


περιεχόμενα
Aντί προλόγου

Εκπαιδευτική & πολιτική συγκυρία
3 Αστυνομικό κράτος

4  ΣΣΕ σε συνεχή υποχώρηση

5  Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
6  Επιστροφή στο «βαθύ παρελθόν»

7  Στον πάτο οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση

   Γ.  Καββαδίας
8  Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση 

της ανώτατης εκπαίδευσης  Π. Παυλίδης
10  Φτωχαίνουν τα πτυχία, ακριβαίνουν τα μεταπτυχιακά

   Χ. Κάτσικας - Α. Πέττας
12  Μυρμήγκια που θέλουν να σταματήσουν την άμαξα

   Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ.Ε.
13  Κύπρος: Δημοψήφισμα για το αν θα απεργήσουν!

   Π. Σεμιτεκόλου
14  Άρση της μονιμότητας στη ΔΕΗ: Ευκαιρία για επαναφορά 

της αξιολόγησης Β. Κανδήλας -Π. Σεμιτεκόλου 
15  Η «εκπόρνευση» της εκπαίδευσης Χ. Κάτσικας
16  Προσοντολόγιο

17   Κόμικ: Δύσκολα θέματα Λ. Παπαθανάσης
18   Καθηκοντολόγιο Ν. Γαλάνης
19   «Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων»

  Αποχωρήσαμε και καταγγέλλουμε την υπουργό 
της καταστολής Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δ.Ε

20   Η έφηβη που... αλλάζει τον κόσμο Σ. Σουλιώτη
21   ΙΕΠ: Από τους μύθους στην αλήθεια Γ. Καββαδίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
23 Ιδιωτικοποίηση προ των πυλών Α. Κουρούκλης
26 «Το κράτος έχει συνέχεια» Παρέμβαση Π.Ε. Αιγάλεω
28  Ζήτημα ζωής και θανάτου η αποτροπή 

της ιδιωτικοποίησης Παρεμβάσεις Δυτ. Αθήνας
29 Το ασφαλιστικό είναι πάλι εδώ Γ. Σόφης
32 Με αφορμή την απόφαση του ΣΤΕ για τα αναδρομικά

   Φ. Πανοπούλου
33 Για όσους ξαποσταίνουν Β. Κανδήλας

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
34 Αντικομμουνιστικός βούρκος το Ευρωκοινοβούλιο 
   Β. Πετράκης - Σ. Σταυρόπουλος
38 Ψήφισμα καταγγελίας από τη Γ.Σ. της ΟΛΜΕ

39 Ανιστόρητο μήνυμα Γ.  Καββαδίας
 «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» κ. Κεραμέως;
   Παρεμβάσεις Δ.Ε.
41 Ασέβεια και προσβολή Δ. Πολυχρονιάδης - Χ. Παναγιώτου
42 Καινοφανείς δηλώσεις σε κενά σχολεία Θ. Βάλλας
43 Κουμής - Κανελλοπούλου, τα ΜΑΤ δολοφονούν
   Γ. Μαρίνης

ΑΝΤΙΜΑΜΑΛΟ Κείμενα: Ν. Γεωργιάδου
44 Χιλή: Ξεσηκωμένη Αμερική

45 Οι προστάτες των ανηλίκων
46 Δασκάλα, εγώ σε λέω σωσίβιο
 Κουρδιστάν: Μεμ ο Ζιν
47 Και μετά σκέφτηκα τα ρόδια

ΑΠΟψΕΙΣ
48 Χαρτογραφώντας τα ζοφερά «νερά» του προσφυγικού

   Γ. Μελιόπουλος
52 Για τον νέο νόμο για το προσφυγικό 
   Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης
53 Να μην επιτρέψουμε άλλες Μόριες Παρεμβάσεις Δ.Ε.
54 Για τη Μέλπω Αξιώτη Σ. Σπαχή
56  Από τη γλωσσική - επικοινωνιακή προσέγγιση, 

στην κριτική επίγνωση  Χ. Γρηγορίου
57 Νεοφιλελευθερισμός στη Λατινική Αμερική 

   μετάφραση από τα γερμανικά: Δ. Τσουκάλης
59 ΑΠΕ και υποκρισία  Χ. Δάμαλος - Β. Πετράκης
61 Απλά μαθήματα λειτουργίας του καπιταλισμού 

   Β. Πετράκης - Ν. Φιλιππίδης

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
63 Η Κάμπια πάνω στον Μαυροπίνακα  Β. Αλεξίου
 Ο Μαραγκός Μ. Βεργιώτη



Mπήκαμε για τα καλά στο νεοφιλελεύθερο 
σπήλαιο,  δεν υπάρχει κανένας λόγος 
αμφισβήτησης. Από την εργασία και το δημόσιο 
πλούτο, ως τους πρόσφυγες και τα Πανεπιστήμια, 
όλα δηλώνουν «ολική επαναφορά στην 
κανονικότητα» και την ενθρόνιση με τιμές του 
δόγματος «νόμος και τάξη».
Ύστερα από την πολυδιαφημισμένη εφεύρεση της 
μεσαίας τάξης  -τύφλα νάχει ο Γ. Νεγρεπόντης-  η νέα 
διακυβέρνηση άρχισε να πουλάει κομμάτι-κομμάτι 
τα μέλη της πατρίδας μας, που μπορείς να τα πεις γη, 
θάλασσα, ακτές, ΔΕΗ και ό,τι άλλο άφησε όρθιο ο 
δεκαετής μνημονιακός οδοστρωτήρας.
Προσοχή! Οι νεοφιλελεύθεροι ολετήρες έχουν 
διδαχθεί πολλά και από πολλούς. Η διαβόητη Σχολή 
του Σικάγο, που «έκαψε» τη Χιλή και χρησίμευσε ως 
οδηγός στις δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής [και 
όχι μόνο], εμφανίζεται μεταμφιεσμένη. Ο Μητσοτάκης 
κρατάει, υποτίθεται, δώρα και φοροαπαλλαγές με το 
ένα χέρι, για να έχει το άλλο ελεύθερο να πουλάει, 
και μάλιστα «μπιρ παρά», ό,τι μπορεί.
Στις εσχατιές της χώρας, εκεί που οι κολασμένοι 
περιμένουν την είσοδο στη γη της επαγγελίας, 
χτίζονται νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Απέχουμε 
μόλις μιαν ανάσα από το να «αποικίσουμε» τα 
ξερονήσια του Αιγαίου με αλλοδαπούς. Αυτούς που, 
αφού τους βομβάρδισαν και τους κατάκλεψαν, τους 
χρησιμοποιούν τώρα σε φθηνά παιγνίδια, αναγάγοντας 
μάλιστα την Ευρώπη σε «παγκόσμια νοσοκόμα»…
Ταυτόχρονα, τα ΑΕΙ ζουν δόξες και μεγαλεία! Με αφορμή κάτι «κατασκευές παιδικού πολέμου», 
ο μεταγραφείς Κλουζώ-Χρυσοχοϊδης εξαπέλυσε επιχείρηση μακράς κλίμακας ενάντια σε 
καταλήψεις, υπόγεια, υπέργεια και σε ό,τι κινείται. 
Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει το αίσθημα ασφάλειας των κοινών ανθρώπων. Μόνο που 
αυτό διασαλεύεται σε μόνιμη και μακρά κλίμακα από την ανεργία, το φτωχό μεροκάματο, την 
χιλιοκουτσουρεμένη σύνταξη, τη μετανάστευση των νέων ανθρώπων, την προσφυγιά και μύρια 
όσα. Βέβαια, ο μικροαστός βλέπει κοντά, θυμάται λίγο, μιλάει άσκευτα, δίνει νομιμοποίηση [για 
πόσο;]  στα φουσάτα του Χρυσοχοϊδη, δεν μετράει τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια που κλείνουν, 
καταδικάζοντας το λαό και τη νεολαία σ’ αμορφωσιά.
Μ΄ όλα αυτά, το πελώριο ερώτημα επανέρχεται, αμείλικτο και βασανιστικό. Τι να κάνουμε; Τι να 
κάνουμε όλοι εμείς που δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό και κόβουμε το αντίδωρο στα δύο 
για να ταΐσουμε το διπλανό μας;
Κατ΄ αρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε βαθειά την εποχή μας, σαν εποχή μετάβασης, 

υποχώρησης των ιδεών της προόδου και εκρηκτικών αντιφάσεων. Όχι για να λουφάξουμε, αλλά 
για να βρούμε το μέτρο των συντεταγμένων. Δεύτερον, οφείλουμε πεισματικά, αλλά αναλυτικά 

και πειστικά, να λέμε «τα σύκα-σύκα» και να μην αφήνουμε τίποτα να περνάει αδιάφορα και 
ασχολίαστο. Τρίτον, και σπουδαιότερο, να ενωθούμε με όσους μπορούν και θέλουν να 

αντισταθούν, όντες μέσα στα γεγονότα. Παίρνοντας απαντοχή από τα σπουδαία που έγιναν 
και από τα μελλούμενα που έχουμε ανάγκη.

Εμείς, ως Εκπαιδευτικός Όμιλος, επειδή θέλουμε να πάμε όπου πρέπει, θα 
αποφύγουμε να πάμε μόνο όπου βλέπουμε… Ο κόσμος είναι 

μεγαλύτερος!
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Η Θέση

Η ώρα άρπαξε τη μέρα από το σβέρκο 
μην σκορπίσουν τα γεγονότα σαν χυμένο γάλα. 
Ένας αέρας θυμωμένος σήκωσε τα φτερά του, 
ξεροβοριάς που μισεί τους φτωχούς και τους άστεγους. 
– Κράτησέ μου μια θέση σύντροφε  
μη γράψει η ιστορία τις απουσίες μας  
και λιγοστέψει η σούπα στο αυριανό πιάτο.  
Ούπω καιρός που λένε οι φιλόλογοι  
ήρθε η ώρα να γράψουν οι σημαίες μας,  
τίποτα λιγότερο από τη λέξη ελευθερία.  
Κίτρινο πάνω στο κόκκινο, κόκκινο πάνω στο άσπρο  
υπάρχει πάντα χρωματολόγιο της ελπίδας.  
Ερρίφθη ο κύβος!  
Δέκα χιλιάδες γροθιές 
είκοσι χιλιάδες μάτια της αγρύπνιας  
ένας πανώριος σκοπός μεγάλος σαν βουνό.  
Δίδυμοι αδελφοί στον δρόμο  
όλοι για έναν, ένας για όλους,  
κρατώντας μια στέρνα μελάνι  
για να τελειώσουν το μανιφέστο του λαού.  
-Κράτησέ μου μια θέση σ’ αυτό το πανηγύρι  
κυρίως στην πρώτη γραμμή  
για να θωρώ στην καμπούρα του τοίχου  
αράδες άλικες σαν αίμα να φωνάζουν  
«έγκλημα δεν είναι να είσαι φτωχός,  
το να μην κάνεις όμως τίποτα  
έγκλημα γίνεται».                                  Θ. Τ.
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➦ Ταχύτατα οικοδομείται ένα αυταρχικό, αστυνομικό κράτος, σε πολιτικές συνθήκες όπου η αντιδραστική προπαγάνδα 
-στην πιο ακραία της μορφή, μεταπολιτευτικά- κυριαρχεί στα ΜΜΕ, περιθωριοποιώντας ή και αποκλείοντας κάθε 

διαφορετική φωνή. Εκτελεστής και αρμόδιος υπουργός ο Μ. Χρυσοχοΐδης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, με πλούσιο «βι-
ογραφικό» στην επιβολή πολιτικής ακραίου αυταρχισμού και εκτεταμένης καταστολής, ο οποίος περιβάλλεται με τη στα-
θερή εμπιστοσύνη και στήριξη ισχυρών κέντρων εξουσίας εντός και εκτός της χώρας. Οι σχεδιασμοί για την καθολική ε-
πικράτηση σκηνικού πολιτικής αντίδρασης μεθοδεύονται και εξελίσσονται, με την κρίσιμη και δραστική εμπλοκή, σε ρό-
λο εμπροσθοφυλακής, των τηλεοπτικών ΜΜΕ, που ασκούν πλατιά επιρροή στο κοινωνικό σώμα. Το τελευταίο ιδιαίτερα 
διάστημα, μια «Ιερά Εξέταση» στήνεται κάθε βράδυ σε όλα τα κανάλια.Οι «τηλε-ιεροεξεταστές» προτάσσουν με ένταση 
τα ζητήματα της «ομαλότητας», της «ασφάλειας», της «τάξης», της «κανονικότητας», της «επιστροφής των πανεπιστη-
μίων στους φοιτητές» κλπ, για να βάλουν στο στόχαστρο όλες τις οικονομικές, συνδικαλιστικές, κοινωνικές, δημοκρατι-
κές κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος μετά την πτώση της δικτατορίας, όσες έχουν επιβιώσει από τη δεκαετή λαίλαπα 
των τριών Μνημονίων, με σκοπό την ολοκληρωτική κατάργησή τους. Κανοναρχώντας το δημόσιο λόγο και την ενημέρωση, 
επιχειρούν να δημιουργήσουν μαζικά συντηρητικά αντανακλαστικά και φοβικά σύνδρομα και να αποσπάσουν έτσι την κρί-
σιμη κοινωνική ανοχή ή και συναίνεση στους αντιλαϊκούς σκοπούς τους. Δεν νοιάζονται για την ασφάλεια και την προκο-
πή του λαού, ούτε για τη μόρφωση της νεολαίας, αυτοί που έχουν καταδικάσει 
πλατιά λαϊκά στρώματα στην ανέχεια, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, αυτοί που 
έχουν οδηγήσει τη νεολαία στην ανεργία και την ξενιτιά, αυτοί που ευθύνονται 
για το παρατεταμένο ψυχορράγημα της Παιδείας, της Υγείας και της Πρό νοιας. 
Νοιάζονται μόνο να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου, για να μπορούν ανεμπόδι-
στοι να υλοποιούν την αντιλαϊκή τους πολιτική.

➦ Τα κανάλια, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι εφημερίδες κατακλύζονται α-
πό τρομολαγνική υστερία. Γιάφκες «ανακαλύπτονται», με διάφορα «ευρή-

ματα», και μαζί με εικόνες καταστροφής παρελαύνουν στις οθόνες, τα ερτζιανά 
και τις στήλες. Μεμονωμένα φαινόμενα αναρχικής ή «αναρχικής» δράσης, βί-
ας ή προβοκάτσιας, παρουσιάζονται σαν καθολικό φαινόμενο που μαστίζει την 
ελληνική κοινωνία. Οι μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις του λαού και της νε-
ολαίας αποσιωπώνται ή ταυτίζονται με «φαινόμενα ανομίας». Η εμετική προ-
παγάνδα τους κλιμακώνεται και απαιτεί επίδειξη πυγμής, νομιμοποιώντας και «δικαιολογώντας» στα μάτια της κοινής 
γνώμης τον αυταρχικό εκτροχιασμό.Ταυτόχρονα, επιδίδονται σε μια χυδαία επίθεση ενάντια σε κάθε προοδευτική ιδέα και 
κίνημα. Η αμαύρωση της Αριστεράς και της κομμουνιστικής ιδεολογίας, η διαστρέβλωση, η παραπληροφόρηση και ο χλευ-
ασμός κάθε αγωνιστικής πρακτικής και κινήματος είναι στην ημερήσια διάταξη. Στόχος και πραγματικός εχθρός τους εί-
ναι ο «εσωτερικός εχθρός», ο λαός και η νεολαία, και οι πρωτοπόρες δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτούς θέλουν να κα-
ταστείλουν. Διαβλέποντας πως, σε συνθήκες συνεχιζόμενης αντιλαϊκής επέλασης, η κλιμακούμενη όξυνση των κοινωνι-
κών ανισοτήτων και των ταξικών αντιθέσεων δημιουργεί, αναπόφευκτα, την αντικειμενική βάση για την ανάπτυξη μαζικών 
λαϊκών και νεολαιίστικων αγώνων, παίρνουν τα μέτρα τους. Δηλητηριάζουν, αρχικά, το κοινωνικό σώμα με μια ακροδεξιά 
προπαγάνδα, σπέρνουν το φόβο και την ανασφάλεια, δημιουργώντας κοινωνικό κλίμα συναίνεσης στην «αναγκαιότητα» α-
σφυκτικής αστυνόμευσης και καταστολής, διατήρησης των αντιδημοκρατικών νόμων και ενίσχυσής τους με νέα αντιδρα-

στικά μέτρα. Για να περάσουν, αμέσως μετά, στην επίδειξη πυγμής, την καταστολή του λαϊκού κινήματος και την 
ευρύτερη αντιδραστικοποίηση της δημόσιας ζωής, στην οικοδόμηση ενός αστυ-

νομικού κράτους. 

➦ «Πάταξη της ανομίας με κάθε μέσο, με κάθε κόστος» κραυγά-
ζουν. Και το κέντρο της πόλης ΜΑΤοκρατείται. Τα κρούσματα 

απίστευτης αστυνομικής βαρβαρότητας, ακόμη και σε ανύποπτους 
πολίτες, πληθαίνουν. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αποτελούν 

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οικοδομεί ένα αστυνομικό κράτος

Άγρια τρομοκρατία και καταστολή 
ενάντια στη νεολαία και τους εργαζόμενους
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και πάλι τα εύκολα θύματα της ρατσιστικής προπαγάνδας και βίας. Οι καταδρομικές έφοδοι στο «ά βατο 
των Εξαρχείων» διαδέχονται η μια την άλλη. Μετά τη νομοθετική κατάργηση του πανεπιστημιακού α-
σύλου, αστυνομικές δυνάμεις εισβάλλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επιτίθενται ενάντια στους 

φοιτητές που αντέδρασαν στο λοκ-άουτ της Συγκλήτου. Εξοντωτικά πρόστιμα επιβάλλονται σε αγωνιστές 
και αριστερά κόμματα για «παράνομη ανάρτηση» αφισών και πανό. «Ευέλικτα» αστυνομικά σώματα καταστο-

λής (ΔΕΛΤΑ, ΟΠΚΕ) ανασυστήνονται και ενισχύονται. 

➦ Εξοπλίζονται και με την ανάλογη ενίσχυση του υπάρχοντος αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου. Ο 
Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας τροποποιούνται επί το αντιδραστικότερο, με 

εμφανέστατο στόχο τα λαϊκά, δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, το μαχητικό λόγο και δράση της 
Αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος, μέσα από μια επικίνδυνη διεύρυνση της έννοιας της «τρο-
μοκρατίας». Περιορισμοί και απαγορεύσεις δρομολογούνται και για τις διαδηλώσεις. Ακόμη και με μια, 

μεσαιωνικού τύπου, ποινικοποίηση της «βλασφημίας» φλερτάρανε!

➦ Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική. Δεν φέρνει ευημερία, ασφά-
λεια και κοινωνική ειρήνη, αλλά φτώχεια, φόβο, ανασφάλεια και τρομοκρατία. Μόνο ένα ισχυρό λα-

ϊκό κίνημα αποτροπής της αντιδραστικής, αντιλαϊκής επίθεσης, περιφρούρησης των λαϊκών δικαιωμά-
των και κατακτήσεων, διεκδίκησης του παρόντος και του μέλλοντός μας, μπορεί να δημιουργήσει συν-

θήκες λαϊκής ελευθερίας και πραγματικής ασφάλειας. Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών αναδεικνύεται σε ζήτημα πρώτης γραμμής για το λαϊκό κίνημα.

Από ένα σύνολο 306 ΣΣΕ στις οποίες περιλαμβάνονται οι κλαδικές, εθνικές, ομοιεπαγγελματικές, οι επιχειρησιακές 
και οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές που ήταν σε ισχύ το 2010, σήμερα βρίσκονται σε ισχύ μόλις 186 ΣΣΕ, (μείωση 
της τάξης του 40%!). Τη μεγαλύτερη μείωση είχαν οι κλαδικές συμβάσεις, που από 65 το 2010 και μετά από συνε-

χείς μειώσεις έφτασαν στις 22 το 2018. Μειώθηκαν δηλαδή κατά 66%! Ποσοστό που το δίχως άλλο αναμένεται να ανέβει, 
λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, το οποίο επιφυλάσσει ένα ακόμη σκληρό χτύπη-
μα στις κλαδικές συμβάσεις, με ξεκάθαρη επιδίωξη τον οριστικό αφανισμό τους. Η μείωση των κλαδικών ΣΣΕ έχει αυξη-
μένη σημασία, γιατί οι ΣΣΕ σε σχέση με τις επιχειρησιακές ή τις τοπικές ομοιοεπαγγελματικές, καλύπτουν πολύ μεγαλύ-
τερες μάζες εργαζόμενων (κλάδους εργαζόμενων). Το ότι σήμερα υπάρχει μόνο το 34% των κλαδικών ΣΣΕ που υπήρχαν 
το 2010 σημαίνει πως ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχει μείνει χωρίς κλαδική ΣΣΕ και κατ’ επέκταση έχει υ-
ποστεί σοβαρή μείωση του μισθού και του μεροκάματου. Παράλληλα και οι επιχειρησιακές ΣΣΕ έχουν μειωθεί απο 227 
σε 155 (μείωση 32%), γεγονός που δείχνει ότι σημαντικός αριθμός εργαζόμενων έχει μείνει εντελώς χωρίς καμία ΣΣΕ. Α-
πο την άλλη, ως επακόλουθο της δραματικής μείωσης των κλαδικών / εθνικών ομοιεπαγγελματικών ΣΣΕ, οι επιχειρησι-
ακές ΣΣΕ αύξησαν το ποσοστό τους στο σύνολο των ΣΣΕ, από 74,18% το 2010 σε 83,33% το 2018, όπως το επιδιώκουν οι 
εργοδότες, για να μπορούν να ελέγχουν και να καθηλώνουν ευκολότερα τους μισθούς.

σε συνεχή υποχώρηση
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
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Μια νέα “μελέτη “του Οργανισμού Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), με πρόσχημα τη «βιωσιμότητα» 
των συνταξιοδοτικών συστημάτων και 
την απόδοση επαρκών συντάξεων, προ-
ετοιμάζει την επόμενη αύξηση των ορί-
ων ηλικίας συνταξιοδότησης. Στόχος να 
αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να 
δουλεύουν περισσότερα χρόνια (περίο-
δος εργασίας) και να παίρνουν για λιγό-
τερα χρόνια σύνταξη (περίοδος συνταξι-
οδότησης) και να προβάλει την αυτόμα-
τη σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξι-
οδότησης με το προσδόκιμο ζωής, ως έ-
ναν «έξυπνο» μηχανισμό, καθώς με μια 
τέτοια αυτόματη σύνδεση οι αστικές κυ-
βερνήσεις θα αποφεύγουν την επανα-
λαμβανόμενη νομοθετική αλλαγή των ο-
ρίων ηλικίας, ελπίζοντας έτσι ότι θα αμ-
βλύνουν τις κοινωνικές αντιστάσεις και 
αντιδράσεις. 

Εξετάζοντας το είδος των «μεταρρυθ-
μίσεων» που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ε-
πισημαίνει ότι μια συνήθης τακτική «εί-
ναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης, είτε απευθείας είτε μέσω 
ενός μηχανισμού αυτόματης σύνδεσης 
των ορίων με το προσδόκιμο ζωής».

Τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης σύμφωνα με τις αλλαγές στην α-
σφαλιστική νομοθεσία που έγιναν μέχρι 
το 2017, «θα αυξηθούν σταδιακά περί-
που κατά 3 έτη, από τα 62,9 έτη για τους 
άνδρες που γεννήθηκαν το 1940, σε 65,8 

έτη για όσους γεννήθηκαν στα μέσα της 
δεκαετίας του 1990, στις χώρες του ΟΟ-
ΣΑ, κατά μέσο όρο».

Προβλέπεται, επίσης, ότι το προσδό-
κιμο ζωής όσων βρίσκονται στην ηλικία 
των 65 ετών «θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 
6 χρόνια» μεταξύ των δύο ομάδων και 
κατά συνέπεια «το μερίδιο της περιόδου 
συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξη-
θεί κατά σχεδόν 10%, μεταξύ των γεννη-
θέντων του 1940 και του 1996». Η τελι-
κή υπόδειξη είναι ότι: «Η αναλογία με-
ταξύ των περιόδων εργάσιμου βίου και 
συνταξιοδότησης είναι στην ουσία πολι-
τική επιλογή. Είναι σημαντικό να συμ-
βάλουμε στη διατήρηση των ποσοστών 
αναπλήρωσης παρά στην αύξηση της 
μακροζωίας. Η νομοθετημένη αύξηση 
των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης 
(σ.σ. από τα 62,9 στα 65,8) είναι μικρό-
τερη από αυτή που χρειάζεται για τη 
σταθεροποίηση της ισορροπίας μεταξύ 
των περιόδων συνταξιοδότησης και ερ-
γασίας. (…) Αυτό σημαίνει ότι για να στα-
θεροποιηθεί το μερίδιο της περιόδου 
συνταξιοδότησης στο τρέχον επίπεδο, το 
γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα 
πρέπει να διαμορφωθεί στα 67,2 έτη 
κατά μέσο όρο για τους γεννηθέντες το 
1996, έναντι των 65,8 ετών που προβλέ-
πει η ισχύουσα νομοθεσία». 

Με βάση λοιπόν αυτά τα συμπεράσμα-
τα, η αιτία για τη μείωση των ποσοστών 
αναπλήρωσης δεν είναι άλλη από τους 

ίδιους τους συνταξιούχους 
που ζουν περισσότερο και συ-
νεπώς προτείνει απαραίτητες 
«μεταρρυθμίσεις», δηλαδή ε-
πιπλέον αύξηση των ορίων η-
λικίας συνταξιοδότησης, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί 
αυτή η μείωση. Επίσης, κατά 
την επιχειρηματολογία της 
“μελέτης”, αυτό που θα επι-
τευχθεί μέσα από όσα προ-
βλέπει είναι να «συγκλίνουν οι 
ηλικίες συνταξιοδότησης αν-
δρών και γυναικών». Παρότι 
αυτό πρακτικά σημαίνει αύξη-
ση των ορίων ηλικίας, αφού 

αυτή η σύγκλιση ε-
πιτυγχάνεται μέσω 
της εξίσωσης προς 
τα πάνω, κυνικά ση-
μειώνει ότι έχει κι αυ-
τό θετικά αποτελέ-
σματα, καθώς η σύ-
γκλιση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης αν-
δρών – γυναικών συ-
ντείνει στην ισότη-
τα των φύλων! 

Η «μελέτη» 
του ΟΟΣΑ ανα-
φέρεται ακόμα στις 
«μεταρρυθμίσεις» δημοσίων 
συστημάτων Ασφάλισης α-
πό καθορισμένων πα-
ροχών σε καθορι-
σμένων εισφορών, 
δηλαδή από συ-
στήματα στα οποία 
ο ασφαλισμένος γνωρί-
ζει ποια θα είναι η σύ-
νταξή του μετά το τέ-
λος του εργάσιμου 
βίου, στα συστήματα 
«καθορισμένων εισφορών», στα 
οποία ο ασφαλισμένος γνωρίζει μόνο τι 
δίνει ως εισφορά, χωρίς να υπάρχει κα-
μία εγγύηση για το ύψος της σύνταξης 
μετά το τέλος του εργάσιμου βίου. 

Στην πραγματικότητα, τα ασφαλιστικά 
συστήματα είναι κεφαλαιοκρατικοί πόροι 
για επιχειρηματική εκμετάλλευση και οι 
ασφαλιστικές “μεταρρυθμίσεις” που προ-
τείνονται αντιστοιχούν σε αυτό το σκοπό. 

Τα παραπάνω κινούνται στο ίδιο μήκος 
κύματος με άλλες αντίστοιχες μελέτες 
που χρόνια τώρα χαράζουν κατευθύνσεις 
και στρώνουν το δρόμο σε κάθε επικεί-
μενη ανατροπή και επίθεση στα ασφαλι-
στικά δικαιώματα των εργαζομένων. Πε-
ριγράφοντας την εξέλιξη των γενικών ο-
ρίων ηλικίας συνταξιοδότησης, από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1990, τα όρια 
αυξάνονται στην πλειονότητα των χω-
ρών του ΟΟΣΑ, αξιοποιώντας πάντα τέ-
τοιου είδους μελέτες. (βλ. αναλυτικό Α-
φιέρωμα σελ. 23-33)

3 Νέα «μελέτη» του ΟΟΣΑ για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
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Αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής η τοποθέτηση του προτει-
νόμενου από την κυβέρνηση Γιάννη Αντωνίου στη θέση του 
νέου προέδρου του ΙΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νέος πρόεδρος του ΙΕΠ (ακα-
τάλληλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ), ενώ δεν 
είχε ακόμα υπογραφεί το ΦΕΚ διορισμού του, δήλωσε ότι 
πρέπει «να ξαναχτιστεί αυτό που γκρεμίστηκε στην τετρα-
ετία 2015-2019, βελτιωμένο και ενισχυμένο για να πάμε πα-
ρακάτω» και στα πλαίσια αυτά, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε:

3 Θέσπιση της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής α-
ξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

3 Ατομική τιμωρητική αξιολόγηση με ποσοστώσεις για 
τους εκπαιδευτικούς.

3 Νέο νόμο για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευ-
σης, με αποκλεισμό των συνδικαλιστών από τη διαδικασία 
επιλογής.

3 Επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, με 
αυξημένη εποπτική και αξιολογική δικαιοδοσία.

3 Επανίδρυση και λειτουργία του δικτύου των Προτύπων 
και Πειραματικών σχολείων και επέκταση του θεσμού σε 
όλη την επικράτεια.

3 Θέσπιση της τράπεζας θεμάτων στο Λύκειο, ως εργαλείο 
για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των μα-
θητών και ως μηχανισμός εποπτείας και αξιολόγησης της 
προσφερόμενης γνώσης σ’ όλα τα λύκεια της επικράτειας.

3 Καθιέρωση της βάσης του δέκα.
Ο πρόεδρος του ΙΕΠ δεν πρωτοτυπεί, αναπαράγει απλά το 

νεοφιλελεύθερο σχέδιο για σχολική αυτονομία (ιδιωτικοποί-
ηση) με ανταποδοτικότητα (αξιολόγηση/αποτίμηση), αξιολό-
γηση όλων των μαθητών με βάση μια κεντρική τράπεζα θε-
μάτων, ένα πιο ελιτίστικο συνεπώς λύκειο, σύνδεση των μα-
θητικών αποτελεσμάτων με την αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων, αυτοαξιολόγηση/ταξική διαφοροποίηση των σχο-
λείων και ατομική επιτήρηση και πειθαρχικός έλεγχος όλων 
των εκπαιδευτικών, στην προοπτική ενός αγοραίου/ιδιωτι-

κοποιημένου εκπαιδευτικού συστήματος που προτείνουν οι 
ποικίλοι υπερεθνικοί οργανισμοί για το ελληνικό σχολείο.

Το μεταρρυθμιστικό momentum
«Το μεταρρυθμιστικό momentum της κυβέρνησης είναι 

ισχυρό και αποδεκτό από την κοινωνία» εκτίμησε ο Γ. Αντω-
νίου, και τόνισε: Αυτό αποτελεί εξαιρετικά ευνοϊκή συνθή-
κη για την προώθηση δραστικών μεταρρυθμίσεων στην εκ-
παίδευση. Ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτό το ευ-
νοϊκό κλίμα θα συνεχίσει να υπάρχει στον ίδιο βαθμό σε ένα 
ή ακόμη χειρότερα σε δύο χρόνια, πολλώ δε μάλλον, εάν σε 
αυτό το διάστημα δεν έχει παραχθεί έργο που να αλλάζει 
την κακή εικόνα της εκπαίδευσης».

Οι δηλώσεις του Γ. Αντωνίου προκάλεσαν τον αρνητικό σχο-
λιασμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς είναι τουλάχι-
στον ανατριχιαστικό το γεγονός ότι νοσταλγεί το 2014, όταν 
λίγους μήνες πριν, 2.500 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 
είχαν απολυθεί και η κυβέρνηση Σαμαρά επιχειρούσε ανε-
πιτυχώς να επιβάλει, με το «σουγιά στο κόκαλο και το λουρί 
στο σβέρκο», την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Όταν ακόμα 
και τα φροντιστήρια, που είχαν κυριολεκτικά θησαυρίσει, εί-
χαν σηκώσει τα χέρια ψηλά μπροστά στον παραλογισμό της 
τράπεζας θεμάτων στο λύκειο και οι πάντες ομολογούσαν την 
αποτυχία του μέτρου της βάσης του δέκα.

Από την εποχή Αρσένη ακόμα, οι κυβερνώντες αρέσκο-
νται να μιλούν για μεταρρυθμίσεις. Χρησιμοποιούν τον όρο 
«μεταρρύθμιση» επειδή έχει ένα ιδιαίτερο θετικό ιστορικό 
φορτίο. Ωστόσο, όσα εξαγγέλλουν, δεν έχουν καμία απολύ-
τως σχέση με μεταρρυθμίσεις, καθώς είναι φανερό ότι τα 
μέτρα που προτείνει ο νέος Πρόεδρος του ΙΕΠ, σε πλήρη 
συνεννόηση με την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, γυρίζουν το ρολόι της εκπαίδευσης 
πολλά χρόνια πίσω.

Πολύ σωστά η Εκπαιδευτική Παρέμβαση του Α΄ Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Αθηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΕκπαίδΕυση: 
«Πρόβα νυφικού»  
για επιστροφή  
στο «βαθύ παρελθόν»



Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

επισημαίνει ότι ο νέος Προέδρος του ΙΕΠ και το Υ-
πουργείο Παιδείας προτείνουν:

«Το ρολόι πρέπει να γυρίσει εξήντα χρόνια πίσω, 
στο 1954, όταν οι επιθεωρητές καταδυνάστευαν το εκ-
παιδευτικό σώμα και οι εκπαιδευτικοί κατασκεύαζαν 
διδασκαλίες ως θεατρικές παραστάσεις για να αντα-
πεξέλθουν στη δοκιμασία της επιθεώρησης, κατά την 
οποία κρίνονταν ο μισθός, ο βαθμός, η υπηρεσιακή 
τους εξέλιξη, ακόμα και η δυνατότητα μετάθεσης.

Το ρολόι πρέπει να γυρίσει πίσω, στο 1952, όταν το 
πρώτο μεταπολεμικό Σύνταγμα που ψηφίστηκε τότε 
απαγόρευε ρητά στους δημοσίους υπαλλήλους το δι-
καίωμα στην απεργία. Απαγόρευση που έσπασε η ΔΟΕ 
με την απεργία διαρκείας του 1957. Γι’ αυτό σήμερα 
προχωράνε βήμα-βήμα, με το απεργιακό μέτρο της η-
λεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το ρολόι πρέπει να γυρίσει πίσω, στην εποχή που 
δεν υπήρχε μονιμότητα. Γι’ αυτό οι μόνιμοι διορισμοί 
καταργήθηκαν, όλα τα προηγούμενα χρόνια και απ’ 
όλες ανεξαιρέτως τις μνημονιακές κυβερνήσεις, γι’ 
αυτό τα κενά καλύπτονται με δεκάδες χιλιάδες ανα-
πληρωτές, γι’ αυτό 35 και πλέον χιλιάδες εκπαιδευτι-
κοί αντί να έχουν διοριστεί μόνιμοι βιώνουν το καθε-
στώς της εργασιακής ομηρίας ανασφάλειας και περι-
πλάνησης.

Το ρολόι πρέπει να γυρίσει πίσω, στην εποχή της 
μεταπολεμικής σκληρής λιτότητας, όταν η συμπίεση 
των μισθών απογείωσε την ελληνική οικονομία και γέ-
μισε τις τσέπες λίγων και εκλεκτών.

Το ρολόι πρέπει να γυρίσει πίσω, όταν στην πόρτα 
της σχολής καραδοκούσε ο ασφαλίτης και στα πανε-
πιστημιακά αμφιθέατρα κυκλοφορούσαν περισσότε-
ροι ασφαλίτες παρά φοιτητές.

Το ρολόι –με τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα που ι-
διωτικοποιούν την ασφάλιση, διαλύουν τα επικουρι-
κά ταμεία και αυξάνουν τα όρια ηλικίας– πρέπει να 
γυρίσει ακόμα πιο πίσω, στο μεσοπόλεμο, στην επο-
χή που δεν υπήρχε κοινωνική ασφάλιση και οι εργα-
ζόμενοι αποταμίευαν (όταν και όσο μπορούσαν) από 
το υστέρημά τους, για να μην πεθάνουν στην ψάθα 
στα γεράματά τους.

Το ρολόι πρέπει να γυρίσει ακόμα πιο πίσω, στο 
1914, στην εποχή των ιεροδιδασκάλων, την οποία τόσο 
πολύ νοσταλγεί η Νίκη Κεραμέως που, μόλις ανέβα-
λε τα καθήκοντά της ως υπουργός παιδείας, κάλεσε 
«όλους τους ιεράρχες, τους ιεροδιδασκάλους και τους 
σχετιζόμενους φορείς να συνδράμουν στο έργο μας 
και να καταθέσουν τις γνώσεις και την πολύτιμη ε-
μπειρία τους» για το μάθημα των Θρησκευτικών. Στην 
εποχή που η σχολική ιστορία δεν είχε τις κοινωνιολο-
γικές αναφορές, αλλά, αντίθετα, κατηχούσε και προ-
ετοίμαζε, με έντονο εθνικιστικό φορτίο, το μαθητικό 
σώμα για τους «εθνικούς θριάμβους» του 1922».

Είναι φανερό ότι αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» που ε-
πιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας λιπαίνουν το έδαφος 
για φθηνή, πειθαρχημένη και ιδιωτικοποιημένη εκ-
παίδευση.

«α»

Και με τη …βούλα τής έκθεσης της Κομισιόν (εκπαίδευση και 
κατάρτιση στην Ελλάδα 2019) διαπιστώνεται για μια ακόμα χρο-
νιά ότι οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση συγκαταλέγο-
νται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ, αφού ως μερίδιο του Α-
ΕΠ ανήλθαν σε 3,9 % το 2017 (μέσος όρος της ΕΕ: 4,6 %). Οι 
δαπάνες αυτές επί του συνόλου των δημόσιων δαπανών ανήλ-
θαν για την Ελλάδα στο 8,2 % – μέσος όρος της ΕΕ: 10,2 %) Σε 
πραγματικούς (προσαρμοσμένους με βάση τον πληθωρισμό) ό-
ρους, οι δαπάνες για την εκπαίδευση έχουν μειωθεί κατά 2,1 % 
από το 2016 και σωρευτικά κατά 14,3 % από το 2010. Η μεγα-
λύτερη μείωση (25,8 %) αφορούσε την «ενδιάμεση ανάλωση», 
δηλαδή τα υλικά διδασκαλίας, τη θέρμανση και την ηλεκτρική 
ενέργεια. Ακολούθησαν οι «ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου» (-20,4 %), π.χ. επενδύσεις σε υπολογιστές, κτίρια 
κ.λπ. Οι δαπάνες για τους μισθούς των εκπαιδευτικών μειώθη-
καν κατά 12,5 %. Το 2017 ποσοστό 82,5 % δαπανήθηκε σε απο-
ζημιώσεις εργαζομένων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το α-
ντίστοιχο ποσοστό κάθε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (μέσος 
όρος στην ΕΕ: 62 %). Το 2019 το Συμβούλιο της ΕΕ απηύθυνε 
ειδική σύσταση στην Ελλάδα στην οποία την καλούσε να προ-
βεί σε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες.
✒ Προσχολική εκπαίδευση

Σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ανε-
παρκής η παροχή οικονομικά προσιτής και ποιοτικής προσχο-
λικής εκπαίδευσης και φροντίδας για τα παιδιά ηλικίας έως 4 
ετών. Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 
αυξήθηκε από 79,8 % το 2016 σε 81,5 % το 2017, αλλά εξακο-
λουθεί να υπολείπεται πολύ του μέσου όρου της ΕΕ (95,4 %). 
Το 2017 οι επίσημες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας δέχθη-
καν το 20,5 % των παιδιών ηλικίας έως 3 ετών, ποσοστό που 
συνιστά αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης των 11,6 ποσοστιαί-
ων μονάδων από το 2016, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται του 
στόχου της Βαρκελώνης του 33 %, που ορίστηκε το 2002. 
✒ Εκπαίδευση προσφύγων

Η ένταξη των προσφάτως αφιχθέντων μεταναστών στην εκπαί-
δευση μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί κυρίως στα σχολεία. Την 
περίοδο 2018/2019 καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για 
την παροχή σχολικής εκπαίδευσης σε 12.867 παιδιά πρόσφυγες, 
από τα οποία 8.290 φοίτησαν σε κανονικές τάξεις με παράλλη-
λη εκπαιδευτική στήριξη και 4.577 σε χωριστές σχολικές εγκα-
ταστάσεις που λειτουργούν το απόγευμα. 30 περίπου παιδικοί 
σταθμοί λειτουργούν σε καταυλισμούς προσφύγων, συμπεριλαμ-
βανομένων αυτών που βρίσκονται στα νησιά. 690 εκπαιδευτικοί 
έλαβαν ειδική κατάρτιση. Παρασχέθηκαν υπηρεσίες διερμηνεί-
ας στο πλαίσιο της συνδρομής για την εγγραφή των παιδιών προ-
σφύγων, ενώ προσλήφθηκαν ψυχολόγοι προς υποστήριξη των 
μαθητών προσφύγων, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτι-
κών. Ωστόσο, για την ένταξή τους στην εκπαίδευση εξακολου-
θούν να απαιτούνται επίπονες προσπάθειες, δεδομένου ότι σε 
ολόκληρη την Ελλάδα ζουν κατ’ εκτίμηση 28.000 παιδιά προσφύ-
γων και μεταναστών.

Στον πάτο οι δημόσιες δαπάνες  
για την εκπαίδευση

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
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Τι επιδιώκει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην 
ανώτατη εκπαίδευση; Η υπουργός παιδείας Ν. Κερα-
μέως το έχει δηλώσει επανειλημμένως: ένα αυτόνομο, 

αξιολογούμενο, ανταγωνιστικό, εξωστρεφές πανεπιστήμιο, 
σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας.

Η κυβερνητική έμφαση στην «αυτονομία» του πανεπιστη-
μίου δε σημαίνει τίποτε περισσότερο από την καταθλιπτικά 
τετριμμένη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι τα ακαδημαϊκά ι-
δρύματα δεν θα πρέπει να ελπίζουν στην κρατική χρηματο-
δότηση για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αλλά να βρί-
σκουν μόνα τους αναγκαίους για τη λειτουργία τους πόρους. 
Τουτέστιν να καταπιάνονται με την πώληση ακαδημαϊκών υ-
πηρεσιών, ψάχνοντας διαρκώς για πελάτες.

Γι’ αυτό και στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς συμπερι-
λαμβάνεται η «απελευθέρωση» των προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, η δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυ-
χιακών προγραμμάτων, προφανώς με δίδακτρα, η διοργά-
νωση θερινών/χειμερινών σχολείων «σε τομείς όπου η 
χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα», προφανώς με δίδα-
κτρα, η λειτουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης σε μεταπτυχιακό αλλά και προπτυχιακό επίπεδο, το 
πιθανότερο με δίδακτρα, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κάλυψη αναγκών των ιδρυμά-
των (όπως η κατασκευή εστιών κλπ.), η εμπορευματική α-
ξιοποίηση της έρευνας και της πνευματικής ιδιοκτησίας 
των ΑΕΙ, η ανάπτυξη επιχειρήσεων spin-off κ.α. 

Και σαν να μην έφταναν οι ήδη υπάρχουσες πρακτικές α-
ξιολόγησης των ΑΕΙ, η τελευταία προβλέπεται να ενισχυθεί 
σε όλα τα επίπεδα, με την κρατική χρηματοδότηση να καθο-
ρίζεται, εκτός από ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (όπως το 
κόστος σπουδών ανά φοιτητή κ.λπ), και από τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης των ιδρυμάτων. Συνάμα, τονίζεται επίμο-
να η ανάγκη διασύνδεσης των ΑΕΙ με την αγορά εργασίας.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η προσπάθεια της κυβέρνη-
σης να διαμορφώσει εξ αρχής ένα αυταρχικό πλαίσιο υλο-
ποίησης της πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι 
μόνο. Αυτό καταμαρτυρεί η κατάργηση του πανεπιστημια-
κού ασύλου, προκειμένου να διευκολυνθεί η δράση των κα-
τασταλτικών δυνάμεων εναντίον του φοιτητικού κινήματος, 
αλλά και γενικότερα η προσπάθεια ελέγχου των απεργιών, 
η αστυνομοκρατία στο κέντρο της Αθήνας, η εισβολή των 
ΜΑΤ στο προαύλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η εκ-
στρατεία κατασυκοφάντησης του φοιτητικού κινήματος από 
τα ελεγχόμενα από την οικονομική ολιγαρχία μεγάλα ΜΜΕ.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που, σε συνθήκες παρα-
τεταμένης κρίσης, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν την τε-
ράστια μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και την κα-
θημερινή υποβάθμιση των υποδομών τους. Πολλά ιδρύμα-
τα έχουν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, εγκαταστάσεις 
και εξοπλισμό, ενώ μεγάλες είναι οι δυσκολίες φοιτητριών 
και φοιτητών να βρουν στέγη στις φοιτητικές εστίες.

Σε μια χώρα που υπέστη οικονομική κατάρρευση και μα-
ζική φτωχοποίηση του πληθυσμού, οι συνθήκες φοίτησης 
πολλών φοιτητών από λαϊκές οικογένειες έχουν επιδεινω-
θεί σημαντικά, ενώ τα διατηρούμενα υψηλά επίπεδα ανερ-
γίας και εργασιακής επισφάλειας καθιστούν αβέβαιες τις 
επαγγελματικές προοπτικές τους, απαξιώνοντας τα πτυχία, 
τις γνώσεις και ικανότητές τους.

Και δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την ήδη υφιστά-
μενη εμπορευματοποίηση των σπουδών, όπως στην περί-
πτωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία γνωρί-
ζοντας πλέον μεγάλη ζήτηση και μαζικότητα (για λόγους 
πρωτίστως συλλογής προσόντων για την αγορά εργασίας) 
και σε κραυγαλέα αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγμα-
τος, προσφέρονται εκτενώς έναντι διδάκτρων, το ύψος των 
οποίων αυξάνει διαρκώς.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας αποβλέπει σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο πα-
νεπιστημίου, το οποίο, ούτως ή άλλως, οικοδομείται εδώ 
και καιρό στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως. Ένα πανεπι-
στήμιο στρατευμένο στην υπηρέτηση μιας εξόχως αγοραί-
ας αντίληψης για την επιστημονική γνώση, έρευνα και δι-
δασκαλία, μιας στρατηγικής που επιδιώκει την όσο γίνεται 
πιο άμεση υποταγή της ανώτατης εκπαίδευσης στα συμφέ-
ροντα και τις πρακτικές της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας.

Σαφώς οι προωθούμενες στην ανώτατη εκπαίδευση πο-
λιτικές αγοραίας μετάλλαξής της δεν εφαρμόζονται παντού 
με τους ίδιους ρυθμούς. Οι ισχυρές αντιστάσεις που συνά-
ντησαν στην Ελλάδα από το φοιτητικό κίνημα είχαν μέχρι 
τώρα αισθητές επιτυχίες. Η Ελλάδα απέχει ακόμη αρκετά 
από τη νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα άλλων ανεπτυγμέ-
νων καπιταλιστικών χωρών, όπου –στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας της Μπολόνια– η διάρκεια των προπτυχιακών σπου-
δών έχει μειωθεί σε τρία έτη, με δίδακτρα να επιβάλλονται 
σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων (των 
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, έως τα διά-
φορα θερινά σχολεία) και το κόστος των συγγραμμάτων να 
επιβαρύνει αποκλειστικά τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.

Όμως και στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, η δρομολογη-
μένη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη των ΑΕΙ έχει οδηγήσει σε 
εμφανώς αρνητικά αποτελέσματα, καταγεγραμμένα σε πλη-
θώρα μελετών.

Πρόκειται, πρωτίστως, για την υποβάθμιση και παρακμή 
του ακαδημαϊκού έργου. Η ενίσχυση της επισφαλούς εργα-
σίας του ακαδημαϊκού προσωπικού (απασχόληση βάσει βρα-
χυχρόνιων συμβάσεων), σε συνάρτηση με την υπαγωγή του 
σε καθεστώς διαρκούς αξιολόγησης και γραφειοκρατικού ε-
λέγχου, καλλιεργούν κομφορμιστικές νοοτροπίες και στάσεις 
στο πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Ωθούμενοι να υιοθε-
τήσουν ανταγωνιστικές πρακτικές σταδιοδρομίας, οι σημε-
ρινοί ακαδημαϊκοί ασχολούνται περισσότερο με τη δημιουρ-
γία εντυπωσιακού βιογραφικού, την προβολή των επιδόσε-

γράφει ο Περικλής Παυλίδης* 

συνέπειες και αντιφάσεις 



τεύχος 126 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 9

ών τους (δημοσιεύσεων, ετεροαναφορών, συμμετοχών σε συ-
νέδρια, σε ποικίλα προγράμματα κ.λπ), τη συμμετοχή σε δί-
κτυα δημόσιων σχέσεων, με αποτέλεσμα τη σημαντική υπο-
βάθμιση της πρωτοτυπίας, της ευρύτητας, της επιστημονι-
κής κρισιμότητας και σημασίας του ερευνητικού τους έργου.

Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί η διεμβόλιση της επιστη-
μονικής έρευνας από ιδιωτικά συμφέροντα, ως συνέπεια 
της ιδιωτικής χρηματοδότησής της, γεγονός που οδηγεί 
στον επιχειρηματικό έλεγχο της κατεύθυνσης, των διαδικα-
σιών και αποτελεσμάτων της. Τα τελευταία, στο όνομα τής 
εμπορευματοποίησής τους, επιδιώκεται να εγκλωβιστούν, 
με τη μορφή πατεντών και πνευματικών δικαιωμάτων, σε 
καθεστώτα ιδιωτικής ιδιοκτησίας, πρακτική που βρίσκεται 
στον αντίποδα της αναγκαίας για την επιστημονική πρόοδο 
ανακοίνωσης, μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης. Και βε-
βαίως αποτελεί εξόχως επικίνδυνο φαινόμενο η σκόπιμη 
παραποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προκειμέ-
νου αυτά να είναι αρεστά στους χρηματοδότες της.

Ιδιαιτέρως αισθητή είναι η παρακμή της έρευνας στις κοι-
νωνικές επιστήμες, με τους ερευνητές να απομακρύνουν το 
βλέμμα τους από τις κοινωνικές ανάγκες, τα κρίσιμα θέμα-
τα της εποχής, από ζητήματα που απαιτούν ανάλυση σε βά-
θος διαμέσου μακροχρόνιας επίπονης και κριτικής ενασχό-
λησης, στρεφόμενοι κομφορμιστικά σε εύκολα θέματα, σε 
υιοθέτηση αντιλήψεων του συρμού, σε ολοκληρωτική υπο-
κατάσταση της έρευνας από απλή παράθεση πληροφοριών 
και παραπομπών.

Τα φαινόμενα αυτά απορρέουν αναπόφευκτα από ένα σύ-
στημα που αντιμετωπίζει την επιστημονική έρευνα με όρους 
παραγωγικότητας καπιταλιστικής επιχείρησης, που μετράει 
διαρκώς τα πάντα, δηλώνοντας ότι ενδιαφέρεται για την ποιό-
τητα, ενώ στην πράξη και με κραυγαλέο τρόπο καταγράφει πο-
σοτικά μεγέθη, αλλά και ενθαρρύνει την έμφαση στην ποσό-
τητα. Ποτέ άλλοτε η επιστημονική σκέψη, τα ερευνητικά ενδι-
αφέρονται και εγχειρήματα των ακαδημαϊκών δεν ήταν τόσο 
ευάλωτα στην απαίτηση να επιδεικνύουν όγκο δημοσιεύσεων, 
να σκέφτονται και να ενεργούν με στόχο την ποσότητα του α-
καδημαϊκού έργου, να αξιολογούν και να εκτιμούν τους εαυ-
τούς τους με βάση αυτή. Έτσι, ενώ παρατηρείται εκρηκτική αύ-
ξηση του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεγάλο 
μέρος αυτών είναι επιδερμικές και κοινότοπες.

Μαζί με το ερευνητικό έργο υποβαθμίζεται και το διδα-
κτικό. Σε συνθήκες μεγάλης αύξησης του φόρτου εργασί-
ας, επισφαλούς απασχόλησης και πίεσης για την επίτευξη 
μετρήσιμων ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων υπονομεύεται 
και υποχωρεί τον ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού προσωπι-
κού για το διδακτικό έργο.

Η διδασκαλία επιστημονικών γνώσεων στα πανεπιστήμια 
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν είναι δημιουργι-
κή, αν δεν διακρίνεται από πρωτοτυπία, διεισδυτικότητα, 
σφαιρικότητα ανάλυσης, αν δεν διαμορφώνει περιβάλλον δι-
ανοητικής αναζήτησης και κριτικού προβληματισμού. Όμως 
όλα αυτά καθίστανται ανέφικτα στη διδασκαλία όταν απουσι-
άζουν από τη σκέψη και το ερευνητικό έργο των διδασκόντων.

Στο νεοφιλελεύθερο πανεπιστήμιο που ενδιαφέρεται για 
την εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών του και αντιμετωπίζει 
τους φοιτητές ως πελάτες η αποξένωση μεταξύ διδασκό-
ντων και διδασκομένων είναι αναπόφευκτη. Αποτέλεσμα 

αυτής είναι οι παιδαγωγικές σχέσεις –εξόχως σημαντικές 
για τη μύηση της νέας γενιάς σε σχολές σκέψης και επιστη-
μονικές παραδόσεις– να μεταλλάσσονται σε τυποποιημέ-
νες διδακτικές πρακτικές μετάδοσης πληροφοριών, ταξι-
νομημένων σε κατακερματισμένες και ευκόλως κοστολο-
γήσιμες ενότητες.

Με την εμπορευματοποίηση των πανεπιστημιακών σπου-
δών και την επιδίωξη προσαρμογής τους στην αγορά εργα-
σίας έρχεται ως επακόλουθο και ο θρυμματισμός τους. Στη 
θέση συγκροτημένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, που δί-
νουν έμφαση στη σφαιρική-ολοκληρωμένη μόρφωση φοι-
τητών και φοιτητριών αναφορικά με τις θεμελιώδεις πτυ-
χές ενός επιστημονικού πεδίου, διαδίδονται συντομευμέ-
νες ακαδημαϊκές «εμπειρίες» συλλογής ποικίλων και συ-
χνά ετερόκλητων γνώσεων, που δεν υπερβαίνουν το επίπε-
δο της περιορισμένης ενημέρωσης και της στοιχειώδους 
κατάρτισης επί συγκεκριμένων ζητημάτων.

Και, όσο περισσότερο θρυμματίζονται οι σπουδές με 
βάση εκτιμήσεις και επιδιώξεις συγκρότησης εργασιακών 
προσόντων, προσανατολισμένων σε μια διαρκώς απρόβλε-
πτη αγορά εργασίας, τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται στον 
πυρήνα της η πανεπιστημιακή μόρφωση, η οποία δεν μπο-
ρεί παρά να αφορά την καλλιέργεια της ικανότητας ενός αν-
θρώπου να σκέφτεται αυτόνομα εντός του κάθε γνωστικού 
πεδίου, να αντιλαμβάνεται και να παρακολουθεί αυτόνομα 
την πρόοδο της γνώσης σε αυτό.

Δέον να τονιστεί ότι η εμπορευματοποίηση των σπουδών 
(στην περίπτωση βεβαίως όχι των πανεπιστημίων της κοι-
νωνικής ελίτ, αλλά των μαζικών πανεπιστημίων όπου σπου-
δάζουν οι μελλοντικοί εκπρόσωποι της διανοητικής μισθω-
τής εργασίας) σημαίνει θρυμματισμό τους σε προγράμματα 
που προσφέρουν στοιχειώδη κατάρτιση και ημιμόρφωση.

Κι επειδή μεταξύ των νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων 
σημαντική θέση κατέχει ο τονισμός της αναντιστοιχίας των 
προγραμμάτων των ΑΕΙ προς τις απαιτήσεις της αγοράς ερ-
γασίας, αξίζει να τονιστεί ότι είναι ανερμάτιστο και χειρα-
γωγικό να δηλώνεται κάτι τέτοιο στην περίπτωση μιας αγο-
ράς, η οποία ως οργανικό μέρος της κεφαλαιοκρατικής οι-
κονομίας –ιδιαιτέρως δε σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης δι-
αχείρισής της– είναι εξορισμού αδύνατο να ελεγχθεί και να 
προβλεφθεί. Όσοι μιλούν για μια τέτοια αντιστοιχία συχνά 
επιδιώκουν να χρεώσουν στους ίδιους τους εργαζόμενους 
το φαινόμενο της μαζικής ανεργίας και εργασιακής επισφά-
λειας, το οποίο καθορίζεται ουσιωδώς από την ανεξέλεγκτη 
κίνηση των δυνάμεων του κεφαλαίου και τη λειτουργία των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της κερ-
δοφορίας τους.
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να υποστηριχθεί ότι στα πεδία της επιστη-
μονικής έρευνας και εκπαίδευσης η σύγ-
χρονη κεφαλαιοκρατική κοινωνία προ-
σκρούει σε ανυπέρβλητες αντιφάσεις. 
Προσπαθεί να υποτάξει αυτά τα πεδία στη 
διαδικασία κερδοφορίας και συσσώρευσης 
κεφαλαίου και, όσο περισσότερο το επιδι-
ώκει με κατ’ εξοχήν καπιταλιστικές μεθό-
δους, τόσο περισσότερο αυτά παραμορφώ-
νονται και παρακμάζουν. Την ίδια στιγμή, 
στο βαθμό που σε αυτά τα πεδία η ανθρώ-
πινη δραστηριότητα αναπτύσσεται και προ-
οδεύει, στο βαθμό που εντός του σύγχρο-
νου καπιταλισμού υφίστανται ή διαμορφώ-
νονται συνθήκες ευνοϊκές για την πρόοδό 
τους, καθίσταται εμφανής η ουσιώδης ανα-
ντιστοιχία τους προς την εκμεταλλευτική 
λογική των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων 

Αξίζει να επισημαν-
θεί συμπερασματικά 
ότι η επιστημονική έ-
ρευνα και εκπαίδευ-
ση, προκειμένου να 
είναι αποτελεσματι-
κές, θα πρέπει να υλο-
ποιούνται με όρους 
δημιουργικότητας, ε-
ντός ενός αναγκαίου 
για την καλλιέργεια 
της τελευταίας πλαισί-
ο υ  σ υ ν τρ ο φ ι κών -
συνεργατικών σχέσε-
ων μεταξύ των εργα-
ζομένων της επιστή-
μης και της εκπαίδευ-
σης. Για το λόγο αυτό 
δεν μπορούν να υπο-
τάσσονται σε πρακτι-
κές και σχέσεις αλλο-

τριωμένης εργασίας, ανταγωνισμού και εκ-
μετάλλευσης. Από αυτή τη σκοπιά, στο 
βαθμό που η επιστημονική έρευνα και εκ-
παίδευση, καθώς και κάθε μορφή δημιουρ-
γικής διανοητικής εργασίας αποκτούν κομ-
βική σημασία για την ανάπτυξη της σύγχρο-
νης οικονομίας, οι σχέσεις παραγωγής που 
βασίζονται στην εκμετάλλευση της μισθω-
τής εργασίας καθίστανται ολοένα και πε-
ρισσότερο ιστορικός αναχρονισμός. 

