων και
προϋποθέσεων χειραφέτησης της εργασίας
στις συνθήκες του 20ού αιώνα.

2. Στις συζητήσεις αναφορικά με κοσμοϊ-
στορικά, συγκλονιστικά και εξαιρετικά συγ-
κρουσιακά γεγονότα όπως είναι η Οκτω-
βριανή Επανάσταση έχει σημασία να εξε-
τάζεται κάθε φορά ποιος ομιλεί, από ποια
κοινωνική και πολιτική οπτική ομιλεί, ποια
κοινωνική προοπτική υπηρετεί -άμεσα ή
έμμεσα- η οπτική του, η κοινωνική του στά-
ση. Η διευκρίνιση αυτού του ζητήματος επι-
τρέπει να γίνει κατανοητό σε τι εστιάζει την
προσοχή και σε τι όχι όταν εξετάζει τέτοια
γεγονότα, τι βλέπει και τι παραγνωρίζει, τι
αναδεικνύει και τι αποσιωπά και γιατί.

3. Δεδομένου ότι σε τόσο μεγάλα και μα-
ζικά γεγονότα όπως η Οκτωβριανή Επανά-
σταση και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού
στην ΕΣΣΔ μπορεί κανείς να εντυπωσιαστεί
από πάρα πολλές, δραματικές και συγκλο-
νιστικές στιγμές τους, για να μη χαθεί και
βουλιάξει στην πληθώρα των επιδερμικών
εντυπώσεων, των επιμέρους συμβάντων και
των ατομικών-βιωματικών θεωρήσεών τους
χρειάζεται να διακρίνει θεωρητικά τις κομ-
βικές ουσιώδεις σχέσεις-αντιθέσεις που
καθόρισαν την εμφάνιση και εξέλιξη αυτής
της κοινωνίας, τις πολιτικές και κοινωνικές
δυνάμεις-παρατάξεις που συγκρούστηκαν
και την κατεύθυνση κοινωνικής ανάπτυξης
την οποία υπηρετούσε η κάθε δύναμη.

4. Μεθοδολογική απαίτηση να εξετάζου-
με το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα στην αν-
τιφατική σχέση των θεμελιωδών δυνατοτή-
των, τάσεων, δυνάμεων και πτυχών που τον
χαρακτήρισαν, με δεδομένη την αρχή ότι «οι
άνθρωποι δημιουργούν την ίδια τους την
ιστορία, τη δημιουργούν όμως όχι όπως

βιβλιο
κριτική

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και σε κλίμα ουσιαστικού και έντονου προβληματι-
σμού παρουσιάστηκε το βιβλίο του Περικλή Παυλίδη «Ιστορία και κομμουνισμός»,

στο πολυχώρο «ΕΛΙΑ» της Βέροιας, το απόγευμα της Κυριακής 3/12, με πρωτοβουλία
των εκδόσεων ΚΨΜ και του βιβλιοπωλείου ΕΠΙΚΑΙΡΟ. Για το βιβλίο μίλησαν η φιλό-
λογος Ευγενία Καβαλλάρη και ο συγγραφέας Περικλής Παυλίδης

«Με την Οκτωβριανή Επανάσταση και το σοβιετικό
καθεστώς η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχθου
απέκτησε αισιόδοξη προοπτική»

Περικλής Παυλίδης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
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τους αρέσει, όχι μέσα σε συνθήκες που οι
ίδιοι διαλέγουν, μα μέσα σε συνθήκες που
υπάρχουν άμεσα, που είναι δοσμένες και
που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν».

Αποφυγή της μηχανιστικής απόσπασης
των καλών πλευρών από τις κακές.

Έμφαση στην κατανόηση των αντικειμε-
νικών – πραγματικών συνθηκών εκδήλωσης
και επίλυσης των αντιφάσεων της πρώτης
σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου
Το βιβλίο «Ιστορία και κομμουνισμός»

είναι αφιερωμένο στο ζήτημα του κομμου-
νισμού, όπως αυτό ετέθη από τους θεωρη-
τικούς του μαρξισμού, όπως ανεδείχθη από
την πορεία οικοδόμησης του σοσιαλισμού
στην ΕΣΣΔ και όπως τίθεται σήμερα, μετά
την ανατροπή του πρώτου σοσιαλιστικού
καθεστώτος.

