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Αν οι εκλογές άλλαζαν την κοινωνία θα ’χαν κηρυχτεί παράνομες, επανέλαβε ο δάσκαλος· μόνο  
που ο λαός δεν είχε φτάσει ακόμα στην ανάλογη σελίδα της συμπυκνωμένης εμπειρίας.  

Έτσι οι απανωτές εκλογές έδειξαν και τάσεις αποδέσμεσης και νέες αυταπάτες.

Μεγάλα ρεύματα πολιτικής μετανάστευσης εμφανίστηκαν, από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, με 
ορισμένους πρωθιερείς της αποδημητικής λαμογιάς να κρατάνε στο χέρι (και) την πράσινη κάρτα 

τους. Ταυτόχρονα το φαιό χρώμα εγκαταστάθηκε στο αστικό κοινοβούλιο, για να θυμίζει ότι μπήκαμε 
στην εποχή των συγκρούσεων, η δεξιά παλινορθώθηκε, οι ηθικολόγοι της αριστεράς, ευρωλάγνοι, 

φοβιτσιάρηδες, αιώνιοι δούλοι των ισχυρών έκαναν την κούφια «υπευθυνότητα» ιδεολογία.  
Άμα θέλεις να φτάσεις στην κόλαση εύκολα προμηθεύεσαι εισιτήριο... 

Στην ίδια όχθη οι συνοριοφύλακες του αστικού συστήματος ορμώμενοι εκ Περισσού έφτασαν στην 
έξοδο του κοινοβουλίου, έχασαν πάνω από 250.000 ψήφους, έφτιαξαν στο μυαλό τους  

τη λαϊκή εξουσία και οικονομία. Τριγμούς βλέπουμε στο κόμμα φρούριο, την ώρα  
που το κόμμα-στούντιο έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.

Το αστικό παρασκήνιο φοβήθηκε από το απότομο φούσκωμα της νέας, οικόσιτης, πολλά 
υποσχόμενης αυταπάτης. Και η κοινωνία, που νόμισε ότι μπορεί με ένα μαγικό χαρτάκι να νικήσει το 

φόβο, την εκμετάλλευση και την αδικία άναψε νέα θυμιάματα, βούλιαξε στον καναπέ,  
φρόντισε να ξορκίσει την απελπισία και την απόγνωση με οράματα μιας χρήσης.  

Ακριβώς για να μπορούν ευκολότερα οι μάγιστροι του συστήματος να κάνουν τους τεράστιους 
ίσκιους των αγώνων, των δρόμων, των καταλήψεων, των πλατειών, αναλώσιμους.

Όχι, δε θα κάνουμε δίκη προθέσεων. Αλλά θα βάλουμε τα θέλω και τα πρέπει μας στο τεράστιο 
γαλβανιστήριο που ονομάζεται  ταξική πάλη και εκεί θα δέσουμε τ΄ ατσάλι. Όπως ακριβώς ο σωστός 

δάσκαλος δοκιμάζει τη θεωρεία του στην κοινωνική τάξη και στο μεγάλο εργαστήριο της ζωής.

Μέσα στη βροντερή πτώση της σοσιαλδημοκρατίας, που βρέθηκε στα εκλογικά τάρταρα, χάσαμε και 
την Άννα Διαμαντοπούλου; Η συντακτική επιτροπή των «α» και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος εύχονται 

στην πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή «Καλό Ταξίδι» στο δρόμο της ιστορικής λήθης...  
Διότι ο κόσμος θυμάται τους σταυρωμένους και όχι τους σταυρωτήδες. Και για μην ξεχνάμε  

το «Άγιο Επάγγελμά μας» της αφιερώνουμε τον παρακάτω διδακτικό μύθο.

«Το αλέτρι υπερηφανεύθηκε αλαζονικά στη γη: – Σ’ έσκαψα, σ’ αυλάκωσα,  
σ’ έγδαρα και σε μάτωσα. Είμαι δυνατότερό σου.

Η γη απάντησε Θυμοσοφικά: – M’ έσκαψες, αλλά δε με νίκησες. Με αυλάκωσες, αλλά δεν 
ταπεινώθηκα. Σαν περάσει ο χρόνος, θα σκουριάσεις, θα σε παραπετάξουν και τότε θ’ ανοίξω τους 

κόρφους μου και θα σε θάψω. Γιατί εγώ είμαι ο λαός, ανίκητος στους αιώνες των αιώνων!

Εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα όλων των πολιτικών που φτωχαίνουν το λαό,  
τη νεολαία και τη χώρα μας. Ενάντια σ’ όλα τα μνημόνια της εξάρτησης και της υποταγής,  

ενάντια σ’ όλους τους εκμεταλλευτές. Ενάντια στο αυγό του φιδιού, που εκκολάφτηκε  
και απειλεί τα σχολεία, τις γειτονιές και τη δημοκρατία.

Θεματοφύλακες εμείς μεγάλων συμφερόντων, όπως είναι η προκοπή και η αξιοπρέπεια  
του κόσμου της εργασίας. Άγρυπνοι δάσκαλοι σε όλες τις γενιές των ανθρώπων που βρίσκονται  

στα σχολεία μας. Εργάτες των πνευμάτων και των αρμάτων!
Η νέα εποχή άρχισε. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ας συνεχιστούν και οι αντιστάσεις.  

«Πλάστρες φωτιές» ν’ ανάψουν σ’ όλη τη χώρα, ώστε να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη.
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Πολιτική & Εκπαιδευτική
       επικαιρότητα

Mε πελώριους εκβιασμούς και τρομοκρατικά διλήμματα, που 
όρθωσαν μπροστά στον ελληνικό λαό, επιχείρησαν να τον παρα-
λύσουν και να τον χειραγωγήσουν. Πρωτοσέλιδοι πηχυαίοι τίτλοι, 
δελτία ειδήσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, έκτακτες εκπομπές, 
απροκάλυπτες παρεμβάσεις και σκηνοθετημένες συνεντεύξεις, 
όλα τα όπλα του σκοτεινού, αντιδραστικού προπαγανδιστικού μη-
χανισμού, επιστρατεύθηκαν για να εκβιάσουν, να απειλήσουν, να 
σπείρουν το φόβο και τον πανικό σε ένα εκλογικό σώμα που είχε, 
με σαφήνεια, μόλις, αμφισβητήσει και αποδοκιμάσει το ΠAΣOK και 
τη NΔ, τα δυο κόμματα που οδήγησαν το λαό και τη χώρα στην κα-
ταστροφή. O στόχος τους προφανής. Nα επιβάλουν ένα ασφυκτικό 
κοινωνικό κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας για να ανακόψουν 
και να πνίξουν τις διαδικασίες λαϊκής χειραφέτησης. Kατάφεραν, 
τελικά, να αποσπάσουν την, έστω ασθενή, εκλογική πρωτιά για τη 
NΔ και να δημιουργήσουν τις αντιδραστικές εκείνες πολιτικές συν-
θήκες που επιτρέπουν τη συνέχιση της αντιλαϊκής τους εφόδου και 
τη μεγαλύτερη υποδούλωση της χώρας.

H νέα κυβέρνηση «Eθνικής Eυθύνης», όπως αυτοαποκαλείται, 
με κυρίαρχη δύναμη τη NΔ και τη στήριξη και συμπαράταξη του 
ΠAΣOK και της ΔHMAP, συγκροτήθηκε και είναι πανέτοιμη να πιά-
σει το νήμα από το σημείο που το άφησε η κυβέρνηση Παπαδήμου. 
Aντλώντας ισχύ από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων -από 
την καραμπινάτη δεξιά έως τον καραμπινάτο ρεφορμισμό-, προ-
τάσσοντας τη «νωπή λαϊκή εντολή» και επικαλούμενη την «εθνική 
πανστρατιά» για την «εθνική σωτηρία», είναι βέβαιο πως θα βαδί-
σει στα γνωστά αντιλαϊκά μονοπάτια.

H επινίκια δήλωση του «αξιόπιστου», πλέον, A. Σαμαρά πως 
«θα σεβαστούμε, ασφαλώς, την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της 
χώρας», εκτός από το οφειλόμενο ευχαριστώ σε αυτούς που τον 
βοήθησαν να αναρριχηθεί στον πρωθυπουργικό θώκο, έρχεται να 
επιβεβαιώσει την υποτελή στάση του απέναντι στους δανειστές και 
προστάτες του και να προϊδεάσει για τα επερχόμενα. Oι επαναλαμβα-
νόμενες διαβεβαιώσεις και των τριών συγκυβερνώντων πολιτικών 
αρχηγών, με τις οποίες εκφράζουν τη σταθερή προσήλωσή τους στη 
στρατηγική της εγχώριας ολιγαρχίας για παραμονή στο πλέγμα και 
τα δεσμά της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης από EE και HΠA, με όλα τα 
συμπαρομαρτούντα, αλλά και η ίδια η διακήρυξη της νεοσυσταθεί-
σας κυβέρνησης, δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Eξ άλλου, 
οι υπογραφές κάτω από τις δηλώσεις υποταγής στην EE και το ΔNT 
των Σαμαρά - Bενιζέλου είναι πολύ νωπές και μη επιδεχόμενες πα-
ρερμηνειών ή μεταβολών στην ακολουθούμενη πολιτική.

H σύνθεση της κυβέρνησης A. Σαμαρά, με πρόσωπα -στα νευ-
ραλγικά υπουργεία- ένθερμους θιασώτες της αντιλαϊκής επέλασης, 
εγγυάται την πειθήνια εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ιμπερι-
αλισμού και της εγχώριας ολιγαρχίας.

«Aνέγγιχτο» το πρόγραμμα λιτότητας
H απαρέγκλιτη εφαρμογή των μνημονίων θεωρείται όρος απα-
ράβατος από τους επικυρίαρχους. Πριν καλά-καλά σχηματιστεί η 
νέα κυβέρνηση, άρχισε να αποκαλύπτεται ο δημαγωγικός -για τις 
προεκλογικές και μόνο ανάγκες- χαρακτήρας της υποτιθέμενης 
επαναδιαπραγμάτευσης και να αποσαφηνίζονται οι νέοι αντιλαϊκοί 
σχεδιασμοί.

Tο ελληνικό πρόγραμμα λιτότητας θα παραμείνει «ανέγγιχτο», 
υπογράμμισε, κατηγορηματικά, ο επικεφαλής του Eurogroup, 
Zαν-Kλοντ Γιούνκερ, σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημε-
ρίδα «Kουρίρ». O δε πρόεδρος της Γερμανικής κεντρικής τράπεζας 
Bundesbank, Tζ. Bίντμαν, ξεκαθάρισε, ορθά-κοφτά, πως το ισχύον 
πρόγραμμα «είναι η βάση για τη μελλοντική βοήθεια στη χώρα», 
πως «οι εκλογές δεν έχουν αλλάξει τίποτε αναφορικά με αυτό» και 
κάλεσε την Eλλάδα να φέρει ξανά σε τροχιά το πρόγραμμά της εάν 
η τρόικα αποφανθεί ότι έχει εκτροχιαστεί.

Σε πανομοιότυπες, επαναλαμβανόμενες δηλώσεις προβαίνουν 
όλοι οι αξιωματούχοι της EE και του ΔNT διαλύοντας και τις τε-
λευταίες αυταπάτες. Oι όποιες αναπροσαρμογές δεν πρόκειται να 
θίξουν την ουσία των μνημονίων, ούτε την κλιμάκωση της αντι-
λαϊκής επέλασης. H μόνη συζήτηση που επιτρέπουν να γίνει, με 
την -υπό σύσταση- «εθνική διαπραγματευτική ομάδα», είναι για 
κάποια χαλάρωση των χρονοδιαγραμμάτων και μόνο.

Kαι η νέα κυβέρνηση, συμμορφούμενη στις ιμπεριαλιστικές 
επιταγές, διακηρύσσει πως «στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την 
κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Aνάπτυξης και να αναθεωρήσει 
όρους της Δανειακής Σύμβασης (Mνημονίου), χωρίς να θέσει σε 
κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ούτε την παραμονή της 

ενεργή & εντεινόμενη
η αστική πολιτική κρίση
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στο ευρώ». O νοών νοείτω... Eν τω μεταξύ, η περιβόητη τρόικα, 
μετά το σύντομο διάλειμμα της εκλογικής περιόδου, καταφθάνει 
για να «αξιολογήσει» την πορεία του «προγράμματος». Ήδη, εκτός 
από τους εκπροσώπους των δανειστών, και οι εγχώριοι μνημονι-
όδουλοι άρχισαν να αναφέρονται στις σοβαρές καθυστερήσεις και 
αποκλίσεις και να προετοιμάζουν το έδαφος για τα νέα αντιλαϊκά 
μέτρα. Oδεύουμε, ολοταχώς, σε νέα «επικαιροποίηση» του μνημο-
νίου, σε νέα αντιλαϊκή έφοδο.

Tο χάσμα θα διευρύνεται
H καταβαράθρωση του ΠAΣOK και η συρρίκνωση της NΔ, η 
εκτόξευση του ΣYPIZA, η μεγάλη άνοδος της φασιστικής XPYΣHΣ 
AYΓHΣ και η αποδυνάμωση του KKE μετέβαλαν, εντυπωσιακά, 
τον πολιτικό χάρτη της χώρας. 
H κρίση του αστικού πολιτικού συστήματος είναι ενεργή, βαθιά και 
εντεινόμενη. H αστάθεια, η ρευστότητα και η αβεβαιότητα θα το 
ταλανίζουν για καιρό. Σε αυτές τις συνθήκες, όπου η πεπατημένη 
των ισχυρών εναλλασσόμενων μονοκομματικών κυβερνήσεων 
του ΠAΣOK και της NΔ αποτελεί παρελθόν, επιχειρούνται αναδι-
ατάξεις, ανασυνθέσεις, συμμαχικά σχήματα, ανασύνταξη της κα-
ταρρέουσας σοσιαλδημοκρατίας, δημιουργία ή ενίσχυση υπαρχό-
ντων κομμάτων-αναχωμάτων.

Στην παρούσα φάση, δοκιμάζεται ένα νέο μοντέλο συμπαρά-
ταξης των εγχώριων αστικών δυνάμεων όπου, εκτός από τα δυο 
κατ’ εξοχήν κόμματα - πυλώνες τους (τη NΔ και το ΠAΣOK), συμ-
μετέχει και η δήθεν αριστερή ΔHMAP. Eίναι ολοφάνερο πως, την 
αμέσως επόμενη περίοδο, θα ασκηθούν νέες συντριπτικές πιέσεις 

στις λαϊκές συνειδήσεις, θα γιγαντωθούν οι 
εκβιασμοί για το μονόδρομο των μνημονίων 
της βαρβαρότητας και της υποδούλωσης, θα 
κλιμακωθεί η τρομοκρατία για την επαπει-
λούμενη ανοικτή χρεοκοπία της χώρας. Tα απα-
ξιωμένα κόμματα της NΔ και του ΠAΣOK δεν μπορούν 
να σηκώσουν, αποτελεσματικά, το βαρύ φορτίο της 
έντασης της αντιλαϊκής επίθεσης. H επιστράτευση 
του ρεφορμισμού, για την αντιμετώπιση της κρί-
σης του αστικού πολιτικού συστήματος, αποτελεί 
αναγκαιότητα. Tώρα, έτεινε χείρα βοηθείας η 
ΔHMAP. Όταν καεί αυτό το χαρτί, το πιθανότερο, 
θα έρθει η σειρά του ΣYPIZA.

H προσπάθειά τους για αποκατάσταση ομαλών 
πολιτικών συνθηκών, όπου, με τη συνεχή επίκλη-
ση της «εθνικής συστράτευσης» για τη «σωτηρία 
της χώρας» και διαθέτοντας την «αριστερή» γαρνιτούρα 
της ΔHMAP, θα επιχειρήσουν την παραπλάνηση του 
λαού και την εκτόνωση της λαϊκής διαμαρτυρίας 
και αντίστασης, είναι καταδικασμένη να αποτύ-
χει. Tο χάσμα ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό και 
την ελληνική ολιγαρχία, από τη μια μεριά, και 
το λαό από την άλλη, δεν μπορεί να κλείσει. 
Aντίθετα, θα διευρύνεται, γιατί η αντιλαϊκή πολι-
τική που το δημιούργησε είναι παρούσα και αναμένεται 
να κλιμακωθεί. H κυβέρνηση A. Σαμαρά δεν πρόκειται 
να μακροημερεύσει.  «αντιτετραδια»
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«Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων,  
Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Αυτό υπήρξε το πρώτο δώρο που επεφύλασσε η νέα κυβέρνηση για το υπουργείο Πολιτισμού και  
Αθλητισμού, δηλαδή μια πρώτης τάξεως συγχώνευση με το μέχρι πρότινος υπουργείο «Παιδείας, δια  
βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Πίσω από το μακροσκελή τίτλο του νέου υπουργείου ΔΕΝ λανθάνει η πρόθεση για τη συγκρότηση  
ενός υπερ-υπουργείου, με άξονα μάλιστα την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Αντιθέτως, στρώνεται το έδαφος, από την πρώτη 
κιόλας στιγμή τής κυβέρνησης «εθνικής ευθύνης», για περαιτέρω υποβάθμιση, απαξίωση, τσουβαλοποίηση και των τεσ-
σάρων συστατικών μερών που αναφέρονται παρατακτικά στον τίτλο-σιδηρόδρομο του νέου υπουργείου. Για να είμαστε 
ακριβείς, μάλλον δε δημιουργείται ένα υπουργείο, αλλά τέσσερα υφυπουργεία.

Η υπηρεσιακή υπουργός Παιδείας, Φ. Κιάου, παραδίδοντας στις 22/06 στον Κ. Αρβανιτόπουλο, θεώρησε επιτυχία της 
το γεγονός ότι μπόρεσε να συμβάλει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, μέχρι και το τέλος 
Ιουνίου. 

Το υπουργείο Παιδείας, με τις 1000 καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων το 2011 και με τους μαθητές 
χωρίς βιβλία, με τουλάχιστον 6 πανεπιστήμια στο χείλος τής «επ’ άοριστον αναστολής των εργασιών τους»,  
μετά μάλιστα από το κούρεμα των αποθεματικών τους στα τέλη Μάρτη, συναντά το υπουργείο Πολιτισμού που  
χρεοκόπησε πριν από το ελληνικό κράτος, με τους χιλιάδες (πρώην συμβασιούχους) ανέργους ή, στην καλύτερη  
περίπτωση, εκ περιτροπής εργαζόμενους, με τα μουσεία, το επίκεντρο της «βαριάς μας βιομηχανίας», σε κατά- 
σταση αποσύνθεσης ή, κατ΄ευφημισμόν, «υπολειτουργίας», με την αρχαιολογία και τις ανασκαφές βασικά  
να περιορίζονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια χώρα εξαρτημένη  
και εθνικά υποτελή.

Δυστυχώς, κάτω από τους φορμαλισμούς και τις επανα-βαπτίσεις των υπουργείων κρύβεται η ίδια η  
πραγματικότητα· αυτή δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να εξωραϊστεί, ακόμη κι αν μπορούσαμε να επινοή- 
σουμε γι’ αυτήν τον πιο όμορφο τίτλο.

Ο δικός μας σκοπός παραμένει ο ίδιος, η αλλαγή τής πραγματικότητας που σήμερα βιώνουμε. Στις  
ενώσεις των υπουργείων, η δική μας αντιπρόταση είναι η ένωση του κόσμου της δουλειάς και του  
καθημερινού μόχθου, ενάντια στις πολιτικές που καταστρέφουν όχι μόνο τον πολιτισμό και την παι- 
δεία, αλλά συθέμελα την ελληνική κοινωνία.
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H νέα αντιδραστική κυβέρνηση της 
Δεξιάς, με τη στήριξη του ΠAΣOK 

και της ΔHMAP, ακροβολίζεται για 
σαρωτική αντιλαϊκή επίθεση

Εξαπολύοντας μια πρωτοφανή τρομοκρατική 
επιχείρηση οι Eυρωπαίοι ιμπεριαλιστές και 
οι ντόπιοι λακέδες τους με αιχμή του δόρατος 

τη Ν.Δ. κατάφεραν να επανασυσπειρώσουν τις δυνάμεις 
της δεξιάς παράταξης και –με την απειλή της πείνας, του 

χάους και της καταστροφής– να κάμψουν τις αντιστά-
σεις ενός τμήματος του λαού και να σχηματίσουν 

μια αντιδραστική κυβέρνηση της Δεξιάς με τη 
στήριξη του ΠΑΣOK και της ΔΗΜΑΡ, που θα 
συνεχίσει να εφαρμόζει με επιταχυνόμενους 

ρυθμούς τη βάρβαρη και ξενόδουλη πολιτική 
των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου.

Μπροστά στα μάτια του λαού αποκαλύφθηκαν οι πιο 
ωμές και απροκάλυπτες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 

στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, οι αχαλίνωτοι 
εκβιασμοί, οι υπαγορεύσεις και τα ιμπεριαλιστικά 
τελεσίγραφα για έξοδο από την Ευρωζώνη και το 

ευρώ «αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις και δεν 
ψηφισθούν τα κόμματα του μνημονίου», προκειμέ-

νου να εξασφαλίσουν την αναρρίχηση των ντόπιων 
λακέδων τους στην κυβερνητική εξουσία. Αποκα-

λύφθηκε για άλλη μια φορά πως ο ιμπεριαλισμός 
είναι το κύριο στήριγμα της ντόπιας ξενόδουλης 

μεγαλοαστικής τάξης για τη διασφάλιση των ταξικών συμ-
φερόντων και της αντιλαϊκής εξουσίας της πάνω στο λαό.
Και αν αυτό συνέβη σε μια εκλογική αναμέτρηση μπορεί ο κα-

θένας να αντιληφθεί ποιος θα είναι ο χαρακτήρας των ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων, αν απειληθούν πραγματικά ο κυρίαρχος ρόλος 
και τα συμφέροντά τους στη χώρα μας.

Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιούνη εί-
ναι αναμφίβολα δυσμενές για τα λαϊκά συμφέροντα και το λαϊκό, 
αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα. Όχι μόνο γιατί σημειώνεται 
μετά από μια περίοδο εφαρμογής μιας βάρβαρης και υποτελούς 
πολιτικής των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου που 
τη διαδέχεται μια κυβέρνηση με διακηρυγμένη ίδια και χειρότερη 
πολιτική, αλλά γιατί διευκολύνει τα δύο κόμματα της οικονομικής 
ολιγαρχίας, τη ΝΔ και το ΠΑΣOK και το «αριστερό τους άλλοθι», τη 
ΔΗΜΑΡ, να μιλούν τώρα για «έγκριση» της αντιλαϊκής πολιτικής 
τους, για «νωπή λαϊκή εντολή» και επιτρέπει στη νέα κυβέρνηση να 
σκληρύνει την αντιλαϊκή της πολιτική και να προχωρήσει «στην τή-
ρηση των δεσμεύσεων της χώρας προς τους δανειστές», με τα νέα 
σκληρότερα μέτρα του μνημονίου, με το πετσόκομα των μισθών 
και συντάξεων, με νέα φοροληστρικά χαράτσια, την επιτάχυνση 
των ιδιωτικοποιήσεων, το σάρωμα εργατικών δικαιωμάτων, με 
την ένταση της τρομοκρατίας και το δυνάμωμα των κατασταλτι-
κών μηχανισμών για την «εμπέδωση του κλίματος ασφάλειας», 
με μια πολιτική υποτέλειας και υποδούλωσης στα συμφέροντα των 
ιμπεριαλιστών στη χώρα μας και ευθυγράμμισης στην φιλοπόλεμη 
πολιτική τους στη Μ. Ανατολή, τη Συρία και το Ιράν.

Oι προεκλογικές υποσχέσεις για «επαναδιαπραγμάτευση» του 
μνημονίου θα αποδειχθούν μια σκέτη απάτη. Όλα τα βάρβαρα μέ-
τρα και οι εφαρμοστικοί νόμοι που πέρασαν οι αρχηγοί της ΝΔ και 
του ΠΑΣOK θα εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα, όπως προστάζουν σε 
όλους τους τόνους οι ξένοι και οι ντόπιοι δυνάστες. Αν θα δοθούν 
κάποια ψίχουλα με τη μορφή «επιμήκυνσης» και υποσχέσεις για 
«ανάπτυξη», αυτά θα είναι η χρυσόσκονη προκειμένου να περά-
σει με τις λιγότερες αντιστάσεις η βάρβαρη μνημονιακή πολιτική.

Τα προπαγανδιστικά επιτελεία της μεγαλοαστικής τάξης ξεκίνη-
σαν ήδη να αξιοποιούν το εκλογικό αποτέλεσμα, προσπαθώντας 
να εμφανίσουν τη νέα κυβέρνηση σαν καρπό συνένωσης της «κε-
ντροδεξιάς» και της «κεντροαριστεράς», αξιοποιώντας τα μέγιστα 
τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ για να της προσδώσουν «προοδευτικά» 
και «εθνικοενωτικά» χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας να εδραιώ-
σουν περισσότερο στη συνείδηση των λαϊκών μαζών τα αντιδρα-
στικά τους ιδεολογήματα πως η πολιτική των μνημονίων, της Ε.Ε. 
και του ευρώ είναι «μονόδρομος για τη σωτηρία της χώρας», με 
σκοπό να υποσκάψουν και να παραλύσουν τις αντιδράσεις μπρο-
στά στα νέα βάρβαρα μέτρα που έρχονται.

Ωστόσο, αν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών παρου-
σιάζεται με αυτές τις αρνητικές συνέπειες δεν θα πρέπει η πρώτη 
βαριά του όψη να κρύψει την άλλη πλευρά του. 

Ότι εμφανίζεται ως ένα αποτέλεσμα που βρίσκεται σαφώς σε 
δυσαρμονία με την υπαρκτή, εκφρασμένη και διευρυμένη λαϊκή 
οργή και αγανάκτηση, με τους παρατεταμένους λαϊκούς αγώνες, 
τις μεγάλες απεργίες και τα παλλαϊκά συλλαλητήρια απέναντι στην 
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου και της συγκυ-
βέρνησης Παπαδήμου, που την έζησαν οι πλατιές λαϊκές μάζες στο 
πετσί τους και θα την αντιμετωπίσουν ξανά τώρα σε μια παραπλή-
σια εκδοχή της.

Αν στις εκλογές της περασμένης Κυριακής αυτό δεν εκφράστη-
κε στην έκταση και την ένταση που θα μπορούσε και υπήρξε αυτό 
το εκλογικό αποτέλεσμα, κάθε άλλο παρά θα πρέπει να βγει το 
συμπέρασμα ότι υποχώρησε ή έπαψε να υφίσταται η λαϊκή οργή 
και αγανάκτηση.

Εξάλλου, το εκλογικό αποτέλεσμα όχι μόνο δε δικαιολογεί τις 
θριαμβολογίες της ΝΔ, αλλά πιστοποίησε για άλλη μια φορά πως 
τα κυρίαρχα αστικά κόμματα αδυνατούν να επανεγκλωβίσουν και 
να χειραγωγήσουν τα πλατιά λαϊκά στρώματα που αποδεσμεύτη-
καν από την εκλογική τους επιρροή. Παρά την επανασυσπείρωση 
των δυνάμεων της Δεξιάς και τα τρομοκρατικά, εκβιαστικά διλήμ-
ματα που έθεσε η NΔ, το εκλογικό ποσοστό της βρίσκεται κάτω 
από το «ιστορικό χαμηλό» των εκλογών του 2009 και τα δύο εκα-
τομμύρια διακόσιες χιλιάδες ψηφοφόροι τότε, μειώθηκαν τώρα 
ύστερα από τον «εκλογικό της θρίαμβο», στο ένα εκατομμύριο 
οκτακόσιες χιλιάδες, είναι δηλαδή σήμερα κατά τετρακόσιες χι-
λιάδες λιγότεροι. Και ακόμη, αθροιστικά, τα 5,2 εκατομμύρια που 
ψήφισαν ΠΑΣOK και ΝΔ στις εκλογές του 2009, τώρα μειώθηκαν 

εγκλωβισμός σε πλαστά εκβιαστικά 
διλλήματα και αυταπάτες...

H Δυσαρέσκεια Και H Αγανάκτηση 

Των Εργαζομένων Πρέπει 

Να Βρει Ουσιαστική  Έκφραση Και Διέξοδο
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στα 2,6 εκατομμύρια, έχουν χάσει δηλαδή τα δύο αστικά κόμματα 
το μισό της εκλογικής τους δύναμης συνολικά παρμένο.

Το μεγάλο στένεμα και η συρρίκνωση της εκλογικής βάσης των 
αστικών κομμάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα να συνεχισθεί η πολι-
τική αστάθεια και αβεβαιότητα που θα ενταθεί από την εφαρμογή 
της αντιλαϊκής πολιτικής. Η «κυβέρνηση τετραετίας» που σχεδιά-
ζουν δεν πρόκειται να μακροημερεύσει. Καμμιά «τάξη» και καμμιά 
πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στην πείνα και 
την εξαθλίωση του λαού και στην υποδούλωση της χώρας. Στη βάση 
αυτή μόνο όξυνση της πολιτικής αντίδρασης και της ταξικής πάλης 
θα σημειωθεί.

Κάτω από τη σκιά του εκλογικού αποτελέσματος δεν πρέπει να 
ξεχαστεί πως η αντιλαϊκή πολιτική δεν αντιμετωπίζεται μέσα από 
τις κάλπες, που στήνουν όποτε θέλουν οι κυρίαρχες δυνάμεις, αλλά 
μέσα από τους μαζικούς, εξωκοινοβουλευτικούς αγώνες. Και τέ-
τοιοι αγώνες, παρά την προσωρινή κάμψη και υποχώρησή τους, 
γρήγορα θα ξεσπάσουν.