* Ο Περικλής Παυλίδης είναι 
Αναπληρωτής καθηγητής του ΠΤΔΕ ΑΠΘ

** Το κείμενο αποτελεί τη συμπύκνωση 
της τοποθέτησης του Π.Π. στην εκδήλωση 
που διοργανώθηκε από τα περιοδικά 
ΠΟΡΕΙΑ και «αντιτετράδια», στο ΣΗΜΑ, 
9/11/2019

Με τις «Επιμέρους επείγουσες παρεμβάσεις» που κατέ-
θεσε το Υπουργείο Παιδείας στα προς ψήφιση στη Βου-
λή νομοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων και του Υπουργείου Υγείας, εκτός από την τροπολογία για 
«εξπρές» αναγνώριση των πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανε-
πιστημίων (μια ιδωτικοποίηση από το «παράθυρο» που βγάζει 
τη γλώσσα της στο Άρθρο 16 του Συντάγματος) περιλαμβάνεται 
και μια τροπολογία για τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Συγκε-
κριμένα «με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η απλού-
στευση των διαδικασιών διαχείρισης των μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων των πανεπιστημίων, όπως αυτά προβλέπονται στον 
Ν.4485/2017 προς τον σκοπό της προώθησης και διευκόλυνσης 
της έρευνας και της διδασκαλίας και της ενίσχυσης της αυτοδι-
οίκησης των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της κατοχυρούμενης στο άρ-
θρο 16 του Συντάγματος ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ειδικότερα, 
καταργούνται διατάξεις που αφορούν θέματα αμοιβών των με-
λών ΔΕΠ και εν γένει του διδακτικού προσωπικού των προγραμ-
μάτων μεταπτυχιακών σπουδών, οι οποίες δημιουργούν υπέρ-
μετρο διοικητικό φόρτο στις υπηρεσίες των πανεπιστημίων και, 
ενίοτε, αποτρέπουν ικανούς επιστήμονες από τη διδασκαλία και 
την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές. Περαιτέρω, διευκολύνεται η προσέλκυση καταξιωμένων 
επιστημόνων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με την 
απαλλαγή από τις διαδικαστικές υποχρεώσεις που έθετε το μέ-
χρι σήμερα ισχύον πλαίσιο. Τέλος, καθίσταται ευέλικτο και πιο 
λειτουργικό το πλαίσιο τροποποίησης των προϋπολογισμών των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, σε περίπτωση που η 
τροποποίηση αφορά ήσσονος σημασίας αναμόρφωση του προ-
ϋπολογισμού του ΠΜΣ».

Είναι σαφές ότι η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και συρρίκνω-
σης του δημόσιου πανεπιστημίου εντείνεται ταυτόχρονα και με 
την παραπάνω τροπολογία, που αφορά στην πλήρη απελευθέ-
ρωση της αμοιβής των διδασκόντων στα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα, που θα οδηγήσει στην επιβολή και αύξηση των διδάκτρων.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Κατακόρυφη αύξηση παρατηρείται στη ζήτηση για μεταπτυ-

χιακές σπουδές τα τελευταία χρόνια, με τους πτυχιούχους των 
ΑΕΙ να επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αφού, σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν 
αυξηθεί κατά 25% σε σχέση με το 2016. Το 2016 οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές ήταν 52.946, ενώ το 2012 σχεδόν ο μισός αριθ-
μός (32.255). Η έκρηξη στη ζήτηση των μεταπτυχιακών άρχισε 
να φαίνεται σε εντυπωσιακό βαθμό από το 2016-17, όπου τα 
στατιστικά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και 
αφορούν το 2017, ανέφεραν ότι οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές ήταν 66.295, αριθμός ο οποίος κατά το 2019 αυ-
ξήθηκε σημαντικά. Παράλληλα οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχια-

Φτωχαίνουν τα πτυχία
Ακριβαίνουν τα πεταπτυχιακά

γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας - Αντώνης Πέττας
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κοί φοιτητές που πήραν πτυχίο, έφτασαν τους 15.292, όταν 
ο αντίστοιχος αριθμός πέντε χρόνια νωρίτερα ήταν 9.695.

Σήμερα λειτουργούν στα ΑΕΙ περισσότερα από 1.140 με-
ταπτυχιακά προγράμματα, εκ των οποίων μόνο 273 δεν έ-
χουν δίδακτρα. Οσο για τον «τζίρο» των μεταπτυχιακών πα-
νελλαδικά υπολογίζεται ότι ξεπερνά τον χρόνο τα 40-45 ε-
κατομμύρια ευρώ. Για να πάρει κανείς μια «γεύση» μόνο της 
εξέλιξης του μεταπτυχιακού πληθυσμού των Ελληνικών Πα-
νεπιστημίων αρκεί να πούμε ότι μέσα σε μια εικοσαετία εί-
χαμε πενταπλασιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ 
την ίδια περίοδο οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ – ΤΕΙ έ-
μειναν περίπου οι ίδιοι.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ: ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μια σημαντική πλευρά αυτής της «μεγαλόπνοης» αναδι-
άρθρωσης στο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό τοπίο μένει στο 
περιθώριο της δημόσιας συζήτησης, αν και αποτελεί έναν 
από τους βασικούς πυρήνες των αλλαγών. Αναφερόμαστε 
στην αλλοίωση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών της α-
νώτατης εκπαίδευσης.

Είναι πλέον ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι ένα νέο το-
πίο έχει συγκροτηθεί στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, μια 
νέα οροφή, που η μαζικότητα των «στηριγμάτων» της και το 
γεωγραφικό άπλωμά της οικοδομεί σταθερά ένα δεύτερο 
κύκλο σπουδών. Bρισκόμαστε στα φύτρα μιας αναδυόμενης 
πραγματικότητας, όπου οι προπτυχιακές σπουδές, σε αρ-
κετές περιπτώσεις, αποτελούν πλέον τον πρώτο κύκλο 
σπουδών στον οποίο συσσωρεύεται μια χαμηλής ποιότητας 
μαζική εκπαίδευση, χωρίς πόρους και υποδομές, αποκομ-
μένη αναγκαστικά από το οξυγόνο της βασικής έρευνας και 
λειτουργικά προσαρμοσμένη στις φθηνότερες και προφα-
νώς αναποτελεσματικότερες μορφές διδασκαλίας. Πάνω 
από τον πρώτο κύκλο έχει ήδη συγκροτηθεί (και δυναμώνει 

με ταχύτητα) ο δεύτερος κύκλος σπουδών, ο «γαλαξίας» 
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα.

Ουσιαστικά έχουν καθιερωθεί δύο Πανεπιστήμια. Ένα 
Προπτυχιακό και ένα Πανεπιστήμιο... μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων. Η απογείωση των Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των πριμοδοτείται από την προσπάθεια των πτυχιούχων να 
αυξήσουν το αντίκρισμα των τίτλων τους στην αγορά εργα-
σίας, για καλύτερο «πλασάρισμα» στην αγορά εργασίας, κα-
θώς το «εφόδιο» του μεταπτυχιακού τίτλου έρχεται να «ξα-
ναμοιράσει την τράπουλα» στο χώρο της επαγγελματικής α-
πόδοσης των τίτλων.

Εδώ και αρκετά χρόνια, σε πολλά πανεπιστημιακά Τμήμα-
τα για να φτιαχτεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα αφαιρέθηκαν 
μαθήματα από τον προπτυχιακό κύκλο (δηλαδή μαθήματα 
που παλιότερα οι φοιτητές διδάσκονταν πριν το πτυχίο τους) 
και μεταφέρθηκαν στο μεταπτυχιακό! Σε άλλες πάλι περι-
πτώσεις αντιγράφτηκαν μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου 
για να διδάσκονται στο μεταπτυχιακό, με περισσότερες λε-
πτομέρειες και διαφορετικά συγγράμματα απ’ ό,τι πριν το 
πτυχίο. Και είναι βέβαια θλιβερή η διαπίστωση, ότι πολλά 
από τα μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν μαθήματα 
που όχι μόνο υπάρχουν στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών, 
αλλά μερικές φορές κατά τη μετάλλαξή τους σε μεταπτυχια-
κά «ελαφραίνουν» και το επιστημονικό τους υπόβαθρο, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται συχνά η εύκολη αλλά α-
ντιεπιστημονική λύση της ατελούς συρραφής ρηχών γνώσε-
ων, ευρέως και αδιαβάθμητου φάσματος! Αυτή η μοιρολα-
τρική αποδοχή της άδικης υποβάθμισης των πανεπιστημια-
κών σπουδών, δημιούργησαν μια «ελληνική τεταρτοβάθμια 
εκπαίδευση» με δυσανάλογη για τις πραγματικές ανάγκες 
της χώρας έκταση και συνακόλουθο υπέρογκο κόστος, σε 
χρόνο και χρήμα, για τους Έλληνες πτυχιούχους.

ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ  
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Την τελευταία δεκαετία είναι ήδη εμφανής 
μια τάση αποποίησης της ευθύνης του κράτους, 
για την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδό-
τησης των μεταπτυχιακών σπουδών και μια 
προσπάθεια λειτουργίας των μεταπτυχιακών με 
τη λογική της ανταποδοτικότητας. Παράλληλα, 
τα δίδακτρα που υπάρχουν στη συντριπτική 
πλειονότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
προδιαγράφουν με σαφήνεια το ρητά ιδιωτικό 
χαρακτήρα που έχουν αποκτήσει οι σπουδές 
που ακολουθούν τον πρώτο κύκλο, ως δεύτερος 
μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών, όπως προβλέ-
πει η «διαδικασία της Μπολόνια».

Είναι φανερό ότι το κόστος του εισιτηρίου για 
την είσοδο στον κόσμο της ειδίκευσης και επανει-
δίκευσης μετακυλίεται στην ευθύνη του εκπαι-
δευόμενου και ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια 
νέα κάθετη τομή διάκρισης ανάμεσα σε εκείνους 
που έχουν και σε εκείνους που δεν έχουν τη δυ-
νατότητα να ανταποκριθούν ενώ την ίδια στιγμή α-
νοίγει ο ασκός του Αιόλου για μια συνολική εισβο-
λή του «ιδιωτικού» στο μέλλον της δημόσιας και 
δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 



Μεγάλη αναταραχή από εργατικές λαϊκές 
κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Στην Ι-
σπανία, στο Ιράκ, στο Λίβανο, στη νοτιοανα-
τολική Ασία. Οι λαοί βρίσκονται στο δρόμο. 
Στην Λατινική Αμερική, το Εκουαδόρ, τη 
Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Χιλή εξεγείρο-
νται. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις αυξή-
σεις στο κόστος διαβίωσης, στη διαλυμένη 
Παιδεία, Υγεία, κοινωνική ασφάλιση και σύ-
νταξη. Στα περιορισμένα εργατικά δικαιώ-
ματα και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο ε-
ρημωμένο κοινωνικό τοπίο που έχουν αφή-
σει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι ιδιω-
τικοποιήσεις και τα συνεχή προγράμματα 
λιτότητας και «σταθεροποίησης» που επι-
βάλλουν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, 
δεκαετίες τώρα. Οι δυνάμεις καταστολής 
και ο στρατός καλούνται από κυβερνήσεις 
μαριονέτες του ιμπεριαλισμού να επιβά-
λουν την «τάξη». Χιλιάδες τραυματίες και 
συλλήψεις και βέβαια πολλοί νεκροί. Στο 
Σικάγο, μετά από 11 μέρες απεργίας, μετά 
από μεγάλη κινητοποίηση με την υποστήρι-
ξη των γονέων και άλλων ομάδων, οι δά-
σκαλοι πετυχαίνουν 5ετείς συμφωνίες με 
16% αυξήσεις στους μισθούς και κονδύλια 
για υποδομές και υποστήριξη. 

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΝΔ επιταχύ-
νει τις αναδιαρθρώσεις και τη διάλυση του 
κοινωνικού ιστού, που ήδη τα δεκαετή 
μνημόνια έχουν αποσαθρώσει, με νεοφι-
λελεύθερες συνταγές, σε αντιπαράθεση με 
εργαζόμενους και νεολαία, ιδιωτικοποιή-
σεις σε υποδομές και αγαθά, σε ό,τι έχει 
μείνει ακόμα δημόσιο από την επέλαση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Περαιτέρω χτύπημα των εργα-
τικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
με την ψήφιση νέων νόμων και διάλυση 
των εργασιακών σχέσεων προς όφελος 
μιας χούφτας μιντιαρχών και τραπεζιτών 
της αστικής τάξης και «επενδυτών» που 
δρουν μόνο με δανεικά σαν πραγματικά 
αρπακτικά του διεθνούς κεφαλαίου. 

Η ΝΔ, ως ενεργούμενο των ΗΠΑ και της 
ΕΕ, συμπράττει στα εγκλήματα των ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων στην Μέση Ανα-
τολή και στον Ευφράτη σε βάρος του συρι-
ακού και κουρδικού λαού. Βάζει τη χώρα 
στη δίνη των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών και στο ζοφερό μέλλον της αστά-

θειας στα Βαλκάνια, προσδοκώντας ανταλ-
λάγματα από τη διαχείριση ξένων εταιρει-
ών στις ΑΟΖ. Κλείνει τα σύνορα για τους 
πρόσφυγες των συνεχιζόμενων πολέμων 
στην ευρύτερη περιοχή, ψηφίζει νέους α-
ντιμεταναστευτικούς νόμους, περιορίζει το 
άσυλο, υποκινεί ρατσιστικές αντιδράσεις 
στη Β. Ελλάδα και στα νησιά. 

Στην εκπαίδευση εξελίσσεται και βαθαί-
νει η κρίση. Η αναντιστοιχία του μνημονια-
κού σχολείου της λιτότητας, της υποβάθμι-
σης και των περικοπών με τις πραγματικές 
κοινωνικές ανάγκες και τα μορφωτικά δικαι-
ώματα των παιδιών του λαού, τα χιλιάδες 
κενά στα σχολεία, οι χιλιάδες χαμένες ώρες, 
η ανυπαρξία μόνιμων διορισμών δείχνουν α-
νάγλυφα τις πολιτικές που διαχρονικά επι-
βάλλουν κυβερνήσεις, Ε.Ε., ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, 
ΣΕΒ. Μαθητές και φοιτητές αντιδρούν. 75 
σχολές είναι κατειλημμένες, τα σχολεία εί-
ναι σε κατάληψη το ένα μετά το άλλο αντι-
δρώντας και στους νόμους Γαβρόγλου, αλλά 
και στους νόμους και τα σχέδια Κεραμέως 
που υλοποιούν τα ενιαιοποιημένα αντιεκπαι-
δευτικά σχέδια των ταξικών φραγμών και 
της ιδιωτικοποίησης. Μαζικές και μαχητι-
κές διαδηλώσεις κάθε βδομάδα. 

Δύο μήνες μετά τo άνοιγμα των σχολείων, 
η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ αντιδρά και μόνο 
στο άκουσμα του πανεκπαιδευτικού μετώ-
που. Θέλει την ομοσπονδία να μετατρέπεται 
σε ένα εργοδοτικό γραφειοκρατικό μόρφω-
μα που βλέπει όλα τα μέτρα να περνούν. 
Προσοντολόγιο, Νέο Λύκειο, συνδιδασκαλί-
ες, αντισυνδικαλιστικός νόμος είναι γι’ αυτήν 
περασμένα ξεχασμένα. Δεν σκέφτεται ούτε 
μπορεί να διεκδικήσει μαζικούς μόνιμους 
διορισμούς, απεργία- αποχή από την αξιο-
λόγηση, ανθρώπινες συνθήκες για όλους στα 
σχολεία, ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ, αυ-
ξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις των 
εκπαιδευτικών, κι όσα ακόμη αποτελούν την 
παρακαταθήκη των μεγάλων νικηφόρων α-
γώνων, σκληρών απεργιών του κλάδου, αλλά 
και όσα είναι πάγια αιτήματα. Και όχι μόνο. 
Συμφωνώντας επί της ουσίας με τις νεοφι-
λελεύθερες πολιτικές, όπως πρόσφατα απέ-
δειξε με τις αναιμικές έως ανύπαρκτες αντι-
δράσεις στον αντισυνδικαλιστικό νόμο, στοι-
χιζόμενη πάντα πίσω από ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, α-
ποτελεί βασικό ανάχωμα των πολιτικών αυ-
τών καταστέλλοντας προληπτικά και αποσυ-
μπιέζοντας τις αντιδράσεις του κλάδου. 

Η αργοπορημένη Γ.Σ. των προέδρων των 
ΕΛΜΕ στις 2/11, αποδεικνύει ακριβώς τα 
προηγούμενα. Η πλειοψηφία των ΔΑΚΕ-
ΣΥΝΕΚ (κι από κοντά ΠΕΚ) υφίσταται την 
πρώτη σοβαρή πολιτικοσυνδικαλιστική 
ήττα, αφού η αναιμική, χωρίς τουλάχιστον 
αντικυβερνητικό πλαίσιο, χωρίς μορφές 
πάλης και σχέδιο δράσης εισήγησή της κα-
ταψηφίζεται από την ΓΣ προέδρων. Η εξου-
σιοδότηση στην ΑΔΕΔΥ για «αναπτυξιακό» 
που... έχει περάσει και προϋπολογισμό δεν 
συγκινεί τον κλάδο. Η ύπουλη προσπάθεια 
να περάσει την αξιολόγηση ως αποτίμηση 

στο πλαίσιο αιτημάτων γίνεται αντιληπτή 
από την πλειοψηφία των ΕΛΜΕ και καταψη-
φίζεται. Η ανύπαρκτη αναφορά στον αντια-
σφαλιστικό νόμο ιδιωτικοποίησης της επι-
κουρικής ασφάλισης και της νέας μείωσης 
των συντάξεων που θα επιφέρει, προφανώς 
δεν συσπειρώνει έναν κλάδο όπου το 73% 
είναι πάνω από 50 χρονών. Και βεβαίως η 
αναφορά στο πρόγραμμα δράσης για «νέες 
έκτακτες ΓΣ του κλάδου με την κατάθεση 
πολυνομοσχεδίου για την β/θμια εκπαίδευ-
ση, που θα περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες 
προς τις θέσεις του κλάδου για κλιμάκωση 
και οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσε-
ων» δεν μπορεί να πείσει κανέναν.

Το προεδρείο, που είναι όργανο της Γ.Σ. 
και όχι της πλειοψηφίας του Δ.Σ., με αντικα-
ταστατικά τερτίπια, θάβει την 3ωρη στάση 
εργασίας στην κινητοποίηση που ψηφίστη-
κε για τη δίκη Μιχαλολιάκου, με τον ισχυρι-
σμό ότι πρόκειται για απεργία που θέλει τα 
2/3. Αν είναι έτσι πώς το ΔΣ προκηρύσσει 
3ωρες; Θα έπρεπε όλες να τις στέλνει σε ΓΣ 
προέδρων! Και το κυριότερο, επικαλείται το 
8ο Συνέδριο του 1997 για να εμποδίσει αντι-
καταστατικά απόφαση για απεργία-αποχή 
από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που υπο-
γράφουν 42 ΕΛΜΕ, ενώ νεώτερα συνέδρια 
(15ο, 16ο) και το ίδιο το ΔΣ της ΟΛΜΕ 
(8/1/2014) και η Γ.Σ. των προέδρων 
(25/1/2014), έχουν πάρει απόφαση ενάντια 
σε αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση. 

Η ΟΛΜΕ δεν θέλει και δεν μπορεί να χα-
ράξει αγωνιστικά βήματα για τον κλάδο 
όσον αφορά σε: 
•	 Κινητοποιήσεις που αφορούν στα κοινά 
προβλήματα στην παιδεία, φοιτητών, μα-
θητών, εκπαιδευτικών, δημιουργία και συ-
ντονισμό πανεκπαιδευτικού μετώπου.
•	 Απεργία-αποχή από κάθε μορφή αξιο-
λόγησης.
•	 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντά-
ξεις, καμιά ιδιωτικοποίηση της κοινωνι-
κής ασφάλισης.
•	 Όχι στη μείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ, 
όχι στο Νέο Λύκειο, στο Εθνικό Απολυτή-
ριο, στις τράπεζες θεμάτων. Επιστροφή των 
μαθημάτων γενικής παιδείας. Όχι στα πο-
λυπληθή τμήματα και τις συνδιδασκαλίες.
•	 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, κατάργη-
ση του προσοντολόγιου. Μονιμοποίηση των 
αναπληρωτών με πτυχίο και προϋπηρεσία.
•	 Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, α-
πρόσκοπτη πρόσβασή τους σ’ αυτά, κατάρ-
γηση των κέντρων κράτησης.

Για τα παραπάνω επίδικα μαζί και χωρι-
στά, οι εκπαιδευτικοί της βάσης, με τα σω-
ματεία μας, είναι απαραίτητο να πάρουμε 
πρωτοβουλίες συντονισμού και μαχητικής 
διεκδίκησης. Να πάρουμε την κατάσταση 
στα χέρια μας, ξεκινώντας έναν πολύμορ-
φο, διαρκή και αδιάλλακτο αγώνα με άμε-
σο στόχο την υπεράσπιση του Δημόσιου 
σχολείου και των δικαιωμάτων μας. Κυ-
βερνήσεις και κρατικοσυνδικαλιστές θα 
μας βρουν μπροστά τους!                 (5-11-19)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

«Μυρμήγκια που θέλουν να σταματήσουν την άμαξα»
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ!

γράφει η Πηγή Σεμιτεκόλου



Την ίδια στιγμή που στην Κύπρο, 
Πρόεδρος και υπουργείο Παιδεί-
ας αγωνιούν για την «ευρωπαϊκή 

πορεία του δημόσιου σχολείου» και 
συνεχίζονται οι αναχρονιστικές πα-
ρεμβάσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσο-
στόμου στην εκπαίδευση, η ΟΕΛΜΕΚ , 
το σωματείο των καθηγητών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποί-
ησε... δημοψήφισμα με το ερώτημα: 
«Συμφωνώ ή Διαφωνώ να γίνουν α-
περγίες/Στάση Εργασίας τις ημέρες 
διεξαγωγής των εξετάσεων τετραμή-
νων» (η Ομοσπονδία των καθηγητών έ-
χει στο καταστατικό της τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος των μελών της για να 
πάρουν απόφαση ακόμη και για ζητή-
ματα όπως οι απεργίες!). Σε ποια θέ-
ση όμως βρίσκονται οι συνελεύσεις 
για την ομοσπονδία και κατά πόσο 
προάγει την αξία τους, πριν προβεί στη 
λύση του δημοψηφίσματος;

Πριν απ’ όλα ας δούμε ποια ήταν η α-
φορμή για την «πρωτότυπη» αυτή, για 
σωματείο, διαδικασία. Οι εκπαιδευτι-
κοί των Λυκείων της χώρας, προσπα-
θούν μέρες τώρα να σταθούν ενάντια 
στους νέους κανονισμούς του Υπουρ-
γείου Παιδείας για την αξιολόγηση των 
μαθητών, με μια νέου τύπου εφαρμογή 
εξετάσεων των τετραμήνων στη Μέση 
και Τεχνική Εκπαίδευση. Μια εφαρμο-
γή που φορτώνει τους μαθητές με συ-
νεχείς γραπτές και προφορικές εξετά-
σεις, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, 
κατ οίκον εργασίες, 20λεπτες βαθμο-
λογητέες εργασίες, prοject, εθελοντι-
κές εργασίες, 90λεπτα «δοκίμια αξιο-
λόγησης» (γραπτή αξιολόγηση των μα-
θητών αναλογία 40%, προφορική αξιο-
λόγηση 60%).

Πρόκειται για το νέο νεοφιλελεύθε-
ρο έγκλημα της κυβέρνησης, με θύμα 
τους μαθητές, τους οποίους θέλουν να 
μπλοκάρουν μέσα απ’ αυτό το ανελέη-
το κυνήγι των βαθμών τους, τους κα-
θηγητές που καλούνται να στήσουν με 
τον πιο αντιπαιδαγωγικό και εξοντωτι-
κό τρόπο τη λίστα των «αριστούχων».

Κάθε προοδευτικός εκπαιδευτικός 
μπροστά σ’ ένα τόσο αντιδραστικό μέ-
τρο, όπως είναι φυσικό, θα απευθυν-
θεί στο σωματείο του για να πάρει α-
ποφάσεις κατάργησής του, μέσω γενι-

κών συνελεύσεων. Η ηγεσία όμως της 
ΟΕΛΜΕΚ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με 
την κυβέρνηση Αναστασιάδη . Αρκεί να 
πούμε ότι το Νοέμβρη υποδέχτηκε τον 
Πρόεδρο της Κύπρου στο καινούριο 
της κτίριο, και του χάρισε το δίτομο 
σύγγραμμα «Έθνος – Κοινωνία – Παι-
δεία. Η Μέση Εκπαίδευση και οργα-
νώσεις του καθηγητικού κόσμου κατά 
την περίοδο της αγγλικής κατοχής 
στην Κύπρο». Και το δώρο αυτό επιδό-
θηκε αφού ο Πρόεδρος αναφώνησε 
πως: “οφείλουμε να σημειώσουμε ότι 
έχει ήδη ετοιμαστεί η τελική εισήγηση 
για ένα νέο σύστημα για την αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών και του εκπαι-
δευτικού έργου(…) Είναι απόλυτη η 
θέση μου πως η Πολιτεία πρέπει να ε-
μπιστευτεί περισσότερο τους ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε άμεση επαφή 
με τις σχολικές μονάδες. Προς το σκο-
πό αυτό προωθούμε την αυτονόμηση 
σχολικών μονάδων και επαρχιακών 
γραφείων (...) Μετά τη χθεσινή συνά-
ντηση που είχαμε με τον Τουρκοκύ-
πριο ηγέτη αποφασίσαμε να καταγρα-
φούν αυτά που φαίνεται να μην μας ε-
νώνουν, αλλά και να μας χωρίζουν (...)
Και δεν είναι μόνο τους Ελληνοκύπρι-
ους που αφορά, αλλά βεβαίως και 
τους Τουρκοκύπριους. Συνεπώς, η υι-
οθέτηση μιας λύσης που βασίζεται 
στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες δεν 
προστατεύει μόνο τους μεν, αλλά το 
σύνολο του λαού μας. Και είναι αυτή η 
επιδίωξη».

Είναι φανερό πως η συγκεκριμένη 
ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, για να αποφύγει 
να δυσαρεστήσει την Κυβέρνηση στην 
οποία χαρίζει δώρα, έπραξε κάτι το 
πρωτότυπο για συνδικάτο (αφού είναι 
συνήθως παγίδα των εκάστοτε Κυβερ-
νήσεων), προκειμένου να αποποιηθεί 
το βάρος της ευθύνης της θέσης της. 
Όχι, δεν κάλεσε σε συνελεύσεις για να 
πάρει αποφάσεις, ενώ οι Συνελεύσεις 
προηγούνται και σύμφωνα με το το κα-
ταστατικό της αποτελούν το ανώτατο 
όργανο αποφάσεων σε περίπτωση α-
παρτίας. Κάλεσε τα μέλη σε Δημοψή-
φισμα! Κάτι που δεν πράττει πρώτη 
φορά, αφού είναι μια «λύση» που ανα-
σύρει συχνά! Τι πιο δημοκρατικό όταν 
έχεις στον πάγο τα μέλη σου; Όταν δεν 

τα καλείς να κουβεντιάσουν και να το-
ποθετηθούν, να πάρουν θέση και να 
μπουν στη διαδικασία διαλόγου και α-
ντίλογου; Όταν οι απεργίες που εξαγ-
γέλλεις είναι κατ’ ευφημισμό και δεν 
τις στηρίζεις καν, άρα έχεις προετοι-
μάσει το έδαφος για το αποτέλεσμα;

Κι όμως το αποτέλεσμα δεν είναι τό-
σο αρνητικό όσο θα περίμενε κανείς. 
Από τα 5.026 μέλη που ψήφισαν (85%), 
το 55% είπε «όχι» στα απεργιακά με-
τρά και το 45% είπε «ναι». Σκεφτείτε 
τι θα γινόταν αν αυτοί που ψήφισαν υ-
πέρ των απεργιών, αυτοί οι 2.228 κα-

θηγητές συμμετείχαν στις συνελεύ-
σεις και κατέβαιναν στους δρόμους ή 
απείχαν από τις διαδικασίες των εξε-
τάσεων αυτών, θα αποτελούσε την πιο 
τρανταχτή καταδίκη του συστήματος α-
ριστείας!

Τώρα όμως κατάφεραν με το δημο-
ψήφισμα, καταρχάς να αποδυναμώ-
σουν το κίνημα, και κατά δεύτερον να 
βγει το άτοπο συμπέρασμα, ότι οι κα-
θηγητές θέλουν το νέο μέτρο. Ενώ το 
ερώτημα του δημοψηφίσματος αφο-
ρούσε στον τρόπο αντίθεσης με αυτήν 
την πολιτική.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι ένα 
πολύ καλό παράδειγμα προς αποφυγή, 
για όσους λένε ότι η απεργία δεν είναι 
λύση. Με ποιες ενέργειες θα τροχειο-
δρομήσει τώρα το κυπριακό συνδικά-
το την αναστολή της απαράδεκτης υ-
λοποίησης μιας εντελώς παράλογης 
μεταρρύθμισης που «εξουθενώνει» 
τους μαθητές της Α΄ Λυκείου;

Κι αν τα κυρίαρχα ΜΜΕ παρουσιά-
ζουν τους καθηγητές να αποδέχονται 
το εξεταστικό θυσιαστήριο για τους 
μαθητές τους, αποκρύπτουν τη μονα-
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τους Κύπριους μαθητές, που πραγ-
ματοποιούν διαρκείς αποχές ενά-
ντια στις εξετάσεις τετραμήνων. Το 
μαθητικό κίνημα, μέσα από την Πα-
γκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μα-
θητών (ΠΣΕΜ), καταγγέλλει ότι τα 
ΜΜΕ προβάλλουν συνεχώς τις θέ-
σεις της ΟΕΛΜΕΚ. Αλλά αυτοί φαί-
νεται να βαστούν γερά. Μάλιστα σε 
κοινή συνάντηση που είχαν με την 
ΟΕΛΜΕΚ οι μαθητές έδωσαν μαθή-
ματα συνδικαλιστικού αγώνα. Συ-
γκεκριμένα γράφουν: «Αναφέραμε 
στην ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ ότι θα συ-
νεχίσουμε τον αγώνα μας και ότι θα 
λάβουμε ακόμη πιο δυναμικά μέτρα 
για να τροποποιηθεί η νομοθεσία 
και να καταργηθούν οι εξετάσεις α-
νά τετράμηνο. Διαβεβαιώσαμε τους 
καθηγητές ότι θα είμαστε στο πλευ-

ρό τους στον αγώνα για διεκδίκηση 
των συνδικαλιστικών τους αιτημά-
των και ζητήσαμε τη στήριξή τους 
στον αγώνα μας ενάντια στις εξετά-
σεις ανά τετράμηνο».

Βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτο-
φανείς ελιγμούς του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, που με την κουκού-
λα της «δημοκρατικότητας», συνερ-
γούν στις πιο ακραίες πολιτικές και 
στερούν από τους εκπαιδευτικούς το 
αναφαίρετο δικαίωμα της αντίστα-
σης στην υποβάθμιση του δημόσιου 
σχολείου. Η κήρυξη της απεργίας εί-
ναι το μόνο όπλο έμπρακτου αγώνα. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
στέκονται ως άνθρωποι με ελεύθε-
ρο φρόνιμα. Αποφεύγοντας τέτοιες 
παγίδες, να διεκδικήσουν να συμ-
μετέχουν σε συνελεύσεις και μέσα 
από πραγματικά δημοκρατικές δι-
αδικασίες να χαράξουν το δρόμο 
του αγώνα.

Και ναι λοιπόν, κατατέθηκε νόμος για την παύση της μονιμότητας στη ΔΕΗ. 
Για πρώτη φορά νόμος! Και αν η περίπτωση της ΔΕΗ φαίνεται ότι δεν μας α-
φορά, τότε κακώς, γιατί στρώνει πολύ όμορφα το χαλί για όλο το δημόσιο. Και 
για την εκπαίδευση! Το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να μας βρίσκει στα κά-
γκελα, αφού κινδυνεύουμε να χτυπήσει και το κουδούνι των σχολειών μας. 
Σκεφτείτε πως αυτές οι άθλιες εργασιακές συνθήκες των αναπληρωτών, που 
παλεύουμε χρόνια να αναδείξουμε και να αντικαταστήσουμε με μόνιμη και 
σταθερή δουλειά, κινδυνεύουμε να γίνουν νόμος! 

Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή των «νομάδων εκπαιδευτικών», ένα εργασια-
κό μοντέλο που και εμείς οι εκπαιδευτικοί αλλά και η κοινωνία μας έχει αρχί-
σει να συνηθίζει και να αποδέχεται ως δεδομένο. Οι ολέθριες επιπτώσεις δεν 
βρίσκονται μόνο στις άθλιες εργασιακές συνθήκες των αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών, αλλά και στην εκπαιδευτική σχέση των τελευταίων με τα σχολεία, το 
σύλλογο διδασκόντων και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Κανένα οργανόγραμ-
μα, καμιά γνώση για το δυναμικό του σχολείου και τις ιδιαιτερότητές του. Άλλη 
μια «κανονικότητα» με τη σφραγίδα των τελευταίων κυβερνήσεων. 

Και φυσικά για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο και να στεφτεί η άρση της 
μονιμότητας με νομιμότητα, η τέλεια δικαιολογία είναι η Αξιολόγηση. Οι πο-
λύχρονοι αγώνες μιας προοδευτικής-αγωνιστικής μερίδας του κλάδου τα 
προηγούμενα χρόνια κατάφεραν να αφήσουν την «αξιολόγηση» έξω από τα 
σχολειά μας. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια αγώνα και πολλή συζήτηση μέσα στα 
σωματεία για να αντιληφθούμε ότι η αξιολόγηση είναι ένας ωραιοποιημένος 
μανδύας που ντύνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ειδικά μετά την περσι-
νή ψήφιση του λεγόμενου «προσοντολογίου», την χειραγώγηση και την κα-
τηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων. Την κατηγοριοποίηση που έχει 
εδώ και καιρό επιβληθεί στον κόσμο της αναπλήρωσης με τα γνωστά ολέ-
θρια για όλους αποτελέσματα. 

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ επιδιώκει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα 
νεοφιλελεύθερο, σύμφωνα με τις επιταγές του ΣΕΒ και τις εκθέσεις του 
ΟΟΣΑ, με κατεύθυνση την προώθηση του ιδιωτικού έναντι του δημοσίου σχο-
λείου στην Εκπαίδευση. Ένα πρόγραμμα που συνδέεται απόλυτα και ολοκλη-
ρώνει το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Αυτές οι κουβέντες, λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξανανοίξουν μέσα στους συλ-
λόγους διδασκόντων και στα σωματεία μας, να πάρουμε αποφάσεις αποχής 
από τέτοιου είδους παγίδες που μας πλασάρουν με όμορφη- παιδαγωγική-
χροιά, παρ’ όλο που οι δυνάμεις του υποταγμένου συνδικαλισμού θέλουν να 
διαγράψουν με μιας όλους τους σκληρούς και νικηφόρους αγώνες που έχει 
δώσει το εκπαιδευτικό κίνημα εδώ και 40 σχεδόν χρόνια, αγώνες που έχουν 
μπλοκάρει όλες τις προσπάθειες να περάσει η «αξιολόγηση».

Πρέπει να διεκδικήσουμε την κατάργηση κάθε θεσμικού πλαισίου που α-
φορά την αξιολόγηση. Να προβάλουμε το αίτημα: Όχι στην αξιολόγηση – αυ-
τοαξιολόγησή, όπως κι αν αυτή βαπτιστεί μεθαύριο! Να διεκδικήσουμε α-
περγία – αποχή από κάθε τέτοια διαδικασία. Γι’ αυτό και προ-
τείνουμε: Συναντήσεις, ενημερώσεις με 
συλλόγους διδασκόντων και συλ-
λόγους γονέων μοίρασμα φυλλα-
δίων που θα περιγράφει ποιοι εί-
ναι οι βαθύτεροι στόχοι της αξιο-
λόγησης και τον κίνδυνο που κρύ-
βει για το δημόσιο σχολείο. Σε 
κάθε σχολείο και κάθε πλατεία 
κάθε πόλης και σε όλα τα χωριά των 
νομών που διδάσκουμε! 

Η Άρση της μονιμότητας στη ΔΕΗ είναι 

η τέλεια ευκαιρία για επαναφορά της 
αξιολόγησης σε όλο το δημόσιο τομέα!

Βάιος Κανδήλας 
Πηγή Σεμιπεκόλου
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Την ίδια ώρα που πάνω από 70.000 ώρες χάνονται κάθε εβδο-
μάδα από τα Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας λόγω κε-
νών (μόνο μέσα στον Οκτώβριο χάθηκαν πάνω από 300.000 

ώρες μαθημάτων), προωθούνται, πολλές φορές αθόρυβα, παρεμ-
βάσεις που «ροκανίζουν» το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης, καθώς και το σύνολο των εργασιακών και μορφωτικών δι-
καιωμάτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Η προώθηση της 
εκπαίδευσης της αγοράς και του σχολείου επιχείρηση δια μέσου 
της σχολικής αυτονομίας, της αποκέντρωσης, της αξιολόγησης 
εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, αποτελούν προτεραιότη-
τες της κυρίαρχης πολιτικής. Όσα παραθέτουμε παρακάτω απο-
τελούν μια σειρά από -εκ πρώτης όψεως- ασύνδετα συμβάντα 
στην ελληνική εκπαίδευση. Πρόκειται, ωστόσο, για μια σειρά 
«επεισοδίων» που συνθέτουν μ’ έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο 
το παζλ μιας εκπαίδευσης στην οποία επιχειρείται η αλλαγή dna.

✒  “Noesis” ή πως ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
λειτουργεί ως μεσάζοντας για τη χρηματοδότηση  
των σχολικών μονάδων
Μέχρι τις 22 Νοεμβρίου καλούνται οι καθηγητές των ΕΠΑΛ να 

υποβάλλουν «Σχέδια Δράσης» στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου «Noesis», που θα «προωθούν την καινοτομία, τη δημι-
ουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στα σχολεία». Οι εκπαι-
δευτικοί υποβάλλουν τα σχέδια μεμονωμένα ή σε ομάδες και αυτά 
εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την ιδιωτική εταιρεία, η οποία 
λειτουργεί ως μεσάζοντας για την ένταξή τους στην χρηματοδό-
τηση. Τα σχέδια που θα εγκριθούν θα χρηματοδοτηθούν με 2.430 
€ περίπου το καθένα από κονδύλια ΕΣΠΑ, χρήματα δηλαδή του 
κρατικού προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα 
ΕΠΑΛ της εγκατάλειψης, της υποχρηματοδότησης, των συρρικνω-
μένων τομέων και των εξαφανισμένων ειδικοτήτων, τα χρήματα 
αυτά λειτουργούν ως δέλεαρ, αφού μπορούν να καλύψουν ακόμα 
και άμεσες λειτουργικές ανάγκες ή και ανάγκες εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης των υποδομών τους. 

Το βασικότερο όμως στοιχείο του προγράμματος αυτού είναι ότι 
για πρώτη φορά μια ιδιωτική εταιρεία παρεμβαίνει τόσο άμεσα 
στη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο 
στην ενεργότερη εμπλοκή των επιχειρήσεων στη διαχείριση του 
Δημόσιου Σχολείου. 

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει με ανακοίνωσή της η Αγωνιστική 
Παρέμβαση Εκπαιδευτικών στη Ζ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, οι καθηγητές, 
μέσα από την προσπάθεια κατάθεσης προτάσεων και αναζήτησης 
χρηματοδότησης, ωθούνται να ακολουθήσουν ατομική πορεία, να 
χτίσουν την καριέρα και το portfolio τους, να γίνουν τελικά «μάνα-
τζερ» του εαυτού τους. Είναι έτσι προφανές ότι όσοι εκπαιδευτικοί 
υποταχθούν σε αυτή την αντίληψη, είναι ήδη έτοιμοι να υπηρετήσουν 
την αξιολόγηση. Παράλληλα τα σχολεία, οι καθηγητές, οι τομείς και 
ειδικότητες είναι πιθανόν να μπλεχτούν όλοι σε ένα ακήρυχτο εμφύ-
λιο πόλεμο, μιας και τα σχέδια δράσης δεν θα είναι για όλους. Θα 
επιβραβευθούν «τα καλύτερα», δίνοντας κύρος στους καθηγητές, 
στους τομείς και στο σχολείο που θα τα υλοποιεί.

✒ Ανταγωνισμός σχολείων με σκοπό 
την προσέλκυση περισσότερων μαθητών

Από τη μία, λοιπόν, τα ΕΠΑΛ θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, 
έχοντας εγκαινιάσει άτυπα την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μο-
νάδας, από την άλλη, θα καλούνται να ανταγωνιστούν τα Γενικά Λύ-
κεια, με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές. Τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των δύο τύπων σχολείων έχει προκαλέσει το 
ίδιο το υπουργείο Παιδείας: με τα διαφημιστικά σποτ, τα φυλλάδια, 

τις αφίσες και τη συνεχή πλύση εγκεφάλου στους μαθητές Γυμνα-
σίου να επιλέξουν ΕΠΑΛ.  Ο σκοπός είναι γνωστός: τόσο ο ΟΟΣΑ, 
όσο και η ΕΕ επιμένουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί «η ελκυστικότη-
τα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η 
συμμετοχή σε αυτήν». Το 70% των μαθητών φοιτά σε Γενικά Λύκεια 
και το 30% σε ΕΠΑΛ. Επιθυμούν το ποσοστό των μαθητών που φοι-
τά σε ΕΠΑΛ να φτάσει τουλάχιστον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (47%), 
αν όχι να τον ξεπεράσει. Ήδη την τελευταία διετία είχαμε αύξηση 
10% στους μαθητές των ΕΠΑΛ. 

Πώς όμως θα υλοποιηθεί αυτή η βίαιη μετακίνηση μαθητικού πλη-
θυσμού από τα Γενικά Λύκεια στα Επαγγελματικά; Πρώτα πρώτα μέσω 
της προσωρινά ευκολότερης εισαγωγής στα ΑΕΙ και της παράλληλης 
αύξησης της δυσκολίας για την απόκτηση απολυτηρίου Γενικού Λυ-
κείου, με τις νέου τύπου εξετάσεις μέσω τράπεζας θεμάτων. Βασικό 
επίσης δέλεαρ για τους μαθητές είναι και ο θεσμός της Μαθητείας. 
Κάθε χρόνο ο αριθμός των μαθητευόμενων διπλασιάζεται, φτάνοντας 
πέρυσι τους 5.000. Με τη Μαθητεία, οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ αποκτούν 
μέσω εξετάσεων δίπλωμα επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων του ΕΟΠΠΕΠ. Μέσω του προγράμματος αυτού οι απόφοιτοι της 
Γ΄ Τάξης βρίσκουν δουλειά για εννιά μήνες. Το σχολείο γίνεται «γρα-
φείο ευρέσεως εργασίας» και μάλιστα κακοπληρωμένης, με μόλις 
300€, επιδοτούμενα από την ΕΕ, άρα ο εργοδότης δεν πληρώνει τίπο-
τα! Πολλές φορές δε οι ίδιοι οι απόφοιτοι βρίσκουν τις θέσεις Μαθη-
τείας που θα καλύψουν! Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, το πρό-
γραμμα της Μαθητείας αναζητά νέους 18χρονους, οι οποίοι έχουν 
προτεραιότητα έναντι των παλαιών. Οι παλιοί μαθητευόμενοι βγαίνουν 
στην ανεργία, ελπίζοντας στο μέλλον σε κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. 
Δεν είναι τόσο το προφανέστατο όφελος για τον εργοδότη που προ-
σφέρει το πρόγραμμα της Μαθητείας, όσο η κουλτούρα του ελαστικού 
νέου εργαζομένου που εγχαράσσει στα παιδιά του ΕΠΑΛ: μισθοί πεί-
νας σε μία εργασία/ απασχόληση που θα εναλλάσσεται αέναα με την 
ανεργία, ανάγκη διαρκούς επανακατάρτισης με ίδιο κόστος, το κυνή-
γι των προσόντων κ.λπ. Κι επιπλέον η Μαθητεία, καθώς προβλέπει 
θέσεις και σε τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έρχεται για να 
αναπληρώσει, όπως-όπως, τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό σε 
κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες, όπως είναι λ.χ. τα νοσοκομεία· έτσι 
όμως παρατείνεται το καθεστώς της μόνιμης υποστελέχωσης των 
υπηρεσιών αυτών και της αδιοριστίας του επιστημονικού δυναμικού 
και γενικεύεται η ελαστική εργασία. 

✒ Εκπαίδευση στις «αξίες» του ιμπεριαλισμού…
Η επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης «Future Leaders Exchange» (FLEX) από 
το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υπο-
θέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ανακοινώθη-
κε με επείγουσα εγκύκλιο προς τα σχολεία. Το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα είναι κομμάτι της ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας μέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο τις συνειδήσεις των νέων, σε μία 
περίοδο μάλιστα κατά την οποία εξελίσσεται ο «Στρατηγικός Δι-
άλογος» Ελλάδας – ΗΠΑ και σχεδιάζεται η βαθύτερη εμπλοκή 
της χώρας μας στα σχέδια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο το πρόγραμμα FLEX δίνει τη δυ-
νατότητα στους μαθητές να μάθουν για τους ανθρώπους και την κουλ-
τούρα των ΗΠΑ, υλοποιώντας τη σύσταση του State Department προς 
την Ελλάδα «μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα να αμβλύνει τα αι-
σθήματα αντιαμερικανισμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία».

Είναι φανερό ότι οι ειδικοί του Υπουργείου Εξωτερικών, πα-
ρεμβαίνοντας στην εκπαίδευση, δεν διστάζουν να παρουσιάσουν 
στα μάτια της νέας γενιάς τα αμερικάνικα γεράκια του πολέμου 
σαν «περιστέρια της ειρήνης και της δημοκρατίας».

Με «αθόρυβες» παρεμβάσεις επιχειρούν να αλλάξουν το εκπαιδευτικό τοπίο

Η «εκπόρνευση»... της εκπαίδευσης!
γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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Το Δεκέμβρη του 2018, το Υπ. Παιδείας 
ανακοινώνει το περίφημο «προσοντολό-
γιο Γαβρόγλου», δηλαδή την αλλαγή του 
συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών 
(και υποτιθέμενων διορισμών) και ανακα-
τανομής των πινάκων με βάση τη μοριο-
δότηση «προσόντων», απαξιώνοντας ε-
ντελώς βασικό πτυχίο και προϋπηρεσία.

Το Γενάρη εν μέσω μεγαλειωδών κινη-
τοποιήσεων του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, που διαδήλωναν επί μέρες, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει το πιο αντι-
δραστικό και νεοφιλελεύθερο ν/σ για τον 
τρόπο πρόσληψης και απόλυσης των εκ-
παιδευτικών, μέσω ενός συστήματος μο-
ριοδότησης όλων των «προσόντων» που 
μπορεί να μαζέψει, κάποιος στην αρένα 
ενός κόσμου που μας θέλει μετρήσιμους 
και ανταγωνιστικούς, επενδυτές και τζο-
γαδόρους του μορφωτικού μας «κεφα-
λαίου», μάνατζερ των εαυτών μας: σεμι-
νάρια, πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορι-
κά, γλώσσες, υπολογιστές, παιδιά.

Νοέμβρης του 19’, ανακοινώνονται α-
πό το ΥΠΑΙΘ της κυβέρνησης της ΝΔ οι 
πίνακες του προσοντολογίου. Όλο αυτό 
το διάστημα περιγράψαμε, αναλύσαμε 
και το εκπαιδευτικό κίνημα απέρριψε το 
προσοντολόγιο και τη «λογική» του με 
χίλιες δυο λέξεις, που καμιά όμως δεν 
μπορεί από μόνη της να αποτυπώσει το 
βίωμα της επισφάλειας, της αβεβαιότη-
τας, του άγχους αλλά και της δίκαιης α-
γανάκτησης! Έπειτα από μια δεκαετία 
μηδενικών διορισμών, περιπλάνησης, 
θυσιών, μετακομίσεων, αυταπάρνησης, 
η ανακοίνωση και η ανάγνωση των πινά-
κων έρχεται να επισφραγίσει μπροστά 
στα μάτια όλων των συναδέλφων τη 
σκληρή «κανονικότητα» που ευαγγελίζο-
νται κυβερνήσεις, Υπουργοί, κεφάλαιο, 
ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΟΟΣΑ, ΕΕ και όλη η νέο-
φιλελεύθερη κουστωδία των δελτίων.

Τι κι αν σπουδάσαμε, τι κι αν εργαζόμα-
στε και στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο ε-
πί 5-10-15 χρόνια; Η στόχευση σαφής: Να 
μην κατοχυρώνεται κανένα δικαίωμα (μο-
νιμότητας και σταθερότητας) στην εργασία 
σε συνθήκες εργασιακής ομηρίας. Ακόμη 
και για την επαναπρόσληψη με ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις (αναπληρωτή – συμ-
βασιούχο), θα πρέπει να πατήσουμε επί 
πτωμάτων. Σε πίνακες κινούμενη άμμο, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστού-
με στη λογική της κουλτούρας της αξιολό-
γησης, του ανταγωνισμού και της αγοράς. 
Οι ανακατατάξεις του πίνακα (γεμάτοι και 
από λάθη που για να «διορθωθούν» απαι-
τείται υποβολή ένστασης συνοδευόμενη 
από παράβολο αξίας είκοσι ευρώ) είναι 
πολύ μεγάλες και οι πρώτες απορρίψεις 
– απολύσεις είναι πλέον γεγονός, καθώς 
τους πίνακες συνοδεύουν και οι «απορρι-
πτέοι». Η προϋπηρεσία απαξιώνεται, τα 
δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο 
καταργούνται στην ουσία, καθώς το πτυχίο 
είναι πια ένα απλό χαρτί και δεν κατοχυ-
ρώνει τίποτα. Συνάδελφοι έχουν πέσει α-
πό 500 μέχρι και 2000 θέσεις! Η πιο σκλη-
ρή αξιολόγηση εμφανίζεται με τη μορφή 
αυτών των πινάκων και βάζει τους εκπαι-
δευτικούς να συγκρίνονται, να αναμε-
τριούνται και να ανταγωνίζονται ο ένας τον 
άλλον για μια θέση… αναπλήρωσης! Αν 
δεν ανατραπεί, οι πίνακες αυτοί θα σημα-
δέψουν την επόμενη εποχή αναπλήρωσης 
που θα γίνεται με αυτό το βάρβαρο τρόπο: 
ο κάθε ένας θα πρέπει να τρέχει να πάρει 
με το αζημίωτο όσα περισσότερα χαρτιά 
μπορεί, που ποτέ δεν θα φτάνουν, και να 
αναμετρηθεί με τους άλλους για μια θέση 
επισφάλειας που δεν θα ξέρει αν θα την 
έχει την επόμενη χρονιά!

Αν εφαρμοζόταν στις φετινές προσλή-
ψεις αναπληρωτών, όπως είχε αρχικά ε-
πιδιωχθεί, θα φανερωνόταν περίτρανα το 
κανιβαλικό του πρόσωπο και οι τεράστι-
ες ανατροπές που φέρνει από την πρώτη 
στιγμή της εφαρμογής του. Γι’ αυτό άλλω-
στε η εξαγγελία 15.000 διορισμών στην 
τριετία χρησιμοποιήθηκαν ως δούρειος 
ίππος για την εφαρμογή του ν. 4589 για να 
κάμψει τις αντιστάσεις, κρατώντας ομή-
ρους στο εμπόριο ελπίδας χιλιάδες αδιό-
ριστους εκπαιδευτικούς, ενώ για τη Γενι-
κή Αγωγή στο παιχνίδι μπαίνει και η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, που προσθέτει τον γρα-
πτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και επαναφέ-
ρει τις πιο νεοφιλελεύθερες επιλογές α-

ποκλεισμού και απόρριψης, στο όνομα 
της «αριστείας» και της «αξιοκρατίας», 
κάνοντας ακόμα πιο ανταγωνιστικό το κυ-
νήγι μιας θέσης ελαστικά εργαζόμενου.

Η δήθεν «αριστεία» τους τσακίζει τις 
ζωές χιλιάδων συναδέλφων που βλέ-
πουν τον όποιο στοιχειώδη προγραμμα-
τισμό της ζωής τους να ανατρέπεται, συ-
ναδέλφων που με αυταπάρνηση έχουν υ-
πηρετήσει επί σειρά ετών τη δημόσια 
παιδεία σε κάθε γωνιά της χώρας. Το Υ-
πουργείο αντί να τους διορίσει με μόνι-
μη σχέση, τους τιμωρεί γιατί εργαζό-
ντουσαν  αντί να πληρώνουν για κάθε λο-
γής μετρήσιμες «δεξιότητες». 

Τι θα αξιολογήσετε «κύριοι»; Η δήθεν 
«αριστεία» σας, τα ακριβοπληρωμένα με-
ταπτυχιακά του εξωτερικού, η ιστορική 
ημι-μάθειά σας, η μετα-μοντέρνα κατάρ-
τισή σας δε φτάνει ούτε στο «νυχάκι» της 
προσφοράς των εκπαιδευτικών στη δημό-
σια παιδεία, στο σχολείο, στους μαθητές, 
στην κοινωνία της βιοπάλης και της αξι-
οπρέπειας, τα μαθήματα ήθους των εκ-
παιδευτικών όλα αυτά τα χρόνια. Η Αλλη-
λεγγύη, η Αξιοπρέπεια και ο Αγώνας για 
ένα πιο δίκαιο κόσμο, για τα μορφωτικά 
δικαιώματα των μαθητών μας δεν με-
τριούνται! Τα χρόνια εργασίας μας δεν πα-
ζαρεύονται, ο αγώνας μας για μαζικούς 
μόνιμους διορισμούς – μονιμοποίηση Ο-
ΛΩΝ των αναπληρωτών αποκλειστικά με 
βάση πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία εί-
ναι και θα είναι ανυποχώρητος. ΤΟ ΠΡΟ-
ΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, σε πείσμα των 
καιρών θα είμαστε όλοι και όλες παρού-
σες και παρόντες τόσο στο δημόσιο σχο-
λείο, όσο και στους δρόμους του αγώνα!

Δε θα παίξουμε το παιχνίδι της διάσπα-
σης, της ανθρωποφαγίας και του κανιβα-
λισμού. Με όρους συλλογικής συνείδη-
σης, επίγνωσης των κοινών μας εργασια-
κών και ταξικών συμφερόντων και του 
κοινωνικού μας ρόλου, θα σταθούμε ο έ-
νας δίπλα στον άλλον! Στο δρόμο του Γε-
νάρη, δε θα μετρηθούμε σε λίστες αντα-
γωνισμού με μόρια και προσόντα, αλλά θα 
αναμετρηθούμε στους δρόμους της φω-
τιάς και των συλλογικών αγώνων, με αυ-
τούς που προσπαθούν διακαώς να εξαϋ-
λώσουν τα όνειρά μας, τις ζωές μας, τα 
εργασιακά μας δικαιώματα, τα μορφωτι-
κά δικαιώματα των μαθητών μας και τη 
δημόσια εκπαίδευση. Δεν θα παζαρέψου-
με ούτε έναν/μία συνάδελφό/ισσά μας! 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
ΔΕ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΣΚΛΑΒΟΙ  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ!



Λε
υτ

έρ
ης

 Π
απ

αθ
αν

άσ
ης



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12618

Η
 ε

κπ
αί

δε
υσ

η 
στ

ο 
στ

όχ
ασ

τρ
ο

Κάθε λέξη όπως και κάθε έννοια σε μία κοινωνία που χω-
ρίζεται σε κοινωνικές τάξεις αναγκαστικά έχει τουλάχι-
στον δύο ερμηνείες. Μία των καταπιεσμένων και μία ε-

κείνων που καταπιέζουν. Τα παραδείγματα είναι πολλά, ίσως το 
πιο χαρακτηριστικό όμως για την εκπαίδευση από τη δεκαετία 
του ‘90 και μετά είναι η λέξη αξιολόγηση. Όπου αξιολόγηση α-
πό τη σκοπιά της άρχουσας μεγαλοαστικής τάξης σημαίνει ερ-
γαλείο κυρίως για τη μεγαλύτερη προσαρμογή του εκπαιδευτι-
κού συστήματος στις ανάγκες του ανταγωνισμού της οικονομί-
ας, η οποία θα επιφέρει την απαιτούμενη διεύρυνση της κερδο-
φορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Γι’ αυτό και παίρνονται μέτρα 
από τις αστικές κυβερνήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, είτε αυ-
τές έχουν πυρήνα τους τη σοσιαλδημοκρατία, όπως η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είτε έχουν καθαρόαιμη αστική έκφραση ό-
πως η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ.

Δεμένη χέρι-χέρι με την προσπάθεια μετατροπής του εκπαι-
δευτικού συστήματος σε ένα ασύδοτο πεδίο επιχειρηματικής 
δράσης είναι η προσπάθεια πειθάρχησης εκπαιδευτικών και μα-
θητών. Γι’ αυτό άλλωστε και παρατηρείται πρώτα να ψηφίζονται 
μέτρα στην κατεύθυνση αυτή, μιας και η πειθάρχηση αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιβολή της αντιδραστικής πολιτικής της άρ-
χουσας τάξης. Η πειθάρχηση άλλωστε είναι βασικό εργαλείο, με 
το οποίο γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, 
αλλά και προσπάθεια να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις και να 
περιοριστούν οι δυνατότητες οργάνωσης και οικοδόμησης ενός 
πλατιού εκπαιδευτικού κινήματος, το οποίο θα διεκδικήσει και 
θα διευρύνει τα δικαιώματα στη μόρφωση και την εργασία. 