Στο πρώτο μέρος του (Οι θεμελιωτές του
μαρξισμού για την κομμουνιστική κοινωνία
και την προλεταριακή επανάσταση) εξετά-
ζεται ο τρόπος με τον οποίο ο Μαρξ και ο
Ένγκελς θεμελίωσαν το εφικτό της κομμου-
νιστικής κοινωνίας, σε συνάρτηση με τα
συμπεράσματα στα οποία τους οδήγησε η
αλλαγή του χαρακτήρα της εργασίας που
παρατηρείται στο στάδιο του βιομηχανικού
καπιταλισμού. Επίσης, παρουσιάζεται η
εξέλιξη των απόψεών τους για την προλε-
ταριακή επανάσταση και η επισήμανση από
τους ίδιους της μεγάλης πιθανότητας αυτή
να ξεσπάσει στη Ρωσία.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου (Η ιστο-
ρική πορεία της πρώτης σοσιαλιστικής-
κομμουνιστικής κοινωνίας) παρουσιάζεται
η ιστορική διαδρομή της πρώτης σοσιαλι-
στικής κοινωνίας. Αναλύονται οι οικονομι-
κές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες
που συντέλεσαν στην έναρξη της επαναστα-
τικής διαδικασίας και στην οδήγησή της σε
σοσιαλιστική κατεύθυνση με την εξέγερση
του Οκτώβρη. Εξετάζονται η πρωταρχική
εγκαθίδρυση των σοσιαλιστικών-κομμου-
νιστικών σχέσεων κατά την περίοδο της πο-
λιτικής του Πολεμικού Κομμουνισμού και
τα αδιέξοδά της, που οδήγησαν μετά στην
αποκαλούμενη Νέα Οικονομική Πολιτική.

Στη συνέχεια εξετάζονται η Νέα Οικονο-
μική Πολιτική, τα επιτεύγματά της όσο και
οι περιορισμοί της, όσον αφορά την διασφά-
λιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης του
σοβιετικού καθεστώτος.

Μετά αναλύεται η μεγάλη περίοδος που
εγκαινιάζεται με την εκβιομηχάνιση και κο-
λεκτιβοποίηση της σοβιετικής οικονομίας
και χαρακτηρίζεται από την κεντρικά σχε-
διασμένη εκτατική ανάπτυξη της σοσιαλι-
στικής οικονομίας.

Ως θριαμβική επιβεβαίωση της σημασίας
των κοινωνικών αλλαγών της δεκαετίας του
1930 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο

η ΕΣΣΔ κατάφερε να νικήσει στο φονικό πό-
λεμο εναντίον της χιτλερικής Γερμανίας και
των συμμάχων της.

Αξιοσημείωτο σημείο του δεύτερου μέ-
ρους του βιβλίου είναι η αναφορά στην κα-
τάσταση της σοβιετικής οικονομίας μετά τον
πόλεμο και στην εμφάνιση προς το τέλος
της δεκαετίας του 1950 των ορίων του μον-
τέλου εκτατικής ανάπτυξης της οικονομίας.

Γίνεται αναφορά στις διαφορετικές αντι-
λήψεις για την υπέρβασή τους που εμφανί-
στηκαν στην ΕΣΣΔ, όπως η αποκαλούμενη
«μεταρρύθμιση του Κοσύγκιν» και το «σχέ-
διο του Γκλουσκόφ».

Επίσης εξετάζονται τα κρισιακά φαινό-
μενα στη σοβιετική οικονομία κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1970 και η κλιμά-
κωσή τους κατά τη διάρκεια της πολιτικής
της περεστρόικα, η οποία οδήγησε και στην
ανατροπή του σοβιετικού καθεστώτος.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου (Οι αντιφά-
σεις της σοβιετικής κοινωνίας ως καθεστώ-
τος «πρώιμου σοσιαλισμού») επιχειρείται
η θεωρητική ανάλυση των αντιφάσεων της
σοβιετικής κοινωνίας ως καθεστώτος
«πρώιμου σοσιαλισμού». (Η βασική αντί-
φαση του πρώιμου σοσιαλισμού, Κρατική
εξουσία και βία στην ΕΣΣΔ, Οι εργαζόμενοι
ως αντικείμενο διεύθυνσης και οι εσωτε-
ρικές αντιφάσεις της εργασίας, Η σχεδιο-
ποιημένη διεύθυνση της οικονομίας και τα
προβλήματά της, Η διατήρηση των εμπο-
ρευματικών-χρηματικών σχέσεων), εξετά-
ζεται ο χαρακτήρας των σχέσεων παραγω-
γής στην ΕΣΣΔ σε συνάρτηση με την υλική
τους βάση, το ρόλο του κράτους στην οικο-
νομία και την κοινωνία, καθώς και το ζήτη-
μα της διεύθυνσης των εργαζομένων ως ορ-
γανικό στοιχείο της κοινωνικής διεύθυνσης
της παραγωγικής διαδικασίας.

Με την κατάργηση της κεφαλαιοκρατίας
και την εγκαθίδρυση σοσιαλιστικών μορ-
φών ιδιοκτησίας δεν εξαφανίζεται πλήρως
ο κοινωνικός ανταγωνισμός μεταξύ των ερ-
γαζομένων, αν και οπωσδήποτε περιορίζε-
ται, δεδομένου ότι διατηρούνται σημαντικές
αντιθέσεις στο εσωτερικό της εργασίας.

Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουρ-
γίας του συστήματος σχεδιοποιημένης δι-
εύθυνσης της οικονομίας, οι διαδικασίες
συγκρότησης των παραγωγικών πλάνων, με
έμφαση στις αδυναμίες αυτού του συστή-
ματος και στα προβλήματα που εμφανίζον-
ταν ως συνέπειά τους.