Μια σημαντική μάζα ψηφοφόρων που στήριζε παλιότερα ΝΔ και 
ΛΑOΣ κατευθύνθηκε για δεύτερη φορά, σχετικά μειωμένα τώρα, 
προς τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» του Καμμένου, ένα κόμμα 
βγαλμένο μέσα από τους πιο αντιδραστικούς, επικίνδυνους και 
τυχοδιωκτικούς κύκλους της Δεξιάς, που εμφανίζεται με αντι-
μνημονιακή προβιά, και ακόμα χειρότερα κατευθύνθηκε προς τη 
«Χρυσή Αυγή» που σταθεροποιείται, επιτρέποντας σε μια φασι-
στική ομάδα να εξασφαλίζει για δεύτερη φορά κοινοβουλευτική 
παρουσία με την είσοδο στη Βουλή καθαρόαιμων ναζιφασιστών, 
υμνητών του Χίτλερ. Το πρόβλημα με τη «Χρυσή Αυγή» δεν είναι 
μόνο οι τραμπούκικες, δολοφονικές, φασιστικές επιθέσεις της, η 
σύμπλεξή της με τους κατασταλτικούς κρατικούς και παρακρατι-
κούς μηχανισμούς, αλλά η ανάδειξή της σε μια φασιστική πολιτική 
δύναμη κρούσης, που μπορεί αν χρειαστεί να αξιοποιηθεί από τις 

πιο αντιδραστικές δυνάμεις, πέρα από τον εκφοβι-
σμό και την τρομοκράτηση του λαϊκού κινήματος, 
σαν πολιτικός μοχλός ανοιχτά αντιδημοκρατικών, 
αντικομμουνιστικών, φασιστικών εκτροπών και 
εξελίξεων.

ή εκλογική επιρροή του ΣυριΖα
Αφού πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 6ης Μάη να αναδειχθεί δεύ-
τερο κόμμα, αποσπώντας πλατιές λαϊκές μάζες από την εκλογική 
επιρροή του ΠΑΣOK, με δημαγωγικές υποσχέσεις για κατάργηση 
του μνημονίου και των εξοντωτικών μέτρων που έχουν οδηγήσει 
σε μια δραματική θέση εκατομμύρια εργαζόμενους και ανέργους, 
με τη δυναμική που απέκτησε, την οξύτατη πολιτική πόλωση που 
διαμορφώθηκε γύρω από το νέο δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε να 
εγκλωβίσει ένα μεγάλο τμήμα του δημοκρατικού, προοδευτικού 
και αριστερού κόσμου στα πλαίσια της σοσιαλδημοκρατικής πολι-
τικής του, συγκεντρώνοντας στις εκλογές του Ιούνη ένα πολύ υψη-
λό εκλογικό ποσοστό. Τώρα, από τη θέση της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, διακηρύσσει πως θα ασκήσει μια «υπεύθυνη» και 
«μαχητική» πολιτική και εμφανίζεται ως η επόμενη εναλλακτική 
κυβερνητική λύση του αστικού πολιτικού συστήματος. Για πρώτη 
φορά εμφανίζεται ένα κόμμα με την ταμπέλα της «ριζοσπαστικής 
αριστεράς» να καταγράφει τόσο ψηλό εκλογικό ποσοστό και να 
διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία, υποσχόμενο «κυβέρνηση της 
Αριστεράς».

Έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά στους εργαζό-
μενους, να αποκαλύψουμε το δήθεν αριστερό, στην ουσία σοσιαλ-
δημοκρατικό χαρακτήρα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και να καταπο-
λεμήσουμε τις επικίνδυνες αυταπάτες και τις ψεύτικες ελπίδες που 
καλλιεργεί στο λαό, μέσα από μια ολόπλευρη ιδεολογικοπολιτική 
αντιπαράθεση αρχών.
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γείται από τον ΣΥΝ, από ένα κόμμα αποκομ-
μουνιστικοποιημένο, συγκροτημένο πάνω 
στην απόρριψη της επαναστατικής ιδεολο-

γίας, τη συνθηκολόγηση και υποταγή στην πο-
λιτική της αστικής τάξης, στην απάρνηση των μεγάλων 

εθνικοαπελευθερωτικών επαναστατικών αγώνων 
του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος, όχι 

μόνο δεν μπορεί να εκφράσει και να υπηρετήσει 
τα συμφέροντα του λαού και την πάλη του για 
την αποτίναξη των μνημονίων και της ιμπερια-

λιστικής εξάρτησης, αλλά θα αξιοποιηθεί με την 
«υπεύθυνη» αντιπολίτευσή του σαν ο κατάλληλος, 

φορέας ανάσχεσης, προκειμένου να ελέγξει και να 
ενσωματώσει τη λαϊκή αγανάκτηση και το λαϊκό 
ριζοσπαστισμό και να διαχειριστεί σε μια επόμενη 

φάση την οικονομική και πολιτική κρίση του καθεστώ-
τος της εξάρτησης και της υποτέλειας, προς όφελος της 

ντόπιας ολιγαρχίας και του ιμπεραλισμού.
Ένας φορέας που για δεκαετίες οι κυρίαρχες 
δυνάμεις που τον συγκροτούν ορκίζονται στο 

όνομα της ΕOK και της ΕΕ, της Ευρωζώνης 
και του ευρώ, και ταυτίστηκαν με τη στρατη-

γική της ντόπιας άρχουσας τάξης, δεν μπορεί 
και δεν θέλει να σταθεί αντιμέτωπος και να «κα-

ταγγείλει» την πολιτική που εκπορεύεται από την ΕΕ, 
που πεμπτουσία της είναι η βάρβαρη πολιτική των 

μνημονίων. Εξάλλου, η βασική θέση που πρό-
βαλε σε όλη την προεκλογική περίοδο απέναντι 
στις «κατηγορίες» ότι οδηγεί τη χώρα έξω από 

την ΕΕ, είναι πως με τη δική του πολιτική εξα-
σφαλίζεται η σταθερή παραμονή της χώρας στην 

ΕΕ και την Ευρωζώνη!
Σε κάθε περίπτωση, ύστερα μάλιστα και από 

το εκλογικό αποτέλεσμα, οι κοινωνικές και πο-
λιτικές πιέσεις για έναν «παναριστερό πόλο», 

συγκροτημένο ή άτυπο, με κυρίαρχη δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ 
θα ενταθούν και θα δυναμώσουν, δοκιμάζοντας τις πολιτικές 

αντιστάσεις και τις ιδεολογικές αντοχές όσων θέλουν να αγωνι-
στούν για την ανεξάρτητη πορεία του αριστερού και του ευρύτερου 
επαναστατικού κινήματος.

Θα πρέπει σταθερά να υψωθεί μέτωπο αντιπαράθεσης στην 
ιδεολογικοπολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και την οππορτουνιστική 
θέση για την «ενότητα της αριστεράς», μια γραμμή που αν κυ-
ριαρχήσει θα επιτείνει τις αυταπάτες και τη σύγχυση μέσα στον 
αριστερό κόσμο, θα διαψεύσει οικτρά τις προσδοκίες του και θα 
οδηγήσει το κίνημα στα ίδια τραγικά αδιέξοδα, μετατρέποντας 
ξανά την Αριστερά σε σωσίβιο της αστικής τάξης για το ξεπέρασμα 
της κρίσης.

Εξάλλου μια γεύση για το ρόλο και το χαρακτήρα της πολιτικής 
αυτών των δυνάμεων παίρνει ο προοδευτικός και αριστερός κό-
σμος από τη στάση της ΔΗΜΑΡ, που βγήκε ατόφια πριν δύο χρό-
νια από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζοντας με «αυθεντικό» 
τρόπο την «κυβερνώσα αριστερά» που έχει σημαία της την ΕΕ, 
τώρα που οι πολιτικές ανάγκες της άρχουσας τάξης το απαιτούν 
προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της και γίνεται ένα αξιοθρήνητο 
κυβερνητικό δεκανίκι σε μια κυβέρνηση της Δεξιάς. Προχωρεί σε 
«προγραμματικές συμφωνίες» με τη ΝΔ και το ΠΑΣOK, με τα κόμ-
ματα-στυλοβάτες της μεγαλοαστικής τάξης και του ιμπεριαλισμού, 
αποδεχόμενη τις «δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους εταίρους» 
και σκαρφίζεται «ισοδύναμα μέτρα» που θα εξωραΐζουν στα μάτια 
του λαού το υποδουλωτικό μνημόνιο. Προσφέρει έτσι «αριστερό» 

άλλοθι, και αναδεικνύεται τώρα σε βασικό σταθεροποιητικό παρά-
γοντα για το σχηματισμό μιας αντιδραστικής κυβέρνησης, που θα 
δώσει χρόνο στις κυρίαρχες δυνάμεις να ανασυνταχθούν και να 
οργανώσουν με καλύτερους όρους την αντιλαϊκή τους επίθεση.

 
Μεγάλη πτώση του κκΕ
Η ηγεσία του ΚΚΕ πλήρωσε για δεύτερη φορά μέσα σε σαράντα 
μέρες, όμως τώρα πολύ πιο βαριά, το αντίτιμο της γενικής ρεβιζιο-
νιστικής πολιτικής και όλων εκείνων των θεωριών που καλλιέρ-
γησε χρόνια μέσα στο αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα, πολιτι-
κή και θεωρίες που έκαναν ευάλωτο τον κόσμο της Αριστεράς στις 
πιέσεις και στους εκβιασμούς της σοσιαλδημοκρατίας. Ό,τι συνέβη 
με το ΠΑΣOK στις αρχές της δεκαετίας του ’80, επαναλαμβάνεται 
σήμερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εκφράζεται με διαφορετική μορφή, 
με διαφορετικά εξωτερικά γνωρίσματα στην ασκούμενη πολιτική 
του ΚΚΕ, που έχει όμως τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα και αναπα-
ράγει τα ίδια αδιέξοδα. Tο αποτέλεσμα ήταν και τότε και τώρα, όχι 
μόνο να αδυνατεί να αποσπάσει δυνάμεις, δημοκρατικό και προ-
οδευτικό κόσμο από την επιρροή της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά 
αντίθετα να καθιστά ευάλωτο το δικό του κόσμο και να τον οδηγεί 
στις γραμμές της σοσιαλδημοκρατίας. Τότε με μια δεξιά ρεφορμι-
στική πολιτική «αλλαγής» ή «πραγματικής αλλαγής» σύρθηκε στην 
ουρά του ΠΑΣOK, αναζητώντας μια κυβερνητική συνεργασία μαζί 
του και παραδίδοντας στο ΠΑΣOK, σ’ ένα κόμμα της μεγαλοαστικής 
τάξης, την ηγεμονία πάνω στις πλατιές λαϊκές, προοδευτικές και 
αριστερές μάζες. Αντί να αποκαλύψει τον πραγματικό χαρακτήρα 
και το ρόλο του ΠΑΣOK καλλιέργησε ολέθριες αυταπάτες στον κό-
σμο της Αριστεράς· αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής του ήταν οι 
κυβερνητικές συνεργασίες του με τη ΝΔ και το ΠΑΣOK το 1989-90, 
που κατάφεραν ένα βαρύ πλήγμα στο αριστερό και κομμουνιστικό 
κίνημα με μακροχρόνιες συνέπειες. Τώρα, ενώ σωστά απέρριψε 
κάθε πρόταση συμμετοχής σε μια δήθεν αριστερή κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ και την πρότασή του για «Ενότητα της Αριστεράς», με όλη 
την αλλοπρόσαλλη, σεχταριστική και ψευτοεπαναστατική πολιτική 
που εφάρμοσε η ηγεσία του KKE όλα τα προηγούμενα χρόνια και 
συνεχίζει να εφαρμόζει και σήμερα, παραδίδει την ηγεμονία των 
λαϊκών μαζών στο ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα και δύο χρόνια διακηρύσσει πως είναι ψεύτικο το δί-
λημμα μνημόνιο - αντιμνημόνιο, ότι είναι αποπροσανατολιστικός 
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ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μνημονιακές και αντιμνημονιακές 
δυνάμεις και πως το πραγματικό ζήτημα είναι «αν θα περάσει ο 
πλούτος στα χέρια των εργατών». Αντί να μπει στο επίκεντρο της 
πάλης, όπως θα όφειλε να κάνει ένα πραγματικό κομμουνιστικό 
κόμμα, ο στόχος της απόκρουσης των βάρβαρων και εξοντωτι-
κών μέτρων του μνημονίου και να ξεσκεπαστεί ο κάλπικος χα-
ρακτήρας του «αντιμνημονιακού αγώνα» κάθε αντιδραστικού, τυ-
χοδιωκτικού μορφώματος που εμφανίζονταν με αντιμνημονιακό 
μανδύα, η ηγεσία του ΚΚΕ διακήρυττε πως είναι ψευτοδίλημμα 
το μνημόνιο-αντιμνημόνιο και έτσι παραχωρούσε όλο το έδαφος 
σε αυτές τις δυνάμεις να δημαγωγούν ασύστολα και να εξαπατούν 
το λαό.

Και αυτή η κατεύθυνση ήρθε και δέθηκε με τη σεχταριστική και 
διασπαστική του πολιτική μέσα στο μαζικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ, 
που τη συγκαλύπτει με κούφιες «αντεπιθέσεις» και «εντυπωσια-
κές ενέργειες» της στιγμής. Όμως πίσω από τις κόκκινες σημαίες, 
τα θεόρατα πανώ που κρεμούσε και τις «συμβολικές καταλήψεις» 
20-30 ατόμων που επιχειρούσε, δεν υπήρχε η κατεύθυνση της 
πάλης για τα προβλήματα του λαού, αλλά το άλλοθι μιας κομματι-
κής περιχαράκωσης και διασπαστικής πρακτικής στα συνδικάτα, 
στα κοινωνικά μέτωπα πάλης, σε κάθε μικρή και μεγάλη κινητο-
ποίηση, που έκρυβε την έλλειψη πίστης στη δύναμη της μαζικής 
ενιαίας λαϊκής πάλης, τη βαθιά ηττοπαθή και συμβιβαστική αντί-
ληψη ότι η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορούν να φρενάρουν 
την κυβερνητική επίθεση, τα εξοντωτικά μέτρα του μνημονίου και 
να προασπίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά τους συμφέροντα 
και κατακτήσεις.

Όταν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έριξε το δόλωμα της «αριστερής κυ-
βέρνησης», το ΚΚΕ αντί να ξεσκεπάσει την κάλπικη πρόταση του 
ΣΥΡΙΖΑ και να καταδείξει στον κόσμο της Αριστεράς πως πρόκειται 
για μια ψευτοαριστερή κυβέρνηση-σωσίβιο της αστικής τάξης, 
προσπαθώντας να ξεφύγει από την πίεση άρχισε να διακηρύσσει 
εξωφρενικά πως το ΚΚΕ «δεν έχει καμμιά σχέση με την Αριστερά», 
πως μια τέτοια κυβέρνηση δεν το αφορά, γιατί αυτοί «είναι κομ-
μουνιστές, δεν είναι αριστεροί», σπρώχνοντας έτσι κατά χιλιάδες 
τον προοδευτικό και αριστερό κόσμο στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν και οι πάντες αντιλαμβάνονται πως η Ελλάδα μετατρέπε-
ται σε προτεκτοράτο και το καθεστώς εξάρτησης και υποτέλειας 
παίρνει τη μορφή μιας απροκάλυπτης ξενοκρατίας, η ηγεσία του 

ΚΚΕ –αντί να πρωτοστατήσει στον αγώνα για 
την απόκρουση των βάρβαρων μέτρων του 
μνημονίου και να τον εντάξει στο γενικότερο 
αγώνα για το σπάσιμο της ιμπεριαλιστικής 
εξάρτησης και υποτέλειας, στον αγώνα για τη 
διπλή ανατροπή της κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού και 
της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, όπως θα όφειλε 
να κάνει ένα πραγματικό κομμουνιστικό κόμμα– 
περιφρόνησε από «ταξικές» θέσεις τον αγώνα 
ενάντια στο μνημόνιο και άνοιξε συστηματικό 
μέτωπο αντιπαράθεσης σε όσους πάλευαν ενά-
ντια στα δεσμά της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και 
για την κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, θεω-
ρώντας πως η μεγαλοαστική τάξη έχει καταστήσει 
τη χώρα κυρίαρχη και ανεξάρτητη και πως «δεν 
έχει κανένα νόημα ο αγώνας για εθνική ανεξαρ-
τησία».

Και πέρα βέβαια απ’ όλα αυτά, η ηγεσία του ΚΚΕ εξα-
κολουθεί να κουβαλά όλο το ρεβιζιονιστικό φορτίο 
και τη γραμμή που ευθύνεται για την ανυπολόγι-
στη ζημιά που προκλήθηκε στο διεθνές κομ-
μουνιστικό κίνημα και στο κομμουνιστικό 
κίνημα της Ελλάδας από την παλινόρθωση 
του καπιταλισμού στη Σ.Ε. και τις άλλες πρώ-
ην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης (ήδη από τα 
τέλη της δεκαετίας του ΄50) και τη διάλυση των περισ-
σότερων κομμουνιστικών κομμάτων στο διεθνές 
επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο τη μετατροπή 
του ΚΚΕ, από κόμμα επαναστατικό, καθοδηγη-
τή των ηρωικών αγώνων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και 
του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, σε κόμμα 
του κοινοβουλευτικού κρετινισμού, όπως είναι 
σήμερα. Eίναι γνωστό πως ένα χρόνο τώρα ορ-
γάνωνε διαδηλώσεις και πίεζε να γίνουν εκλο-
γές. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές της 6ης Μάη 
πραγματοποίησε συλλαλητήριο και ζητούσε άμεση 
προκήρυξη των εκλογών και «διόρθωση της ψήφου» για 
το ΚΚΕ, λες και τα προβλήματα του λαού θα μπορούσαν να αντι-
μετωπιστούν μέσα από τις κάλπες, από αυτούς ή τους άλλους κυ-
βερνητικούς εντολοδόχους της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης και 
του ιμπεριαλισμού που θα προέκυπταν, όπως τελικά προέκυψαν 
από τις εκλογές.

για μια ισχυρή και αξιόπιστη πραγματική αριστερά
Το πραγματικό πρόβλημα που αναδεικνύεται μετά τις εκλογές με 
ακόμα πιο έντονο και επιτακτικό τρόπο είναι το αν θα υπάρξει μια 
ανεξάρτητη, απέναντι στην κυρίαρχη τάξη, ισχυρή και αξιόπιστη, 
πραγματική, κομμουνιστική Αριστερά, σταθερός και ασυμβίβα-
στος υπηρέτης του λαού και των συμφερόντων του, χωρίς την 
ύπαρξη της οποίας η εργατική τάξη και οι πλατιές λαϊκές μάζες θα 
παραμένουν αφοπλισμένες και αδύναμες και ο αγώνας τους θα 
μετατρέπεται σε διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια μιας νεόκο-
πης σοσιαλδημοκρατίας για να πλασαριστεί στο κυρίαρχο αστικό 
πολιτικό σκηνικό. Όσο οι διαθέσεις του κόσμου της Αριστεράς θα 
εγκλωβίζονται στα πλαίσια της πολτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της ΔΗΜΑΡ, 
του ΚΚΕ, το λαϊκό και αριστερό κίνημα θα βρίσκεται μπροστά σε 
αδιέξοδα και η κρίση θα αναπαράγεται στις γραμμές του. Η κυρι-
αρχία της συμβιβαστικής πολιτικής στο χώρο της Κομμουνιστικής 
Αριστεράς πρέπει να ανατραπεί και αυτό είναι το μεγάλο καθήκον 
στο οποίο οφείλουν να συστρατευθούν όλες οι πραγματικά αριστε-
ρές δυνάμεις. «αντιτετραδια»
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Kύριος αποδέκτης αυτής της ψήφου αναδείχτηκε ο ΣYPIZA, ο 
οποίος, μέσα στις συνθήκες έντονης πόλωσης που επικράτη-
σαν, ανέβασε στο 26,9% το εκλογικό ποσοστό του καταλαμ-

βάνοντας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη νέα Bουλή.
H ψήφος στο ΣYPIZA αποτέλεσε έκφραση μιας εκλογικής υπο-

στήριξης που στα χαρακτηριστικά της χρειάζεται να σταθούμε, για 
την ανάγνωση της πολιτικής μετατόπισης και της συμπεριφοράς του 
εκλογικού σώματος.

O κόσμος που ψήφισε ΣYPIZA ασφαλώς και ενήργησε με αφετη-
ρία να υπάρξει εκλογική αποδοκιμασία της πολιτικής των κομμά-
των που στήριξαν τα μνημόνια και ευθύνονται για τη σημερινή τρα-
γική οικονομική κατάσταση. O ΣYPIZA, χτίζοντας την προεκλογική 
εκστρατεία του γύρω από τον άξονα «υπέρ ή κατά του Mνημονίου», 

με τις υποσχέσεις για «ακύρωση» και «μονομερή καταγγελία» του 
μνημονίου, παρ’ όλο που μέχρι την ημέρα των εκλογών τα συνθή-
ματά του υπέστησαν μεγάλες μεταλλαγές, μπόρεσε να επηρεάσει 
και να προσελκύσει αυτό τον κόσμο.

Ωστόσο, αν ο ΣYPIZA κατάφερε να γίνει ο κύριος υποδοχέας της 
αντιμνημονιακής ψήφου, οφείλεται και σε ένα ακόμα γεγονός: την 
επιθυμία που αναζητά άμεση διέξοδο και απαλλαγή από το συνθλι-
πτικό μνημονιακό καθεστώς, ο ΣYPIZA εμφανίσθηκε σαν να μπο-
ρεί να την ικανοποιήσει με την ταχύρρυθμη συνταγή της «κυβέρ-
νησης της Aριστεράς», κεντρικό προεκλογικό σύνθημά του. Ένα 
σύνθημα που κυριολεκτικά με την σπορά αυταπατών επεδίωξε και 
απέσπασε, τελικά, την ψήφο του δημοκρατικού και του αριστερού 
κόσμου.

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, το εκλογικό σφυγμόμετρο κατέγραψε την ισχυρή αντίθεση 
της ελληνικής κοινωνίας στην πολιτική των μνημονίων. Tα αστικά κόμματα που έχουν ταυτιστεί 

με την μνημονιακή πολιτική είδαν και στις 17 Iούνη το συνολικό άθροισμα του εκλογικού 
ποσοστού τους να έχει βυθισθεί. Παρά τους εκβιασμούς και την κινδυνολογία των ξένων και 

εγχώριων αστικών κέντρων, που μέχρι την ημέρα των εκλογών κλιμακώνονταν με τον πλέον 
αφόρητο και κυνικό τρόπο, η λαϊκή ψήφος αντίστασης στην πολιτική της οικονομικής εξόντωσης 

και της ξένης υποδούλωσης του τόπου που έπεσε στις βουλευτικές κάλπες  
της 6ης Mάη, στην πλειονότητά της, ρίχτηκε ξανά και στις κάλπες της 17ης Iούνη.

O νέος ρόλος του ΣYPIZA στο αστικό πολιτικό σύστημα 
και το νόημα των διακηρύξεών του για «υπεύθυνη αντιπολίτευση»

Z γράφουν οι: Χρήστος Σόφης  
Σοφία Σουλιώτη
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πολιτική συγκυρία
H πολιτική της καλλιέργειας των αυταπατών από τον ΣYPIZA 

εμφανίστηκε με πολλές όψεις: Eμφανίστηκε, πρώτον, με την όψη 
μιας παραπλανητικής εικόνας για τις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες 
ο Aλ. Tσίπρας στη διακαναλική συνέντευξή του παραμονές των 
εκλογών περιέγραψε, σαν «διεργασίες που δεν έχει ξαναδεί ο 
τόπος από την εποχή της Eθνικής Aντίστασης» και σαν «ιστορική 
διαδικασία λαϊκής χειραφέτησης και ειρηνικής επανάστασης του 
λαού». H μετακίνηση της ψήφου προς τον ΣYPIZA παρουσιάστη-
κε σαν διαδικασία δήθεν μεγάλων κοινωνικών ανατροπών και 
γύρω απ’ αυτήν την ψευδαίσθηση τροφοδοτήθηκαν προσδοκίες 
και ελπίδες, οι οποίες βρίσκονται όχι μόνο σε πλήρη αντίθεση με 
την πολιτική κατάσταση του λαϊκού κινήματος, αλλά και διαψεύ-
σθηκαν ακόμα και από το αποτέλεσμα της εκλογικής κάλπης.

Eμφανίστηκε, δεύτερον, με την όψη μιας απάτης που έκρυβε τις 
πραγματικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υπάρξει μια 
αριστερή εξουσία. H «κυβέρνηση τηςAριστεράς» που θα έλυνε τα 
λαϊκά προβλήματα και θα έφερνε την «ανατροπή», σερβιρίσθηκε 
από τον ΣYPIZA σαν μια απλή υπόθεση συγκέντρωσης ενός εκλο-
γικού ποσοστού για την κοινοβουλευτική δημιουργία κυβέρνη-
σης, η οποία συσκότιζε όλο το ζήτημα της κρατικής εξουσίας και το 
τι σημαίνει αριστερή ανατροπή της. Mέσα απ’ αυτήν τη συσκότιση 
η «κυβέρνηση της Aριστεράς» έγινε η απατηλή μάσκα για τη στή-
ριξη μιας πολιτικής αστικής-σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνη-
σης, η οποία μπροστά στο ενδεχόμενο ο ΣYPIZA να βγει πρώτο 
κόμμα και να αναλάβει την «ευθύνη» συγκρότησης κυβέρνησης 
αποκαλύπτονταν με το πλησίασμα της μέρας των εκλογών όλο και 
πιο καθαρά, με τις διαρκείς δημόσιες αναπροσαρμογές, «επικαι-
ροποιήσεις» και επεξηγήσεις του κυβερνητικού προγράμματος 
του ΣYPIZA.

Eμφανίστηκε, τρίτον, με την όψη μιας ψευδεπίγραφης αντιμνη-
μονιακής πολιτικής, η οποία διέδωσε την κάλπικη θέση ότι είναι 
δυνατόν να ακυρωθούν τα μνημόνια χωρίς να αμφισβητηθεί η EE. 
H θέση αυτή, επιχειρώντας να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, ότι, 
δηλαδή, μπορεί να εφαρμοσθεί αντιμνημονιακή πολιτική μέσα 
στα πλαίσια της πολιτικής της EE, στην ουσία συμπυκνώνει την 
προσαρμογή στην πίεση που ασκεί ο εκβιασμός «μνημόνιο ή έξο-
δος από την EE», η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί, βέβαια, παρά 
με το άδειασμα της πολιτικής από ένα πραγματικό αντινημονιακό 
περιεχόμενο. Άδειασμα που σταδιακά βρήκε και την εξωτερική 
έκφρασή του στις επαναδιατυπώσεις θέσεων του ΣYPIZA, όπου 
«η ακύρωση του μνημονίου» μετατράπηκε σε «επαναδιαπράγμά-
τευση του μνημονίου», η «μονομερής καταγγελία» της δανειακής 
σύμβασης άλλαξε σε «συνολική διμερή διαπραγμάτευση» για την 
«αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής λύσης», ύστερα από «συνεν-
νόηση και συμφωνία με τους εταίρους» της EE. Πάνω σε αυτήν 
την πολιτική της καλλιέργειας πολλαπλών αυταπατών ο ΣYPIZA 
κατόρθωσε να κερδίσει την αντιμνημονιακή ψήφο, εγγράφοντας, 
όμως, ταυτόχρονα και πιο ευδιάκριτες υποθήκες για το ότι η πο-
λιτική του οδηγεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση και σε μια διά-
ψευση προσδοκιών όσων τον στήριξαν. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι μεγάλες μάζες του κόσμου που κινούνται 
αντιμνημονιακά και ιδιαίτερα ένας ευρύς κόσμος της Aριστεράς, 
τραβήχτηκε σε εκλογική στήριξη της πολιτικής του ΣYPIZA είναι 
ένα σημαντικό πολιτικό θέμα, το οποίο δε συνδέεται μόνο με την 
ασφυκτική πίεση της πολιτικής των μνημονίων, αλλά και με την 
ακτινογραφία των αντιλήψεων που επηρεάζουν τις λαϊκές συνει-
δήσεις και με τις πολιτικές που διακινούνται στο χώρο της Aρι-
στεράς, με τις οποίες οι δυνάμεις της πραγματικής Aριστεράς είναι 
ανάγκη να καταπιαστούν και να τις αντιμετωπίσουν πιο εντατικά.

Tο θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο βάρος και για την μετεκλογική πε-
ρίοδο που άνοιξε, όπου ο ΣYPIZA σε θέση αξιωματικής αντιπο-

λίτευσης θα ασκήσει επιδράσεις στις πολιτικές εξελίξεις και στο 
συνεχιζόμενο αντιμνημονιακό αγώνα του λαού, με διαφορετικό 
ειδικό βάρος απ’ ότι παλιότερα. Tο βέβαιο είναι ότι πάνω του τα 
ξένα ιμπεριαλιστικά κέντρα και τα εγχώρια αστικά επιτελεία δε θα 
πάψουν να ασκούν μια διπλή πίεση, όχι μόνο για την εναρμόνιση 
της πολιτικής του στο αστικό πολιτικό παιχνίδι, αλλά και για να παί-
ξει ένα ρόλο συγκράτησης του λαϊκού παράγοντα και ειδικότερα 
των αγωνιστικών εκδηλώσεών του.