Το κακόφημο καθηκοντολόγιο καθορίστηκε με υπουργική 
απόφαση το 2002 (Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1, ΦΕΚ 
1340/16-10-02). Στο άρθρο 38, εκτός από τα γνωστά υποκρι-
τικά λόγια ότι «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοι-
νωνικής ευθύνης», αναφέρονται και κυνικές δηλώσεις όπως 
«η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συ-
νοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβο-
λή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών». Έτσι κρίνεται α-
παραίτητο για τις εκάστοτε αστικές κυβερνήσεις να οριστούν 
καθήκοντα και αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς για να ε-
ξασφαλιστεί όπως κυνικά ομολογούν η οικονομική ανάπτυ-
ξη, δηλαδή η ακόμη μεγαλύτερη αύξηση και διεύρυνση της 
κερδοφορίας του μεγάλου μονοπωλιακού κεφαλαίου στο πε-
δίο της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Μερικά χαρακτηριστικά 
σημεία του συγκεκριμένου άρθρου αναφέρονται στις υποχρε-
ώσεις των εκπαιδευτικών:

• «Να προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων 
τους και να συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό 
δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη 
τους τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων». Αυτή η διαδικασία του 
«προγραμματισμού» είναι δεμένη με το πλαίσιο της αυτοα-
ξιολόγηση της σχολικής μονάδας και στην πραγματικότητα 
περιορίζει την παιδαγωγική ελευθερία των εκπαιδευτικών. 
Το κύριο όμως πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή 
του απόλυτου προγραμματισμού της διδακτέας ύλης είναι η 
μετάθεση της ευθύνης για την ορθή λειτουργία των σχολεί-
ων στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μετατρέπεται σε ένα πειθή-
νιο εργαλείο μέσα στο μηχανισμό του σχολείου, όπου μηχα-
νιστικά θα αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία και θα ταξι-
νομεί τους μαθητές σύμφωνα με την κοινωνική τους θέση.

Στην ίδια κατεύθυνση αναφέρονται και άλλα σημεία, όπως 
ότι οι εκπαιδευτικοί:

• Συμμετέχουν υποχρεωτικά (…) στις παιδαγωγικές συνα-

ντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποι-
ούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (…) Δέχονται στην 
τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους (…) Μετά το πέρας της 
επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν 
με το διδάσκοντα τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προ-
βλήματα που διαπιστώθηκαν. Σε αυτό το σημείο φανερώνε-
ται η διάθεση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από 
τους Σχολικούς Συμβούλους, λες και το αποτέλεσμα της δι-
δασκαλίας έχει να κάνει μονάχα με τον εκπαιδευτικό, κι όχι 
πρωτίστως με τις κοινωνικές ανισότητες και την υποστήριξη 
που προσφέρεται ή όχι από την πολιτεία στους εκπαιδευτι-
κούς, αλλά και στους μαθητές και τους γονείς τους.

• Σε άλλα σημεία αναφέρεται η ανάληψη εξωδιδακτικών ερ-
γασιών χωρίς να γίνεται λόγος ποιες είναι αυτές, οπότε αφή-
νεται χώρος για υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της οικονομικής αυ-
τονόμησης των σχολικών μονάδων που σχεδιάζεται.

• Επίσης αναφέρεται υποχρέωση οι εκπαιδευτικοί να: «Ανα-
νεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διά-
φορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, τόσο 
μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής 
παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το 
σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτο-
επιμόρφωση». Εδώ παρακάμπτεται εντελώς το αίτημα των εκ-
παιδευτικών για οργανωμένη και επιστημονικά σχεδιασμένη ε-
πιμόρφωσή τους, η οποία θα λαμβάνει χώρα σε τακτικά διαστή-
ματα και θα υποστηρίζεται με εκπαιδευτική άδεια. Σε ανάλογη 
κατεύθυνση και στο ίδιο πλαίσιο ορίζονται και καθήκοντα για 
τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Το 
μοντέλο που ακολουθείτε είναι το μοντέλο του Διευθυντή-
manager, ο οποίος θα συμπεριφέρεται στους εκπαιδευτικούς 
ως «υπηκόους» του κι όχι ως «πρώτος μεταξύ ίσων» όπως ί-
σχυε. Χαρακτηριστικά για τους Διευθυντές αναφέρονται:

3 «Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγεί-
ται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. 
Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπι-
κού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτή-
των του». Δίνεται η δυνατότητα δηλαδή στο Διευθυντή να ο-
ρίζει μόνος αυτός τις εξωδιδακτικές εργασίες, αλλά και ποιοι 
θα τις αναλαμβάνουν! 

3 «Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περί-
πτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερή-
σιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του 
κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό». Σε αυτό το σημείο βασί-
ζονται στην πραγματικότητα οι Διευθυντές που καταστρατη-
γούν το δικαίωμα στην απεργία, αναπληρώνοντας τους απερ-
γούς από τους απεργοσπάστες.

Τέλος, προτρέπονται οι Διευθυντές να προβαίνουν σε καταγ-
γελία των εκπαιδευτικών αντί να επιλύουν τα ζητήματα στον 
εργασιακό χώρο του σχολείου με συλλογικό και δημοκρατικό 
τρόπο ή ακόμη και στο σωματείο τους, όταν πρόκειται για συλ-
λογικά αιτήματα και διεκδικήσεις. Σε αυτό το σημείο φανερώ-
νεται επίσης η προσπάθεια στοχοποίησης και της συνδικαλι-
στικής δράσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Στις περιπτώ-
σεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς 
αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκό-
ντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολι-
κό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλε-
σμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον 
Προϊστάμενο του Γραφείου.»  

Πειθάρχηση των εκπαιδευτικών - Καθηκοντολόγιο
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φεύγοντας από την εξουσία και στρώνοντας το χαλί 
για να αναλάβει η ΝΔ, άφησε το αποτύπωμά της με πολλά νομοθετήματα. 
Σύμφωνα με τον νόμο 4557/2018, “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµο-
ποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότη-
σης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες 
διατάξεις” τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων υποχρεούνται να καταγράψουν σε ειδική πλατφόρμα, με τίτλο “Κε-
ντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” (ΚΜΠΔ), τα ατομικά στοιχεία 
των μελών των προεδρείων τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας επά-
ξια την πολιτική αυτή, υπενθυμίζει στα σωματεία πως καταληκτική ημε-
ρομηνία για την υποβολή των δηλώσεων αυτών είναι η 1η Νοέμβρη. Έπει-
τα ακολουθεί πρόστιμο 10.000€, ενώ για όσους επιμένουν να μην “συμ-
μορφώνονται” με τις κυβερνητικές εντολές, τα πρόστιμα διπλασιάζονται! 
Πρόκειται για μια απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, που αντιμετω-
πίζει τα συνδικάτα ως εν δυνάμει “εγκληματικές οργανώσεις”, χώρους 
που γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή ως “οντότητες”, όπως χαρακτη-
ρίζονται στο νόμο, που μπορεί και να “χρηματοδοτούν την τρομοκρατία”. 
Πρόκειται πραγματικά για μια θρασύτατη πολιτική ενέργεια, που βάζει 
στο ίδιο τσουβάλι τα συλλογικά όργανα των εργαζομέ-
νων, τα συνδικάτα και τα σωματεία, και τα δημοκρατι-
κά εκλεγμένα συμβούλια με τους ανθρώπους της νύ-
χτας, του υποκόσμου, τους σύγχρονους δουλεμπόρους, 
τους εμπόρους ναρκωτικών και όπλων, τους κάθε λο-
γής μαφιόζους.

Η πολιτική αυτή επιβεβαιώνει πως και η κυβέρνηση 
της ΝΔ, ιδιαίτερα με το πολυνομοσχέδιο με τις αντεργα-
τικές αντισυνδικαλιστικές διατάξεις, στοχεύει το οργα-
νωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, για να επιφέρει καίρια 
πλήγματα και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και 
όσους ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, όσους 
συνδικαλίζονται, όσους απεργούν και αγωνίζονται. Επι-
βεβαιώνεται πως η προκλητική εισβολή στα γραφεία της 
ΕΛΜΕ Πειραιά πριν από ένα περίπου χρόνο και η κα-
τάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων (υπολογιστές 
κλπ) από το ΣΔΟΕ μόνο μεμονωμένο περιστατικό δεν 
ήταν. Ούτε φυσικά η αντεργατική ρύθμιση της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2018 που χτυπούσε το δι-
καίωμα στην απεργία. Το κυβερνητικό επιχείρημα πως 
“πρόκειται για συμμόρφωση σε ευρωπαϊκή οδηγία” επι-
βεβαιώνει πως η ΕΕ αντιμετωπίζει εχθρικά τον κόσμο 
της εργασίας και την οργανωμένη πάλη και δράση του για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ζωής του.

Η ΝΔ κλιμακώνει επικίνδυνα την αντεργατική πολιτική της για να 
καταστείλει την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για την υπερά-
σπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Τα συνδικάτα δεν απολογού-
νται ούτε δίνουν λογαριασμό σε κυβέρνηση, κράτος και ΕΕ. Λογοδοτούν 
αποκλειστικά και μόνο στα μέλη τους, στους εργαζόμενους. Εργαζόμε-
νοι και σωματεία δρουν και αγωνίζονται πάντα κάτω από το φως του 
ήλιου! Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα την απαράδε-
κτη, προσβλητική και προκλητική απόφαση που φακελώνει και στιγματί-
ζει τα συνδικάτα. Καλούμε τα εκπαιδευτικά σωματεία, την ΟΛΜΕ και την 
ΔΟΕ να καταδικάσουν και να εναντιωθούν σε αυτήν την πολιτική. 

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία! ΤΩΡΑ να εξαιρεθούν τα συνδι-
κάτα από την υποβολή δήλωσης! Κανένας κρατικός έλεγχος στα 
σωματεία των εργαζομένων!

23-10-19
*  Μετά τις οξύτατες αντιδράσεις, η κυβέρνηση έδωσε παράταση για το «Μητρώο» 

μέχρι το Φεβρουάριο του 2020

Σήμερα 13/11 αποχωρήσαμε από τη 
συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για-

τί είναι τελείως ανούσιος και σε λάθος κα-
τεύθυνση ένας διάλογος με μια κυβέρνη-
ση που καταργεί το πανεπιστημιακό άσυ-
λο, εισβάλλει στα Πανεπιστήμια, χτυπάει 
και συλλαμβάνει φοιτητές, λίγες μέρες 
πριν τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για 
τα 46 χρόνια από την εξέγερση του Νοέμ-

βρη του ΄73. Η ηγε-
σία του Υπουργείου 
δεν εμφανίστηκε 
και κρύβεται, γιατί 
θεωρεί ότι μπορεί 
να φιμώνει και να 
διαλύει την Παιδεία 
χωρίς αντιδράσεις, 
για τη βία, το πάγω-
μα των 4.500 διορι-
σμών, την κατάργη-
ση 37 σχολών ΑΕΙ, 
την εξίσωση πτυχί-
ων κολλεγίων και 
ΑΕΙ, την κατάργηση 
δωρεάν μεταπτυχια-
κών κλπ.

Καταγγέλλουμε 
την Υπουργό της 
«αριστείας» ότι εί-
ναι υπουργός των 
ΜΑΤ και της κατα-

στολής. Αυτοί που χτυπάνε φοιτητές και 
εργαζόμενους, ανοίγουν κεφάλια, κάνουν 
συλλήψεις έξω από τα σπίτια, ζητάνε στοι-
χεία τραυματιών από το ΕΚΑΒ, όπως έκα-
νε κι η χούντα, ισοπεδώνουν την Παιδεία. 
Θέλουν σιγή νεκροταφείου στην κοινωνία 
και ιδιωτικοποίηση των πάντων. Τις μέρες 
του Πολυτεχνείου απαγορεύουν την κινη-
τοποίηση της ΑΣΟΕΕ, κάνουν προσαγωγές 
για αφίσες και πανό, περιορίζουν τον συν-
δικαλισμό. Εφαρμόζουν παντού το δόγμα 
«νόμος, τάξη και βία». Δημιουργούν κλίμα 
τρομοκρατίας. Διαλύουν τις εργασιακές 
σχέσεις και κοροϊδεύουν για δήθεν μόνι-
μους διορισμούς εκπαιδευτικών. Με 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Απόσυρση ΤΩΡΑ της υπουργικής απόφασης 
για το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» 
που φακελώνει και στοχοποιεί τα συνδικάτα!

Αποχωρήσαμε και 
καταγγέλλουμε 
την υπουργό  
της «αριστείας»,  
την υπουργό της 
καταστολής! 

➧
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«πρωτοπαλίκαρο» τον Αντωνίου του ΙΕΠ, θέλουν ιδιωτικο-
ποίηση της Παιδείας, με αξιολόγηση εκπαιδευτικών, αυτο-
αξιολόγηση και «αυτονομία» σχολικών μονάδων, με στόχο 
απολύσεις και κλείσιμο σχολείων. Καθηλώνουν μισθολογι-
κά το δάσκαλο και απαξιώνουν το μαθητή.

Ήρθε η ώρα να μάθουν την πραγματική Ιστορία, όπου δεν 
ανήκει ο ανιστόρητος «λαϊκισμός» της κας Κεραμέως για 
την 28η Οκτωβρίου. Ο αγωνιστής σύμβολο Σωτήρης Πέ-
τρουλας, ήταν κι αυτός φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, όταν δολο-
φονήθηκε τον Ιούλη του ΄65 από απανωτά χτυπήματα 
αστυνομικών κλομπ στο κεφάλι. 

Δεν συναινούμε σε προσχηματικούς διαλόγους. Η κυβέρ-
νηση θέλει να απαξιώσει τους εκπαιδευτικούς με την απου-
σία της και στέλνει την Γ.Γ. να μας καλοπιάσει. Είναι μεγά-

λη η ευθύνη της πλειοψηφίας του ΔΣ, για τον κατήφορο 
αυτό. ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ αδυνατούν να εκπληρώσουν το θε-
σμικό τους ρόλο, παρά και τη δική τους αποχώρηση, που 
ακολούθησε τη δική μας.

Η δύναμή μας είναι μόνο στους δρόμους. Είναι στο δρό-
μο του Νοέμβρη. Στον δρόμο των αγωνιστών του Νοέμβρη 
που έδωσαν και τη ζωή τους για λευτεριά και πραγματική 
δημοκρατία, ενάντια στους αμερικανούς και τους ντόπιους 
δυνάστες. Στη μνήμη των δολοφονημένων στις «επετείους» 
της εξέγερσης Κουμή, Κανελλοπούλου, Καλτεζά. 
Κάτω τα χέρια από το πανεπιστημιακό άσυλο! Παύση κάθε 
δίωξης στους φοιτητές για την κινητοποίηση της ΑΣΟΕΕ. 
Ανοιχτές όλες οι σχολές, έξω τα ΜΑΤ! 

➧

Η έφηβη που…αλλάζει τον κόσμο και η “πράσινη” υποκρισία! γράφει η Σοφία Σουλιώτη

«Δεν πήγε στο σχολείο, κάθισε στο πλακόστρωτο έξω από το Σουηδι-
κό κοινοβούλιο κι έτσι οδήγησε στη γέννηση ενός παγκόσμιου κινήμα-
τος». Έτσι παρουσιάζουν τα ΜΜΕ την ιστορία της Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο 
λόγος για τη 16χρονη Σουηδή που έγινε γνωστή τον Αύγουστο του 2018, 
όταν άρχισε να καλεί σε αποχή από τα σχολεία της χώρας της κάθε Πα-
ρασκευή, με αίτημα την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Η παραπάνω και άλλες βαρύγδουπες εκφράσεις 
του τύπου “καλεί σε επανάσταση”, έρχονται να ταυτιστούν με τον πρώ-
ην πλανητάρχη Ομπάμα που δήλωσε ότι “Η έφηβη αυτή αλλάζει τον κό-
σμο”. Αυτό και μόνο θα αρκούσε σαν απόδειξη ότι η Γκρέτα και άλλοι 
ακτιβιστές της ίδιας κοπής, όχι μόνο δεν αποτελούν κίνδυνο για τους 
στυλοβάτες αυτού του συστήματος, αλλά αντίθετα εξυπηρετούν και 
συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

Όσο καλές προθέσεις κι αν δεχτούμε ότι έχει η Γκρέτα, και κάθε 
Γκρέτα, αυτό δεν αλλάζει το ρόλο που αυτή επιτελεί. Κι ας μην στα-
θούμε στο γεγονός ότι πίσω απ’ αυτήν, πιθανότατα και από τις φορ-
τισμένες ομιλίες της, βρίσκεται γνωστός Σουηδός επικοινωνιολόγος, 
γνωστός των γονιών της, διάσημων καλλιτεχνών που παρεμπιπτό-
ντως, λίγες μέρες μετά την εμφάνιση της Γκρέτας στα διεθνή μέσα, 
εξέδωσαν βιβλίο για την κλιματική αλλαγή. Ας μην σταθούμε ούτε 
στο ότι η ίδια είναι σύμβουλος σε μια start-up του εν λόγω επικοι-
νωνιολόγου, μεγαλομέτοχοι της οποίας είναι δυο πανίσχυρες (και 
με πενιχρές οικολογικές ευαισθησίες) οικογένειες δισεκατομμυ-
ριούχων της Σουηδίας. Ας σταθούμε, όμως, στο σε ποιούς απευ-
θύνεται η 16χρονη, σε όλους εκείνους που καθημερινά καταστρέ-
φουν τον πλανήτη στο βωμό των επενδύσεων και του άκρατου κέρ-
δους. Θέλει να ευαισθητοποιήσει περιβαλλοντικά εκείνους που 
με τους πολέμους που εξαπολύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης, σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάει για ανθρακικό 
αποτύπωμα σε αυτούς (βλ. συνάντηση με Ομπάμα) που το 2016 
έριξαν 26.000 βόμβες! Εν ολίγοις, μιλάει για το πρόβλημα σε αυ-
τούς που είναι το πρόβλημα.

Ας μην σταθούμε, λοιπόν, ούτε στην υποκρισία που κρύβε-
ται στο υπερατλαντικό ταξίδι της Γκρέτας και του πατέρα της 
για τη συμμετοχή της σε διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα με ι-
στιοφόρο, προκειμένου να αφήσει μηδενικό ανθρακικό απο-
τύπωμα, την ίδια στιγμή που το 5μελές πλήρωμα που θα πε-
τάξει για να παραλάβει το ιστιοφόρο από τη Ν. Υόρκη και να 
το επιστρέψει στην Ευρώπη θ’ αφήσει πολύ μεγαλύτερο α-
ποτύπωμα τελικά! Ας σταθούμε στην υποκρισία των ΜΜΕ. 

Αν η Γκρέτα αποτελούσε απλά το φερέφωνο των γονιών της, θα 
ήταν μικρό το κακό. Όμως αυτή έχει μετατραπεί σε φερέφωνο 
της κυριάρχης προπαγάνδας. Τη στιγμή που η κρίση έχει γίνει 
η καλύτερη δικαιολογία για να περνάνε σε όλο τον κόσμο αντερ-
γατικά μέτρα και να συρρικνώνονται οι κοινωνικές κατακτήσεις, 
που βομβαρδίζονται χώρες και γεμίζουν οι θάλασσες άψυχα σώ-
ματα προσφύγων, που καταστρέφονται –καθόλου τυχαία– τερά-
στιες εκτάσεις (όπως ο Αμαζόνιος), τα ΜΜΕ αποφασίζουν ότι 
πρέπει η Γκρέτα να “κλέψει την παράσταση”! Και την κλέβει, με 
εκφράσεις όπως “Δεν είστε αρκετά ώριμοι για να πείτε τα πράγ-
ματα με το όνομά τους” ή “Δεν θέλω να πιστέψω ότι καταλαβαί-
νεται και δεν ενεργείτε, γιατί τότε θα ήσασταν σατανικοί”! 

Είναι πολύ βολική η άποψη ότι οι ισχυροί αυτού του κόσμου εί-
ναι απλά... ανώριμοι. Ότι οι πολιτικές που χαράζουν σχετίζονται με 
την αδυναμία τους να καταλάβουν και όχι με το γεγονός ότι εξυπη-
ρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και είναι τόσο βολικές αυτές οι 
απόψεις που η Γκρέτα κέρδισε το Βραβείο Ορθής Διαβίωσης (γνω-
στό ως εναλλακτικό σουηδικό βραβείο Νόμπελ) και προτάθηκε για 
το Νόμπελ Ειρήνης. Τι θα γινόταν όμως αν η Γκρέτα μίλαγε γι’ αυ-
τούς που βομβαρδίζουν λαούς, για τις αιτίες τις προσφυγιάς και το 
δράμα των μεταναστών που θαλασσοπνίγονται στη Μεσόγειο, για τις 
αντεργατικές πολιτικές που κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους 
και τους φτωχούς φτωχότερους και για τους υπαίτιους της καταστρο-
φής του Αμαζονίου; Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είχε τύχει καμίας προ-
βολής από τα ΜΜΕ.

Την ίδια στιγμή που μεγάλα τμήματα εργαζομένων έρχονται α-
ντιμέτωπα με την ποινικοποίηση των αγώνων τους για μια καλύτε-
ρη ζωή, που απεργίες κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές, 
που οι δικοί μας (και όχι μόνο) 16χρονοι όταν διεκδικούν, στην κα-
λύτερη τιμωρούνται με στέρηση εκδρομών και μάθημα τα Σάββατα 
και στη χειρότερη έρχονται αντιμέτωποι με τους εισαγγελείς, η 
Γκρέτα συγκλονίζει με τον “αγώνα της για ένα καλύτερο κόσμο”! Το 
γεγονός, ωστόσο, ότι διεθνώς δόθηκε βήμα  στη 16χρονη Σουηδή για 
να εκδηλώσει τις ανησυχίες και το πόσο συγκλονισμένη είναι, κα-
θώς και το μέγεθος της προβολής αυτής, είναι ευθέως ανάλογο του 
πόσο ακίνδυνη είναι αυτή για το σύστημα και τους ισχυρούς της γης. 
Πότε, άλλωστε, στην ιστορία της ανθρωπότητας άλλαξαν τα πράγμα-
τα για τους λαούς, επειδή απλά κάποιος πολίτης με ανησυχίες δήλω-
σε συγκλονισμένος; Ποτέ!
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 εκπαίδευση στο στόχαστρο

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Ο νέος πρόεδρος του ΙΕΠ Γιάννης Αντωνίου δίνει το 
στίγμα των αλλαγών που σχεδιάζονται στο υπουργείο 
σε συνέντευξή του στην Καθημερινή (17/11/2019). 

Πρόκειται για αντιδραστικές αλλαγές με ...μεταξωτές κορ-
δέλες, για ένα γενικό πλαίσιο, αφού τα συγκεκριμένα μέτρα 
θα είναι πολύ σκληρά, μεταβάλλοντας το Λύκειο σε ένα ναρ-
κοπέδιο εξετάσεων. Στόχος το αριστοκρατικό λύκειο για λί-
γους κι εκλεκτούς. Από την άλλη, στο όνομα της αξιολόγη-
σης, επιδιώκεται ο ασφυκτικός ιδεολογικός έλεγχος και η 
χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, μέσα από την κονιορτο-
ποίηση των εναπομείναντων εργασιακών δικαιωμάτων, 
όπως και η κατηγοριοποίηση των σχολείων που θα οδηγεί 
στο μαρασμό των περισσότερων από αυτά που βρίσκονται 
σε λαϊκές συνοικίες και απομακρυσμένες περιοχές. Αξιο-
λόγηση σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, καινούργια προ-
γράμματα σπουδών και βιβλία, νέο σύστημα εισαγωγής στα 
ΑΕΙ με απόκτηση εθνικού απολυτηρίου και εξετάσεις μέσω 
Τράπεζας Θεμάτων. Τέλος, αναφέρεται στον ρόλο και την α-
ναβάθμιση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

3  Ο μύθος: Σύστημα αξιολόγησης = 
«δεν τιμωρεί, διορθώνει»!
Σύμφωνα με τον Γ. Αντωνίου «η αξιολόγηση είναι το οξυ-

γόνο των εκπαιδευτικών συστημάτων το εργαλείο για την α-
νάπτυξη της δυναμικός τους και της προσαρμογής τους στις 
ανάγκες της εποχής». Προσθέτοντας πως αντιπαρέρχεται 
«τη μυθολογία περί τιμωρητισμού, δηλώνοντας με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο ότι η αξιολόγηση που θα εφαρμόσου-
με δεν τιμωρεί, διορθώνει» (...) Υπάρχει n εμπειρία της ε-
φαρμογής αξιολογικού συστήματος που προέβλεπε το Π.Δ 
152, n οποία έφτασε έως τα στελέχη της εκπαίδευσης το 
2014, το σύστημα που εφαρμόστηκε στα Πρότυπα Πειραμα-
τικά Σχολεία το 2013-14 και το σύστημα αυτοαξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων την ίδια περίοδο. Θα αξιοποιήσουμε 
αυτήν την εμπειρία βελτιώνοντας τα αξιολογικά εργαλεία και 
ενισχύοντας τα εχέγγυα της αξιοκρατίας. Βασική αρχή είναι 
ότι κανείς δεν αξιολογεί εάν δεν έχει αξιολογηθεί και ο ίδιος. 
Σε αυτόν τον κανόνα προφανώς περιλαμβάνονται οι περιφε-
ρειακοί διευθυντές οι διευθυντές διευθύνσεων οι σχολικοί 
σύμβουλοι με αναβαθμισμένο εποπτικό επιμορφωτικό και 
αξιολογικό ρόλο και βεβαίως οι διευθυντές σχολικών μονά-
δων δηλαδή τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα αναλάβουν 
την ευθύνη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών».
3  Η αλήθεια: Αξιολόγηση = μηχανισμός ανατρο-

πής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειρα-
γώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων
Είναι φανερό ότι η ΝΔ υιοθετεί την αγιογραφία και το ε-

φυολόγημα της κυβλερνησης ΣΥΡΙΖΑ για «μη τιμωρητική 
αξιολόγηση» και τη συνδέει με την «επιμόρφωση». Η αλή-
θεια είναι ότι η αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι το στρα-
τηγικό εργαλείο για την ένταση του καθεστώτος χειραγώγη-
σης και ομηρίας των εκπαιδευτικών και δραστικής ελαστι-
κοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Στρατηγικός στόχος 
να οικοδομήσουν ένα πανοπτικό μοντέλο, που όλοι ελέγ-
χουν όλους, μέσα από άκρως ιεραρχικές και εξουσιαστικές 

σχέσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και  οι διακηρύξεις τόσο 
της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της σημε-
ρινής της ΝΔ, ευθυγραμμιζόμενες με τις κατευθύνσεις 
ΟΟΣΑ – ΔΝΤ και ΕΕ.

Να θυμίσουμε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών σύμφωνα με το Π.Δ. 152 (άρθρο 5), που υπερασπίζε-
ται ο πρόεδρος του ΙΕΠ και οι επιτελείς της κυβέρνησης, 
κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες και σε κάθε κατη-
γορία περιλαμβάνονται μια σειρά κριτήρια, με βάση τα ο-
ποία γίνεται η αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση – κατάταξη 
των εκπαιδευτικών: α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί, β) «ε-
παρκής»: 31 έως 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 
βαθμοί και δ) «εξαιρετικός»:  81 έως 100 βαθμοί. 

Οι εκπαιδευτικοί (άρθρο 16, παρ. 4) «χαρακτηρίζονται ελ-
λιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μια εκ των κα-
τηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συ-
νολικής βαθμολογίας». Έτσι «εγγράφονται στον πίνακα των 
μη προακτέων» που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 8 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α 226) για  το ενιαίο μισθολό-
γιο που προβλέπει: «Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται 
σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για 
προαγωγή για τα επόμενα δυο (2) έτη»
3  Ο μύθος: Τράπεζα Θεμάτων = «περιορίζει τον 

υποκειμενισμό (…) παρέχοντας μια ενισχυμένη 
εγκυρότητα στους σχολικούς τίτλους»
Για την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων ο Γιάννης Αντω-

νίου ανακοίνωσε πως το ΙΕΠ «θα καλέσει τους εκπαιδευτι-
κούς να υποβάλουν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας σε η-
λεκτρονική πλατφόρμα. Τα θέματα θα αξιολογηθούν από ε-
πιτροπές ειδικών που επίσης θα συσταθούν από το ΙΕΠ και 
εφόσον κριθούν κατάλληλα θα συμπεριληφθούν στην τράπε-
ζα. Επίσης θα επανεξετασθούν τα θέματα της τράπεζας του 
2014. Η Τράπεζα Θεμάτων αποτελεί ένα μηχανισμό εποπτεί-
ας και πιστοποίησης των μορφωτικών αποτελεσμάτων της 
προσφερόμενης γνώσης σε όλα τα Λύκεια της επικράτειας. 
Η εφαρμογή της στις τρεις τάξεις του Λυκείου περιορίζει τον 
υποκειμενισμό στην αξιολόγηση των μαθητών από σχολείο 
σε σχολείο, παρέχοντας μια ενισχυμένη εγκυρότητα στους 
σχολικούς τίτλους. Στόχος μας είναι η θεραπεία μιας παθο-
γενούς κατάστασης, που καθιστά οιονεί προσχηματική μια ο-
λόκληρη εκπαιδευτική βαθμίδα».
3  Η αλήθεια: ταξικός μηχανισμός έξωσης

 των κοινωνικά αδύνατων μαθητών
Παραφράζοντας τον ποιητή, ισχύει ότι «όταν ακούω τρά-

πεζα θεμάτων και εθνικό οργανισμό εξετάσεων, ανθρώπι-
νο κρέας μου μυρίζει». Για να εισαχθεί ένας μαθητής στα 
ΑΕΙ της χώρας θα πρέπει πρώτα να επιβιώσει εντός του 
σχολείου, περνώντας μέσα από διαδοχικές συμπληγάδες ε-
ξετάσεων και σκληρού ανταγωνισμού. Το μήνυμα είναι κα-
θαρό: Παιδιά από φτωχές οικογένειες, που σήμερα μετρώ-
νται σε εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορεί να τρέφουν όνει-
ρα για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Τράπεζα 
θ(υ)μάτων είχε ως αποτέλεσμα, το 2014 που εφαρμόστηκε, 
την παραπομπή του 20% των μαθητών της Α΄ Λυκείου για το 

Αντιδραστικές αλλαγές με ...μεταξωτές κορδέλες
Οι προτεραιότητες του ΙΕΠ: Από τους μύθους στην αλήθεια
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Σεπτέμβριο. Η «σφαγή» των εφήβων αφορούσε τον έναν 
στους πέντε μαθητές των Γενικών Λυκείων κατά μέσο όρο 
πανελλαδικά, ενώ σε πολλούς υποβαθμισμένους δήμους 
του Λεκανοπεδίου και του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και 
σε αρκετούς νομούς χτυπημένους από την ανεργία και τον 
τουρισμό, η «στρατιά» των μετεξεταστέων περιλάμβανε τον 
έναν στους τρεις μαθητές.
3  Ο μύθος: Εθνικό απολυτήριο - Νέο εξεταστικό 

σύστημα ώστε «το Λύκειο να μετατραπεί σε μια 
αυτόνομη εκπαιδευτική βαθμίδα»
Στόχος σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΕΠ υποτίθεται ότι εί-

ναι «το Λύκειο να μετατραπεί σε μια αυτόνομη εκπαιδευτική 
βαθμίδα με την καθιέρωση πιστοποιημένου εθνικού απολυ-
τηρίου, που θα είναι το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού α-
πολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων 
του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Η μεταρρύθμιση 
αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων την 
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τα 
νέα προγράμματα σπουδών την ενίσχυση των προϋποθέσεων 
προαγωγής και απόλυσης των μαθητών στο Λύκειο».

3  Η αλήθεια: Αριστοκρατικό Λύκειο 
για «λίγους κι εκλεκτούς»
Οι εξαγγελίες για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβα-

σης του Υπουργείου  Παιδείας κρύβουν περισσότερα απ’ 
όσα αποκαλύπτουν. Αν και φαίνεται καθαρά ότι διαπερνώ-
νται από τη λογική «να δεις τι σούχω για μετά» είναι ήδη 
φανερό από τώρα ότι πρόκειται για ένα ακόμη πιο ταξικό 
σχολείο για λίγους, πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο προσδε-
δεμένο στην εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και απο-
γυμνωμένο από γενικότερη μόρφωση.  Τα παιδιά θα περ-
νούν από πολλαπλά εξεταστικά φίλτρα, με κεντρικού τύπου 
ή περιφερειακού τύπου εξετάσεις, με βάση την τράπεζα θε-
μάτων. «Άλογα κούρσας» και «ουραγοί», ταξικά οριοθετη-
μένοι, στο νέο αριστοκρατικό Λύκειο που ετοιμάζεται. 

Πολιτική πορεία: από την Αριστερά στη ΝΔ 
ή «Aχ, πού σαι νιότη πού ‘δειχνες πως θα 
γινόμουν άλλος»

Για την πολιτική του πορεία από το χώρο της Αριστεράς, του 
ΚΚΕ, του Συνασπισμού, της ΔΗΜΑΡ, της πρωτοβουλίας των 
58 και τελικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο Γ. Αντωνί-
ου αναφέρει πως «επέλεξα να ζήσω ως ενεργός πολίτης, σε 
μια εποχή συγκλονιστικών αλλαγών(...)». «Κάπως έτσι πο-
ρευτήκαμε πολλοί μα πάρα πολλοί στον χώρο της Αριστεράς, 
άλλοτε με όρους στράτευσης, άλλοτε με τις ψευδαισθήσεις 
μιας ακόμη προσπάθειας και στο τέλος πια με την αδράνεια 
της συνήθειας» και χρησιμοποιεί τα λόγια του Διονύση Σαβ-
βόπουλου και του δημοσιογράφου Σ. Κασιμάτη: «Ο Σαββό-
πουλος επιχειρώντας με αυτοσαρκαστικό τρόπο να δικαιο-

λογήσει το αριστερό παρελθόν του έχει πει: Πριν τη χούντα 
εάν ήσουν αριστερός δεν έβγαζες ούτε δίπλωμα οδήγησης. 
Στη χούντα και στη μεταπολίτευση, εάν δεν ήσουν αριστερός 
δεν μπορούσες ούτε φιλενάδα να βρεις. Ο Κασιμάτης διακω-
μωδώντας την αριστερή στράτευση αναφερόμενος σε έναν 
φίλο του ο οποίος συνήθιζε να συνοδεύει τις αναπολήσεις 
της νεότητάς του με τη φράση «όταν ήμουν κομμουνιστής 
του», του απαντούσε με σαρκαστική στοργή «άρρωστος ή-
σουν αγόρι μου, όχι κομμουνιστής».

Αποκαλυπτική η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ
Για την κυνικότητα, τον αμοραλισμό και τη λογική και πρα-

κτική του δε χρειάζονται πολλά, αρκεί η ανακοίνωση της ΟΙ-
ΕΛΕ: «Προ ολίγων ημερών ανακοινώθηκε ο ορισμός του κ. Γ. 
Αντωνίου ως προέδρου του ΙΕΠ, γεγονός που προκάλεσε κα-
τάπληξη στον κλάδο μας και στο σύνολο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, κυρίως λόγω των ακραίων θέσεων που έχει εκ-
φράσει κατά καιρούς και που δεν συνάδουν με τη θέση του 
που απαιτεί πνεύμα συνεργατικότητας. Ο εν λόγω είναι δια-
πρύσιος κήρυκας του δόγματος της αγοράς στην εκπαίδευ-
ση, αλλά αυτό είναι μια προσωπική του επιλογή, σεβαστή σε 
θεωρητικό επίπεδο. Όμως η διαχρονική και βάναυση λεκτι-
κή του επίθεση εναντίον των αιρετών εκπροσώπων των εκ-
παιδευτικών και, κυρίως, τα όσα έχει πράξει, τουλάχιστον στο 
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προβληματίζουν έντονα. 
Είχαμε την ημέρα της επιλογής του δεσμευτεί ότι θα επανέλ-
θουμε με πιο αναλυτικά στοιχεία. Μας ανάγκασε να επισπεύ-
σουμε με τις προκλητικές χθεσινές του εξαγγελίες (κι όχι 
προτάσεις, ως θα όφειλε εκ του θεσμικού του ρόλου) σε κυ-
ριακάτικη εφημερίδα, για αξιολόγηση «που διορθώνει και 
δεν τιμωρεί» και αποκαλύπτουμε τι έπραξε ως δήθεν ιδιω-
τικός εκπαιδευτικός και επί της ουσίας μοχλός της ιδιοκτη-
σίας των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη το 2015, ώστε να πραγμα-
τοποιηθούν εκδικητικές απολύσεις.

Εκείνη τη χρονιά ο κ. Αντωνίου προσελήφθη στο συγκεκρι-
μένο εκπαιδευτήριο ως Διευθυντής Σπουδών. Αν και η νέα 
του ιδιότητα παρέπεμπε στην οργάνωση των προγραμμάτων 
σπουδών του σχολείου, ο πραγματικός του ρόλος, (όπως είχε 
αποκαλύψει η ΟΙΕΛΕ από τον Οκτώβριο του 2015,) ήταν να 
συντάξει ένα προσχηματικό κείμενο/σύστημα αξιολόγησης, 
το οποίο δεν αντέχει σε σοβαρή επιστημονική κριτική, που 
στόχευε στο να «ντυθεί» με επιστημονικό επίχρισμα η στο-
χοποίηση και η οδήγηση προς απόλυση συγκεκριμένων, «α-
νεπιθύμητων» εκπαιδευτικών. Μας προκαλεί μάλιστα ιδιαί-
τερη εντύπωση ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής δεν έγινε καμία α-
ναφορά από κάποιον βουλευτή στην υπόθεση αυτή, που είχε 
λάβει έντονη δημοσιότητα και είχε οδηγήσει, μετά από πα-
ρέμβαση της Ομοσπονδίας, σε ακύρωση της παράνομης α-
ξιολόγησης στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη.

Η τοποθέτηση ενός στελέχους όπως ο κ. Αντωνίου στην 
κομβική θέση του Προέδρου του ΙΕΠ αποτελεί πρόκληση 
και είναι πηγή ανησυχίας για ολόκληρο τον κόσμο της εκ-
παίδευσης. Όταν ένας άνθρωπος που διακατέχεται από α-
νεξήγητο μένος για τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 
συλλογικοτήτων και που έχει στο παρελθόν λάβει μέρος σε 
ένα σχεδιασμό δήθεν αξιολόγησης για να απολυθούν συνά-
δελφοι, μπαίνει επικεφαλής του σημαντικότερου συμβου-
λευτικού θεσμού του Υπουργείου Παιδείας και ήδη εξαγ-
γέλλει σαν να είναι ο ίδιος επικεφαλής του Υπουργείου μέ-
τρα για αξιολόγηση, εξεταστικό κ.λπ, πώς είναι δυνατόν να 
υπάρξει σοβαρός διάλογος εντός της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας με στόχο να υπάρξουν συναινέσεις και συγκλίσεις».
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Οι συζητήσεις γύρω από το ζήτημα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης κυριαρχούνται από τις γνωστές, τετριμμένες 
φλυαρίες πολιτικών, εργατολόγων, «ειδικών», σχετικά με 

το κοινωνικό κράτος, τη βιωσιμότητα του συστήματος, 
το δημογραφικό, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

το παραγωγικό μοντέλο κοκ. Ανεξάρτητα από το ρόλο 
του «καλού» ή του «κακού», του «αριστερού» ή του 

«δεξιού», στον οποίο συνήθως εναλλάσσονται ανάλογα με το ποια κυβέρνηση νομοθετεί –όπως και σε ποια κατηγορία 
συνταξιούχων απευθύνονται προκειμένου να αποτελέσουν τη φρέσκια πελατεία κάθε είδους δικαστικής «διεκδίκησης»– 

στην ουσία δεν υπηρετούν παρά την απολογητική των αλλαγών, των «αναγκαίων μεταρρυθμίσεων» και των 
προσαρμογών, δηλαδή των άγριων περικοπών και της κατάργησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. 

Τόσο οι μεν όσο και οι δε εμφανίζουν εντέχνως ως εν γένει διαχειρίσιμο το συγκεκριμένο ζήτημα, μέσω ανιστόρητων 
και κυρίως «αχρονικών» προσεγγίσεων και παρωχημένων ιδεολογημάτων (ενεργός ζήτηση, πλήρης απασχόληση κλπ), 

αποφεύγοντας κάθε σύνδεση με το συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα 
αυτές οι μεταβολές. Ταυτόχρονα, παρακάμπτουν το ζήτημα της σύγκρουσης των κοινωνικών συμφερόντων που 
αυτές εκφράζουν, θέτοντας το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης αποκλειστικά «από τα πάνω», αγνοώντας 

διαχρονικά το ρόλο και τις κινήσεις των μαζών, δηλαδή την ίδια την ταξική πάλη. 
Μια ιστορική βέβαια αναφορά στις αιτίες και στον τρόπο που σχεδόν αποκλειστικά «δυνάμει» της πίεσης του 

εργατικού κινήματος –εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικού πλαισίου– αναπτύχθηκαν και καθιερώθηκαν το κράτος 
πρόνοιας και οι έννοιες των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους.

Το ίδιο ισχύει για την περίοδο της αποδόμησης και της κατεδάφισής τους που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. 
Δεν θα μείνουμε όμως περισσότερο σ’ αυτό. Θα επανέλθουμε στις άμεσες εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο το εξής: 

παρακολουθώντας κανείς αυτές τις εξελίξεις και τις προσαρμογές στη βάση της συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας 
και των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων που αυτές υπηρετούν, αποκτά κατά κάποιο τρόπο 

ένα «μίτο της Αριάδνης», προκειμένου να προσεγγίσει τη δυναμική και τις κυρίαρχες τάσεις στο επίπεδο της αγοράς 
εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και όχι μόνο.

γράφει ο Αντώνης Κουρούκλης*

Ας ξεκινήσουμε από το πρόσφατο 
σχέδιο Μηταράκη για την επι-
κουρική ασφάλιση, ανεξάρτητα 

από τις ταλαντεύσεις και τους τακτικι-
σμούς της κυβέρνησης σχετικά με τον 
τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του. 
Σύμφωνα, λοιπόν, και με το πόρισμα 
σχετικής επιτροπής η οποία συστάθη-
κε –με τα περισσότερα μέλη της να α-

ποτελούν στελέχη ιδιωτικών επενδυ-
τικών και ασφαλιστικών εταιριών– σε 
γενικές γραμμές αυτό περιλαμβάνει:

1) Τη διατήρηση του ΕΤΕΑΕΠ ως 
κρατικού φορέα «διαχείρισης» και της 
νέας επικουρικής και την καθιέρωση ε-
νός νέου συστήματος ατομικών λογα-
ριασμών (από 1/1/2021). Οι εισφορές 
δηλαδή των ασφαλισμένων από την 

1/1/2021 δεν θα μπαίνουν στο σύστημα 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις 
συντάξεις των σημερινών δικαιούχων. 

2) Την ελεύθερη επιλογή για το νέο α-
σφαλισμένο, μεταξύ ιδιωτικών επενδυ-
τικών εταιριών και διαφορετικής βαθμί-
δας επενδυτικού ρίσκου, για τη διαχεί-
ριση του ατομικού του λογαριασμού. 

3) Την κάλυψη του ελλείμματος (δηλ. 

IΔΙωΤΙΚΟπΟΙηΣη 
προ των πυλών

Εντείνεται η επίθεση στα ασφαλιστικά  
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Φάκελλος
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ξεων) από τη μη καταβολή νέων εισφο-
ρών τόσο για τους σημερινούς συντα-
ξιούχους όσο και μελλοντικά για τους 
παλαιούς εργαζόμενους από τις σημε-
ρινές εισφορές των δεύτερων και από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς 
προς το παρόν άλλες διευκρινήσεις. 

Παρακάμπτουμε προς στιγμήν τόσο 
το πραγματικό γεγονός της ντε φάκτο 
παράδοσης της επικουρικής σε ιδιω-
τικά συμφέροντα, όσο και της ανασφά-
λειας που μοιραία θα δημιουργηθεί 
στους συνταξιούχους για τον τρόπο και 
το ύψος της χρηματοδότησης των επι-
κουρικών τους συντάξεων. Κρατάμε 
κυρίως τη μετάθεση στους ίδιους τους 
νέους ασφαλισμένους της αποκλει-
στικής ευθύνης για το ύψος της συ-
νταξιοδοτικής παροχής στο τέλος του 
εργασιακού τους βίου.

Αντίστοιχα στο νόμο Κατρούγκαλου, ε-
στιάζουμε στη βασική του «μεταρρυθμι-
στική» παράμετρο, δηλαδή στο διαχω-
ρισμό της κύριας σύνταξης σε «εθνική» 
(που εγγυάται το κράτος και χρηματοδο-
τεί ο κρατικός προϋπολογισμός) και σε 
«ανταποδοτική» (η οποία χρηματοδοτεί-
ται από τις ασφαλιστικές εισφορές). 

Προβάλλοντας λοιπόν –όπως έχει ή-
δη συζητηθεί– το σχέδιο Μηταράκη της 
επικουρικής στην ανταποδοτική του νό-
μου Κατρούγκαλου, τα δεδομένα για τη 
δεύτερη διαμορφώνονται ως εξής: 

•	Ατομικοί λογαριασμοί και αμιγώς 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τους νέ-
ους ασφαλισμένους (από την πρώτη του 
έτους που θα μπει σε εφαρμογή).

•	Χρηματοδότηση των ανταποδοτι-
κών συντάξεων των παλαιών συνταξι-
ούχων και ασφαλισμένων μέσω των α-
σφαλιστικών εισφορών.

Παρότι υπάρχουν δημοσιευμένες ειση-
γήσεις και προτάσεις –κυρίως πριν την 
κρίση– να αναλάβει και το κόστος των πα-
λαιών κύριων συντάξεων ο κρατικός προ-

ϋπολογισμός, κάτι τέτοιο μοιάζει ανεδα-
φικό. Επίσης, για όσους θεωρούν «πα-
ρατραβηγμένη» ή κινδυνολογική την ε-
φαρμογή ενός σχεδίου σαν αυτό που πε-
ριγράφουμε για τις κύριες συντάξεις, ε-
κτός όλων των άλλων, να θυμίσουμε ότι 
το άρθρο 11 του νόμου Κουτρουμάνη που 
μεταφέρθηκε αυτούσιο στο νόμο Κατρού-
γκαλου ορίζει πως «το ύψος των συντα-
ξιοδοτικών δαπανών για την εθνική, την 
αναλογική και την επικουρική σύνταξη, 
προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύ-
ξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του 
ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009». Είναι 
βέβαια το χαμηλότερο ποσοστό σε ολό-
κληρη της Ευρώπη και δεδομένου ότι το 
ποσοστό αύξησης των συνταξιούχων δυ-
νητικά θα διαμορφωθεί σε πολύ υψηλό-
τερα επίπεδα, ουσιαστικά συμπιέζει τα 
περιθώρια στήριξης του συστήματος από 
τον κρατικό προϋπολογισμό στα όρια της 
κάλυψης της εθνικής σύνταξης (στο ίδιο 
άρθρο υπάρχει και πρόβλεψη για αύξη-
ση των ορίων ηλικίας, προκειμένου να συ-
γκρατηθεί χαμηλότερα η αύξηση του πο-
σοστού των συνταξιούχων). Επίσης όλα 
τα παραπάνω συνδέονται με ιδιαίτερα αι-
σιόδοξες παραδοχές και προϋποθέσεις, 
όπως θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για 
ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό 
διάστημα κλπ. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως η συ-
ζήτηση για το μέλλον των συντάξεων 
έχει δύο σκέλη:

✒ Το πρώτο αφορά στις νέες και 
στους νέους που ακόμη δεν έχουν μπει 
στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτούς η κρα-
τική μέριμνα είναι ξεκάθαρο πως θα πε-
ριοριστεί στο ύψος της εθνικής σύντα-
ξης (πιθανότατα σε υποπολλαπλάσιο της 
σημερινής, αφού εκτός από την εισαγω-
γή εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων, 
είναι αμφίβολο αν θα συγκεντρώνουν στο 
τέλος του εργασιακού τους βίου τις ελά-
χιστες ασφαλιστικές προϋποθέσεις προ-
κειμένου να λάβουν ολόκληρο το ποσό). 
Όσο για το ανταποδοτικό κομμάτι της σύ-
νταξης, όπως είπαμε και παραπάνω, η 
ευθύνη θα ανήκει σ’ αυτούς –τους εν δυ-
νάμει «ατομικούς επενδυτές», όπως α-
ναφέρονται– δίχως την παραμικρή δικλί-
δα ασφαλείας. Η απάντηση στο ερώτη-
μα, γιατί χρειάζεται να εμπλέκεται το 
κράτος, δηλαδή οι πολιτικές ηγεσίες, δι-
αμεσολαβώντας τη συγκεκριμένη διαδι-
κασία είναι ότι το «μάντρωμα» και η «κα-
θοδήγηση» του συνόλου των ασφαλισμέ-
νων υπέρ συγκεκριμένων κάθε φορά ι-
διωτικών συμφερόντων θεωρούν πως εί-
ναι δική τους αποστολή (και προνόμιο).

✒ Το δεύτερο σκέλος αφορά στους ση-
μερινούς συνταξιούχους, καθώς και σε ό-
λους τους σημερινούς εργαζόμενους. Με 
βάση όσα αναφέραμε, το ύψος της σύντα-
ξης σταδιακά θα διαμορφωθεί με βάση 
το άθροισμα της εθνικής και της ανταπο-
δοτικής, η οποία όμως θα στηρίζεται όλο 
και λιγότερο από το κρατικό ταμείο. Επο-
μένως το κρίσιμο μέγεθος είναι οι ασφα-
λιστικές εισφορές και κυρίως η δυναμι-
κή τους από δω και πέρα, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο την πολιτική βούληση και την 
πίεση των οικονομικών συμφερόντων που 
τις υπονομεύουν, όσο και τις μεσοπρόθε-
σμες, δομικές κυρίως εξελίξεις, στην ί-
δια την αγορά εργασίας. Μ’ αυτό θα ασχο-
ληθούμε από εδώ και κάτω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δε-
δομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 
σημερινές ασφαλιστικές εισφορές ερ-
γοδότη, μισθωτού εργαζόμενου, ελεύ-
θερου επαγγελματία, αυτοαπασχολού-
μενου, αγρότη και ναυτικού, καλύπτουν 
περίπου το 70% των σημερινών ανα-
γκών χρηματοδότησης της ανταποδοτι-
κής σύνταξης. Όχι και τόσο άσχημα, θα 
αναφωνούσε κάποιος «αισιόδοξος» βά-
ζοντας στο τραπέζι της συζήτησης τους 
βασικούς παράγοντες, οι οποίοι θεω-
ρητικά θα βελτίωναν περαιτέρω τη συ-
γκεκριμένη επίδοση, όπως τη μείωση 
της ανεργίας, την αναπτυξιακή προο-
πτική, την αύξηση των μισθών, τον πε-
ριορισμό της εισφοροδιαφυγής κλπ. Εί-
ναι όμως έτσι τα πράγματα; Ας το δού-
με, όσο πιο συνοπτικά γίνεται:

1) Η αντικατάσταση θέσεων σταθε-
ρής και μόνιμης εργασίας από ελαστι-
κές μορφές απασχόλησης στερούν ή-
δη τουλάχιστον 1,5 δις το χρόνο από το 
σύστημα και η διαδικασία όχι μόνο δεν 
αντιστρέφεται αλλά επιταχύνεται («ε-
πιχειρηματικά πάρκα» ονόμασαν τις 
ειδικές οικονομικές ζώνες στο πρό-
σφατο πολυνομοσχέδιο). 

2) Το σημερινό επίπεδο ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου 
(13,33% & 6,67% επί του μισθού του ερ-
γαζόμενου) έχει ήδη εξαγγελθεί από τη 
σημερινή κυβέρνηση πως θα μειωθεί 
κατά 5 μονάδες έως το 2023. (Υποτίθε-
ται πως θα μειωθεί το τμήμα των εισφο-
ρών που αφορά στις κρατήσεις υπέρ Ο-
ΑΕΔ, δηλαδή τη χρηματοδότηση του ε-
πιδόματος ανεργίας, των προγραμμάτων 
των τέως ΟΕΚ, ΟΕΕ κλπ. Ουσιαστικά δη-
λαδή θα απονεκρώσουν το συγκεκριμέ-
νο Οργανισμό. Να τονίσουμε ότι το 2012 
κατάργησαν σε μια νύχτα τον ΟΕΚ και τον 
ΟΕΕ, προκειμένου να απαλλάξουν τους 
εργοδότες από την καταβολή εισφορών, 
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τις οποίες πλέον καταβάλλουν μόνο οι 
εργαζόμενοι.) Τον «τόνο» όμως στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση δίνει ο ΣΕΒ, σε 
κάθε μηνιαίο δελτίο του οποίου δεν λεί-
πει η απαίτηση για δραστικότερο περιο-
ρισμό των εργοδοτικών εισφορών, φτά-
νοντας ακόμη και στην κατάργησή τους, 
στη βάση της μείωσης του «μη μισθολο-
γικού κόστους» (άλλο τεράστιο ψευδοϊ-
δεολόγημα, το οποία όμως θα παρακά-
ψουμε).

3) Οι ατομικές εισφορές των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολού-
μενων κλπ έχουν ήδη μειωθεί από το 
20% στο 13,33% με απόφαση της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, ενώ με βάση 
τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ επι-
βάλλεται να περιοριστούν στο 6,67%. 
(Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους 
δημιουργίας του ΕΦΚΑ, αφού με εισφο-
ρές ύψους 6,67% η διατήρηση π.χ. του 
πρώην ΟΑΕΕ θα σήμαινε πως η αντα-
ποδοτική του σύνταξη θα περιορίζονταν 
κατά μέσο όρο στα 100 ευρώ!).

4) Ακόμη κι αν υποθέσουμε σταθε-
ρούς και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
μείωση της ανεργίας και αύξηση μι-
σθών, η συνεισφορά των νέων εργαζό-
μενων στο σύστημα θα είναι μηδενική, 
αφού οι εισφορές τους θα διοχετεύο-
νται στους ατομικούς τους λογαρια-
σμούς (για τους παλαιούς εργαζόμε-
νους το ποσό της πιθανής μείωσης των 
εισφορών τους υπολογίζουν οτι θα δα-
πανηθεί σε ιδιωτικά ασφαλιστικά συμ-
βόλαια, προκειμένου να αναπληρώ-
σουν τις απώλειες από τη χαμηλότερη 
πλέον δημόσια σύνταξη).

Η παραπάνω ωστόσο αναφορά, ακό-
μη κι αν δεν περιελάμβανε τη μείωση 
των εισφορών και την εφαρμογή κεφα-
λαιοποιητικού συστήματος για τους νέ-
ους εργαζόμενους –ή σύστημα «νοητής 
κεφαλαιοποίησης» για τους παλιούς– 
αποτελεί μια προσέγγιση με τα μάτια 
στραμμένα στο παρελθόν. Αγνοεί παντε-
λώς τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας και στην ίδια τη σφαί-
ρα της παραγωγικής διαδικασίας, θεω-
ρώντας εφικτή τη βιωσιμότητα και τη 
σταθερότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος που αναφέραμε, όπως και το υ-
φιστάμενο επίπεδο παροχών. (Οι ίδιοι 
βέβαια θεωρούν αυτονόητες και ασφα-
λείς τις υψηλές αποδόσεις από το τζο-
γάρισμα των εισφορών της επικουρι-
κής, με τα επιτόκια να βρίσκονται σε αρ-
νητικό έδαφος!). Εμείς όμως προτιμού-
με να εκφράσουμε την πραγματικότητα 
–ίσως θολά και ατελώς– παρά να συ-
ντηρήσουμε μια ψευδαίσθηση. 

Θεωρώντας, λοιπόν, σαν βασική με-
ταβλητή στήριξης και ενίσχυσης του συ-
στήματος τις ασφαλιστικές εισφορές, 
οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται 
από τα επίπεδα σταθερής απασχόλη-
σης (παρακάμπτουμε τους μισθούς), ας 
δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Να 
επισημάνουμε μόνο ότι το θέμα της α-
γοράς εργασίας είναι τεράστιο και πο-
λύπλευρο. Η δική μας αναφορά είναι 
κατά κάποιο τρόπο «θεματική» και α-
κροθιγώς εξετάζει το ζήτημα, στη βά-
ση βέβαια μιας αφαίρεσης που πάντως 
θεωρούμε ρεαλιστική.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγο-
νός ότι το επόμενο κύμα ψηφιακής πα-
γκοσμιοποίησης και καινοτομίας θα 
θέσει υπό αμφισβήτηση τη μεσαία τά-
ξη στις αναπτυγμένες χώρες. Ένα τε-
ράστιο κύμα υποκατάστασης της εργα-
σίας από την αυτοματοποίηση και τη 
ρομποτική πρόκειται να λάβει χώρα 
μέχρι τα τέλη της επόμενης δεκαετί-
ας, όχι μόνο στη χαμηλή αλλά και στη 
μεσαία και σταδιακά στην υψηλή εξει-
δίκευση, όχι μόνο στον πρωτογενή το-
μέα και στη μεταποίηση, αλλά και στις 
υπηρεσίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 
47% των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ α-
ντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο αντικατά-
στασης από ρομπότ και άλλες μορφές 
αυτοματοποίησης, ενώ το 19% αντιμε-
τωπίζει μεσαίο βαθμό κινδύνου (βλέ-
πε επίσης ιστοσελίδα ΣΕΒ – σχετικό 
άρθρο 17/10/2019 που εμφανίζει όπως 
είναι λογικό «στρογγυλεμένη» την κα-
τάσταση αλλά έχει ενδιαφέρον).

Με βάση τα παραπάνω, ακόμη κι αν 
δεν λάβουμε υπόψη μας τις «καταιγι-
στικές» εξελίξεις σε άλλα επιστημονι-
κά (γονιδιωματική, γενετική και οι πρα-
κτικές εφαρμογές τους, κλπ) ή οικονο-
μικά πεδία (κωδικοποίηση χρήματος, 
αγορών, τραπεζικής), οι οποίες εκτός 
των άλλων τεράστιων και κρίσιμων με-
ταβολών προσδίδουν σταδιακά έναν «ε-
λίτ» χαρακτήρα στη σταθερή και μόνι-
μη εργασία, οι τάσεις και οι κατευθύν-
σεις στον όγκο και στην ποιότητα της 
συνολικής απασχόλησης μοιάζουν ανα-
πότρεπτες. Η μονοσήμαντη σχέση των 
περιορισμένων θέσεων που θα προ-
σφέρει η υπό συρρίκνωση (ποσοτική 
και ποιοτική) αγορά εργασίας με την κα-
ταβολή ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα 
μπορεί σε καμιά περίπτωση να συντη-
ρήσει κανένα ασφαλιστικό σύστημα.

Είναι προφανές ότι θα «αναβαθμι-
στεί» πλέον ο ρόλος της εθνικής σύ-
νταξης και η ανταποδοτική θα περιο-
ριστεί στα επίπεδα της σημερινής επι-

κουρικής ή των μερισμάτων των μετο-
χικών ταμείων. 