Επιπροσθέτως, εξετάζεται ο ρόλος των
εμπορευματικών σχέσεων στη σοβιετική οι-
κονομία, τα αίτια της διατήρησής τους, οι
διαφορετικές αντιλήψεις γι’ αυτές που δια-
τύπωσαν οι σοβιετικοί θεωρητικοί.

Στο τελευταίο μέρος το βιβλίου (Ο κομ-
μουνισμός ως ιστορική προοπτική, 1. Το ζή-
τημα του κομμουνισμού: από τον Ιστορικό
Υλισμό στη Λογική της Ιστορίας. 1.1.Ο κομ-

μουνισμός υπό το πρίσμα της υλιστικής αν-
τίληψης της ιστορίας. 1.2. Η κομμουνιστική
προοπτική στη Λογική της Ιστορίας. 2. Για
τη σοσιαλιστική αλλαγή της εργασίας) εξε-
τάζεται ο κομμουνισμός ως προοπτική της
κοινωνίας. 

Γίνεται αναφορά και πάλι στις ιδέες του
Μαρξ και του Ένγκελς για τον κομμουνισμό,
οι οποίες αναλύονται υπό το πρίσμα της εμ-
πειρίας οικοδόμησης της πρώτης σοσιαλι-
στικής κοινωνίας. Επισημαίνεται ότι ο
Μαρξ, για λόγους ιστορικά αναπόδραστους,
εξέταζε την κομμουνιστική κοινωνία του
μέλλοντος ως άρνηση της κεφαλαιοκρατίας,
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να την εξετάσει
ως διαδικασία μετασχηματισμού όλης της
προηγούμενης ιστορικής εξέλιξης της αν-
θρωπότητας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά
οι ιδέες του σοβιετικού στοχαστή Βίκτορα
Βαζιούλιν για την ιστορία και τον κομμου-
νισμό, αναδεικνύεται η άποψη του τελευ-
ταίου ότι η γενική πορεία της ιστορίας, δια-
μέσου πληθώρας τυχαίων γεγονότων, κα-
τατείνει στον κομμουνισμό, με την έννοια
ότι ο κομμουνισμός αποτελεί το στάδιο στο
οποίο οι κοινωνικές σχέσεις φτάνουν στην
ωριμότητά τους.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη διατύπω-
ση ορισμένων ιδεών αναφορικά με το ζή-
τημα της αλληλεπίδρασης των σχέσεων
σχεδιομετρικής διεύθυνσης της οικονομίας
με τις εμπορευματικές σχέσεις σε μια σο-
σιαλιστική κοινωνία.

Το εγχείρημα σοσιαλιστικής αλλαγής των
σχέσεων παραγωγής, εγκαθίδρυσης δηλα-
δή σχέσεων σχεδιοποιημένης διεύθυνσης
της οικονομίας, σε συνάρτηση με την αντι-
μετώπιση του ζητήματος των εμπορευμα-
τικών-χρηματικών σχέσεων (του βαθμού
κατάργησης ή διατήρησής τους) καθορίζε-
ται από το βαθμό στον οποίο έχει αναπτυχ-
θεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας
και των συντελεστών της παραγωγής στο
σύνολό τους.

Τέλος, αναφερόμενος στο μεγαλείο της
«εφόδου στον ουρανό» και της απήχησής
της στον πνευματικό κόσμο, ο συγγραφέας
σημείωσε τα λόγια τού (μη κομμουνιστή) Αν-
τρε Ζιντ, στο βιβλίο του «Επιστροφή από τη
Σοβιετική Ένωση», Ολκός, 2011, σελ. 29.):

«(…)πουθενά αλλού όσο στη Σοβιετική
Ένωση δεν είχα τέτοια επαφή με όλους και
με καθέναν ξεχωριστά, άνετη, άμεση, βαθιά,
θερμή (…) Ναι, δεν πιστεύω ότι οπουδήποτε
αλλού, πέρα από τη Σοβιετική Ένωση μπο-
ρείς να νιώσεις τόσο βαθιά και τόσο δυνατά
το αίσθημα της ανθρωπιάς. Παρά τις διαφο-
ρές της γλώσσας, δεν είχα νιώσει ακόμα και
σε κανένα μέρος τόσο έντονα τη συντροφι-
κότητα και την αδερφοσύνη· και θα έδινα τα
ωραιότερα τοπία του κόσμου γι’ αυτό.»
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Η κριτική σ’ έναν λογοτέχνη
που ασχολείται φανερά με τα
κοινά πράγματα και την πολιτι-
κή είναι «εύκολη» και πάντως
δεν είσαι αναγκασμένος να
μπεις στο λαβύρινθο των προ-
σωπικών γούστων. 