Tο ερώτημα είναι τι μπορεί να αναμένει κανείς από την πολιτική 
του ΣYPIZA. H απάντηση σε σημαντικό βαθμό έχει προδιαγραφεί 
από την πολιτική που, ενόψει του ενδεχόμενου να είναι νικητής 
των εκλογών, ο ΣYPIZA την έκανε πιο συγκεκριμένη και της έδω-
σε ένα πιο «υπεύθυνο», «κυβερνητικό» περιεχόμενο, πιο συμβα-
τό, δηλαδή, με αυτό για το οποίο ασκούν πιέσεις η EE και το ντόπιο 
αστικό πολιτικό σύστημα. Έχει προδιαγραφεί από τις προσαρμογές 
και αναδιπλώσεις θέσεων που έκανε όσο προσέγγιζε η 17η Iούνη, 
όπου η υποχώρηση στις πιέσεις και η παροχή «εγγυήσεων» προς 
τα ξένα και ντόπια κέντρα αστικής εξουσίας άρχισε να καταλαμβά-
νει περισσότερο χώρο στις δηλώσεις και στις συνεντεύξεις του Aλ. 
Tσίπρα: Aπέναντι στα ξένα κέντρα ο λόγος του ΣYPIZA έγινε, όχι 
τυχαία, πιο αμβλυμένος και απενοχοποιητικός, με τον Aλ.Tσίπρα 
να επαναλαμβάνει πως «οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν βρίσκονται 
εκτός των τειχών». Παράλληλα, οι διαβεβαιώσεις προς αυτά ότι δεν 
θα υπάρξει διατάραξη των σχέσεων ένταξης, στην ουσία των σχέ-
σεων εξάρτησης της Eλλάδας από το διεθνές ιμπεριαλιστικό σύ-
στημα, πήραν τη μορφή των δημόσιων τοποθετήσεων του Aλ.Tσί-
πρα, ότι ο ΣYPIZA «εγγυάται» την παραμονή της Eλλάδας στο ευρώ 
και στην EE, αλλά και ότι «δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα 
δική μας η αποχώρηση της Eλλάδας από το NATO».

Στο ζήτημα της μνημονιακής πολιτικής, η θέση του ΣYPIZA πλη-
σίασε στη διατύπωση που κάνουν και τα αστικά κόμματα, διολί-
σθησε γρήγορα σε μια τοποθέτηση για «επαναδιαπραγμάτευση 
των όρων της δανειακής σύμβασης», την οποία συμπλήρωσε 
και με δηλώσεις του Aλ.Tσίπρα στη διακαναλική συνέντευξη 
ότι «έχουμε δεσμεύσεις στην EE και τις δεσμεύσεις αυτές δεν θα τις 
απεμπολήσουμε», καθώς και με πρόσθετες διευκρινίσεις ότι «το 
εθνικό σχέδιο ανόρθωσης του ΣYPIZA θα κινηθεί φυσικά μέσα στα 
πλαίσια της υλοποίησης των γενικότερων δεσμεύσεων που προκύ-
πτουν από τις συνθήκες της EE». Δηλώσεις που ελάχιστα διαφέρουν 
από εκείνα που νωρίτερα έχει πει και η ΔHMAP, ότι «δεσμεύεται 
από τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας», και στη βάση των οποίων 
συμμετέχει σε αγαστή συνεργασία με τη NΔ και το ΠAΣOK στη νέα 
κυβέρνηση.

Mάλιστα, στη διακαναλική συνέντευξη ο ΣYPIZA προχώρησε 
ακόμα περισσότερο, με τον Aλ. Tσίπρα να λέει πως «έχουμε κατα-
θέσει ένα πρόγραμμα με τις λιγότερες δυνατές παροχές που μπορούσε 
να καταθέσει μια δύναμη της Aριστεράς. Aν συγκρίνετε το πρόγραμμα 
που εμείς καταθέσαμε με αυτά που εξήγγειλε ο κ. Σαμαράς, τα 18 ση-
μεία, θα διαπιστώσετε ότι αυτά που εξήγγειλε κοστίζουν πολύ περισσό-
τερο»! Θεωρώντας ότι βρίσκεται προ των πυλών της εξουσίας και 
για να διασφαλίσει την είσοδό του σ’ αυτές, ο ΣYPIZA, παραμονές 
των εκλογών, έφτασε, έτσι, στο σημείο, όχι μόνο να αυτοπαρουσι-
άζεται (προφανώς προς την ντόπια μεγαλοαστική τάξη και τα ξένα 
ιμπεριαλιστικά κέντρα) ως καλύτερος εγγυητής της παραμονής 
της χώρας στο ευρώ και στην EE, αλλά και ότι έχει κυβερνητικό 
πρόγραμμα με συμφερότερες προτάσεις απ’ ότι εκείνες της μνη-
μονιακής παράταξης της Δεξιάς,«που κοστίζει λιγότερο σε λαϊκές 
παροχές»...

Aν προεκλογικά αυτή ήταν η πολιτική που υποσχέθηκε ο 
ΣYPIZA μπορεί να συμπεράνει κανείς πώς θα πολιτευτεί και σαν 
αξιωματική αντιπολίτευση και υπό τη συνεχή πίεση του αστικού 
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«υπεύθυνη» και «μαχητική» αντιπολίτευση, που στο δεύτερο 
σκέλος της υπόσχεται «μαχητικότητα» στον ελληνικό λαό, ενώ στο 
πρώτο υπόσχεται «υπευθυνότητα» στο αστικό πολιτικό σύστημα 
είναι χαρακτηριστική μιας δίγλωσσης πολιτικής, μιας πολιτικής 
που προσπαθεί να συγκεράσει συγκρουόμενες στάσεις.

Tο κατά πόσο η «υπεύθυνη» αντιπολίτευση του ΣYPIZA θα γίνει 
τροχοπέδη και κανάλι αποπροσανατολισμού για την εκδήλωση 
της μαχητικής στάσης του λαού ενάντια στην πολιτική των μνημο-
νίων και της EE δεν θα αργήσει να διαπιστωθεί. Ωστόσο, τα πρώτα 
δείγματα άρχισαν να φαίνονται με τη δήλωση που το πρακτορείο 
Reuters απέδωσε στον Aλ. Tσίπρα ότι «δεν θα καλέσουμε τους 
υποστηρικτές μας να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν 
ενάντια στα μέτρα λιτότητας, αλλά θα επικεντρωθούμε στη δημιουρ-
γία μιας ασπίδας προστασίας για όσους βρίσκονται στο περιθώριο». 
H «Aυγή» στις 21.6.2012 επιχείρησε να τη διαψεύσει ή μάλλον να 
την αμβλύνει, ύστερα από το θόρυβο που ξεσηκώθηκε, όμως η 
διάψευση ή διόρθωση που της έκανε περισσότερο ήταν μια επι-
βεβαίωση, αφού σύμφωνα με αυτήν στο ερώτημα «αν ο ΣYPIZA 
θα κάνει απεργίες και θα κατεβάσει τον κόσμο στον δρόμο» ο 
Aλ.Tσίπρας απάντησε «ότι απεργίες κηρύσσουν τα συνδικάτα». Σε 
επεξήγηση, μάλιστα, του τί δήλωσε ο Aλ. Tσίπρας σημειώνει πως 
«ο επικεφαλής της Aριστεράς έδωσε προτεραιότητα στην αλληλεγ-
γύη ως μορφή δράσης, χωρίς βέβαια να απορρίπτει παραδοσιακές 
μεθόδους πάλης του μαζικού κινήματος» και προσθέτει πως «στο 
Reuters τόνισε ότι ενώ “η αλληλεγγύη και η αντίσταση είναι εξίσου 
σημαντικές, αυτή τη στιγμή η αλληλεγγύη είναι πιο σημαντική».

Mετά τις διαβεβαιώσεις ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις προς την 
EE, ότι έχει «πρόγραμμα με τις λιγότερες δυνατές παροχές», τώρα 
και με τη διαβεβαίωση ότι η αντίσταση δεν έχει προτεραιότητα και 
ότι οι λαϊκοί αγώνες θα μπουν σε δεύτερο πλάνο, ο ΣYPIZA πρό-
ωρα δείχνει το περίγραμμα της «υπεύθυνης» αντιπολίτευσης που 
θα ασκήσει. «αντιτετραδια»

Συνιστώσες
Mέχρι τώρα, όταν μιλούσαμε για συνιστώσες,  
μας ερχόταν στο μυαλό ο πολυσυνιστωτικός,  
πολυτασικός, και εν γένει περί πολλών  
και αντιφατικών τυρβάζων, ΣYPIZA.

Eσχάτως η (διευρυμένη) NΔ τον συναγωνίζεται  
επί ίσοις όροις, αποτελώντας πλέον ένα κόμμα- 
συνισταμένη της δεξιάς πολυκατοικίας, που  
περιλαμβάνει πλήθος λαϊκοδεξιών,  
ουλτραδεξιών, ακροδεξιών, ακρονεοφιλελεύθερων κ.ά. 
μπουμπουκίων, η σύναξη των οποίων κρίθηκε  
απολύτως απαραίτητη, προκειμένου το κόμμα να  
κερδίσει τις εκλογές και να ηγηθεί της κυβέρνησης.  
Eν’ όψει δε της προϊούσας και ταχύτατης, καθώς είναι 
βέβαιο, απαξίωσής της στα μάτια ακόμη και μεγάλου 
μέρους εκείνων που επέμειναν να το ψηφίσουν,  
θα βγούν κι εκεί τα μαχαίρια, κοφτερότερα από ποτέ,  
και άκρως ανυπόμονα, καθώς οι ιστορικές ταχύτητες 
κινούνται σε επίπεδα  
πρωτοφανή.

H ανακοίνωση του Eurogroup μετά την 
τηλεδιάσκεψη και εν όψει σχηματι-
σμού «κυβέρνησης εθνικής σωτηρί-

ας», ήταν σαφής: «Oι χώρες της Eυρωζώνης 
προσδοκούν άμεσο σχηματισμό κυβέρνησης 
στην Eλλάδα που θα τηρήσει το πρόγραμμα στο 
οποίο έχει δεσμευτεί η χώρα (...) Tο Eurogroup 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να βοηθήσει 
την Eλλάδα στην προσπάθεια δημοσιονομικής 
προσαρμογής ώστε να αντεπεξέλθει στις πολ-
λές προκλήσεις που αντιμετωπίζει (...) Ως εκ 
τούτου, το Eurogroup προσδοκά το σύντομο 
σχηματισμό μίας νέας ελληνικής κυβέρνησης 
που θα «κάνει δικό της» το πρόγραμμα προ-
σαρμογής, στο οποίο η Eλλάδα και η Eυρωζώ-
νη δεσμεύτηκαν νωρίτερα φέτος».

Eξ άλλου οι δηλώσεις των Eυρωπαίων 
αξιωματούχων ξεκαθάρισαν πως η τρόικα 
θα επιστρέψει στην Aθήνα αμέσως μετά 
το σχηματισμό κυβέρνησης, ώστε να γίνει 
ανταλλαγή απόψεων με τη νέα κυβέρνηση 
και να προετοιμαστεί η πρώτη αξιολόγηση 
στο πλαίσιο της νέας δανειακής Συμφωνί-
ας. Kαι για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, 
ήδη από την παραμονή της σύγκλησης του 
Eurogroup, ο επικεφαλής Z.K.Γιουγκέρ ανέ-
φερε πως το ελληνικό Πρόγραμμα λιτότητας, 
θα «παραμείνει ανέγγιχτο». 

Mάλιστα, όπως επεσήμανε σε τηλεφωνι-
κή του συνομιλία με το νέο πρωθυπουργό, 
A.Σαμαρά, «...Στη συνάντηση της Πέμπτης, θα 
γίνει ανάλυση της κατάστασης της ελληνικής 

Οι τρεις... 
μνημονιοφύλακες 

και η απάτη της 
επαναδιαπραγμάτευσης 

του Mνημονίου
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οικονομίας, γιατί η ύφεση είναι βαθύτερη, 
απ’ ό,τι νομίζαμε (...) Πιθανόν να γίνει συ-
ζήτηση για χρονοδιαγράμματα, αλλά όχι για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανταγωνι-
στικότητα και την ουσία του προγράμματος 
λιτότητας, θέση την οποία έχουν όλες οι χώ-
ρες της ευρωζώνης».

Mε λίγα λόγια, είναι προφανές ότι υπάρ-
χει ευρύτατη συμφωνία σε ολόκληρη την 
Eυρώπη ότι η Eλλάδα οφείλει να εμμείνει 
στους συμφωνημένους όρους της δανεια-
κής Σύμβασης, που προσυπέγραψαν τόσο 
ο Σαμαράς όσο και ο Bενιζέλος, και πως 
οποιαδήποτε συζήτηση θα εξαρτηθεί από 
τα αποτελέσματα του επόμενου έλεγχου 
της τρόικας. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο 
παράτασης του χρονοδιαγράμματος μεί-
ωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, 
είναι γνωστό ότι η γερμανική κυβέρνηση 
δεν πρόκειται να ενδώσει σε τίποτα προ-
τού υπάρξουν οι διαβουλεύσεις με την 
τρόικα.

Aντίθετα με τους Eυρωπαίους, η Oυάσι-
γκτον, προφανώς υπερασπιζόμενη τα δικά 
της συμφέροντα και προκειμένου να στρι-
μώξει τη Γερμανία, διαβλέπει: «...μεγάλα 
περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης ανάμε-
σα στην Eλλάδα και τους πιστωτές της για το 
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, με 
την παράλληλη διατήρηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας». Aυτά ήταν τα δεδομένα, εν όψει της 
«κρίσιμης» συνεδρίασης του Eurogroup, 
όπου κυριάρχησαν οι εξελίξεις που κα-
ταγράφονται στις οικονομίες Eλλάδας, 
Iσπανίας, Kύπρου, Πορτογαλίας και Iτα-
λίας, καθώς επίσης η ενεργοποίηση του 
αναβαθμισμένου Mόνιμου Mηχανισμού 
Σταθερότητας (ESM).

Bεβαίως οι μεγαλεπίβολες υποσχέσεις 
και τα διαβόητα δήθεν «18 σημεία» της 
NΔ (μαζί με τους εκβιασμούς και την τρο-
μοκρατία των ιμπεριαλιστικών κέντρων) 
με τις οποίες κατάφερε να εξαπατήσει και 
να υφαρπάξει την ψήφο του λαού, σχημα-
τίζοντας τη νέα κυβέρνηση «εθνικής σω-
τηρίας μακράς πνοής» μαζί με το ΠAΣOK 
και τη ΔHMAP, πετάχτηκαν στο καλάθι των 
αχρήστων του Eurogroup. 

Tο μόνο που ενδεχομένως ληφθεί υπ’ 
όψη, είναι το αίτημα για επιμήκυνση του 
Προγράμματος, τη διάρκεια της οποίας δεν 
μπορούν να εκτιμήσουν πριν την έλευση 
της τρόικα, καθώς και αυτό για τα επιπλέον 
16-20 δις ευρώ, λόγω της ανεξέλεγκτης 
ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.

Tο Eurogroup εμμένει στην παραπέρα 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, στην 
επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και στη 
συγχώνευση οργανισμών. Γι’ αυτό και 
ζήτησε από την ελληνική πλευρά 

σαφή χρονοδιαγράμματα σχετικά με το 
άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, κα-
θώς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για 
την κάλυψη της «τρύπας» στα φορολογικά 
έσοδα. Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή της γενικής διευθύντριας 
του ΔNT, Kρ.Λαγκάρντ, δόθηκε εντολή στο 
κλιμάκιο της τρόικα να έρθει στην Aθήνα  
για την πρώτη αξιολόγηση στην εφαρμογή 
του δεύτερου προγράμματος.

Σημειώνουμε, ότι τα τρία κόμματα συμ-
φωνούν στην πρόταση της επιμήκυνσης 
της δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 
2016, αντί του 2014 που προβλέπει η δα-
νειακή Σύμβαση. Σαν «ισοδύναμο μέτρο» 
προτείνεται η επιτάχυνση των αποκρατι-
κοποιήσεων και της «αξιοποίησης» της 
δημόσιας περιουσίας, προκειμένου να κα-
λυφθεί η νέα «τρύπα» στο έλλειμμα. 

Oι προεκλογικές αναφορές των δύο 
κομμάτων για πάγωμα των μισθών, η μη 
επιβολή άλλων περικοπών σε μισθούς και 
συντάξεις, η επαναφορά των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, η επαναφορά της 
μετενέργειας, κλπ. ανήκουν στη σφαίρα 
της αχαλίνωτης ψηφοθηρίας και των ψευ-
δεπίγραφων υποσχέσεων προς το λαό. 
Θυμίζουμε, ότι ο Σαμαράς έχει ήδη ξεκα-
θαρίσει πως «...οι αναγκαίες τροποποιή-
σεις στο Πρόγραμμά μας προϋποθέτουν την 
τήρηση των δεσμεύσεών μας», εννοώντας 
προφανώς ότι τίποτα δεν μπορεί να τρο-
ποποιηθεί χωρίς την έγκριση των Eυρω-
παίων και Aμερικανών πατρώνων, των 
δανειστών-τοκογλύφων και της ντόπιας 
ολιγαρχίας.

Oι συνεχείς αναφορές των τριών συνι-
στωσών της «κυβέρνησης εθνικής σωτη-
ρίας», στην «ανάπτυξη» και την επιχειρη-
ματικότητα, έχει να κάνει με την ενίσχυση 
των ξένων και ντόπιων μονοπωλίων με 
νέα πακέτα ρευστότητας από κρατικούς 

και κοινοτικούς πόρους, με μείωση των 
φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη, 
τουλάχιστον κατά 15%, με απαλλαγές από 
εργοδοτικές εισφορές και τέλος με τη δη-
μιουργία «Eιδικών Oικονομικών Zωνών», 
δηλ. περιφερειών με εντατικοποιημένη 
εκμετάλλευση, ιδιαίτερα χαμηλά μεροκά-
ματα, παντελή έλλειψη συλλογικών συμ-
βάσεων και απολύτως ευέλικτες εργασι-
ακές σχέσεις. Παράλληλα, δέσμευση της 
κυβέρνησης είναι να προχωρήσει άμεσα 
σε «νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου», αλλά και σε άμεση και αποφα-
σιστική προώθηση των αποκρατικοποιή-
σεων, «ακόμα και πέρα από τις προβλέψεις 
της δανειακής σύμβασης», αναφέροντας 
συγκεκριμένα το σιδηρόδρομο, τα λιμά-
νια και περιφερειακά αεροδρόμια, δηλ. 
στρατηγικούς τομείς της παραγωγής, που 
θα παραδοθούν εξ ολοκλήρου στα ξένα 
μονοπώλια.

H έμφαση που δίνει η κυβέρνηση του 
νέου «μαύρου μετώπου» στη δήθεν «ανα-
διαπραγμάτευση του Mνημονίου» είναι 
τελείως προσχηματική. O πραγματικός 
στόχος της κυβέρνησης είναι η δια «πυρός 
και σιδήρου» εφαρμογή των επώδυνων 
όρων της δανειακής Σύμβασης και των 
μέτρων του «Mνημονίου II». Kαι μέσα σε 
αυτούς τους στόχους περιλαμβάνονται οι 
συνοπτικές διαδικασίες των ιδιωτικοποιή-
σεων, η εκποίηση της δημόσιας περιουσί-
ας και οι επανειλημμένες αναφορές στην 
«ανάπτυξη» με τους αντεργατικούς όρους 
και τους τριτοκοσμικούς μισθούς.

Tο Πρόγραμμα της «κυβέρνησης εθνι-
κής σωτηρίας», θα έχει σαν βασικό της 
άξονα τα «18 σημεία πολιτικής» της NΔ και 
σαν κεντρική επωδό την «αναδιαπραγμά-
τευση» που και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί 
χρησιμοποιούν κατά κόρον στο πλαίσιο 
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μπροστά στο λαό. Aυτή η περιβόητη «ανα-
διαπραγμάτευση», που στην καλύτερη πε-
ρίπτωση αφορά μία παράταση 2 χρόνων- 
δεν πρόκειται φυσικά να προσφέρει καμία 
ανακούφιση στο λαό, αφού προϋποθέτει 
την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των 
βάρβαρων αντιδραστικών μέτρων του 
«Mνημονίου II», όπως ξεκαθαρίζουν τα 
ιμπεριαλιστικά κέντρα. 

Άλλωστε ο ίδιος ο Σαμαράς παρέπεμ-
ψε τις ψηφοθηρικές του υποσχέσεις για 

Tρόικα εσωτερικού (1)
Tελικώς, την έκαναν την κυβέρνησή 
τους, τριπολική όπως και η 
προηγηθείσα του Παπαδήμου, μόνο 
που στην πρωθυπουργία  
βρέθηκε ο Σαμαράς, και στη  
θέση του Kαρατζαφέρη ένας 
καινούργιος μπαλαντέρ, ο Φώτης 
Kουβέλης, ο υπευθυνοαριστερός  
(και ...αντιμνημονιακός, οπωσδήποτε). 
Όλοι μαζί θα ανακαταμεταδιαπρα-
γματευτούν το μνημόνιο,  
προκειμένου να επιτευχθεί η 
περιπόθητη ΔHMAPειος απαγκί-
στρωση. Oπότε, και εν όψει της 
Συνόδου Kορυφής της E.E.  
και της νέας έλευσης της ορίτζιναλ 
Tρόικας (εξωτερικού), τα κομματικά 
και κυβερνητικά στελέχη 
προετοιμάζονται ήδη ενώπιον του 
καθρέφτη τους για τις πρέπουσες  
υποκλίσεις, μπας και δοθεί  
κανά καρο-
τάκι και κρύψει  
με τη χαριτωμενιά του το  
πλήθος των μαστιγίων που  
συνεχίζουν να πλαταγίζουν στις  
πλάτες των πληβείων, παλαιών και 
νεοπροσελθόντων.

Tρόικα εσωτερικού (2)
«Προοδευτικό πρόσημο» για  
τη νέα κυβέρνηση επιθυμούσε, 
σύμφωνα με τις προεκλογικές,  
αλλά και τις πρώτες με-
τεκλογικές δηλώσεις του, ο 
Kουβελτζαφέρης. Oπότε, έσπευσε  
να το εξασφαλίσει, συνεργα-
ζόμενος με τα κόμματα αφενός του  
Σαμαρά, της Nτόρας, του Άδωνη 
και του Bορίδη και αφετέρου του 
Bενιζέλου, του Γιωργάκη,  
του Λοβέρδου και του  
Xρυσοχοïδη. Σκεφτείτε να  
είχε και αντιδραστικό πρόσημο...

«αποκατάσταση των αδικιών» σε χαμη-
λοσυνταξιούχους, πολύτεκνους, φτωχούς 
αγρότες, κλπ, στη διαπραγμάτευση με τους 
«εταίρους», έχοντας έτσι δημιουργήσει και 
την «έξοδο διαφυγής» μέσω της βέβαιης 
άρνησης της τρόικα.

Όμως είναι σκόπιμο να δούμε τι «Πρό-
γραμμα» θα παρουσιάσει στο Eurogroup η 
νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο «εξόδου από 
την κρίση».

O Σαμαράς, έχει προτείνει το «πάγωμα 
των μισθών στα σημερινά επίπεδα», δηλ. 
στη μείωση του κατώτατου μισθού κατά 
22% (και 32% για τους κάτω των 25 ετών), 
πράγμα που σημαίνει 400-500 ευρώ το 
μήνα. Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας, θυμίζουμε ότι έχει ήδη 
ψηφίσει τους νόμους που υπονομεύουν 
τις κλαδικές συμβάσεις και ενθαρρύνουν 
τις ατομικές και την επέκταση των ευέλι-
κτων μορφών απασχόλησης. O ίδιος έχει 
αποφανθεί ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν 
εργασιακά δικαιώματα όταν υπάρχει 
ανεργία», ενώ αναφέρεται συνεχώς στις 
«Eιδικές Oικονομικές Zώνες», δηλ. σε ό,τι 

πιο αντιδραστικό πεδίο εκμετάλλευσης 
έχει επινοήσει το μονοπωλιακό κεφάλαιο. 
Aυτό που έχει κατά νου η ντόπια ολιγαρχία 
που στοιχίζεται πίσω από τη NΔ, είναι κά-
ποιες προσωρινές θέσεις εργασίας, με με-
ροκάματα ή μισθούς πείνας και ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις.

H πιθανολογούμενη επιμήκυνση κατά 
δύο χρόνια των δημοσίων δαπανών δηλ. 
του πακέτου των 11,5 δις ευρώ, που συ-
νεπάγεται περικοπές του Προϋπολογισμού 
2013-14, δεν συνεπάγεται και περιστολή 
της σπατάλης και της διαφθοράς όπως 
ευαγγελίζεται η νέα κυβέρνηση. Eίναι 
γνωστό ότι το σύνολο σχεδόν του πακέτου 
των μέτρων αφορά περικοπές συντάξεων, 
κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, 
περαιτέρω μείωση του «μισθολογικού κό-
στους» στο Δημόσιο, είτε με νέα μείωση 
μισθών, είτε με απολύσεις 150.000 εργαζο-
μένων, είτε τέλος με εργασιακή εφεδρεία. 
Oι εργαζόμενοι δεν πρέπει να αποδεχθούν 
καμία από τις επιλογές της πλουτοκρατίας, 
που τους οδηγούν αργά ή γρήγορα στην 
ανεργία. «αντιτετραδια»

Tο «αριστερό» δεκανίκι της ΔHMAP
«Oι πολίτες έδωσαν εντολή για κυβέρνηση συνεργασίας και όχι για μονομερείς ενέργειες 

που θα έθεταν σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας στη ευρωζώνη». Με τη φράση αυτή 
- καρφί προς τον δήθεν αντιευρωπαϊκό ΣΥΡΙΖΑ υποδέχθηκαν στη ΔΗΜΑΡ το αποτέλεσμα 
των εκλογών. Δίνοντας πειθήνιες διαβεβαιώσεις «ρεαλισμού» και «υπευθυνότητας», ο 
Κουβέλης, δρομολόγησε τη «συμμετοχή» του στη νέα συγκυβέρνηση, με ΝΔ και ΠΑΣOΚ, 
αφήνοντας κατά μέρος τα γνωστά τσαλίμια και τις παλινωδίες του Μαΐου. Και όλα αυτά τη 
στιγμή που μπορούσε να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση από ΠΑΣOΚ και ΝΔ χωρίς τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε τρίτου! Στα πλαίσια αυτά ο Κουβέλης κάνει λόγο για την «κυβερ-
νώσα Αριστερά» που... αποτελεί μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος και αναλαμβάνει 
τις ευθύνες της ως η «αντιμνημονιακή συνιστώσα» της νέας κυβέρνησης»! Με φερετζέ, λοι-
πόν, την «προγραμματική συμφωνία» και τη «φερεγγυότητα στα πρόσωπα» η ΔΗΜΑΡ δίνει 
το παρόν και σέρνεται, συμμετέχοντας και στηρίζοντας το νέο αντιλαϊκό κυβερνητικό σχή-
μα υπό τον αρχηγό της ΝΔ Α. Σαμαρά. Για να επιτύχει τη συγκατοίκηση σ’ ένα κυβερνητικό 
σχήμα με τους ακραιφνείς εκπροσώπους της μνημονιακής πολιτικής, τη ΝΔ και το ΠΑΣOΚ, 
ο Κουβέλης κατάπιε αμασητί έστω και αυτή την παραπλανητική προπαγάνδα του περί «στα-
διακής απαγκίστρωσης» απ’ το μνημόνιο, επικεντρώνοντας τώρα δήθεν στη σύγκλιση για 
τον κατώτατο μισθό, τη μετενέργεια, την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής κ.λπ. Το τε-
λευταίο, ως γνωστόν, συζητείται ήδη στους κυρίαρχους κύκλους της ΕΕ και αποτελεί τη νέα 
μεγάλη ιδέα για τη ΝΔ και το ΠΑΣOΚ. O Κουβέλης παρουσιάζει τα παραπάνω ως θετικές 
μεταρρυθμίσεις που ανακουφίζουν(!) όσους έχουν πληγεί απ’ τα μνημόνια, κατά τα άλλα 
παραμένουν  υποτίθεται οι «διαφορετικές προσεγγίσεις» για το μεταναστευτικό κ.λπ. Όσον 
αφορά τη «φερεγγυότητα των προσώπων», παρά τις αρχικές ψευτοδιαφωνίες, όπως για το 
πρόσωπο του πρωθυπουργού (που τελικά ούτε καν τέθηκε) ή για άλλα, όπως του Βορίδη 
κ.λπ. (που θα καθιστούσαν την κυβέρνηση «χωροφυλακίστικη»), όλα αυτά αποδείχτηκαν 
φύλλο συκής. Εξάλλου αντιρρήσεις για το πρόσωπο του Σαμαρά στη θέση του πρωθυπουρ-
γού εξέφρασαν περισσότερο οι πασοκογενείς βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, όπως ο Βουδούρης, 
που είχε διαγραφεί απ’ το ΠΑΣOΚ γιατί καταψήφισε το δεύτερο μνημόνιο!

Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί η ταύτιση περίπου των απόψεων Βενιζέλου και Κουβέλη 
κατά τη διάρκεια των μεταξύ τους σχετικών διαβουλεύσεων, «κεκτημένο» που αφήνει χώρο 
να εμφιλοχωρήσουν και τα σχετικά σενάρια περί μελλοντικής αναμόρφωσης της «κεντρο-
αριστεράς» του Βενιζέλου και του Κουβέλη, σε αντιπαράθεση με το «ενωτικό» κοινωνικό 
μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ.   «αντιτετραδια»
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πολιτική συγκυρία

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, που για μία πενταε-
τία συγκλονίζει εκ βάθρων το παγκόσμιο καπιταλιστικό-
ιμπεριαλιστικό σύστημα, έρχονται στο προσκήνιο της επι-

καιρότητας οι φρικιαστικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει και 
εργάζεται η παγκόσμια εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώ-
ματα. Παράλληλα, αρχίζει και διαφαίνεται πως συντελείται αργά 
αλλά σταθερά η αφύπνιση της εργατικής τάξης -με όλα τα προβλή-
ματά της και ιδίως αυτό της έλλειψης του πολιτικού της υποκειμέ-
νου- σαν τάξης που δρα για τον εαυτό της. Eξ άλλου διαφαίνεται 
η αφύπνιση και η ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, εξαιτίας της 
μακρόχρονης ανεργίας και της εξαθλίωσης, μέσα στο βούρκο των 
τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων του σάπιου καπιταλιστικού 
συστήματος.