Θα μπορούσαμε βέβαια να προτείνα-
με από τη μεριά του εργατικού κινήμα-
τος τη διεκδίκηση και εφαρμογή νέων ό-
ρων αναδιανομής υπέρ των συνταξιοδο-
τικών ταμείων ή άλλων μεταβολών υπέρ 
της εργασίας (φόρο επί των κερδών, μεί-
ωση εργάσιμου χρόνου με τις ίδιες απο-
δοχές κλπ). Δυστυχώς όμως η υιοθέτη-
ση τέτοιων προτάσεων δεν βρίσκεται 
στην ατζέντα των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών οι οποίες περιμένουν την «ανάπτυ-
ξη» (ο Παναγόπουλος με τον ΣΕΒ ετοι-
μάζουν επαγγελματικό ταμείο!).

Το χειρότερο όμως είναι πως αρνού-
νται ή αδυνατούν να αντικρύσουν την 
πραγματικότητα, τις τεράστιες αντιφά-
σεις και κυρίως την επικίνδυνη περι-
στροφή της σπείρας-δίνης στην οποία 
βρίσκεται ο κόσμος της εργασίας. 

Έστω και με τον αμήχανο τρόπο που 
το αντιλαμβάνεται και το εκφράζει ο κα-
θηγητής του MIT Έρικ Μπρινιόλσον: «Το 
μεγάλο παράδοξο της εποχής μας: Η 
παραγωγικότητα βρίσκεται σε επίπεδα 
ρεκόρ, η καινοτομία ποτέ άλλοτε δεν κι-
νούνταν με ταχύτερους ρυθμούς και 
παρ’ όλα αυτά βλέπουμε το μέσο εισό-
δημα να μειώνεται και τις θέσεις εργα-
σίας να ελαττώνονται. Οι άνθρωποι μέ-
νουν πίσω επειδή η τεχνολογία προο-
δεύει ταχύτατα, ενώ οι θεσμοί μας δεν 
ακολουθούν το ρυθμό της». Πόσο πιο 
μακριά να το πάει ο Αμερικανός; 

Είναι βέβαια ζητήματα τα οποία –όσο 
κι αν φαίνεται παράξενο σε κάποιους ή 
εάν σκόπιμα το παραβλέπουν– τέθηκαν 
150 χρόνια πριν. Εμείς όμως κλείνοντας 
εδώ, θα περιοριστούμε στην παράθεση 
των παρακάτω προβληματισμών: 

1) Σε ποιο βαθμό και με ποια έντα-
ση οι συγκεκριμένες αλλαγές στην α-
γορά εργασίας, θα επηρεάσουν δυνη-
τικά αυτό που περιγράφουμε –έστω και 
αφαιρετικά – σαν «ταξική συνοχή»;

2) Η πραγματική αποξένωση και ο 
αποκλεισμός τεράστιων μαζών από τα 
ίδια τα μέσα παραγωγής και την εργα-
σία, θ’ αφήσει ανεπηρέαστες τις πα-
ραγωγικές σχέσεις; (εννοούμε το ου-
σιαστικό τους περιεχόμενο και όχι την 
υπαρκτή, αλλά αφηρημένη αντίθεση 
κεφαλαίου – εργασίας)

3) Θα επιμείνουμε ακόμα σε ερμη-
νείες και προσεγγίσεις τελεολογικού 
χαρακτήρα; 
Η βαρβαρότητα είναι «εντός των τειχών».
 * Ο Α. Κουρούκλης είναι Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών 
Κοινωνικής Πολιτικής
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«Το Κράτος έχει συνέχεια» 
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ συνεχίζει  
την αντιασφαλιστική επίθεση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Ε ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των 

ΕΛΜΕ δηλώνει την αντίθεσή της σε κάθε προ-

σπάθεια ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Α-

σφάλισης και στη μετατροπή του αναδιανε-

μητικού χαρακτήρα της σε κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα.
Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρή-

σει σε αυτές τις αρνητικές για τους εργαζόμε-

νους αλλαγές. 
6/11/2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (2/11/19)

Εναντίωση σε κάθε προσπάθεια 

ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Κυβέρνηση 
της ΝΔ δεν 
έχει κρύψει 

τις προθέσεις της 
για τη νέα επίθεση 
που ετοιμάζει ενά-

ντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. 
Μετά και την απόφαση του ΣτΕ σε ό,τι αφορά τη συνταγ-
ματικότητα του τελευταίου αντιασφαλιστικού νόμου [νό-
μος Κατρούγκαλου], φρόντισε με αλλεπάλληλες δηλώ-
σεις Υπουργών και τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Εξα-
χρείωσης, να την αξιοποιήσει προκειμένου να προβάλ-
λει ακόμα πιο επιθετικά το «Νέο Ασφαλιστικό» που 
ετοιμάζεται να προωθήσει.

Τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας;
Ακριβώς όπως συνέβαινε με προηγούμενες αποφά-

σεις δικαστηρίων (δες αποφάσεις για επιστροφή δώ-
ρων), δεν αναιρούνται οι δραματικές περικοπές σε κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις στους «παλιούς» συντα-
ξιούχους, η αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, η αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, η αύξηση από τα 35 
στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην 
πλήρη σύνταξη, η μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων 
μετά το Μάη του 2016 κλπ. Το ΣτΕ διατυπώνει ενστάσεις 

όσον αφορά στη συγκρότηση και τη λειτουργία του Ενι-
αίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ), ανα-
φέροντας ότι δεν υπήρξε σχετική αναλογιστική μελέτη 
για τη βιωσιμότητα του κλάδου της επικουρικής ασφά-
λισης και ότι, σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 και όσα 
προβλέπει για το ύψος των επικουρικών συντάξεων, δεν 
εξασφαλίζεται η επάρκεια των παροχών, δηλαδή των χο-
ρηγούμενων συντάξεων. 

Ποιο είναι όμως το σχέδιο της Κυβέρνησης;
Η Κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέο ασφα-

λιστικό τύπου Χιλής, με ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης και τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα εί-
ναι η Εθνική Σύνταξη «εγγυημένη για όλους» (380 €), 
ο δεύτερος πυλώνας οι επικουρικές συντάξεις των 
επαγγελματικών Ταμείων. Κάθε εργαζόμενος θα πλη-
ρώνει εισφορές ώστε να σχηματιστεί ένας «ατομικός 
κουμπαράς». Τις εισφορές των ατομικών κουμπαράδων 
θα τα διαχειρίζεται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφά-
λισης (ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο «θα αξιοποιεί» τα χρήματα των 
εργαζομένων επενδύοντάς τα σε χρηματιστηριακές εται-
ρείες, μετοχές κλπ. Ο τρίτος πυλώνας θα είναι η ασφά-
λιση σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Για να μπο-
ρέσουν οι εργαζόμενοι να εξοικονομήσουν εισόδημα, 
ώστε να ασφαλιστούν στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα, η 
Κυβέρνηση υπόσχεται μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που πληρώνουμε για τον πρώτο πυλώνα, την εθνική 
Σύνταξη. Φυσικά αυτό είναι ομολογία της πρόθεσης για 
νέα μείωση συντάξεων ακόμα και της Εθνικής Σύνταξης 
(300€)(...) Το σχέδιό τους είναι παλιό, δοκιμασμένο και 
αποτυχημένο...

Ποιους αφορά το νέο ασφαλιστικό;
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να θολώσει τα νερά υποσχό-

μενη ότι το νέο ασφαλιστικό θα αφορά μόνο τους νέους 
εργαζόμενους. Λέει όμως για άλλη μια φορά ψέματα. Αν 
οι νέοι εργαζόμενοι ενταχτούν στο νέο ασφαλιστικό, 
ποιος θα πληρώσει το εφάπαξ και τις επικουρικές συ-
ντάξεις των παλιών εργαζόμενων, οι οποίοι θα αρχίσουν 
κατά χιλιάδες να συνταξιοδοτούνται μετά το 2021; Είναι 
φανερό ότι οι νέοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν, αφού δου-
λέψουν για 40-42 χρόνια, να μην πάρουν σύνταξη και οι 
παλιοί εργαζόμενοι να χάσουν εντελώς όσα έχουν πλη-
ρώσει ως τώρα!

Ετοιμάζουν επίσης και νέα αύξηση των ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης από το 2021, λόγω της αύξησης 
του προσδόκιμου ζωής, στα 68, 69 και 72! Πρόκειται 
για την ενεργοποίηση της ρήτρας του πρώτου μνημονί-
ου (ν.3863/2010) που προβλέπει ότι από 1/1/2021 τα 
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όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλισμένους, δηλαδή τους παλιούς (μέχρι το 1992) και νέ-
ους (από 1/1 /1993) θα μεταβάλλονται ανά τρία χρόνια, με βάση 
την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των συνταξιούχων άνω 
των 65 ετών. Σε αυτό εξάλλου συναινεί και η τελευταία έκθε-
ση του ΟΟΣΑ, η οποία σημειώνει ότι περισσότερη δουλειά, μι-
κρότερη σύνταξη για περισσότερα χρόνια θα είναι το ασφαλι-
στικό μοντέλο που αναμένεται να επικρατήσει για τους πολίτες 
όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά σχεδόν όλων των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ, εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Ειδικότε-
ρα, προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, 
σταδιακά, στα 72 έτη από το 2021 έως το 2060 με βάση την ισχύ-
ουσα νομοθεσία η οποία συνδέει το προσδόκιμο ζωής με την 
έξοδο από την εργασία.

Η αλλαγή αυτή στα όρια ηλικίας θα επηρεάσει όλες τις ηλικί-
ες συνταξιοδότησης που ισχύουν από 19/8/2015 και θα οδηγή-
σει, για παράδειγμα, όσους θα έβγαιναν στα 62, στα 63, ενώ όσοι 
θα αποχωρούσαν με λίγα έτη στο 67ο έτος θα έχουν επιβάρυν-
ση ορίου ηλικίας με έξοδο στα 67,5 ή και στα 68, ανάλογα με το 
πόσο έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Οι ασφαλισμένοι μά-
λιστα που έχουν μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης και έχουν 
κατοχυρώσει την έξοδο πριν από τα 62 και πριν από τα 67, κιν-
δυνεύουν να παρασυρθούν από τις αλλαγές αν δεν έχουν απο-
χωρήσει πριν την 1η/1/2021. Η πρόβλεψη αναφέρει αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2021 και από τα 67 
που είναι σήμερα για πλήρη σύνταξη θα διαμορφωθούν στα 69 
και στα 72. Για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο δι-
άστημα 2020-2030, το όριο ηλικίας εξόδου θα είναι στα 69 για 
την πλήρη σύνταξη και στα 64 για μειωμένη! (...)

 

Ορισμένα βασικά σημεία του προτεινόμενου νέου συστήματος:

• Εισάγει την υποχρεωτική κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση ως υποχρεωτικό καθε-

στώς ασφάλισης για όλους τους νεοεισερχόμενους και πρωτοασφαλιζόμενους στην αγορά εργα-

σίας από την 1.1.2021.
• Oι εισφορές προτείνεται να είναι στα ίδια επίπεδα (6,5%) για μισθωτούς και ελεύθερους επαγ-

γελματίες και να εισπράττονται από το ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο θα τις κατανέμει στους ατομικούς λο-

γαριασμούς των ασφαλισμένων, ενώ θα επενδύονται από διαχειριστές, στους οποίους, εκτός από 

τις ΑΕΔΑΚ, θα μπορούν να είναι απευθείας οι τράπεζες ή οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, με τη μορ-

φή του outsourcing.
• Το όριο ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης θα κυμαίνεται από το 62ο έτος και άνω, ενώ 

δικαίωμα προκαταβολής περίπου στο 25% δίνεται μόνο έξι μήνες ή ένα χρόνο πριν από τη συντα-

ξιοδότηση.
• Αγνωστη παραμένει η τύχη των εφάπαξ και των Ταμείων τους.

• Το νέο Ταμείο θα αρχίσει να εμφανίζει ελλείμματα από την επόμενη δεκαετία και δεν αποκλεί-

εται οι νέοι ασφαλισμένοι να εισφέρουν περισσότερα για τις συντάξεις των παλαιών, εάν χρεια-

στεί. Αλλωστε δεν υπάρχει ακόμα αναλογιστική μελέτη για το ΕΤΕΑΠ.

«Εργο της Ο.Ε. αποτέλεσε η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για τη μετάβαση σε ένα νέο 

σύστημα υποχρεωτικής κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα».
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Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κρύψει τις προθέσεις 
της για τη νέα επίθεση που ετοιμάζει ενάντια στα 
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Μετά 

και την απόφαση του ΣτΕ σε ό,τι αφορά τη συνταγματικό-
τητα του τελευταίου αντιασφαλιστικού νόμου [νόμος Κα-
τρούγκαλου], φρόντισε να την αξιοποιήσει προκειμένου 
να προβάλει ακόμα πιο επιθετικά το «Νέο Ασφαλιστικό» 
που ετοιμάζεται να προωθήσει. Αξίζει εδώ να σημειωθεί 
ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορεί να αμφισβητούν κάποιες 
παραμέτρους του νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016), 
εντούτοις αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον πυρήνα 
του, όλες δηλαδή τις ανατροπές σε βάρος συνταξιούχων 
και ασφαλισμένων που ενσωμάτωνε ο νόμος, ως απόλυ-
τη συνέχεια όλων των προηγούμενων. Έτσι λοιπόν, ακρι-
βώς όπως συνέβαινε με προηγούμενες αποφάσεις δικα-
στηρίων, δεν αναιρούνται οι δραματικές περικοπές σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις στους «παλιούς» συ-
νταξιούχους, η αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, η 
αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, η αύξηση από τα 
35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην 
πλήρη σύνταξη, η μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων 
μετά το Μάη του 2016 κλπ. Ενστάσεις διατυπώνει το ΣτΕ 
όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Ενιαί-
ου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ), αναφέ-
ροντας ότι δεν υπήρξε σχετική αναλογιστική μελέτη για 
τη βιωσιμότητα του κλάδου της επικουρικής ασφάλισης 
και ότι, σύμφωνα με το νόμο 4387 και όσα προβλέπει για 
το ύψος των επικουρικών συντάξεων, δεν εξασφαλίζεται 
η επάρκεια των παροχών, δηλαδή των χορηγούμενων συ-
ντάξεων. Με εφαλτήριο λοιπόν το συγκεκριμένο σημείο 
της απόφασης, η κυβέρνηση στοχεύει κυρίως ενάντια στις 
επικουρικές και προβάλλει ως «λύση» την παραπέρα ι-
διωτικοποίηση. Αμέσως μετά την έκδοσή της ο Βρούτσης 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προετοιμαζόμαστε μεθοδικά 
ώστε να οικοδομήσουμε πάνω στις αποφάσεις της Δικαι-
οσύνης ένα δίκαιο, βιώσιμο και ανταποδοτικό ασφαλιστι-
κό σύστημα». Αντίστοιχα, όπως έσπευσε να επιχειρημα-
τολογήσει ο αρμόδιος υφυπουργός Μηταράκης, η ιδιω-
τικοποίηση, η παράδοση δηλαδή των εισφορών των α-
σφαλισμένων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και 
στα διάφορα «επενδυτικά funds» προφυλάσσει τους α-
σφαλισμένους από τον κίνδυνο να έχεις βάλει «τα αυγά 
σε ένα καλάθι»! Επιδιώκουν να παρουσιάσουν την ιδιω-
τικοποίηση της Ασφάλισης ως «επιλογή», η οποία θα δο-
θεί στους ασφαλισμένους για να «επενδύουν» τις εισφο-
ρές τους και να έχουν τον «ατομικό τους κουμπαρά» που 
θα τον κάνουν ό,τι θέλουν, σε αντιδιαστολή με το δημό-
σιο σύστημα συντάξεων που είναι «ανελεύθερο» και τους 
στερεί μια τέτοια δυνατότητα. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, με την παραπέρα ιδιωτι-

κοποίηση της Ασφάλισης -σε αυτήν τη φάση, των επικου-
ρικών συντάξεων- με την παραπέρα ενίσχυση των λεγόμε-
νων επαγγελματικών ταμείων και του τρίτου πυλώνα των 
προγραμμάτων της αμιγώς ιδιωτικής ασφάλισης, αυτό που 
επιδιώκεται δεν είναι ούτε η «ασφάλεια» των γηρατειών, 
ούτε η «ελεύθερη επιλογή» των ασφαλισμένων. Πρόκειται 
για σχέδιο που υπηρετεί την ικανοποίηση της βασικής στό-
χευσης παγκοσμίως των τραπεζοασφαλιστικών και επεν-
δυτικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν στην απαξίωση 
του δημόσιου συστήματος ασφάλισης, για να μπορούν μέσα 
από ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης να βάλουν χέρι στις α-
σφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να αυξήσουν 
ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους, ενώ ταυτόχρονα πρό-
κειται για ένα σύστημα που οι ασφαλισμένοι θα ξέρουν τι 
εισφορές θα δίνουν, αλλά δεν θα ξέρουν αν και πόση σύ-
νταξη θα πάρουν. Όσο κι αν τα αποσιωπούν δεν καταφέρ-
νουν να σβήσουν γεγονότα, όπως οι χρεοκοπίες μεγάλων ι-
διωτικών ασφαλιστικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο και στην 
Ελλάδα, ακόμα και διεθνών κολοσσών, που οδήγησαν εκα-
τομμύρια ανθρώπους να χάσουν τις συντάξεις τους και σε 
μια νύχτα να βρεθούν χωρίς κανένα στήριγμα στα γηρατειά 
τους. Ταυτόχρονα μιλούν για κίνδυνο «μη βιωσιμότητας της 
Κοινωνικής Ασφάλισης», την ίδια ώρα που σχεδιάζουν νέα 
μείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών στην κύρια 
ασφάλιση. Αποκλειστική επιδίωξη της νέας παρέμβασης 
δεν είναι άλλη από την υφαρπαγή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και τη διοχέτευσή τους σε επενδυτικά κεφάλαια προς 
ασφαλιστικές εταιρείες και σε αγορά ιδιωτικών ασφαλιστι-
κών “προϊόντων”, γεγονός που θέτει τελικά σε μεγάλο κίν-
δυνο τις μελλοντικές συντάξεις. 

Την επιδίωξη αυτή επιβεβαιώνουν και “οι θέσεις για την 
αναδιοργάνωση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Ελλά-
δα” που εκπόνησε μια λεγόμενη “επιτροπή σοφών”, που 
συγκρότησε το υπουργείο Εργασίας στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου και ταχύρυθμα εκπόνησε ένα “πόρισμα” ιδιωτικοποίη-
σης της επικουρικής ασφάλισης. Από το περιεχόμενο του 
πορίσματος που ήλθε στο φως της δημοσιότητας γίνεται 
ολοκάθαρο πως το κυβερνητικό σχέδιο είναι να χρησιμο-
ποιηθεί το σημερινό Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ) σαν όχημα για να απο-
κτήσει η επικουρική ασφάλιση πλήρη κεφαλαιοποιητικό 
χαρακτήρα και η επικουρική σύνταξη να μετατραπεί σε πα-
ροχή χαμηλού, μεσαίου και υψηλού επενδυτικού κινδύνου 
(!), από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες θα 
συνάπτει συμβάσεις το ΕΤΕΑΠ, που θα συγκεντρώνει τις 
ασφαλιστικές εισφορές. 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ! ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ η 
ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΥ 

Ζ Η Τ Η Μ Α  Ζ Ω Η Σ  Κ Α Ι  Θ Α Ν ΑΤ ΟΥ  για τους εργαζόμενους 
η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλισης

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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Το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
είναι πάλι ΕΔΩ!

Με δικαστικές αποφάσεις και κυβερνητικές ανακοινώσεις ανοίγει 
για μια ακόμα φορά το ασφαλιστικό ζήτημα. Κάθε φορά που 

ανοίγει η συζήτηση αυτή εργαζόμενοι και συνταξιούχοι νοιώθουν 
μεγάλη ανησυχία για το τι πρόκειται να συμβεί και είναι δίκαιοι οι 

φόβοι τους, αφού εδώ και δεκαετίες όλες οι παρεμβάσεις που 
έγιναν ήταν οδυνηρές για τους ασφαλισμένους.

Να υπενθυμίσουμε επιγραμματικά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη με το νόμο Σιούφα, στις αρχές της δεκαετίας του 
90, που αύξησε τα χρόνια δουλειάς, επέβαλε εισφορές στους 
εργαζόμενους του δημοσίου για την κύρια σύνταξη και έβαλε περιορισμούς στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το διαβόητο ασφαλιστικό Γιαννίτση προκάλεσε πολιτικό 
σεισμό και έβγαλε στο δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, πράγμα που ανάγκασε την κυβέρνηση 
Σημίτη να το αποσύρει, έστω και προσωρινά. Η επιβολή των μνημονίων, τέλος, έφερε σαρωτικές αλλαγές 

σε βάρος εργαζομένων και συνταξιούχων, με πρωτοφανείς περικοπές σε μισθούς,  
συντάξεις και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα νόμο έκτρωμα (γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου) που με 
πρωτοφανή κυνικότητα κατακρεουργούσε για μια ακόμα φορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα. Στην πορεία ακόμα και η ίδια αναγκάστηκε να αναστείλει κάποιες απ’ τις διατάξεις του, 

αισθανόμενη τη πολιτική της συντριβή αν επέμενε στην πλήρη εφαρμογή του. Ο νόμος Κατρούγκαλου 
έμεινε και είναι δαμόκλειος σπάθη για τους συνταξιούχους, όπως θα εξηγήσουμε.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα αλλαγή σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης της ΝΔ.
Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα πλέον ουσιώδη ζητήματα που έχουν προκύψει απ’ την εφαρμογή 

της αντιασφαλιστικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και από τη νέα επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ.

γράφει ο Γιώργος Σόφης

1. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες για 
την κρίση των ασφαλιστικών ταμείων;

Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι 
στη διάρκεια των χρόνων δουλειάς 
τους έχουν κρατήσεις για να εξασφα-
λίσουν μετά το τέλος του εργασιακού 
τους βίο ένα ποσό με το οποίο θα κα-
ταφέρουν να επιβιώσουν. Με τον τρό-
πο αυτό εξασφαλίζεται η κύρια και η 
επικουρική σύνταξη και η ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη. Αν και οι ερ-
γαζόμενοι με συνέπεια καταθέτουν 
τις εισφορές τους, το κράτος που δι-
αχειρίζεται τα αποθεματικά των τα-
μείων ορίζει μονομερώς κάθε φορά 
τις συντάξεις, με κριτήρια που καθο-
ρίζονται με άλλους όρους απ’ αυτούς 
που υποτίθεται ότι θα έπρεπε, ανά-

λογα με τις ανάγκες αλλά και τις ει-
σφορές των εργαζομένων.

Η λεηλασία των αποθεματικών των 
ταμείων, η διαρκής μείωση των ασφα-
λιστικών παροχών είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με την αύξηση των εισφορών 
των εργαζομένων. Το βασικό πλαίσιο 
της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής 
πολιτικής των κυβερνήσεων στηρίζε-
ται στην αρχή της διαρκούς μείωσης 
των παροχών προς τους συνταξιού-
χους. Με κύριο γνώμονα την αύξηση 
του καπιταλιστικού κέρδους, μειώνο-
νται οι εισφορές των εργοδοτών, ελα-
στικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, 
αυξάνει η ανασφάλιστη εργασία, με ο-
δυνηρές συνέπειες στα δικαιώματα ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων. 

Σε συνθήκες όξυνσης της καπιταλι-
στικής κρίσης σαν αυτή που βιώσαμε 
και συνεχίζουμε να βιώνουμε απ’ το 
2008, το χτύπημα των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων γίνεται ακόμα πιο άγριο, 
με λεηλασία των συντάξεων και με κα-
τάργηση βασικών άλλων ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, που αφορούν κατά κύ-
ριο λόγο στον τομέα της ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης. Αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά με αφορμή τη συζήτη-
ση που γίνεται γύρω απ’ το σκάνδαλο 
της Novartis, ότι όλοι ομολογούν ότι 
στα χρόνια της κρίσης μειώθηκε δρα-
ματικά το κόστος της δημόσιας δαπά-
νης για την υγεία, σε ποσοστό που ξε-
περνάει το 45%, όμως αποκρύπτουν το 
γεγονός ότι αυξήθηκε επίσης κατακό-
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χρήματα που πληρώνουν εργαζόμενοι 
και συνταξιούχοι, τόσο εξαιτίας της αύ-
ξησης της συμμετοχής των ασφαλισμέ-
νων (ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε συμμετοχή 6% 
στους συνταξιούχους), όσο και απ’ το 
γεγονός ότι πληθώρα φαρμάκων και ε-
ξετάσεων έπαψε να παρέχεται απ’ το 
δημόσιο σύστημα υγείας. 

2.  Ο νόμος Κατρούγκαλου και οι δρα-
ματικές επιπτώσεις στις συντάξεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, ακολουθώ-
ντας πιστά τις εντολές των «θεσμών», 
δηλαδή εφαρμόζοντας πιστά την πολι-
τική των μνημονίων, δημιούργησε έναν 
νόμο έκτρωμα, με μοναδικό στόχο να 
κατακρεουργήσει τις συντάξεις για μια 
ακόμα φορά. Επαναπροσδιόρισε έτσι 
τον υπολογισμό των συντάξεων, οδη-
γώντας τούς συνταξιούχους μετά το 
Μάη του 2016 σε μειώσεις που άγγι-
ζαν ακόμα και το 30%. Για τους παλιούς 
ασφαλισμένους, αυτούς που είχαν βγει 
στη σύνταξη πριν το 2016, με τον επα-
ναπροσδιορισμό των συντάξεων δημι-
ούργησε τη λεγόμενη προσωπική δια-
φορά, η οποία με την πάροδο των χρό-
νων θα εξαφανίζονταν, έτσι ώστε νέοι 
και παλιοί συνταξιούχοι να έχουν τις ί-
διες αποδοχές.

Οι επιπτώσεις απ’ το σχέδιο αυτό θα 
ήταν δραματικές, αφού η προσωπική 
διαφορά για πολλούς ασφαλισμένους 
είναι πάνω από 25% της κύριας σύντα-
ξης που παίρνουν. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ με 
μαέστρο τον Γ. Κατρούγκαλο, μεγαλο-
δικηγόρο του εργατικού δικαίου, δια-

βεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να γίνει κα-
μία περικοπή, αφού υποτίθεται ότι υ-
πήρχε ρήτρα αύξησης των αποδοχών 
των νέων συνταξιούχων ίση με την αύ-
ξηση του ΑΕΠ κάθε χρόνο, άρα με την 
παροδο κάποιων χρόνων οι νέοι συντα-
ξιούχοι θα έφταναν τις αποδοχές των 
παλιών, οι οποίοι φυσικά σε όλο αυτό 
το διάστημα των δεκάδων ίσως χρόνων 
θα έμεναν καθηλωμένοι στην ίδια ήδη 
κατακρεουργημένη σύνταξη! Να προ-
σθέσουμε εδώ ότι η διαβεβαίωση αυτή 
είναι επίσης μια τεράστια απάτη, αφού 
τα μνημόνια προβλέπουν ότι δεν μπο-
ρεί να δοθεί καμία αύξηση σε μισθούς 
και συντάξεις μέχρι η ανεργία να πέ-
σει κάτω απ’ το 10%!

Η γενικευμένη όμως αντίδραση απέ-
ναντι στα σχέδια αυτά ανάγκασε τη κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να αναστείλει την ε-
φαρμογή αυτής της διάταξης για ένα 
χρόνο, με αποτέλεσμα να μην γίνει 
προσωρινά περικοπή στις συντάξεις 
των παλιών ασφαλισμένων. Πρέπει 
όμως να τονίσουμε ότι δεν έχει απο-
συρθεί η διάταξη, απλά έχει ανασταλεί 
η εφαρμογή της και επομένως όποτε 
θέλει η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να 
την χρησιμοποιήσει. 

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε 
ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ε-
πέφερε δραματικές μειώσεις 
στις επικουρικές συντάξεις 
και απίθανες διατάξεις που 
αφορούν τους ελεύθερους ε-
παγγελματίες. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι 
οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορεί 
να αμφισβητούν κάποιες πα-
ραμέτρους του νόμου Κατρού-
γκαλου (Ν.4387/2016), εντού-
τοις αποδέχονται και νομιμο-
ποιούν όλο τον πυρήνα του, 
όλες δηλαδή τις ανατροπές σε 
βάρος συνταξιούχων και α-
σφαλισμένων που ενσωμάτω-
νε ο νόμος, ως απόλυτη συνέ-
χεια όλων των προηγούμενων. 
Έτσι λοιπόν, ακριβώς όπως 
συνέβαινε με προηγούμενες 
αποφάσεις δικαστηρίων, και 

αυτές δεν αναιρούν τις δραματικές πε-
ρικοπές σε κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις στους «παλιούς» συνταξιού-
χους, την αφαίρεση της 13ης και 14ης 
σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλι-
κίας στα 67 έτη, την αύξηση από τα 35 
στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για 

το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, τη 
μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων 
μετά το Μάη του 2016 κλπ. Τέλος να το-
νίσουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας απέρριψε τις προσφυγές όσων 
διεκδικούσαν αναδρομικά και δικαίω-
σε μόνο κάποιες ελάχιστες περιπτώ-
σεις που αφορούν μεγάλες επικουρι-
κές συντάξεις πάνω από 1300 ευρώ, 
που έπαιρναν δικαστικοί και ακραίες 
περιπτώσεις στελεχών του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

3. Το πρόγραμμα της ΝΔ: Η ιδιωτι-
κοποίηση της σύνταξης είναι εδώ. Οι 
επικουρικές συντάξεις Δούρειος Ίπ-
πος της ιδιωτικοποίησης

Το βασικό όμως περίγραμμα, τα βα-
σικά στοιχεία της φιλοσοφίας του προ-
γράμματος της ΝΔ συνίσταται στο εξής: 
Το ασφαλιστικό σύστημα θα αποτελεί-
ται από τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυ-
λώνας είναι η κύρια εθνική σύνταξη 
που θα έχει δημόσιο και υποχρεωτικό 
χαρακτήρα, ο δεύτερος η λεγόμενη α-
νταποδοτική σύνταξη που θα καθορί-
ζεται απ’ τις εισφορές των εργαζομέ-
νων που μπορεί να έχει δημόσια ή και 
ιδιωτικά χαρακτηριστικά και ο τρίτος 
αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, το δι-
καίωμα δηλαδή του κάθε εργαζόμενου 
να έχει και το δικό του ιδιωτικό κου-
μπαρά για τα γηρατειά του. Διαβάζο-
ντας πίσω απ’ τις γραμμές κατανοεί 
κανείς τη μεγάλη έφοδο που επιχειρεί 
η ΝΔ, για να ιδιωτικοποιήσει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του κοι-
νωνικού ασφαλιστικού συστήματος. 
Προτεραιότητα πάντως είναι αυτή τη 
στιγμή οι επικουρικές συντάξεις, τα α-
ποθεματικά των ταμείων και η περιου-
σία τους.

Σαφής απόφαση της κυβέρνησης 
είναι η ιδιωτικοποίηση των επικουρι-
κών συντάξεων, κάτι που περιμένουν 
με μεγάλη ανυπομονησία οι μεγαλο-
καρχαρίες της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Με ένα δήθεν αθώο τρόπο «προτεί-
νει» οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυ-
νατότητα επιλογής ανάμεσα σε ιδιω-
τική επικουρική ασφάλιση ή στη δη-
μόσια, που ισχύει σήμερα. Στη συνέ-
χεια διόρθωσε λίγο την αρχική της 
πρόταση, μιλώντας μόνο για τους νέ-
ους ασφαλισμένους.

Όπως όμως και να εμφανισθεί η κυ-
βερνητική πρόταση, στην πραγματικό-
τητα οδηγεί στην κατάργηση των επι-
κουρικών συντάξεων, για τους εξής λό-
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γους που τους γνωρίζει πολύ καλά το 
κυβερνητικό επιτελείο. Πρώτον, οι επι-
κουρικές συντάξεις προέρχονται απ’ τις 
εισφορές των εργαζομένων. Αν επομέ-
νως οι εργαζόμενοι πάψουν να πληρώ-
νουν εισφορές τα ταμεία δεν θα μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
τους και θα οδηγηθούν σε νέες περικο-
πές των ήδη κουτσουρεμένων επικου-
ρικών συντάξεων. Δεύτερον, είναι γνω-
στό ότι με τους μνημονιακούς νόμους 
και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απαγορεύεται η χρηματοδότηση 
των επικουρικών ταμείων, άρα το επι-
χείρημα ότι δεν θα θιγούν οι υπάρχου-
σες επικουρικές συντάξεις και ότι θα 
βρεθεί τρόπος χρηματοδότησής των, εί-
ναι τουλάχιστον αφελές. Τρίτον, είναι ε-
πίσης βέβαιο ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των νέων εργαζομένων θα αναγκαστεί 
να στραφεί προς την ιδιωτική ασφάλι-
ση, αφού θα έχει κάθε φορά πάνω απ’ 
το κεφάλι της τη δαμόκλειο σπάθη των 
περικοπών που προβάλλεται απ’ τα κυ-
βερνητικά χείλη, ξεχνώντας βέβαια πως 
μεγάλα ασφαλιστικά προγράμματα έ-
χουν βουλιάξει και οι ασφαλισμένοι έ-
χουν χάσει όλα τα χρήματά τους, όπως 
έγινε για παράδειγμα στη χώρα μας με 
την ΑΣΠΙΣ ΜΠΑΝΚ, και στις ΗΠΑ με κο-
λοσσούς της ασφαλιστικής αγοράς.Μια 
τέτοια απόφαση εκτός του ότι απαλλάσ-
σει το κράτος από το βάρος της επικου-
ρικής ασφάλισης, ταυτόχρονα είναι μια 
τεράστια προσφορά στα μεγάλα ασφα-
λιστικά λόμπυ, ντόπια και ξένα, που πε-
ριμένουν με μεγάλη ανυπομονησία. 

Ένα ακόμα στοιχείο που είναι σε εκ-
κρεμότητα αφορά το νέο ασφαλιστικό 

σύστημα που ετοιμάζεται όπως δηλώ-
νει ο υπουργός εργασίας Βρούτσης: 
«Προετοιμαζόμαστε μεθοδικά ώστε να 
οικοδομήσουμε πάνω στις αποφάσεις 
της Δικαιοσύνης ένα δίκαιο, βιώσιμο 
και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστη-
μα». Αναφέρουμε το στοιχείο αυτό με 
δεδομένο ότι ο νόμος Κατρούγκαλου 
ήταν ένας νόμος με πολύ σκληρό αντι-
ασφαλιστικό πρόσωπο, όμως πέρα απ’ 
το κακό υπάρχει και το χειρότερο για 
το οποίο οι εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι πρέπει να προετοιμάζονται. 

4. Ορισμένες γενικές κατευθύνσεις
Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύ-

στημα της χώρας βρίσκεται σε κρίση. 
Είναι επίσης γεγονός ότι βρίσκεται σε 
διαρκή κρίση εδώ και δεκαετίες, με ε-
ξάρσεις και υφέσεις. Αυτό που καθο-
ρίζει κάθε φορά το «νικητή» στη σύ-
γκρουση αυτή είναι ο συσχετισμός δύ-
ναμης ανάμεσα στους εργαζόμενους 
και την εργοδοσία, κρατική ή ιδιωτική. 
Υπάρχουν όμως ορισμένες παράμετροι 
που πρέπει να εντοπιστούν ιδιαίτερα.

3 Πρώτον, στη χώρα μας το ασφα-
λιστικό σύστημα ήταν για πολλά χρό-
νια σύστημα αλληλεγγύης. Οι νεώτε-
ρες γενιές εργαζομένων πληρώνουν 
με τις εισφορές τις συντάξεις των πα-
λιών. Η ρύθμιση αυτή έχει τα πλέον 
δίκαια κοινωνικά χαρακτηριστικά, σε 
σχέση με το λεγόμενο ανταποδοτικό 
σύστημα, όπου εισπράττεις ανάλογα 
με αυτά που πληρώνεις και που βέ-
βαια πετάει στο περιθώριο ευπαθείς 
ομάδες που έχασαν τα δικαιώματά 
τους εξαιτίας της ανεργίας ή κάποιου 
εργατικού ατυχήματος κλπ. Σήμερα 

όμως η κατάσταση έχει αλλάξει ση-
μαντικά και το σύστημα τείνει προς 
την ανταπόδοση, κυρίως με τα επαγ-
γελματικά ταμεία, αλλά και την πολι-
τική επιλογή της ΝΔ.

3 Δεύτερον, το πρόβλημα της α-
νεργίας που είναι αποφασιστικής ση-
μασίας γι’ αυτούς που την βιώνουν εί-
ναι το ίδιο σημαντικό και για τους συ-
νταξιούχους. Όταν αυξάνει το ποσο-
στό ανεργίας ελαττώνονται οι εισφο-
ρές και αυτό μετακυλίεται και στο α-
σφαλιστικό σύστημα. Με τον τρόπο 
αυτό αδυνατίζει η θέση των συνταξι-
ούχων, που είναι και η πιο ευάλωτη 
κοινωνική ομάδα. Θα υποστηρίξει 
ίσως κάποιος, ότι δεν πρέπει να μας 
ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό, ας πλη-
ρώσει το κράτος για τα ταμεία. Αν και 
αυτό ακούγεται ευχάριστα είναι μάλ-
λον αφελές και δεν δημιουργεί συν-
θήκες αντίστασης και βασικά επιχει-
ρεί να αποτινάξει από πάνω του το 
βάρος της μαζικοποίησης ενός κινή-
ματος διεκδίκησης.

3 Τρίτον, ένας ακόμα σημαντικός 
παράγοντας αρνητικός για τη χρηματο-
δότηση του ασφαλιστικού συστήματος 
είναι η συνεχής πίεση που ασκούν οι 
εργοδοτικές οργανώσεις για μείωση 
των εισφορών, με στόχο υποτίθεται την 
αύξηση των επενδύσεων! Φυσικά οι 
εργοδότες ποτέ δεν σκέφτηκαν να προ-
τείνουν τη μείωση του ποσοστού των 
κερδών τους αντί να μειώσουν τα α-
σφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων...

Τέλος, οφείλουμε να αντιπαρατεθού-
με με έναν αποφασιστικό τρόπο στο 
κλίμα πεσιμισμού που υπάρχει, ιδιαί-
τερα στους νέους εργαζόμενους και 
που εκφράζεται με τη γνωστή επωδό 
«εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πάρω σύ-
νταξη». Μια τέτοια αντίληψη που έχει 
κυριαρχήσει στις συνειδήσεις των 
νέων εργαζόμενων είναι ιδιαίτερα επι-
κίνδυνη, αφού διευκολύνει το δρόμο 
προς την ιδιωτικοποίηση της ασφάλι-
σης και επί πλέον δημιουργεί κλίμα 
μοιρολατρίας και υποταγής απέναντι 
σε μια ανάγκη για όλους τους ανθρώ-
πους, αφού πρέπει κάθε ένας απ’ αυ-
τούς να εξηγήσει στον εαυτό του πώς 
θα ζήσει όταν ολοκληρώσει τον εργα-
σιακό του βίο, ή αν θεωρεί ότι μετά το 
τέλος της εργασίας απλά οφείλει να 
τερματίσει και τη ζωή του... 
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Το πικρό τέλος, το μόνο που θα μπορού-
σε να έχει, δόθηκε οριστικά από το ΣτΕ 
(4/10), στο θέμα των δικαστικών διεκδι-

κήσεων αναδρομικών των συνταξιούχων και 
των εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο εκατο-
ντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι και δημόσιοι υ-
πάλληλοι, που τα προηγούμενα χρόνια έγιναν 
αιμοδότες των δικηγορικών γραφείων, εμπέ-
δωσαν -ξανά- την «ανεξαρτησία» και το πραγ-
ματικό περιεχόμενο της δικαιοσύνης του κρά-
τους της μεγαλοαστικής τάξης.

✒	Για την ιστορία. Η υπόθεση των δικα-
στικών προσφυγών πήρε μεγάλες διαστά-
σεις τα τελευταία χρόνια σε συνθήκες υπο-
χώρησης του κινήματος, αλλά και πριμοδό-
τησης της «νομικής οδού» από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ. Καθοριστικό όμως ρόλο έ-
παιξαν και οι κυρίαρχες παρατάξεις στο 
συνδικαλιστικό κίνημα (ΑΔΕΔΥ) που, χρη-
σιμοποιώντας τα δικηγορικά γραφεία ως 
άλλοθι για την απραξία τους μπροστά στα 
όσα συνέβαιναν, κατεύθυναν τη δράση τους 
και τον κόσμο στις δικαστικές έδρες. Συμ-
φέρον του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, όπως και 
της ΝΔ και κάθε διαχειριστή του αστικού 
συστήματος, είναι να κατευθύνει και να ε-
κτονώνει τη λαϊκή αγανάκτηση στο λαβύριν-
θο των δικαστικών διαδρόμων. Έχουν κάθε 
λόγο οι εκάστοτε διαχειριστές του συστή-
ματος να υφαίνουν τον μύθο της «υπερτα-
ξικής» και «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης και 
να την παρουσιάζουν ως αντικειμενικό κρι-
τή και πολέμιο των κοινωνικών αδικιών. Ε-
πειδή γνωρίζουν καλά ότι πρόκειται για 
μύθο! Γι’ αυτό έστησαν πολύ καλά όλο αυτό 
το γαϊτανάκι, στη βάση μιας δικαστικής α-
πόφασης, από αυτές που κανένα πρόβλη-
μα δεν έχει να εκδίδει η δικαιοσύνη, που έ-
κρινε αντισυνταγματική την περικοπή συ-
ντάξεων και δώρων των δημοσίων υπαλλή-
λων. Και τότε οι ίδιοι (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, κλπ) που 
ψήφιζαν και εφάρμοζαν τις περικοπές και 
αυτούσια την πολιτική των μνημονίων, πα-
νηγύριζαν(!), υποτίθεται, για τη δικαστική 
απόφαση, που αμφισβητούσε την… πολιτι-
κή τους.

✒	Από δίπλα σε ρόλο αφελή συνοδοιπό-
ρου και η ΑΔΕΔΥ, όπου πέρσι τέτοιο καιρό 
εξέδιδε ανακοινώσεις στη βάση… δικαστι-
κών αποφάσεων. «Με την παρούσα αίτησή 
μου ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόμα-
τα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το 
χρονικό διάστημα 2013-2018, λόγω του ότι 
καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις δι-
ατάξεις των ν.4093/2012 και ν.44354/2015, 
επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός 
νόμιμου δικαιώματος μου». Αυτό είναι το 

κείμενο της «φόρμας» που η ΑΔΕΔΥ καλού-
σε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμπλη-
ρώσουν, για να διεκδικήσουν τα χαμένα ε-
πιδόματα των μνημονιακών χρόνων! Για να 
πάρουν πίσω όσα έχασαν από τους νόμους 
που επιβλήθηκαν, μέσα από ένα όργιο τρο-
μοκρατίας και καταστολής, στον ελληνικό 
λαό. Και στη βάση αυτού του κειμένου και 
σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, κα-
λούσε τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν 
τις νομικές συμβουλές των δικηγόρων, που 
αναγορεύτηκαν σε πρωτοπορία του συνδι-
καλιστικού κινήματος. Με τις ευλογίες του 
κυβερνητικού συνδικαλισμού και με… το α-
ζημίωτο πάντα, οι τελευταίοι, οδήγησαν ε-
κατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συ-
νταξιούχους σε αλλεπάλληλες δικαστικές 
προσφυγές. Δεν μπορεί να περάσει ασχο-
λίαστο ότι στην πλειοψηφία των εργασια-
κών χώρων, το σύνολο σχεδόν των παρατά-
ξεων, από τη ΔΑΚΕ και την ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) μέ-
χρι τα ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) αλλά και το ΠΑΜΕ, 
ακολούθησαν και προσυπέγραψαν την οδό 
των νομικών προσφυγών.

✒	Για τη δικαιοσύνη… και τα δίκαια 
Το ΣτΕ σε νέα συνεδρίασή του αναίρεσε τε-

λικά μια προηγούμενη απόφαση (2015) της ο-
λομέλειάς του, με βάση την οποία είχαν κρι-
θεί αντισυνταγματικές οι περικοπές των συ-
ντάξεων και η κατάργηση των δώρων. Με την 
τελευταία απόφαση του ΣτΕ λάμπει για μια α-
κόμη φορά η μόνη αλήθεια για τη δικαιοσύ-
νη. Ότι η δικαιοσύνη του αστικού κράτους μο-
ναδικό σκοπό έχει να υπηρετεί τα συμφέρο-
ντα της μεγαλοαστικής τάξης. Γι’ αυτό υπάρ-
χει ως μια από τις μορφές της τρικέφαλης α-
στικής εξουσίας. Οι αποφάσεις της «δικαιο-
σύνης» ορίζονται από τις πολιτικές σκοπιμό-
τητες του κράτους της μεγαλοαστικής τάξης 
και των συμφερόντων της. Γι’ αυτό και μια α-
πόφαση που σέρνονταν από το 2015, προκει-
μένου να καλλιεργεί φρούδες ελπίδες στους 
εργαζόμενους, αλλά και υπηρετώντας εσω-
τερικές ενδοαστικές αντιθέσεις, έτσι εύκολα 
και απλά, αναιρέθηκε… τέσσερα χρόνια μετά. 
Τώρα οι υμνητές των μνημονίων και η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, μπορούν να λένε ότι η πολιτική 
της κοινωνικής βαρβαρότητας που εφαρμό-
ζεται είναι… νόμιμη! 

✒	Τα δώρα και οι συντάξεις, οι διεκδι-
κήσεις των εργαζομένων δεν ορίζονται ούτε 
ιστορικά, ούτε πολιτικά ως «νόμιμες» ή 
«παράνομες». Κόντρα στην αντιδραστική α-
ντίληψη που επιχειρεί να εισάγει το σύστη-
μα, ορίζονταν και ορίζονται ως δίκαιες. Στο 
σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευ-
σης, στο σύστημα όπου τα εκατομμύρια πα-

ράγουν τον τεράστιο πλούτο που ιδιοποιού-
νται λίγες οικογένειες, τα «δικαιώματα» και 
τα «κεκτημένα» είναι αυτά που με την πάλη 
τους καταφέρνουν να αποσπάσουν κάθε 
φορά οι εργαζόμενοι, είναι ο καρπός των α-
γώνων που κάθε φορά δίνουν για να πάρουν 
κάτι παραπάνω από την τεράστια πίτα του 
πλούτου που τους κλέβουν οι 6-8 πιο ισχυ-
ροί της Γης, ή της χώρας. Σε όποια κλίμα-
κα και αν μετρηθεί ο καπιταλισμός, η άδι-
κη φύση του επαναλαμβάνεται αυτούσια.

✒		Για τους «χαμένους» των δικαστικών 
προσφυγών μένουν τα συμπεράσματα 

Είναι βέβαιο ότι εκτός από τα λιγοστά δι-
κηγορικά γραφεία που κέρδισαν εκατομμύ-
ρια ευρώ από τις προσφυγές των εκατοντά-
δων χιλιάδων πληβείων, οι τελευταίοι έχα-
σαν πολλές δεκάδες και σε αρκετές περι-
πτώσεις εκατοντάδες ευρώ. Ακόμη περισ-
σότερο, πρόσθεσαν νέες απογοητεύσεις σε 
αυτές που ήδη κυριαρχούσαν στους χώρους 
δουλειάς και συχνά, ακόμη περισσότερη α-
ποστροφή στο συνδικαλιστικό κίνημα, στο 
βαθμό που η ηγεσία του ενίσχυε αυτές τις 
αδιέξοδες αυταπάτες.

Αυτό όμως που οφείλουν να κερδίσουν οι 
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι από αυτό 
το επεισόδιο δικαστικών προσφυγών είναι 
κάποια βασικά συμπεράσματα που οφεί-
λουν να εξάγουν. Και αν υποθέσουμε ότι για 
το αστικό κράτος, τη «δικαιοσύνη» και τις 
κυβερνήσεις του, τα συμπεράσματα είναι 
προφανή, έχει σημασία να σταθούμε στο 
ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος και των 
παρατάξεών του σε όλα αυτά. 

Είναι κατανοητό ότι, σε καιρούς υποχώ-
ρησης της συλλογικής συνείδησης, ο καθέ-
νας εξαντλεί τις –αδιέξοδες στην πραγματι-
κότητα– «επιλογές» του ατομικού δρόμου 
του. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι αποδε-
κτό για όσους μιλούν από την πλευρά της 
συλλογικής στάσης και πάλης, και εν προ-
κειμένω της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ και άλλων 
ομοσπονδιών που, όπως αποδείχθηκε, «πέ-
φτουν» και ρίχνουν σε τέτοιες παγίδες τους 
εργαζόμενους. Η «αναίμακτη» φόρμα της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΑΔΕ-
ΔΥ έστρεψε το βλέμμα του κόσμου της εργα-
σίας… στις δικαστικές έδρες. Και ειδικά σε 
συνθήκες έντασης της επίθεσης, που απαι-
τείται η άμεση ανασύνταξη και αγωνιστική 
αντιπαράθεση του κινήματος με τη βάρβαρη 
πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, οι «αθώες» 
φόρμες της ΑΔΕΔΥ μάλλον δεν ήταν τόσο α-
θώες όσο φαίνονταν και αντιμετωπίστηκαν 
και από πολλές δυνάμεις της αριστεράς. Για-
τί τελικά αποπροσανατόλισαν το συνδικαλι-

Με αφορΜή τήν τελεσίδίκή αποφασή του συΜβουλίου επίκρατείασ γία τα αναδροΜίκα

Μόνο οι αγώνες εγγυώνται την νομιμοποίηση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
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στικό κίνημα από το κύριο ζήτημα της περι-
όδου, γιγαντώνοντας τις πιο φαιδρές αυτα-
πάτες. Σε σχέση με το κύμα προσφυγών που 
προηγήθηκε, αλλά και αυτά που «προετοι-
μάζονται», πρέπει να απαντήσουμε καθαρά:

1. Σε μια χώρα, που για την επιβολή της πο-
λιτικής βαρβαρότητας των μνημονίων, ο ελ-
ληνικός λαός έγινε δέκτης της τρομοκρατίας 
και της πιο άγριας καταστολής, είναι το λιγό-
τερο αστείο να θεωρεί κάποιος (και ειδικά ο 
οργανωμένος συνδικαλισμός) ότι θα ανατρέ-
ψει τα μνημόνια με δικαστικές προσφυγές.

2. Δεν υπάρχει κανένα Σύνταγμα που να 
προβλέπει τη ληστεία ενός λαού για τα συμ-
φέροντα των ξένων τοκογλύφων ή που να ε-
πιτρέπει την παράδοση του δημόσιου πλού-
του της χώρας (από νησιά και λιμάνια, μέχρι 
αρχαιολογικούς χώρους) ή που να μετατρέπει 
πολιτικά και στρατιωτικά τη χώρα σε αμερι-
κάνικο έδαφος (βάσεις). Οι νόμοι όμως (όπως 
και τα συντάγματα), η εφαρμογή και η κατα-
πάτησή τους υπακούει μόνο στον «κανόνα» 
των συμφερόντων της κυρίαρχης τάξης. 

3. Δυστυχώς, ξανά, για όλους αυτούς που 
πίστεψαν στις προσφυγές, η συνταγματικό-
τητα και η αντισυνταγματικότητα ενός νό-
μου κρίνεται «κατά το δοκούν» και σε κάθε 
περίπτωση δεν αρκεί για να ανατρέψει τα 
μνημόνια. Όσο και αν το σύνταγμα παρου-
σιάζεται σταθερό σαν δόγμα, η ερμηνεία του 
και η εφαρμογή του ορίζονται από τα συμ-
φέροντα των ισχυρών και τίποτε άλλο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το ΣΤΕ άλλαξε 
-για το ίδιο ζήτημα- την ερμηνεία του συ-
ντάγματος, κατά πώς του… παραγγέλθηκε.

4. Η επιμονή στο «δρόμο της δικαιοσύ-
νης» -που επιδιώκουν πάντα οι κυρίαρχοι- 
και που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία δεν είναι τυχαία. 

Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εισάγει την ο-
λέθρια και αντιδραστική αντίληψη της υπο-
ταγής στο «σύνταγμα και τους νόμους» και 
της «αντίστασης» μέχρι εκεί που αυτοί, το ε-
πιτρέπουν. Γι’ αυτό και «διά πάσαν νόσον» 
και με κάθε αφορμή, η λύση αναζητείται στα 
δικαστήρια. Γι’ αυτό και κάθε πρόταση για 
στάση αντιπαράθεσης με αυτήν την πολιτι-
κή, ο υποταγμένος συνδικαλισμένος προ-
σπαθεί να την αιτιολογήσει ως «νόμιμη» 
μέσω των δικηγόρων, που πλέον αναλαμβά-
νουν ρόλο «πρωτοπορίας»! Όλα αυτά όμως 
μπορούν να έχουν ένα μόνο αποτέλεσμα. Να 
εμπεδώνουν την επικίνδυνη αντίληψη, ότι δί-
καιο και σωστό, θεμιτό και «αγωνιστικά» ε-
πιτρεπτό, είναι μόνο αυτό που επιτρέπουν οι 
νόμοι! Μια αντίληψη που ορίζει ως μπού-
σουλα των αγώνων και των διεκδικήσεων 
μας το νόμο του αντιπάλου.

✒		Η «ελπίδα» της «δικαιοσύνης» 
θα ξαναζεσταθεί 

Σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα της 
μνημονιακής πολιτικής παράγουν διαρκώς 
φτώχια και κοινωνική εξαθλίωση, σε μια πε-
ρίοδο που η λαϊκή οργή γι’ αυτή τη πολιτική 
θα αναπαράγεται από την ίδια την πραγματι-
κότητα, οι κυρίαρχοι θα προσπαθούν πάντα 
να τη διοχετεύουν σε ανέξοδα γι’ αυτούς κα-
νάλια. Η «δικαιοσύνη» και ο «δρόμος» της 
είναι ίσως το σημαντικότερο από αυτά. Γι’ 
αυτό και το τελευταίο διάστημα το παραμύ-
θι της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης» συντη-
ρείται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτη-
σης. Για να εδραιώσουν στη συνείδηση του 
λαού την αντίληψη, ότι κάθε πρόβλημα αυ-
τής της κοινωνίας μπορεί και πρέπει να λύ-
νεται στις δικαστικές αίθουσες και το ΣΤΕ. 
Για να συντηρούν την κάλπικη ελπίδα ότι οι 
εργαζόμενοι μπορούν να ελπίζουν σε δικα-

στικές «λύσεις» των προβλημάτων τους. 
Ήδη, μαζί με την απόφαση «ταφόπλακα 

στις αναδρομικές διεκδικήσεις» δώρων και 
συντάξεων του ΣΤΕ, σερβίρεται και μια άλλη 
που εκδόθηκε το 2016 για την «αντισυνταγ-
ματικότητα» της περικοπής των επικουρι-
κών αυτή τη φορά. Ήδη τα «ποσά που μπο-
ρούν να διεκδικήσουν 2,5 εκατομμύρια συ-
νταξιούχοι», παρουσιάζονται με τον ίδιο 
«σοβαρό» και αποκαλυπτικό δημοσιογρα-
φικά τρόπο. Προκειμένου να ξαναζεστάνουν 
τις αυταπάτες της δικαστικής έδρας, συντη-
ρώντας την κάλπικη ελπίδα, που λειτουργεί 
πάντα ανασταλτικά στην κατανόηση της α-
νάγκης. Να μη το επιτρέψουμε. Κάθε τι που 
μας απομακρύνει από την πραγματικότητα 
και τις αλήθειες αυτού του συστήματος, μας 
απομακρύνει από την πίστη με την οποία 
πρέπει να οπλιστούμε. Την πίστη στη δύνα-
μη των αγώνων μας. 

θέλει δύναμη κι υπομονή ο αγώνας σύντροφοι

τα πράγματα, ο κόσμος δε θ’ αλλάξει έτσι μόνος του

κάποιος πρέπει να βάλει τα χέρια του στα κουπιά
κι ας μη δει τη θάλασσα ποτέ του

κάποιος πρέπει να χαράξει τους χάρτες της ανάγκης,
της αλληλεγγύης, του δίκαιου 

κι ας μην περπατήσει
ποτέ σε τέτοιους δρόμους

Θέλει κουράγιο αυτός ο δρόμος
θέλει πίστη ότι μπορεί να υπάρξει

θέλει αφοσίωση για να γίνει και θυσίες
πάνω μας να περπατήσει κάποτε η νέα επανάσταση

Ίσως φαντάζει δύσκολο αυτό το μονοπάτι, μα δε είναι,
είναι το αναγκαίο

γ ια  όσους  ξαποστα ίνουν
και πρέπει να το πάμε όλο

με τη γροθιά σφιγμένη, με το βήμα σταθερό

Μη σταματάτε σύντροφοι
η επιλογή του αγώνα ίσως μοιάζει μοναχική, μα δεν είναι

γιατί όταν παλεύεις για την αλλαγή του κόσμου
τον έχεις ολόκληρο μαζί σου

Ίσως δεν τον βλέπεις δίπλα σου, μα τον κουβαλάς στην καρδιά σου
κάθε βήμα σου είναι η αναπνοή του

Τι νομίζεις θα συμβεί αν σταματήσεις,
πόσο θ’ αντέξει ο άνθρωπος δίχως ν’ αναπνέει;

Αυτή είναι η αποστολή μας σύντροφε
να είμαστε η ανάσα του κόσμου τούτου

Βάιος Κανδήλας
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Φαλλοφόρα τουρλώνεται κι ουρλιάζ’: 
«Είναι δικός μου αφτός ο βούρκος  

του Ελευθέρου Κόσμου»*

Στις 19 Σεπτέμβρη το Ευρωκοινοβούλιο 
ενέκρινε ψήφισμα υπό τον τίτλο «Η σημασία 

της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της 
Ευρώπης» με ψήφους 535 υπέρ, 66 κατά και 

52 λευκά. Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για ένα εξωφρενικό αντικομμουνιστικό 

μανιφέστο που αντηχεί την πιο αντιδραστική 
προπαγάνδα του ιμπεριαλισμού και 

υιοθετεί στο ακέραιο την ιστορική «μνήμη» 
της ακροδεξιάς και των πλέον μελανών 

αποχρώσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής ελίτ.
Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό, ότι αυτοί που 

ενδύθηκαν τους «δημοκράτες» για να εκδηλώσουν την «ανησυχία» τους για το μέλλον της ηπείρου, 
είναι οι εκπρόσωποι μιας Ευρώπης στην οποία καλπάζει η ακροδεξιά και ανθίζουν οι φασιστικές 

και ακροδεξιές ιδέες και οργανώσεις. Και αυτό ακριβώς το… «τραγικό ευρωπαϊκό παρόν», 
πιστοποίησε το αισχρό αυτό ψήφισμα. 