Η Κική Δημουλά, με τα γνω-
στά βραβεία της Ακαδημίας
Αθηνών, όπως είναι γνωστό μί-
λησε απαξιωτικά για τους μετα-
νάστες στην Κυψέλη που της
παίρνουν τα παγκάκια, υπέγρα-
ψε δήλωση για το ΝΑΙ στο δη-
μοψήφισμα το 2015, εξέφρασε
με τους «μένουμε Ευρώπη» την αγωνία
της (μαζί με τον Δ. Σαββόπουλο και άλ-
λους ευρωλιγούρηδες “διανοούμε-
νους”), δήλωσε πως θα ψηφίσει -με το
Μάνο Ελευθερίου- τον… Ηλία Ψινάκη
στο δήμο της Αθήνας. 

Δεν χρειάζονται και άλλα πολλά για
να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα δεξιό
στερεότυπο και ας ανεβάζει ο Ριζοσπά-
στης -τρομάρα του- σε δυσθεώρητα
ύψη τις επευφημίες και τα παλαμάκια
του για την ποιήτρια. 

Εδώ όμως θα ασχοληθούμε με την
ποιήτρια Κική Δημουλά. Θεωρούμε –το
λέμε εξ’ αρχής– το ποιητικό της έργο
υπερεκτιμημένο, μονότονο, επαναλαμ-
βανόμενο, ανέμπνευστο, αχρονικό. Τα
λεκτικά ευρήματα, οι ευρεσιτεχνίες στις
προτάσεις, δεν συνιστούν ποίηση, που
είναι ψυχή ζώσα, αιμάτινος δρόμος,
πυρπόληση των λέξεων. 

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη χρο-
νική σειρά τους. Η Κική Δημουλά (Βα-
σιλική Ράδου) γεννιέται το 1931 στην
Καλαμάτα, το 1952 παντρεύεται τον πο-
λιτικό μηχανικό Άθω Δημουλά, αποκτά
2 παιδιά και εργάζεται ως υπάλληλος
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1972
παίρνει το Β΄ βραβείο Κρατικής Ποί-
ησης, το 2001 Αριστείο από την Ακαδη-
μία για το έργο της, το 2009 Ευρωπαϊκό
βραβείο για το σύνολο του έργου της, το
2010 Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτε-
χνίας. Από το 2002 είναι τακτικό μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών.

Εξέδωσε τις συλλογές Ποιήματα
(1952), Έρεβος (1956), Ερήμην (1958),
Επί τα ίχνη (1963), Το λίγο του κόσμου
(1971), Το τελευταίο σήμα μου (1981),
Χαίρε ποτέ (1988), Η εφηβεία της λήθης
(1994), Ποιήματα (Ίκαρος-Συγκεντρω-
τική έκδοση), Ενός λεπτού μαζί (1998),
Ήχος απομακρύνσεων (2001), Χλόη

θερμοκηπίου (2005), Μεταφερθήκαμε
παραπλεύρως (2007), Τα εύρετρα
(2010), Δημόσιος καιρός (2014),  Άνω
τελεία (2016).

Η ποίηση της Δημουλά πραγματεύεται
-κατά βάση- την υπαρξιακή αγωνία και
τη φθορά. Οι πρώτες συλλογές της «Έρε-
βος», «Ερήμην» και «Επί τα ίχνη», δη-
λαδή αυτά που γράφτηκαν τις δεκαετίες
’50-’60, είναι σαφέστατα επηρεασμένες
από το Καβαφικό έργο· σχεδόν σαν απο-
μιμήσεις. Η ποιήτρια σιωπά την περίοδο
της χούντας, εκδίδει μόνο «Το λίγο του
κόσμου» (1973), αλλά λίγο την απασχο-
λεί η στρατιωτικοφασιστική μπότα. Η
ίδια σιωπή «επανέρχεται» και σ’ όλη τη
διάρκεια της μεταπολίτευσης, που πύ-
ρωσε τον νου χιλιάδων νέων ανθρώπων. 

Γίνεται παραγωγική μετά την πρώτη
πεντηκονταετία της, ενδεχομένως πιο
ώριμη και «σοφή». Ωστόσο, η απαισιο-
δοξία, η αγωνία για την σκόνη του χρό-
νου και ο καθαρός πεσιμισμός είναι έκ-
δηλα σ’ όλη τη γραφή της. Δίπλα στην
καθαρεύουσα, καθαρά εγκεφαλική (πχ
«ερωτομανής λαμπρότης»), στοιχίζει
άτεχνα λίγες λέξεις της αργκό, όπως
«λαϊκά σουξέ». Η Κ. Δημουλά αναζη-
τάει, όπως ο χρυσωρύχος, τις καθαρές
απαστράπτουσες λέξεις, βάζοντάς τες
με σχολαστική τεχνική, αποστειρωμέ-
νες, σαν τούβλα. Όμως οι άνθρωποι
απουσιάζουν, ενώ περισσεύει η νύχτα,
η απελπισία, το έρεβος, η εγκατάλειψη,
η ματαιότητα. Υπάρχει μία πλήρης
απουσία ελπίδας και παντελής έλλειψη
νοήματος στη δράση των πραγμάτων.
Θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε με
τη θρησκευτική της πίστη και την ενό-
ραση στο άγνωστο επέκεινα. Ακόμα κι
όταν γράφει για το αίμα, το εμφανίζει
ως… κορνίζα. 