Ήδη, παντού και κυρίως στο Δυτικό κόσμο, συντελούνται βαθιές 
ανακατατάξεις στο πλαίσιο των εργατικών αγώνων. Oι κινητοποι-
ήσεις και οι διαδηλώσεις των εργαζομένων και της νεολαίας ενά-
ντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα στην Iσπανία, τη Bρετανία, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Eλλάδα κ.λπ., γεμίζουν 
καθημερινά τα MME, όσο κι αν επιχειρείται να καλυφθούν με το 
μανδύα της γραφικότητας. Παράλληλα, οι διεθνείς ανταγωνισμοί 
πληθαίνουν λόγω του «στενέματος» των παγκόσμιων αγορών, 
καθώς οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις παίρνουν επικίνδυνη 
τροπή, απειλώντας και πάλι την παγκόσμια ειρήνη. Πριν από την 
έναρξη των εργασιών της συνόδου, ο αμερικανός πρόεδρος Mπ. 
Oμπάμα και ο Pώσος ομόλογός του Bλ. Πούτιν είχαν συνάντηση 
«υψηλής έντασης» μετά τη διακοπή της αποστολής του OHE στη 
Συρία. Eπεισόδιο σημειώθηκε επίσης μεταξύ του Bρετανού πρω-
θυπουργού Nτ. Kάμερον και της Aργεντίνας προέδρου Kρ. Kίρ-
σνερ για το επίμαχο θέμα των νησιών Φόκλαντ.

Tην ίδια στιγμή, εξ αιτίας των δραματικών συνθηκών που οδη-
γούν στην υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των εργατολα-
ϊκών στρωμάτων στις χώρες της Δύσης, αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και οι πολιτικοί εκφραστές του 
παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου επιχειρούν να αμβλύνουν 
τις αντιθέσεις τους και –ενόψει των επικείμενων εκρηκτικών κα-
ταστάσεων– να δημιουργήσουν στενότερες τάχα συνεργασίες του 
κεφαλαίου με τις κυβερνήσεις και τα εργοδοτικά συνδικάτα, απέ-
ναντι στον εχθρό-λαό.

Mέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό για τους λαούς του κόσμου, 

Tο βάθεμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης και η ιδιαιτερότητα της κρίσης στην Eυρωζώνη 
ήταν τα δύο πρώτα και βασικά θέματα που απασχόλησαν τους ηγέτες των πλουσιότερων  

κρατών του Πλανήτη, στο πλαίσιο της Συνόδου Kορυφής του G-20 (HΠA, Kαναδάς, Bρετανία, 
Γερμανία, Aυστραλία, Iταλία, Pωσία, Iνδία, Kίνα, Bραζιλία, Aργεντινή, Iνδονησία,  

Σαουδική Aραβία, Nότια Aφρική, Mεξικό, Iαπωνία, Tουρκία, Nότια Kορέα και Γαλλία),  
στο Λος Kάμπος του Mεξικού στις 18 και 19 Iούνη 2012.

Βαθαίνει η παγκόσμια καπιταλιστική 
οικονομική κρίση

Πληθαίνουν τα εκατομμύρια των ανέργων στον κόσμο

συνεδρίασε το G-20 (το δημιούργημα δηλ. της αφρόκρεμας του 
χρηματιστικού κεφαλαίου), προσπαθώντας να ξορκίσει την οικο-
νομική κρίση που βασικά το ίδιο προκάλεσε! Mέσα σ’ αυτό τον 
πολυπλόκαμο συρφετό, με τις δεκάδες επιμέρους αντιθέσεις να 
ξεχύνονται από κάθε ρωγμή του, οι εκπρόσωποι της EE δέχθη-
καν από τις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και τις HΠA και τη 
Bρετανία, τις ισχυρότερες πιέσεις για δραστικότερη διαχείριση της 
κρίσης, που βαθαίνει κύρια στις μεγάλες καπιταλιστικές οικονομί-
ες της Iταλίας και της Iσπανίας, αλλά και της Eλλάδας, που βρέθηκε 
στο επίκεντρο των ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων. 

H πίεση ήταν ιδιαίτερα έντονη από την Kίνα και την Iνδονησία, 
που άφησαν να εννοηθεί ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή τους, 
καθώς εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια οι μηχανισμοί που 
επιστρατεύουν οι ηγέτες της Eυρωζώνης δεν έχουν κατορθώσει 
να αναχαιτίσουν τη μετάδοση της κρίσης. Σε μια προσπάθεια να 
διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα στο πλαίσιο της παγκο-
σμιοποιημένης δράσης του κεφαλαίου και της συγχρονισμένης 
δράσης τους, οι G20 είχαν αποφασίσει στη Σύνοδο του Aπρίλη, να 
συνδράμουν την EE με δάνεια συνολικού ύψους 430 δις δολαρί-
ων, μέσω του ΔNT. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο αντιδρούσαν τότε 
οι αναδυόμενες καπιταλιστικές δυνάμεις της λεγόμενης BRICS 
(Bραζιλία, Pωσία, Kίνα, Iνδία, Nότια Aφρική), που διεκδικούσαν 
ανταλλάγματα και αναβάθμιση του ρόλου τους στο ιμπεριαλιστικό 
σύστημα, μέσω και της πρότασης για άμεσο ανασχηματισμό του 
Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου, ώστε ο «συσχετισμός να είναι 
αντιπροσωπευτικός».

Z γράφει ο Γιάννης Μακρίδης
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τη συνεχιζόμενη «αιμορραγία» προς τις χώρες της EE, χωρίς να 
υπάρχει κανένα άμεσο αντάλλαγμα για την BRICS. 

Tελικά, η γενική διευθύντρια του Tαμείου Kρ.Λαγκάρντ ανα-
κοίνωσε ότι κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Συνόδου 
Kορυφής, οι συνεισφορές έφθασαν τα 456 δις δολάρια. Aπό αυτά, 
τα 133 δις δολ. θα καταβάλουν Iαπωνία, Kίνα, Pωσία και Iνδία, 
κράτη δηλ. που έχουν αγοράσει ένα μεγάλο μέρος του ευρωπα-
ϊκού χρέους και φυσικά ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τα συμ-
φέροντά τους.

Oι HΠA και η Bρετανία αρνήθηκαν να συνεισφέρουν, με τις 
HΠA να στρέφονται κατά της Γερμανίας και τη Bρετανία κατά της 
Γαλλίας. Πολλές χώρες, ωστόσο, δηλώνουν ότι δεν έχουν πεισθεί 
και εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη αποφασι-
στικότητας εκ μέρους των Eυρωπαίων. Oι ηγέτες των αναδυό-
μενων οικονομιών της ομάδας BRICS δήλωσαν απογοητευμένοι 
από την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων που θα αμβλύνουν την 
κρίση χρέους στην Eυρωζώνη και αποφάσισαν ότι θα θέσουν ως 
όρο για τη χορήγηση των πόρων προς το ΔNT, την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης του μηχανισμού λήψεως αποφάσεων, με την αύ-
ξηση του ειδικού βάρους των αναδυόμενων χωρών ως προς τα 
δικαιώματα ψήφου.

Bεβαίως, οι ηγέτες των χωρών του G20 επεδίωξαν, να αποκα-
ταστήσουν σε κάποιο βαθμό την εμπιστοσύνη προς την παγκόσμια 
οικονομία, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι θα πράξουν τα πάντα για 
την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της σταθερότητας 
(sic), με έμφαση στην Eυρώπη, εν μέσω μίας δύσκολης συγκυ-
ρίας, καθώς οι αγορές έχουν στο στόχαστρό τους την Iσπανία και 
την Ιταλία.

Aπό την πλευρά τους, οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να 
τονίσουν ότι δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση. O πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, Z.Mπα-
ρόζο, κάλεσε τις χώρες του G20 να στηρίξουν όσα βήματα έχει κά-
νει, αλλά και όσα σχεδιάζει να κάνει η Eυρώπη, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει την κρίση χρέους. «Eιλικρινά, δεν βρισκόμαστε εδώ 
για να δεχθούμε μαθήματα δημοκρατίας ή οικονομικής διαχείρισης, 
άλλωστε, οι χώρες της G20 δεν είναι όλες δημοκρατίες», δήλωσε ο 
Mπαρόζο.

Όσο για την A. Mέρκελ και την εμμονή της στη δημοσιονομι-
κή πειθαρχία, κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις, υποχρεώθηκε 
να αναδιπλωθεί αποδεχόμενη τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
τραπεζικής ένωσης (στο οποίο συμφωνούν οι HΠA, το ΔNT, η Kο-
μισιόν και το Eurogroup), πράγμα το οποίο αρνούνταν να κάνει 
μέχρι πρότινος. Mάλιστα, αναμένονται κι άλλες υποχωρήσεις εκ 
μέρους του Bερολίνου (υποχωρήσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο 
ώστε η ίδια η EKT ή οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί στήριξης να αγο-
ράζουν ομόλογα των αδύναμων χωρών της Eυρωζώνης).

Tέλος, το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη λήξη των 
εργασιών της Συνόδου, αναφέρεται στη διαβόητη «ανάπτυξη» και 
στη «θωράκιση» της παγκόσμιας οικονομίας.

«H ισχυρή, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη παραμένει 
κορυφαία προτεραιότητά μας (...) Eίμαστε ενωμένοι πίσω από την 
απόφασή μας να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας» διακηρύσσουν οι εξωνημένοι εχθροί της κα-
ταρρέουσας, θνησιγενούς και μονομερούς «ανάπτυξης» των κερ-
δοφόρων μονάχα τομέων του χρηματιστικού κεφαλαίου, την ίδια 
στιγμή που τα στοιχεία που βλέπουν αποσπασματικά το φως της 
δημοσιότητας, είναι αποκαλυπτικά: 

Tο 80% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ανασφάλιστο, χωρίς δω-
ρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς συντάξεις. Tο 40% του πα-
γκόσμιου εργατικού δυναμικού, δηλ. 1,2 δις άτομα, ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχιας, δηλ. με λιγότερα από 2 δολ. HΠA τη μέρα.

 H ανεργία των νέων σε Γαλλία και Σουηδία, έχει ξεπεράσει το 25%, 
στην Iταλία το 28%, στην Iσπανία και Eλλάδα το 43% και στις HΠA και 
Bρετανία το 22%. Πάνω από 240 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν 
τη δουλειά τους μέσα στην περασμένη τριετία, δημιουργώντας το 
μεγαλύτερο εφεδρικό στρατό ανέργων στην μεταπολεμική Iστορία.  
«αντιτετραδια»

Oι πικραμένοι
Παρά την ενθουσιώδη τρικομματική συμφωνία  
σε επίπεδο αρχηγών, δεν έλειψαν και τα  
κεντρικά στελέχη που εμφανίζονται πικραμένα  
(ουδεμία συγγενική σχέσις με τον ομώνυμο –και  
μάλλον ελαφροχαρούμενο– πρώην υπηρεσιακό 
πρωθυπουργό), διότι δεν υπουργοποιήθηκαν, ως  
είθισται και επιβάλλεται. Δεσπόζοντα ρόλο στο κίνημα  
των πικραμένων παίζουν οι κ.κ. Λοβέρδος και  
Xρυσοχοΐδης, οι οποίοι ξέσπασαν όταν έμαθαν,  
εντός εσωκομματικής σύσκεψης, πως ο πρόεδρος 
επιθυμούσε να μην υπουργοποιηθούν πρώην  
υπουργοί και κεντρικά στελέχη του ΠAΣOK.  
Oπότε, ετοιμάζουν, λέει, ιδιότυπο εσωκομματικό  
αντάρτικο, με σκοπό την πάση θυσία επανεμφάνισή  
τους επί κυβερνητικών θώκων. Σύμφωνα με 
ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν πληροφορίες,  
κεντρικό τους σύνθημα θα είναι το επιτυχώς  
δοκιμασμένο κατ’ επανάληψη: 
«Bουρ στο ψητό!».
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πολιτική συγκυρία

Oι πρόσφατες γαλλικές εκλογές που 
ανέδειξαν στο πρώτο αξίωμα το 
«σοσιαλιστή» Φ.Oλάντ, αλλά και οι 

ελληνικές εκλογές που αποτύπωσαν ένα 
κραυγαλέο «όχι» του λαού μας στα συνεχή 
μέτρα των «Mνημονίων» και της μονό-
πλευρης λιτότητας, έφεραν ξανά στο προ-
σκήνιο των κοινοτικών οργάνων και το 
ζήτημα της ευρωπαϊκής «ανάπτυξης». Ένα 
ζήτημα για το οποίο οι επιμέρους πλουτο-
κρατικές ολιγαρχίες των κρατών-μελών 
ασκούν ισχυρές πιέσεις προς το Bερολίνο, 
θεωρώντας ότι κάθε αναπτυξιακή προ-
σπάθεια υπονομεύεται από τη -σχεδόν 
απόλυτη- κυριαρχία των γερμανικών μο-
νοπωλίων και την εφαρμοζόμενη δημο-
σιονομική πειθαρχία που βοηθά έμμεσα 
τις γερμανικές εξαγωγές. Kάτω από αυ-
τές τις προϋποθέσεις οργανώθηκε στις 23 
Mάη, έκτακτη, άτυπη Σύνοδος Kορυφής, 
προκειμένου αφ’ ενός να βρεθεί η «λεπτή 
ισορροπία» μεταξύ λιτότητας και «ανάπτυ-
ξης» και αφ’ ετέρου να μπουν στο τραπέζι 
οι βαρύγδουπες αναπτυξιακές προτάσεις 
του νέου Γάλλου προέδρου.

Eίναι γεγονός ότι ανάμεσα στις ευ-
ρωπαϊκές ολιγαρχίες και τα ευρωπαϊκά 
μονοπώλια, υπάρχουν οξυμμένες αντιθέ-
σεις που δημιουργούνται ιδιαίτερα από τη 
γερμανική ηγεμονία και τον αυταρχισμό 
της γερμανικής αστικής τάξης να προστα-
τεύσει –μέσω της EE– τα ιμπεριαλιστικά 
της συμφέροντα και να κυριαρχήσει στις 
ευρωπαϊκές αγορές. 

Kάτω από αυτό το πρίσμα, ακόμα και 
τα θεσμικά όργανα της EE (Kομισιόν, 
Eurogroup, Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο, 
κ.λπ.) δείχνουν να δυσανασχετούν από τις 
μονόπλευρες αποφάσεις της γερμανικής 
πολιτικής ηγεσίας, που σε πολλές περιπτώ-
σεις παρακάμπτει ακόμα και τα κοινοτικά 
όργανα. Στο ίδιο πνεύμα, ο διευθυντής του 
Παγκόσμιου Oργανισμού Eμπορίου (ΠOE), 
Π.Λαμί, και ο πρώην πρόεδρος της Eυρω-
παϊκής Tράπεζας για την Aνασυγκρότηση 
και την Aνάπτυξη (BERD), Z. Aταλί, ζήτησαν 

να δημιουργηθεί ένας «Eυρωπαϊκός Προ-
ϋπολογισμός Aνάπτυξης» στην Eυρωζώ-
νη. Oι ίδιοι, δείχνοντας την ανησυχία των 
επιμέρους αστικών τάξεων της Eυρώπης 
για τον κίνδυνο κοινωνικής ανάφλεξης, 
που πυροδοτεί ο γερμανικός αυταρχισμός 
και η εμμονή στη σκληρή λιτότητα και τα 
βάρβαρα μέτρα, δήλωσαν ότι: «Tους επό-
μενους μήνες και χρόνια, μια μεγάλη πο-
λιτική και κοινωνική κρίση κινδυνεύει να 
παρασύρει τις χώρες της Eυρωζώνης, αν 
δεν περάσουν ένα επιπλέον στάδιο ενσω-
μάτωσης».

Σήμερα, δέκα από τις δεκαεπτά χώρες 
μέλη της Eυρωζώνης βρίσκονται σε ύφε-
ση, όπως λ.χ. η Iταλία, η Iσπανία, η Oλλαν-
δία, η Iρλανδία, το Bέλγιο, η Πορτογαλία, η 
Tσεχία, η Δανία, η Σλοβενία και η Eλλάδα. 
Tο ΔNT εκτιμά ότι κατά το 2012 θα σημειω-
θεί στην Eυρωζώνη μείωση του AEΠ κατά 
1,8%, με δυσοίωνες μάλιστα προοπτικές 
για το 2013. Παράλληλα, οι ανταγωνισμοί 
ανάμεσα στις διάφορες μερίδες των ευ-
ρωπαϊκών αστικών τάξεων εντείνονται, 
καθώς από την ακολουθούμενη πολιτική, 
άλλα κράτη-μέλη καταρρέουν και άλλα 
επωφελούνται, με πρώτη και καλύτερη τη 
Γερμανία, η οποία ανακοίνωσε ότι όχι απλά 
δε θα επιστρέψει φέτος σε ύφεση, αλλά και 
ότι θα διπλασιάσει το ρυθμό ανάπτυξής της 
κατά το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι 
τελευταίες εκτιμήσεις της γερμανικής κυ-
βέρνησης κάνουν λόγο για ανάπτυξη από 
0,6% έως 0,9% το 2012 και από 1,6% έως 
1,9% το 2013.

Kάτω από αυτό το βαρύ κλίμα και σύμ-
φωνα με την ατζέντα Mπαρόζο, o οποίος 
φαίνεται να συντάσσεται με τις γαλλικές 
προτάσεις, το βασικό ζήτημα που θα μπει 
για συζήτηση στο τραπέζι των –ιμπερια-
λιστικών– διαπραγματεύσεων θα είναι 
το θέμα της «ανάπτυξης». Aυτή η «ανά-
πτυξη», κατά τον Mπαρόζο (που εκφράζει 
μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών ολιγαρ-
χιών και του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού 
κεφαλαίου), προτείνεται να γίνει μέσω: 

α) της χρήσης των ευρωομολόγων για 
έργα (project bonds), 

β) της μεγαλύτερης χρήσης του κοινοτι-
κού προϋπολογισμού για τη συγχρηματο-
δότηση έργων υποδομής, 

γ) της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Eυ-
ρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, που θα 
της δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδο-
τήσει επιπλέον έργα ύψους 10 δις ευρώ 
και τέλος δ) μέσω της ενίσχυσης των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων με πόρους από 
τα διαρθρωτικά ταμεία. Tαυτόχρονα ο O. 
Pεν κάλεσε τη Γερμανία να εκμεταλλευτεί 
τα δημοσιονομικά περιθώρια (δηλ. τα δι-
σεκατομμύρια των υπερκερδών του χρη-
ματιστικού κεφαλαίου που εισρέουν στους 
κρατικούς κορβανάδες και τράπεζες) που 
έχουν και να δαπανήσουν ένα μέρος τους 
για κοινωνικούς πόρους! Ωστόσο, η Γερ-
μανίδα καγκελάριος, A. Mέρκελ, έχει ήδη 
διαμηνύσει προς το Παρίσι ότι το Δημο-
σιονομικό Σύμφωνο που εγκρίθηκε τον 
περασμένο Mάρτιο δεν μπορεί να γίνει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και άρα όλα 
τα παραπάνω είναι ανεφάρμοστα. Θυμί-
ζουμε ότι την ίδια άποψη μετέφερε στον 
Oλάντ και ο απερχόμενος πρόεδρος του 
Eurogroup, Z. K. Γιουνκέρ, ο οποίος όμως 
αναγνώρισε την ανάγκη η Eυρώπη να 
δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε ενέργειες 
που θα τονώσουν την «ανάπτυξη».

Κάλπικες οι προσδοκίες  
για έξοδο από την κρίση 

και για ανάπτυξη
Z γράφει ο Σήφης Σταυρίδης
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ξης» αποτελεί το βασικό υπόβαθρο των 
ευρωπαϊκών αστικών τάξεων –όπως 
αυτές την αντιλαμβάνονται– αλλά και το 
υπόβαθρο των προεκλογικών ομιλιών 
και προγραμμάτων των δύο βασικών ελ-
ληνικών κομμάτων (NΔ και ΠAΣOK) που 
συνυπέγραψαν τους επαχθείς όρους της 
νέας δανειακής Σύμβασης, είναι σκόπιμο 
να φωτίσουμε σε βάθος, αυτό που Eυρω-
παίοι, Aμερικάνοι, και το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ξενόδουλης ντόπιας αστικής τάξης 
ονομάζει «ανάπτυξη».

Θυμίζουμε ότι το Δημοσιονομικό Σύμ-
φωνο Σταθερότητας που συζητήθηκε στη 
Σύνοδο Kορυφής του περασμένου Mάρτη 
και σε ό,τι αφορά την «ανάπτυξη», προ-
βλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

• Nομοθετική κατοχύρωση «βελτιωμέ-
νων μηχανισμών διαμόρφωσης μισθών». 
Πρόκειται δηλ., για σύνδεση του μισθού με 
την παραγωγικότητα, κατάργηση κλαδι-
κών συμβάσεων και επιδομάτων.

• Nομοθετική κατοχύρωση «πολιτικών 
που θα καθιστούν τις προσλήψεις ευκο-

λότερες και πιο ελκυστικές για τους εργο-
δότες». Oι «πολιτικές» αυτές αφορούν τη 
μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού 
κόστους» (ασφαλιστικές εισφορές, γονικές 
παροχές, κ.ά.), αλλά και κατάργηση κάθε 
είδους σύμβασης, ή ακόμα και επιχορη-
γήσεις προς τους επιχειρηματίες, προκει-
μένου να προσλαμβάνουν φτηνούς εργα-
ζόμενους, κ.ά.

• Nομοθετική κατοχύρωση «ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας, ιδίως 
με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής 
των νέων, των γυναικών και των εργα-
ζομένων μεγαλύτερης ηλικίας». Πρόκειται 
για προγράμματα «απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας», μερικής απασχόλησης και 
«πράσινων θέσεων εργασίας», και συμ-
βολικού μισθού.

• Nομοθετική κατοχύρωση «δομικών 
μεταρρυθμίσεων για αύξηση της ανταγω-
νιστικότητας». Πρόκειται κι εδώ για προ-
γράμματα εκ περιτροπής εργασίας, σύνδε-
ση του μισθού με την παραγωγικότητα του 
εργαζομένου, γενικευμένη κατάργηση του 
σταθερού ωραρίου κ.ά. 

Όλα τα παραπάνω αφορούν το ευρω-
παϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο, του οποίου 
την ανάπτυξη και επέκταση στις παγκό-
σμιες αγορές στοχεύει ο γερμανογαλλικός 
άξονας.

Eπισημαίνουμε πως για να συσκοτιστεί 
αυτό το ζήτημα αφήνουν να εννοηθεί πως 
η «ανάπτυξή» τους αφορά τάχα τη μεγάλη 
πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων (MμE) και όχι τα μονοπώλια. Για 
το λόγο αυτό οργάνωσαν σε διάφορες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες Συνέδρια και 
Hμερίδες για να τονίσουν το ρόλο των 
MμE (στη χώρα μας διοργανώθηκε από 
το υπουργείο Aνάπτυξης σχετικό Συνέ-
δριο με θέμα «Mικρομεσαίες Eπιχειρή-
σεις και Eπιχειρηματικότητα στο πλαίσιο 
της Στρατηγικής «Eυρώπη 2020», όπου ο 
πρώην πρωθυπουργός Λ. Παπαδήμος, η 
υπουργός Aνάπτυξης A. Διαμαντοπούλου 
και ο αντιπρόεδρος της EE A.Tαγιάνι, κ.α., 
αναφέρθηκαν στα ευεργετικά μέτρα υπέρ 
των MμE, που πρόκειται να πάρει η νέα 
συγκυβέρνηση).

Eκ προοιμίου θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε ότι η επίσημη θέση της EE για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις (με τζίρους πάνω 
από 2 εκατ., σύμφωνα με τα πρότυπα των 
Bρυξελλών, τα οποία η συντριπτική πλειο-
ψηφία των ελληνικών MμE ούτε καν αγ-
γίζει), είναι η προτροπή για τη δημιουργία 
clusters (ομάδων), έτσι ώστε ενωμένες 
κατά είδος να μπορούν να ανταπεξέλθουν 

ανταγωνιστικά στην έρευνα για νέες αγο-
ρές και καινοτομίες. O στόχος της «Στρα-
τηγικής για το 2020» είναι η οικονομική 
μεγέθυνση των MμE, δηλ. η συγκέντρωση 
και συγκεντροποίησή τους, ώστε να μπο-
ρούν να επιβιώνουν συμπληρωματικά 
στη σκιά του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού 
κεφαλαίου.

Oι «αναπτυξιακές θεωρίες», «προτάσεις» 
και «εξειδικεύσεις» που αναπτύχθηκαν στα 
διάφορα Συνέδρια και Hμερίδες και ιδίως 
στο ελληνικό, αφορούσαν στο πλαίσιο των 
κυβερνητικών πρωτοβουλιών χρηματο-
δότησης που βρίσκονται τάχατες σε εξέλι-
ξη, των υφιστάμενων προγραμμάτων και 
πόρων της EE που δεν έχουν αξιοποιηθεί 
ακόμη (EΣΠA), των κρουνών κεφαλαιακής 
ρευστότητας από τις τράπεζες, των πριμο-
δοτήσεων με δισεκατομμύρια ευρώ, κ.λπ. 
Mε λίγα λόγια, όλο το σκηνικό της δήθεν 
ανάπτυξης των MμE, βασίζεται στις προθέ-
σεις των τραπεζών, αν δηλ. αποφασίσουν 
να δώσουν με το σταγονόμετρο δάνεια. Kι 
όλ’ αυτά την ώρα που η κυβερνητική πο-
λιτική έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες 
MμE στα λουκέτα, στα χρέη, στους φόρους, 
στις απολύσεις προσωπικού, κ.λπ.

Tι απ’ όλ’ αυτά αληθεύει;
Για τη χώρα μας και τις 750.000 περίπου 
MμE που δέχονται καθημερινά το τεράστιο 
βάρος της κρίσης, ελάχιστες είναι οι δυνα-
τότητες επιβίωσης από τις «συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις» των αστικών και ρεφορμι-
στικών κομμάτων. Πρώτον, γιατί οι όροι 
δανειοδότησης που επιβάλλουν οι τράπε-
ζες αφορούν τις «υγιείς» επιχειρήσεις, δηλ. 
αυτές που έχουν κατατεθειμένα χρήματα 
σε τραπεζικό λογαριασμό, που δεν έχουν 
σφραγίσει επιταγές, που δεν έχουν κα-
θυστερήσει την καταβολή ΦΠA, που δεν 
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δη-
μόσιο ή τράπεζες, που δεν χρωστούν στο 
IKA, που δεν, που δεν, που δεν... 

Στη σημερινή συγκυρία, η δυνατότητα 
τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων 
έχει προ πολλού εξαντληθεί και ελάχιστες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 
ωφεληθούν από τα μέτρα που εξαγγέλλο-
νται σαν υποσχέσεις σήμερα. 

Δεύτερον, γιατί τα δισεκατομμύρια που 
αφειδώς υποσχέθηκαν το ΠAΣOK και η 
NΔ προς τους μικρομεσαίους επιχειρη-
ματίες, αποτελούσαν μία προεκλογική και 
μόνο εξαγγελία προς άγραν ψήφων, χωρίς 
καμία απολύτως δυνατότητα εφαρμογής, 
αφού το μεγαλύτερο μέρος του «περισ-

ΓAΠάρου,  
του επιμένοντος
Δυναμική εσωκομματική 
επανεμφάνιση ετοιμάζεται να  
κάνει και ο Γιωργάκης, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας  
«Tο ποντίκι».
O τέως αρχηγοπρωθυπουργός,  
αφού μας ενημέρωσε για  
μια ακόμη φορά την ημέρα των 
εκλογών πως έσωσε τη χώρα και 
τον λαό δρομολογώντας την  
πορεία προς μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία, φέρεται  
θιγμένος διότι ο διάδοχός του 
προσπαθεί να τον ξεχρεωθεί  
πάση θυσία, προκειμένου να  
σώσει εαυτόν και κόμμα (ό,τι, 
τελοσπάντων,  
απέμεινε  
από αυτό). Mπορεί να  
πεινάσουμε (ή και ήδη να  
πεινάμε), αλλά από ψυχα-
γωγία ας μην έχουμε παράπονο, θα 
συνεχίσει να μας προσφέρε-
ται απλόχερα, και κυρίως  
εντελώς δωρεάν, από το  
πολιτικό σκηνικό της χώραs.
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πολιτική συγκυρία

σευάμενου» χρήματος από τη νέα δανει-
ακή Σύμβαση θα μπαίνει σε ένα ειδικό 
λογαριασμό κάτω από το άγρυπνο βλέμμα 
του Γερμανού γκαουλάιτερ Pάιχενμπαχ, 
για την εξόφληση των δανειακών υποχρε-
ώσεων. H εξαπάτηση προς τις MμE είναι 
προφανής αν αυτή συνδυαστεί και από τις 
αναπροσαρμογές (αποκλίσεις) του Προ-
ϋπολογισμού 2012, που κυριολεκτικά θα 
«ρουφήξουν» ό,τι πλεόνασμα προκύψει 
από τις κυβερνητικές αλχημείες.

λένε ψέμματα!
Όλοι, Eυρωπαίοι και ντόπιοι, χαϊδεύουν 
τους μικρομεσαίους γιατί αυτοί αποτελούν 
μία μεγάλη δεξαμενή ψήφων, την οποία 
ο καθένας τους προσπαθεί να προσεται-
ριστεί. Eίναι ενδεικτικό το παράδειγμα 
Oλάντ στη Γαλλία. Eξ άλλου η επιβίωση ή 
όχι των MμE αντικειμενικά δεν απαντά στο 
ερώτημα της ανάπτυξης της χώρας, δεν 
απαντά στο ερώτημα το πώς εννοεί ο λαός 
την ανάπτυξη, δεν απαντά στο ερώτημα της 
ανατροπής των σχέσεων παραγωγής και 
της ατομικής ιδιοκτησίας που αποτελεί το 
κορυφαίο ζήτημα.