Αν και από το 2003 τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με αλλεπάλληλες αποφάσεις υιοθετούν 
αντικομμουνιστικές θέσεις, θα ήταν μεγάλο σφάλμα, να διαβάσουμε το τελευταίο ψήφισμα 
της ΕΕ, απλά, ως «μια ακόμη» αντιδραστική-αντικομμουνιστική απόφαση. Με το ψήφισμα 

της 19ης Σεπτέμβρη, οι κυρίαρχοι κύκλοι της ΕΕ αφήνουν πίσω τις γενικές αναφορές στους 
ολοκληρωτισμούς και τις συνήθεις πια άθλιες και ανιστόρητες εξισώσεις του κομμουνισμού με το 

ναζισμό και πραγματοποιούν μια βαθύτερη αντικομμουνιστική τομή που σίγουρα ναρκοθετεί το 
μέλλον των λαών της Ευρώπης και όχι μόνο.  Για πρώτη φορά η ΕΕ βάζει την πιο επίσημη σφραγίδα 
της κάτω από την πιο ακραία αντιδραστική ιστορική αναθεώρηση, με σαφείς αναφορές και θέσεις 

πάνω σε ιστορικά γεγονότα, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος αλήθειας,  
βιάζοντας την «ιστορική μνήμη» και το μέλλον. 

Για πρώτη φορά πραγματοποιεί ένα ανοιχτό «κάλεσμα» για την καταδίκη των «(…)εκδηλώσεων 
που διαδίδουν, μέσα στην ΕΕ, ολοκληρωτικές ιδεολογίες, όπως ο ναζισμός και ο σταλινισμός» 

και από τις χώρες μέλη της απαιτεί «(…) να απαγορεύσουν(…) ομάδες και κάθε άλλο ίδρυμα ή 
ένωση που εξαίρει και εξυμνεί τον ναζισμό(…) ή κάθε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού». Αφού 

προηγουμένως με δεκάδες αναφορές έχει κάνει σαφές  
ότι αυτή η κάθε άλλη μορφή είναι ο κομμουνισμός!

Και όσο και αν οι γραβατομένοι ακροδεξιοί και λοιποί συνοδοιπόροι εισηγητές και απολογητές του 
ψηφίσματος, προσπαθούν με ολίγη από «αντι-ναζισμό» να καμωθούν τους ευαίσθητους δημοκράτες, 

το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο στην πραγματικότητα αφορά ένα αντικομμουνιστικό ντελίριο, 
κάνει σαφές ότι ο στόχος είναι το κομμουνιστικό κίνημα, η ιστορία και το μέλλον του.

& Ιστορική 
Αναθεώρηση

Αντικομμουνιστικός βούρκος 
το Ευρωκοινοβούλιο

ΑΝΤΙΚΟΜ
ΜΟΥΝΙΣΜ
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Α. Για την ιστορική… «μνήμη»
*Γράφε, Ιστορία, τα ψέματά σου αράδα 

και βλόγα το Φονιά, βρίζε το θύμα! 
Κι Αρετή, των δρομάκων σουσουράδα,

τον κάθε σωματέμπορά σου τίμα
«Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο…
…λαμβάνοντας υπόψη ότι ως άμεση συνέπεια του Συμ-

φώνου Μολότοφ -Ρίμπεντροπ, το οποίο ακολούθησε η Συν-
θήκη Ναζί-Σοβιετικών για τα σύνορα και τη φιλία μεταξύ 
των δύο καθεστώτων, της 28ης Σεπτεμβρίου 1939, η Πολω-
νική Δημοκρατία ήταν η πρώτη που δέχτηκε εισβολή…

…τονίζει ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πιο κατα-
στροφικός πόλεμος στην ιστορία της Ευρώπης, ξεκίνησε ως 
άμεσο αποτέλεσμα της διαβόητης Συνθήκης μη επιθέσεως 
της 23ης Αυγούστου 1939 μεταξύ Ναζί και Σοβιετικών, γνω-
στής επίσης ως σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, και των μυ-
στικών πρωτοκόλλων της, βάσει των οποίων δύο ολοκληρωτι-
κά καθεστώτα που είχαν ως κοινό στόχο να κατακτήσουν τον 
κόσμο διαίρεσαν την Ευρώπη σε δύο σφαίρες επιρροής·»

Αυτά έλαβαν υπόψη και αυτά αποφάσισαν οι φωστήρες της 
ιστορίας και οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας! Αν και ε-
κτεταμένες αναφορές στα ιστορικά γεγονότα υπερβαίνουν 
τους στόχους του παρόντος κειμένου, ωστόσο, είναι πολλά τα 
ερωτήματα που προκύπτουν προς τους «ενάρετους» ιστορι-
ομαθείς του Ευρωκοινοβουλίου.

1. Σε όλο το κείμενο, ο πόλεμος που «δεν θέλουν να ξανα-
ζήσουν» οι εισηγητές του, παρουσιάζεται ως απότοκο της 
δράσης-«φιλίας»(!) των ναζί και των κομμουνιστών, για αυτό 
και συμπεραίνεται η «ανάγκη απαγόρευσής τους». Ακόμη και 
αν κάποιος δέχονταν αυτή την ανατριχιαστική ιστορική πα-
ραχάραξη, θα όφειλε να ρωτήσει το Ευρωκοινοβούλιο: Άλ-
λος πόλεμος δεν έγινε σε αυτή την ήπειρο; Προκειμένου ει-
λικρινώς να αποδείξουν την αντιπολεμική τους αγωνία, για-
τί δεν παρουσιάζουν τα επιστημονικά τους πορίσματα για το 
τι οδήγησε στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο, όταν δεν υπήρχαν οι 
«υπαίτιοι» του δεύτερου. Αλλά και να εξηγήσουν πως μετα-
πολεμικά και μετά την πτώση των «κομμουνιστικών δικτατο-
ριών» της Ανατολικής Ευρώπης, όπως χαρακτηριστικά ονο-
μάζουν τους «άλλους ολοκληρωτισμούς», εξαπολύθηκαν και 
εξαπολύονται από τις ΗΠΑ και την «ευρωπαϊκή ιδέα» ανα-
ρίθμητοι πόλεμοι με εκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο.

2. Όσο και αν η επίσημη ιστορία των νικητών, θέλει να ξε-
χνάει την πρώτη εισβολή και κατοχή των ΝΑΖΙ, όσο και αν ως 
επίσημη ημερομηνία έναρξης του Β’ παγκοσμίου αναφέρε-
ται η εισβολή στην Πολωνία (1/9/1939) ε-
πειδή τότε αποφάσισαν να τα «σπάσουν» οι 
Αγγλο-Γάλλοι με τον Χίτλερ, τα γεγονότα 
«είναι πεισματάρικα». Πολλούς μήνες πριν, 
στις 14 Μάρτη 1939, οι ΝΑΖΙ έχοντας τη συ-
γκατάθεση της Γαλλίας και της Αγγλίας από 
την «συμφωνία του Μονάχου» (29/9/38 οι 
Γάλλοι και οι Άγγλοι συνυπέγραψαν δημό-
σια και όχι «μυστικά» την παράδοση της μι-
σής Τσεχοσλαβακίας στους ΝΑΖΙ, καθώς 
και την υποχρέωσή της(!) να παραδώσει 
στον κατακτητή τα εργοστάσια και τις υπο-
δομές σε άριστη κατάσταση) εισέβαλαν και 

κατέκτησαν την Τσεχοσλαβακία. Πολύ πριν το σύμφωνο μη 
επίθεσης, τότε που η ΕΣΣΔ πάλευε με κάθε τρόπο να συ-
γκροτήσει αντιφασιστικές συμφωνίες-συμμαχίες με τις άλ-
λες δυνάμεις. Πολιτική «κατευνασμού» ονόμασαν οι ύπου-
λες δυτικές πένες την συμφωνία του Μονάχου,.. την πολιτι-
κή στήριξης, οικονομικής ενίσχυσης, εξοπλισμού και τελικά 
αποθράσυνσης των ΝΑΖΙ. Πολιτική που στόχο είχε να σπρώ-
ξει τον Χίτλερ προς την ανατολή.

3. Ποιοι ακριβώς διαιρούσαν τότε τον κόσμο σε σφαίρες 
επιρροής; Αν ψάχνουν απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα οι 
εισηγητές του κειμένου, εκτός από την Γερμανία να αναζη-
τήσουν απαντήσεις στις παλιές αποικιοκρατικές και μετέ-
πειτα ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που καταδυνάστευαν (και 
συνεχίζουν και σήμερα) τον πλανήτη που δεν είναι άλλες 
από την Αγγλία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ. Και ας μην ασχο-
λούνται με την τότε ΕΣΣΔ που με την επανάσταση, κατήρ-
γησε κάθε τέτοια επιρροή και «δικαίωμα» της πρώην Ρω-
σίας. Και ας μην συγχέουν σκοπίμως την ΕΣΣΔ της δεκαε-
τίας του 40 με την Ρωσία του Πούτιν. 

Το σύμφωνο «μη επίθεσης» ήταν αυτό που λέει ο τίτλος 
του και από την πλευρά της ΕΣΣΔ είχε στόχο να κερδίσει 
χρόνο για την προετοιμασία μιας πολεμικής αναμέτρησης 
που οι σοβιετικοί ήταν βέβαιοι ότι θα έρθει. Και αυτός α-
κριβώς ο στόχος επιτεύχθηκε, προς όφελος των λαών της 
Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί όσο και αν οι πρόστυχες πέ-
νες ξαναγράφουν την ιστορία, το βαρύ τίμημα που πλήρω-
σε ο σοβιετικός λαός και οι κομμουνιστές στην Ευρώπη, 
ήταν αυτό που απαίτησε η ιστορία, για να θαφτεί βαθιά ο να-
ζισμός για αρκετές δεκαετίες. Και είναι ύβρις προς τα 
πραγματικά εκατομμύρια των νεκρών ηρώων που πρόσφε-
ρε η ΕΣΣΔ για την απαλλαγή της Ευρώπης από το ναζιστικό 
κτήνος, όλα όσα ψήφισε η κατάπτυστη πραγματικά σύναξη 
του ευρωκοινοβουλίου. Η οποία αντέγραψε την «ιστορική 
αλήθεια» για τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο από τα πιο μαύρα 
κατάστιχα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού ιμπεριαλι-
σμού. Όλες τις ανιστόρητες ανοησίες περί φιλίας (!) των 
ναζί και των κομμουνιστών, για τους «κοινούς στόχους των 
καθεστώτων», αλλά και τις αθλιότητες περί επιθετικότητας 
και εξαπόλυσης πολέμων από την ΕΣΣΔ.

Όσο και αν η ιστορία ξαναγράφεται με τον πιο χυδαίο τρόπο, 
οι λαοί του κόσμου γνωρίζουν και διαισθάνονται την αλήθεια, 
όπως ακριβώς την έγραψε ο Χεμινγουέι: «Κάθε άνθρωπος 
που αγαπάει την ελευθερία, χρωστάει στον κόκκινο στρατό 
περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ να δώσει»

Ο Β’ παγκόσμιος, όπως και ο Α’, όπως και οι αμέτρητοι 
τοπικοί πόλεμοι που εξαπέλυσαν και εξα-
πολύουν οι μεγάλες δυνάμεις, έχουν ως 
αιτίες τα ίδια αδίστακτα συμφέροντα του 
χρηματιστικού κεφαλαίου. Από τότε μέχρι 
σήμερα. Έχουν τη σφραγίδα του ιμπερια-
λισμού, που άλλοτε με τον «φερετζέ» της 
«διεθνούς νομιμότητας» της ΕΕ και του 
ΟΗΕ, αλλά και όποτε χρειάζεται με την 
κτηνωδία του ναζισμού επιτίθεται, υπο-
δουλώνει, καταστρέφει, δολοφονεί. 
σκορπάει και σήμερα τη φρίκη από άκρη 
σε άκρη του πλανήτη. Αυτή τη «φρίκη» 
που δεν βλέπουν πουθενά σήμερα οι ευ-
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που γράφουν για το κομμουνιστικό κίνημα.

Β. Για τις… «λοιπές δικτατορίες»,  
τους θύτες και τα θύματα

Η ΕΕ είναι το εργαλείο του Ευρωπαϊκού –και κύρια του 
Γερμανικού και Γαλλικού- ιμπεριαλισμού. Ως τέτοιο οικο-
δόμημα είναι από τη φύση του αντιδραστικό, όσο και αν το 
χαϊδεύουν με ευχές, οι κάθε λογής σοσιαλδημοκράτες και 
κεντρο«αριστεροί». Ο αντικομμουνισμός ήταν, είναι και 
θα είναι βασικό συστατικό της ιμπεριαλιστικής πολιτικής 
και αν σήμερα εκδηλώνεται η αντικομμουνιστική επίθεση 
με αυτόν το λυσσώδη τρόπο, είναι επειδή οι κυρίαρχοι της 
ΕΕ βρήκαν ευκαιρία στους πολύ αρνητικούς συσχετισμούς 
που επικρατούν στην Ευρώπη και τον κόσμο, για την επί-
τευξη των οποίων τα ιμπεριαλιστικά κέντρα «εργάζονται» 
εδώ και δεκαετίες.

*Και συ, τσούλα των δήμιων, Επιστήμη,
της Αλήθειας εσχάτη τεφροδόχα

«Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο(…) λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
(…)εξακολουθεί να υφίσταται επείγουσα ανάγκη για ευαι-
σθητοποίηση, ηθική αξιολόγηση και νομική διερεύνηση των 
εγκλημάτων του σταλινισμού και άλλων δικτατορικών καθε-
στώτων(…) λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, 
οι κομμουνιστικές και ναζιστικές ιδεολογίες απαγορεύο-
νται δια νόμου·(…) λαμβάνοντας υπόψη ότι (…)η ναζιστική 
τυραννία(…) οδήγησε (…)στην επέκταση των ολοκληρωτι-
κών και αντιδημοκρατικών κομμουνιστικών καθεστώτων 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη(…) λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι για τις ευρωπαϊκές χώρες που υπέφεραν από τη σο-
βιετική κατοχή και τις κομμουνιστικές δικτατορίες,(…) ε-
κτιμώντας ότι οι μνήμες του τραγικού παρελθόντος της Ευ-
ρώπης πρέπει να μείνουν ζωντανές, για να τιμηθούν τα θύ-
ματα, να καταδικαστούν οι θύτες(…) λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μνήμη για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων και 
η αναγνώριση και συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής 
κληρονομιάς των εγκλημάτων που διέπραξαν οι κομμουνι-
στικές, ναζιστική, και λοιπές δικτατορίες»

Και ξανά «λαμβάνοντας υπόψη(…) των εγκλημάτων που 
διέπραξαν η σταλινική, η ναζιστική και οι λοιπές δικτατο-
ρίες,(…) καταδικάζει απερίφραστα τις επιθετικές πράξεις, 
τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις μαζικές πα-
ραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν 
από το ναζιστικό, το κομμουνιστικό και τα λοιπά ολοκληρω-
τικά καθεστώτα(…) εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του για 
κάθε θύμα αυτών των ολοκληρωτικών καθεστώτων(…)».

Ο κατάλογος της ελεεινολογίας και της πτωματολογίας εί-
ναι μακρύς. Όποιος έχει το κουράγιο να διαβάσει ολόκλη-
ρο το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, θα καταλάβει ότι το 
πρόβλημα τελικά δεν είναι ο ναζισμός, αλλά ο κομμουνι-
σμός και ότι ο ναζισμός στο συγκεκριμένο κείμενο υπάρχει 
απλά ως μαϊντανός.

Με λογικές πιρουέτες ενημερώνουν οι ευρωβουλευτές, 
ότι συνέπεια του ναζισμού ήταν και η εξάπλωση των «κομ-
μουνιστικών δικτατορικών καθεστώτων» στη μεταπολεμι-
κή Ευρώπη! Προφανώς λόγω της συνάφειας που εντοπί-
ζουν και της, γνωστής στην ιστορία, «φιλίας», μεταξύ κομ-
μουνισμού και ναζισμού!

Μάλλον τυχαία –θα πουν οι αφελείς– δεν υπάρχει καμία 
αναφορά στις δικτατορίες πριν το πόλεμο. Δεν υπάρχει λέξη 
για τα αιματοβαμμένα δικτατορικά καθεστώτα που από την 
Ελλάδα του Μεταξά, μέχρι την Ισπανία του Φράνκο, την 
Πορτογαλία του Σαλαζάρ και την Βουλγαρία του Μπορίς, σά-
ρωναν ολόκληρη την Ευρώπη. Αντιθέτως το Ευρωκοινοβού-
λιο βλέπει επέκταση και όχι περιορισμό των δικτατοριών 
μετά τον πόλεμο… στα «κομμουνιστικά καθεστώτα». Κανέ-
να σχόλιο επίσης για άλλα μεταπολεμικά «καθεστώτα». 
Όπως τη μεταπολεμική Ελλάδα της Μακρονήσου και του 
μοναρχοφασισμού, ή την ελληνική χούντα, για παράδειγμα. 
Αυτές βέβαια οι δικτατορίες και οι ολοκληρωτισμοί είναι ι-
στορικά τέκνα του ιμπεριαλισμού που και το ευρωκοινοβού-
λιο υπηρετεί. Οπότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι ούτε στις 
«λοιπές» περιλαμβάνονται.

Δύσκολο για τους πολιτικούς υπηρέτες του ευρωπαϊκού ι-
μπεριαλισμού που έχει διαπράξει πραγματικά εγκλήματα πο-
λέμου και έχει φυτέψει δικτατορίες σε Αφρική, Ασία και 
όπου αλλού «χρειάστηκε», να διακρίνουν «άλλες» πλην των 
«κομμουνιστικών». Άλλωστε αυτοί που αγχώνονται και ξορ-
κίζουν επικείμενους ολοκληρωτισμούς, είναι συνεργάτες, ε-
ταίροι και υμνητές της ισραηλινής… δημοκρατίας και της α-
μερικάνικης… ελευθερίας. 

Οπότε αυτό που αποτελεί «επείγουσα ανάγκη»(!) για το 
Ευρωκοινοβούλιο είναι μια «νέα Νυρεμβέργη» για την «δι-
ερεύνηση των εγκλημάτων του σταλινισμού και άλλων δι-
κτατορικών καθεστώτων»… προφανώς «κομμουνιστικών»

Τελικά για ποια θύματα του ολοκληρωτισμού με αφορμή τα 
80 χρόνια από τον Β παγκόσμιο εκφράζει «βαθύ σεβασμό» 
το ευρωκοινοβούλιο; Προφανώς όχι για τους κομμουνιστές 
που υπερασπίστηκαν την ΕΣΣΔ και τα σοσιαλιστικά καθεστώ-
τα. Όχι για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που οικοδομώντας 
τον νέο κόσμο με τις τεράστιες κατακτήσεις για τους λαούς 
τους και τους λαούς του κόσμου, υπερασπίστηκαν αυτή την 
οικοδόμηση όποτε χρειάστηκε με το αίμα τους. Όχι γι’ αυ-
τούς που έβαλαν τα θεμέλια για την κατάκτηση όλων των δη-
μοκρατικών, εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που 
γνώρισε ο μεταπολεμικός πλανήτης, όχι γι’ αυτούς που από 
άκρη σε άκρη του πλανήτη πάλεψαν αγόγγυστα για ειρήνη, ε-
θνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και σοσιαλισμό. Όχι γι’ αυ-
τούς που σταμάτησαν το ναζιστικό τέρας.

Και αν όχι, ποιους τελικά θέλει να τιμήσουμε η ΕΕ; Οι 
απαντήσεις που περιέχονται στο κείμενο δεν επιδέχονται 
παρερμηνειών.

*και συ, πρόστυχη Πένα και ψοφίμι,
του βούρκου λιβανίζετε την μπόχα!

«Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο(…) καλεί όλα τα κράτη μέλη 
να εορτάζουν την 23η Αυγούστου (σύμφωνο Μολοτωφ-
Ριμπεντροπ) ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα 
των ολοκληρωτικών καθεστώτων τόσο σε ενωσιακό όσο και 
σε κρατικό επίπεδο(…) καλεί περαιτέρω, να καθιερωθεί η 
25η Μαΐου (επέτειος του θανάτου του ήρωα του Άουσβιτς, 
λοχαγού του ιππικού Rotamaster Witold Pilecki) ως διε-
θνής ημέρα των ηρώων του αγώνα κατά του ολοκληρωτι-
σμού, κάτι που θα αποτελέσει έκφραση σεβασμού (…) και 
θα δώσει στις μελλοντικές γενεές ένα σαφές παράδειγμα 
ορθής στάσης(…)».

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί να γιορτάζουμε το «σύμφωνο 
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μη επίθεσης»! Όχι, καλεί να θυμόμαστε «τη φιλία ναζι-
σμού-κομμουνισμού» και τα θύματα και των δύο ολοκλη-
ρωτισμών, όπως λέει. Οπότε ο Β παγκόσμιος πόλεμος δεν 
έχει δίκιο και άδικο, δεν έχει θύτες και θύματα, δεν έχει 
επιτιθέμενους και αμυνόμενους. Ό,τι ήταν οι ναζί ήταν ο 
Κόκκινος Στρατός, το ΕΑΜ και κάθε κόκκινος που αντιπά-
λεψε το φασισμό. Ό,τι ήταν ο Πάουλους, ήταν και ο Ζού-
κοφ, ότι ήταν ο Χίμλερ ήταν ο Βελουχιώτης και ο Μπελο-
γιάννης…· και αυτή η ιστορική θεώρηση θα βοηθήσει τις 
μελλοντικές γενιές να έχουν ορθή στάση!

Και όμως ούτε εδώ σταματάει το αντικομουνιστικό παρα-
λήρημα της ΕΕ. Να τιμήσουμε στο όνομα του Witold Pilecki 
(!) αυτούς που αγωνίστηκαν ενάντια σε κάθε ολοκληρωτι-
σμό. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αιφνιδίασε το ευρωκοινοβού-
λιο με την ευφάνταστη πρότασή του. Χρειάστηκε πολύ δου-
λειά τις τελευταίες μέρες από τα πλουραλιστικά-
δημοκρατικά ΜΜΕ να βρουν πληροφορίες και σχετικά δη-
μοσιεύματα. Τελικά, αυτός που στο όνομά του θα τιμηθούν 
οι ήρωες του Β’ παγκοσμίου, σύμφωνα με τα δημοσιεύμα-
τα είναι αυτός που είπε ότι «το Άουσβιτς ήταν παιχνίδι 
μπροστά σε αυτά που κάνουν οι κομμουνιστές»! Και αφού 
ήταν θύμα κομμουνισμού, είναι φανερό ποιους ήρωες κα-
λεί να τιμηθούν, στο όνομα του Pilecki, η ΕΕ...

Γ. Η ΕΕ ζητάει να θεσμοθετηθούν μέτρα…
Όλα αυτά οδηγούν στις προτάσεις της ΕΕ προς τα κράτη 

μέλη για λήψη μέτρων ενάντια σε σύμβολα, οργανώσεις 
και όσους διακινούν «ιδέες του ολοκληρωτισμού», δηλα-
δή «του ναζισμού και του κομμουνισμού», δηλαδή του 
κομμουνισμού.

*Και συ, Νόμε, των άνομων ασπίδα,
σαν τη μαϊμού από κλώνο σ’ άλλον πήδα…

«Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο(…) καλεί όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να κρίνουν με σαφήνεια και βάσει αρχών τα εγκλή-
ματα και τις επιθετικές ενέργειες που διέπραξαν τα ολο-
κληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα(…) και να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση της νεότερης γενιάς στα θέματα 
αυτά, εντάσσοντας την ιστορία και την ανάλυση των συνε-
πειών των ολοκληρωτικών καθεστώτων στα προγράμμα-
τα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία όλων των σχολεί-
ων της ΕΕ (…)καλεί την Επιτροπή να παράσχει ουσιαστική 
στήριξη τόσο σε σχέδια ιστορικής μνήμης και εορτασμού 
της μνήμης στα κράτη μέλη, όσο και στις δραστηριότητες 
της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Μνήμης και Συνείδησης, και 
να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτικά κονδύλια στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», προ-
κειμένου να στηρίξει την απότιση φόρου τιμής και τη μνή-
μη των θυμάτων του ολοκληρωτισμού(…) ανησυχεί με τη 
συνεχιζόμενη χρήση των συμβόλων(…) και(…) υπενθυμί-
ζοντας ότι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύ-
σει τη χρήση των ναζιστικών και των κομμουνιστικών συμ-
βόλων· (…)σημειώνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η συ-
νεχιζόμενη παρουσία σε δημόσιους χώρους μνημείων 
και σημείων μνήμης (πάρκα, πλατείες, οδοί κ.λπ.) που ε-
ξυμνούν ολοκληρωτικά καθεστώτα, ανοίγει το δρόμο για 
τη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων ως προς τις 
συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και για την 
επέκταση του ολοκληρωτικού πολιτικού συστήματος·».

Και ως «φυσικό επακόλουθο» όλων των παρα-
πάνω, καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην 
ουσιαστική απαγόρευση «ομάδων, ιδρυμάτων ή 
ενώσεων που εξαίρουν και εξυμνούν (…) κάθε 
μορφή ολοκληρωτισμού.»

Περισσεύουν οι ερωτήσεις για το πώς θα ξανα-
γραφτούν τα βιβλία και το αν –σε περίπτωση που 
προωθηθούν τέτοια μέτρα– θα εξακολουθήσει να 
γιορτάζεται στα σχολεία η 28η ή η 17η Νοέμβρη. 
Περισσεύουν οι διευκρινήσεις για το ποια σύμβο-
λα και ποια μνημεία θα πρέπει να εξαφανιστούν 
από την ελληνική και την ευρωπαϊκή επικράτεια 
σύμφωνα με την ΕΕ. Όπως και ποιες οργανώσεις 
θα πρέπει να απαγορευτούν, σε μια τέτοια περί-
πτωση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιά-
ζει το κείμενο στο σημείο που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο απευθύνεται σε ρόλο παιδαγω-
γού και… ψυχολόγου στη Ρωσική κοινωνία, 
που «παραμένει το μεγαλύτερο θύμα του 
κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού» και «ως 
εκ τούτου καλεί τη ρώσικη κοινωνία να συμ-
βιβαστεί με το τραγικό παρελθόν της» Πει-
σματικά όμως ακόμα, και παρά την προπα-
γάνδα της λάσπης και τους αρνητικούς συ-
σχετισμούς, η ρώσικη κοινωνία αρνείται τις 
νουθεσίες της ΕΕ, τιμά τα 20.000.000 ήρω-
ές της που έσωσαν το ρώσικο λαό και τους 
λαούς της Ευρώπης από το φασισμό και υ-
περασπίζεται και το… Στάλιν!
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ση Δ. Να δώσουμε την μάχη της μνήμης·   

είναι η επιταγή της ανάγκης
*Λεφτεριά της χανάκας και του ξύλου,

σφιχτόδενε τ’ αξύπνητο χαϊβάνι…
«Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο(…) δηλώνει ότι η ευρωπαϊ-

κή ολοκλήρωση, ως πρότυπο ειρήνης και συμφιλίωσης, υ-
πήρξε η ελεύθερη επιλογή των λαών της Ευρώπης να δε-
σμευθούν σε ένα κοινό μέλλον, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να προάγει και να διαφυλάσσει τη 
δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
το κράτος δικαίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης».

Κερασάκι στην τούρτα η αυτοεπιβεβαίωση της ΕΕ για την 
«ελευθερία» και τη δημοκρατικότητά της. Κι όμως ακόμα και 
οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές τής παραμονής στην ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ έχουν ένα έσχατο επιχείρημα: «Αν βγούμε θα μας λιώ-
σουν» λένε, όταν υπεραμύνονται της ευρωπαϊκής πορείας. Και 
αυτό, όσο λαθεμένο επιχείρημα και αν είναι, συνιστά τη μεγα-
λύτερη ομολογία για το πόσο ελεύθερη είναι η επιλογή των 
λαών της και για το είδος της δημοκρατίας της. Όσο για το σε-
βασμό των δικαιωμάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, το 
πιστοποιούν αντίστοιχα οι στρατιωτικοί νόμοι στη Γαλλία απέ-
ναντι στα κίτρινα γιλέκα, αλλά και η κάτάσταση που με ευθύνη 
της ΕΕ διαμορφώθηκε στη Λιβύη ή άλλες χώρες της Αφρικής, 
και όχι μόνο.

Ωμός αντικομμουνισμός στα βιβλία, χρηματοδότηση αντι-
κομμουνιστικής υστερίας, απαγόρευση συμβόλων και οργα-
νώσεων. Πράγματι, το μέλλον της ΕΕ κρύβει κινδύνους για το 
κομμουνιστικό κίνημα, την αριστερά και κάθε δημοκρατικό 
άνθρωπο. Και άρα για κάθε τι που ορίζεται ως δικαίωμα και 
λαϊκή κατάκτηση.

Οι λαοί της Ευρώπης, οφείλουν να εξάγουν συμεπράσμα-
τα για την κατάσταση που διαμορφώνεται και να οικοδομή-
σουν την αντίστασή τους. Η πολιτική της εξομοίωσης του 
φασισμού με τον κομμουνισμό που δεκαετίες τώρα υιοθε-
τεί η ΕΕ, στην πραγματικότητα στοχεύει στον εξωραισμό του 
πρώτου και στη σπίλωση και διαπόμπευση του δεύτερου. 
Αυτό για το οποίο χρόνια εργάζεται η ΕΕ, επιχειρεί να εξαρ-
γυρώσει σήμερα με τα μέτρα που εξαγγέλλει το ευρωκοινο-
βούλιο. Γι αυτό και λέμε ότι δυνάμεις που αναφέρονται στην 
«αριστερά» και αναπαράγουν την ιμπεριαλιστική προπαγάν-
δα, ανεξάρτητα από προθέσεις, παίζουν συγκεκριμένο ρόλο 
και στην πραγματικότητα συμβάλλουν χρόνια τώρα στη δη-
μιουργία της σημερινής αρνητικής πραγματικότητας.

Είναι μεγάλο ψέμα ότι η ιμπεριαλιστική ΕΕ στέκει πάνω 
από «συστήματα», υποστηρίζοντας μια αόριστη-ανύπαρκτη 
δημοκρατία. Ότι το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι ενάντια 
στον φασισμό και τον κομμουνισμό εξίσου. Πολύ απλά δεν 
μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί το κομμουνιστικό κίνημα 
είναι ο ιστορικός αντίπαλος του ιμπεριαλισμου, ενώ ο φα-
σισμός ένα πιστό τέκνο του. Στην πραγματική ζωή δεν μπο-
ρούν να υπάρχουν Witold Pilecki. Ή θα είσαι εχθρός του φα-
σισμού και άρα φίλος του κομμουνισμού, ή το αντίθετο. Όλα 
τα άλλα είναι ευφυολογήματα του ιμπεριαλισμού και της α-
ντίδρασης, για να ξεπλύνει το φασισμό και να χτυπήσει το 
Κομμουνιστικό Κίνημα. 

Ο Γεωργιάδης και οι όμοιοί του έχουν προειδοποιήσει: 
«Αλλού τους κλείνουν φυλακή τους κομμουνιστές, εμείς τους 
έχουμε και κυκλοφορούν ελεύθεροι» είπε, γνωρίζοντας πολύ 
καλά ποιαν ΕΕ υπηρετεί και που οδεύει. Το ίδιο και ο χρυ-
σαυγίτης Λαγός, που με το τελευταίο ψήφισμα αισθάνθηκε 
πολύ άνετα, ώστε να κάνει πρόταση στο ευρωκοινοβούλιο να 
αποκαθηλωθούν μνημεία και να αλλάξει όνομα η λεωφόρος 
«Στάλιγκραντ» στις Βρυξέλλες. Αυτοί καταλαβαίνουν ποιο 
πραγματικά είναι το περιεχόμενο του ψηφίσματος της ΕΕ.

Ο αντίπαλος παίρνει θέσεις μάχης. Ο ευρωπαϊκός και δι-
εθνής ιμπεριαλισμός βρίσκει (στη φάση μια μεγάλης υπο-
χώρησης του κινήματος) ευκαιρία να βαθύνει την επίθε-
ση. Για το κομμουνιστικό κίνημα και την πραγματική αρι-
στερά προβάλλει η ανάγκη υπεράσπισης της ιστορικής 
μνήμης, η ανάγκη απόκρουσης της αντικομμουνιστι-
κής προπαγάνδας και της πάλης για να μην περάσουν 
πουθενά τα μέτρα-προτάσεις της ΕΕ. 

Όσο για τους έλληνες βουλευτές, που ως εκπρόσω-
ποι μιας χώρας που έγραψε ένα αντιφασιστικό έπος, 
σήκωσαν το χέρι τους για να υπερψηφίσουν αυτό το 
τερατούργημα, γι’ αυτούς που με την ψήφο τους ε-

ξομοίωσαν την κτηνωδία των χιτλερικών με το τε-
ράστιο εαμικό κίνημα, την αντίσταση και την α-

νάσταση του λαού μας: 
 

*Και συ, Πατριώτη Αγνέ, τη μάσκα φόρα 
κι απ’ τ’ αδέρφια σου,  

αραδαριά μπροστά σου, 
διάλεγε, Γιούδα πάντοτες και τώρα, 

για τον ξένο Μολώχ τα θύματά σου.
Αθάνατη και θεία  

και πεμπτουσίατου βούρκου,  
χαίρε ώ! χαίρε Προδοσία!..

Η Γ.Σ. των προέδρων της ΟΛΜΕ, καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, το 

από κάθε άποψη ανιστόρητο-αντιεπιστημονικό και βαθιά αντιδραστικό ψήφισμα του 

Ευρωκοινοβουλίου της 19/10/2019, με τίτλο «Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για 

το μέλλον της Ευρώπης».

Με το εν λόγω ψήφισμα, αναπαράγεται ακόμη μία φορά η άθλια εξίσωση ναζισμού 

και κομμουνισμού και επιχειρείται μια ακραία αντιδραστική ιστορική αναθεώρηση, 

εξαφανίζοντας κάθε ίχνος αλήθειας και «ιστορική μνήμης» για τα πραγματικά γεγονότα, 

για το δίκιο και το άδικο-για τους θύτες και τα θύματα του Β παγκοσμίου πολέμου.

Περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες στα κράτη μέλη για ένταξη των πορισμάτων του 

ψηφίσματος «... στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία όλων των σχολεί-

ων της ΕΕ...» αλλά και η χρηματοδότηση από την ΕΕ των σχετικών δράσεων και αλλαγών 

για την προπαγάνδιση αυτών των αντιλήψεων. Ακόμη χειρότερα προβάλλεται η απαίτηση, 

για την «ουσιαστική απαγόρευση... ομάδων, ιδρυμάτων και ενώσεων» που αναφέρονται 

στον κομμουνισμό και τις ιδέες του, εγείροντας σοβαρά ζητήματα για βαθιές 

αντιδημοκρατικές μεταβολές στις χώρες της ΕΕ.

Απέναντι σε όλα αυτά, η ΟΛΜΕ καλεί κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να εκφράσει την 

αντίθεση του, να καταγγείλει και να καταδικάσει, με κάθε τρόπο το ψήφισμα και το 

περιεχόμενο του. Οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας, τιμώντας το αγωνιστικό έπος του λαού 

μας ενάντια στο φασισμό και με ειλικρινή σεβασμό στους χιλιάδες ήρωες που θυσιάστηκαν 

σε αυτόν τον αγώνα, οφείλουν να σταθούν απέναντι στο χρέος τους. Στο χρέος τους να 

υπερασπιστούν την πραγματική «ιστορική μνήμη», βάζοντας φραγμό στην επιβολή μιας 

ακραίας ιστορικής παραχάραξης στο σχολείο και στην κοινωνία, που μόνο επικίνδυνες 

εξελίξεις προδικάζει, για το παρόν και το μέλλον του λαού μας.                            
      2/11/2019

ΟΛΜΕ
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Οκτώβριος 1940: 

«παραμονές του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου» το ΟΧΙ στον λαϊκισμό!

Σε 306 λέξεις που είναι το μήνυ-
μα της υπουργού Παιδείας και 
«αριστείας» για την επέτειο της 

28ης Οκτωβρίου δε χώρεσε ούτε μια 
λέξη για φασισμό και ναζισμό! Για την 
υπουργό και κατ΄ επέκταση την κυ-
βέρνηση, δεν είναι ο φασισμός και ο 
ναζισμός που αιματοκύλησαν την αν-
θρωπότητα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά γενικά και αόριστα «δυ-
νάμεις του μίσους και της βίας». Επο-
μένως όσα ξέραμε για την αντιφασι-
στική νίκη των λαών κατά του ναζι-
σμού, πρέπει να τα ξεχάσουμε. Πολύ 
περισσότερο κατά τη Ν. Κεραμέως και 
τους συμβούλους της δεν υπάρχει σή-
μερα κίνδυνος από την άνοδο της 
ακροδεξιάς, που εκφράζει τον φασι-
σμό και τον ναζισμό και σε ορισμένες 
χώρες βρίσκεται προ ή και εντός των 
πυλών της εξουσίας, Γιατί, όπως ανα-
φέρεται στο μήνυμα, επειδή «ζούμε 
σε μία ελεύθερη, δημοκρατική χώρα» 
το πρόβλημα είναι «οι ακραίες φωνές 
του λαϊκισμού που επιδιώκουν να δυ-
ναμώσουν».

Ανιστόρητο μήνυμα από μια ανιστό-
ρητη υπουργό παιδείας, που αναφέρε-
ται στη «σημασία της εκπαίδευσης 
στην προσπάθεια να διατηρήσουμε την 

εθνική μας μνήμη» και τοποθετεί την 
28η Οκτωβρίου στις «παραμονές του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» ! Αναφέρει 
ακριβώς: «Η 28η Οκτωβρίου 1940 εί-
ναι μία ημέρα που φέρει ιδιαίτερο βά-
ρος για τη συλλογική μας ταυτότητα, 
για τρεις ιδιαίτερους λόγους, ανάμεσα 
σε άλλους πολλούς:Μας υπενθυμίζει 
τα επιτεύγματα του Ελληνισμού. Στις 
παραμονές του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου(…)». Βέβαια ο πόλεμος είχε αρχί-
σει 13 μήνες νωρίτερα, την 1η Σεπτεμ-
βρίου του 1939, με την εισβολή της 
Γερμανίας στην Πολωνία. 

Και φυσικά προβάλλει τα διάφορα 
ανιστόρητα εθνικιστικά και ρατσιστικά 
στερεότυπα: «Η έμφυτη τάση του λαού 
μας…». Με άλλα λόγια είναι το DNA και 
όχι η αντίσταση σε συγκεκριμένες ιστο-
ρικές συνθήκες και με συγκεκριμένα 
ιστορικά υποκείμενα. 

Ανιστόρητη επίσης η γενίκευση της 
υπουργού ότι όλοι «οι Έλληνες αποφά-
σισαν να υψώσουν το ανάστημά τους 
και να αντιταχθούν». Διαστρεβλώνει 
την ιστορική αλήθεια η κυρία υπουρ-
γός, αφού δεν αναφέρει ότι ιδεολογικοί 
και πολιτικοί της συγγενείς από την 
ακροδεξιά δημιούργησαν και συμμε-
τείχαν στα Τάγματα Ασφαλείας, που 

στρατεύτηκαν στο πλευρό των δυνάμε-
ων της κατοχής και του Χίτλερ με τον 
περιβόητο όρκο: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ εις τον 
Θεόν τον Άγιον τούτον όρκον, ότι θα 
υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς 
του ανώτατου αρχηγού του Γερμανικού 
Στρατού Αδόλφου Χίτλερ.». Σε κάθε 
μπλόκο των Γερμανών, όπως και στην 
Κοκκινιά ακουγόταν: «Προσοχή-
προσοχή! Σας μιλάνε τα τάγματα ασφα-
λείας. Όλοι οι άνδρες από 14 μέχρι 60 
ετών να πάνε στην πλατεία της Οσίας 
Ξένης για έλεγχο ταυτοτήτων. Όσοι 
συλληφθούν εντός της οικείας τους θα 
τουφεκίζονται επί τόπου». 

Ουκ ολίγοι οι δωσίλογοι που στο στό-
χαστρο είχαν αυτούς που πραγματικά 
έκαναν αντίσταση, που έδωσαν το αίμα 
τους για τη λευτεριά. Άλλωστε οι εφη-
μερίδες τους έγραφαν: «Καλώς συνε-
τάγη ο νόμος που τιμωρεί με θάνατο 
τους Έλληνες υπηκόους όσοι μετέχουν 
σε πολεμικές εχθροπραξίες κατά των 
Γερμανών» («Καθημερινή», 1/6/1941). 
Στο στόχαστρο αυτοί που μέσα από τις 
γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ – τις 
πιο μαζικές αντιστασιακές οργανώσεις, 
που ήταν στην πρώτη γραμμή της αντί-
στασης και για τους οποίους η υπουρ-
γός δε αναφέρει μια λέξη! 

Αν ι σ τ ό ρ η τ ό μ η ν υ μ Α  
της υπουργού Παιδείας και «αριστείας» 

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Το φετινό μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρί-
ου έφερε όλα τα χαρακτηριστικά του κυρίαρχου πο-
λιτικού λόγου του κυβερνώντος κόμματος, με τα ο-

ποία έχει εκθρέψει τους οπαδούς του επί δεκαετίες. Κυ-
ρίως όμως μας αναγκάζει να στραφούμε στον Μπρεχτ: 
«Σε καιρούς που η εξαπάτηση απαιτείται και που τα 

λάθη ευνοούνται, αυτός που σκέφτεται προσπαθεί να δι-
ορθώνει όλα αυτά που διαβάζει κι ακούει», και να διδα-
χτούμε από το μάθημά του για την αποκάλυψη της εξου-
σιαστικής γλώσσας και της αλήθειας. 

Η αμερικανοτραφής ΥΠΑΙΘ δεν αγνοεί την Ιστορία, δεν 
κάνει «λάθος». Στο πλαίσιο της εξομοίωσης από την Ε.Ε. 

«Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» κα Κεραμέως;

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
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πλήρως καλύψει καθεστώτα όπως της Ουκρανίας και 
της Εσθονίας, που έχουν απαγορεύσει ακόμα και το σύμ-
βολο του σφυροδρέπανου κι έχουν κάψει ζωντανούς 
συνδικαλιστές, αντικαθιστούν με τη λέξη «λαϊκισμός» 
την ιστορική αλήθεια και τώρα ετοιμάζουν νέες θυσίες 
για τους λαούς. Συνδράμουν το διεθνή ιμπεριαλισμό στη 
δεκαετή σφαγή της Συρίας, σταδιακά εξαφανίζουν λα-
ούς όπως ο Κουρδικός, ο Παλαιστινιακός κ.λπ.

•	 Το παντελώς ανιστόρητο «στις παραμονές του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου» της κας Κεραμέως ενδεχομέ-
νως να φαντάζει ως ένα γλωσσικό ολίσθημα. Όμως όσο 
κι αν έχει απαξιωθεί η Ιστορία στο σχολείο, με αποκο-
ρύφωμα την κατάργησή της από τη γενική παιδεία στη 
Γ’ Λυκείου, όλο και κάπου έχει πάρει τ’ αυτί όλων ότι οι 
Γερμανοί εισέβαλαν στη Πολωνία το 1939. Αποδεικνύ-
ει όμως τον άκρατο εθνοκεντρισμό των κυβερνώντων 
και συνεχίζει αμείωτη την αντίστοιχη πολιτική και προ-
παγάνδα.

•	 Συνεπές στο ίδιο μοντέλο είναι και το νόημα της 
φράσης «η έμφυτη τάση του λαού μας να αντιμετωπίζει 
θαρραλέα τις δυνάμεις, που τον απειλούν, συνιστά επα-
ναλαμβανόμενο μοτίβο στην μακραίωνη ιστορία μας». Α-
ναμφίβολα ο ελληνικός λαός έχει να επιδείξει λαμπρές 
σελίδες αντίστασης κι έχει δώσει μάχες για την ελευθε-
ρία. Αντιλαμβάνεται όμως το Υπουργείο Παιδείας πόσο 
ανιστόρητο και αντεπιστημονικό είναι να μιλάει για «έμ-
φυτη τάση του λαού μας»; Η «ανωτερότητα της φυλής» 
από τη σκοπιά του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Με άλλα 
λόγια είναι το DNA και όχι η αντίσταση σε συγκεκριμέ-
νες ιστορικές συνθήκες και με συγκεκριμένα ιστορικά 
υποκείμενα. Από την άλλη πλευρά αυτό το «έμφυτη» 
προξενεί θυμηδία μάλλον. Αναρωτιόμαστε, δεν ήταν, ά-
ραγε, Έλληνες το γένος ο Τσολάκογλου, ο Λογοθετόπου-
λος, ο Ράλλης (για να περιοριστούμε μόνο στους δοσίλο-
γους πρωθυπουργούς κι όχι στους μαυραγορίτες, χίτες, 
χαφιέδες και ταγματασφαλίτες), οι οποίοι μάλιστα –ελ-
ληνική πρωτοτυπία κι αυτή– δεν τιμωρήθηκαν ποτέ; 

•	 Ο τρίτος άξονας στον οποίο στηρίζεται το μήνυμα 
του Υπουργείου είναι το «δια ταύτα». «Το θέμα είναι 
τώρα τι λες» που λέει κι ο ποιητής. «Στις μέρες μας, που 
οι ακραίες φωνές του λαϊκισμού επιδιώκουν να δυναμώ-
σουν, που ο ατομικισμός και η αποξένωση μαστίζουν την 
ανθρωπότητα, είναι πιο κρίσιμο από ποτέ να αναβιώσου-
με αξίες, όπως η αυταπάρνηση, ο αλτρουισμός και η αλ-
ληλεγγύη, που μας επιτρέπουν, σήμερα, να ζούμε σε μία 
ελεύθερη, δημοκρατική χώρα». Δημιουργική ασάφεια, 
κατά το δημιουργική λογιστική; Όχι, βέβαια. Είναι πολύ 
πιο βολικό να μην θες να πεις λέξεις όπως φασισμός ή 
ναζισμός, για να μην δυσαρεστήσεις κάποιους από τους 
ομοτράπεζούς σου στην υπουργική τράπεζα και στην 
Ε.Ε. Η πραγματικότητα όμως είναι αδήριτη. Ο ναζισμός 
και ο φασισμός αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα από το 
1939 ως το 1945, έχοντας ως ιδεολογική βάση τον εθνι-
κισμό. Τη δημοκρατική Ισπανία τη βομβάρδισαν τα αε-
ροπλάνα του Χίτλερ και τα ολοκαυτώματα απανταχού της 
Ευρώπης τα διέπραξαν εκείνοι οι οποίοι προέτασσαν την 
«ανωτερότητα της αρείας φυλής» για να αιτιολογήσουν 
ιδεολογικά την πρόθεση για επικράτηση. Τα 85 εκατομ-
μύρια νεκρών στα πεδία των μαχών, αλλά και των αμά-

χων και των νεκρών από πείνα παγκοσμίως μαρτυράνε 
ποιος είναι ο ένοχος. Στην Ελλάδα του δικτάτορα Μετα-
ξά οι μόνοι που έλεγαν το θηρίο με το όνομά του, ήταν 
στις εξορίες και στις φυλακές. 

•	 Και τέλος αναζητά η κα Υπουργός τη «σημασία της 
εκπαίδευσης στην προσπάθεια να διατηρήσουμε την ε-
θνική μας μνήμη, καθώς και να καλλιεργήσουμε μια πιο 
διαδραστική σχέση με το παρελθόν μας». Ε, αυτό πια 
μας το έκανε σαφές άμα τη αναλήψει των καθηκόντων 
της. Ιστορία α λα καρτ διεκδικεί η κα Κεραμέως, για να 
παρουσιάσει το παρελθόν όπως βολεύει στο σύστημα 
που η ίδια υπηρετεί. 

Το μόνο στο οποίο συμφωνούμε με την κα Υπουργό εί-
ναι ότι «η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μία ημέρα που φέ-
ρει ιδιαίτερο βάρος για τη συλλογική μας ταυτότητα», με 
τη διαφορά ότι για μας δεν είναι κούφια λόγια, γιατί φέ-
ρουμε ακέραια τη συλλογική μνήμη από τις διηγήσεις των 
παππούδων και των γονιών μας, γιατί οι αγώνες τους για 
ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη ρίζωσαν στη δική 
μας συνείδηση και στους νέους αγώνες. 

Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή! Όχι στην σύγχρονη σκλαβιά!
Ο ελληνικός λαός στάθηκε απέναντι στο τέρας του φα-

σισμού και του ναζισμού με τους μεγάλους αντιφασιστι-
κούς ταξικούς αγώνες τη δεκαετία 1940-1949, με την ε-
ποποιία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τους χιλιάδες νεκρούς, το ολο-
καύτωμα 1170 μεγάλων και μικρών χωριών και κωμοπό-
λεων από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους, τον 
ηρωικό ΔΣΕ, τις μαζικές εκτελέσεις και τις εξορίες στα 
ξερονήσια. Η Κοκκινιά, το Δίστομο, τα Καλάβρυτα, το 
Κομμένο, η Βιάννος, ο Χορτιάτης, το Δοξάτο είναι μόνο 
ελάχιστοι από τους τόπους που πλήρωσαν το φασιστικό 
όλεθρο και την ωμότητα του γερμανικού ναζιστικού 
στρατού, των δοσίλογων και των ταγματασφαλιτών. 

Οι τότε συνεργάτες των Γερμανών, αυτοί που παρέδωσαν 
τους Έλληνες κομμουνιστές της Ακροναυπλίας στους Γερ-
μανούς για να εκτελεστούν στην Καισαριανή, οι μετέπειτα 
«νικητές» του ’49, είναι που σήμερα με άλλη μάσκα προ-
σπαθούν να απαξιώσουν τους αγώνες του λαού για λευτε-
ριά, ψωμί, δημοκρατία και ανεξαρτησία. Είναι αδιαμφισβή-
τητη η σημασία σήμερα της αντιφασιστικής νίκης των λαών 
στον πλανήτη. Γι΄ αυτό οι κυρίαρχοι, οι φορείς της οικονο-
μικής και πολιτικής εξουσίας, με νέους πολέμους, φτώ-
χεια και καταστροφή στο περιβάλλον, στη ζωή, στην καθη-
μερινότητα προσπαθούν να την αποκρύψουν. 

Σήμερα το επίσημο κράτος, η κυβέρνηση της ΝΔ, ε-
νεργούμενο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην ευρύτερη πε-
ριοχή, χύνει το δηλητήριο του ρατσισμού-εθνικισμού 
στην κοινωνία. Με τα αντιμεταναστευτικά σχέδια σε ε-
ξέλιξη, φτάνουν να ονομάζουν «εισβολείς» και «λα-
θρομετανάστες» τους πρόσφυγες των πολέμων. Με τις 
αντιλαϊκές πολιτικές Ε.Ε., ΟΟΣΑ, ΔΝΤ να κλιμακώνο-
νται, συρρικνώνουν ακόμα περισσότερο Παιδεία, Υ-
γεία, Κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, στοχεύουν στα 
εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα. 

Θα μας βρουν απέναντί τους, σε νέους ενωτικούς, μα-
ζικούς και ανυποχώρητους ταξικούς αγώνες ανατροπής! 
Και τώρα και πάντα και όπως το ́ 40, τη φτώχεια και το 
φασισμό θα πολεμάμε πάντα! Η ιστορία γράφεται με α-
νυπακοή! Αγώνας-Ρήξη-Ανατροπή!

28-10-19
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Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ. της ΔΟΕ  
Πολυχρονιάδη Δημήτρη και Παναγιώτου Χρήστο

Ασέβεια  και προσβολή  της μνήμης των εκατομμυρίων θυμάτων 

του ναζισμού – φασισμού το μήνυμα  της υπουργού Παιδείας

Με ένα πρωτοφανές μήνυμα παραχάραξης της ιστο-
ρίας και των αγώνων του ελληνικού λαού ενάντια 
στον φασισμό και τον ναζισμό απευθύνθηκε η 

Υπουργός Παιδείας κα Ν. Κεραμέως στις/στους μαθη-
τριές/μαθητές και εκπαιδευτικούς ενόψει της επετείου 
της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Εκτός των προφανών που περιλαμβάνει ένα τέτοιο μή-
νυμα, εντύπωση προκαλεί η αποτίμηση της κας Υπουργού 
για το ιστορικό γεγονός, τη στιγμή μάλιστα που μιλά για 
«αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας». Πουθενά στο μήνυ-
μα της δεν υπάρχει νίκη ή αγώνας κατά του φασισμού ή 
του ναζισμού. Με επιμέλεια η κα Υπουργός Παιδείας, η 
οποία σε κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να διατρανώνει 
την πίστη της στην «αριστεία», εξαφάνισε τον γερμανικό 
ναζισμό και τον ιταλικό φασισμό! Εξαφάνισε τη νικηφό-
ρα αντιφασιστική πάλη των λαών! Όλα έγιναν από μίσος 
και βία γενικώς! Αυτό λέγεται πολιτική χυδαιότητα, που 
προσβάλει τον αγώνα του λαού μας, τους χιλιάδες εκτε-
λεσμένους, τους 65.000.000 νεκρούς του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου, τους 11.000.000 δολοφονημένους στα ναζιστι-
κά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Αντιθέτως, η κα Υπουργός Παιδείας, όταν περνά στα δι-
δάγματα της επετείου αναφέρεται στο… λαϊκισμό, ο οποί-
ος βρίσκεται σε άνοδο. Καθώς όλοι γνωρίζουν ότι στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο αυτό που ανέρχεται είναι ακρο-
δεξιά σχήματα, που μάλιστα έχουν έλθει στην εξουσία. Η 
κα Υπουργός Παιδείας αποφεύγει να αναφερθεί στα πράγ-
ματα με το όνομά τους. Ένα από τα εργαλεία του φασισμού 
μπορεί να είναι και ο λαϊκισμός, αλλά δεν περιγράφει το 
ιδεολογικό του στίγμα. Επιχειρώντας να εξισώσει και να 
τσουβαλιάσει με τον πιο μεταμοντέρνο ανιστόρητο τρόπο 
οτιδήποτε οι νέο-φιλελεύθερες επιταγές της πολιτικής 
τους θεωρούν «λαϊκίστικο» και εν τέλει «ακραίο». Είναι 
προφανές ότι στοχεύουν στο εργατικό κίνημα και στο λαϊ-
κό παράγοντα, που σε τελική ανάλυση έδωσε και δίνει τη 
μάχη κατά του φασισμού – ναζισμού, για αυτό και αυτός 
δεν αναφέρεται πουθενά.

Για να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι η κα Υπουργός 
Παιδείας θεωρεί ότι τον Οκτώβριο του 1940 είχαμε τις 
«παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», όταν αυτός ξε-
κίνησε την προηγούμενη χρονιά με την εισβολή του Χίτλερ 
στην Πολωνία!

Υπενθυμίζουμε στην κα Υπουργό Παιδείας ότι οι προ-
σπάθειές της για την ιδεολογική και πολιτική παραχάρα-
ξη της νεότερης ιστορίας του ελληνικού λαού και των αγώ-
νων του, στο πλαίσιο του ιστορικού αναθεωρητισμού, με 
στόχο την αποσιώπηση και εξαφάνιση των κοινωνικών και 
πολιτικών διακυβευμάτων για τα οποία έδωσαν τη ζωή 

τους εκατομμύρια άνθρωποι (μεταξύ των οποίων και χι-
λιάδες Έλληνες) πολεμώντας το τέρας του φασισμού – να-
ζισμού την περίοδο 1939 – 1945, θα πέσουν στο κενό.

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά και θυμάται ότι 
οι πρόγονοι μας πολέμησαν ενάντια στο φασισμό και τον 
ναζισμό μαζί με εκατομμύρια άλλους λαούς, δίνοντας 
ποταμούς αίματος για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και θυμάται πολύ καλά ότι 
αυτό το χώμα που πατάμε όλοι μας (και εμείς και η κα 
Κεραμέως) λευτέρωσε ο Άρης και το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και όχι 
οι δωσιλόγοι και οι ταγματασφαλίτες συνεργάτες των 
γερμανών κατακτητών, οι πολιτικοί και οικονομικοί 
απόγονοι των οποίων διαχρονικά στεγάστηκαν και στε-
γάζονται στον πολιτικό χώρο της δεξιάς και της ακροδε-
ξιάς, έδρασαν και δρουν ακόμα ως συγκοινωνούντα δο-
χεία σε κράτος και παρακράτος.

Ας είναι σίγουρη η κα Υπουργός Παιδείας ότι εμείς οι δά-
σκαλοι των παιδιών της Ελλάδας (ντόπιων και μεταναστών) 
θα διδάξουμε την αλήθεια στους μαθητές μας, προσδοκώ-
ντας το μάθημα της ιστορίας να τους κάνει ικανούς να δια-
κρίνουν και να κατανοούν την κοινωνική και πολιτική πραγ-
ματικότητα μέσα στην οποία ζουν, με στόχο να γίνουν δημο-
κρατικοί πολίτες κριτικά σκεπτόμενοι και όχι χειραγωγού-
μενοι και υποτασσόμενοι στις επιταγές της εκάστοτε πολι-
τικής εξουσίας.

28-10-2019



Mε αφορμή την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρί-
ου, ακούσαμε και διαβάσαμε από έγκριτα χείλη, χεί-
λη βουλευτών και υπουργών, δηλώσεις που μας έκα-
ναν να μην πιστεύουμε στα αυτιά μας!

Η Υπουργός Παιδείας στο μήνυμά της προς τα σχο-
λεία της χώρας υπέπεσε σε σημαντικά σφάλματα. Ξε-
περνώ την αστοχία με το χαρακτηρισμό του έτους 
1940 ως παραμονή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, αν 
και αποδεικνύει την ιστορική ένδεια ενός ολόκληρου 
επικοινωνιακού μηχανισμού και ενός –ιστορικά κα-
ταρτισμένου υποτίθεται– υπουργικού επιτελείου. Θα 
το θεωρήσω το μικρότερο κακό.

Δεν μπορώ να μη σταθώ όμως στο γεγονός ότι σε 
ολόκληρο λόγο δεν αναφέρονται πουθενά οι δύο ι-
δεολογίες που αιματοκύλησαν τον κόσμο: Ναζισμός 
και Φασισμός! Ο μόνος κίνδυνος για την Υπουργό 
ήταν η άνοδος του Λαϊκισμού! Χίτλερ και Μουσολί-
νι, Ες-Ες και Μελανοχίτωνες, Άουσβιτς και γενο-
κτονία Εβραίων, προφανώς θεωρήθηκαν ήσσονος 
σημασίας για να συμπεριληφθούν στο μήνυμα που 
διαβάστηκε στους μαθητές μας! Λες και επρόκειτο 
για απαγορευμένες λέξεις, η Υπουργός απέφυγε να 
αναφερθεί σε αυτές. Το έκανε βέβαια μετά από δύο 
ημέρες, στις δηλώσεις της μετά τη λήξη της παρέλα-
σης της 28ης. Προφανώς μετά τη γενική κατακραυγή, 
κατάλαβε το ατόπημά της και προσπάθησε να διασκε-
δάσει τις εντυπώσεις ανεπιτυχώς.