«Αυτό το πρόσωπο για να δείξει, 

θέλει κορνίζα αιμάτινη»,
γράφει.

Ο χρόνος στην ποίησή της,
δεν είναι ιστορικός κι ανθρώ-
πινος, κομμάτι της κοινωνικής
δράσης, αλλά άχρονος, αλύπη-
τος, μαστιγωτής. 

Η ποίησή της είναι «αποκα-
θαρμένη» από κάθε τι που εκ-
τρέπει από την κανονικότητα.
Οι αποκλίσεις στους στίχους
της αφορούν κατά βάση τα
άψυχα πράγματα, τα δέντρα, τα
πουλιά και τη φύση. Απουσιά-
ζει ο ανθρώπινος μόχθος, η

εργασία, η σύγκρουση και η αντίθεση.
Η ποιήτρια παρατηρεί, καταλογογράφει,
συμπάσχει -ενίοτε- με καλβινιστικό
τρόπο, δηλαδή εγκεφαλικά και εργα-
στηριακά. Σαν γιατρός που αναγκάζεται
να κάνει ψυχρά μια εγχείριση. 

Τα ποιήματά της έχουν τη μυρωδιά
του οξυζενέ και όχι την «ανθρωπίλα»
που κάνει την ποίηση πυρπολητή, ανα-
τροπέα και οργοτόμο, για να θυμηθούμε
τον Κ. Παλαμά. 

Έγραφε ο Μαγιακόφσκι στο «Σύννεφο
με παντελόνια»: «Μπορείτε εσείς να
φέρετε τα μέσα-έξω και να κάνετε την
καρδιά σας ματωμένη σημαία;», εικό-
να που είναι βουτηγμένη στα ανθρώπινα
πάθη, αλλά δεν είναι τσελεμεντές, για
να τον ξεφυλλίζεις ήσυχα-ήσυχα, πράγ-
μα που κάνει η ποίηση της Δημουλά.
Ωραίο είναι να διαβάζεις τα ποιήματα
στη σπιτική γαλήνη, δίπλα στο αναμμέ-
νο τζάκι, με το παράθυρο ν’ αγναντεύει
την «αρυτίδιαστη θάλασσα που τεντώ-
θηκε σαν σεντόνι από τα βράχια». 

Είναι απολύτως σαφές ότι η άρχουσα
ελίτ της χώρας μας αναζητούσε εναγώνια
τον ποιητή της, μετά τον Σεφέρη και τον
Ελύτη. Φρονούμε ότι τον βρήκε στο πρό-
σωπο της Δημουλά, γι’ αυτό και την γέ-
μισε «μαλάματα», επαίνους και βραβεία. 

Στα σχολεία οι βιβλιοθήκες πήραν τ’
όνομά της και δεκάδες συμπόσια αφιε-
ρώθηκαν στην Κ. Δημουλά, μέσα σε
καταιγισμό διθυράμβων και χειροκρο-
τημάτων. 

Θα ’ναι το ίδιο επιεικής με τη Δημου-
λά κι ο πανδαμάτωρ χρόνος; Θα δείξει!
Ως τότε, οφείλουμε να κρίνουμε τους
ποιητές με τη σάρκα και τα όνειρα των
ανθρώπων, με το μικρό που βρίσκεται
στο μέγα και με τη θλίψη που βρίσκει
διέξοδο. Μόνο έτσι μπορούμε να ξελα-
σπώσουμε το μέλλον.

❘�αντιτετράδια της εκπαίδευσης ❘�τεύχος 11878
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Για την Κική Δημουλά



γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης
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Το ότι ο σημερινός «Εκπαιδευτικός Όμιλος» - αντιτετράδια της εκ-
παίδευσης πήρε αυτό το όνομα δεν ήταν τυχαίο. Θέλαμε να τιμήσουμε
κείνους τους αγώνες και να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο τη “ναυαρ-
χίδα” των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στις αρχές του 20ου αιώνα,
σε συνθήκες ολοκληρωτικού διχασμού, μικρασιατικής εκστρατείας
και καταστροφής και γέννησης του κομμουνιστικού κινήματος.

Δεν έχουμε την αλαζονεία ή την αίσθηση οτι ο σημερινός Εκπαι-
δευτικός Όμιλος μπαίνει στην ίδια ζυγαριά των συκρίσεων με τις συν-
θήκες μιας άλλης εποχής και με το βάρος των τοτινών διαλογισμών.
Αν λάβαμε αυτό το όνομα είναι –κυρίως– γιατί θέλουμε να μεταλαμ-
παδεύσουμε το πείσμα, το ανυπότακτο πνεύμα, την ανάγκη να ξεκινάμε
και να καταλήγουμε στο λαό, την εκπαιδευτική αναζήτηση. Δύσκολο
μεν, αλλά αναγκαίο έργο!