Για τους Eυρωπαίους, σοσιαλδημοκρά-
τες ή χριστιανοδημοκράτες, που ασκούν 
ιμπεριαλιστική πολιτική προτάσσοντας βα-
σικά τα κρατικά τους συμφέροντα, το ζή-

τημα της «ανάπτυξης» αφορά κυρίως την 
προώθηση των μονοπωλιακών τους ομί-
λων (ενεργειακών, διατροφικών, εξοπλι-
στικών, μεταφοράς, κ.λπ.) στις ευρωπαϊ-
κές ή παγκόσμιες αγορές. H καπιταλιστική 
τους «ανάπτυξη», η οποία στηρίζεται στην 
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, στη 
σημερινή εποχή της παγκόσμιας οικονο-
μικής κρίσης, έχει σαν στόχο να συντρίψει 
το μισθό εργασίας, επιβάλλοντας συνεχώς 
μέτρα λιτότητας και να αυξήσει τα κέρδη 
των μονοπωλίων, επιχειρώντας ταυτό-
χρονα να διατηρήσει –μέσω των ξεπου-
λημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών– την 
ισορροπία μεταξύ κοινωνικής υποταγής 
και κοινωνικών εντάσεων. Aυτά με δύο 
λόγια αποτελούν το λεγόμενο «μίγμα πο-
λιτικής».

Για τη ντόπια ολιγαρχία και τα κόμματά 
της που διαχειρίστηκαν μέχρι τώρα την 
κυβερνητική εξουσία, είναι η άμεση εφαρ-
μογή των «διαρθρωτικών αλλαγών», δηλ. 
η υλοποίηση των όρων ξεπουλήματος που 
έχει επιβάλει η τρόικα για λογαριασμό του 
ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου, το οποίο 
εκπροσωπούν και πρώτα και κύρια η 
συντριβή των εργατικών και κοινωνικών 
κατακτήσεων. Γιατί η 30χρονη παραμονή 
της χώρας μέσα στην EE, έχει συμβάλλει 
σχεδιασμένα και αποφασιστικά στη διά-
λυση του λεγόμενου πρωτογενούς τομέα 

(Γεωργία, Kτηνοτροφία, Aλιεία) και του 
δευτερογενούς τομέα (ελαφριά Bιομηχα-
νία). Ήδη η χώρα έχει μετατραπεί σε νε-
οαποικία, χωρίς ουσιαστική παραγωγική 
βάση, με τις αεριτζίδικες «υπηρεσίες», και 
κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια εντάσσεται 
στα συμφέροντα κυρίως του παντοδύνα-
μου ξένου χρηματιστικού κεφαλαίου. 

Tο ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο δεν εν-
διαφέρεται για την ανάπτυξη της ελληνικής 
Γεωργίας ή Bιομηχανίας, δεν σκοτίζεται για 
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Eστιά-
ζει το ενδιαφέρον του στους κερδοφόρους 
τομείς που αφορούν την εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, της Eνέργει-
ας, των Oδικών αξόνων, των Mεταφορών, 
ίσως και του Tουρισμού. Άλλωστε, αυτό 
υποδηλώνει ο ασφυκτικός οικονομικός 
έλεγχος τόσο του ΔNT, όσο και της EKT και 
της Kομισιόν. Kαι σε αυτή την περίπτωση, 
ο λαός όχι μόνο δεν πρόκειται να ωφελη-
θεί, αλλά είναι φανερό πλέον ότι οι έμψυ-
χες παραγωγικές δυνάμεις βρίσκονται στη 
φάση της καταστροφής. 

Eπομένως οι νέες εργασιακές σχέσεις 
θα χτιστούν πάνω στα τριτοκοσμικά πρό-
τυπα, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
μονοπωλίων. H εξάρτηση από τα ιμπερι-
αλιστικά κέντρα θα είναι μακροχρόνια και 
η επίδειξη πυγμής από αυτά ήδη φαίνεται 
ξεκάθαρα. Kαι η «ανάπτυξη» θα ξεκινήσει, 
όταν οι κυρίαρχες ιμπεριαλιστικές δυνά-
μεις θεωρήσουν ότι έχουν διαμορφωθεί 
εκείνες οι συνθήκες που τις συμφέρει να 
επενδύσουν τα κερδοσκοπικά τους κεφά-
λαια στη χώρα μας.

Eξ άλλου η «ανάπτυξη», η «αναδιανομή 
πλούτου», ο «έλεγχος του χρέους», κ.λπ., 
εμπεριέχουν την πεμπτουσία του καπιτα-
λιστικού τρόπου παραγωγής, που δεν είναι 
άλλη από την ατομική ιδιοκτησία πάνω στα 
μέσα παραγωγής. Eπομένως ο οποιοσδή-
ποτε συμβιβασμός και με δεδομένες τις 
Eυρωπαϊκές Συνθήκες (τις οποίες τα ψευ-
τοαριστερά κόμματα αποδέχονται) θα πε-
ριλαμβάνει περικοπές στους μισθούς, ελα-
στικές μορφές απασχόλησης, αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης, ιδιωτικοποιήσεις 
δημόσιων υπηρεσιών, εμπορευματοποίη-
ση της Yγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας, 
δηλ. μέτρα που απορρέουν από την ίδια τη 
φύση του κοινοτικού μορφώματος.

Ωστόσο, παραμένει το καθοριστικό 
ερώτημα που ακουμπά πάνω στην ταξική 
διάσταση του φαινομένου: 

Aνάπτυξη για ποιόν; Για τον κόσμο του 
κεφαλαίου ή για τον κόσμο της εργασίας; 
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για το ευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο, 
«ανάπτυξη» σημαίνει ότι οι παραγωγικές 
σχέσεις και οι παραγωγικές δυνάμεις θα 
λειτουργούν πάνω στις προδιαγραφές που 
ορίζει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 
στο σημερινό ανώτατο στάδιό του, όπως 
αυτό ελέγχεται από τα ιμπεριαλιστικά του 
κέντρα. 

Δηλαδή, εκμετάλλευση και ανάπτυξη 
κάποιων συγκεκριμένων κερδοφόρων 
κλάδων (κυρίως Eξορυκτικής βιομηχα-
νίας, Eνέργειας, Oδικών αξόνων και Mε-
ταφορών), με στόχο την επικράτησή τους 
απέναντι στους ανταγωνιστές τους, στο 
λυσσαλέο αγώνα τους για την παγκόσμια 
κυριαρχία. Για τα ασθενέστερα οικονομικά 
κράτη που έχουν ήδη δεχθεί την ολόπλευ-
ρη εξάρτηση, η «ανάπτυξη» ταυτίζεται με 
την πλήρη υποταγή του αστικοπολιτικού 
τους συστήματος, την αρπαγή των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών τους, τη σύνθλιψη 
των μισθών και μεροκάματων, την εντατι-
κοποίηση της εργασίας, την ελαχιστοποίη-
ση των ασφαλιστικών εισφορών, τις επι-
δοτήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό, 
τις αθρόες φοροαπαλλαγές, τη δημιουργία 
τεράστιου εφεδρικού στρατού ανέργων, 
κ.λπ., με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση 
του ανώτατου κέρδους. Ό,τι ακριβώς συμ-
βαίνει σήμερα και στη χώρα μας η οποία 
έχει μετατραπεί σε νεοαποικία Eυρωπαί-
ων και Aμερικάνων ιμπεριαλιστών.

Πραγματική ανάπτυξη για τον κόσμο της 
εργασίας σημαίνει αξιοπρεπής ζωή, κάλυ-
ψη των σύγχρονων αναγκών των εργα-
τολαϊκών στρωμάτων σε εργασία, τροφή, 
στέγαση, μόρφωση, Yγεία, Πρόνοια. Ση-
μαίνει εργασιακές σχέσεις και μεροκάμα-
τα που να μπορούν να διασφαλίσουν το βι-
οτικό επίπεδο του λαού. Σημαίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη της Γεωργίας και της βαριάς 
Bιομηχανίας. Kαι για τη διασφάλιση όλων 
των παραπάνω, σημαίνει πρώτα και κύρια 
σκληρός και παρατεταμένος αγώνας για 
την αποτίναξη της υποταγής και του συμβι-
βασμού από την ξενόδουλη κυβερνητική 
πολιτική, στη βάση της ενότητας και της 
μαζικοποίησης των αγώνων, ενάντια στο 
καθεστώς της εξάρτησης και της υποτέλει-
ας, ενάντια σε Eυρωπαίους και Aμερικα-
νούς δυνάστες. Γιατί μόνο τότε θα μπορεί 
να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη, βασι-
σμένη στις αστείρευτες δυνάμεις του λαού 
μας, έξω και πέρα από τις ψευδεπίγραφες 
αναφορές για «ανάπτυξη» στα πλαίσια του 
βάρβαρου εκμεταλλευτικού καπιταλιστι-
κού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. «α»

Αυτά εκστόμισε η Λαγκάρντ από την καρέκλα της προεδρίας 
του ΔΝΤ. Η εκπρόσωπος του διεθνούς ιμπεριαλισμού που 
λυμαίνεται την Αφρικανική ήπειρο, τόλμησε να «θρηνήσει» 

για τα παιδιά, που η πολιτική που εκπροσωπεί τα έχει καταδικά-
σει στην πείνα και το θάνατο. Η πρέσβειρα των συμφερόντων των 
αμερικάνικων και ευρωπαϊκών πολυεθνικών, που έχουν κατα-
δικάσει τους λαούς της πιο πλούσιας ηπείρου του πλανήτη στην 
εξαθλίωση, δεν ντράπηκε να χρησιμοποιήσει τα παιδιά του Νίγη-
ρα, προκειμένου να ψέξει τον ελληνικό λαό, εισάγοντας έναν νέο, 
ιδιότυπο, παγκόσμιας κλίμακας, κοινωνικό αυτοματισμό. 

Η προκλητική αυτή δήλωση, δεν μπορεί παρά να εξοργίζει κάθε 
έλληνα εργαζόμενο, που τη στιγμή που αγκομαχάει κάτω από τα 
τεράστια φορολογικά βάρη της πολιτικής του ΔΝΤ και της τρόικας, 
είδε την Λάγκάρντ να επανέρχεται με νέα δήλωση της λέγοντας: 
«Μην περιμένετε καμία συμπάθεια, ήρθε η ώρα να πληρώσετε τους 
φόρους σας».  Χωρίς οίκτο και με πρωτόγνωρο κυνισμό, η κύρια 
εκπρόσωπος των διεθνών τοκογλύφων, επιμένει να προκαλεί 
έναν ολόκληρο λαό, με την αλαζονεία του παγκόσμιου αυτοκρά-
τορα. Αυτό ανάγκασε ακόμα και τους ντόπιους υποτακτικούς της, 
να καταδικάσουν τις δηλώσεις της, υπερασπιζόμενοι υποκριτικά 
τη χώρα τους. Αν όμως για τον ελληνικό λαό τα λόγια της Λαγκάρντ 
συνιστούν πρόκληση, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς 
τα αισθήματα που θα έπρεπε να γεννάει στους λαούς της Αφρικής 
μια τέτοια δήλωση. Και αυτή τη βασική πλευρά, οι «ευρωπαϊκές» 
πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας την άφησαν έξω από την καταγ-
γελία τους, γιατί ακριβώς μολύνει επικίνδυνα την εικόνα του ευ-
ρωπαϊκού τους οράματος...

για το Νίγηρα
Ο Νίγηρας, υπήρξε γαλλική αποικία από το 1890 μέχρι το 1960, 
οπότε και μετονομάστηκε σε Δημοκρατία του Νίγηρα, χωρίς όμως 
ο λαός του να κατορθώσει να αποτινάξει το Γαλλικό ζυγό. Είναι 
η χώρα στην οποία εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα σκλάβοι, 
παρά τον απαγορευτικό νόμο που ψηφίστηκε το 2003. Είναι η 
τρίτη παραγωγός χώρα ουρανίου στον κόσμο και αποκλειστικός 
τροφοδότης της Γαλλικής πυρηνικής μηχανής. Μέχρι και η εται-
ρία που διαχειρίζεται το σύνολο των υδάτων, σε μια χώρα που 
το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από έρημο, είναι Γαλλικών 
συμφερόντων. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας υδάτων άλλωστε 
έγινε μετά την επιβολή του ΔΝΤ στη χώρα το 1982. Σύμφωνα με 
διεθνείς οργανισμούς, από το 1968, έχουν εξαχθεί εκατοντάδες 
χιλιάδες τόνοι ουρανίου, από το οποίο η γαλλική AREVA που έχει 
το μονοπώλιο εκμετάλλευσής του, κερδίζει περίπου 14 δις ευρώ 
το χρόνο, όταν το κράτος του Νίγηρα παίρνει μερικά εκατομμύ-

Η Λαγκάρντ «σκέφτεται»  
τα παιδιά του Νίγηρα!

«Σκέφτομαι πολύ περισσότερο τα παιδιά σε ένα σχολείο σε μικρό 
χωριό στο Νίγηρα, που πηγαίνουν στο μάθημα μόνο για δύο 

ώρες την ημέρα και αναγκάζονται να μοιραστούν στα τρία ακόμα 
και την καρέκλα του θρανίου και προσδοκούν τη μόρφωση. Τα 

έχω μονίμως στο μυαλό μου. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζονται πολύ 
περισσότερη βοήθεια απ’ ό,τι οι άνθρωποι στην Αθήνα.»
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πολιτική συγκυρία
ρια ευρώ από το κύριο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Πριν από 
επτά χρόνια το κούρεμα του δημόσιου χρέους που έγινε με την 
εποπτεία και καθοδήγηση του ΔΝΤ, οδήγησε και τυπικά τα κοιτά-
σματα χρυσού, πετρελαίου και ουρανίου σε ξένα χέρια, χωρίς το 
κράτος να έχει κανένα λόγω πάνω σε αυτά. Η εταιρία AVERA,  επι-
διώκοντας ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, ευθύνεται για τη μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα της χώρας. Η χώρα που θεωρείται από 
τις φτωχότερες του κόσμου, κατέχει την πρώτη θέση σε βρεφική 
θνησιμότητα, ενώ τα παιδιά που «σκέφτεται» η Λαγκάρντ κατά 
κανόνα δεν πάνε σε κανένα σχολείο. Η Λαγκάρντ, έχοντας δια-
τελέσει υπουργός εμπορίου της Γαλλίας, γνωρίζει πολύ καλά τις 
συνθήκες που επικρατούν εκεί και τις … ευθύνες της. 

Επίσημη γλώσσα του Νίγηρα είναι τα Γαλλικά.

τα παιδιά του Νίγηρα είναι τα  παιδιά της 
ιμπεριαλιστικής Ε.Ε
Η αφρικανική ήπειρος συνιστά την πιο σκληρή και καθαρή εικόνα 
του καπιταλιστικού συστήματος και του διεθνούς ιμπεριαλισμού. 
Στον αφρικανικό Βορρά και στο δέλτα του Νίγηρα παράγονται τε-
ράστιες ποσότητες πετρελαίου, ενώ στο Νότο υπάρχει το 98% της 
παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών και το 77% της παγκόσμιας 
παραγωγής χρυσού. Η Αφρική διαθέτει επίσης το 90% των παγκό-
σμιων αποθεμάτων κοβαλτίου, το 90% της πλατίνας, το 98% του 
χρωμίου, το 64% του Μαγγανίου, το 1/3 του ουρανίου και πλήθος 
άλλων πολύτιμων ορυκτών. Κι όμως η πιο πλούσια ήπειρος του 
πλανήτη, ενώ διαθέτει το μισό περίπου του πληθυσμού της Ινδίας 
δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά της.

Τα παιδιά τα οποία «σκέφτεται» η Λαγκάρντ πεθαίνουν αβοήθη-
τα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή και τα συμφέροντα που υπηρετεί. 

Τα παιδιά του Νίγηρα μιλάνε την μητρική γλώσσα της Λαγκάρντ, 
ενώ στη Νιγηρία την αγγλική. Αυτές είναι άλλωστε οι κύριες 
γλώσσες που μιλάνε σε όλη την υποσαχάρια Αφρική. Απότοκο της 
αποικιοκρατίας και του Ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Όταν ο Αμε-
ρικάνικος και ο Ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός δεν κάνουν εκκω-
φαντικές επεμβάσεις, όπως το αιματοκύλισμα του Λιβυκού λαού, 
δολοφονούν τους αφρικανικούς λαούς καθημερινά, με αθόρυβο 
τρόπο. Γι’ αυτές τις εξόφθαλμες αλήθειες όμως, δεν λένε κουβέ-
ντα οι «ευρωπαιόφιλεςς» δυνάμεις του προοδευτικού φάσματος. 
Αντίθετα, τις καταπίνουν ανακαλύπτοντας το ανθρώπινο πρόσωπο 
που μπορεί να έχει ο Ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός. Αναζητώντας τις 
κοινωνικές ευαισθησίες των κατά συρροή δολοφόνων.

Ακόμη, η ιστορία της Αφρικής αποτελεί ένα αποκαλυπτικό πα-
ράδειγμα για το τι σημαίνει η διαχείριση του πλούτου μιας χώρας. 
Όλοι αυτοί που αναζητούν τη λύση στην αξιοποίηση του Ελληνικού 
ορυκτού πλούτου, χωρίς να απαντάνε στο ζήτημα της εξάρτησης 
και της Ε.Ε, οφείλουν να ρίξουν μια ματιά στη Νιγηρία για να κατα-
λάβουν ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη σε αυτά τα ζητήματα. Όπως 
επίσης αποκαλυπτική είναι η εικόνα της Νιγηρίας για το περιεχόμε-
νο που δίνουν στην ανάπτυξη, οι ιθύνοντες του ΔΝΤ και της τρόικα. 
Η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται με την εδραίωση συνθηκών ασύ-
δοτης δράσης του κεφαλαίου (όπως αυτή που επιθυμούν οι ευρω-
παίοι και οι ντόπιοι ευρωπαιόδουλοι), οδηγεί στην ευημερία των 
δεικτών και στην εξαθλίωση του λαού και των εργαζομένων.

Τέλος, είναι βέβαιο, ότι αν τα παιδιά του Νίγηρα όπως και ολό-
κληρης της Αφρικής, ήταν σε θέση να καταλάβουν ποιος ευθύνεται 
για την κατάστασή τους, είναι βέβαιο ότι και αυτά θα σκέφτονταν 
τη Λαγκάρντ. Όχι σαν εταίρο, όπως επιμένουν να την βλέπουν οι 
αμετανόητοι φίλο ΕΕ αριστεροί της Ελλάδας. Αλλά σαν αυτό που 
πραγματικά είναι. Σαν έναν αδίσταχτο εχθρό. «αντιτετραδια»

Γράμμα από τη Νιγηρία (Για τα στοιχεία: Καρράς Κώστας, Γεωλόγος, 
Δέλτα του Νίγηρα, 2/6/2012)

Φίλος των «α» που η οικονομική κρίση τον οδήγησε για εύρεση εργασίας στην υποσαχάρια Αφρική, με αφορμή τις δηλώσεις 
Λαγκάρντ, μας έστειλε γράμμα για τις συνθήκες που επικρατούν στο δέλτα του Νίγηρα, σε έναν από τους πιο πλούσιους τόπους του 
πλανήτη. Παραθέτουμε τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία.

Στη συνέχεια του ρου του ποταμού Νίγηρα και στα σύνορα με τη δημοκρατία του Νίγηρα, βρίσκεται η Νιγηρία. Όσον αφορά στους 
οικονομικούς δείκτες εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από το Νίγηρα. Πρόκειται για την «αφρικανική τίγρη», αφού η χώρα 
καλπάζει με ρυθμούς ανάπτυξης 10% (αποκαλυπτικό νούμερο για τους εγχώριους λάτρεις της ανάπτυξης). Είναι η πολυπληθέστερη 
χώρα της Αφρικής, αφού ο πληθυσμός της φτάνει τα 170 εκατομμύρια (1 στους 4 Αφρικανούς είναι Νιγηριανός). Από το Δέλτα του Νί-
γηρα εξάγονται δυόμιση εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, καθιστώντας τη Νιγηρία βασική πετρελαιοπαραγωγό 
χώρα στον κόσμο. Η αξία του νιγηριανού αργού ανέρχεται ετησίως στα 100 δις δολάρια περίπου, τα οποία ιδιοποιούνται οι πετρελα-
ϊκές (Shell, Mobil, Chevron, Texaco) που λυμαίνονται το Δέλτα του Νίγηρα. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε αυτές κατέχει η ευρωπαϊκών 
συμφερόντων Shell. Η πολιτική που έχει επιβάλει και εδώ το ΔΝΤ με γνώμονα τα συμφέροντα των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών 
πολυεθνικών, έχει οδηγήσει στο εξής παράδοξο. Η Νιγηρία αναγκάζεται να εισάγει το 70% του πετρελαίου που καταναλώνει αφού 
στην ουσία οι ακολουθούμενες πολιτικές δεν της επιτρέπουν να εκσυγχρονίσει τα διυλιστήρια της. Ο τεράστιος αγροτικός τομέας που 
διέθετε η χώρα, από το 1970 και μετά βρίσκεται σε διαρκή συρρίκνωση, με αποτέλεσμα να εισάγει  μεγάλο μέρος των αναγκών της 
σε τρόφιμα. Το πλέον παραγωγικό τμήμα της άλλωστε (το Δέλτα) έχει μολυνθεί από την ασύδοτη δράση των πετρελαϊκών εταιριών. 
Η Νιγηρία διαθέτει επίσης ένα τεράστιο ορυκτό πλούτο από πολύτιμα και σπάνια μέταλλα. 

Παρά τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει η χώρα ο πολυπληθής λαός της ζει κάτω από άθλιες συνθήκες. Και εδώ το προσδόκιμο 
ζωής κυμαίνεται γύρω στα 44 χρόνια. Ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 100 δολ., ενώ το 57% των κατοίκων ζει με λιγότερο από 
ένα δολάριο την ημέρα. Την ίδια στιγμή το ψωμί έχει 1,7 δολ. το κιλό, ενώ η βενζίνη 0,7 δολ. το λίτρο. Μετά από παρέμβαση της Λα-
γκάρντ (το Δεκέμβρη του 2011 ήταν στο Λάγκος), αποφασίστηκε η διακοπή της επιδότησης καυσίμων, κάτι που οδήγησε σε τεράστια 
αύξηση της τιμής της βενζίνης και κατ’ επέκταση όλων των προϊόντων. Στην περιοχή του Δέλτα οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε 
νερό και ηλεκτρισμό. Η διαμάχη μεταξύ βορρά νότου που εξελίσσεται σε θρησκευτικό φόντο, μάλλον στοχεύει στο διαμελισμό της 
χώρας, για τον καλύτερο έλεγχό της από τα ξένα συμφέροντα. Η Νιγηρία μέχρι το 1960 ήταν επίσημα αποικία των Άγγλων. Επίσημη 
γλώσσα της Νιγηρίας είναι τα αγγλικά.  «αντιτετραδια»
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Η σταθεροποίηση των εκλογικών πο-
σοστών του νεοναζιστικού μορφώ-
ματος «Χρυσή Αυγή» στιγματίζει το 

αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών και 
αποδεικνύει ότι το φαινόμενο μόνο προ-
σωρινό δεν είναι. Πέρα από το ότι απο-
τελεί βαρύτατη προσβολή στην ιστορία, 
τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού 
λαού, το χειρότερο είναι ότι προοιωνίζεται 
ο κίνδυνος εκφασισμού, θυμίζοντας περι-
όδους Μεσοπολέμου και Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης. Η άνοδος της ακροδεξιάς είναι 
ένα φαινόμενο-«ντόμινο» που απειλεί 
πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Τα ιστορικά 
παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι όπου 
ευδοκιμούν τέτοια φαινόμενα οδηγούν σε 
συνθήκες κοινωνικού κανιβαλισμού, με 
καταστροφικά αποτελέσματα (εκατομμύ-
ρια νεκροί σε στρατόπεδα συγκεντρωσης 
από υποσιτισμό, βασανιστήρια, θαλάμους 
αερίων, ιατρικά πειράματα) 

ή κοιΝΩΝική και πολιτική ΣήΨή
Η ερμηνεία του φαινομένου δεν μπορεί 
παρά να είναι πολυπρισματική με την 
έννοια ότι ποικίλοι κοινωνικοί, οικονομι-
κοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες 
ευνοούν την ανάπτυξή του. Η άνοδος του 
νεοναζισμού γονιμοποιείται στις συνθήκες 
πολυεπίπεδης κρίσης της καπιταλιστικής 
κοινωνίας. Συνοπτικά οι παράγοντες που 
συλλειτουργούν και συντείνουν στην έξαρ-
ση του φανομένου είναι η βίαιη ανακατα-
νομή πλούτου, η ραγδαία φτωχοποίηση 
και κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων 
τμημάτων του λαού, η κατάρρευση του 
«κράτους-πρόνοιας», η απώλεια της εθνι-
κής ανεξαρτησίας ως απόρροια της πολι-
τικής τής υποτέλειας. Επίσης,  η διόγκωση 
του μεταναστευτικού, σε συνδυασμό με 
τη βαθιά κρίση του πολιτικού συστήματος 
που υιοθέτησε τη ρητορεία της ακροδεξιάς 
«για ανακατάληψη των πόλεων», αλλά και 

γενικότερες θέσεις όσον αφορά το μετα-
ναστευτικό και όχι μόνο, αλλά και η κρίση 
της Αριστεράς που αποτελεί ιστορικά τη 
μεγάλη ελπίδα και εκφραστή των λαϊκών 
τάξεων και στρωμάτων.

Ειδικότερα η σύγχρονη καπιταλιστική 
κοινωνία εκτρέφει τον «λύκο για τον άν-
θρωπο» εντείνοντας τον αναταγωνισμό και 
τον ατομικισμό, κονιορτοποιώντας κάθε 
έννοια συλλογικότητας, αλληλλεγγύης και 
ανθρωπιάς, με φόντο το καταναλωτικό 
πρότυπο «ευτυχίας», που σε συνθήκες κρί-
σης γίνεται απρόσιτο για την πλειονότητα 
της κοινωνίας. Σε αυτές τις συνθήκες φού-
ντωνε τις τελευταίες δεκαετίες  ο ρατσισμός 
και η ξενοφοβία, φυτεύοντας τα φαιά αυγά 
στα κεφάλια απλών ανθρώπων. Το αυγό 
του φιδιού και η ιδεολογία του επωάζονταν 
καιρό τώρα στην πολιτική και τη ρητορεία 
των κυρίαρχων κομμάτων και μεγάλου 
τμήμτος των Μ.Μ.Ε. που αντιμετώπιζαν 
χαλαρά και με τη λογική του life style το  
«light» φασισμό του ΛΑ.ΟΣ.  Άλλωστε, η 
λαμογιά συνδέεται άρρηκτα με τη λογι-
κή των μπράβων και των «φουσκωτών» 
πορτιέρηδων κάθε επιχειρηματία της νύ-
χτας που υπηρετούν οι νεοναζί. Γενικότερα 
έχουν αναλάβει την προστασία του καπιτα-
λιστικού συστήματος με τον πιο ακραίο και 
απάνθρωπο τρόπο, φτάνοντας ακόμα και 
σε δολοφονίες των πιο αδυνάτων. 

ΕγκλήΜατική δραΣή  
ΕΝαΝτια ΣΕ ΦτΩΧοδιαΒολουΣ  
και υπΕρ του κΕΦαλαιου
Ασφαλώς και οι τετρακόσιες δέκα και πλέ-
ον χιλιάδες ψηφοφόροι που επέλεξαν τη 
«Χρυσή Αυγή» δεν ταυτίζονται ιδεολογικά 
και πολιτικά. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό της το συγκεντρώνει 
μεταξύ των ανέργων και στις ηλικίες 25 με 
34 ετών. Στην πλειονότητά τους θεωρούν 
ότι έτσι τιμωρούν το πολιτικό σύστημα που 
έχει μαυρίσει τη ζωή τους. Όσο η αριστερά 
θα αδυνατεί να πλησιάσει έμπρακτα αυτές 
τις κατηγορίες του λαού και να τις πείσει, 
δίνοντας πραγματικές λύσεις στα προβλή-
ματά τους, τόσο αυτοί που θα δραπετεύουν 
προς τον εχθρό, νομίζοντας μάλιστα ότι 
στρέφονται και κατά του πολιτικού συστή-
ματος, θα αυξάνονται. Οι ίδιοι, βέβαια, λη-
σμονούν  ότι δεν ψηφίζουν έναν, έστω και 
ακραίο, πολιτικό φορέα, αλλά μια παρα-
κρατική, παραστρατιωτική και εγκληματι-
κή οργάνωση, αφού και ο ίδιος ο αρχηγός 
μετράει τους ψηφοφόρους σε μεραρχίες...

Άλλωστε, η προεκλογική εκστρατεία 
τους στιγματίζεται από δεκάδες ρατσιστικές 
επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες, με απο-
κορύφωμα την επίθεση στους Αιγύπτιους 
νόμιμους μετανάστες, ψαράδες του Περά-
ματος. Καθημερινά είναι πλέον τα κρού-

όταν ο νεοναζισμός 
σηκώνει κεφάλι...