Βέβαια, ίσως η παράλειψη αυτή να έγινε σκόπιμα, 
προκειμένου να αποπροσανατολιστεί ο εκπαιδευτι-
κός κόσμος και να στραφεί από το καυτό πρόβλημα 
των άδειων σχολείων, στην υπουργική δήλωση! Βγή-
κε λοιπόν κι ο Οκτώβρης αγαπητοί συνάδελφοι, και 
ακόμη χάνονται διδακτικές ώρες, ακόμη λείπουν ε-
κατοντάδες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, ακόμη η 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο παιδεύουν μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικούς.

Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι η ηγεσία του Υ-
πουργείου φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το μέγε-
θος του προβλήματος, λες και ζει σε παράλληλο σύ-
μπαν. Αλλιώς δεν εξηγούνται οι δηλώσεις τής Υφυ-
πουργού κ. Ζαχαράκη περί ομαλότερου ξεκινήμα-
τος της χρονιάς σε σχέση με την περσινή, ούτε οι 
δηλώσεις της κ. Κεραμέως περί αποτροπής τού ε-
κτροχιασμού της σχολικής χρονιάς, δηλώσεις οι ο-
ποίες υποτιμούν τη νοημοσύνη μας!

Όταν μπαίνει Νοέμβρης και δε γίνονται μαθήματα 
προσανατολισμού, όταν οι μαθητές εξωθούνται στην 
ουσία προς την ιδιωτική εκπαίδευση προκειμένου 
να καλύψουν τα κενά τους, όταν το δημόσιο σχολείο 

χάνει και τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας και φε-
ρεγγυότητας, τότε η σχολική χρονιά και ανώμαλη εί-
ναι και εκτροχιασμένη!

Κι αντί να γίνει ανάληψη ευθυνών και να δοθεί μία 
άμεση λύση, κατά την προσφιλή τακτική όλων των 
νέων κυβερνήσεων, καταλογίζονται ευθύνες στους 
προηγούμενους! «Μείωσαν τις δαπάνες για την παι-
δεία, έκαναν λάθη, είμαστε μόνο τρεις μήνες κυβέρ-
νηση» και άλλα τέτοια. Και προφανώς οι προηγούμε-
νοι έκαναν μεγάλα λάθη στο χώρο της δημόσιας εκ-
παίδευσης, αλλά τώρα κυβερνάτε εσείς! Εσείς καλεί-
στε λοιπόν να βρείτε λύση, όχι εκείνοι!

Και λύση σίγουρα δεν είναι να κουνάτε με τιμωρητι-
κή διάθεση το δάχτυλο στους αναπληρωτές και να τους 
απειλείτε με αυστηρές ποινές αν δεν παρουσιάζονται 
χωρίς σοβαρό λόγο! Άραγε, αν θα έπρεπε μέσα σε δυο 
μέρες να αφήσετε πίσω σύζυγο και παιδιά και να πα-
ρουσιαστείτε σε ένα νησί, με ενοίκια απλησίαστα, με 
ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια, με προβλήματα στη μετα-
κίνηση, θα το κάνατε; Ή δε θα πηγαίνατε και θα τιμω-
ρούσατε και τον εαυτό σας αυστηρά;

Οι εκπαιδευτικοί θέλουν κίνητρα κυρία Κεραμέ-
ως και όχι τιμωρίες! Δεν είμαστε είλωτες! Πάνω 
στην τιμωρία δε θεμελιώνεται δημόσια εκπαίδευ-
ση! Οι μαθητές και οι γονείς τους θέλουν καθηγη-
τές στην τάξη, όχι μετάθεση ευθυνών και θεωρητι-
κολογίες! Τελείωσε η υπομονή τους!!

* Ο Α. Χ. Βάλλας είναι Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δράμας, 
εκλεγμένος με την Αυτόνομη Αγωνιστική Παρέμβαση

ΚΑΙΝΟΦΑΝΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΕ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

γράφει o Θανάσης Βάλλας*
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Το 1980 η κυβέρνηση Ράλλη 
είχε απαγορέψει στις 16 Νο-
έμβρη την πορεία στην αμε-

ρικανική πρεσβεία. Η πορεία θα 
ακολουθούσε τις τιμητικές εκδη-
λώσεις για την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου και επιτρεπόταν μόνο 
μέχρι το Σύνταγμα. Η ΕΦΕΕ (πλει-
οψηφία από ΚΝΕ και ΠΑΣΠ) πει-
θαρχεί, όμως η αριστερή μειοψη-
φία της (ΠΠΣΠ, ΑΑΣΠΕ. Β-
Πανελλαδική κ.ά) μαζί με χιλιάδες 
λαού, επιχειρεί να σπάσει την α-
παγόρευση. Στη διάρκεια της πο-
ρείας από τα πεζοδρόμια «αγανα-
κτισμένοι» έβριζαν τους διαδηλω-
τές, ενώ στο Σύνταγμα είχαν παρα-
ταχθεί καπελάκηδες αστυνομικοί, 
οι «Δυνάμεις Αποκατάστασης της 
Τάξης», χωροφύλακες με μασίφ 
γκλομπ και αύρες με τις μηχανές 
αναμμένες. Όταν η πορεία έφτασε 
στα λουλουδάδικα, ένα κομμάτι 
κατεβαίνει την Πανεπιστημίου και 
διαλύεται. 10.000 κόσμος περιμέ-
νει να δει αν η πορεία προχωρήσει 
στη Β. Σοφίας προς αμερικάνικη 
πρεσβεία. Η πορεία μπαίνει Β. Σο-
φίας, οι πρώτες αστυνομικές 
γραμμές υποχωρούν και σε λίγα 
λεπτά τα ΜΑΤ μετατρέπουν την πε-
ριοχή σε σφαγείο. Από οργανώ-
σεις χτυπήθηκαν το ΚΚΕ μ-λ, 
Β΄Πανελλαδική , ΟΣΕ, Μαχητής, 
ΟΠΑ, αυτόνομοι-αναρχικοί, ΕΚ-
ΚΕ-ΜΛ ΚΚΕ κ.ά. Το μπλοκ του 
ΚΚΕ εσ. χτυπιέται από πλάγια, το 
ΚΚΕ αποχωρεί προς Μοναστηρά-
κι. 2 τραυματίες από πυροβολι-
σμούς, εκατοντάδες με σπασμένα 
κεφάλια (200 περίπου), πολλές 
συλλήψεις και 2 νεκροί. 

Η 20χρονη εργάτρια Ματίνα 
Κανελλοπούλου βρέθηκε χτυ-
πημένη άσχημα από αστυνομικά 
γκλομπ στην Πανεπιστημίου και 
άφησε την τελευταία της πνοή 
στο Ιπποκράτειο. Η κηδεία της 
στο Περιστέρι γίνεται ορμητική 

διαδήλωση χιλιάδων λαού, που 
σπάει την τρομοκρατία ΜΑΤ και 
αυρών. 

Ο 26χρονος Κύπριος φοιτητής 
της Νομικής Ιάκωβος Κουμής 
βρέθηκε στην πλατεία Συντάγμα-
τος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις από τα γκλομπ και ά-
φησε την τελευταία του πνοή στο 
Λαϊκό λίγες μέρες αργότερα. Στην 
Κύπρο γίνεται διαμαρτυρία στην 
ελληνική πρεσβεία μετά την κη-
δεία του. 

Ο Α. Παπανδρέου ρίχνει την ευ-
θύνη στους διαδηλωτές. Ο Φλω-
ράκης στη Βουλή κατηγορεί την 
κυβέρνηση ότι υποθάλπει τους 
«αναρχοαυτόνομους» και θέλει 
να ρίξει την ευθύνη στο ΚΚΕ. Αν 
είναι δυνατόν. Εξάλλου 17/11 μία 
μέρα μετά τις δολοφονίες, την μέ-
ρα της «επετείου», εμφανίστηκαν 
στη Στουρνάρη οι δυνάμεις των 
ΚΝΑΤ, σε επιχείρηση εκκαθάρι-
σης από τους διαδηλωτές της 
προηγούμενης που είχαν καταλά-
βει το Πολυτεχνείο. 

Στη Βουλή μόνο ο Ζίγδης είπε: 
«Η βασική αιτία του κακού είναι 
ότι η κυβέρνηση διατηρεί ένα Σώ-
μα που αποτελεί ντροπή, τα ΜΑΤ. 
Δεν είναι αστυνομία αυτό, αυτό εί-
ναι Σώμα ΕΣ-ΕΣ, είναι χειρότερο 

από την ΕΣΑ, τα μέλη του είναι 
κακούργοι, όχι ότι οι άνθρωποι 
γεννήθηκαν κακούργοι, αλλά εκ-
παιδεύονται για να γίνουν κα-
κούργοι. Τους είδα στη Ρόδο, ό-
που επετέθηκαν εναντίον ενός 
λαού που έκανε μια ειρηνική πα-
ρέλαση. Επετέθηκαν με τέτοια 
λύσσα, που δεν έχω δει ούτε 
στους Ιταλούς φασίστες, όταν ή-
μουν παιδί στη Ρόδο… Ας έχουμε 
μια ειδική συνεδρίαση για το αν 
μπορεί μια Δημοκρατία να διατη-
ρεί κρατικά όργανα, τύπου ΜΑΤ. 
Αυτά είναι μόνο για τους “Χίτλερ”, 
μόνο για τους “Μουσολίνι”. Είναι 
αδιανόητο να υπάρχουν σε μια 
δημοκρατική Πολιτεία». 

Για τις δολοφονίες διατάχθηκε 
ΕΔΕ, που δεν κατέληξε πουθενά, 
καθώς επίσης όσοι αστυνομικοί 
κατηγορήθηκαν για τα γεγονότα 
της 16ης Νοέμβρη 1980 αθωώθη-
καν εφτά χρόνια αργότερα. 

Ας θυμηθούμε τέλος το σύνθη-
μα που φωνάζοταν για πολλά χρό-
νια στις διαδηλώσεις και παραμέ-
νει επίκαιρο, αφού τα ΜΑΤ, εκεί 
και τότε, δεν τα διάλυσε όπως εί-
χε υποσχεθεί το ΠΑΣΟΚ:

Κουμής-Κανελλοπούλου τα 
ΜΑΤ δολοφονουν! Εδώ και τώρα 
να διαλυθουν!  

γράφει o Γιάννης Μαρίνης

ΚΟΥΜΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑ ΜΑΤ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ!



Νίνα ΓεωργιάδουΕπιμέλεια - κείμενα

Χιλή, η πατρίδα του αίματος. Η στενή λωρίδα, από 
την Ακατάμα ως τη Γη του Πυρός. Σαν τις φλέβες 
που ξεκινούν απ΄ την καρδιά και φτάνουν ως τα πό-

δια, με αίμα, φορτωμένο διοξείδιο της εκπνοής του λαού 
της και οξείδια των ορυχείων του χαλκού της.

Το αίμα των δεκάδων χιλιάδων σφαγμένων Μαπούτσε 
του 16ου αιώνα, που στη γλώσσα 

τους, «τσίλε» είναι ο γλάρος και 
η άκρη της Γης. Το αίμα των 
Μαπούτσε και των Ίνκας που έ-
βαψε τον ποταμό Μαούλε κόκ-
κινο όταν οι Σπανιόλοι κονκι-
σταδόρες στράγγιζαν το χρυσό 
για να θησαυρίζει το ισπανικό 
ιμπέριο και να ντύνεται ο θρό-
νος τους με 24 καράτια. Και ο 
Μαούλε φορτώθηκε, για μή-
νες, τόσο αίμα αντί νερό που 
τρόμαξε ακόμα και τους καρ-
χαρίες όταν το κουβάλησε 
στον ανοιχτό ωκεανό, μαζί 
με κομμένα χέρια και κεφά-
λια.

Το αίμα των Χιλιανών που 
σφάχτηκαν από Άγγλους και 
Ολλανδούς αλήτες και πολ-
λαπλά βιάστηκαν από ρα-
σοφόρους καρδινάλιους.

Το αίμα της Χιλής, που θάφτηκε σε ομαδι-
κούς τάφους της ερήμου για να γίνει ο τόπος πρώτη με-
τοχή στο χρηματιστήριο της Γκόθαμ city, φυλακή της CIA, 
αίθουσα βασανιστηρίων του Πινοσέτ και το πρώτο πεί-
ραμα του αρχιλήσταρχου Φρήντμαν και των κωλόπαιδων 
του Σικάγου προς δόξα του νεοφιλελευθερισμού. Ναι, 
αυτού που πουλάει τη γη που πατάς, το νερό που πίνεις 
και τον αέρα που αναπνέεις. 

Για να επιβληθεί η ΤΙΝΑ, There Is No Alternative. 
Μόνο φτώχεια και ξεπούλημα.

Α ναι και DINA. Οι μυστικοί του Πινοσέτ. Εκπαιδευμέ-
νοι στα υπόγεια της CIA. Να δολοφονούν και να θάβουν 
σε ομαδικούς τάφους.

Αυτό το αίμα των ομαδικών τάφων εξατμίζει το νερό 
του και ποτίζει τα μωβ κρίνα της ερήμου, ε Marcelo;

Και τώρα πάλι, τι πάλι ακόμα, άγρια φτώχεια για τους 
πολλούς κι αμύθητα πλούτη για τους λίγους. Χιλή, η χώρα 
της βαθιάς ανισότητας, που το νερό πουλιέται όσο το αίμα, 
γιατί η “ανάπτυξη” των λίγων επιβάλλει την άγρια δίψα των 
πολλών. Τη δολοφονία των παιδιών της και τους βιασμούς 
των κοριτσιών της.

Χιλή, ένα εκατομμύριο el pueblo 
unido, ξανά στους δρόμους 

PABLO NERUDA, AMERICA INSURRECTA

Η γη μας, γη πλατιά και ερημιές
πλημμύρισε βουητό, μπράτσα, στόματα.
Μια βουβαμένη συλλαβή άναβε λίγο - λίγο
συγκρατώντας το παράνομο ρόδο,
ωσότου οι πεδιάδες δονήθηκαν
όλο σίδερο κι καλπασμό.
Σκληρή η αλήθεια σαν αλέτρι.
Έσκισε τη γη, θεμέλιωσε τον πόθο,
έπνιξε τις φύτρες της προπαγάνδας τους
και λευτερώθηκε μέσα στη μυστική άνοιξη.
Είχε βουβαθεί το λουλούδι της, είχε κυνηγηθεί
Το συναγμένο φως της, είχε χτυπηθεί
Το μαζικό της προζύμι, των κρυμμένων
λάβαρων το φιλί,
Αυτή όμως ξεπετάχτηκε σκίζοντας τοίχους
αποσπώντας τις φυλακές απ’ τη γη.
Κούπα της έγινε ο σκούρος λαός.
Παράλαβε το εξοστρακισμένο υλικό
το διάδωσε στης θάλασσας τα πέρατα,
το κοπάνισε σ’ αδάμαστα γουδιά
και βγήκε, με χτυπημένες σελίδες
και με την άνοιξη στο δρόμο.
Ώρα χτεσινή, ώρα μεσημεριού,
ώρα σημερινή ξανά, ώρα καρτερεμένη
ανάμεσα στο λεφτό που πέθανε  
και σ’ αυτό που γεννιέται,
Στην αγκαθωτή εποχή της ψευτιάς.
Πατρίδα, έχεις γεννηθεί από ξυλοκόπους,
από παιδιά αβάφτιστα, από μαραγκούς,
από κείνους που δώσαν σαν παράξενο πουλί
μια σταγόνα αίμα πετούμενο
Και σήμερα θα γεννηθείς και πάλι σκληρή,
μες από εκεί που ο προδότης και ο δεσμοφύλακας
σε πιστεύανε παντοτινά θαμμένη.
Σήμερα, όπως και τότε, θα γεννηθείς απ’ το λαό.
Σήμερα θα βγεις μες απ’ το κάρβουνο και τη δροσιά.
Σήμερα θα καταφέρεις να τραντάξεις τις πόρτες
με χέρια κακοπαθιασμένα, με κομμάτια
ψυχής που περισώθηκε, με δέσμες
από βλέμματα που ο θάνατος δεν έσβησε, 
εργαλεία φοβερά κάτω απ’ τα κουρέλια,  
έτοιμα για τη μάχη.

27/10

ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗ  
AMERICA INSURRECTA

ΧΙΛη
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Δεν τους είδες;  Είναι 
στα χωράφια, στις οικο-
δομές, στις στάνες. Εκεί 
που δουλεύουν τουλάχι-
στον 100.000 ορατά παι-
διά, σύμφωνα με την έκ-
θεση της ΓΣΕΕ, που εί-
ναι ξεπουλημένη στο να 
τα προστατέψει, αλλά 
γράφει ακόμα καλές εκ-
θέσεις ιδεών.

100.000 με τσάπα, 
κασμά, γκαζοτενεκέ, 
γκλίτσα, κι επειδή είναι 
τρυφερά τα κόκκαλα, 
με σκολίωση, ραχίτιδα, 
αβιταμίνωση, κούραση, παραίτηση και πατημένους 
μεσοσπονδύλιους απ΄ τα τριάντα. Τα υπόλοιπα, στις 
οικοδομές, στα χωράφια, στα ψαροκάϊκα, στις στά-
νες, στα ντελιβεράδικα, στα υπόγεια ραφτάδικα, εί-
ναι αόρατα. Τα βλέπει μόνο το αφεντικό όταν τους 
ρίχνει φάπα.

Οι προστάτες των ανηλίκων, μπροστά στις οικο-
δομές, στα χωράφια, στις στάνες κλπ κλπ, έχουν 
προχωρημένο καταρράκτη. Όλος ο Νιαγάρας χύνε-
ται στα μάτια τους.

Στα σινεμά είδαν τα 5-6 15χρονα γιατί άναψαν όλα 
τα φώτα κι έδωσαν παράσταση. Οι προστάτες των 
ανηλίκων.

Δεν τους είδες;
Είναι στα φανάρια. Ή μάλλον ήταν το 2004. Τότε 

που μας επισκέφθηκε όλη η παγκόσμια αβανγκα-
τέ της φίλαθλης ντόπας και δεν θα ήταν πρέπον, 
έτσι καλλιεργημένοι που είναι “οι αγνοί πατέρες 
του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού”, να δουν 
μαυριδερά ζητιανόπουλα μέσα απ΄ το φιμέ της λι-
μουζίνας. Τα σκούπισαν, λοιπόν, και από τότε αγνο-
είται η τύχη 500 ζητιανόπουλων, αλλά, όπως και 
στο Μυθιστόρημα της Πεντάρας, έχουμε πολλούς 
κυρίους Πήτσαμ και όλο και πιο πολλά παιδιά των 
φαναριών, αλλά θέλουμε ακόμα πολύ μέχρι να ξα-
νάρθουν οι αγνοί πατέρες του ωραίου, του μεγάλου 
κτλ στον τόπο μας.

Εκεί είναι πάντα οι προστάτες των ανηλίκων.
Δεν τους είδες;
Στα στενά της Ομόνοιας που εκπορνεύονται αδέ-

σποτα μικρά για 5 ευρώ και ξεχαρμανιάζουν οι κα-
λοί νοικοκυραίοι με τις ανέραστες συμβίες. Και δεν 
είναι, να ξέρεις, και καθόλου ρατσιστές. Ανεξαρτή-

τως, που λέμε κι 
εμείς, χρώματος, 
φυλής, φύλου και 
θρησκείας. Είναι 
ανοιχτόμυαλος ο 
φτηνά πληρωμέ-
νος έρωτας…

Μα δεν τους εί-
δες τους προστά-
τες των ανήλι-
κων; Στη Μόρια, 
στη Σάμο, στη Χίο, 
στον Ελαιώνα, πα-
ντού, εκεί που τα 
ανήλικα ζουν το 
χειμώνα σε σκη-

νές θαμμένες μες στο χιόνι, που παίζουν μέσα σε 
χειμάρους κατουρλιού και σε χαρτόκουτα και τα 
πατούν οι ρόδες των φορτηγών και καίγονται με τη 
μάνα τους μαζί, την ώρα που γεννιούνται,

Άσε πια στον πάτο της θάλασσας, που έγιναν φύ-
κια πριν προλάβουν να γίνουν εισβολείς, σκόνη και 
σκουπίδια. Και μη νομίζεις. Κι εκεί θα έφτανε η 
προστασία, αλλά δεν έχει ακόμα σώμα καταδυτών.

Μας περισσεύουν μόνο τα σώματα καταδοτών.
Η προστασία φτάνει και στα στενά της Θεσσαλο-

νίκης, που 530 ασυνόδευτα κοιμούνται, δίχως πα-
ραμύθι και φιλί της καληνύχτας στις εισόδους και 
τα υπόστεγα και τη μέρα ψάχνουν τους πράσινους 
κάδους, γιατί το ξέρουν ότι με τους μπλε προστα-
τεύουμε τη μάνα Γη.

Απορώ πως δεν τους είδες. Εννοώ τους προστάτες 
των ανηλίκων, όταν μπούκαραν στη Νοταρά, και στο 
Όνειρο και μάζεψαν στον ύπνο τα ανήλικα και τα βυ-
ζανιάρικα και τις κούκλες τους και τα έστειλαν σε αμ-
φίβια αντίσκηνα στην Καβάλα κι έχτισαν και με τσιμε-
ντόλιθους τις πόρτες, για να μη διατρέξουν ξανά τέ-
τοιο μεγάλο κίνδυνο τα ανήλικα και οι εξ αδιαιρέτου 
διαφιλονικούμενες παρατημένες ιδιοκτησίες.

Και μη μου πεις πως δεν τους είδες όταν εξο-
στρακίζονταν οι σφαίρες τους πάνω στα λιανά κορ-
μιά δεκαπεντάχρονων; Εκεί πια η προστασία είναι 
γραμμένη και στα σιρίτια των στολών. Τη λένε Προ-
στασία του Πολίτη γενικά και προστατεύει και τα α-
νήλικα κι ας μην είναι ακόμη πολίτες.

Αλλά θα γίνουν, αν δεν γίνουν φύκια, καπνός και 
σκόνη και στόχος και πολτός μιας εξοστρακισμέ-
νης προστασίας...
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Οι προστάτες των ανηλίκων
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Σ ε λίγο δικάζεται η δασκάλα της Σά-
μου που δέχτηκε προσφυγόπουλα 
στην τάξη της. Δικάζεται γιατί δεν 

έγινε υπαλληλίσκος, αδιάφορη, πληκτι-
κή διεκπεραίωση, ανθρωπάκι, ταξινο-
μητής, ιδιαιτερατζού, χαρτογιακάς. 

Έμεινε μόνο δασκάλα. 
Πώς έγινε και την ώρα που αλυχτούσαν 

ευυπόλητοι γονείς έξω και μέσα από τα 
κάγκελα του σχολείου και ξεκινούσαν τ’ 

αλυχτίσματα με τη φράση, «δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά...» και 
μετά τα αλυχτίσματα γινόντουσαν κίτρινα και δυσώδη, «Κουβαλούν 
αρρώστιες. Είναι βρώμικα, Δεν ξέρουν έλληνικα. Δεν ξέρουν να κά-
νουν το σταυρό τους. Είναι εισβολείς, είναι τρομοκράτες, είναι αλ-
λόθρησκοι, είναι ξένοι, είναι επικίνδυνοι, είναι σκόνη, είναι οι άλ-
λοι. Δεν είναι εμείς», πώς έγινε λοιπόν και η δασκάλα δεν φοβή-
θηκε, αυτό είναι ελπίδα. Είναι μια χειρολαβή σ’ συτό το ματρα-
κά, που τρέχει ξέφρενα στην κατηφόρα, με σπασμένα φρένα 
και σκασμένα λάστιχα. 

Είναι μια γουλιά καθαρό νερό την ώρα της μεγάλης δίψας. Η 
δασκάλα είδε κάτι μάτια πελώρια που μέσα τους είχαν τυπω-
θεί ερείπια, εκρήξεις, πυρπολημένα κτίρια, κομμένα πόδια και 
σκέφτηκε, «εγώ πρέπει να ξανακάνω όλον αυτό τον ερειπω-
μένο τόπο, μάτια». 

Η δασκάλα είδε μια μικρή πλάτη, πρόωρα καμπουριασμένη, 
να κουβαλά μια φθαρμένη τσάντα, με σχολικά βιβλία σε άγνω-
στη γλώσσα και σκέφτηκε, «Δεν πνίγηκε στη θάλασσα και δεν 
θα το αφήσω να πνιγεί σ’ ένα βιβλίο με παιδικές ζωγραφιές»

Η δασκάλα είδε την αγέλη των ευυπόληπτων, άκουσε τα κί-
τρινα, δυσώδη αλυχτίσματα και σκέφτηκε, «αν φοβηθώ, δεν 
θα μπορώ πια να περπατώ όρθια, θα σέρνομαι. Δεν θα μπο-
ρώ να ξανατραγουδήσω παιδικα τραγούδια. Θα είμαι τόσο 
παράφωνη, που όλα τα παιδιά θα κλείνουν τρομαγμένα τ’ αυ-
τιά τους. Δεν θα μπορώ να ξαναγράψω στον πίνακα πως δύο 
και δύο κάνουν τέσσερα, αφού, θα εχω αποδεχτεί πως κά-
νουνε μηδεν. Αν φοβηθώ, σημαίνει πως αποδέχομαι έναν κό-
σμο που τα παιδιά μπορεί και να ’ναι, σκόνη, σκουπίδια, ει-
σβολείς, πρόσχημα των γονιών τους για διακοπές σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης». 

✒ Δασκάλα, είσαι ο στίχος του Μαχμούτ Νταρουί, «αχ και να 
ήμουν ένα κερί μες στο σκοτάδι». Πριν καν μπουν τα προσφυ-
γόπουλα στην τάξη σου, είχες ταξιδέψει μαζί τους στη σαπιο-
βάρκα, είχες ναυαγήσει μαζί τους στη νυχτερινή φουρτούνα, 
και δεν βούλιαξαν γιατί εσύ ήσουν σωσίβιο.

Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα καταμαρτυρήσει ένας ευυπόλη-
τος μάρτυρας κατηγορίας. Μπορώ ίσως διαβάζοντας τον τρόμο 
και την αθλιότητα του Γ’ Ράιχ, να δω τι φαντάστηκε ο Μπρεχτ.

Ούτε και να σκεφτώ μπορώ, τι μπορεί να πει ένας δικαστής 
όταν δικάζει ένα σωσίβιο. Ξέρω όμως τι θα πεις εσύ. Ένα παι-
δικό τραγούδι. Και θα τεντώσουν τ’ αυτιά τους, να τ’ ακούσουν, 
όλα τα χαμένα παιδιά, τα άλλα παιδιά, ακόμα και τα τυφλά, κα-
κοποιημένα γατιά. Και θα γεμίσουν όλα τα βιβλία με ευανάγνω-
στα γράμματα και παιδικές ζωγραφιές. Και πάνω στον πίνακα η 
κιμωλία θα γράψει μόνη της, δύο και δύο μας κάνουν τέσσερα. 
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Δασκάλα, 
εγώ σε λέω σωσίβιο

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ: ΜΕΜ Ο ΖΙΝ

Ένας λαός συνθλίβεται, πάνω από έναν αιώνα, 
στις μυλόπετρες άγριων ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών, εθνοτικών διώξεων, διαψεύσεων 

και κακών συμμαχιών.
Οι Κούρδοι συνεχίζουν μαζί με τις Κούρδισσες, που 

κέρδισαν την ισονομία τους στην κυριολεξία με το 
σπαθί τους, να πολεμούν με πάθος για μια πατρίδα. 

Ο Ξενοφώντας, στην Κύρου Ανάβαση, μιλά για τους 
Καρδούχους, ένα λαό ανυπότακτο και γενναίο. Ο 
Στράβωνας καταγράφει, «καλούνται δε ούτοι Καρδά-
κες. Κάρδα γαρ το ανδρώδες και πολεμικόν λέγεται». 

Από τότε οι Κούρδοι περνούν τους αιώνες της ιστο-
ρίας με πολέμους και πολύ αίμα ενάντια στον επε-
κτατισμό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τις καταπα-
τήσεις των Σταυροφόρων και τις επιθέσεις των Οθω-
μανών. Βρέθηκαν, όπως κι εμείς, υποτελείς στην Ο-
θωμανική αυτοκρατορία και ποτέ δεν έπαψαν ν’ αγω-
νίζονται για μια πατρίδα. 

Πριν ο Ρήγας ο Βελεστινλής βάλει, με το Θούριο, 
φωτιά σε όλα τα Βαλκάνια, ο Αχμάντ Καάνι πυρπολεί 
τους Κούρδους με το Μεμ ο Ζιν. Είναι μια ιστορία α-
παγορευμένου έρωτα, κάτι σαν το Ρωμαίο και την Ιου-
λιέττα, όπου ο Μεμ, συμβολίζει το λαό των Κούρδων 
και η Ζιν, τη λατρεμένη και απαγορευμένη πατρίδα.

Όταν έπεσε η Οθωμανική αυτοκρατορία, οι Κούρ-
δοι περίμεναν να τους επιστραφεί η γη του Κουρδι-
στάν στη Μεσοποταμία. Η συνθήκη των Σεβρών, το 
1920, συμπεριέλαβε το ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Η 
συνθήκη της Λοζάνης, τρία χρόνια μετά, το έσβησε 
από το χάρτη. Τα εδάφη μοιράστηκαν στο Ιράκ, το 
Ιράν, την Τουρκία και τη Συρία.

Από γενιά σε γενιά, τα 30 εκατομμύρια των Κούρ-
δων, με τη γλώσσα τους να απαγορεύεται, μεταφέ-
ρουν το Μεμ ο Ζιν, με το ίδιο πάθος, την ίδια προσ-
δοκία και πολύ αίμα.

Το 1999, εδώ στη δική μας χώρα, με κυβέρνηση 
Σημίτη και υπουργό εξωτερικών τον Πάγκαλο, γρά-
φτηκε μια ακόμη μαύρη σελίδα προδοσίας, όταν ο Ο-
τσαλάν παραδόθηκε στους Τούρκους. Ο Κούρδος η-
γέτης, με μια επιστολή που συνυπέγραφαν υπουργοί 
της ελληνικής κυβέρνησης προσκλήθηκε για να βρει 
άσυλο. Την εντολή του Πάγκαλου στον πράκτορα Σάβ-
βα Κελντερίδη, «Σάββα παιδί μου, πέτα τον έξω», α-
κολούθησε η σύλληψη του Οτσαλάν και η ντροπιαστι-
κή δήλωση του Σημίτη, «είμαστε κατά των ενόπλων 
ανταρσιών και των πράξεων τρομοκρατίας και βίας». 
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Η τωρινή ηγεσία των Κούρδων παλινωδεί ανάμεσα 
σε κακές συμμαχίες. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε η-
γέτες αναντίστοιχους της λεβεντιάς αυτού του λαού ή 
σε μια εφησυχασμένη νομενκλατούρα, πάντως η συμ-
μαχία με τις ΗΠΑ ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέ-
ντος θανάτου. Οι ΗΠΑ, χρόνια τώρα αγκαλιάζουν τους 
Κούρδους, κρατώντας, πίσω από την πλάτη τους στιλέ-
το. Τους στηρίζουν μέχρι να πετύχουν τη θεωρία του 
χάους, όπως είχε ονοματίσει η Κοντολίζα Ράις τις επι-
διώξεις τους στη Μέση Ανατολή.

Το 2005, στο σύνταγμα του Ιράκ προβλέφθηκε η ύ-
παρξη ομόσπονδης κυβέρνησης των Κούρδων. Όπως 
έγινε και με τη συνθήκη των Σεβρών, καταπατήθηκε η 
συνταγματική επιταγή κι οι Κούρδοι συνέχισαν να δι-
ώκονται. Οι Αμερικάνοι «σύμμαχοι» ήταν εκεί και επι-
τηρούσαν. Πριν τρία χρόνια ο Ερντογάν έδωσε το σήμα 
των προθέσεών του. Απέλυσε 11.000 Κούρδους εκπαι-
δευτικούς και αντικατέστησε 35 εκλεγμένους Κούρ-
δους δημάρχους, με διορισμένους υπαλλήλους. Η ε-
ξέλιξη ηταν προβλέψιμη. 2018, βόμβες και θάνατος 
στο Αφρίν. 2019, βόμβες και θάνατος στο Κομπάνι, στο 
Αφρίν και τη Τζαζίρα. 

Στην πολιτική, η θεωρία του χάους δεν έχει τη λογι-
κή του σύμπαντος. Υπάρχουν ερμηνείες που έχουν μά-
λιστα και τιμή.

Η σφαγή της Συρίας δε βολεύει να σταματήσει. Λίγο 
μετά την ανακοίνωση του ΟΗΕ για συγκρότηση Συνταγ-
ματικής επιτροπής στη Συρία για τον τερματισμό της 
πολυετούς αιματοχυσίας, ο ΥπΕξ των ΗΠΑ, Πομπέο, 
κάνει εκδρομή στα μέρη μας, μαθαίνει λέει για χρήση 
χημικών στη Συρία και απειλεί τη Συριακή κυβέρνηση. 
Αμέσως μετά, ο πολυχρονεμένος σουλτάνος ξερνά φω-
τιά και θάνατο. 

Στο μεταξύ, τα παιδιά των Κούρδων βλέπουν μόνο τη 
σκιά των περιστεριών. Οι γέροι λιχνίζουν το άχυρο μιας 
ανύπαρκτης πατρίδας. Οι διάλεκτοι των Κούρδων, γε-
μίζουν καινούργιες λέξεις, οι ποιητές τους γράφουν 
καινούργια, γυμνά όπως τα λένε ποιήματα, που μιλούν 
συνήθως για τον έναστρο ουρανό και το αίμα, κι εμείς 
εδώ περιμένουμε εκείνες τις αναμαλλιασμένες, ολο-
φυρωμένες μανάδες που τρέχουν κρατώντας καψαλι-
σμένα μωρά. Είναι αυτές για τις οποίες, τηλεγύναια και 
λοιποί μισθοφόροι θα πουν πως «τα χρησιμοποιούν 
για να επιβάλουν την κατάστασή τους»...

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ 
Έκ…ρη…ξη… 
Ακρωτηριασμένο χέρι παιδιού στον αέρα 
Εύθραυστα πόδια ελαφίσια που σπάνε 
Φτωχή πεταλούδα που σέρνεται στη σκόνη 
Έκ…ρη…ξη… 
Σπίτια που καταρρέουν. Σχολειά ισοπεδωμένα. 
Καλαμπόκι φλεγόμενο 
με χιλιάδες αναμμένες φωλιές. 
Γέφυρες ανατιναγμένες 
Πόλη κατεστραμμένη, σε ερείπια. 
Έκ...ρη...ξη... 
Αγωνία Που βογκά. Που θρηνεί.
Εκεί κοντά στο δελτίο απ’ τον ασύρματο στριγκλίζει: 
«Επιτυχία! Ο εχθρικός στόχος 
κατόπιν της επιθέσεώς μας κατεστράφη».

Κεμάλ Μπουργκάι, (Κούρδος ποιητής), 1937

Μια σταγόνα κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει. Μαζεύεις εικόνες, ιστορί-
ες, στενοχώρια, κούραση, συνεχίζεις, προσπαθείς να εξορθολογίσεις, 
μπλέκονται αναπόφευκτα τα συναισθήματα, φορτώνεις κι έρχεται μια στιγ-
μή ένα μήνυμα, μια πρόταση με δέκα λέξεις και γίνεται η σταγόνα.

Πριν λίγες μέρες είπαμε πως ο Εσάμ, της ματαιωμένης δραπέτευσης, 
ξαναγύρισε στη Συρία αφού πρώτα ξυλοκοπήθηκε ξανά στην Τουρκία από 
τους εκεί προστασίας του πολίτη. 

Οι δραπετεύσεις απ’ όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πληθαίνουν. Η 
κατάσταση στα καθαρτήρια έχει γίνει πια αφόρητη. Τις μέρες αυτές, τις 
είπαμε «άνθρωποι και ποντίκια». Αν ο Στάινμπεκ μιλούσε μεταφορικά, ε-
μείς κυριολεκτούμε. Τα Σφαγεία που κάποτε τα βαφτίσαμε καταφύγιο και 
τώρα τα ξαναλέμε με τ’ όνομά τους, δέχονται επιδρομές αρουραίων. 

Προχτές, ήρθε κι ένας άνθρωπος χωρίς πόδια. Του τα πήρε μια νάρκη στο 
Ιράκ. Στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, οι άνθρωποι χωρίς πόδια απο νάρκες, 
ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Κυκλοφορούν με αυτοσχέδια τεχνητά μέλη, 
αυτοσχέδια αναπηρικά καρότσια, αυτοσχέδιες πατερίτσες ή ακουμπάνε 
στους ώμους των δικών τους ανθρώπων. Οι νάρκες είναι made in USA.

Ο Σαμίρ κουβάλησε αγκαλιά τον πατέρα του, που είναι πια μισός άνθρω-
πος, αλλά παραμένει ολόκληρος πατέρας κι εξίσου ολόκληρος, ανεκτίμη-
τος γιός παραμένει ο Σαμίρ. Ο Μοχάμεντ, ο Χουσεΐν, ο Αλάα και οι άλλοι 
μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κω –άγνωστο για πό-
σους μήνες, και με ποιά προοπτική– καθηλωμένοι στο γκαράζ του φερ-
ρυμπότ καθώς στο κατάστρωμα έκαναν ηλιοθεραπεία, αλειμμένοι με α-
ντηλιακό, οι “νόμιμοι” επισκέπτες.

Στο γκαράζ, καθισμένοι στη ζεστή λαμαρίνα και το καυσαέριο, τους χτυ-
πάει ο ήλιος και τους καίει έτσι που έχουν εξαντληθεί περπατώντας γύρω 
στις τριάντα μέρες ανάμεσα σε συρματοπλέγματα και μένοντας άλλες τό-
σες έγκλειστοι στα Σφαγεία της Καλύμνου. Έφυγαν, κουβαλώντας μια νά-
υλον σακούλα ή μια παλιά σχολική τσάντα, με μια αλλαξιά, από δεύτερο 
χέρι, ένα σάντουιτς για το ταξίδι, και όπως λέει κι η Αλεξάνδρα, μακάρι κι 
άλλο ένα κλεμένο. Οι φούρνοι της Καλύμνου έχουν χορτάσει την προσφυ-
γιά ψωμί. Όλοι σχεδόν οι φουρνάρηδες κουβαλούν αμέτρητα σακιά, μαζί 
με το κατοχικό τους σύνδρομο. Ευγνωμοσύνη!

Χτες ήρθαν εννιά Κούρδοι που το ’σκασαν από στρατόπεδο συγκέντρω-
σης. Ζήτησαν, ισορροπώντας ανάμεσα στην προσδοκία και την παραίτη-
ση, να μη απελαθούν στην Τουρκία. Υποθέτω βάσιμα γιατί το Εξπρές του 
Μεσονυκτίου δεν είναι μόνο ταινία. 

Την ίδια μέρα διάβασα εκείνο το βοθρόλυμα της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης για 
την προστασία του «πατρογονικού μας πολιτισμού από τους πρόσφυγες και 
την αναφορά στον εν δυνάμει εγκληματία δεκαπεντάχρονο. «...ακόμη και 
ένας 15χρονος που έχει πολεμήσει, έχει στην πραγματικότητα ψυχή ανηλί-
κου; και συγκρίνεται με τα δικά μας 15χρονα;» Άνθρωποι και ποντίκια. Αυτά 
και άλλα ρατσιστικά και βρώμικα δια χειρός της γαλάζιας μπούμπους που 
μιλάει προσέχοντας να μη γλείψει το lip gloss

Ο Ομάρ είναι Παλαιστίνιος, δεκαπεντάχρονος γιός προσφύγων στο Χα-
λέπι, ψηλός και αδύνατος σαν κλαρί και τόσο χλωμός, που μοιάζει να 
στράγγιξε από αίμα. Στην Τουρκία, την ασφαλή χώρα κατά τη συμφωνία 
της Ε.Ε, ο Ομάρ ξυλοκοπήθηκε απ’ την απέναντι αστυνομία, όπως όλοι οι 
κυνηγημένοι, γιατί δεν καταλάβαινε την εντολή να καθαρίσει το αστυνομι-
κό τμήμα. Τον πήγαμε, μαζί με την αδερφή του στο νοσοκομείο, με μεγά-
λη αναιμία, πολύ χαμηλό αιματοκριτή κι ένα αφοπλιστικό παιδιάστικο χα-
μόγελο. Εκεί τον είδε η Αννούλα. «Είδα ένα μικρό σήμερα στο νοσοκομείο. 
Έσπασα το κεφάλι μου να σκέφτομαι, τι δώρο να τους πάω, που είμαι φτω-
χό. Και μετά θυμήθηκα τα σύκα και τα ρόδια».

Το μήνυμα της Αννούλας, λιγόλογο και χωρίς φόρτιση, έγινε η σταγόνα. 
Το μήνυμα όμως αυτό έγινε καθαρό νερό και ξέπλυνε μέσα μας το βοθρό-
λυμα. Η Σεβαστή ανέλαβε προσωπικά τα χλωμά παιδιά.

Με τούτα και μ’ εκείνα, έκανα μια αντιεπιστημονική αλλά πολύ πραγ-
ματική διαπίστωση, πως μετά την εμμηνόπαυση πολλές γυναίκες παρα-
μένουν γόνιμες...

Μόνο που σκέφτομαι καμιά φορά, πως έτσι γρήγορα που γεμίζει το πο-
τήρι μέσα μας, καλύτερα να ήτανε πηγάδι.

Και μετά  
σκέφτηκα τα ρόδια
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Με μεγάλους ρυθ-
μούς αυξάνονται το 
τελευταίο διάστημα 

οι προσφυγικές «ροές» 
προς τη χώρα μας. Την έν-
νοια «ροές» επιλέγουμε ε-
σκεμμένα να την εγκλείσου-
με σε εισαγωγικά, καθώς υ-
ποστηρίζουμε την άποψη ό-
τι η προσφυγιά δεν αποτελεί 
ροή. Δεν αποτελεί ροή κυρι-
ολεκτικά, όπως όταν κά-
ποιος περιγράφει το γνωστό 
φυσικό φαινόμενο των υ-
γρών που ρέουν. Δεν πρό-
κειται ασφαλώς σε καμία 
περίπτωση για μεταφορική 
«ροή», καθώς μπορεί μία τέτοιου εί-
δους γλωσσική μεταφορά να γεννή-
σει συνειρμούς, σαν αυτούς της κα-
τάληψης χώρου από τους πρόσφυ-
γες-μετανάστες, όπως συμβαίνει στο 
φυσικό φαινόμενο ροής των υγρών 
κατά το οποίο ένα υγρό καταλαμβάνει 
το χώρο που του δίνεται. Η έννοια 
προσφυγική «ροή» ενέχει τον κίνδυ-
νο συγκεκριμένης αντίληψης του γε-
γονότος, που αντανακλά συγκεκριμέ-
νη θέαση και αντιμετώπιση.

Υποστηρίζουμε εξαρχής τη θέση ό-
τι μήτρα του προσφυγικού, του πόνου 
και της δυστυχίας εκατομμυρίων αν-
θρώπων στις αρχές του 21ου αιώνα 
–όπως άλλωστε και σε παλαιότερες 
ιστορικές περιόδους– είναι οι ιμπε-
ριαλιστικοί πόλεμοι, οι επεμβάσεις, 
το συνεχές μοίρασμα εδαφών και 
πλουτοπαραγωγικών πηγών ανάμεσα 
σε ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυ-
λα του ενός χεριού, ιμπεριαλιστικές, 
δυνάμεις. Οι ατελείωτες και αναγκα-
στικές μετακινήσεις, λόγω πολέμων 
ή και οικονομικών παραγόντων, εκα-
τομμυρίων ανθρώπων στην περιοχή 
μας και σε άλλα σημεία του πλανήτη, 
έχουν συγκεκριμένες αιτίες και υ-

πεύθυνους. Υποστηρίζουμε εντέλει 
ότι όσο οι πόλεμοι κι οι επεμβάσεις 
των ιμπεριαλιστών συνεχίζονται, όσο 
συνεχίζεται η απάνθρωπη εκμετάλ-
λευση στον πλανήτη, τόσο θα αυξά-
νονται οι πρόσφυγες-μετανάστες που 
μετακινούνται αναγκαστικά, προκει-
μένου να σωθούν από τη λαίλαπα της 
φτώχειας, της καταστροφής και του 
θανάτου.

Το προσφυγικό ζήτημα  
παγκοσμίως

Με βάση στοιχεία για το προσφυ-
γικό (UNHCR, 2019), εύκολα αντι-
λαμβάνεται κανείς τη ζοφερή κατά-
σταση που επικρατεί. Μπορεί να κά-
νει μία πρώτη προσπάθεια να κολυ-
μπήσει στα σκοτεινά νερά του προ-
σφυγικού ζητήματος, όπως αυτό ε-
ξελίσσεται παγκοσμίως. Οι αριθμοί 
αναδεικνύουν την τραγική πραγματι-
κότητα, που πολλές φορές αναφέρε-
ται επιδερμικά, περνά απαρατήρητη 
ή και αποκρύπτεται. 

Πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρω-
ποι στον πλανήτη είναι θύματα, ανα-
γκαστικά εκτοπισμένοι από τις εστί-
ες τους. Από τα εκατομμύρια αυτά, 

σχεδόν 26 εκ. είναι πρόσφυ-
γες και πάνω από 41εκ. ε-
σωτερικά εκτοπισμένοι! Το 
μεγαλύτερο κομμάτι των 
προσφύγων προέρχεται από 
τρεις μονάχα χώρες. Κατά 
σειρά μεγέθους τη Συρία, το 
Αφγανιστάν και το Νότιο 
Σουδάν. Χώρες υποδοχής 
με το μεγαλύτερο αριθμό 
προσφύγων η Τουρκία, το 
Πακιστάν, η Ουγκάντα, το 
Σουδάν και από τις ευρωπα-
ϊκές η Γερμανία. Ο αριθμός 
των προσφύγων παγκοσμί-
ως είναι ο υψηλότερος των 
τελευταίων 70 ετών και δι-

πλάσιος απ’ ό,τι πριν 20 χρόνια!
Ασφαλώς, διαβάζοντας κάποιος το 

συγκεκριμένο πίνακα (από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ), μπορεί να α-
ντλήσει κι άλλες πληροφορίες, στις 
οποίες δε στεκόμαστε, να εξαγάγει 
πολλαπλά συμπεράσματα. Βασικότε-
ρο ασφαλώς συμπέρασμα που εξάγε-
ται, αβίαστα θα λέγαμε, είναι ότι κα-
θώς συμπληρώνονται οι δύο πρώτες 
δεκαετίες του αιώνα μας το θέμα των 
προσφύγων αναδεικνύεται σε κυρί-
αρχο! Συμπληρωματικό συμπέρασμα, 
αν και όχι δεύτερης σημασίας, πως 
το προσφυγικό γεννά ο, πάντα παρών 
και καθόλου εκτός ιστορικής πραγ-
ματικότητας, ιμπεριαλισμός.

Το θέμα των προσφύγων  
στην πατρίδα μας

Από τον περασμένο Γενάρη –ιδι-
αίτερα έπειτα από την τουρκική ει-
σβολή στη Συρία– 45 χιλιάδες πέρα-
σαν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το 
προσφυγικό φαίνεται να παίρνει ε-
κρηκτικές διαστάσεις σε δύο επίπε-
δα. Το πρώτο, η ασφυκτική κατάσταση 
που επικρατεί στα κέντρα κράτησης, 

Χ α ρ τ ο γ ρ α φ ώ ν τ α ς 
τα ζοφερά «νερά» του προσφυγικού
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Η Γεωγραφία μιας τραγικής πραγματικότητας
Όσο οι πόλεμοι κι οι επεμβάσεις των Ιμπεριαλιστών συνεχίζονται, τόσο θα αυξάνονται οι πρόσφυγες
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ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου. Το 
δεύτερο, το φοβικό κλίμα ρατσισμού 
και τρομο-υστερίας, που καλλιεργεί-
ται με ιδιαίτερη ζέση το τελευταίο δι-
άστημα, μέσα από τη στοχευμένη και 
καλά μεθοδευμένη προπαγάνδα των 
ΜΜΕ1, που δεν είναι λίγες οι φορές 
που αποκτά έναν πρωτόγονο, ωμό χα-
ρακτήρα.

Ας σταθούμε άλλη μία φορά στους 
επίσημους αριθμούς, όπως αυτοί 
καταγράφονται από την Ύπατη Αρμο-
στεία-ΥΑ του ΟΗΕ σε έκθεση που 
δημοσιεύτηκε πρόσφατα (UNHCR- 
Ταξίδια απελπισίας, 2019).

Οι αφίξεις προσφύγων και μετα-
ναστών στη χώρα στους πρώτους εν-
νέα μήνες του 2019 σημείωσαν ση-
μαντική αύξηση. Συγκεκριμένα σε 
σχέση με το 2018 σημειώνεται αύξη-
ση 24%- 46 περίπου χιλιάδες αφί-
ξεις από ξηρά και θάλασσα. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των προσφύ-
γων έρχονται επιλέγοντας τη θαλάσ-
σια οδό. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
που φτάνουν στην Ελλάδα προσπα-
θούν να ξεφύγουν από περιοχές 
συρράξεων, διώξεων και παραβιά-
σεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ό-
σοι φτάνουν μέσω θαλάσσης προέρ-
χονται κυρίως από το Αφγανιστάν 
και τη Συρία, καθώς και από τη Λαϊ-
κή Δημοκρατία του Κονγκό, το Ιράκ 
και την Παλαιστίνη.

Οι νέες αφίξεις προσφύγων και 
μεταναστών δημιουργούν ακόμη πιο 
ασφυκτική κατάσταση στα ήδη υ-
περφορτωμένα σημεία κράτησης. Ι-
διαίτερα η κατάσταση στα νησιά Λέ-
σβο και Σάμο, όπως σημειώνει ο δι-
εθνής οργανισμός, είναι τραγική κα-
θώς ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 
βρίσκονταν σ’ αυτά πάνω από 30 χι-
λιάδες εγκλωβισμένοι πρόσφυγες 
και μετανάστες. Από τις χιλιάδες αυ-
τές των κατατρεγμένων, το μεγαλύ-
τερο τμήμα (περίπου 26 χιλιάδες) 
στα πέντε Κέντρα Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης-ΚΥΤ. Ο αριθμός αυτός εί-
ναι τεράστιος, αρκεί μόνο να σκεφτεί 
κάποιος πως η χωρητικότητά και οι 
δυνατότητές τους είναι υποπολλα-
πλάσιες (περίπου 5,5 χιλιάδες)! 

Όμως και οι χώροι «φιλοξενίας» 
στην ηπειρωτική Ελλάδα αγγίζουν τα 
όρια χωρητικότητας, κι αυτός είναι 
ένας λόγος που αφήνονται αποκλει-
σμένοι στα «νησιά χιλιάδες άνθρω-
ποι, οι οποίοι αναμένουν επί μήνες 
τη μεταφορά τους».

Θέμα στο οποίο αναφέρεται επί-
σης η ΥΑ, είναι και αυτό των ασυνό-
δευτων παιδιών. Στη χώρα μας έφτα-
σαν, την ίδια περίοδο, μέσω θάλασ-
σας περίπου 13 χιλιάδες παιδιά, εκ 
των οποίων πάνω από 2 χιλιάδες α-
συνόδευτα ή παιδιά που έχουν χωρι-
στεί από τις οικογένειές τους. Η 
πλειονότητα προέρχεται από το Αφ-
γανιστάν, τη Συρία και το Ιράκ, κατ’ ε-
ξοχήν χώρες πολεμικών συγκρούσε-
ων. Όπως μάλιστα αναφέρεται στην 
ίδια έκθεση «τα περισσότερα ασυνό-
δευτα παιδιά στην Ελλάδα εξακολου-
θούσαν να βρίσκονται σε ακατάλλη-
λες συνθήκες στέγασης».2 Και βέ-
βαια η ΥΑ απευθύνει έκκληση στα 
ευρωπαϊκά κράτη για να επιλυθεί το 
πρόβλημα, καλώντας τις ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις να δείξουν το ενδιαφέ-
ρον τους γι’ αυτά, μεταφέροντάς τα 
σε καταλληλότερα σημεία και επιτα-
χύνοντας τις διαδικασίες επανένω-
σης με τις οικογένειες. Παρ’ όλες α-
σφαλώς τις εκκλήσεις, το θέμα των 
παιδιών σε προσφυγιά, με ιδιαίτερη 
αιχμή τα παιδιά που βρίσκονται σε 
ξένο και πολλές φορές εχθρικό πε-
ριβάλλον, παραμένει άλυτο, όπως α-
σφαλώς παραμένει άλυτο όλο το 
προσφυγικό, παρά τις διεθνείς εκ-
κλήσεις και εκθέσεις που αποτυπώ-
νουν την πραγματικότητα.

Κάνοντας μία περιήγηση 
Ποια είναι η κατάσταση που επικρα-

τεί σήμερα σε σχέση με τους πρόσφυ-
γες στην πατρίδα μας; Είναι κάτι πα-
ραπάνω από γνωστό πως η κατάσταση 
είναι τραγική. Την τραγικότητα μεγα-
λώνουν οι πολιτικές αποφάσεις που 
έχουν ληφθεί στο πρόσφατο παρελ-
θόν, αλλά έρχονται να επιδεινώσουν 
και οι πιο πρόσφατες, ύστερα από 
την ανάληψη της διακυβέρνησης α-
πό το κόμμα της ΝΔ.

Οι ασφυκτικές συνθήκες κράτησης 
των προσφύγων στα διάφορα hot-
spot ανά τη χώρα οδηγούν πολλές 
φορές τα πράγματα στα άκρα. Στη Σά-
μο, στο ΚΥΤ, πρόσφατα, με αφορμή 
τη σύγκρουση ανάμεσα σε πρόσφυ-
γες που βρίσκονταν στην περιοχή, 
κάηκε μεγάλο μέρος του κέντρου. Α-
ποτέλεσμα η επέμβαση των αστυνο-
μικών δυνάμεων και η μεταφορά 
πολλών προσφύγων σε άλλα σημεία 
του νησιού, σε υπαίθριους και άλλους 
χώρους. Τέτοιου είδους γεγονότα 
στους προσφυγικούς καταυλισμούς 
είναι αποτέλεσμα του μαζικού ε-
γκλεισμού χιλιάδων, υπό άθλιες συν-
θήκες. Πώς είναι δυνατόν να μη ξε-
σπούν τέτοιου είδους ταραχές, όταν 
στο ΚΥΤ Σάμου που χωρά μόλις 650 
άτομα, αφέθηκαν για να «ζήσουν» 
περίπου 6 χιλιάδες! Ίδια η κατάστα-
ση και στη Χίο, όπου σε χώρο ικανό 
να φιλοξενήσει λίγο πάνω από 1000 
ανθρώπους στοιβάχτηκαν περισσό-
τεροι από 4 χιλιάδες! Αποκορύφωμα 
της τραγικότητας και της αθλιότητας 
η Μόρια στη Λέσβο, στην οποία με 
χωρητικότητα περί τις 3 χιλιάδες, πα-
ραμένουν πάνω από 16 χιλιάδες!

Η κατάσταση παρόμοια και στην η-
πειρωτική χώρα, οδήγησε τελευταία 
σε επιθέσεις ενάντια σε πρόσφυγες 
που μεταφέρονται εκεί. Είναι γνω-
στές οι περιπτώσεις στα Βρασνά 
Θεσσαλονίκης και στην περιοχή των 
Γιαννιτσών, όπου πρόσφυγες που 
μεταφέρονταν σε άλλους χώρους, 
δέχτηκαν την οργανωμένη επίθεση 
από ρατσιστικούς και φασιστικούς 

1. Δεν είναι τυχαίο πως τα ΜΜΕ της χώρας, επιδίδονται σε καλλιέργεια κλίματος φόβου για ενδεχόμενη άφιξη στη χώρα τζι-
χαντιστών, μαζί με τις χιλιάδες των προσφύγων, έπειτα και από την τουρκική επέμβαση στη Βόρεια Συρία και την απελευθέρω-
ση μελών του ISIS από τις συριακές φυλακές.

2. Από τα 4.600 ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά μόνο το 26% έχει στέγαση κατάλληλη για την ηλικία του.
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κύκλους3, καθώς επίσης και οι εντά-
σεις που δημιουργήθηκαν ανάμεσα 
σε πρόσφυγες και Ρομά στο ΚΥΤ Α-
λεξάνδρειας στην Ημαθία. 

Οι ασφυκτικές συνθήκες κράτη-
σης χιλιάδων ξεριζωμένων προ-
σφύγων είναι αυτές που δημιουρ-
γούν τέτοια γεγονότα. Η μεταφορά 
χιλιάδων προσφύγων από τα υπερ-
φορτωμένα νησιά σε άλλους χώρους 
στην ηπειρωτική χώρα, το ανοργά-
νωτο της όλης επιχείρησης εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης της ΝΔ, η α-
νυπαρξία των απαραίτητων υποδο-
μών και προϋποθέσεων για ανθρώ-
πινες συνθήκες ζωής, συμβάλλουν 
στην καλλιέργεια κλίματος ρατσι-
σμού και ξενοφοβίας σε μερίδα κα-
τοίκων των περιοχών αυτών, που γί-
νονται εύκολα θύματα ακροδεξιών 
και φασιστικών κύκλων. Η καλλιέρ-
γεια μάλιστα κλίματος φόβου και 
τρομοκρατίας σε μαζική κλίμακα εί-
ναι αναγκαία ώστε να δικαιολογηθεί 
στην κοινή γνώμη, σε μία δεύτερη 
φάση, η πιο σκληρή και πιο αυταρ-
χική πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε.

Τα σοβαρότατα προβλήματα στη 
στέγαση πάνε μαζί με προβλήματα 
στη διατροφή-σίτιση και την ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. Έχει κα-
ταγραφεί πως όσοι «επιζούν» στα 
ΚΥΤ υποφέρουν από διάρροιες λόγω 
διατροφής, λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού συστήματος και άλλες ασθέ-
νειες. Ασφαλώς αυτές είναι οι ορα-
τές συνέπειες των άθλιων συνθηκών 
ζωής χιλιάδων προσφύγων, γιατί υ-
πάρχουν και όσες δεν είναι ορατές 
διά γυμνού οφθαλμού. Δεν είναι λί-
γες οι περιπτώσεις προσφύγων, θα 
αναφερθούμε σε παιδιά-πρόσφυγες, 
που υποφέρουν από κατάθλιψη, άγ-
χος, μετατραυματικό στρες, καθώς 
είναι εκτεθειμένα από την τρυφερή 
παιδική ηλικία στον πόλεμο, το αίμα, 

τη βία! Δεν είναι σπάνιες οι περι-
πτώσεις προσφυγόπουλων που βιώ-
νουν το «άγχος του αποχωρισμού», 
την πρόωρη εγκατάλειψη της παιδι-
κής ηλικίας ή και την επιστροφή σε 
προηγούμενα στάδια ανάπτυξης. Με 
άλλα λόγια βιώνουν λόγω των όσων 
έχουν ζήσει, είτε με τον πόλεμο είτε 
λόγω προσφυγιάς και συνθηκών, μία 
πλήρη ανατροπή και διάλυση της 
παιδικής τους ζωής σε κάθε επίπε-
δο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
παιδιών που βιώνουν το αίσθημα της 
«απανθρωποποίησης», θεωρώντας 
τους εαυτούς τους όχι ανθρώπους 
αλλά έγγραφα ταυτοποίησης και α-
ριθμούς.4 

Έχει επίσης σημειωθεί περίπτω-
ση παιδιών «που έχουν απομονωθεί 
από τους γονείς και τους συνομήλι-
κους τους. Έχουν παραιτηθεί ακό-
μη κι από την ίδια τη ζωή.» Πρό-
σφατα αναφέρθηκε στην παιδιατρι-
κή κλινική των «Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα» στη Μόρια κρούσμα του 
«συνδρόμου παραίτησης».5 Πρό-
κειται για μια πολύ σοβαρή ψυχική 
ασθένεια που χτυπά κυρίως παιδιά 
που έχουν βιώσει την προσφυγιά. 
Σταματούν να περπατούν, να μιλούν, 
να τρώνε και βυθίζονται σε ένα βα-
θύ λήθαργο. Είναι σαν να πέφτουν 
σε κώμα, όμως κανένας γιατρός δεν 
μπορεί να εντοπίσει κάποια βλάβη 
στο νευρικό τους σύστημα.