Ας δούμε σε αδρές γραμμές τα γεγονότα της εποχής:
Η Ελλάδα μπαίνει στον 20ο αιώνα, ρημαγμένη, με σύνορα που φτά-

νουν ως τη γραμμή Άρτα – Βόλος, αδύναμη να πραγματοποιήσει στοι-
χειώδεις αστικές μεταρρυθμίσεις. Ακόμα και ο Χ. Τρικούπης συντρί-
βεται (από τις καθυστερημένες παραγωγικές δυνάμεις, τον κοτζαμπα-
σισμό, το κατσαπλιάδικο πνεύμα, τον πολιτικαντισμό των μαγκουρο-
φόρων) και η ύπαιθρος στενάζει από τους τσιφλικάδες. Δεν βρήκαμε
ούτε μια σοβαρή οικονομική ανάλυση της μοντέρνας αριστεράς να λέει
το αντίθετο, αλλά ακούμε επιστημονικές ανοησίες για την ιμπεριαλι-
στική Ελλάδα των ... Νταβέληδων!

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο δημιουργείται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος. Το
βασικό αίτημα του Ε.Ο. ήταν η γλώσσα. Το δευτερεύον, η αναμόρφωση
των αναλυτικών προγραμμάτων. Όταν αναφερόμαστε στη γλώσσα εν-
νοούμε την καθιέρωση της δημοτικής, γεγονός που δίχασε “κάθετα”
το νεοελληνικό έθνος κιόλας από τη γέννησή του. Είναι γνωστό ότι
δόθηκαν σκληροί αγώνες ως την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
και η βαθειά σύγκρουση των δύο γλωσσών υποδείκνυε, κατέγραφε
και αναπαρήγαγε μια βαθειά ταξική σύγκρουση ανάμεσα στους “πάνω”
και τους “κάτω”, ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και το λαό. 

Στην αρχή του 20ου αιώνα ο αγώνας είχε κριθεί! Το βασικό τμήμα
των διανοουμένων έγραφε στη δημοτική. Ο λαός μιλούσε τη γλώσσα
του και απέμεινε το κράτος να συνεννοείται στα “Κοραϊκά”. Τα Ορε-
στειακά και τα Μαρασκλειακά στην αρχή του 20ου αιώνα αποδείχ-
θηκαν δύο τελευταίοι επιθανάτιοι ρόγχοι της συντήρησης που εκμε-
τρούσε το “γλωσσικό ζην”.

Λίγο αργότερα, το Κίνημα στο Γουδί (1909) κατέγραψε το σκίρτημα
εκείνου του τμήματος των αστών που ασφυκτιούσε μέσα στο παλιό
αστικό καθεστώς. Η εκλογική νίκη του Ε. Βενιζέλου το 1917 δημι-
ουργεί ένα δεύτερο σοκ. Η άρχουσα τάξη πολώνεται ανάμεσα στο αστι-

κοδημοκρατικό και αστοαντιδραστικό μπλοκ των Ε. Βενιζέ-
λου και βασιλιά Κων/νου αντίστοιχα. 

Η τριανδρία του Εκπαιδευτικού Ομίλου, (Αλ. Δελμούζος,
Μαν. Τριανταφυλλίδης και Δημ. Γληνός), “θέτει εαυτόν” στην
υπηρεσία της νέας κυβέρνησης. 

Ωστόσο, οι εξελίξεις, με πιο τραυματική εκείνη της μι-
κρασιατικής εκστρατείας, η ήττα και η συνθήκη της Λωζάνης (1923)
μπορεί να υπερδιπλασίασαν, μαζί με τους Βαλκανικούς πολέμους, τα
εθνικά εδάφη, αλλά αφήνουν ατέλειωτο το έργο τής τότε τριανδρίας
στην εκπαίδευση.

Μόνη παρηγοριά, τα νέα αναγνωστικά, οπότε και φαντάζει εύλογη
η μετέπειτα κρίση και διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927.
Μπορεί το νεαρό ΚΚΕ να μην επηρέαζε, τη δεκαετία του 1920, ση-
μαντικές λαϊκές μάζες και τμήματα διανοουμένων, ωστόσο η δύναμη
των σοσιαλιστικών ιδεών του είναι εξαιρετικά ελκτική. Σημαντικοί
πεζογράφοι και ποιητές επηρεάζονται από το νέο όραμα. Ονόματα
όπως ο Βάρναλης, ο Σικελιανός, ο Καρυωτάκης, η Πολυδούρη, και
πολλοί άλλοι σημαντικοί στρέφονται προς τ’ αριστερά. 

Η αντίδραση ρίχνει στη μάχη ξανά την καθαρεύουσα. “Οι χοίροι υϊ-
ζουσιν” θα γράψουν ειρωνικά οι δημοτικιστές. Ακόμα και η λεγόμενη
γενιά του ’30, που θ’ ανακαλύψει «το χαμένος έθνος», στέκεται αμή-
χανη απέναντι στη δύναμη και την αίγλη της ΕΣΣΔ, τις σοσιαλιστικές
ιδέες, το νέο που γεννιόταν δυναμικά.