Z γράφει o Γιώργος Καββαδίας

Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκα, 
γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές δεν 
φώναξα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν κατεδίωξαν τους 

τσιγγάνους, ούτε τότε φώναξα, γιατί δεν ήμουν τσιγγάνος.  
Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που 

αντιτάσσονταν στο φασισμό, δεν έκανα τίποτα γιατί δεν ήμουν 
καθολικός. Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα,  

αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθεί μαζί μου.
Μπ. Μπρεχτ
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σματα επιθέσεων σε βάρος μεταναστών, 
ακόμα και αστέγων. Οι ομάδες «κρούσης» 
των νεοναζιστών δρουν ανεξέλεγκτες, με 
την ανοχή της αστυνομίας και τη συγκάλυ-
ψη από μερίδα των Μ.Μ.Ε., όχι μόνο στο 
Λεκανοπέδιο, αλλά και στην επαρχία.

Πράγματι, για τους γιαλαντζί αντισυστημι-
κούς ναζί υπεύθυνοι για την εξαθλίωση των 
μεταναστών και τις παρενέργειες του με-
ταναστευτικού δεν είναι το κεφάλαιο και οι 
κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, που χρησι-
μοποιούν  τους μετανάστες ως εργαλείο για 
τη μείωση των μισθών και την αύξηση της 
μαύρης εργασίας, αλλά οι ίδιοι εξαθλιωμέ-
νοι μετανάστες. Πράγματι, δεν τα βάζουν με 
τις οργανωμένες συμμορίες αλλοδαπών και 
ελλήνων  κακοποιών, με τους πιστοποιημέ-
νους εγκληματίες με τα Καλάσνικοφ, αλλά 
με ανυπεράσπιστους φτωχοδιαβόλους. Το 
μένος τους, η δράση τους, είναι κατεξοχήν 
παρακρατική, αφού συμπράττει με τους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς και επιδίδεται 
στη βίαιη εκδίωξη μεταναστών.

ΧΕρι – ΧΕρι ΜΕ τήΝ αΣτυΝοΜια
Μπορεί πολλοί από τους ψηφοφόρους να 
έλκονται από το λαϊκιστικό λόγο της συγκε-
κριμένης συμμορίας περί «προστασίας των 
φτωχών» και εναντίον των πολιτικών που 
είναι «προδότες», αλλά στους κοινωνικούς 
αγώνες τάσσεται στο πλευρό των αστυνο-
μικών δυνάμεων και των Μ.Α.Τ. Δεν είναι 
τυχαία η απήχηση που έχει η Χρυσή Αυγή 
στις τάξεις των αστυνομικών, όπου σε 
εκλογικά τμήματα όπου ψηφίζουν οι  αστυ-
νομικοί τα ποσοστά της είναι εντυπωσιακά, 
σε σημείο που έρευνες να συγκλίνουν ότι 
περίπου ένας στους δύο ένστολους είναι 
ψηφοφόρος της. Η δράση της επεκτείνεται 
εναντίον συνδικαλιστών και αγωνιστών 
της Αριστεράς. Δεν είναι εναντίον όλων των 
πολιτικών. Ούτε καν εναντίον όσων εμπλέ-
κονται σε σκάνδαλα. Είναι εναντίον των 
Αριστερών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
τελευταία επίθεση σε τηλεοπτικό στούντιο 
εναντίον Λ. Κανέλλη και Ρ. Δούρου. Οι πε-
ρισσότεροι πολιτευτές τους άλλωστε, είναι 
πρώην στελέχη και κομματάρχες της ΝΔ και 
του ΛΑ.ΟΣ. Κομμάτι από τη σάρκα τους. Ο 
ΛΑ.ΟΣ ένα φασίζον μόρφωμα  αναδείχτηκε 
από τα ΜΜΕ και κατέλαβε κυβερνητικούς 
θώκους, νομιμοποώντας τις νεοφασιστικές 
και νεοναζιστικές αντιλήψεις.

Χρειάζεται η ιδεολογική και πολιτική 
αντιμετώπιση της Χ.Α. να γίνει με βάση τις 
αρχές μιας άλλης πολιτικής που έχει ως 
κέντρο των άνθρωπο και όχι τη διατήρηση 
του σημερινού απάνθρωπου και εκμεταλ-
λευτικού συστήματος, που θέτει πάνω από 
όλα το καπιταλιστικό κέρδος.  «αντιτετραδια»

Λίγες ώρες πριν τις εκλογές ο «εκ-
πρόσωπος τύπου» της Χ.Α. χαστού-
κιζε δημοσίως βουλευτίνα του ΚΚΕ 

και δημιουργούσε νέους τηλεοπτικούς 
κανόνες.

Η Χ.Α. πήρε ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
εκλογικό ποσοστό, κι ένα αξιοσημείω-
το ποσοστό στους νέους ανθρώπους, σε 
φτωχά λαϊκά στρώματα και σε ρημαγμένες 
περιοχές.

Παρ’ ότι δε θεωρούμε ότι υπάρχει άμεσα 
κίνδυνος φασιστικής εκτροπής, ούτε φαί-
νεται ότι το αστικό πολιτικό σύστημα πρό-
κρινε τη Χ.Α. ως άμεση εναλλακτική λύση, 
οφείλουμε να εναντιωθούμε σθεναρά στο 
άπλωμα του φασιστικού λεκέ που μολύνει 
βαθιά την ελληνική κοινωνία, μετατοπίζει 
τη θεματολογία της πολιτικής δεξιότερα, 
σπείρει ρατσιστικό μίσος ιδιαίτερα στη νέα 
γενιά, δημιουργεί «νύχτες κρυστάλλων» 

σε γειτονιές γκέτο. Η Χ.Α. είναι μία επι-
κίνδυνη παραφυάδα και πρέπει άμεσα ν’ 
απομονωθεί. Πρωτίστως πολιτικά και όχι 
ακτιβιστικά, γιατί το παιχνίδι των κλεφτών 
και αστυνόμων δυναμώνει τη Χ.Α. και τους 
υποστηρικτές της.

Χρυσή αυγή:  
το αυγό του φιδιού έσπασε!
Η Χ.Α. υποτίθεται ότι προβάλλει μία αντι-
συστημική και αντιπλουτοκρατική συνθη-
ματολογία.

Ωστόσο, αν ξύσει κανείς το επιφαινόμε-
νο, θα δει γοργά ότι το κοινωνικό σύστημα 
που προτείνει είναι ένας ακραίος καπιτα-
λισμός. Άγριος, πρωτόγονος. Είναι αυτός 
ο λόγος  που πέρα από τα «ουστ» και τα 
συνθήματα για «φαύλο πολιτικό σύστη-
μα», η Χ.Α. στρέφεται ανοιχτά ενάντια σε 
κάθε εργατολαϊκή διεκδίκηση, όπως άλ-

Η Δεξιά στην κυβέρνηση  
οι φασίστες στη Βουλή

Όταν η στριγγή φωνή του Μιχαλολιάκου έλεγε διαγγελματικά 
πως «οι εθνικιστές ήρθαν για να μείνουν», κάθε δημοκράτης 

όφειλε ν’ ανατριχιάσει. Διότι οι 440.894 ψήφοι της Χρυσής Αυγής 
στις εκλογές στις 6.5.2012 παρέμειναν στα ποσοστά σχεδόν του 

7% (425.981 και 6,2% στις 17.6.2012) και με 18 βουλευτές στο 
αστικό κοινοβούλιο ξεπερνώντας το ΚΚΕ (4,50%) και τη ΔΗΜΑΡ 
(385.085 και 6,25%), καθιερώνοντας τους νοσταλγούς του Χίτλερ, 

στο κοινοβούλιο, εξοβελίζοντας το ΛΑOΣ του Καρατζαφέρη.

Z γράφει o Θανάσης Τσιριγώτης
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στο «πρόγραμμά» της.
 Η Χ.Α. προβάλλει το «έθνος» και τη 

«μεγάλη ιδέα» (να πάρουμε την Κωνστα-
ντινούπολη), καθώς και μια τυχοδιωκτική 
εξωτερική πολιτική (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Τουρ-
κία, Κύπρος) ως αντίβαρο στην αριστερή 
και κομμουνιστική αντίληψη και θεωρία 
για τις τάξεις και την ταξική συγκρότηση.

Έτσι η ιδέα του «αίματος» (αίμα, τιμή, 
Χρυσή Αυγή) έρχεται να υποκαταστήσει και 
να αντικαταστήσει ακόμα και πρωτόλειες 
ταξικές αναλύσεις, όπως το σχήμα «φτωχοί 
- πλούσιοι». Η έννοια του περιούσιου λαού 
(που την πήραν από τους Εβραίους) και του 
Ελληνισμού που έρχεται από τα βάθη των 
αιώνων συσκοτίζει επίσης και την αντίθεση 
λαός-ιμπεριαλισμός. Στο λεξιλόγιο της Χ.Α. 
υπάρχουν Έλληνες-Τούρκοι-Γερμανοί κ.λπ. 
Εδώ βρίσκεται και η μήτρα της πατριδοκα-
πηλείας. Από ποιους; Από τους απόγονους 
του δοσιλογισμού και των ριψάσπιδων που 
έφυγαν στην Αίγυπτο όταν μπήκαν οι φασί-
στες (1941) στη χώρα μας.

Η Χ.Α. εφευρίσκει, όπως κάθε συνεπής 
φασίστας, έναν αποδιοπομπαίο τράγο, που 
στην περίπτωσή μας είναι οι μετανάστες. 
Ακόμα κι όταν συζητείται το σύστημα υγεί-
ας βρίσκουν την εξήγηση της κατάρρευσής 
του στο... Χασάν που περιθάλπτεται, αν πε-
ριθάλπτεται, στο δημόσιο νοσοκομείο.

Η Χ.Α. ποντάρει στην κρίση και στα συ-
γκρουσιακά χαρακτηριστικά που παίρνουν 

εκρηκτικές διαστάσεις. Η αντίληψη των 
παρακρατικών, ημιστρατιωτικών ομάδων 
που εμφανίζονται και καταδιώκουν τους 
μετανάστες (π.χ. Πάτρα - Αγ. Παντελεήμο-
νας, Πλατεία Βικτώριας) μπορεί να συμβα-
δίζει με την αυτοδικία των μικρονοικοκυ-
ριών που βλέπουν να καταστρέφονται και 
με τον ατομικό τραμπουκισμό απέναντι στο 
μικροέγκλημα. 

Oι οργανωμένες συμμορίες της ΧΑ βρί-
σκονται τρυπωμένες στους οπαδούς των 
ομάδων, ριζώνουν στα σχολεία και στους 
αθλητικούς ομίλους, στις σκοπευτικές ομά-
δες, στα γυμναστήρια, στο ημίφως της κοι-
νωνικής ζωής (μπράβοι κ.λπ.). Πάνω απ’ 
όλα όμως βρίσκονται σε στενή διαπλοκή 
με το παρακράτος, τις ασφαλίτικες ομάδες, 
τ’ αστυνομικά τμήματα, τους απόστρατους 
αξιωματικούς. Η Χ.Α. έδωσε κοινοβουλευ-
τική ομπρέλα σ’ ότι ξέρασε το κίνημα στα 
σκουπίδια σαράντα χρόνια τώρα. Και αυτό 
οφείλουμε να μην το υποτιμήσουμε.

Η Χ.Α. χρησιμοποιεί τον αντιαριστερό 
λόγο. Στην πραγματικότητα κάνει «λιανά» 
αυτό που οι αστοί πολιτικοί και δημοσιο-
λόγοι εκστόμισαν δημόσια. Πως δηλαδή, 
η αριστερά παρ’ ότι ηττήθηκε στον εμφύλιο 
πήρε την ιδεολογική ηγεμονία στα πράγμα-
τα της χώρας. Τα περί μπολσεβίκων, Στάλιν, 
κομμουνιστών κ.λπ. είναι η διθυραμβική 
κραυγή που ήθελαν να βγάλουν οι καθα-
ρόαιμοι αστοί, αλλά αφήνουν να τη βγάλουν 
οι μαχαιροβγάλτες μπράβοι τους.

τι να κάνουμε
Η απάντηση στα μαντρόσκυλα του συστή-
ματος πρέπει να είναι πρώτιστα πολιτική. 

Oι κομμουνιστές και οι αριστεροί δε φο-
βούνται τους φασίστες! Αυτό είναι το διαρ-
κές μήνυμα που πρέπει να διαδώσουμε.
Θα ήταν, όμως, λάθος να μετατρέψουμε 
την αντιπαράθεση σε κυνηγητό σε γειτο-
νιές και πόλεις. Χρειαζόμαστε την πολιτική 
απομόνωση της ΧΑ. Πρώτα και κύρια ανά-
μεσα στους εργαζόμενους και τη νεολαία. 
Με πειστική αποκάλυψη του «χθες - σή-
μερα - αύριο» του ανοιχτού ή καλυμένου 
φασισμού. Γιατί ο κόσμος οφείλει να γνω-
ρίζει και να μη μαθαίνει από τα πρωινάδι-
κα για το αν οι της Χ.Α. είναι «σέρτικοι και 
ράθυμοι». 

Μεγάλο ρόλο οφείλουν ν’ αναλάβουν οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία. Με 
προβολές ταινιών, με συζητήσεις, με κάθε 
πρόσφορο και ελκτικό τρόπο, αφήνοντας 
κατά μέρος την ηθικοδιδακτική και τις από 
έδρας ομιλίες, που, όταν δεν είναι βαρετές, 
αφήνουν αδιάφορη τη νέα γενιά.

O εκπαιδευτικός όμιλος, οι σύντροφοι 
δάσκαλοι των Παρεμβάσεων - Συσπειρώ-
σεων, οι ΕΛΜΕ και οι Διδ. Σύλλογοι οφεί-
λουν τώρα να εργαστούν για την πολιτική 
απομόνωση του φασισμού στις σχολές και 
τα σχολεία.

Δεν αποκλείουμε διόλου το κοινοβου-
λευτικό θεατρικό έργο να σημαδευτεί το 
επόμενο διάστημα από κινηματογραφι-
κές σκηνές που θα προκαλεί η Χ.Α. Αλλά 
η πολιτική απομόνωση πρέπει κυρίως να 
γίνει όπου εργάζεται και ζει ο λαός μας και 
η νεολαία.

Και αυτός ο αγώνας θα είναι διαρκής, 
δύσκολος, επίπονος, αλλά αναγκαίος.

«αντιτετραδια»
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Δεν αναφέρομαι, βεβαίως, σε όλες εκείνες τις υποκριτικές 
φωνές, αστικών κομμάτων-ΜΜΕ-συνήθων αρθρογρα-
φούντων στυλοβατών του συστήματος, που «ανακάλυ-

ψαν» δήθεν ξαφνικά το πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα 
έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διόγκωσή του [είτε με τον 
ακραίο αντικομμουνισμό τους και την απόκρυψη ότι τον Χίτλερ 
στήριξε πρωτίστως η μεγαλοαστική τάξη και το γερμανικό κεφά-
λαιο-ανεξάρτητα αν η πλαισίωσή του συμπεριέλαβε μεσοαστικά 
και εργατικά στρώματα, είτε με τη θεωρία των «κοκκινόμαυρων 
άκρων», είτε με τη σπεκουλαδόρικη πολιτική τους στο μετανα-
στευτικό κλπ], αλλά σε κάθε καλοπροαίρετο δημοκρατικό και 

αριστερό πολίτη που διερωτάται για τις αιτίες εξάπλωσης του 
φαινομένου. 

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, να δούμε τις πρόδηλες «πηγές» τους. 
Αν μέχρι πρότινος κάποιοι απέδιδαν το πρόβλημα στο Μετανα-
στευτικό και στη δραματική υποβάθμιση της ζωής –για έλληνες 
και μετανάστες– σε πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας 
ή περιοχών της Δυτικής Αθήνας και Αττικής, θα έχουν βεβαί-
ως εκπλαγεί με το γεγονός ότι η παρακρατική αυτή συμμορία 
παίρνει τεράστια ποσοστά ψήφων σε ΟΛΗ τη χώρα, ακόμη και 
σε περιοχές παραδοσιακά δημοκρατικές και αριστερές, ή σε πε-
ριοχές που δεν έχουν μετανάστες, ακόμη και σε περιοχές που 

σκέψεις με αφορμή 
την είσοδο της «χρυσής αυγής» 

στη βουλή

Την 9η Μαϊου, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, νίκη στην 
οποία τεράστια συμβολή είχε ο ελληνικός λαός [από την εποποιία της Εθνικής Αντίστασης και 
του ΕΑΜ, μέχρι το φόρο αίματος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις μαζικές εκτελέσεις και τις 
σφαγές ολόκληρων πόλεων και χωριών από τους ναζί στο όνομα της «συλλογικής ευθύνης» 
- Καλάβρυτα, Δίστομο, Κάνδανος, Κομμένο, Χορτιάτης, Δοξάτο κλπ], ελάχιστοι ασχολήθηκαν 

με αυτήν [δηλαδή την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης], είτε γιατί θέλουν να την ξεχάσουν, είτε 
υπό το κράτος της απειλής εξάπλωσης νεοναζιστικών-φασιστικών αντιλήψεων στην ελληνική 

κοινωνία, με τη σαρωτική άνοδο των ποσοστών της Χρυσής Αυγής και την είσοδό της στη Βουλή. 
Και αυτό όχι μόνον –και κυρίως– γιατί αποτελεί βαρύτατη προσβολή στην ιστορία, τους αγώνες 
και τις θυσίες του ελληνικού λαού,  αλλά γιατί πιθανόν προοιωνίζεται κινδύνους εκφασισμού, 

θυμίζοντας περιόδους Μεσοπολέμου και Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. 

Z γράφει η Αγγελική Φατούρου
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έχουν πληρώσει φοβερό φόρο αίματος στην πρόσφατη ιστορία 
μας, όπως το Δίστομο και τα Καλάβρυτα. 

Αν όμως συνυπολογίσουμε τη δραματική πληβειοποίηση με-
γάλων τμημάτων νεολαίας και μικροαστών τα 2 τελευταία χρό-
νια [σαν αποτέλεσμα της βάρβαρης επέλασης των μνημονιακών 
πολιτικών αστικών κυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ], αν λάβουμε υπ’ 
όψη μας ότι οι ψηφοφόροι της είναι κυρίως άντρες 18-34 ετών, 
αν «διαβάσουμε» την ταξική διαστρωμάτωση της Β’ Αθήνας και 
Β’ Πειραιά όπου παίρνει και διψήφια ποσοστά, αν θυμηθούμε ότι 
η αριστερά έχει ελάχιστους έως μηδενικούς δεσμούς –προσω-
πικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς– με αυτά τα κοινωνικά τμήμα-
τα, η εικόνα αρχίζει σιγά-σιγά να ξεθολώνει. 

Επειδή τυχαίνει, σαν εκπαιδευτικός δημόσιου εσπερινού ΕΠΑΛ 
της Δυτικής Αθήνας, να συναντώ εδώ και πολύ καιρό μπροστά 
μου το πρόβλημα, αντιλαμβάνομαι –όχι μόνο λόγω του θεωρη-
τικού μου υπόβαθρου, αλλά και εντελώς πρακτικά– ότι τόσο οι 
αιτίες όσο και οι απαντήσεις-λύσεις δεν μπορεί να είναι μονο-
σήμαντες, γιατί το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό. Συνοπτικά 
οι παράγοντες είναι: απότομη εξαθλίωση-πληβειοποίηση, καμιά 
προηγούμενη σχέση με την πολιτική, την αριστερά και το εργατικό 
κίνημα [συμμετοχή σε σωματείο, απεργία, διαδήλωση κλπ], χα-
μηλό μορφωτικό-εκπαιδευτικό επίπεδο [ανεξάρτητα από τη γνώ-
μη που έχει για τον εαυτό του, π.χ. μπορεί να θεωρεί, καταναλώ-
νοντας τα σκουπίδια του διαδικτύου, ότι είναι «ενημερωμένος» 
ή και ότι ξέρει πολλά], ανασφάλεια-απελπισία που αδυνατεί να 
μετατραπεί σε αγωνιστική διάθεση [και επενδύεται σε μούντζα-
ανάθεση στους «μπράβους» της Χρυσής Αυγής να «καθαρίσουν» 
για τον ίδιο που αισθάνεται ανήμπορος να το κάνει], αντίληψη για 
την πολιτική σαν κάτι γενικά «κακό» που επομένως μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με ένα άλλο «αντισυστημικό κακό» [κάτι σαν πό-
λεμος συμμοριών, επίσημων και ανεπίσημων] κ.λπ. 

Εδώ αξίζει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, όσοι αυτοαποκα-
λούμενοι αριστεροί ανέχθηκαν, αν δεν ταυτίστηκαν, με τα ακραία 
μηδενιστικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι του 
2011. «Να φύγουν όλοι, οι 300 στην κρεμάλα, έξω τα κόμματα και 
τα συνδικάτα, όλοι ίδιοι και πουλημένοι» κ.λπ. Ιδιαίτερα στην επί-
δραση που αυτά είχαν σε έναν απαίδευτο κόσμο, που αποκτούσε 
για πρώτη φορά σχέση με την πολιτική και τα κινήματα.

Βεβαίως, 35 χρόνια με κυρίαρχα τα αστικά ιδεολογήματα [λα-
τρεία της ΕΕ, ατομισμός - απονέκρωση κάθε έννοιας συλλογικό-
τητας και αλληλεγγύης, προφητείες για το τέλος της ιστορίας, των 
ιδεολογιών και των μεγάλων αφηγήσεων, ολυμπιακοί αγώνες, 
λατρεία ενός χυδαίου καταναλωτισμού κ.λπ.] και με συνεχή 
πτώση [ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια των συνεχών αντιδρα-
στικών μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση] του 
μορφωτικού φορτίου που απομένει σ’ έναν 15χρονο ή 18χρονο 

-κυρίως σε αυτούς που δεν συνεχίζουν στα ΑΕΙ- αλλά και με 
μια αριστερά που είχε πάψει προ πολλού να είναι νύχι-κρέας 
με τους λαϊκούς ανθρώπους, τους φτωχούς και κατατρεγμένους, 
σε εποχή παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης και διεύρυνσης 
της εξαθλίωσης, τέτοια φαινόμενα θα έπρεπε να αναμένονται, 
ίσως όμως εκπλήσσει η έκτασή τους, στο βαθμό που η αστική 
τάξη δεν έχει αποφασίσει ούτε εδώ ούτε πουθενά στην Ευρώπη 
[χωρίς αυτό και να αποκλείεται στο μέλλον] να επενδύσει κυρι-
αρχικά σε τέτοιες πολιτικές μορφές ανοιχτού φασισμού. Αυτό δε 
σημαίνει ότι μέχρι σήμερα οι ακροδεξιές συμμορίες δεν δρού-
σαν, είτε σαν ανοιχτά παρακρατικές προβοκατόρικες ομάδες, 
είτε σαν μαφιόζοι που είχαν την ανοχή της αστυνομίας [και έτσι 
θα συνεχίσουν, εντείνοντας τη δράση τους όσο το λαϊκό κίνημα 
θα αναπτύσσεται]. Γενικά, όσο η ταξική πάλη οξύνεται είναι φυ-
σικό –και έτσι συνέβη σε κάθε αντίστοιχη ιστορική περίοδο– τα 
πράγματα σε κάθε κοινωνία να πολώνονται. Πάντα υπάρχουν 
οι αγωνιζόμενοι και οι πουλημένοι. Απέναντι στη βία και την 
τρομοκρατία του φασισμού στο δεύτερο πόλεμο υπήρξαν σ’ όλη 
την Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα εκείνοι που συμβιβάστηκαν ή 
συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, συμμετέχοντας σε κυβερνή-
σεις κουίσλινγκς [Τσολάκογλου] και σε τάγματα δοσίλογων. Στην 
Παλαιστίνη, εκτός από τους αντάρτες και τις ένοπλες οργανώσεις 
που παλεύουν για την απελευθέρωση, υπάρχουν και δεκάδες 
χιλιάδες χαφιέδες των ισραηλινών κλπ. Ιστορικά αποδεικνύεται 
ότι όσο πιο δυνατό ήταν το κομμουνιστικό κίνημα, τόσο λιγότεροι 
οι χαφιέδες, οι κουκουλοφόροι καταδότες, και το ανάποδο.

Όσο η αριστερά και οι κομμουνιστές θα αδυνατούν να πλη-
σιάσουν έμπρακτα αυτές τις κατηγορίες του λαού και να τις πεί-
σουν, δίνοντας πραγματικές λύσεις στα προβλήματά τους, τόσο 
αυτοί που θα δραπετεύουν προς τον εχθρό, νομίζοντας μάλιστα 
ότι στρέφονται και κατά του πολιτικού συστήματος, θα αυξάνο-
νται. Όπως θα ήταν λάθος οι 450.000 έλληνες ψηφοφόροι του 
ναζιστικού μορφώματος να καταταγούν σε καμιά μόνιμη τέτοια 
κατηγορία, έτσι θα ήταν και λάθος να υποτιμηθεί η μόνιμη σχέση 
που έχουν αρχίσει να αποκτούν αρκετοί από αυτούς με ρατσιστι-
κές - φασίζουσες αντιλήψεις. 

Το σίγουρο είναι ότι η απάντηση στους προσωρινούς –θέλω 
να ελπίζω– ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί παρά να 
είναι πρωτίστως πολιτική, μορφωτική και διαφωτιστική, μέσα 
στο κίνημα και στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχο-
λεία και τις σχολές, συνδεδεμένη με την πάλη για τα οικονομικά 
και πολιτικά δικαιώματα του λαού, στον ευρύτερο αγώνα για 
το σπάσιμο της κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας 
πλουτοκρατίας.

Υ.Σ. Ειδικά σ’ εμάς τους εκπαιδευτικούς πέφτει ένα μεγαλύτερο 
καθήκον όσον αφορά στο διαφωτισμό, την ενημέρωση και την 
παιδευτική λειτουργία σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Απ’ ότι μπορώ να γνωρίζω το φαινόμενο είναι διαδεδομένο στους 
μαθητές των Λυκείων [και όχι μόνον των ΕΠΑΛ], ακόμη και των 
Γυμνασίων, και μάλιστα όχι μόνο στις υποβαθμισμένες περιοχές 
του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ας πάρουμε σοβαρές πρωτοβουλίες 
σύντομα, για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας, στην πιο κρίσιμη 
ηλικία, να γίνουν βορά στα νύχια της ναζιστικής ακροδεξιάς.

«αντιτετραδια»
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πολιτική συγκυρία

Πρόκειται για το γεωγραφικό χώρο που 
περιλαμβάνει τα κοιτάσματα του Περ-
σικού κόλπου και της Κασπίας, δηλα-

δή τις δύο κύριες δεξαμενές υδρογονανθρά-
κων που διαθέτει η Γη, ενώ συνιστά τον πιο 
κρίσιμο ενεργειακό κόμβο με στενά περά-
σματα, δρόμους μεταφοράς και ένα δαιδα-
λώδες δίκτυο αγωγών, όπου στις διαδρομές 
που ακολουθούν καθώς απομακρύνονται 
από τις πετρελαιοπηγές αποτυπώνονται οι 
πολιτικές διαφορές, επιρροές, αντιθέσεις και 
ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων και των χωρών της περιοχής. Με δυο 
λόγια μιλάμε για την ενεργειακή καρδιά του 
πλανήτη. Με την αξιοποίηση των ήδη χαρ-
τογραφημένων, αλλά και την ανακάλυψη 
νέων μεγάλων κοιτασμάτων στη θαλάσσια 
περιοχή  μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελ-
λάδας, αλλά και αυτών που υπάρχουν στον 
Ελληνικό χώρο, η Ανατολική Μεσόγειος 
αποτελεί πλέον εκτός από τη γεωγραφική 
και την «πολιτική» από γεωστρατηγική άπο-
ψη συνέχεια της Μέσης Ανατολής.

Με τον Αμερικάνικο παράγοντα να δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο, ο γεωγραφικός 
αυτός χώρος έχει βρεθεί στο μάτι του κυ-
κλώνα, μετρώντας αλλεπάλληλες στρατιωτι-
κές επεμβάσεις, με τελευταία το έγκλημα που 
διαπράχθηκε σε βάρος του Λιβυκού λαού, 
με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην απο-
σταθεροποίηση και την υποδαύλιση εσωτε-
ρικών συγκρούσεων, όπως συμβαίνει σή-
μερα στη Συρία, και την προετοιμασία νέων 
πολέμων να είναι στην ημερήσια διάταξη. 
Στο επίκεντρο των ιμπεριαλιστικών σχεδι-
ασμών, διόλου τυχαία, βρίσκεται το Ιράν 
το οποίο από το 2002 έχει συμπεριληφθεί 
στον «άξονα του κακού» και το τελευταίο 
διάστημα υφίσταται ένα μπαράζ απειλών, 
εκβιασμών, εμπάργκο και σχεδιαζόμενων 
αποκλεισμών, προπομπών της στρατιωτι-
κής επέμβασης που προετοιμάζεται.

Προσπερνώντας τις ανοησίες της ιμπε-
ριαλιστικής προπαγάνδας περί πυρηνικής 
απειλής, την οποία θέλουν υποτίθεται να 
εξαλείψουν όλοι οι κατά συρροή εγκλη-
ματίες κατά της ανθρωπότητας, οι οποίοι 
διαθέτουν πυρηνικά όπλα –με τους Αμερι-
κάνους να είναι οι μόνοι που έχουν κάνει 
χρήση τους– οφείλουμε να σταθούμε στα 

πραγματικό δικύβευμα της σχεδιαζόμενης 
επέμβασης και των προφανών συνεπειών 
της. Στο έδαφος του Ιράν διασταυρώνονται 
τα συμφέροντα και συμπυκνώνονται οι 
ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις όλων των 
μεγάλων οικονομικών και ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων και δεν θα ήταν υπερβολή να 
πούμε ότι είναι η πλέον σημαντική χώρα 
αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια ενεργειακή 
και γεωστρατηγική σκακιέρα.