Όλα τα παραπάνω είναι ελάχιστα 
παραδείγματα που σκιαγραφούν τη 
τραγικότητα της κατάστασης που βι-
ώνουν πρόσφυγες και μετανάστες, με 
ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα τα παιδιά.

Η πολιτική διάσταση
Από μόνο του ένα τέτοιας διάστα-

σης θέμα, που αγγίζει με δραματικό 
τρόπο εκατομμύρια ανθρώπους στον 
πλανήτη, αποτελεί πολιτικό θέμα τε-

ράστιας σημασίας κι αυτό είναι ανα-
ντίρρητο. Δεν υπάρχει κάποιος πολι-
τικός ή πολιτικό κόμμα στη χώρα ή 
και διεθνώς που να μην αναγνωρίζει 
τη σημασία του, δίνοντας βέβαια πε-
ριεχόμενο, εξηγήσεις και λύσεις 
που επιθυμεί.

Ζώντας το προσφυγικό, στις διαστά-
σεις που αδρομερώς περιγράφονται 
παραπάνω, στην Ελλάδα του 2019 και 
αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητά 
του, οφείλουμε να παρατηρήσουμε 
και να σημειώσουμε τα εξής: 

3 Το προσφυγικό-μεταναστευτικό, 
λόγω της σοβαρότητάς του, έχει γίνει 
ένα από τα «βαριά» πολιτικά και προ-
παγανδιστικά όπλα του φιλελευθερι-
σμού και της ακροδεξιάς σε όλο τον 
κόσμο, και στην πατρίδα μας. Αναφε-
ρόμενοι στην Ευρώπη –ειδικά στην ι-
μπεριαλιστική ΕΕ– δε θα πρέπει να 
ξεχνάμε πολιτικούς όπως τον Όρ-
μπαν, το Σαλβίνι, τη Λεπέν και άλ-
λους ακροδεξιούς, που αποκαλύ-
πτουν σε όλο του το μεγαλείο το αλη-
θινό πρόσωπο αυτού του αντιδραστι-
κού οργανισμού. Η στάση της ΕΕ και 
του πολιτικού της προσωπικού ζέχνει 
από μισαλλοδοξία, ρατσισμό, ακρο-
δεξιές απόψεις και ανοιχτό φασισμό, 
στοιχεία που κάνουν σκόνη τα όσα 
λέγονται επί χρόνια περί «δημοκρα-
τικών κεκτημένων» και άλλων παρό-
μοιων στο πλαίσιό της. Οι εξελίξεις 
είναι κριτής των πάντων. Άλλωστε εί-
ναι κι η ΕΕ «γεννήτρια» του προσφυ-
γικού κύματος, μαζί με άλλους ιμπε-
ριαλιστές, κύρια ΝΑΤΟ-ΗΠΑ.

3 Το μόνο που μπορεί κανείς βά-
σιμα να υποστηρίξει πως ενδιαφέ-
ρει πολιτικούς και κόμματα των πα-
ραπάνω φαιών αντιλήψεων είναι ότι 
σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν 
ως φόβητρο τους πρόσφυγες για να 
τρομοκρατούν ευρύτατα λαϊκά στρώ-
ματα και να τα υποτάσσουν στην πο-

3. Και βέβαια δεν είναι τα μόνα γεγονότα που σημάδεψαν το πολύπαθο κορμί των προσφύγων στην οδύσσεια που βιώνουν. 
Παρόμοια γεγονότα από περιοχή σε περιοχή μπορούμε να αναφέρουμε πολλά, ενδεικτικά του κλίματος που δημιουργείται, υπό 
πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

4. https://www.prologos.gr, «Τα παιδιά στη Μόρια έχουν ξεχάσει ότι είναι άνθρωποι». Στο συγκεκριμένο άρθρο υπάρχει α-
ναφορά ψυχολόγου των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στην οποία περιγράφει την εμπειρία της με παιδί που όταν επισκέφτηκε την 
κλινική και το ρώτησαν «ποια είναι» απάντησε βουβά, καταθέτοντας μία στοίβα χαρτιά! «Με την κίνησή της ήθελε να πει πως 
είμαι κι εγώ ένα έγγραφο, ένας αριθμός, ένα άψυχο σώμα», εξηγεί η ψυχολόγος που εξιστορεί το γεγονός. Η ίδια ψυχολόγος ε-
ξιστορεί και άλλες περιπτώσεις μικρών προσφυγόπουλων που παρουσιάζουν όλα όσα αναφέρουμε παραπάνω.

5. Είναι γνωστή η περίπτωση της 9χρονης Αΐσα που γνώρισε τη φρίκη του πολέμου, είδε τον αδελφό της να σκοτώνεται από 
βόμβες στο Αφγανιστάν λίγα μέτρα μακριά της, η ίδια σώθηκε έπειτα από σειρά επεμβάσεων στο δεξί πόδι, έφτασε μέσω θά-
λασσας στη Λέσβο κι εκεί εντέλει λύγισε, έκλεισε τα μάτια της κι έπαψε να μιλάει και να περπατάει.
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λιτική τους. Ιστορικά κάτι τέτοιο δεν 
είναι νέο ή πρωτοφανές, αφού στην 
περίοδο του μεσοπολέμου ο φασι-
σμός ήταν αυτός που ανακάλυψε τον 
εσωτερικό εχθρό, στο πρόσωπο του 
κομμουνιστή, του εβραίου, του ομο-
φυλόφιλου. Σήμερα γίνεται το ίδιο κι 
ο εσωτερικός εχθρός έρχεται ως 
πρόσφυγας ή μετανάστης από χώρες 
που κομματιάστηκαν από τις ιμπερι-
αλιστικές θηριωδίες.

3 Θα πρέπει επίσης να γίνει φανε-
ρή και η πολιτική διάσταση σε σχέ-
ση με τους αστοδημοκράτες πολιτι-
κούς, που μπορεί να μη φτάνουν στα 
άκρα των προηγούμενων, όμως συ-
νυπέγραψαν σε κάθε περίπτωση το 
διαμελισμό και το λουτρό αίματος 
αυτών των χωρών και τώρα σχίζουν 
τα ιμάτιά τους, χύνοντας κροκοδεί-
λια δάκρυα για τον ανθρώπινο πόνο, 
τους καραβοτσακισμένους και πνιγ-
μένους στις θάλασσες, που οι ίδιοι 
έχουν δημιουργήσει.

3 Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω 
σκλήρυνση της αυταρχικής πολιτικής 
που εφαρμόζεται –εναντίον χιλιάδων 
και εκατομμυρίων, σε παγκόσμια κλί-
μακα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. και στη 
χώρα μας– σε συνδυασμό με το κλί-
μα φόβου και τρομοκρατίας σε μαζι-
κή κλίμακα, αποτελούν πολιτικά γε-
γονότα εξαιρετικά σημαντικά. Μέσα 
σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να αντι-
ληφθούμε και να αντιμετωπίσουμε 
ζητήματα όπως την εντολή της κυ-
βέρνησης της ΝΔ για «πλήρη» και α-
παρέγκλιτη εφαρμογή της αντιμετα-
ναστευτικής και απολύτως απάνθρω-
πης Συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας, που 
αυξάνει τα μέτρα ελέγχου και κατα-
στολής σε Έβρο και Αιγαίο, αυξάνο-
ντας τους νεκρούς.

3 Η κυβερνητική πολιτική, σε συ-
νέχεια ασφαλώς της προηγούμενης 
του ΣΥΡΙΖΑ, που παραπέμπει σε 
δόγμα μηδενικής ανοχής κι απόλυ-
τη καταστολή, δε δίνει λύσεις ούτε 
στο ελάχιστο στην τραγική κατάστα-
ση χιλιάδων προσφύγων ή μετανα-

στών. Αντίθετα εντείνει την καταστο-
λή, περικόπτει δικαιώματα, συ-
μπτύσσει προθεσμίες και θεσπίζει 
ταχύρρυθμες διαδικασίες, που δή-
θεν θα ελαφρύνουν την κατάσταση. 
Στην πραγματικότητα οι νέες ρυθμί-
σεις περί λήψης ασύλου αποτελούν 
κατάφωρες παραβιάσεις των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και θα οδη-
γήσουν σε αύξηση του αριθμού των 
επιστροφών όσων αιτούνται άσυλο, 
χωρίς την παραμικρή εγγύηση, χω-
ρίς χαρτιά και δικαιώματα, σε εμπό-
λεμες χώρες. Ακόμη και η ΥΑ του Ο-
ΗΕ καταγγέλλει το γεγονός, κάνοντας 
λόγο για προτεινόμενες αλλαγές στο 
καθεστώς που θέτουν «σε κίνδυνο αν-
θρώπους που έχουν ανάγκη διεθνούς 
προστασίας».6 (UNHCR- Greece, 
2019)

3 Όσο πόλεμοι και οι επεμβάσεις 
συνεχίζονται αυξάνοντας πρόσφυγες 
και μετανάστες, τόσο θα διογκώνονται 
τα προβλήματά τους, τόσο θα σκληραί-
νουν τα μέτρα αντιμετώπισής τους. Η 
εμπειρία με το προσφυγικό-
μεταναστευτικό έχει αποδείξει πως 
δε γίνεται κανείς να περιμένει λύση 
απ’ όσους το έχουν δημιουργήσει.

Στις αδρομερείς αυτές σημειώσεις 
επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθούν τα 
ζοφερά και σκοτεινά νερά του, να α-
ναδειχθούν πτυχές που μπορούν να 
δώσουν απαντήσεις, αλλά και επιχει-
ρήματα ενάντια σε «λογικές» φαιές ή 
φιλελεύθερης αντιμετώπισης του. 

Απέναντι σε μία τέτοια κατάσταση 
είναι αναγκαίο ο ελληνικός λαός να 
εκφράσει με κάθε τρόπο την έμπρα-
κτη αλληλεγγύη του στους ξεριζω-
μένους του σήμερα. 

Απορρίπτοντας θέσεις, αντιλήψεις 
και ψέματα που έντεχνα, μεθοδευ-
μένα ή και με ωμό τρόπο, κυκλοφο-
ρούν ανεμπόδιστα σήμερα σε σχέση 
με τους πρόσφυγες και το προσφυ-
γικό. Ζητώντας, με τους αγώνες του, 
να κλείσουν όλα τα hot-spot και τα 
κέντρα κράτησης – φυλακές ανθρώ-
πινων ψυχών, τον άμεσο απεγκλωβι-

σμό αυτών των ανθρώπων από τις ά-
θλιες εγκαταστάσεις στις οποίες οι 
κυβερνήσεις τούς έχουν καταδικά-
σει να «επιβιώνουν». Αγωνιζόμενος 
για την κατάργηση των επαίσχυντων, 
αντιμεταναστευτικών και απάνθρω-
πων Συμφωνιών Ε.Ε.-Τουρκίας και 
της Συνθήκης του Δουβλίνου. Για την 
κατάργηση όλων των κατασταλτικών 
μηχανισμών – Frontex, αλλά και για 
την έξοδο από τους ιμπεριαλιστι-
κούς οργανισμούς στους οποίους 
συμμετέχουμε ως χώρα (ΝΑΤΟ).

Πάνω απ’ όλα όμως είναι απαραί-
τητο να καταγγελθούν οι αιτίες που 

γεννούν το πρόβλημα, οι πόλεμοι και 
οι συνεχείς επεμβάσεις των ιμπερι-
αλιστών και όποιου άλλου επιθετι-
στή της παγκόσμιας σκακιέρας, με 
την οργάνωση πλατιού μετώπου των 
λαών ενάντια στον πόλεμο, τον ι-
μπεριαλισμό, το ρατσισμό, τον ε-
θνικισμό και το φασισμό. Στο καθή-
κον αυτό δε χωρά καμία υποτίμηση 
ή αναβολή.  

6. «Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ ανησυχεί βαθύτατα ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις θα αποδυναμώσουν 
την προστασία των προσφύγων στη χώρα, ενώ κατατίθενται βεβιασμένα στη Βουλή.», «το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βου-
λή … – έπειτα από μόλις τέσσερις εργάσιμες ημέρες δημόσιας διαβούλευσης – θα μειώσει τις εγγυήσεις προστασίας για τους 
ανθρώπους που αναζητούν διεθνή προστασία», ««Οι προτεινόμενες αλλαγές θα θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους που έχουν ανά-
γκη διεθνούς προστασίας», ανέφερε ο Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα» και άλλα 
πολλά αναφέρονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το παράρτημα του οργανισμού στη χώρα, ευθύς μόλις έγιναν γνωστές οι προ-
θέσεις και οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη.
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Ακόμη τα προσφυγόπουλα 
δεν έχουν ενταχθεί κανονι-
κά στα σχολεία. Τουναντίον 

η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική 
αποκλεισμού τους από την εκ-
παίδευση με διάφορους τρό-
πους. Κατάργηση ΑΜΚΑ για τους 
πρόσφυγες, ακόμα και για όσα 
παιδιά γεννήθηκαν εδώ αλλά οι 
γονείς τους «στερούνταν νομιμο-
ποιητικά έγγραφα». Βίαιη εκκέ-
νωση 8 καταλήψεων με πρόσφυ-
γες στο κέντρο της Αθήνας, βίαιη 
κατανομή τους στα νέου τύπου 
hotspot κλειστά στρατόπεδα με 
αποτέλεσμα μικρά παιδιά, μαθη-
τές να διώχνονται βίαια από τα 
σχολεία τους. Την ίδια στιγμή η 
Ύπατη Αρμοστεία καταγγέλλει ότι 
τρία στα τέσσερα παιδιά πρόσφυ-
γες στα ελληνικά νησιά δε φοι-
τούν στο σχολείο, ενώ στη Μόρια 
έκανε την εμφάνισή του το πρώ-
το κρούσμα του «Συνδρόμου Πα-
ραίτησης».

Ταυτόχρονα, στα βήματα της 
προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των δολοφονικών συμ-
φωνιών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, η κυβέρνηση της ΝΔ απο-
γειώνει την αντιμεταναστευτική 
ελληνική, κρατική πολιτική. 
Πνιγμένοι άνθρωποι, πνιγμένα 
παιδιά στο Αιγαίο, άλλοι νεκροί 
στο φράχτη του Έβρου. Αύξηση 
των περιπολιών της Frontex, του 
ΝΑΤΟ και του στρατού για τους 
«εισβολείς» και τους «λαθρομε-
τανάστες» του γνωστού τηλε-
πλασιέ και άλλων εκλεγμένων 
φασιστοειδών. Οι αντιμετανα-
στευτικές πολιτικές της Ε.Ε. και 
η σκλήρυνση της πολιτικής ασύ-
λου βρήκαν τον καλύτερο ιδεο-
λογικό υπάλληλο στα λόγια του 
Κ. Μητσοτάκη. Ανακάλυψε ότι 
μόνο το 3% των προσφύγων και 
των μεταναστών είναι Σύριοι και 
άρα πρόσφυγες κατά τον ίδιο, 
πριν διορθώσει λίγες μέρες αρ-
γότερα στο 20% (στοιχείο από 
Διεθνή Αμνηστία). Ξεχνάνε όλοι 
στην αγία οικογένεια ότι οι πε-
ρισσότερες από τις χώρες που 

Κυνηγημένος από τον πόλεμο, την εκ-
μετάλλευση ή την πείνα, κυνηγημέ-
νη από την πατριαρχία, τον θρησκευ-

τικό φονταμεταλισμό, την ομοφοβία, ψά-
χνεις έναν πιο δίκαιο και καλύτερο τόπο για 
να ζήσεις, κάπου που δεν θα σε κυνηγάνε, 
θα σέβονται την ατομική σου ελευθερία 
(έστω στους τύπους) και που θα μπορείς με 
το μόχθο σου να βγάλεις τα προς το ζην.

Πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις και χρε-
ώνεται κάθε πλάσμα που σε αγαπά για να 
πληρώσει διακινητές. Βρεθούν-δεν βρε-
θούν τα απαραίτητα χρήματα κινδυνεύεις 
κάθε δευτερόλεπτο του ταξιδιού από κα-
κοποίηση και βία. Κι αν γλυτώσεις από 
όλα αυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο 
πάτος του Αιγαίου να είναι το επόμενό 
σου σπίτι.

Και φτάνεις σε ένα νησί ή περνάς με α-
σφάλεια τον παγωμένο κι ορμητικό Έβρο. 
Βρίσκεσαι πλέον στην «πολιτισμένη» Ευ-
ρώπη των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Κι 
εκεί είναι που ξεκινάει το πιο άδικο και 
βρώμικο παιχνίδι που σου έπαιξε η ζωή.

Αφού πάλεψες με φύση και ανθρώπους 
και βγήκες ζωντανή (ακέραιη σίγουρα 
όχι) έρχονται οι νέες αντιμεταναστευτικές 
πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης να 
κάνουν το δικαίωμά σου για αίτηση ασύ-
λου τον χειρότερο εφιάλτη σου, έναν γρα-
φειοκρατικό λαβύρινθο, ένα σταυρόλεξο 
μόνο για γερούς λύτες.

Προσπάθησες να βγάλεις τη βάρκα με 
τους συνεπιβάτες σου στα ρηχά; Είσαι δι-
ακινητής! Κράτηση κι απέλαση!

Άργησες να κάνεις αίτηση ασύλου; Δεν 
ενδιαφέρεσαι πραγματικά να προστατευ-
τείς. Κράτηση κι απέλαση!

Έχασες τα έγγραφά σου; Είσαι αφερέγ-
γυος, προσπαθείς να αποκρύψεις σκοπί-
μως στοιχεία και να εκμεταλλευτείς τα 
προνόμιά μας. Κράτηση κι απέλαση!

Δεν δέχτηκες να μεταφερθείς σε μια 
δομή όπου πρέπει να μένεις με άλλους 
δέκα, σε ένα βρώμικο κοντέινερ, χωρίς 
θέρμανση και τρύπια αποχέτευση; «Τεκ-
μαίρεται ότι δεν επιθυμείς την προστασία 
και παραπέμπεσαι σε διαδικασίες επι-
στροφής». Κράτηση κι απέλαση!

Σου απέρριψαν την αίτηση γιατί δεν 
πρόλαβες μέσα στο «εύλογο διάστημα 
των τριών ημερών» να προσκομίσεις όλα 
τα χαρτιά που έπρεπε για την κατάσταση 
της υγείας σου που, παρεμπιπτόντως, εί-
ναι τρισάθλια λόγω των βασανιστηρίων 
που υπέστης; Λες ψέματα ότι έχεις βασα-
νιστεί! Κράτηση και απέλαση!

Θέλεις να προσφύγεις σε δεύτερο βαθ-
μό; Να βρεις δικηγόρο; Δεν έχεις λεφτά 
ή δεν υπάρχει διαθέσιμος δωρεάν; Να έ-
βρισκες! Κράτηση και απέλαση!

Κατάφερες να ολοκληρώσεις την αίτη-
ση ασύλου σου, μένεις σε ένα από τα 
καμπ της ντροπής και παραβίασες κά-
ποιον κανόνα που ποτέ κανένας δε σε ε-
νημέρωσε ότι ισχύει; Μένεις στο δρόμο!

Αναγνωρίστηκες πρόσφυγας; Σε δύο 
μήνες μένεις στο δρόμο!

Και πώς θα πληρώσεις για τη στέγασή 
σου; Να δουλέψεις! Δεν μας αφορά που δεν 
ξέρεις τη γλώσσα και δεν υπάρχουν ενταξι-
ακά προγράμματα. Οι Έλληνες πώς τα κα-
ταφέρνουν μόνοι τους δηλαδή; Τώρα είσαι 
ίσος με αυτούς και πρέπει να τα καταφέρεις 
όλα μόνος σου, αλλιώς είσαι τεμπέλης, α-
καμάτης, κοπρόσκυλο που τρώει τα χρήμα-
τα του Έλληνα φορολογούμενου.

Αυτό είναι το μέλλον σου στη χώρα, 
φτωχέ κατατρεγμένε. Κι αν ήταν δύσκολα 
μέχρι τώρα, τώρα μόνο κράτηση κι απέ-
λαση! Το δόγμα του «βίου αβίωτου» δεν 
έχει πάτο.

Άλλωστε, όπως μας θυμίζουν όλο και πιο 
συχνά τελευταία ξεφτιλισμένοι και βαθιά 
ρατσιστές συμπολίτες μας σε Βρασνά, Γιαν-
νιτσά, Σκύδρα, Κω και Μετέωρα: τα μηδε-
νικά στις τραπεζικές καταθέσεις είναι που 
διακρίνουν τον τουρίστα από τον μετανάστη· 
όχι η γλώσσα, το χρώμα ή η θρησκεία.

Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις

 Για το νέο νόμο γ ια το προσφυγικό: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης
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3 Οχι στη ρατσιστική πολιτική της ΝΔ και της Ε.Ε.!
3  Απαιτούμε να ληφθούν τώρΑ όλα τα μέτρα ώστε όλα τα παιδιά 

προσφύγων και μεταναστών να μπουν στα σχολεια!

κατά καιρούς έχουν βομβαρδίσει οι φί-
λοι και συνδαιτυμόνες τους Αμερικανοί, 
βρίσκονται ακόμα σε πόλεμο. Για παρά-
δειγμα, οι Αφγανοί έρχονται ουσιαστικά 
από εμπόλεμη ζώνη. Η εικόνα της κα-
μένης Αφγανής γυναίκας, της Φεριντέ 
Τατζίπ και του παιδιού της στη Μόρια 
είναι ντροπή για το δυτικό πολιτισμό! 
Είναι από τα λίγα ονόματα που μάθαμε 
της 49χρονης, όπως του μικρού Αϊλάν 
που πνίγηκε στο Αιγαίο πέρυσι, αφού η 
κυρίαρχη ιδεολογία θεωρεί ότι οι πρό-
σφυγες είναι κατώτεροι άνθρωποι, δεν 
έχουν ονόματα, δικαιώματα κλπ. Να θυ-
μηθούμε και τον νεαρό από το Μαλί που 
η μάνα του έραψε στο μπουφάν το απο-
λυτήριο δημοτικού σχολείου ως μονα-
δικό του όπλο και περιουσία και βρέθη-
κε πνιγμένος στη Μεσόγειο τον προη-
γούμενο Γενάρη. 

Με το δεδομένο λοιπόν ότι για την 
κυβέρνηση υπάρχουν μόνο μετανάστες 
καταλαβαίνουμε, ότι τα γεγονότα στη 
Μόρια δεν θα είναι η εξαίρεση, αλλά ο 
κανόνας: το μέλλον των «ευπαθών 
ομάδων», όπως χαρακτηρίζονται από 
την κυβέρνηση, και βεβαίως δεν εννο-
εί μόνο τους πρόσφυγες και μετανά-
στες…τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης έρχονται στο νου ξανά. Το 
ονομάζουν «πολιτική αποτροπής» κι 
εννοούν χιλιάδες επαναπροωθήσεις 
και θανάτους μεταναστών, το ονομά-
ζουν «αλλοίωση πληθυσμού» και μας 
θυμίζουν τη ναζιστική θεωρία της «με-
γάλης αντικατάστασης» της Ευρώπης, 
από μη ευρωπαϊκούς και μη «καθα-
ρούς» πληθυσμούς.

Κάθε παιδί που βρίσκεται στη χώρα 
έχει δικαίωμα πρόσβασης στη σχολική 
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως νομικού κα-
θεστώτος στο οποίο υπάγονται οι γονείς 
του. Αυτό αποτελεί νομική υποχρέωση 
για το κράτος και απαιτούμε η κυβέρνη-

ση να άρει όλες τις δυσκολίες, ώστε κα-
νένα παιδί να μην αποκλείεται από την 
εκπαίδευση. 

Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία 
ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ να πάρουν άμεσα και σε 
συντονισμό πρωτοβουλίες κινηματικού 
χαρακτήρα για να προασπίσουμε την εκ-
παίδευση των όλων, των ίσων, των δια-
φορετικών, χωρίς εθνοτικούς, θρησκευ-
τικούς, φυλετικούς ή άλλους διαχωρι-
σμούς. Καλούμε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να κατα-
δικάσουν τις αντιμεταναστευτικές πολι-
τικές της κυβέρνησης και της Ε.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
●	Από το ΥΠΑΙΘ την εγγραφή όλων 

των παιδιών προσφύγων και μετανα-
στών στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευ-
σης, μαζί με όλα τα παιδιά στα πρωινά 
σχολεία και εγγραφή των παιδιών κάτω 
των 4 ετών στους παιδικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθμούς χωρίς προϋ-
ποθέσεις.

●	Να λειτουργήσουν τα απαραίτητα 
τμήματα υποδοχής, με την πρόσληψη 
τώρα του απαραίτητου προσωπικού, 
αφού μόλις χθες δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 
δημιουργίας τους.

●	Να γίνει ΤΩΡΑ από τους αρμόδιους 
φορείς (Περιφέρεια, ΔΟΜ κλπ) η δωρε-
άν μεταφορά των παιδιών, που διαμέ-
νουν στα στρατόπεδα και όσων διαμέ-
νουν σε οικίες προς τα σχολεία φοίτησής 
τους, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις.

●	Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγο-
ρηματικό τρόπο την πρόσφατη αστυνο-
μική επέμβαση και εκκένωση της κατά-
ληψης προσφύγων – μεταναστών στο 
πρώην 5ο ΓΕΛ και την βίαιη απομά-
κρυνση δεκάδων μαθητών από τα σχο-
λεία τους. 

●	Απαιτούμε την επιστροφή όλων 
των προσφυγόπουλων, που απομα-
κρύνθηκαν βίαια από το κέντρο της 
Αθήνας, στα σχολεία τους, όπως ζη-

τούν ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ και σύλλογοι γονέων 
και κηδεμόνων.

●	Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 
για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους κι αυτών, που απομακρύνθηκαν 
βίαια από το κέντρο της Αθήνας, με με-
ταστέγαση από τα στρατόπεδα σε δημό-
σιες δωρεάν δομές εντός αστικού ιστού.

●	Την κατάργηση της εγκυκλίου περί 
μη απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά προ-
σφύγων και μεταναστών.

Την ώρα που η ΕΕ αποφάσισε να 
κλείσει τα σύνορά της και να φυλακίσει 
τους κατατρεγμένους σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης μέχρι να τους απελάσει, 
εμείς οι εκπαιδευτικοί απαιτούμε ελεύ-
θερη διέλευση των προσφύγων, ώστε 
να πάνε στις χώρες που επιθυμούν και 
ταυτόχρονα στη χώρα μας ελευθερία 
στη μετακίνηση και ίσα δικαιώματα. 
ΔΩΡΕΑΝ παιδεία, υγεία, σίτιση και στέ-
γαση. Παροχή ασύλου και ιθαγένεια για 
όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς.

●	Αγωνιζόμαστε για να σταματήσουν 
οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που αφανί-
ζουν λαούς και δημιουργούν εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες, να γκρεμιστούν τα τεί-
χη της ντροπής της Ε.Ε.

●	Τα σχολεία μας είναι ανοιχτές αγκα-
λιές αλληλεγγύης για τα όλα παιδιά του 
τόπου μας, ντόπιων, προσφύγων και με-
ταναστών! 

10/10/19

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ  
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΙΕΣ!
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1. Μέλπω Αξιώτη, Άπαντα. Γ’ τόμος. Χρονικά, Αθήνα, Κέδρος, 1980, σ. 195-198.

Για τη Μέλπω Αξιώτη

Σύντομο οδοιπορικό
γράφει η Στέλλα Σπαχή

Η Μέλπω Αξιώ-
τη γεννήθηκε το 
1905 στην Αθήνα. 
Πατέρας της ο Μυ-
κονιάτης συνθέτης 
Γιώργος Αξιώτης. 
Μητέρα της η αρι-

στοκράτισσα Καλλιόπη Βάβαρη. Οι γονείς της χωρίζουν. 
Μεγαλώνει στη Μύκονο μαζί με τον πατέρα της. Τελειώνει 
το Σχολαρχείο στη Μύκονο. Το 1918 μπαίνει εσώκλειστη 
στις Ουρσουλίνες της Τήνου. Το 1922 έρχεται στην Αθήνα 
και ζει με τη μητέρα της. 

Η πρώτη της εμφάνιση στο χώρο της ελληνικής λογοτε-
χνίας έγινε το 1933, με τη δημοσίευση στο περιοδικό Μυ-
κονιάτικα Χρονικά του διηγήματός της «Απ’ τα χτες ως το 
σήμερα». Το όνομά της όμως έγινε πασίγνωστο όταν πήρε 
το πρώτο βραβείο του Γυναικείου Συλλόγου Γραμμάτων 
και Τεχνών στις 18 Μαρτίου 1939 για το πρώτο της μυθι-
στόρημα Δύσκολες Νύχτες. 

« [...] Έδειχνε με το δάχτυλο η μάσκα και προχωρούσε. Στή-
σανε πολυβόλα, και τους εγάζωσε η ριπή. Εσβάρνιζε το αίμα. 
Tους άλλους που απομείνανε, τους βάλανε στη μέση, και μαζί 
με τον ήλιο που εβάδιζε στον ουρανό, τραβούσαν προς τη 
δύση. Δεν τους ξανάδε κανείς, επέρασαν πολλά σύνορα, εχά-
θηκαν στην Ευρώπη, μέσα στα στρατόπεδα. Τρέχανε πίσω οι 
μάνες, και κανά δυο που γλίτωσαν, τρέχανε να κρυφτούνε σε 
φούστες και σε πιθάρια, να μην τους ξαναβρούν». (Μέλπω Α-
ξιώτη, Εικοστός Αιώνας, Κέδρος, Αθήνα 1982, σ. 123-124)

Κυρίαρχο στοιχείο εδώ στη γραφή της Αξιώτη είναι η αυ-
θορμησία της γραφής. Το γλωσσικό ιδίωμα και η τολμηρή ορ-
θογραφία, έγιναν αντικείμενο των πλέον αντιφατικών κριτικών, 
επαίνων και κατακρίσεων, από τους πνευματικούς κύκλους 
της εποχής. Πίσω όμως από αυτή την αυθορμησία υπάρχει μια 
συνειδητή τεχνική, που αναδεικνύει τη συγγραφική μαστοριά 
και την πρωτότυπη αισθητική τεχνοτροπία της.

Γενικά το έργο της Αξιώτη τοποθετείται στον χώρο της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας του Μεσοπολέμου. Η γραφή της επη-
ρεάστηκε από τις νεωτεριστικές τάσεις της γενιάς του Τρι-
άντα (ιδιαίτερα από την τεχνική του εσωτερικού μονολόγου), 
το ρεύμα του Σουρεαλισμού, την εμφάνιση του Φεμινιστι-
κού κινήματος στην Ελλάδα και την ένταξή της στο Κομ-
μουνιστικό κόμμα και στο ΕΑΜ.

Κατά την προπολεµική περίοδο ήρθε σε επαφή µε τους α-

θηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους και γνωρίστηκε µε το Νίκο 
Εγγονόπουλο, το Γιώργο Θεοτοκά, το Νίκο Καββαδία, τον 
Κλέωνα Παράσχο, το Γιώργο Σεφέρη, το Γιάννη Ρίτσο. Το 1936 
εντάχθηκε στο ΚΚΕ, δένοντας έκτοτε τη ζωή και το έργο της 
με τους αγώνες και την ιδεολογία του. Στη διάρκεια της Κα-
τοχής γράφει για ΕΑΜικά έντυπα. Ήταν στη Συντακτική Επι-
τροπή της εφημερίδας «Σοβιετικά Νέα», με επικεφαλής την 
Ηλέκτρα Αποστόλου. Συνεργάστηκε στον παράνοµο Τύπο, 
µαζί µε τις ∆ιδώ Σωτηρίου, Έλλη Αλεξίου, Έλλη Παππά, Τι-
τίκα ∆αµασκηνού και άλλες ελληνίδες της αντίστασης. 

Στα έργα της καταγράφει τη σύγχρονη Ιστορία του τόπου 
μας. Κατοχή - Αντίσταση - Κορύφωση της ταξικής σύγκρου-
σης το Δεκέμβρη του 1944 - Εποποιία του ΔΣΕ. Τα στοιχεία 
της είναι παρμένα απ’ τον παράνομο Τύπο της εποχής, τις 
νόμιμες εφημερίδες, τις αναφορές των υπευθύνων των ε-
θνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων, τα αρχεία της Εθνι-
κής Αλληλεγγύης και τη ζωή των αγωνιστών.

«Στην αντιφασιστική πάλη ενάντια στην ξενική κατοχή ξε-
πηδά ένας νέος παράγοντας, πρώτη φορά τόσο σημαντικός 
και τόσο μαζικός, στην ιστορία των ελληνικών αγώνων. Εί-
ναι η γυναικεία συμβολή [...] Κύματα κοριτσιών στη διαδή-
λωση να καλύπτουν τα τανκς. Τα εχτελεστικά αποσπάσματα 
να γαζώνουν το στήθος της κι αυτή να στέκει αγέρωχη φω-
νάζοντας: Ζήτω η λευτεριά! (...) Να κουβαλά ζαλίγκα τ’ α-
ντάρτικα πολεμοφόδια στ’ απάτητα ρουμάνια, όπου δεν ε-
πλησίαζε μήτε πουλί πετάμενο. [...] Να θάβει τα πρώτα παι-
διά της και να ετοιμάζει γρήγορα να ρίξει και τα υπόλοιπα 
στου χάρου τον αγώνα. [...] Αυτών όλων τη θυσία δε θα τη 
λησμονήσει η Γη(...)»1

Περιγράφει με βαθιά ανθρωπιά κι αγάπη τους απλούς, κα-
θημερινούς ανθρώπους, που μάχονται για τη ζωή και το μέλ-
λον, με την αδάμαστη δύναμη και θέληση. Τις ανατολικές η-
ρωικές συνοικίες, τους μαχητές του λόχου Λόρδου Μπάιρον, 
το 12χρονο αετόπουλο που αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο 
του γεμάτο, αυτούς που έπαιρναν τη θέση στις μάχες αυτών 
που έφευγαν! 

Έργα εκείνης της περιόδου είναι η έκδοση «Χρονικά», με 
τα κείμενα: «Απάντηση σε 5 ερωτήματα», «Πρωτομαγιές 
1886 - 1945», «Οι Ελληνίδες φρουροί της Ελλάδας», «Αθή-
να 1941 - 1945» και το μυθιστόρημα «Εικοστός αιώνας».

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου αυτοεξορίστη-
κε στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας, την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Στα 18 χρόνια 



της εξορίας συνέχισε να αγωνίζεται µέσω άρθρων σε περι-
οδικά και συµµετοχών της σε Συνέδρια, λόγους και άλλες 
εκδηλώσεις του εκεί αριστερού κινήµατος. Μάλιστα στο Πα-
ρίσι θα έλθει σε επαφή με όλες τις μεγάλες φυσιογνωμίες 
της αριστερής διανόησης, όπως τους Λουί Αραγκόν, Πωλ Ε-
λυάρ, Αντρέ και Αλίς Μπονάρ, Πάμπλο Νερούδα κ.ά.

Από το Παρίσι ξεκίνησε και η πορεία προς την πανευρω-
παϊκή της καταξίωση ως λογοτέχνιδας, µε τη µετάφραση 
του µυθιστορήµατός της Εικοστός αιώνας, αρχικά στα γαλ-
λικά (1949) και στη συνέχεια στα γερµανικά, ιταλικά, ρωσι-
κά και πολωνικά. 

Υπήρξε συγγραφέας πολύ πιο μοντέρνα απ’ όσο άντεχε η 
εποχή της. Αυτοβιογραφική, μια διανοούμενη, που έζησε 
μια ζωή εξόριστη από το πατρικό της, τη χώρα της, τη γλώσ-
σα της, την ιδεολογία της, συντροφιά με την ίδια βαλίτσα. Ρι-
ζοσπαστική θεματολογικά και μορφολογικά. Στο λεξιλόγιό 
της χρησιμοποιεί μια αυθεντική λαϊκή γλώσσα, τους ιδιωμα-
τισμούς της Μυκόνου, αλλά και λέξεις ναυτικών. Η ίδια μι-
λώντας για τη γραφή της, δηλώνει ότι επηρεάστηκε από τον 
παππού της, Παναγιώτη Αξιώτη, ο οποίος ήταν “λογογράφος” 
και τη “μπόλιασε” με αγάπη για το λαό και τη γλώσσα του. 

«[…] Ο πάπους μου με είχε μάθει ν’ αγαπώ το λαό, πως ο 
λαός είναι ο μέγας δάσκαλος(…) είχε γράψει κι’ ο ίδιος πολ-
λά μυκονιάτικα διηγήματα γεμάτα αγάπη για το φτωχό κό-
σμο κι’ ήταν ο πρώτος που έκαμε γνωστή στην Ελλάδα τη 
ρούσσικη φιλολογία με μεταφράσεις στη δημοτική του Πού-
σκιν, Λέρμοντοφ, Τολστόι. 

Ο πατέρας με είχε μάθει ν’ αγαπώ τη Ρωσία, όπου εκεί 
είχε γεννηθεί κι’ ο ίδιος και μεγάλωσε. Τον αγαπούσα λοι-
πόν το λαό, την αγαπούσα και τη Ρωσία, και σίγουρα εκείνες 
οι δυο αγάπες μαζί, με είχανε πάει εμένα πια ίσαμε το Κ.Κ.Ε. 
Είχα δηλαδή κάμει νερά, είχα φύγει απ’ την τάξη μου.»2

Το 1964 με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης επέ-
στρεψε στην Ελλάδα. Η μακρά απουσία της στο εξωτερι-
κό και η αποκοπή της από τη μητρική ελληνική γλώσσα, 
συνέβαλε στην περιστολή της συγγραφικής δημιουργίας 
της. Εντούτοις μέσα από τις αντίξοες συνθήκες ζωής, που 
αντιμετώπισε, μπόρεσε να δημιουργήσει ένα έργο πολι-
τικά δυνατό, γλωσσικά ολοζώντανο, με ξεχωριστή αι-
σθητική τεχνοτροπία: 

«Θέλετε να χορέψουμε, Μαρία; (μυθιστόρημα, 1940), Σύ-
μπτωση (ποιητική συλλογή, 1939), Κοντραμπάντο (ποιητική 
συλλογή, 1959), Θαλασσινά (ποιητική συλλογή, 1961), Εικο-
στός Αιώνας (1946, μυθιστόρημα), Σύντροφοι, Καλημέρα! 
(1953, διηγήματα), Το σπίτι μου (1965) Η Κάδμω (1972), Α-
πάντηση σε πέντε ερωτήματα (ιστορικό χρονικό, 1945), Πρω-
τομαγιές (ιστορικό χρονικό, 1945), Οι Ελληνίδες φρουροί της 
Ελλάδας (ιστορικό χρονικό, 1945), Αθήνα 1941-1945 (ιστο-
ρικό χρονικό, 1946), Ρεπυμπλίκ-Βαστίλλη («Άγρα», Αθήνα 
2014).“Η Κάδμω”, εκδόσεις Κέδρος (1972).

Η Μέλπω Αξιώτη, στο κύκνειο άσμα της «Κάδμω», μιλά 

για την αφόρητη μονα-
ξιά μιας παλιννοστού-
σας. Ξεχειλίζει η πίκρα. 
Πίκρα για ό,τι χάθηκε. 

«Να μη θυμάσαι, να 
ξεχνάς. Να μη βλέπεις, 
σαν τον τυφλό, να μην α-
κούς, σαν τον κουφό, να 
μην αγγίζεις σαν το λε-
πρό, να μην αγαπάς, σαν 
τον χαζό. Αλλά δε μπο-
ρείς να μη θυμάσαι. Τα 
πράγματα σου παρουσι-
άζονται. Αν και μπερ-
δεύτηκαν μέσα σε τό-
πους που δεν τους βλέ-
πει πια η συνήθεια»3.

Το συνολικό έργο της 
Αξιώτη βρίσκεται στον 
πυρήνα του παγκόσμιου 
μοντερνισμού. Ένας ελληνικός ριζοσπαστικός μοντερνι-
σμός, ριζωμένος στην παράδοση, στη γλώσσα, στη λέξη, στη 
ντοπιολαλιά. Μα αιχμηρός και ευθύβολος. Τα κείμενα της 
διδάσκονται στα πανεπιστήμια της Ευρώπης (Παρίσι, Βε-
ρολίνο, Ζυρίχη), τώρα και στα ελληνικά. 

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών, το Μάιο, του 1973, σε οίκο ευ-
γηρίας.

2. Μαρτυρίες και κείμενα από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1999, 17-18.
3. Μέλπω Αξιώτη, Η Κάδμω, Κέδρος, Αθήνα 1972, σ. 31-34 & 
37-40].
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Από τη γλωσσική-επικοινωνιακή προσέγγιση, στην κριτική επίγνωση

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες η επικοινωνιακή διά-
σταση κυριαρχεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Βασική αρχή 

που διέπει τη διάσταση αυτή αποτελεί η επεξεργασία και η παραγω-
γή λόγου και κειμένων, με κριτήριο την καταλληλότητά τους στα επι-
κοινωνιακά πλαίσια. Ωστόσο, από το κριτήριο αυτό απουσιάζει η έν-
νοια της κριτικής διερεύνησης των γλωσσικών μορφωμάτων σαν κρι-
τήριο αξιών και ιδεολογίας, δηλαδή σαν μηχανισμός διαμόρφωσης 
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών. Έτσι πλέον τα 
προγράμματα σπουδών και κάθε άξονας της εκπαίδευσης, προσα-
νατολίζεται προς την ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης του μαθητή 
σε σχέση με τη λειτουργία της γλώσσας και την αξιοποίηση των δε-
ξιοτήτων αυτών στην αξιολόγηση της πολιτικής, κοινωνικής και ιδε-
ολογικής διάστασης της γλώσσας. 

1.  Η αντιμετώπιση του γλωσσικού συστήματος 
ως μέσου επικοινωνίας και ως μέσου κριτικής 
επίγνωσης και αποτίμησης

Όσον αφορά στο Γυμνάσιο, μεταξύ των βασικότερων στόχων του 
μαθήματος της γλώσσας αποτελούν η κατανόηση, η κωδικοποίηση 
και αποκωδικοποίηση του γλωσσικού φαινομένου, καθώς και η κρι-
τική αποτίμηση των τρόπων γραφής, σύμφωνα με τα κοινωνικά συμ-
φραζόμενά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η διδασκαλία του λε-
ξιλογίου πρέπει να γίνεται με βάση την κατανόησή του ως δείκτη κοι-
νωνικών και πολιτισμικών σχέσεων, καθώς κατά τη διαδικασία του 
γραμματισμού το άτομο συνειδητοποιεί ότι οι λέξεις δεν είναι απο-
συνδεδεμένες από την εμπειρία του, αλλά αποτελούν μια διάσταση 
της σκέψης του για τον κόσμο. Ιδίως η διδασκαλία των γλωσσικών 
μορφών προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αναδεικνύεται η διάστασή τους ως κοινωνικές παράμετροι 
και μηχανισμοί δόμησης ταυτοτήτων (Π.Σ. του Ν.Σ. 2011: 9-11).

Έτσι, μέσα από την εκμάθησή τους, οι μαθητές θα μπορούν όχι 
μόνο να συνδέουν τη γλώσσα με τις διάφορες κοινωνικές συνθή-
κες και ιδεολογίες, αλλά παράλληλα να προσεγγίζουν κριτικά τις 
συνθήκες αυτές. Συνάμα, το γλωσσικό σύστημα και τα μέσα αυτού, 
δηλαδή τα κείμενα, προτείνεται να κατανοούνται, με την έννοια της 
κριτικής εμβάθυνσης και ανάγνωσής τους και όχι του απλού εντο-
πισμού των ανάλογων στοιχείων. Με λίγα λόγια, το Πρόγραμμα 
Σπουδών προωθεί τη διαμόρφωση μαθητών, οι οποίοι θα αποκτή-
σουν τις ιδιότητες ενός κριτικού και σε εγρήγορση ατόμου, που θα 
αναγνωρίζει την ιστορικότητα των διαφόρων πολιτισμικών παρα-
δόσεων, ενός δηλαδή κοινωνικού υποκειμένου που θα είναι σε 
θέση να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των γλωσσών στα οικονο-
μικά, πολιτικά, κοινωνικοπολιτισμικά και ιδεολογικά τους συμφρα-
ζόμενα (Π.Σ. του Ν.Σ. 2011: 8-10). 
2. Η σχέση οπτικού και λεκτικού γραμματισμού

Μεταξύ των στόχων του Π.Σ. σε σχέση με την ανάδειξη του κρι-
τικού γραμματισμού, εντάσσεται η σχέση ανάμεσα στον οπτικό και 
τον λεκτικό γραμματισμό. Η γλώσσα άλλωστε κατέχει αφενός κε-
ντρική θέση στην πρόσληψη της πραγματικότητας και στην επι-
κοινωνία, αλλά αφετέρου υπάρχουν και άλλα σημειωτικά συστή-
ματα, όπως οι εικόνες, τα γραφήματα, τα σύμβολα, τα διαγράμμα-
τα και άλλα οπτικά σύμβολα που διαδραματίζουν ανάλογο ρόλο 
(Papadopoulou, 2009). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτό προβλέ-
πεται η χρησιμοποίηση ποικίλων πολυτροπικών κειμένων, συνε-
χούς και ασυνεχούς λόγου, προκειμένου να εξοικειώνονται οι μα-
θητές με τον τρόπο κατανόησης των πληροφοριών της γλώσσας, 
καθώς και τους υπόλοιπους σημειωτικούς τρόπους που υπάρχουν 
στα κείμενα. Έτσι δημιουργούνται πιο αποτελεσματικοί κριτικοί 
αναγνώστες (Kalantzis, Cope, 2001).

Τα πολυτροπικά και σημειωτικά κείμενα που χρησιμοποιούνται 
σαν μέσα οπτικού γραμματισμού, καθώς και κάθε άλλο μέσο προς 
την κατεύθυνση αυτή, αποτελούν την αφόρμηση για τη διδασκα-
λία και την ενθάρρυνση δεξιοτήτων σχετικά με την καλλιέργεια 
της γλώσσας και του γραμματισμού. Παράλληλα μέσω αυτών, ε-
δραιώνεται η στάση των μαθητών απέναντι στη γνώση και ενισχύ-
εται περαιτέρω η διαμόρφωσή τους ως εγγράμματοι, δημοκρατι-
κοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες. Ο λεκτικός γραμματισμός 

λοιπόν προωθείται και υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη στρα-
τηγικών και την ποικιλία των μέσω των οπτικού γραμματισμού 
(Hatzissavidis, 2007).

3.  Στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου

Προκειμένου να αναδειχθεί ο κριτικός γραμματισμός, οι εκπαι-
δευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές κα-
τανόησης και παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κείμενα αποτελούν προϊόντα επικοινωνίας και 
αντιμετωπίζονται σαν γλωσσικές και νοηματικές δομές, καθώς και 
ως φορείς ιδεολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών νοημάτων, δη-
λαδή ως κοινωνικές πράξεις. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί τα ανα-
δεικνύουν σε μέσα ανάπτυξης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 
της κριτικής σκέψης (Hatzissavidis, 2007).

Μια ακόμη στρατηγική αποτελεί και η χρήση των Νέων τεχνο-
λογιών, καθώς μέσω αυτών ο λόγος διαφέρει σε σχέση με κάθε 
άλλο είδος. Αποτελούν επικοινωνιακές περιστάσεις και με αυτόν 
τον τρόπο χρησιμοποιούνται, καθώς δίνουν στους μαθητές τη δυ-
νατότητα να γίνουν κοινωνοί στον σύγχρονο κόσμο. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται στην παραγωγή προφορικού και γρα-
πτού λόγου σαν να απευθύνονται σε έναν πραγματικό αποδέκτη. Ση-
μαντική στρατηγική θεωρείται και ο σχεδιασμός ενοτήτων με τη μορ-
φή σχεδίων δράσης, δηλαδή project, τα οποία αξιοποιούν τις γνώ-
σεις γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών. Ιδιαίτερη σημασία 
πρέπει να δίνεται επίσης στις γραμματικές επιλογές και στο ύφος, 
που αποτελούν δείκτες κοινωνικών σχέσεων και φορείς κοινωνικών, 
πολιτικών και ιδεολογικών μηνυμάτων (Kalantzis, Cope, 2001).

Για να υλοποιηθούν οι αρχές αυτές, οι μαθητές καλούνται να ε-
πικεντρωθούν στην κατανόηση και επεξεργασία αυθεντικών κει-
μένων, στην παραγωγή κειμένων με σκοπό την κατανόηση της λει-
τουργίας της γλώσσας σε μακροεπίπεδο, αλλά και σε μικροεπίπε-
δο, στην επαναδιατύπωση κειμένων όταν χρειάζεται και τέλος στην 
ενασχόλησή τους με θέματα σύγχρονα και επίκαιρα, τα οποία σχε-
τίζονται με το άμεσο περιβάλλον (Xαραλαμπόπουλος & Χατζησαβ-
βίδης, 1997). 

Αξιολογικό σχόλιο
Όπως έχει αναφέρει ο Pierre Bourdieu, δεν υπάρχει πιο τρομερό 

πράγμα στην επικοινωνία από το ασυνείδητο της επικοινωνίας. Γίνε-
ται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η σημασία της συνειδητής και κριτικής αντι-
μετώπισης της επικοινωνίας ως κοινωνικού γεγονότος μπορεί να επι-
τευχθεί σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και με τις ανάλογες συν-
θήκες. Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλλει χαρακτηρι-
στικά σε αυτό, ιδίως εάν η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος και 
η χρήση αποτελεσματικών μέσων και στρατηγικών συνδράμει στη με-
τατροπή της γλώσσας της εικόνας σε κίνητρο για κριτική σκέψη και 
όχι σε «πρόσκληση για ύπνωση», όπως έχει πει ο Umberto Eco. 
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Πριν από μερικές δεκαετίες, άκου-
γα έναν συντηρητικό πολιτικό με 
έναν αφελή και ταυτόχρονα κυνι-

κό τόνο να λέει για τις πιστώσεις της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ και τις 
νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτι-
κές: «Αυτές οι τράπεζες σας δανείζουν 
χρήματα και ταυτόχρονα σας προτείνουν 
[νεοφιλελεύθερα] μέτρα για να μπορέ-
σετε να τα αποπληρώσετε. Μπορείτε να 
επιλέξετε αν θα πληρώσετε τα ομόλογα 
ή αν θα παραμείνετε χρεωμένοι».

Αυτή είναι η τρέχουσα πρακτική 
πολλών χωρών της Λατινικής Αμερι-
κής. Είναι υπερχρεωμένες και για να 
πληρώσουν κάνουν περικοπές, πάντο-
τε σε βάρος των απλών ανθρώπων. Για 
παράδειγμα, περιορίζουν ή μειώνουν 
τις δαπάνες, μεταξύ άλλων, για την υ-
γειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευ-
ση, την κοινωνική εργασία. Έχει απο-
δειχθεί ότι αυτή η πρακτική ήταν ένα 
πλήρες φιάσκο και είναι επιζήμια για 
την πλειοψηφία των χωρών μας σε 

συνθήκες φτώχειας. Ας ρίξουμε μια 
ματιά στις νεοφιλελεύθερες εμπειρί-
ες ορισμένων λατινοαμερικανικών χω-
ρών και σε ορισμένα στοιχεία.

• Κολομβία: Η Ιδιωτικοποίηση της 
υγειονομικής περίθαλψης είχε σαν 
στόχο, υποτίθεται, την καθολική πρό-
σβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υ-
γείας. Δέκα χρόνια εφαρμογής αυτού 
του νεοφιλελεύθερου μέτρου δείχνουν 
ότι οι στόχοι της καθολικής προστασί-
ας και της ίσης πρόσβασης στην ιατρι-
κή περίθαλψη ήταν ένας μύθος. Τα κό-
στη και οι δημόσιες δαπάνες έχουν 
αυξηθεί, ενώ το 40% του πληθυσμού 
δεν έχει καμιά πρόσβαση στο σύστημα 
υγείας. Τα προγράμματα ελέγχου λοι-
μώξεων έχουν επιδεινωθεί σημαντικά.

Στην εκπαίδευση, ο αντίκτυπος του 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου είναι εξί-
σου αρνητικός, όχι μόνο εξαιτίας της 
ανισότητας, που είναι σύμφυτη με τη 
νεοφιλελεύθερη αντίληψη, αλλά και ε-
ξαιτίας της άγνοιας και της αδιαφορί-

ας για τις ιδιαιτερό-
τητες της κολομβια-
νής οικονομίας και 
κοινωνίας. 

• Ισημερινός: Στον 
Ισημερινό εφαρμό-
στηκε ένα σύνολο οι-
κονομικών μέτρων 
έκτακτης ανάγκης, 
που δεν ήταν άλλα 
από ιδιωτικοποιή-
σεις μεγάλης κλίμα-
κας και περικοπές 
δαπανών. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα το 
2000 το πάγωμα των 
καταθέσεων, που ο-

δήγησε στο επονομαζόμενο «feriado 
bancario» ( τραπεζική αργία), με απο-
τέλεσμα χιλιάδες πολίτες να χάσουν 
όλα τα χρήματά τους. Μετά από 25 
χρόνια νεοφιλελεύθερων, αποτυχημέ-
νων και καταστροφικών πειραματι-
σμών η ίδια η κοινωνία αναζήτησε μια 
άλλη διαχείριση για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών και των ε-
κρηκτικών κοινωνικών αναγκών. 

• Βραζιλία: Στη Βραζιλία στα τέλη 
του 2018, το ακαθάριστο εθνικό χρέος 
ανήλθε σε 5,3 τρισεκατομμύρια ρεάλ 
(1,43 τρισεκατομμύρια δολάρια). Κάτι 
που αντιστοιχεί στο 76,7% του ακαθά-
ριστου εγχώριου προϊόντος, με ανοδι-
κή τάση. Σύμφωνα με το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο, το ποσοστό αυτό θα 
είναι 90% έως το 2020 και πάνω από 
100% μέχρι το 2022. Πώς μπορεί να 
πληρωθεί αυτό το χρέος; Πώς θα αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα; Για να επι-
τευχθεί πωλούνται κρατικά περιουσι-
ακά στοιχεία και μειώνονται οι δημό-
σιες δαπάνες. Στην πραγματικότητα 
δεν λύνεται το πρόβλημα του χρέους. 
Δημιουργείται μια σιδερένια μέγγενη 
για την οικονομία και όπως πάντα οι 
εργαζόμενοι γενικά και οι φτωχότεροι 
είναι αυτοί που πλήττονται δραματικά. 
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του 
Bolsonaro οδηγούν απλώς σε ακόμα 
μεγαλύτερη επιδείνωση της κρίσης.

• Περού: «Όλοι να εξαφανιστούν!» 
Αυτό είναι το σλόγκαν του Julián 
Lacacta και του δημοφιλούς κινήμα-
τος που έχει αναπτυχθεί στο Περού, ε-
ξαιτίας της δυσαρέσκειας με την πολι-
τική της άρχουσας τάξης. Και η περου-
βιανή κρίση είναι προϊόν του νεοφιλελεύ-
θερου μοντέλου, το οποίο αποσκοπεί στη 

Νεοφιλελευθερισμός 
στη Λατινική αμερική
Ένα μοναδικό φιάσκο

Είναι ξεπερασμένος, αλλά τον αποκαλούν ΝΕΟ, 

είναι καταπιεστικός, αλλά των αποκαλούν ΛΙΜΠΕΡΑΛΙΣΜΟ

γράφει ο José A. Amesty R.
Μετάφραση από τα γερμανικά 

Τσουκάλης Δημήτρης
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μείωση της συμμετοχής του κράτους ως 
βασικού πυλώνα της παραγωγής και της 
διανομής του πλούτου, με αποτέλεσμα 
την ελαστικοποίηση της απασχόλησης 
των εργαζομένων. Εκατομμύρια νέοι 
άνθρωποι βιώνουν την υπερεκμετά-
λευση και οι νέοι εργαζόμενοι γί-
νονται οι σκλάβοι του 21ου αιώνα. 
Ούτε ο νέος πρόεδρος Martin 
Vizcarra, ούτε οι νέοι υπουργοί δια-
φόρων πολιτικών προσανατολισμών 
θα μπορέσουν να οδηγήσουν το Πε-
ρού έξω απ’ αυτήν τη βαθιά διαρ-
θρωτική κρίση.

• Χιλή: Η νεοφιλελεύθερη λογι-
κή στη Χιλή είναι ιδιαίτερα επιζήμια 
για τον πληθυσμό, κάτι που μπορεί 
κανείς να δει στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα, όπου ένα σημαντικό ποσο-
στό του πληθυσμού λαμβάνει ανε-
παρκή εκπαίδευση. Αυτό είναι, α-
φενός, το αποτέλεσμα της εγκατά-
λειψης των δημόσιων θεσμών από 
την κυβέρνηση για «λόγους λιτότη-
τας» και, αφετέρου, η επιδότηση ι-
διωτικών ιδρυμάτων, η οποία, ως ε-
πιχειρηματική λογική, μειώνει τις 
άκρως απαραίτητες δαπάνες που α-
παιτούνται για τη βελτίωση της ποι-
ότητας της εκπαίδευσης. Μόλις ένα 
πολύ μικρό ποσοστό των μαθητών, 
7% συνολικά, έχει πρόσβαση σε καλή 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επειδή μόνο 
τόσοι μπορούν να πληρώσουν γι’ αυτό.

Στην υγειονομική περίθαλψη, συμ-
βαίνει το ίδιο: όποιος μπορεί να πλη-
ρώσει αρκετά χρήματα, μπορεί να νο-
σηλευτεί σε μια ιδιωτική κλινική. Εάν 
δεν έχει αυτά τα χρήματα, πρέπει να α-
πευθυνθεί σ’ ένα δημόσιο νοσοκομείο. 
Οι διαφορές μεταξύ των δύο ιδρυμά-
των είναι τόσο μεγάλες, όσο και οι δι-
αφορές στην ιδιωτική και δημόσια εκ-
παίδευση, μεταξύ ιδιωτικών και δημό-
σιων σχολείων.