Η διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927 σε μια δεξιά και μια
αριστερή πτέρυγα ήταν σ’ ένα βαθμό αναμενόμενη. Ο Δ. Γληνός συλλαμ-
βάνει, με την οξυδέρκεια του αριστερού διανοητή, το πνεύμα των καιρών,
κινούμενος “στ’ αριστερά”, συναντώντας έτσι το ΚΚΕ και τον υλισμό, δείγ-
μα της πνευματικής και κοινωνικής του συνέπειας.

100 χρόνια μετά, η ιστορία φαντάζει να μας περιγελά, ενώ οι αντιδρα-
στικοί ζόφοι πυκνώνουν επικίνδυνα στον ορίζοντα. Πως να σταθούν οι
αριστεροί εκπαιδευτικοί σ’ αυτές τις νέες και πιο περίπλοκες συνθήκες;

Κρατώντας συμβολικά και ουσιαστικά ένα ιστορικό όνομα “Εκπαι-
δευτικός Όμιλος”, εκδίδοντας για 30 χρόνια τα “αντιτετράδια της εκ-
παίδευσης”, συμμετέχοντας δραστήρια σ’ όλα τα εκπαιδευτικά γεγο-
νότα, μπορούμε να αναστοχαστούμε δημιουργικά και γόνιμα για το
ερώτημα “τι να κάνουμε”:
3 Να μετασχηματίσουμε δραστήρια τα ιστορικά-πολιτικά διδάγματα.
3 Να βαφτιζόμαστε σ’ όλες τις πλευρές της ταξικής πάλης, όπως

πρωτοπόρα κάναμε και διδάξαμε.
3 Να ξεδιπλώσουμε την τακτική της ενεργητικής άμυνας, αναλύοντας

και εξειδικεύοντάς την.
3 Να βαθύνουμε στο θεωρητικό σχήμα: ταξική ανασυγκρότηση -  αλ-

λαγή συσχετισμών
3 Να δυναμώσουμε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο σ’ όλη την εκπαίδευση.

Ζήτω τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου!
Ζήτω οι αγώνες στην εκπαίδευση!

31/12/2017
Η Σ.Ε.

από την ίδρυση 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου

Κλείνουν φέτος εκατό χρόνια από την
ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου, του
πρώτου οργανωμένου εκπαιδευτικού
κινήματος, που συνέβαλε στην
αναγέννηση και τον αναπροσανατολισμό
της (αστικής) εκπαίδευσης στη χώρα μας.





γράφει ο Νικηφόρος Ζερβός

Να�ετοιμαστούμε�για�τα�30�χρό-
νια�έκδοσης�των�«αντιτετραδίων».�Από�τον

Μάρτη�του�1988�ως�σήμερα�δεν�είναι�δα�και�μικρή
διαδρομή.�Μαραθώνιος�είναι.�Ό,τι�υλικό�έχουμε,�η�στήλη
παρακαλεί�να�συμμαζευτεί,�να�αποδελτιωθεί�και�να�σταλεί
στη�Συντακτική�Επιτροπή,�που�σαν�την�κουκουβάγια�προσέ-

χει�τα�παιδιά�της�και�τα�εκθειάζει�ανάλογα.
Άλλωστε,�όλα�τα�«μεγάλα»�και�τα�«μικρά»,�τα�ριζο-

σπαστικά�και�τα�καινούρια,�από�τις�στήλες�μας
παρέλασαν.�Εντάξει,�τ’�αντέγραψαν

πολλοί!�Δεν�πειράζει...

Αν
υπάρχει�ένα�ζήτημα�για�να

συμφωνήσουμε�με�τον�κ.�Γαβρόγλου,
είναι�όταν�αποκάλεσε�τον�πρύτανη�του

ΠΑΜΑΚ�αρλουμπολόγο.�Δίκιο�είχε.�Διότι�ο
τελευταίος,�εκτός�των�άλλων,�αντέγραψε�έναν�όρκο

του�Χάρβαρντ�και�τον�έδινε�για�αποστήθιση.�Ο
ξυλοσχίστης�μπάτλερ�των�ξένων�παν/μίων,�δεν�βρήκε
τίποτα�εγχώριο�και�κατέφυγε�στα�σκονάκια�από�τα

ξένα.�Ύστερα�ο�αγράμματος�«σήκωσε�φωνή
μεγάλη»,�γιατί�τον�«έπιασαν�με�τη�γίδα�στην

πλάτη».�Φρικτό�άκουσμα�
και�φρικτό�θέαμα.

Αφιερωμένο στους
ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ:

Μερικοί υπερηφανεύονται
γιατί τρέχουν υπερβολικά στο

δρόμο της αιωνιότητας. Αλήθεια
είναι, τον παίρνουν

κατηφορικά. 
Καλό πάτο

«αδέλφια»...

Ώστε η σύζυγος του
Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαλε τα

αμύθητα πλούτη της στα νησιά Κεϋμάν,
νόμιμα και ωραία. Και πού είναι η είδηση;
Οι μεγαλοαστοί δεν πρέπει να ’ναι κυνικοί,

πρέπει να το δείχνουν κιόλας. 
Η είδηση είναι πως ο γείτονας θα ψηφίσει 

το Μητσοτάκη και το κόμμα του 
«τυφλὸς τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἶ».