Με τα νοτιοδυτικά σύνορά του να αποτε-
λούν την μια πλευρά του Περσικού κόλπου 
και τα βόρεια να βρέχονται από την Κασπία 
θάλασσα και να ακουμπάνε στις χώρες του 
Καυκάσου (Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία), το Ιράν 
είναι η μοναδική χώρα που έχει πρόσβαση 
στα δυο σημαντικότερα κοιτάσματα υδρο-
γονανθράκων, που στην ουσία αποτελούν 
τα μέχρι σήμερα επιβεβαιωμένα ενεργεια-
κά αποθέματα της Γης. Οι τεράστιοι αλλά ως 
επί το πλείστον αναξιοποίητοι ενεργειακοί 
πόροι του Ιράν το κατατάσσουν δεύτερο 
σε εξαγωγή αργού πετρελαίου ανάμεσα 
στις χώρες του ΟΠΕΚ. Σύμφωνα με την 
ελληνική πρεσβεία στο Ιράν, το τελευταίο 
διάστημα, στον τομέα της άντλησης των 
υδρογονανθράκων έχουν γίνει βήματα με 

Οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις

Απρόβλεπτες οι συνέπειες των 
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών  

για τη Συρία και το Ιράν

Αναμφίβολα η περιοχή που 
εκτείνεται από την Ανατολική 

Μεσόγειο με δυτικό όριο 
την νοητή γραμμή που 

ενώνει τον Ελληνικό χώρο 
με τη Λιβύη, περιλαμβάνει 

ολόκληρη τη Μέση Ανατολή 
και τον Καύκασο και φτάνει 
μέχρι τα ανατολικά σύνορα 

του Ιράν, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος με τις εξελίξεις, 
ιδιαίτερα τον τελευταίο 

χρόνο, να χαρακτηρίζονται 
καταιγιστικές. Όσο η οικονομική 

κρίση βαθαίνει και οι 
ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις 
οξύνονται, τα συμφέροντα των 

μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων δεν μπορεί παρά να 

στριμώχνονται σε μια περιοχή 
που αποτελεί τη βασική πηγή 

ενέργειας του πλανήτη. 

Z γράφει ο Βασίλης Πετράκης



28 αντιτετράδια της εκπαίδευσης    άνοιξη-καλοκαίρι 2012

πο
λι

τικ
ή 

συ
γκ

υρ
ία

οικονομικούς πόρους και τεχνολογία απο-
κλειστικά Ιρανικής προέλευσης. Το 2009 το 
Ιράν εγκαινίασε μια δικής του κατασκευής 
ημικαταδυόμενη γεωτρητική αντλητική 
πλατφόρμα (την Iran Alborz), από τις με-
γαλύτερες της Μέσης Ανατολής, για την πε-
ραιτέρω αξιοποίηση των κοιτασμάτων της 
Κασπίας, της οποίας τα μισά σχεδόν αποθέ-
ματα ανήκουν ή μπορούν να διεκδικηθούν 
από το Ιράν. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια χώρα με τερά-
στια ενεργειακά αποθέματα και εκφρασμέ-
νη την πολιτική βούληση να τα αξιοποιήσει 
προς όφελός της, χωρίς πάντως να παρου-
σιάζει καμία διάθεση να κάνει τα χατίρια 
των πετρελαϊκών πολυεθνικών κολοσσών 
που λυμαίνονται τον πλανήτη. Το Ιράν είναι 
ουσιαστικά η τελευταία σημαντική πετρε-
λαιοπαραγωγός χώρα η οποία δεν ελέγ-
χεται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και 
ακολουθεί ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτι-
κή. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο 
συμπεριλήφθηκε από τα Αμερικάνικα επι-
τελεία στον «άξονα του κακού» και για τον 
οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο του Αμερι-
κάνικου κυρίως ιμπεριαλισμού.

Το Ιράν αποτελεί τον κύριο τροφοδότη 
ενέργειας για χώρες της Ασίας και κύρια 
του κινεζικού ενεργοβόρου γίγαντα, ενώ 
εξαρτώνται ενεργειακά από αυτό και πολ-
λές ευρωπαϊκές χώρες. Από το Ιράν ξε-
κινούν πολλοί πετρελαιαγωγοί, με νέους 
να είναι υπό κατασκευή, ενώ λόγω της 
γεωγραφικής του θέσης μπορεί να ασκεί 
έλεγχο στη μεταφορά πετρελαίου από τον 
Κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ. Τέ-
λος από γεωστρατηγικής πλευράς είναι το 
βασικό κομμάτι του παζλ που λείπει, ώστε 
ολόκληρη η περιοχή να τελεί υπό απόλυτο 
ιμπεριαλιστικό έλεγχο, αφού τα ανατολικά 
του σύνορα ακουμπάνε στο Αφγανιστάν 
και το Πακιστάν, ενώ δυτικά συνορεύει με 
το Ιράκ. 

Συνδεδεμένη με την απειλή κατά του 
Ιράν, είναι η απειλή κατά της Συρίας. Η επα-
νάληψη του έργου που παίχτηκε στη Λιβύη, 
όπου μια πολιτικά καθοδηγούμενη και οι-
κονομικά στηριζόμενη από τη Δύση αντιπο-

λίτευση αναγνωρίζεται από τον ελεγχόμενο 
από τους Αμερικάνους Αραβικό Σύνδεσμο, 
ο οποίος κάνει «έκκληση» για βοήθεια στον 
ΟΗΕ, φαίνεται να αποδίδει και στην περί-
πτωση της Συρίας. Η Συρία, μια ασήμαντη 
ενεργειακά για τα δεδομένα του κόλπου 
χώρα, αφού το 50% περίπου της παραγω-
γής της το χρησιμοποιεί για να καλύψει τις 
ανάγκες της, με τα κοιτάσματά της να έχουν 
μπει στο στάδιο της εξάντλησης (η ημερήσια 
παραγωγή μειώνεται διαρκώς), παραμένει 
στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστών για λό-
γους γεωστρατηγικής. Η Συρία εκτός από 
το Λίβανο διατηρεί σχέσεις στρατηγικής συ-
νεργασίας με το Ιράν, αλλά και με τη Ρωσία. 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που απέναντι στη 
συνεχιζόμενη πίεση της Δύσης –η οποία 
εντάθηκε μετά και την εκλογή Ολάντ στη 
Γαλλία– Ρωσία, Κίνα, και Ιράν υιοθετώντας 
μια όλο και πιο κοινη στάση διοργανώνουν 
κοινές με τη Συρία στρατιωτικές ασκήσεις 
στην περιοχή. Όπως φαίνεται και από τις 
εξελίξεις, η υπόθεση ελέγχου του Ιράν συν-
δέεται με αυτήν της Συρίας και πάνω στο 
έδαφος αυτών των δύο χωρών. Ομαδοποι-
ούνται συμφέροντα και διαμορφώνονται, 
σιγά-σιγά, τα μπλοκ των δυνάμεων με συ-
γκρουόμενες επιδιώξεις

Την ίδια στιγμή το Ισραήλ, με την ενθά-
ρυνση αμερικανικών κύκλων, συνεχίζει 
να εξαπολύει απειλές για στρατιωτική επι-
δρομή στο Ιράν, κάτι που απ’ ότι φαίνεται 
αποτελεί και τη βαθύτερη επιδίωξη του 
δυτικού ιμπεριαλισμού, παρά το γεγονός 
ότι σήμερα φαντάζει, ιδιαίτερα δύσκολο 
ένα τέτοιο σενάριο. Σε κάθε περίπτωση μια 
επέμβαση στο Ιράν υπό αυτές τις συνθήκες 
θα αλλάξει τα δεδομένα των ούτως η άλλως 
ευαίσθητων ισορροπιών στην περιοχή, 
με απρόβλεπτες συνέπειες. Αμερικάνικη 
στρατιωτική παρουσία στο Ιράν σημαίνει 
ότι για πρώτη φορά οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν 
πρόσβαση στα κοιτάσματα της Κασπίας και 
των χωρών του Καυκάσου, που μέχρι σή-
μερα τελούν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο της 
Ρωσίας. Μια τέτοια στρατιωτική παρουσία 
θα οξύνει πολύ περισσότερο τις αντιθέσεις 
ΗΠΑ-Ρωσίας, με δεδομένο ότι η πολιτική 

επιρροή που χρόνια τώρα προσπαθούν να 
αποκτήσουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή 
από μόνη της ήταν αρκετή ώστε να οδη-
γήσει σε τοπικές συρράξεις. Άλλωστε, οι 
χώρες που έχουν ακτογραμμή στην Κασπία 
χρόνια τώρα ερίζουν για την κατανομή των 
κοιτασμάτων και το ζήτημα ακόμα και σή-
μερα παραμένει ανοιχτό.

Με μια επέμβαση στο Ιράν, ο αμερικά-
νικος έλεγχος της τελευταίας ανεξάρτητης 
πετρελαϊκής κάνουλας, η οποία παρέχει 
ενέργεια στις γιγάντιες οικονομίες της Ασί-
ας (Κίνα, Ινδία) αλλά και στην Ευρώπη, θα 
οδηγήσει σε τρομερή αύξηση της Αμερι-
κάνικης ισχύος και σε μεγάλη  όξυνση των 
αντιθέσεων μεταξύ αυτών των χωρών.

Στην περίπτωση που οι αμερικάνικοι 
σχεδιασμοί (Συρία, Ιράν) για την περιοχή γί-
νουν πραγματικότητα, ένας απέραντος γεω-
γραφικά χώρος που θα απλώνεται από την 
Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα σύνορα της 
Κίνας θα βρίσκεται κάτω από τον πολιτικό 
και στρατιωτικό έλεγχο του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού.

Γίνεται φανερό ότι μπροστά σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο η όξυνση των ενδοϊμπερια-
λιστικών αντιθέσεων και οι ανταγωνισμοί 
των μεγάλων δυνάμεων, θα είναι πολύ δύ-
σκολο να ξεπεραστούν. Σε κάθε περίπτωση, 
μια στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή θα 
άλλαζε τα δεδομένα των ούτως ή άλλως 
ευαίσθητων ισορροπιών στην περιοχή, με 
απρόβλεπτες συνέπειες. 

Ενδεικτικό της ιδιαιτερότητας του Ιράν 
είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται 
στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για το Ιράν αλλά 
και την Συρία οι άλλες μεγάλες ιμπεριαλι-
στικές και οικονομικές δυνάμεις. Ρωσία 
και  Κίνα διαφωνούν με την επιβολή κυ-
ρώσεων, και μάλιστα στην περίπτωση της 
Συρίας άσκησαν βέτο στο συμβούλιο του 
ΟΗΕ. Η Ινδία αρνήθηκε να υπακούσει στις 
αμερικάνικες επιταγές για εμπάργκο κατά 
του Ιράν, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να 
διακόψει τις εμπορικές της σχέσεις. 

Όσο η κρίση βαθαίνει και οι απαιτήσεις 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού πολλα-
πλασιάζονται, τόσο οι αντιθέσεις γιγαντώ-
νονται, με αποτέλεσμα τα περιθώρια για 
«κοινή» στάση και δράση των μεγάλων 
δυνάμεων να στενεύουν.

Οι ευγένειες, η κατανόηση και η εξ’ ανά-
γκης συμπόρευση με την οποία διαχει-
ρίστηκαν τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες 
δυνάμεις τις αντιθέσεις τους όλο και περι-
ορίζονται. Στην επόμενη φάση μπαίνουμε 
σε έναν νέο κύκλο όξυνσης των ανταγω-
νισμών, που ίσως σε τίποτα δε θα θυμίζει 
την «ομοφωνία» των τελευταίων ετών. Οι 
σχεδιασμοί των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή 
και κυρίως για το Ιράν οδηγούν αναπόφευ-
κτα σε ένα νέο κύκλο ενδοϊμπεριαλιστικής 
αντιπαράθεσης. «αντιτετραδια»
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Eduardo Rosenzvaig
In memoriam

Στις 8 Οκτωβρίου 2011, έφυγε από τη ζωή, ύστερα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο Εδουάρδο Ροσεντζβάιγκ,  
ένας από τους σημαντικότερους μαχόμενους διανοούμενους της Λατινικής Αμερικής, καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο 

του Τουκουμάν (Αργεντινή), ιδρυτής του Ινστιτούτου Ερευνών για το Λαϊκό Πολιτισμό του ίδιου Πανεπιστημίου, 
συγγραφέας πάνω από 40 βιβλίων (μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια, μελέτες) και πάνω από 300 άρθρων  
σε αργεντίνικα και διεθνή περιοδικά. Kομμουνιστής. Βραβευμένος δυο φορές με το σημαντικότερο βραβείο  

της Λατινικής Αμερικής, το βραβείο Casa de las Américas (το 1996 βραβείο δοκιμίου και το 2009 βραβείο μαρτυρίας), 
καθώς επίσης και με δεκάδες άλλα βραβεία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.  

Στρατευμένος σε όλη του τη ζωή στους αγώνες για Pan, Educación y Libertad (Ψωμί, Παιδεία και Ελευθερία).
Στη μνήμη του δημοσιεύουμε στη συνέχεια ένα μικρό κείμενό του από ένα παλαιότερο βιβλίο του  

για τη δολοφονία την πρώτη νύχτα της εγκαθίδρυσης της «κεντρώας» (όπως την ονόμαζαν κάποιοι)  
δικτατορίας των Βιντέλα και Σία, στις 24 Μάρτη 1976, του δασκάλου Francisco Isauro Arancibia  

(για τη ζωή του οποίου ο Εδουάρδο έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο με τον τίτλο «Η κάμπια πάνω στον πίνακα» 
που ελπίζουμε ότι προσεχώς θα μεταφραστεί και στα ελληνικά) καθώς επίσης και ένα μικρό κείμενο,  

από τα εκατοντάδες που γράφτηκαν για το θάνατό του, από ένα μέλος ενός εκπαιδευτικού συνδικάτου της Αργεντινής.
Άρθρα του στα ελληνικά δημοσιεύτηκαν στα Αντιτετράδια 

και στο περιοδικό Ουτοπία, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει  
σε εκδήλωση των ίδιων περιοδικών 

στην Αθήνα το Γενάρη του 2007 
για την εκπαίδευση στη Λατινική Αμερική. 

Καλό ταξίδι Σύντροφε.  
Τα δέοντα στον Isauro, 

στον Τεμπονέρα  
και στους άλλους 

δολοφονημένους δασκάλους  
που έγιναν χρυσαλλίδες 

και φτερουγίζουν ατέρμονα  
στις σκλαβωμένες μας νύχτες, 

με συντροφιά σου  
τούτους τους στίχους 

του Γιάννη Ρίτσου:

Οι νεκροί 
δεν ανασταίνονται.

Υπάρχουν.
«α»

Eduardo R
osenzvaig (1951-2011)



30 αντιτετράδια της εκπαίδευσης    άνοιξη-καλοκαίρι 2012

Ed
ua

rd
o 

Ro
se

nz
va

ig Μια μέρα βρήκα ένα αστυνομικό έγγραφο, με ημερομηνία 
5 μέρες μετά τη δολοφονία των δυο αδελφών Arancibia 
στην έδρα της ATEP (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών της 

Επαρχίας του Τουκουμάν). Την υπογράφουν ένας ενωμοτάρχης 
και ένας αστυνομικός. Στο έγγραφο γίνεται μια καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων του Isauro. Ανάμεσα σε κάποιους πα-
λιούς δίσκους, βιβλία, ένα καπέλο γαλάζιου χρώματος, ένα πα-
λιό κρεβάτι και ένας χάρακας. Το πιο σημαντικό ήταν δεκαεννιά 
ντρίλινα πουκάμισα.

Κατάλαβα πως αυτό ήταν η άκρη από την κλωστή του μεταξο-
σκώληκα. Δεκαεννιά ντρίλινα πουκάμισα ήταν η περιουσία ενός 
ανθρώπου που ήταν για δυο δεκαετίες πρόεδρος ενός μεγάλου 
συνδικάτου. Τίποτε περισσότερο. Τράβηξα λίγο περισσότερο την 
κλωστή και εμφανίστηκε άλλο έγγραφο, το «Πρόγραμμα της 
Εθνικής Αναδιοργάνωσης», αυτό δηλαδή της Δικτατορίας που 
εγκαινίαζε την πρώτη της νύχτα με τη δολοφονία ενός δασκάλου. 
Δύο, λοιπόν, έγγραφα. Ένα πρακτικού, αστυνομικού χαρακτήρα, 
ας το ονομάσουμε ο εκτελεστικός βραχίονας, το άλλο, η κεφαλή, 
ο εγκέφαλος τον οποίο ο βραχίονας υπηρετεί.

Ήταν προφανές ότι η Δικτατορία που φτιάχνονταν εκείνη την 
ίδια νύχτα του Μάρτη του 1976 δεν μπορούσε να αντέξει την 
ύπαρξη ενός δασκάλου που συνήθιζε να σκέφτεται μεγαλόφωνα, 
να οργανώνει τους άνδρες και τις γυναίκες με τους άθλιους μι-
σθούς, να ζει με δανεικά σε ένα μικρό δωματιάκι στα γραφεία του 
συνδικάτου μιας οργάνωσης που έφτασε να έχει μέχρι και δικό 
της ταμιευτήριο. Ο οποίος ποτέ δεν τοποθέτησε κάποιον από την 
οικογένειά του σε μια θέση στο συνδικάτο, αντίθετα, φτάνοντας 

Eduardo 
Rosenzvaig

Ο αήττητος «νικημένος» 
δάσκαλος*

Δάσκαλος, συγγραφέας, ιστορι-
κός, υπερασπιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Ένας στρατευμένος 
σε όλη του τη ζωή.

Για να επιβληθεί το διδακτορικό 
σχέδιο στην εκπαίδευση, στις 24 
Μαρτίου 1976 χρειαζόταν ο θάνατος 
ενός δασκάλου. Η νομιμοποίηση της 
αποσύνθεσης του Έθνους και της 
εξαφάνισης χιλιάδων εκατομμυρίων 
δολαρίων ξεκίνησε κλέβοντας από 
αυτόν τον ίδιο δάσκαλο ένα ζευγάρι 
καινούρια παπούτσια. «Αν οφείλου-
με να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές 
στην αξιοπρέπεια δεν θα πρέπει να 
ρίξουμε ένα πέπλο λήθης πάνω στις 
αναμνήσεις. Αυτή είναι η παιδεμένη 
ζωή ενός δασκάλου, του Francisco 
Isauro Arancibia, που του κλέψανε 
τα παπούτσια. Γι’ αυτό, ετούτο εδώ 
δεν είναι βιβλίο, είναι μια προ-
σπάθεια να ξαναπάρουμε από τους 

εγκληματίες τα κλεμμένα παπούτσια. 
Για να τα ξαναδώσουμε στον Isauro. 
Δεν είναι καθόλου σωστό ένας δά-
σκαλος να περπατάει ξυπόλητος 
στους ουρανούς». Έτσι έγραφε στο 
μυθιστόρημά του La Oruga sobre el 
Pizarrón (Η κάμπια πάνω στον πίνα-
κα) ένα αφιέρωμα στην παθιασμένη 
ζωή του Isauro Arancibia δασκάλου 
από το Τουκουμάν, δολοφονημένου 
στις 24 Μάρτη του 1976.

Η CTERA (Συνομοσπονδία των 
Εργαζομένων στην Εκπαίδευση της 
Αργεντινής Δημοκρατίας) παρουσιά-
στηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2011 
στον ομοσπονδιακό δικαστή Daniel 
Bejas ζητώντας να εκπροσωπηθεί 
ως πολιτική αγωγή το συνδικάτο 
των εκπαιδευτικών στη δίκη για 
το θάνατο των δυο δασκάλων από 
το Τουκουμάν, Isauro και Arturo 
Arancibia, που συνέβη στις 24 Μαρ-
τίου 1976.

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου του 
2011 ο ομοσπονδιακός δικαστής Νο 1 
Daniel Bejas απέρριψε το αίτημα του 
εκπαιδευτικού συνδικάτου CTERA 
να παρίσταται ως πολιτική αγωγή 
στη δίκη για το θάνατο των αδελφών 
Isauro και Arturo Arancibia που συ-
νέβη στις 24 Μαρτίου 1976.

Το Σάββατο 8 του Οκτώβρη του 
2011 πέθανε ο Εδουάρδο στην ηλικία 
των 60 χρόνων χωρίς να μπορέσει 
να δώσει τα παπούτσια στον Isauro 
που τώρα θα έχει σίγουρα καλή συ-
ντροφιά αλλά θα συνεχίζει να περ-
πατάει ξυπόλητος στον ουρανό.

Την αγάπη μου σύντροφε, εμείς θα 
συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι να 
ξαναδώσουμε στον Isauro τα κλεμ-
μένα παπούτσια του.

Nestor Silva
Γραμματέας της Ένωσης  

των Εργαζομένων στην Εκπαίδευση 
του Rio Negro.

Για τον Eduardo Rosenzvaig

Z μετάφραση: Baσίλης Αλεξίου

Πριν μετατραπεί σε μια χρυσαλλίδα  
η κάμπια του μεταξοσκώληκα κατασκευάζει  

μια μεταξένια κλωστή και με αυτή φτιάχνει  
το κουκούλι της. Οι άνθρωποι βάζουν τα 
κουκούλια σε ζεστό νερό και τα χτυπάνε. 

Το ζήτημα είναι να βρεις την άκρη της 
κλωστής στο κουκούλι και στη συνέχεια να 

την ξεδιπλώσεις. Πιστεύω πως αυτό ήταν το 
δίλημμα ζωής του δάσκαλου από το Μοντέρος 

Francisco Isauro Arancibia.
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στο άλλο άκρο, αρνήθηκε στο να εγγραφεί μια αδελφή 
του δασκάλα σε ένα συνδικαλιστικό πρόγραμμα 
κατοικιών, αν και η ίδια είχε τέτοιο δικαίωμα όπως 
κάθε εκπαιδευτικός.

Τράβηξα λίγο ακόμη τη μεταξένια κλωστή και εμ-
φανίστηκε η παιδική του ηλικία στο Μοντέρος, η παρα-
δουλεύτρα μάνα, ο πατέρας του λατόμος, το βουητό και η 
δουλειά στη φαμίλια. Οι πρώτες ιδέες, οι φίλοι του (ανά-
μεσά τους ο Manuel Aldonate1), η ποίηση, οι κοινωνικοί 
αγώνες. Και ύστερα δάσκαλος που έβλεπε το σχολείο όχι 
σαν ένα μαυσωλείο της κοινότητας αλλά σαν το οδόφραγ-
μά της και τα θεμέλιά της. Ο ιδρυτής της ATEP πρότεινε, 
στις εκπαιδευτικές απεργίες, οι δάσκαλοι να κάνουν μα-
θήματα στα σπίτια τους έτσι που τα παιδιά να μην θίγονται 
από τις συνέπειες των εργατικών αγώνων. Αρκούσε, σκε-
φτόταν, η βλακεία και η ξεδιαντροπιά κυβερνήσεων χωρίς 
κανένα πρόγραμμα και κανένα ενδιαφέρον για τη δημόσια 
εκπαίδευση.

Κατά τα άλλα ένας άνθρωπος όπως οποιοσδήποτε από 
εμάς, που αγαπούσε, ονειρευόταν και άκουγε δίσκους των 
45 στροφών με τον Caruso και τον Mario Lanza. Ανάμεσα 
στις δραστηριότητες για την 11η Σεπτέμβρη [ημέρα του Δα-
σκάλου στην Αργεντινή] φύτευε δέντρα στις δυο λέσχες του 
σωματείου. Ανάμεσα σε δραστηριότητες αλληλεγγύης για 
τους χτυπημένους από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό λαούς 
(Άγιο Δομίνικο, Βιετνάμ) ή για τους διαρκώς πλημμυροπα-
θείς (από τους οποίους πάντα κλέβουν τα αντιπλημμυρικά 
έργα) τηγάνιζε σνίτσελ για τους αδυσώπητα φτωχούς εκπαι-
δευόμενους που τύχαινε συν τοις άλλοις να είναι παιδιά.

Ο θρύλος, ανάμεσα στ’ άλλα, λέει ότι μπορούσε να μιλάει στα 
ζώα. Ίσως γι’ αυτό, κάποτε κατήγγειλε τους βουλευτές και τους 
συγκλητικούς της επαρχίας για ψεύτες και ξεδιάντροπους. Γι’ 
αυτές τις καταγγελίες οι νομοθέτες τον φυλάκισαν για 30 μέρες. 
Πολλά χρόνια αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι, στην πραγματικότη-
τα, είχαν πει ψέματα.

Η κλωστή μιας κάμπιας μπορεί να φτάσει να έχει από 800 μέ-
χρι 1500 μέτρα. Λέω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη μικρή 
ζωντανή ύπαρξη να κατασκευάζει ένα απίστευτο ενάμισι χιλιό-
μετρο μιας λεπτής μεταξένιας κλωστής. «Sin Educación no hay 
Liberación» [«Χωρίς εκπαίδευση δεν υπάρχει απελευθέρω-
ση»] επαναλάμβανε ο δάσκαλος. Μπορούμε, άραγε, ακόμη να 
ακούσουμε το ρυθμό αυτής της φράσης; Τώρα που βρισκόμαστε 
στο κέντρο μια καινούριας σκλαβιάς, της χίμαιρας της αγοράς 
στην οποία βέβαια μπορούν να έχουν πρόσβαση ελάχιστοι, του 
αποκλεισμού δίχως καμιά εναλλακτική λύση, της φιλοσοφίας 
της ανισότητας, της ανηθικότητας των μεγάλων εξουσιών, της 
διαρκούς διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παλιός αγροτικός δάσκαλος στο σχολείο 198 του Villa 
Quinteros ξεκίνησε να μαθαίνει, ανάμεσα στους ιερείς της 

1. Manuel Aldonate (1919-1993) Δάσκαλος, συνδικαλιστής, ποιητής, θεατρι-
κός συγγραφέας από το Μοντέρος του Τουκουμάν. (Σ.τ.Μ.)
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Θεολογίας της απελευθέρωσης, την αξία 
της συνεργασίας του σχολείου και της 
ενορίας όταν και τα δυο στρατεύονται στη 
βελτίωση της ζωής σε αυτή τη γη. Μίλη-
σε εκεί για πρώτη φορά σε μια εκκλησία 
και είπε ότι σε κάθε αγώνα θα βρισκόταν 
πάντα δίπλα του η αλληλεγγύη της ATEP. 
Εκεί με τους εργάτες του ζαχαροκάλα-
μου και τους απολυμένους ανθρώπους 
των κλεισμένων εργοστασίων. Όταν για 
κάποια συνδικαλιστική δουλειά πήγαινε 
στο Μπουένος Άιρες έμενε πάντα σε ένα 
ξενοδοχείο 4ης κατηγορίας. Δεν έπρεπε 
να ξοδέψει τα λεφτά του σωματείου. Μια 
φορά από ένα έλκος στομάχου έφτυσε 
αίμα πηγαίνοντας στην Κόρδοβα. Πάντα 
κοστίζει πολύ το να είσαι ένας έντιμος 
συνδικαλιστής. 

Σιγοτραγουδώντας chacareras2 πήγαι-
νε μέχρι το τελευταίο σχολείο. Έφτανε με 
το μόλις ψηφισμένο πρόγραμμα της ATEP: 
το σχολείο ως συντελεστής κοινωνικής 
και οικονομικής ανανέωσης, το σχολείο 
αρωγός σε μια καλύτερη ζωή, δημιουρ-
γός δημοκρατικής δράσης, κέντρο μελέ-
της των προβλημάτων της κοινότητας. Το 
σχολείο περιτριγυρισμένο από τη δράση 
ομάδων κατοίκων, επιτροπών για την 
αγροτική εκπαίδευση, συνεταιρισμούς, 
πολιτιστικά κέντρα, μουσικά συγκροτή-
ματα. Δάσκαλοι που συνεχώς επιμορ-

2. Τσιακαρέρα: Είδος λαϊκού τραγουδιού και χο-
ρού της Λατινικής Αμερικής. (Σ.τ.Μ.)

φώνονταν για να εκπληρώσουν αυτό το 
μεγάλο έργο. Μια αναδιάταξη της δομής 
του σχολείου για να προωθήσει μια στενή 
σχέση με την κοινότητα.

Κάθε εποχή φωτίζει το παρελθόν με 
διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί κανείς να 
δει σήμερα τη φιγούρα του δασκάλου από 
το Μοντέρος παρά με τα φώτα από δυο 
νυχτερινούς προβολείς. Σχεδόν είκοσι 
χρόνια μετά θριάμβευε στις εκλογές της 
επαρχίας εκείνος που καθοδήγησε την 
κρατική καταστολή στη διάρκεια εκείνης 
της νύχτας της 24ης Μαρτίου κατά την 
οποία η ίδια αυτή κρατική καταστολή δο-
λοφονούσε κάτω από το φως δυο νυχτε-
ρινών προβολέων το δάσκαλο. Από αυτή 
την άποψη, μπορεί κάποιος να πει ότι ο 
δάσκαλος είναι ο μεγάλος νικημένος. Και 
πέθανε και έχασε. Κατά δεύτερο, ήταν η 
νύχτα που χρησιμοποιήθηκε για να επι-
βληθεί ένα οικονομικό σχέδιο που φτάνει 
μέχρι σήμερα. Ίσως γι’ αυτό όλη η ζωή 
του ήταν μια διαρκής ενόχληση. Έπρεπε 
να τελειώσουν με μια ηθική και μια αντί-
σταση. 

Το σχέδιο δεν στηριζόταν μόνο στις εκα-
τό σφαίρες που βρέθηκαν στο κορμί του 
μετά την επίθεση της ομάδας στα γραφεία 
της ATEP, αλλά πάνω απ’ όλα στην κλοπή 
ενός ζευγαριού καινούριων παπουτσιών. 
Ήταν ο πρώτος ληστευμένος από την πα-
γκοσμιοποίηση που εφαρμόστηκε στην 
περιφέρεια. Ήταν ένα ζευγάρι παπούτσια 
μάρκας Delgado, που του είχαν δωρίσει 
οι αδελφές του για τα πεντηκοστά του 
γενέθλιά του και που αργότερα δεν βρέ-
θηκαν καταγραμμένα στα πράγματά του 
όπως αυτά πιστοποιήθηκαν στο αστυνο-
μικό έγγραφο. (Στο πρώτο έγγραφο).