Στο συνταξιοδοτικό σύστημα, έχουν 
οδηγήσει σε συντάξεις κάτω από τα 
όρια της φτώχειας για όσους δεν είχαν 
πάνω από 30 χρόνια εισφορών ή δεν 
είχαν μεγάλες αποταμιεύσεις, κάτι 
που ήταν αδύνατο για την πλειοψηφία 
του πληθυσμού, δεδομένου ότι το 
μέσο μηνιαίο εισόδημα στη Χιλή είναι 
περίπου 340.000 πέσο ( 429 ευρώ), τη 
στιγμή που το μηνιαίο όριο φτώχειας 
εισοδήματος στη Χιλή για ένα μέσο 
νοικοκυριό τεσσάρων ατόμων ανερχό-
ταν σε 430.763 πέσο της Χιλής (544 

ευρώ). Αυτά στη Χιλή που ήταν το επι-
τυχημένο υπόδειγμα των νεοφιλελεύ-
θερων μέτρων.

• Αργεντινή: Η νεοφιλελεύθερη κυ-
βέρνηση του Mauricio Macri (σημ:το 
άρθρο έχει γραφτεί πριν τις εκλογές 

στην Αργεντινή) προωθεί το ίδιο μοντέ-
λο με αυτό που εφαρμόζει το χρηματο-
πιστωτικό κεφάλαιο στη Βραζιλία, ιδι-
ωτικοποίηση, αποβιομηχάνιση, επανι-
διωτικοποίηση, απορρύθμιση, πρεκα-
ριοποίηση και φτωχοποίηση της πλει-
οψηφίας του πληθυσμού. Με αυτά τα 
μέτρα η Αργεντινή γίνεται απλώς εξα-
γωγέας πρωτογενών προϊόντων και ο 
πληθυσμός των περιθωριοποιημένων 
αυξάνεται. Οι οικονομολόγοι λένε ότι η 
κρίση στην Αργεντινή, εξ αιτίας της μεί-
ωσης της αγοραστικής δύναμης των ερ-
γαζομένων, οδηγεί σε έλλειμμα εμπο-
ρικού ισοζυγίου. Δεν είναι σε θέση να 
παραδεχτούν ότι η κρίση είναι η ίδια, α-
κριβώς όπως τα αίτιά τους είναι τα ίδια, 
ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζεται το 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο.

Και δεν είναι μόνο ανίκανοι να πα-
ραδεχτούν το λανθασμένο μονοπάτι 
του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, αλλά 
επιμένουν στην εμβάθυνση σε αυτό το 
νέο στάδιο της δικτατορίας της Ενιαί-
ας Σκέψης που επιβάλλεται από τα οι-
κονομικά κεφάλαια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Cristina Orgaz του 

BBC, η επιδείνωση της οικονομίας της 
Αργεντινής (λόγω των ομολόγων του 
ΔΝΤ και των νεοφιλελεύθερων μέ-
τρων) ακολουθεί την εξής πορεία: ε-
ξανέμιση των αποθεμάτων δολαρίων 
της Κεντρικής Τράπεζας, υποτίμηση 

του πέσο και του «μπλε δολαρίου» 
, δάνεια του ΔΝΤ (σημ: Μπλε δολά-
ριο ονομάζεται η ισοτιμία του δολα-
ρίου στη μαύρη αγορά.)

• Κόστα Ρίκα: Στην Κόστα Ρίκα 
είναι εμφανής η νεοφιλελεύθερη 
λογική όταν υποστηρίζονται αδιά-
κριτα οι ξένες επενδύσεις και οι 
εθνικές επενδύσεις στερούνται 
κάθε υποστήριξης. Όταν η νεοφι-
λελεύθερη κυβέρνηση υπερασπί-
ζεται τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 
το άνοιγμα του εμπορίου για τις 
ξένες και τις ιδιωτικές εταιρείες 
απέναντι στις εγχώριες εταιρείες 
και κρατικές επιχειρήσεις. Όταν 
υπερασπίζεται τις νεοφιλελεύθε-
ρες συμφωνίες ελευθέρων συναλ-
λαγών που ευνοούν τις διεθνικές 
εταιρείες και τα προνόμια των ει-
σαγωγών έναντι των εξαγωγών. 
Όταν υπερασπίζεται τις νεοφιλε-
λεύθερες οικονομικές πολιτικές 
που προστατεύουν και εγγυώνται 
εκείνους που προκαλούν και εξα-

πολύουν τις κρίσεις, αλλά επιτίθεται ε-
ναντίον των εργαζομένων και τους κα-
λεί να πληρώσουν. Αυτούς τους εργα-
ζόμενους που είναι εκείνοι που με τη 
δουλειά τους κινούν την οικονομία.

Συμπέρασμα
Πρέπει να ξεχάσουμε την αχαλίνωτη 

εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου μο-
ντέλου, εάν θέλουμε οι χώρες μας να 
προχωρήσουν και να αναπτυχθούν. Αν 
το χάσμα της φτώχειας, του αποκλει-
σμού και της ανισότητας στις χώρες 
που την εφαρμόζουν συνεχιστεί δεν 
πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, σε χώρες όπως η Βε-
νεζουέλα, η Κούβα, η Νικαράγουα, η 
Βολιβία και άλλες, που υποχρεώνονται 
σε καταναγκαστικά μέτρα, εξαιτίας του 
οικονομικού πολέμου και της κοινωνι-
κής και οικονομικής τρομοκρατίας, δο-
κιμάζονται εναλλακτικά μοντέλα στο 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο(...)

* Το άρθρο του José A. Amesty R. δημο-
σιεύτηκε στο γερμανικό ιστότοπο ameri-
ka21, σε μετάφραση της Μargit Streblow.

ΔΝΤ: Το πρόβλημά σου είναι  
η ανισότητα και η φτώχεια; Λέγε.
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Αν και στην επιστημονική κοινότητα 
γύρω από το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής υπάρχουν αντιφατικές και 

αντικρουόμενες απόψεις, το θέμα έχει 
βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζή-
τησης και μάλιστα συνδεδεμένο άμεσα με 
την ενέργεια. Το κυρίαρχο αφήγημα και 
στη χώρα μας, χρεώνει το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα εξ ολοκλήρου στα ορυκτά καύ-
σιμα (όχι σε όλα, όπως προκύπτει παρα-
κάτω) που χρησιμοποιούνται κατά βάση 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Α-
νεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το βέβαιο 
είναι ότι η καπιταλιστική «ανάπτυξη», το 
παραγωγικό μοντέλο αυτού του συστήμα-
τος και όχι γενικώς ο «άνθρωπος», έχει 
προκαλέσει μια τεράστια οικολογική κα-
ταστροφή στον πλανήτη. Εξίσου βέβαιο εί-
ναι, ότι η οικολογία και κάθε πρόβλημα 
που σχετίζεται με το περιβάλλον –δυστυ-
χώς για τους «απολίτικους» εθελοντές και 
οπαδούς των αισχρά κερδοσκοπικών 
ΜΚΟ– είναι ζητήματα βαθιά πολιτικά. Και 
οι τελευταίες εξελίξεις πιστοποιούν ακρι-
βώς αυτό, ότι δηλαδή το οικολογικό ζήτη-
μα δεν ίπταται πάνω από τάξεις και ιδεο-
λογίες, η λύση των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων δεν βρίσκεται γενικώς και αο-
ρίστως στην «ενημέρωση, την ευαισθητο-
ποίηση και στην αλλαγή του τρόπου 
ζωής», όπως επιμένουν να την παρουσιά-
ζουν οι δυνάμεις του συστήματος (χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει 
ο καθένας ό,τι μπορεί), οι όποιες λύσεις 
είναι στενά δεμένες με ευρύτερες πολιτι-
κές διεκδικήσεις και αλλαγές, ενώ η κα-
θολική απάντηση στο ζήτημα της οικολο-
γίας συνδέεται αναγκαστικά με την ανα-
τροπή του συστήματος της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης και την ανάπτυξη της σο-
σιαλιστικής παραγωγής. Κάθε άλλη οπτι-
κή και αντίληψη, όσες οικολογικές ευαι-
σθησίες και αγνές προθέσεις και αν έχει, 
είναι καταδικασμένη να πνιγεί ανάμεσα 
στη στείρα άρνηση της καύσης του άν-
θρακα από τη μια… και στον αγώνα ενά-
ντια στην εγκατάσταση των ανεμογεννη-
τριών (ΒΑΠΕ) από την άλλη.

Η συμφωνία «για το κλίμα και την κλιμα-
τική αλλαγή», δεν είναι παρά μια ακόμη οι-
κονομική συμφωνία που ορίζεται από τους 
συσχετισμούς και τα συμφέροντα πρώτα 
και κύρια των μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων. Και ως τέτοια, σε καμία περί-
πτωση δεν έχει στόχο να απαντήσει στα πε-

ριβαλλοντικά προβλήματα, όποια και αν εί-
ναι αυτά, πολύ απλά γιατί αυτά τα συμφέρο-
ντα που διαγκωνίζονται στις ιμπεριαλιστι-
κές συμφωνίες, αποτελούν την αιτία της 
καταστροφής και όχι τη λύση της. 

Μοναδικός στόχος της «συμφωνίας για το 
κλίμα» είναι να μοιράσει την παγκόσμια οι-
κονομική και πολιτική πίτα της ενέργειας 
μεταξύ αυτών των συμφερόντων, στη βάση 
της δύναμης και επιρροής που αυτά παρου-
σιάζουν σε κάθε φάση. Από το «πρωτόκολ-
λο του Κιότο» (1997) μέχρι τη «συμφωνία 
των Παρισίων» (2017-18), οι παγκόσμιες υ-
περδυνάμεις κάτοχοι των ενεργειακών πη-
γών και τεχνολογιών, κάτω από «οικολογι-
κές ταμπέλες», παίζουν ένα σκληρό πόκερ 
συμφερόντων, με λυκοσυμμαχίες, προσχω-
ρήσεις, αλλά και με καταγγελίες και αποχω-
ρήσεις. Γι’ αυτό και κάθε πόρισμα αυτών των 
συμφωνιών και τις προτεινόμενες «λύσεις» 
τους, οφείλουμε να τις βλέπουμε τουλάχι-
στον με καχυποψία.

ΠράσινΕΕς υποκρισίες
Σε αυτό το σκληρό παζάρι που διεξάγε-

ται πρώτα και κύρια ανάμεσα στις ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις, αλλά και με τη συμμε-
τοχή πετρελαιοπαραγωγών χωρών, η ΕΕ 
έχει βρεθεί στο ρόλο του «οικολόγου πρά-
σινου»! Ο λόγος είναι κάτι παραπάνω από 
προφανής. Οι ισχυρές χώρες της ΕΕ, παρά 
τον έλεγχο κάποιων πηγών υδρογονανθρά-
κων (όπως αυτές στην Αλγερία και στο 
Δέλτα του Νίγηρα), κάποιων αγωγών και 
των κοιτασμάτων που διαθέτουν (Βόρεια 
Θάλασσα) δεν ανήκουν στις πετρελαιοπα-
ραγωγές χώρες και δεν μπορούν να έχουν 
σοβαρή επιρροή σε κάποιες απ’ αυτές. Σε 
μια φάση μάλιστα που με επεμβάσεις και 
πολέμους, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, 
εκτός από τα μεγάλα κοιτάσματα που δια-
θέτει, έχει καταφέρει να ελέγχει ένα τερά-
στιο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής υ-
δρογονανθράκων (με μοναδικούς αντιπά-
λους στο χώρο τη Ρωσία και το Ιράν), η ΕΕ 
στριμωγμένη στις νέες συνθήκες, αναζη-
τεί διέξοδο και σφαίρες επιρροής και στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Γι’αυτό και σε όλες τις σχετικές διε-
θνείς «συμφωνίες» Γερμανία και Γαλλία 
βρίσκονται απέναντι στις χώρες της περί-
φημης «λέσχης του άνθρακα» (με κύρια 
δύναμη τις ΗΠΑ, τις χώρες του ΟΠΕΚ και 
τη Ρωσία). Από εκεί και πέρα είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ακόμη και η Γερμανία, βα-

σικός εισηγητής των ΑΠΕ (για τις άλλες 
χώρες), κύριος παραγωγός ανεμογεννη-
τριών και φωτοβολταϊκών, εξακολουθεί να 
παράγει το 40% της ενέργειάς της από λι-
γνίτη, ενώ η Γαλλία, ένθερμος υποστηρι-
κτής και αυτή των ΑΠΕ, παράγει το 48% 
της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρη-
νικούς αντιδραστήρες! Γενικώς, το 25% 
και πλέον της ενέργειας που παράγεται σε 
χώρες της ΕΕ προέρχεται από πυρηνικά 
εργοστάσια. Μετά από δυο δεκαετίες προ-
σπάθειας εγκαθίδρυσης των ΑΠΕ, λιγότε-
ρο από το 16% της ενέργειας που παράγε-
ται στην ΕΕ προέρχεται από αυτές. Και όλα 
αυτά συμβαίνουν στο στρατόπεδο… της 
«πράσινης ενέργειας».

Το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής 
μιας χώρας δεν μπορεί να υπακούει απλά 
σε οικολογικές διακηρύξεις. Έχει πριν και 
πάνω απ’ όλα οικονομική και πολιτική δι-
άσταση. Σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις, με κυρίαρχες τις ΗΠΑ, 
βυσσοδομούν εναντίων των λαών με κάθε 
είδους εμπάργκο που επιβάλλουν με το 
παραμικρό, ο καθένας μπορεί να αναλογι-
στεί τι σημαίνει η ενεργειακή εξάρτηση. Ο 
έλεγχος της ενέργειας, αποδεδειγμένα, 
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πολιτι-
κή επιρροή σ’ αυτήν. 

Εκτός από τα στενά οικονομικά συμφέ-
ροντα, στις διάφορες συμφωνίες αποτυπώ-
νονται και αυτές οι βλέψεις των ιμπεριαλι-
στικών δυνάμεων. Έτσι και οι νέες ποσο-
στώσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ΑΠΕ που επιβάλλονται στα πλαίσια 
της ΕΕ, δεν έχουν στόχο την απαλλαγή του 
πλανήτη από εκπομπές CO2. Έχουν στόχο 
τη διάθεση των βιομηχανικών προϊόντων 
της ΕΕ, αλλά και την διατήρηση των χωρών 
μελών (και όχι μόνο) στην σφαίρα επιρρο-
ής της Γερμανίας και της Γαλλίας. 

Για την «απολιγνιτοποίηση»
Υπό διωγμό, στη βάση των συμφωνιών 

για το κλίμα, βρίσκονται τα στερεά ορυκτά 
καύσιμα, όπως ο λιγνίτης. Ο λόγος δεν εί-
ναι ότι η καύση τους παράγει διοξείδιο του 
άνθρακα, όπως υποκριτικά ισχυρίζονται οι 
εισηγητές των συμφωνιών. Άλλωστε στην 
παραγωγή ενέργειας στις χώρες μέλη της 
ΕΕ, τα λιγνιτικά εργοστάσια αναμένεται να 

➧
Τα «χρώματα» της ενέργειας καθορίζονται από τις αντιθέσεις 
των ιμπεριαλιστών και  των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων

γράφουν οι Χρήστος Δάμαλος - Βασίλης Πετράκης



ΑΠΕ και  «πράσινη» υποκρισία
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αντικατασταθούν (όσα αντικατασταθούν) 
κυρίως από μονάδες παραγωγής ενέργει-
ας από φυσικό αέριο! Από ένα άλλο ορυ-
κτό καύσιμο δηλαδή, που η καύση του πα-
ράγει επίσης διοξείδιο του άνθρακα!

Ο λόγος είναι ότι τα κοιτάσματα τύρφης-
λιγνίτη-άνθρακα είναι διάσπαρτα σε όλο τον 
πλανήτη, δεν αποτελούν δηλαδή μονοπώ-
λιο των ιμπεριαλιστικών κέντρων, και άρα 
η παραγόμενη ενέργεια από λιγνίτη δεν 
μπορεί, ως επί το πλείστον, να ελεγχθεί 
από αυτά. Τα ορυκτά στερεά καύσιμα είναι 
τόσα πολλά και «δημοκρατικά» μοιρασμέ-
να στη Γη, που η χρήση τους δεν χωράει 
μέσα στις «συμφωνίες» των μεγάλων…

Η Ελλάδα προορίζεται για … 
Τα λιγνιτικά κοιτάσματα αποτελούν επί 

της ουσίας τη μοναδική πηγή ορυκτών 
καυσίμων για παραγωγή ενέργειας που δι-
αθέτει η Ελλάδα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Η 
ενεργειακή πολιτική της χώρας όλα τα 
προηγούμενα χρόνια βασίστηκε πάνω σε 
αυτά, με τη συμβολή ενός ποσοστού από 
ΑΠΕ (κυρίως υδροηλεκτρικά και ανεμο-
γεννήτριες). Όσο και αν διαφημίζονται, με 
την υπάρχουσα τεχνολογία (την οποία η 
Ελλάδα δεν διαθέτει) οι ΑΠΕ δεν μπορούν 
να καλύψουν τις βασικές ενεργειακές α-
νάγκες μίας χώρας, ακόμη και αν αυτή εί-
ναι (βιομηχανικά μηδαμινή) σαν την Ελλά-
δα. Το ενεργειακό μείγμα  είναι αυτό που 
μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να εξα-
σφαλίζει μια στοιχειώδη ενεργειακή αυ-
τάρκεια στη χώρα, σε περίπτωση που αυτό 
ήταν ζητούμενο.

Για τους ντόπιους λακέδες που διαχει-
ρίζονται το σύστημα της εκμετάλλευσης, 
της εξάρτησης και της υποτέλειας, τέτοια 
αναγκαιότητα δεν υπάρχει. Με περισσή 
ευκολία υιοθετούν τις ευρωπαϊκές ντιρε-
κτίβες και τα πλάνα τους και βιάζονται να 
τα υπερκαλύψουν. Τερματισμό της παρα-
γωγής ενέργειας από λιγνίτη μέχρι το 
2028, υποσχέθηκε πανηγυρικά ο Μητσο-
τάκης! Χωρίς να μπαίνει στον κόπο να μι-
λήσει για τους χιλιάδες εργαζόμενους που 
θα απολυθούν, για ολόκληρες πόλεις και 
την οικονομία τους που θα καταρρεύσει, 
ανακοινώνει με ευκολία τη διάλυση του 
κύριου βιομηχανικού τομέα της χώρας. 
Και όλα αυτά στο όνομα μια προσχηματι-
κής «οικολογικής ευαισθησίας». Ακόμη 
χειρότερα, δεν μπαίνει στον κόπο να εξη-
γήσει τι θα σημάνει οικονομικά αυτό για ο-
λόκληρη τη χώρα.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
λιγνίτη γίνεται με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα. 
Λόγω της επάρκειας των κοιτασμάτων ε-
ξασφαλίζονταν η σταθερότητα και στην 
τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Τι θα σημάνει για τα τιμολόγια και τα λαϊ-
κά νοικοκυριά η ολοκληρωτική εξάρτηση 
από τις εισαγόμενες τεχνολογίες των ΑΠΕ 
και το εισαγόμενο φυσικό αέριο; Αν όπως 
λέει ο Μητσοτάκης, σε 9 χρόνια κλείσει 
και η τελευταία μονάδα καύσης λιγνίτη, τι 
θα σημαίνει για την οικονομία και τη ζωή 
της χώρας η συνήθης διακύμανση της τι-
μής του Φ.Α.;

…κέντρο φυσικού αερίου…
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι οι 

κυρίαρχοι κατάφεραν να παρουσιάζουν το 
φυσικό αέριο σαν απάντηση στο αίτιο των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και της 
κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται πράγματι 
για ένα πιο καθαρό καύσιμο από το λιγνί-
τη (αφού δεν περιέχει θείο), αλλά δεν 
παύει να είναι ένα ορυκτό καύσιμο του ο-
ποίου η καύση παράγει διοξείδιο του άν-
θρακα. Ειδικά στην Ελλάδα των σκανδά-
λων του Μυτιληναίου σε βάρος της ΔΕΗ, 
η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη 
μονάδα φυσικού αερίου του τελευταίου, 
παράλογα αγοράζονταν από τη ΔΕΗ σε 
(αυξημένες) τιμές ΑΠΕ! Είναι κάποια απ’ 
αυτά τα δισεκατομμύρια που έκλεψε ο 
Μυτιληναίος από τη ΔΕΗ, ώστε τώρα να 
κατασκευάσει νέα μονάδα παραγωγής με 
φυσικό αέριο και να γίνει βασικός παί-
κτης στην παραγωγή ενέργειας στη χώρα 
μας. Στόχος είναι οι επενδύσεις θερμι-
κών μονάδων παραγωγής ρεύματος από 
φυσικό αέριο να αυξηθούν τα επόμενα 
χρόνια, μετατρέποντας αυτό το καύσιμο 
σε βασική πηγή ενέργειας για την Ελλά-
δα. Πιο απλά, στόχος είναι η απόλυτη ε-
νεργειακή και η βαθύτερη οικονομική 
εξάρτηση της χώρας από αυτούς (ΗΠΑ, 
ΕΕ) που θα ελέγχουν τις κάνουλες του 
φυσικού αερίου. Οι αγωγοί φυσικού αε-
ρίου που προορίζονται να φτάνουν και να 
περνούν από τη χώρα, καθώς και οι μο-
νάδες LNG (υγροποιημένου αερίου) που 
σχεδιάζονται, όπως αυτή στην Αλεξαν-
δρούπολη, αποδεικνύουν ακριβώς αυτό.

Όσο και αν πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης 
για την απολιγνιτοποίηση, αυτό που δεν 
λέει είναι ότι γίνεται προς όφελος του 
«πράσινου» φυσικού αερίου. Ενός άλλου 
ορυκτού καυσίμου που η χώρα μας είναι 
αναγκασμένη να εισάγει.

… και «πράσινης» ζούγκλας
Οι ΑΠΕ και κατά κύριο λόγο οι ανεμογεν-

νήτριες και τα φωτοβολταϊκά, με τον τρόπο 
που επιβάλλονται σε χώρες όπως η Ελλά-
δα, συνιστούν ένα νέο μεγάλο περιβαλλο-
ντικό πρόβλημα. Η δημιουργία βιομηχανι-
κών πάρκων ανεμογεννητριών, όπως έχει 
αποδειχθεί, προϋποθέτει την καταστροφή 
ολόκληρων περιοχών, σε τέτοια κλίμακα 

που καθιστά τα περιβαλλοντικά τους «πλε-
ονεκτήματα»… αμφιλεγόμενα. Αποψίλωση 
τεράστιων εκτάσεων, διανοίξεις μεγάλων 
δρόμων για τη μεταφορά των ανεμογεννη-
τριών στα βουνά, γιγαντιαίες εκσκαφές και 
μπετά για την θεμελίωσή τους (2 στρέμμα-
τα και 800 κυβ. μέτρα μπετό η κάθε βάση 
και 130 μέτρα ύψος γεννήτριας), είναι με-
ρικά μόνο απ’ αυτά που έχουν συμβεί με 
την εγκατάσταση των πρώτων ΒΑΠΕ στη 
χώρα μας. Οι αθρόες επιδοτήσεις για την ε-
γκατάσταση ΑΠΕ, δηλαδή η χρηματοδότη-
ση των βιομηχανιών του κλάδου από τους 
λαούς της Ευρώπης και από τον ελληνικό 
λαό που λούζεται τις ευεργεσίες των επεν-
δυτών, έχουν στόχο την απορρόφηση των 
βιομηχανικών προϊόντων κυρίως της Γερ-
μανίας και όχι την αποτροπή της κλιματι-
κής αλλαγής.

Οι ΑΠΕ λόγω της φύσης τους δεν μπορούν 
να αποτελέσουν τη βάση παραγωγής ενέρ-
γειας για καμία χώρα, πολύ περισσότερο 
όταν η ίδια δεν διαθέτει τέτοιες τεχνολογίες 
όπως η Ελλάδα. Η αστάθεια που παρουσιά-
ζουν στην παραγωγή (π.χ. εξάρτηση από 
αέρα) ή η μικρή τους απόδοση, τις καθιστά 
μέχρι σήμερα συμπληρωματικές δομές σε 
μια παραγωγή «ενέργειας βάσεως» από 
θερμικές μονάδες. Επιπλέον, οι συνεχείς 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, με το α-
ζημίωτο για τους «επενδυτές» του κλάδου, 
απαιτούν συνεχώς την αντικατάσταση του 
παλιού εξοπλισμού με νέο, διαμορφώνοντας 
ένα υπέρογκο κόστος για τα θύματα της 
«πράσινης» επέλασης. Τελικά, ο τρόπος 
που προωθείται η εγκατάσταση ανεμογεν-
νητριών στη χώρα μας έχει μέχρι τώρα κα-
ταστρέψει πολλά βουνά και οικοσυστήματα 
με συγκριτικά μικρό αποτέλεσμα στην πα-
ραγωγή. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος της 
πράσινης καταστροφής είναι τέτοιο, που σε 
ελάχιστο χρόνο έχει μετατρέψει τους «πρά-
σινους» φίλους των ΑΠΕ, σε… πράσινους ε-
χθρούς τους, απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας.

Η ιστορία της πράσινης ενέργειας προ-
σφέρεται για συμπεράσματα. Όσο θελκτική 
και αν ηχούσε η παραγωγή ενέργειας από 
αέρα και συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των 
οικολόγων (και όχι μόνο), η πραγματικότητα 
απέδειξε ότι δεν υπάρχουν αθώες λέξεις. Η 
καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αυτή που ο-
ρίζει τους όρους και το περιεχόμενο των 
«πράσινων» επενδύσεων. Είναι αυτή που 
μετατρέπει τα ελληνικά βουνά σε νεκρά βι-
ομηχανικά τοπία. Πίσω από τους παραπλα-
νητικούς τίτλους για την «κλιματική αλλαγή» 
και τις «συμφωνίες» τους, οι ισχυροί του 
πλανήτη κρύβουν τους ίδιους αδυσώπητους 
ανταγωνισμούς και την εξυπηρέτηση των ί-
διων συμφερόντων. Αυτών που ευθύνονται 
για την καταστροφή του περιβάλλοντος και 
τα δεινά της ανθρωπότητας. 
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53 χρόνια στην υπηρεσία των ισχυρών
Αν και η ιστορία της ΠΕΣΙΝΕ και στη συνέχεια της 

Αλουμίνιον Ελλάδος, αποτελεί ένα τεράστιο και δια-
χρονικό σκάνδαλο, που θα έπρεπε όλο το αστικό πο-
λιτικό σύστημα να θέλει να ξεχάσει, με εκπληκτική ά-
νεση ο Μητσοτάκης, παραγράφοντας αυτό το μαύρο 
παρελθόν και παρόν, αναφέρθηκε και στις υπηρεσί-
ες του πατέρα του, βέβαιος ότι κανένας δημοσιογρα-
φικός οργανισμός δεν θα προβεί σε δυσάρεστες απο-
καλύψεις. Ακολουθούν αποσπάσματα της ομιλίας του. 

«Σεβασμιώτατε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Περιφερει-
άρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη, (απευθυνόμε-
νος στον Ευάγγελο Μυτιληναίο) (…) Σε ευχαριστώ, κα-
ταρχάς, Βαγγέλη που θύμησες ότι τον Ιούνιο του 1966, 
στον ίδιο ακριβώς αυτό χώρο, ο Κωνσταντίνος Μητσο-
τάκης έδινε το παρόν –τότε ως Υπουργός Συντονισμού– 
στα εγκαίνια του πρώτου εργοστασίου παραγωγής α-
λουμινίου της χώρας. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε ορα-
ματιστεί, είχε σχεδιάσει, είχε θεμελιώσει ο Κωνσταντί-
νος Καραμανλής(…) Είμαι, λοιπόν, διπλά χαρούμενος 
που σήμερα, 53 χρόνια μετά, βρίσκομαι ως Πρωθυ-
πουργός σε αυτόν τον τόπο. Για τη θεμελίωση –αυτή τη 
φορά– ενός καινούργιου εργοστασίου (…)

Και είναι αλήθεια ότι το θρυλικό Αλουμίνιο της Ελ-
λάδος είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα 
στο μεταπολεμικό μετασχηματισμό της Ελληνικής οι-
κονομίας(…)».

Είναι αλήθεια ότι το «θρυλικό Αλουμίνιον» έχει αφή-
σει βαθύ αποτύπωμα στην μεταπολεμική οικονομία της 
Ελλάδας. Η ιστορία ξεκινάει το 1960. Η τότε γαλλικών 

συμφερόντων ΠΕΣΙΝΕ, πραγματοποίησε μια αποικιο-
κρατικού τύπου επένδυση, όπως ακριβώς την οραμα-
τίστηκε ο Καραμανλής. Κύριο χαρακτηριστικό τής ε-
πένδυσης αποτέλεσε η εξωφρενικά ληστρική σύμβα-
ση που επιβλήθηκε στη ΔΕΗ για την παροχή ρεύματος 
στην εταιρία και την οποία, είναι επίσης αλήθεια, συ-
νυπέγραψε και ο πατέρας Μητσοτάκης ως υπουργός 
συντονισμού το 1966, υπό τον τίτλο «ρύθμιση διαφο-
ρών ερμηνείας» της αρχικής σύμβασης. Με βάση αυτή, 
η ΠΕΣΙΝΕ πλήρωνε 7 δρχ. την κιλοβατώρα (κάτω του 
κόστους), όταν οι αγρότες πλήρωναν 14 δρχ./κιλοβα-
τώρα και στην οικιακή κατανάλωση η τιμή ήταν 22 δρχ. 
Τη «συμφωνία» υπηρέτησαν όλες οι μετέπειτα κυβερ-
νήσεις. Τρεις δεκαετίες μετά, τη στιγμή που έληγε το 
ληστρικό συμβόλαιο, (η ιστορία ήθελε πάλι με απόφα-
ση της κυβέρνησης Μητσοτάκη!) η σύμβαση της ΠΕΣΙ-
ΝΕ πήρε παράταση μέχρι το 2006. Η ΠΕΣΙΝΕ τελικά 
κατέληξε στον όμιλο Μυτιληναίου το 2005 και ως «Α-
λουμίνιον Ελλάδος» πλέον, εξακολούθησε να απολαμ-
βάνει τις ίδιες ληστρικές συμβάσεις σε βάρος της ΔΕΗ 
και του δημοσίου. Ακόμη και αυτό όμως δεν αρκούσε 
στον «επενδυτή» Μυτιληναίο, ο οποίος το 2008... στα-
μάτησε να πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Η μεγάλη ληστεία έχει τις υπογραφές  
όλων των κυβερνήσεων

Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η ιστορία της «Αλου-
μίνιον» και του «αγαπητού Βαγγέλη» δεν είναι παρά σω-
ρεία σκανδάλων και κλοπής του δημόσιου χρήματος. 
Από το 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2010 η «Αλουμίνον Ελ-

Ο «αγαπητός Βαγγέλης»: Ένας ακόμη «επενδυτής»  
χρυσοπληρωμένος από τις τσέπες του ελληνικού λαού

Απλά μαθήματα λειτουργίας του καπιταλισμού

Στις 2 Οκτώβρη ο Μητσοτάκης, παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης της 
κατασκευής της νέας μονάδας του ομίλου Μυτιληναίου. Πρόκειται για 
μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, δυναμικότητας 
826 MW, η οποία προβλέπεται να μπει σε λειτουργία το 2021. Ο λόγος 
του και οι ακατάσχετοι έπαινοι που ακολούθησαν από κύκλους των 
ΜΜΕ για το στρατηγικό «επενδυτή» στο χώρο της ενέργειας, στην 
πραγματικότητα αποτελούν πρόκληση για έναν λαό που εδώ και δεκαετίες 
χρυσοπληρώνει (με πολλούς και ευφάνταστους είναι αλήθεια τρόπους) 
τον όμιλο Μυτιληναίο και τα επενδυτικά του σχέδια. Η ιστορία του ομίλου, 
αποτελεί ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα για το πώς γεννιέται η κάστα των «επενδυτών», που αν και ο τίτλος 
τους παραπέμπει σε «ευεργέτες», στην πραγματικότητα αυτοί είναι οι μεγάλοι ευεργετημένοι από τον ιδρώτα 
και το αίμα του ελληνικού λαού. Πρόκειται γι’ αυτά τα ντόπια και διεθνή «επενδυτικά» κοράκια, τα οποία και ο 
Μητσοτάκης, όπως και οι προηγούμενοι, καμώνεται ότι θέλει «να προσελκύσει». Σαν ν’ αποτελεί η προσέλκυσή 
τους κάποιο κέρδος για τον ελληνικό λαό. Στην πραγματικότητα το ξένο και ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο που ο ίδιος 
υπηρετεί, είναι αυτό που απαιτεί και επιβάλλει τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου καταλήστευσης του λαού και 
του τόπου. Και η ιστορία του «ομίλου Μυτιληναίου» αυτό ακριβώς αποδεικνύει!

γράφουν οι Β. Πετράκης - Ν. Φιλιππίδης
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λάδος» είχε 107,6 εκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμα 
χρέη προς τη ΔΕΗ. Με μια συμφωνία σκάνδαλο, της κυ-
βέρνησης Παπανδρέου, κουρεύεται το χρέος προς τη 
ΔΕΗ κατά 25 εκ.€ Έτσι απέμειναν τα 82,6 εκ.€ για τα ο-
ποία συμφωνήθηκαν καταστροφικοί όροι αποπληρω-
μής, οι οποίοι περιείχαν ακόμη και δόσεις με… επιδο-
τούμενο επιτόκιο! Ακόμη και έτσι όμως, και παρά το γε-
γονός ότι είχε εξασφαλίσει ξανά ληστρικά τιμολόγια σε 
βάρος της ΔΕΗ, ο όμιλος του «αγαπητού Βαγγέλη» και 
πάλι δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς. 

Μέχρι που βρέθηκε μια εξαιρετικά συμφέρουσα 
λύση... Μια «λύση» που ζημίωνε και ζημιώνει τη ΔΕΗ 
και το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ, την οποία εφάρμοσαν και εφαρμόζουν όλες οι 
κυβερνήσεις από το 2012 και έπειτα. Μέσα από σω-
ρεία φωτογραφικών νόμων και διατάξεων που ψήφι-
σαν για χάρη του ομίλου Μυτιληναίου, από το 2006 μέ-
χρι σήμερα έχει διαπραχθεί το εξής έγκλημα: Κατά-
φεραν από το 2013 (με την τελευταία τότε σχετική 
πράξη να έχει την υπογραφή Σαμαρά-Βενιζέλου) να 
πουλάει το ρεύμα που παράγει η «Αλουμίνιον Ελλά-
δος» στη ΔΕΗ σε τιμή 130€/ μεγαβατώρα και να το α-
γοράζει από αυτήν με 36,6€! Αρχικά αξιοποιήθηκε 
μια διάταξη με βάση την οποία η «Αλουμίνιον Ελλά-
δος» (πρόκειται για τις πιο ηλεκτροβόρες βιομηχανί-
ες) μπορούσε ως «αυτοπαραγωγός» να παράγει ρεύ-
μα για τον εαυτό της. Για την κατασκευή της μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η επιχείρηση επι-
δοτήθηκε με 33 εκ €! Με απόφαση όμως του τότε υ-
πουργού ανάπτυξης Χρ. Φώλα η άδεια λειτουργίας της 
μονάδας παραγωγής ρεύματος του Μυτιληναίου με-
τατράπηκε από άδεια αυτοπαραγωγού (ΣΗΘ) σε άδεια 
ανεξάρτητου παραγωγού. Έτσι άρχισε να πουλάει το 
παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ σε τιμή (55€) μεγαλύτε-
ρη από αυτή που το αγόραζε (40€). Μετά ανέλαβε η 
τότε υπουργός Μπιρμπιλή και το 2011 ο Παπακωνστα-
ντίνου ως υπουργός ΥΠΕΚΑ, ώστε με σειρά διατάξε-
ων να εκλαμβάνεται το ρεύμα που παράγεται από μο-
νάδα φυσικού αερίου ως ρεύμα που παράγεται από 
ΑΠΕ! Η τότε απόφαση του Παπακωνσταντίνου (άρθρο 
197 νόμου 4001/2011) επανεπικυρώθηκε από όλες 
τις επόμενες κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένου του 
ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι το 2015, ως αντιπολίτευση σήκω-
νε το «σκάνδαλο Μυτιληναίου». 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Μυτιληναίος πριν κατα-
ναλώσει το ρεύμα που παράγει στην (πιο ενεργοβό-
ρα της Ελλάδας) βιομηχανία του, το πουλάει στη 
ΔΕΗ προς 130€ για να το ξαναγοράσει με 36,6€! Α-
ντλώντας πέρα από κάθε λογική εκατοντάδες εκατομ-
μύρια ευρώ από τη ΔΕΗ ετησίως! Όλα αυτά τα ληστρι-
κά κέρδη τα εξασφαλίζει από μια μονάδα που πήρε 
άδεια αυτοπαραγωγής, κατασκευάστηκε δηλαδή για 
να παρέχει ρεύμα στην «Αλουμίνιον Ελλάδος» και όχι 
για να πουλάει. Ήδη από το 2013 (αλλά και πιο πριν), 
η ΔΕΗ στις επίσημες ανακοινώσεις για την οικονομι-
κή πορεία της επιχείρησης αναφέρεται στις συμβά-
σεις και τις ζημιογόνες συμφωνίες που τις επιβάλλο-
νται για χάρη του «αγαπητού Βαγγέλη». Αντιγράφου-

με μόνο αυτή του τελευταίου εννιαμήνου του 2013: 
«(…) Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 56,9 εκ 
€… αν δεν επιβαρύνονταν με την κυβερνητική από-
φαση «για την Αλουμίνιον Α.Ε. τα κέρδη προ φόρων 
θα διαμορφώνονταν σε 165,9 εκατ. Ευρώ»!

Κι όμως! Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ανακοινώνονται 
επισήμως και καταγγέλλονται από τη διοίκηση της ΔΕΗ οι 
ζημιογόνες για το δημόσιο συμβάσεις και συμφωνίες, σύσ-
σωμο το αστικό πολιτικό σύστημα καταγγέλλει γενικώς και 
αορίστως τη διαφθορά και ψάχνει… σκάνδαλα! 

Ο «αγαπητός» επενδυτής και οι… άλλοι
Φωτογραφικές διατάξεις, επιδοτήσεις, ληστρικές 

συμβάσεις, διαγραφές χρεών προς το δημόσιο. Ό,τι 
σκάνδαλο μπορεί να εφεύρει το καπιταλιστικό «δίκαιο» 
υπάρχει στην υπόθεση της «Αλουμίνον Ελλάδος». Η 
«δικαιοσύνη» τους, όλα αυτά τα χρόνια, εκκωφαντικά 
τυφλή, κουφή, αυτιστική και ό,τι άλλο χρειαστεί, για να 
μην ασχοληθεί με ένα σκάνδαλο που αναγνωρίζουν και 
οι πέτρες. Ο «αγαπητός» Κυριάκος, ο Αλέξης, ο Αντώ-
νης και ο άλλος αγαπητός, ο Ευάγγελος, ο Γιωργάκης, 
μέχρι τον εσχάτως αγιοποιημένο Κωνσταντίνο, όλοι «α-
γαπητοί» φίλοι του στρατηγικού επενδυτή, ακόμη και αν 
κάνουν τους καμπόσους στην αντιπολίτευση, ποιούν τη 
νήσσα, όποτε βρεθούν στην κυβέρνηση. Όλοι τους, πο-
λέμιοι της διαφθοράς και ιππότες του δημοσίου χρήμα-
τος και συμφέροντος, προσυπέγραψαν και υποκλίθηκαν 
σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ελληνικής ι-
στορίας, όπως και τόσα άλλα.

Για τον πραγματικό ρόλο των «επενδυτών»
Η τελευταία επένδυση προϋπολογισμού 300 εκ. € 

του ομίλου Μυτιληναίου παρουσιάζεται από τους φι-
λελεύθερους φωστήρες της ΝΔ, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
ως δωρεά προς τον τόπο. Η αλήθεια όμως βρίσκεται 
πολύ μακριά από τις ανοησίες του Γεωργιάδη και τις 
μεγαλοστομίες του Μητσοτάκη. Και αυτή η επένδυση 
του Μυτιληναίου γίνεται με τα χρήματα που έκλεψε 
από τον ελληνικό λαό. Και τα 300 εκ. € και εκατοντά-
δες ακόμη που θα «επενδύσει» τα έχει αρπάξει από 
τον κρατικό κορβανά, με όρους που υπάγονται στο 
κοινό ποινικό δίκαιο. Τώρα ο Μυτιληναίος φιγουρά-
ρει στην κορυφή των βιομηχάνων και των στρατηγι-
κών παιχτών στον τομέα της ενέργειας. Έχοντας αρ-
μέξει τη ΔΕΗ εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αντλώντας 
τεράστια κεφάλαια από τον ελληνικό λαό, αρπάζοντας 
επί της ουσίας ένα τμήμα της ΔΕΗ και φτιάχνοντας 
την protergia, γίνεται ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνι-
στής του χώρου. Ο «αγαπητός» τού Μητσοτάκη και 
όλων των διαχειριστών του συστήματός του. 

Αυτοί είναι οι επενδυτές και αυτός είναι ο ρόλος 
τους. Και σε μια περίοδο που οι «επενδυτές» και η 
προσέλκυσή τους, παρουσιάζεται ως η λύση των λα-
ϊκών προβλημάτων, η ιστορία των σκανδάλων της «Α-
λουμίνον Ελλάδος» και του «Βαγγέλη», αποτελεί την 
μοναδική αλήθεια γι’ αυτήν την κάστα. Ο ρόλος τους 
είναι ένας και μόνο. Να αρπάξουν ό,τι μπορούν.
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Ο Κώστας Κουτρουμπάκης στην 
πρώτη του συλλογή διηγημάτων 
με τον εμβληματικό τίτλο «Ο Μα-
ραγκός» (τίτλος και του τρίτου διηγήματός του) παρουσιά-
ζει 16 μικροδιηγήματα (bonsai) που καταδύονται στα βάθη 
της ψυχής, αποκαλύπτοντας σκέψεις, ιδέες, προβληματι-
σμούς, με συνεκτικό ιστό τη μνήμη που εντέλει καθορίζει 
την ίδια τη ζωή. Προτάσσοντας ως μότο ένα στίχο από την 
πρώτη ποιητική συλλογή του Γ. Ρίτσου «Το τρακτέρ», «(…) 
και ταπεινός, σα μαραγκός, στην άκρη των ωρών(…)» και 
επιλέγοντας ως εικονογράφηση για το εξώφυλλο του βιβλί-
ου ένα έργο του ζωγράφου Δημήτρη Παπαστάμου εμπνευ-
σμένο από τα εργαλεία και τα σύνεργα του μαραγκού, μας 
προϊδεάζει για τον κοινωνικό-ταξικό χώρο τον οποίο θέλει 
να παρουσιάσει και να ταυτιστεί μαζί του. Η ετυμολογία επί-
σης της λέξης μαραγκός, που παράγεται από το λατινικό 
ρήμα mergo, δηλαδή βυθίζω, υποδηλώνει την εσωτερική 
ενδοσκόπηση που επιχειρεί ο συγγραφέας, το ταξίδι-
βούτηγμα στον εσώτερο ψυχικό του κόσμο.

Δεκαέξι μικροδιηγήματα που τα διαπερνά η νοσταλγική 
διάθεση του συγγραφέα για τη χαμένη παιδική αθωότητα και 
η αδήριτη ανάγκη του ανθρώπου για το πέταγμα προς την 
ελευθερία. Τα προσωπικά του βιώματα αποτελούν το ερέ-
θισμα και την αφορμή για να συνθέσει έναν καμβά με τό-
πους, πρόσωπα, καταστάσεις που όσο γήινα φαίνονται, άλλο 
τόσο φαντάζουν ως εξωκόσμια-ονειρώδη.

Από το πρώτο του διήγημα, «Νήσοι των Μακάρων», μετα-
φερόμαστε στις «χαμένες της αθωότητας νήσους», με το ει-
δυλλιακό άλλοτε περιβάλλον, που «έμελλε να γίνουν πολύ-
βουος των λουομένων προορισμός». Ένα σύμπαν αρκαδικό 
με τους «εξωκόσμιους αγιονορείτες πλησίον του», όπως 
ήταν το νησί Αμμουλιανή, συνθλίβεται από την επέλαση του 
σύγχρονου πολιτισμού, πράγμα που το βλέπουμε συχνά στα 
διηγήματά του. Η εξιδανίκευση της φυσικής ζωής, που απο-
τελεί τη μήτρα για την ανάπτυξη του ανθρώπου, έρχεται σε 
αντίθεση με τη βαρβαρότητα της τουριστικής «ανάπτυξης». 
«Αστείο θέαμα οι λουόμενοι μες στα δίχτυα του μόχτου. Σω-
σίβια και ομπρέλες μες στη δριμίλα των ψαριών». «Είναι 
κάποια χρόνια που ο τόπος έγινε πολύβουος. Στην παλιά 
σκάλα δένουν μόνο τα μικρότερα. Τα φέρι μποτ με τους του-
ρίστες δένουν εκεί, μπροστά της. Της έχουν κτίσει και πε-
ζουλάκι. Μαράζωσε αυτή…θες από την έκθεση στην τόση 
οχλοβοή;» Διαβάζουμε σε άλλα διηγήματα. 

Μέσα στο ανόθευτο φυσικό περιβάλλον ο συγγραφέας-
αφηγητής νιώθει σαν πρωτόπλαστος στη Γη της Επαγγελίας 
που καρπώνεται τους «μελιχρούς» καρπούς του επίγειου πα-
ραδείσου, απολαμβάνοντας την κοινοκτημοσύνη και κατα-
κτώντας τον έρωτα στον απόλυτό του βαθμό. «Κι ήταν όλα 
ολωνών κι όλα δικά μας· και του έρωτα οι σπασμοί και οι σάρ-
κες οι αιμάτινες χειλιών τε και καρπών κι ο ουρανός ο ίδιος». 

βιβλιο
κριτική

Το «παράξενο» αυτό βιβλίο, 
ένα υβριδικό μείγμα μαρτυρί-
ας, μυθιστορίας, βιογραφίας 
και άλλων ειδών, επικεντρώ-
νεται στις δύο τελευταίες 
ώρες της ζωής τού αργεντινού 
δασκάλου Φρανσίσκο Ισάου-
ρο Αρανσίμπια, ιστορικού 
συνδικαλιστή ηγέτη ενός από 
τα πιο μαχητικά, μαζικά και 
δραστήρια σωματεία δασκά-
λων της Αργεντινής, στις τα-
ραγμένες και ταραχώδεις δε-
καετίες 1950-1970. Οι δύο, 
βέβαια, τελευταίες ώρες της 
ζωής τού δασκάλου συμπί-
πτουν με τις πρώτες ώρες της 
24ης Μαρτίου του 1976, τις 

ώρες ακριβώς που αρχίζει να εκδιπλώνεται το πρα-
ξικόπημα του στρατηγού Βιντέλα, το οποίο θα εγκα-
θιδρύσει στην Αργεντινή μία από τις πιο άγριες, αι-
μοσταγείς, αμερικανοκίνητες χούντες στην ιστορία 
της βασανισμένης, πολύφερνης και πολύπλαγκτης, 
Λατινικής Αμερικής. Με διαρκή ανεβοκατεβάσματα 
στον άξονα του χρόνου και του χώρου, ο Ροσε-
ντσβάιγκ ανασυνθέτει, μέσα από την προσωπική –και 
την στους ιστούς του συλλογικού συνυφασμένη– 
ιστορία τού πρωταγωνιστή του, όλη την πρόσφατη 
ιστορία της Αργεντινής. 

Αλλά πέρα από αυτό, το βιβλίο είναι ένας διαρκής 
ύμνος στο δάσκαλο. Σε ένα δάσκαλο όχι ιδεαλιστικο-
ποιημένο, άγιο ή μάρτυρα, που θα «στέκεται σε από-
σταση απ’ τους αγώνες στον κόσμο», όπως έγραφε ο 
Μπέρτολτ Μπρεχτ, αλλά που θα παρεμβαίνει και ταυ-
τόχρονα θα δημιουργεί «παρεμβατική σκέψη» (ein-
greifendes Denken, έτσι το ’λεγε και το ’θελε ο «ποι-
ητής από τα μαύρα δάση»), δηλαδή μια σκέψη που, 
όπως την ήθελε επίσης ο μεγάλος Πάουλο Φρέιρε, 
να μπορεί να παρεμβαίνει, να δρα και να αναστοχά-
ζεται τον ίδιο τον εαυτό της, τους όρους, τα όρια, τους 
ορίζοντες και τις δυνατότητές της.

γράφει o Βασίλης Αλεξίου

γράφει η Μαρία Βεργιώτη

Του Κ. Κουτρουμπάκη 

Η ΚΑΜΠΙΑ ΠΑΝΩ  
ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ
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ή Η επιρροή από τον Αλέξανδρο Παπα-
διαμάντη, τον αρνητή του αλλοτριωτι-
κού πολιτισμού και νοσταλγό της αυ-
θεντικής ζωής των φυσικών ανθρώ-
πων, είναι χαρακτηριστική στο έργο.

Η φύση όμως συμπλέκεται με την 
παράδοση, που έχει και αυτή βασι-
κή θέση στη ροή της αφήγησης. «Το 
μπουζούκι το τρίχορδο ό,τι κι αν το 
κάνεις επιδέχεται “ολίγη νεοστή ύλη 
εφευρεθείσα”. Είναι τέτοιο το σκα-
ρί. Πατάει στην παράδοση». «Παρά-
δοση αγκυρωμένη λέει που μερα-
κλήδες χορευτές, παλιοί, το πέταγ-
μα το περήφανο του αρπακτικού με 
τις κινήσεις τους μιμούνταν. Οι συ-
γκαιρινοί χορευτάδες-πλην ελαχί-
στων- πατάνε αταίριαστα». Η αναπό-
ληση της μουσικής και του χορού, ως 
γνήσιων-αυθεντικών-λαϊκών εκδη-
λώσεων στο παρελθόν, έρχεται να 
προστεθεί σε μνήμες από σκηνές οι-
κογενειακής θαλπωρής, με επίκε-
ντρο τη μάνα που ακούει ραδιόφωνο 
στα ερτζιανά, απλώνει φύλλο ακραγ-
γίζοντας τη ζύμη με τις ρώγες των 
δακτύλων, φιλεύει με πίτες φρεσκο-
φουρνιστές τους μουσαφίρηδες, πε-
ρικλείοντας μέσα στην απλοϊκότητά 
της όλο το μεγαλείο της ψυχής της 
ως το τέλος της ζωής της, σηματο-
δοτώντας παράλληλα και το τέλος 
μιας αυθεντικής-ανόθευτης εποχής. 

Εκτός από τη μάνα, πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στα διηγήματα έχουν άνθρω-
ποι της βιοπάλης, πρόσφυγες και 
μετανάστες, αναδεικνύοντας έτσι την 
κοινωνική και πολιτική ευαισθητο-
ποίηση του συγγραφέα. Οι πρόσφυ-
γες της μικρασιατικής καταστροφής 
του ’22 συνδέονται αριστοτεχνικά με 
τους πρόσφυγες του σήμερα: γονείς 
με το μικρό τους, με ρούχα φτωχικά 
μα φροντισμένα, λαχταρώντας ένα 
κομμάτι κρουασάν, οδηγούν συνειρ-
μικά τη σκέψη του αφηγητή στο «αρ-
χιπέλαγος του φωτός», που γίνεται 
«αχερούσιο» και μετατρέπεται σε 
πύλη του Κάτω Κόσμου. «Αρχιπέλα-
γος του φωτός το 15,το16, κι όλη τη 
διαδοχή των αριθμών, νιόβγαλτα 
μωρά δοσμένα στην αριθμητική της 
θαλάσσης», «τσαμπιά στις λέμβους 
του αχερουσίου αρχιπελάγους, μά-
νες ανατολίτισσες γδαρμένες στο 
μοιρολόι των σκαρμών, μοίρες αντα-
ριασμένες στις ρωγμές των συνό-
ρων». Η εικόνα της διαδρομής τους 
προς τον «φωτισμένο» δυτικό κό-
σμο, παρόλο που δίνεται με λυρικό 
τρόπο, γίνεται γροθιά στο στομάχι, 

που όμως μπορεί να γεννήσει και την 
ελπίδα για την προσέγγιση των δύο 
κόσμων μέσω της καταλυτικής επί-
δρασης της παιδικής αθωότητας: 
«δυο φάτσες παιδικές πασαλείβο-
νται σοκολάτα». 

Η αβεβαιότητα ωστόσο που χαρα-
κτηρίζει τη ζωή των μεταναστών πα-
ρουσιάζεται στο μετέωρο βλέμμα του 
μετανάστη, μαθητή του Εσπερινού 
Λυκείου, ο οποίος «μονίμως λαχα-
νιασμένος», παρά την κοινωνική του 
ένταξη, νιώθει ανασφάλεια για το 
μέλλον του. 

Αλλά και, γενικότερα, πρωταγωνι-
στές στα διηγήματα είναι οι άνθρω-
ποι του μεροκάματου, της βιοπάλης, 
που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε 
έναν κόσμο κενό και ανούσιο, όπου 
κυριαρχεί η εικονική πραγματικότη-
τα («τηλεόραση»). Ο σαρανταπεντά-
ρης μαθητής, του Εσπερινού Λυκεί-
ου και αυτός, με «τα μέλη σπασμένα 
στο μεροκάματο», «ανάσες δαγκω-
μένες από το τσιγάρο», «αποκαμω-
μένος», χήρος, που πασχίζει να πά-
ρει το απολυτήριο για να το κρεμά-
σει στον τοίχο-σύμβολο μιας πραγ-
ματικότητας γεμάτης ψευδαισθή-
σεις. Ο ανθρώπινος μόχθος, σταθε-
ρό σημείο αναφοράς, στα δίχτυα των 
ψαράδων –τα «δίχτυα του μόχθου»– 
στα «σισύφεια χέρια» που έσυραν τις 
κυκλώπειες πέτρες, εργάστηκαν και 
αρμολόγησαν τα βράχια του κάστρου 
στη Σκόπελο, στο μπακαλόπαιδο που 
δούλευε εξυπηρετώντας τις ορέξεις 
και τις επιθυμίες των πλούσιων πε-
λατών και όλα αυτά υπό τη σκέπη της 
«Παναγιάς της Κομμουνίστρας», που 
προστατεύει μια μελλοντική κοινω-
νία «όπου τα αγαθά θα παράγονται 
από τον καθένα ανάλογα με τις ικα-
νότητές του και θα διανέμονται στον 
καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του», 
καταργώντας στην πράξη τις κοινω-
νικές ανισότητες και αδικίες. Ο συγ-
γραφέας έτσι συνδέει τις παραδοσι-
ακές θρησκευτικές αντιλήψεις που 
είναι κυρίαρχες στη λαϊκή ψυχή με 
τις κομμουνιστικές ιδέες της ισότη-
τας και της ανατροπής τής εκμεταλ-
λευτικής καπιταλιστικής κοινωνίας.

Με αιχμηρό και υποδόριο τρόπο 
γίνονται επίσης ιστορικές παρεκβά-
σεις σχετικά με την αλαζονεία και 
την απληστία της εξουσίας, είτε αυτή 
αφορά τη βουλιμία του δεσπότη Ξέρ-
ξη που ορέγεται τους νωπούς καρ-
πούς της Αττικής και οδηγεί σε αι-
ματοκύλισμα το λαό του, είτε τους 

«εθνοσωτήρες» της επταετίας, που 
εκμεταλλευόμενοι τις ζοφερές συν-
θήκες, ξεζούμιζαν τον απλό λαό. Και 
όλα αυτά παρουσιάζονται με οδηγό 
το μίτο της μνήμης που ενώνει το πα-
ρόν με το παρελθόν και οδηγεί στην 
ψυχική ανάταση, στο πέταγμα προς 
την ελευθερία, «μετρώντας οι ψυχές 
μας των φτερών τους το άνοιγμα».

Το ύφος των μικροδιηγημάτων εί-
ναι λυρικό, γλαφυρό και συνάμα 
απλό και λιτό. Ο λόγος πυκνός, ποι-
ητικός, ενίοτε γίνεται σκωπτικός και 
αυτοσαρκαστικός: «πάνω στην ιερό-
τατη αυτή τάβλα των πατρικών καθη-
κόντων-την αλλαξιέρα, ξεμαγάριζα 
τα βρεφικά νώτα καθώς και την ψυχή 
μου», «αγγίζω με την παλάμη μου  
–την καλοζωισμένη, του τουρίστα– 
τις κυκλώπειες πέτρες», «τσαντιές…
φορτωνόταν ο Κανέλος –ο εθνοσω-
τήρ– πρώτο βιολί στην ορχήστρα του 
αζημίωτου. Την ώρα που εμείς με-
τρούσαμε τις μπουκιές μας». 

Η μουσικότητα και ο ρυθμός δια-
τρέχουν όλα τα κείμενα μετουσιώνο-
ντας τη μουσική σε δίαυλο μέσω του 
οποίου μεταλαμπαδεύονται σκέψεις, 
μνήμες, βιώματα. Έτσι το βιολί, το 
τρίχορδο μπουζούκι, η άρπα, η ορ-
χήστρα, οι «αδευτέρωτες» φούγκες, 
ακόμα και τα εργαλεία του μαραγκού, 
«οι ράσπες, τα σκαρπέλα, τα ροκά-
νια και οι πλάνες», γίνονται «εργα-
λεία εμπνεύσεως μουσικής», για να 
«πλανίσει ο αφηγητής με αρμονίες 
ανάκουστες νοερή ευμεγέθη αλλα-
ξιέρα». Μέσα απ’ αυτούς τους μου-
σικούς συμβολισμούς, που είναι δι-
άχυτοι σε όλα τα κείμενα, αφουγκρά-
ζεται τον πόνο και τις σκέψεις των 
ηρώων του, αλλά και αποκαλύπτει τις 
αδυναμίες και την κοινωνική παθο-
γένεια που τις γεννούν, υπαινισσό-
μενος την επιθυμία του για κοινωνι-
κή αλλαγή. 

Η γλώσσα ιδιότυπη, ένα αμάλγαμα 
από λέξεις καθημερινές, ιδιωματι-
κές ή λαϊκότροπες, λόγιες φράσεις 
και λέξεις της καθαρεύουσας, δεί-
χνει την αλληλεπίδραση παρελθό-
ντος, παρόντος και μέλλοντος και 
εξάπτει τη φαντασία μας.

Το έργο του Κουτρουμπάκη διαβά-
ζεται και ξαναδιαβάζεται πολλές φο-
ρές, προκαλώντας αισθητική από-
λαυση και διεγείροντας κάθε φορά 
καινούριες σκέψεις και συναισθήμα-
τα στον υποψιασμένο αναγνώστη. 
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