Είδηση λοιπόν δεν είναι ότι υπάρχουν
(αστικά) τέρατα. Το κακό είναι 

ότι τ’ αφήνουμε να μας
γανώνουν το μυαλό.

Μαζεύτηκαν στο
Λένινγκραντ για τη 19η συνάντηση

κομμουνιστικών (λέμε τώρα) κομμάτων, οι
Κινέζοι τούρμπο καπιταλιστές, οι Ούγγροι

ξενοφοβικοί, νοτιοαφρικανοί ρατσιστές, ρώσοι
φιλοπουτινικοί, ο ίδιος ο Πούτιν και στη μέση… ο
Κουτσούμπας. Όμοιος στον όμοιο, κι η κοπριά στα

λάχανα! Ναι, του χρόνου όλα αυτά τα πολιτικά
ρετάλια θα ’ρθουν στην Αθήνα, προσκαλεσμένοι

του Περισσού, Καλώς να τους δεχτούν, διότι
όπως λέγαμε «όμοιος ομοίω αεί

πελάζει» (συναναστρέφεται).

Γιατί γύρισε ο Αλ.Τσίπρας
από την Ουάσινγκτον με κοντό παλτό;
Γιατί του πήραν οι Αμερικάνοι τα μέτρα
ενόσω ήταν γονατισμένος. Ώστε με τον

πλανητάρχη Τραμπ ο πρωθυπουργός! Αναμφίβολα
πρόκειται για αναβάθμιση. Μετά το μιλιταριστή
Νετανιάχου στο Ισραήλ και το φασίστα Σίσι στην

Αίγυπτο, έλειπε από το κάδρο ο αρχηγός της επιθετικής
υπερδύναμης. Στο δρόμο του κακού δεν υπάρχουν

φρένα. Αλήθεια, τι λένε όσοι δεν οξειδώθηκαν
μέχρι το τέλος; Σημειώνουμε ότι το έγκλημα

είναι το ένα ζήτημα. Σημαντικότερο είναι
η δικαιολόγησή του.

Μαυροφορεμένη,

μοιρολογούσα,�ψευτοκλαίουσα,�σαν

ξεθυμασμένη�Βουγιουκλάκη,�με�τα�72�ακίνητα

και�σύζυγο�που�«ξέχασε»�να�δηλώσει�1εκ.�ευρώ,�η

πλουσιότερη�βουλευτής�του�κοινοβουλίου,�με�κόρη

που�παίζει�τις�ΜΚΟ�και�τις�χορηγίες�στα�δάχτυλα,�η

κόρη�του�Μητσοτάκη,�δηλαδή�η�Ντόρα,�μιλούσε�για�τη

17Ν.�Πως�λέμε,�έκανε�τον�πόνο�της�επάγγελμα�και

το�δάκρυ�της�μισθό.�Άντε�ρε�κροκόδειλοι,

ποντιοπιλάτοι,�Αννακαϊάφες,�έμποροι

της�ανθρώπινης�ύπαρξης!

Η στήλη μένει άφωνη μπροστάστη χαζοχαρούμενη και αθώακοκκινοσκουφίτσα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και
αυτή (ή αυτοί) τρέχουν, αερολογούν, εκστασιάζονται

προ του μηδενός, αμπελοφιλοσοφούνστρουθοκαμηλιζόμενοι αενάως. Βάρος της γης! (Άχθος αρούρης, που έλεγε ο Όμηρος).

Η�πιο�ασήμαντη

λέξη;�Εγώ.

Η�πιο�σπουδαία;�

Εμείς.
Αφιερωμένο στο Δ.Σ

των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ: Μερικοί

νομίζουν ότι έχουν ακλόνητες

πεποιθήσεις. Είναι απλό.

Απολιθώθηκαν!

Αυτός που ξέρει 
ότι ξέρει, είναι σοφός.

Αυτός που ξέρει, αλλά δεν το ξέρει,
κοιμάται και αγνοεί.

Αυτός που δεν ξέρει και ξέρει πως 
δεν ξέρει είναι γνωστικός.

Αυτός που δεν ξέρει και δεν ξέρει
ότι δεν ξέρει 
είναι τρελός.

Ποιός μαθητής θα σηκώσει τη σημαία
στις παρελάσεις; Να ’χει αίμα ελληνικό(;),

επώνυμο σε –ίδης, προπάππο που πήγε στο
Σαγγάριο, βλέμμα αετίσιο, μάνα άνεργη, αδελφό που
ψάχνει, πατέρα που ψηφίζει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, και
άλλα παρόμοια σαν την άμμο των παραλιών μας. Στο

μεταξύ οι Ελληνοφρενείς δεν αναρωτήθηκαν τι σημαία
σηκώνουν οι πλοιοκτήτες-εφοπλιστές στα

σαπιοκάραβά τους, ούτε τι χρώμα έχουν τα λεφτά
που παρκάρουν στις off shore οι

μεγαλοκαπιταλιστές. Ο Αρτάν, που
κληρώθηκε, τους μάρανε...
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