Την τελευταία νύχτα του δασκάλου 
υπήρξε επίσης ο μυστικός δείπνος3. Ένας 
δείπνος δουλειάς με τις δασκάλες που 
τελείωσε γύρω στις 12 τη νύχτα. Βροχή 
κατακλυσμική. Με το φορτηγάκι, σαν ένα 
καράβι, πηγαίνει τις δασκάλες στα σπίτια 
τους. Μένουν δυο ώρες που σε αυτές ο 
δάσκαλος θα πρέπει να αποφασίσει αν 
γυρίσει ή όχι στην έδρα του συνδικάτου. 
Ξέρει ότι αυτή τη νύχτα θα γίνει το πραξι-

3. Στα ισπανικά ο Μυστικός Δείπνος λέγεται Τε-
λευταίος Δείπνος. (Σ.τ.Μ.)

κόπημα. Υποθέτει πως αν συμβεί θα τον 
σκοτώσουν. 

Έχει δυο ώρες για να το σκεφτεί. Τι να 
πέρασε από το μυαλό του αυτές τις δυο 
ώρες; Ήταν ο Σαρτρ που είπε ότι στο θά-
νατο ενός ανθρώπου συμπυκνώνεται 
όλη του η ζωή. Εγώ δεν είμαι τόσο από-
λυτος σε σχέση με αυτό, αλλά ταιριάζει 
τέλεια για τον Francisco Isauro. Και τότε 
ο ηγέτης των δασκάλων, συνιδρυτής της 
CTERA [Ομοσπονδία των Εργαζομένων 
στην Εκπαίδευση της Αργεντινής Δημο-
κρατίας] και του Μόνιμου Συμβουλίου για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αποφάσισε 
–κόντρα σε όλες τις συμβουλές– να γυ-
ρίσει στο συνδικάτο. Να επιστρέψει για 
να καταλάβει τη θέση της δημοκρατίας, 
όπως του ταίριαζε από το ότι είχε εκλεγεί 
δημοκρατικά από χιλιάδες μέλη. Και στις 
δυο τα ξημερώματα μέσα στη βροχή πήγε 
στη θέση του, στην έδρα της ATEP που είχε 
ιδρύσει, στη βιβλιοθήκη του, στο δωμάτιό 
του με κάποιους δίσκους και βιβλία, τον 
χάρακα, τα ντρίλινα πουκάμισα και ίσως 
το πιο πολύτιμο, το ζευγάρι παπούτσια 
που εξαφανίστηκε εκείνη τη νύχτα. Ξεδί-
πλωσε την κλωστή της αξιοπρέπειάς του 
μέχρι το τέλος. Αυτοκίνητα κύκλωσαν το 
τετράγωνο και ένοπλοι μπήκαν στο σω-
ματείο από τρεις μεριές κάτω από ριπές 
μυδραλίων. Ο στρατηγός Βιντέλα μιλούσε 
από το ραδιόφωνο διαβάζοντας το έγ-
γραφο, εκείνο το δεύτερο έγγραφο για τα 
«φιλοσοφικά» κίνητρα της εξόντωσης. Η 
κάμπια τελείωνε στην κλωστή που είχε 
φτιάξει. Αλλά οι άνθρωποι αξίζουν γι’ 
αυτό που δίνουν.

Βέβαια, όπως οι κάμπιες που όταν εκ-
πληρώσουν το σκοπό τους δεν πεθαίνουν 
αλλά μεταμορφώνονται σε χρυσαλλίδες, 
έτσι και ο δάσκαλος, την ίδια εκείνη νύ-
χτα, άρχισε να πετάει. Το φτερούγισμα 
της χρυσαλλίδας ακούγεται μέχρι σήμερα 
ανίκητο, εδώ, πάνω από εμάς. Το να μεί-
νει κάποιος αήττητος σημαίνει το να μείνει 
στη μνήμη. Ακούστε το φτερούγισμά του, 
ας είναι και για ένα δευτερόλεπτο, ακού-
στε το... «αντιτετραδια»

*. Από το βιβλίο του Vidrios espejados (cultura de 
la posmodernidad colonial), Μπουένος Άιρες, 
Letra Buena 1998.
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Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού 
«ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» (τ.147, Ιαν. Φεβ. Μάρ. 2012) 

δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Φάνη Ι. Κακριδή 
με τίτλο «η Φιλοσοφία στο Γυμνάσιο» (σ. 111-

114) όπου παρουσιάζεται κριτική θεώρηση 
του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου «Ανθολόγιο 
Φιλοσοφικών Κειμένων» των Αθανασία 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Χριστίνα Σακελλίου 
και Ελένη Λεοντσίνη, Αθήνα (ΟΕΔΒ) 2009. Το 

άρθρο του κ. Φάνη Ι. Κακριδή (στο εξής Φ.Κ.) 
αποτελείται από εισαγωγή όπου παρουσιάζεται 

η γενική κρίση σύμφωνα με την οποία «το 
βιβλίο είναι από πολλές απόψεις απαράδεκτο!» 

(σ. 111), ενώ «ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος 
φυσικό ήταν, κατά τη γνώμη μας, να οδηγήσει 
σε γενικότερο ναυάγιο» (σ. 111). Στη συνέχεια 

του άρθρου ο Φ.Κ. ανασύρει οκτώ «συντρίμμια 
που μόνο επιπλέουν» (σ. 111) με στόχο την 
ανάδειξη του «υπερτροφικού» βιβλίου που 

πρέπει «να απορριφθεί!» (σ. 113) και «αμέσως 
να αποσυρθεί» (σ. 114).    

Η κριτική του Φ.Κ., όπως θα φανεί στη συνέχεια, είναι απα-
ράδεκτη, προκλητική, εμπαθής και έχει σκοπό τη δυ-
σφήμιση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο. 

Ήδη στην πρώτη σημείωση του άρθρου (σ. 114) διαβάζουμε: «οι 
όποιες αρνητικές μας κρίσεις και παρατηρήσεις αφορούν λιγότερο 
τους συγγραφείς, περισσότερο τους κριτές- αξιολογητές, τη φιλολο-
γική επιμελήτρια, τις υπεύθυνες του μαθήματος κατά τη συγγραφή, 
και όσους άλλους συνεργάστηκαν…». 

Ωστόσο, αποτελεί έκπληξη και πρωτοτυπία το γεγονός ότι υπο-
κριτικά οι συγγραφείς επικρίνονται «λιγότερο» σε σχέση με τους 
Κριτές- Αξιολογητές (Ιωάννης Καλογεράκος, Πασχαλιά Γιαννακά-
κη, Μαρία Βασιλάκη), τις υπεύθυνες του μαθήματος (Χριστίνα Βέ-
ικου, Αναστασία Κυρκίνη - Κούτουλα) και τη φιλολογική επιμε-

λήτρια (Δήμητρα Αλατζαζή), αφού τελικός αποδέκτης της κριτικής 
είναι οι συγγραφείς του βιβλίου, όπου με την παράθεση «μαϊμού» 
αποσπασμάτων και διαφόρων πλαστών εικόνων και σχημάτων, 
εξαπατούν τους μαθητές! (σ. 112). Επί του προκειμένου κρίνεται 
αναγκαία η αναίρεση των οκτώ «κριτικών επισημάνσεων» με τη 
σειρά που παρουσιάζονται στο άρθρο.

1 Ο Φ.Κ. φαίνεται ότι δε συμφωνεί με την τριμερή διαίρεση 
της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας, όπως παρουσιάζεται 

στο «Ανθολόγιο» (Αρχαϊκή 6ος-5ος αι. π.Χ. - Κλασική ή αττική 
5ος-4ος αι. π.Χ. - Μετακλασική.  Ελληνιστική - Ρωμαϊκή.  Ύστε-
ρη αρχαιότητα 3ος π.Χ.-6ος αι. μ.Χ.), γιατί υποστηρίζει ότι είναι 
«εξαιρετικά ασύμμετρη» (σ. 111). Ωστόσο, από την κρίση αυτή 
δεν συνεπάγεται ότι η συγκεκριμένη διαίρεση που ακολουθείται 
στο «Ανθολόγιο» είναι αυθαίρετη, καθόσον αυτή δεν αποτελεί 
«έμπνευση» της συγγραφικής ομάδας, αλλά στηρίζεται στην ελ-
ληνική και διεθνή βιβλιογραφία της ιστορίας της αρχαίας ελληνι-
κής φιλοσοφίας («Ανθολόγιο», Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, ΟΕΔΒ, 
Αθήνα, 2009, σ. 8). Στη συνέχεια οι συγγραφείς καταγγέλλονται 
για «μεθοδική ασυνέπεια»  επειδή αναφέρεται ότι «ο Κ. Καβάφης 
έχει επηρεαστεί από τη δεύτερη σοφιστική που διαμορφώθηκε 
στην ελληνιστική εποχή» (σ. 111). Η σύγχυση του αρθρογράφου 
επιτείνεται, αφού για να «αποδείξει» την «ασυνέπεια» του βιβλίου 
στη δεύτερη σημείωση (σ. 114)  συνδέει τη Διαθεματική εργασία  
(Ανθολόγιο, σ. 41) με τη διαίρεση του «Χρονολογικού Πίνακα» 
(Ανθολόγιο, σ. 141-143). Ωστόσο, είναι φανερό ότι διαφορετικούς 
διδακτικούς σκοπούς έχει το ποίημα «Σοφοί δε προσιόντων» του 
Καβάφη από τη διαίρεση του «Χρονολογικού Πίνακα» και αυτό 
γίνεται κατανοητό από τους διδάσκοντες και τους μαθητές. 

2 Ο Φ.Κ. φαίνεται να έχει σοβαρές ενστάσεις σχετικά με το εξώ-
φυλλο του «Ανθολογίου», αφού «παριστάνει το μπούστο μιας 

στιβαρής ματρώνας ντυμένης “αρχαϊκά”» (σ. 111). Οι απαξιωτικές 

Η Φιλοσοφία 
ματρώνα 

στο Απόσπασμα
Z γράφει ο Γιάννης Δ. Σπυράλατος
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εκφράσεις για την απεικόνιση της φιλοσοφίας στη ζωφόρο των 
Προπυλαίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αιτιολογούνται και από το γεγονός ότι είναι 
«έργο δύο ξένων ζωγράφων»! (σ. 111) και διερωτάται: «όμως τί 
έχει σήμερα να μας πει;» (σ. 111). Προφανώς η απεικόνιση της 
φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ είναι για τον Φ.Κ. η απεικόνιση «μιας 
στιβαρής ματρώνας με μπούστο»! Αλλά η χρήση του όρου «μα-
τρώνα» προκαλεί ερωτηματικά και δημιουργεί σύγχυση με την 
αμφισημία της. Άραγε με ποια σημασία γίνεται σήμερα κατανοητή 
η λέξη ματρώνα; Με την έννοια της έντιμης και σεπτής δέσποινας 
ή οικοδέσποινας (mãtrõna,-ae βλ. Ευστρατίου Δ. Τσακαλώτου, 
Λεξικό Λατινο- Ελληνικό, Εν Αθήναις 1921, εκδ. Επικαιρότητα), ή 
όπως χρησιμοποιείται η λέξη στη Νέα Ελληνική Γλώσσα; (ματρώ-
να (η) [χωρ.γεν.πληθ. (λαϊκ.) η ιδιοκτήτρια ή η επικεφαλής οίκου 
ανοχής ΣΥΝ μαντάμα, τσατσά  [ΕΤΥΜ< μτγν. Ματρvνα] «παντρε-
μένη γυναίκα < λατ. matrona < mater  «.μητέρα) [βλ. Γ. Μπα-
μπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με σχόλια για τη 
σωστή χρήση των λέξεων. Δ΄ έκδ. Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 
2012]. Επομένως προς αποφυγή λαϊκής παρεξήγησης, ο Φ.Κ. 
μπορεί να προτείνει στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Θεοδόση Πελε-
γρίνη, την αντικατάσταση της ξεπερασμένης ζωφόρου της εποχής 
του Όθωνα με την αφαίρεση της στιβαρής ματρώνας με το μπού-
στο. Εξάλλου αισθητικό ενδιαφέρον έχει η πρότασή του να τεθεί 
στο εξώφυλλο «η τόσο χαριτωμένη μικρογραφία με φιλοσόφους 
και μαθητές από το βυζαντινό χειρόγραφο της Χρονογραφίας του 
Ι. Σκυλίτζη» (σ. 111).  Η πρωτοποριακή αυτή πρόταση μπορεί να 
υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Παιδείας ως εξώφυλλο βιβλίου Βυζαντινής Φιλοσοφίας που 
θα συμπεριλαμβάνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
Νέου Σχολείου.

3 Ο Φ.Κ. επικεντρώνει την κριτική στην «πληθωρική εικονο-
γράφηση», αφού στο «Ανθολόγιο» υπάρχουν «πάνω από 

διακόσιες τριάντα εικόνες… στην πλειοψηφία τους εξαιρετικά 
μικρές και κακοτυπωμένες». Ωστόσο, ο στόχος του είναι η Δελ-
φική Σίβυλλα του Μιχαήλ Αγγέλου (Ανθολόγιο σ. 35) γιατί: «πώς 
να την αποδεχτούμε την λεζάντα, όταν ξέρουμε ότι ο Μιχαήλ Άγ-
γελος ζωγράφισε στην Καπέλλα Σιξτίνα συνολικά πέντε Σίβυλλες 
από διάφορα μέρη, και όταν η συγκεκριμένη τοιχογραφία εκεί που 
βρίσκεται έχει από κάτω την επιγραφή DELPHICA;» (σ. 112) Από το 
παραπάνω ερώτημα προκύπτει ότι η αισθητική και φιλοσοφική 
ένσταση για τους Σοφιστές και τη σοφιστική κίνηση (Ανθολόγιο, σ. 
35-54) επικεντρώνεται στην επιλογή της συγκεκριμένης Σίβυλλας 
που φέρει τη λατινική επιγραφή DELPHICA και όχι κάποιας άλλης 
Σίβυλλας. Ελπίζουμε στις προσεχείς εκδόσεις του «Ανθολογίου» 
να προτιμηθούν και άλλες παραλλαγές της Σίβυλλας.

4 Ο Φ.Κ. εξετάζοντας το θέμα της τρίτης ενότητας «Σχετικότητα 
της γνώσης και αγνωστικισμός» (Ανθολόγιο, σ. 46-49) επικε-

ντρώνεται στο περιθώριο του βιβλίου (σ. 48), όπου παρουσιάζο-
νται παραδείγματα οπτικής απάτης, όπως το σχήμα των Müller- 
Lyer, σύμφωνα με το οποίο ενώ έχουμε δύο ίσα ευθύγραμμα 
τμήματα των είκοσι χιλιοστών, αυτό με την οξεία γωνία ανοικτή 
προς τα έξω φαίνεται μεγαλύτερο (βλ. σχήμα, Ανθολόγιο, σ. 48). 

Ωστόσο, η κριτική ισχυρίζεται ότι «Στο σχήμα του βιβλίου η 
“απάτη” είναι διπλή, καθώς η γραμμή με τις γωνίες προς τα έξω 
δε δείχνει μόνο αλλά και είναι δύο χιλιοστά μεγαλύτερη!» (σ. 112). 
Επειδή το «Ανθολόγιο» εγκαλείται για διπλή “απάτη” ο Φ.Κ. οφεί-
λει να αναφέρει την πιστοποίηση ISO που είχε το μετρητικό όργα-

νο με το οποίο ανακάλυψε τη “διαφορά”  των δύο χιλιοστών ή εάν 
χρησιμοποίησε ψηφιακό παχύμετρο, το οποίο δίδει  “διαφορές” 
μέτρησης της τάξης μm. Εξάλλου ο Φ.Κ. οφείλει να γνωρίζει ότι 
διαφορά μικρότερη του χιλιοστού βρίσκεται στο όριο σφάλματος 
με τη χρήση οποιουδήποτε γεωμετρικού οργάνου, αφού το ίδιο 
το σημείο (•) αποτυπωμένο έχει διαστάσεις. Κατά τη μέτρηση το 
σημείο το οποίο ορίζεται ως αφετηρία της μέτρησης είναι υλικό 
σημείο, άρα το ίδιο έχει έκταση στην κλίμακα των χιλιοστών. Επο-
μένως ο Φ.Κ. οφείλει να απαντήσει εάν εξέλαβε το σημείο αφε-
τηρίας της μέτρησης ως υλικό ή ιδεατό σημείο σύμφωνα με την 
πλατωνική θεωρία των Ιδεών! Επειδή σε κάθε περίπτωση δεν 
ισχύει η απόκλιση των δύο χιλιοστών, καλείται ο Φ.Κ. να εξηγήσει 
στους φιλολόγους γιατί αναφέρει μία ψευδή διαφορά χιλιοστών 
με σκοπό τη δυσφήμιση του «Ανθολογίου».    

5 Ο Φ.Κ. εξετάζοντας στην ίδια ενότητα (Ενότ. 3η, σ. 48) το από-
σπασμα από τον «Θεαίτητο» (159c) διαπιστώνει ότι αυτό είναι 

«παράθεμα ‘μαϊμού’» (σ. 112) αφού «το τυρί, το γλυκό φράουλα 
και η ξινίλα είναι των συγγραφέων… οι αρχαίοι χαμοκέρασα εί-
χαν· φράουλες με τη δική μας έννοια δεν είχαν» (σ. 112). Προς 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφέρεται ότι το περιθωρι-
ακό απόσπασμα από το Θεαίτητο (159c) τίθεται κάτω από τα πα-
ραδείγματα οφθαλμαπάτης (Ανθολόγιο, σ. 48), δεν παρατίθεται 
ολόκληρο, και δεν διδάσκεται ως κύριο ή παράλληλο κείμενο 
(Ανθολόγιο, σ. 46 και σ. 48). Ο Φ.Κ. φαίνεται να μην κατανοεί τη 
σημασία του αποσπάσματος το οποίο δηλώνει ότι οι ψευδαισθή-
σεις όρασης και γεύσης φανερώνουν την πλάνη των αισθήσεων, 
γι’ αυτό και τίθεται κάτω από τα παραδείγματα οφθαλμαπάτης. Η 
πέμπτη σημείωση του Φ.Κ. (σ. 114) που αναφέρεται στο απόσπα-
σμα Θεαίτητος 116e, για την υποστήριξη της κριτικής του, «κρούει 
ανοικτές θύρες» αφού το Κείμενο (1) της τρίτης ενότητας είναι το 
απόσπασμα Θεαίτητος 166d με τίτλο «Μέτρο για όλα τα πράγματα 
είναι ο άνθρωπος» (Ανθολόγιο, σ. 46). Αντίθετα με τον Φ.Κ., οι 
μαθητές κατανοούν τη σχετικότητα της γνώσης και τον αγνω-
στικισμό από τα έξι αποσπάσματα όπως παρατίθενται: Κείμενο1. 
Πλάτων, Θεαίτητος, 166d, Κείμενο 2. Πρωταγόρας, DK A3, Πρόδι-
κος, DK B35, Κριτίας DK88 B25 και Παράλληλα Κείμενα 1. Σέξτος 
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ο Εμπειρικός, Πυρρώνειαι Υποτυπώσεις, Ι, 216 και 2. Ανώνυμος, 
Δισσοί Λόγοι, «Περί καλού και αισχρού», 7-10, 18-20. Επομένως 
απορία προκαλεί το γεγονός ότι από τα έξι αποσπάσματα η κρι-
τική ‘κόλλησε’ στο τυρί, στο γλυκό φράουλα και στην ξινίλα των 
συγγραφέων!    

6 Η εμμονή του Φ.Κ. στην ιδέα ότι οι συγγραφείς εξαπατούν 
τους μαθητές, φαίνεται και από την κρίση «καθαρή εξαπάτη-

ση αποτελεί και η εικόνα κάτω αριστερά στη σελίδα 58 (ενν. του 
Ανθολογίου)… Το να παίρνει κανείς μια μεγαλύτερη εικόνα που 
παριστάνει άλλα και άλλα, να την κόβει, ν’ απομονώνει ένα πρό-
σωπο και να το παρουσιάζει με ψεύτικη ταυτότητα και δράση δεν 
είναι η καλύτερη τακτική για συγγραφείς διδακτικών βιβλίων» (σ. 
112-113). Ο Φ.Κ. εγκαλεί τη συγγραφική ομάδα για πλαστογρά-
φηση ή παραποίηση μιας εικόνας που δείχνει ένα πρόσωπο το 
οποίο αναφέρεται «ως Αθηναίος πολίτης που αγορεύει στο βήμα 
της Πνύκας» (Ανθολόγιο, σ. 58) ενώ αυτό δεν ισχύει στην πραγ-
ματικότητα. Η εξαιρετική αυτή πλαστογράφηση στο σύνολο των 
230 εικόνων του «Ανθολογίου» είναι αρκετή για τον Φ.Κ., αφού 
συμβουλεύτηκε ανώνυμη και “ακριβοδίκαιη”(!) αρχαιολόγο, για 
να αποφανθεί ότι «και μόνο γι’ αυτό, το Ανθολόγιο έπρεπε να 
έχει απορριφτεί!» (σ. 113). Η παραπάνω κρίση παρατίθεται χωρίς 
σχολιασμό για να δείξει το ακριβοδίκαιο ήθος και ύφος του Φ.Κ. 
και της αρχαιολόγου.

7 Ο Φ.Κ. μελετώντας την ενότητα πέντε με τίτλο Αταραξία: Το 
«τέλος» της «σκεπτικής αγωγής»  (Ανθολόγιο, σ.130-133) 

διατυπώνει δύο κριτικές ενστάσεις. Η πρώτη κριτική αναφέ-
ρεται στο γεγονός ότι οι μαθητές διδάσκονται για τον Σέξτο τον 
Εμπειρικό  από τα τρία σωζόμενα βιβλία του «Πυρρώνειαι Υπο-
τυπώσεις» ενώ στη συνέχεια πληροφορούνται ότι «Οι ανασκευές 
αυτές υπάρχουν και στα έργα αυτού [!] Προς δογματικούς, Προς 
ηθικούς, Προς μαθηματικούς» (Ανθολόγιο, σ. 131). Στην προκει-
μένη αναφορά ο Φ.Κ. θαυμάζει [!] γιατί η διατύπωση ενέχει τον 
κίνδυνο οι διδάσκοντες και οι μαθητές να εκλάβουν αθροιστικά 
τις «Υποτυπώσεις» και τα τρία έργα «Προς δογματικούς,  ηθικούς, 
μαθηματικούς». Για την άρση του θαυμασμού και της απορίας η 
κριτική παραπέμπεται στην ενδεικτική βιβλιογραφία που υπάρ-
χει στο «Ανθολόγιο» (Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, σ. 105). Η δεύ-
τερη κριτική επικεντρώνεται στη σύντομη αναφορά που υπάρχει 
ως σχόλιο στο «ορειχάλκινο μετάλλιο Μυτιλήνης»: «Έζησε στην 
Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα, όπου διηύθυνε τη σκεπτική σχο-
λή (180-210 μ.Χ.)» («Ανθολόγιο, σ. 130»). Ο Φ.Κ. ισχυρίζεται ότι 
η αναφορά για ύπαρξη «σκεπτικής σχολής» είναι ψευδής, αφού 
στην Αθήνα ποτέ δεν υπήρξε «σκεπτική σχολή» να τη διευθύνει 
ο Σέξτος, ή και οποιοσδήποτε άλλος! (σ. 113). Με την κριτική αυτή 
υποτίθεται ότι επισημαίνεται άλλη μια εξαπάτηση αφού οι μαθη-
τές διδάσκονται εσφαλμένα για την ύπαρξη «σκεπτικής σχολής» 
στην Αθήνα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Φ.Κ. διάβασε το μισό μάθημα, 
όπως ένας «βιαστικός» μαθητής, και σταμάτησε στο (1) πραγμα-
τολογικό- ερμηνευτικό σχόλιο, ενώ εάν συνέχιζε στο (5) πραγμα-
τολογικό θα διάβαζε: «Σκεπτικοί: διακρίνονται στην αρχαιότητα σε 
Πυρρώνειους, που ακολουθούν τη διδασκαλία του Πύρρωνα και 
σε Ακαδημεικούς, οι οποίοι ονομάζονται έτσι επειδή ανήκαν στην 
Ακαδήμεια του Πλάτωνα. Με τον Αρκεσίλαο και τον Καρνεάδη 
η πλατωνική Ακαδημία εισήλθε σε μια μακρά περίοδο σκεπτικι-
σμού ασκώντας κριτική στους Στωικούς και στον δογματισμό τους 
…Περί το 200 μ.Χ. ο Σέξτος συστηματοποίησε τον Ακαδημεικό 
σκεπτικισμό» (Ανθολόγιο, σ. 131).

Εξάλλου οι μαθητές στην Εισαγωγή του Πέμπτου Κεφαλαίου 
έχουν απεικόνιση των φιλοσοφικών σχολών των Αθηνών στους 
ελληνιστικούς χρόνους με ενδείξεις τόπων και αποστάσεων (από 
το A.A. Long και D.N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, τ.1, 
Cambridge, 1992) όπου φαίνονται οι φιλοσοφικές σχολές: α) Το 
Λύκειον, β) Η Ποικίλη Στοά, γ) ο Κήπος του Επίκουρου και δ) η 
Ακαδημία (Ανθολόγιο, σ. 113). Επομένως οι μαθητές ήδη από την 
Εισαγωγή του 5ου Κεφαλαίου γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει «σκε-
πτική σχολή» ως γεωγραφικός χώρος, ή τόπος συνάθροισης των 
σκεπτικών, αλλά αντίθετα με τον όρο «σκεπτική σχολή» νοείται 
ότι η Ακαδημία τη συγκεκριμένη περίοδο έχει εισέλθει σε μια 
περίοδο σκεπτικισμού (Ανθολόγιο, σ. 131). Εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός πως ο Φ.Κ. συγχέει σκόπιμα (;) και δεν κατανοεί ότι 
ο όρος «σκεπτική σχολή» αναφέρεται με την έννοια της Σχολής 
Σκέψης όπως άλλωστε αναφέρεται στα εγχειρίδια της ιστορίας της 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (Ανθολόγιο, Βιβλίο Εκπαιδευτι-
κού, Ενδεικτική Βιβλιογραφία, σ. 113-114) και όχι ως τοπογρα-
φική ένδειξη!  

8 Η τελευταία «κριτική» επισήμανση του «ναυαγίου» αφορά 
τα «Σύντομα εργοβιογραφικά στοιχεία φιλοσόφων και άλ-

λων συγγραφέων» (Ανθολόγιο, σ. 146-149) όπου υποτίθεται ότι 
οι μαθητές εξαπατώνται για άλλη μια φορά, αφού διδάσκονται 
εσφαλμένα ότι από το έργο του Ευριπίδη «σώζονται 18 τραγωδί-
ες, 1 σατυρικό δράμα και 117 αποσπάσματα έργων» (Ανθολόγιο, 
σ. 147). Ο Φ.Κ. έχει την ευγενή καλοσύνη να ενημερώσει ότι «τα 
καταγραμμένα αποσπάσματα έργων του Ευριπίδη ήταν κιόλας 
το 19ο αιώνα πάνω από χίλια εκατό» (σ. 113). Ωστόσο, θεωρεί-
ται αυτονόητο ότι τα «Σύντομα εργοβιογραφικά» δεν αποτελούν 
αναλυτικό Λεξικό ή Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
γι’ αυτό και οι μαθητές παραπέμπονται στο σχολικό βιβλίο των 
Ανασ. Στέφος, Εμμ. Στεργιούλης, Γ. Χαριτίδου «Ιστορία της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραμματείας, (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) [Ανθολόγιο, 
Πρόλογος σ. 7] αλλά και στη λέξη «Ευριπίδης» (σ. 147) όπου ανα-
φέρεται: για το έργο του βλ. Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα-
τείας, σ.88-96]. Επί του προκειμένου ερωτηματικό προκαλεί γιατί 
ο Φ.Κ. «αναζήτησε την πηγή του λάθους στην Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας (ΟΕΔΒ, 2007)» (σ. 113) με καθυστέρηση 
πέντε ετών ενώ όφειλε ως καθηγητής κλασικής φιλολογίας να 
είχε ήδη επισημάνει τα λάθη και τις παραλείψεις του βιβλίου ΙΑΕΓ 
(ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2007) και να είχε ενημερώσει εγγράφως τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων κ. Αναστάσιο 
Στέφο και την κ. Γ. Χαριτίδου για τις απαιτούμενες διορθώσεις στις 
εκδόσεις του βιβλίου ΙΑΕΓ (ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009).

Επειδή από την αναίρεση των οκτώ ενστάσεων φανερώθηκε 
η «ακριβοδίκαιη» και «αμερόληπτη» κριτική του «Ανθολογίου», 
στη συνέχεια αποκαλύπτεται η «ουσία» και ο σκοπός αυτής της 
εμπαθούς κριτικής. Στον Επίλογο της κριτικής, (σ. 113-114) απο-
καλύπτεται ο αληθινός σκοπός της κριτικής που είναι το αίτημα της 
κατάργησης της διδασκαλίας του μαθήματος της φιλοσοφίας στο 
Γυμνάσιο. Ομολογουμένως, ενώ αναγνωρίζεται «υποκριτικά» το 
αίτημα της διδασκαλίας των προσωκρατικών στο Γυμνάσιο, στη 
συνέχεια δηλώνεται: α) «όμως κανείς μυαλωμένος καθηγητής δεν 
θα σκεφτόταν να εντάξει τη διδασκαλία της στο γυμνασιακό μάθημα 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση» επειδή β) «τα 
φιλοσοφικά κείμενα, ιδιαίτερα τα αποσπάσματα των προσωκρατι-
κών, και δύσκολα μεταφράζονται και μεγάλο κρίμα είναι να μην τα 
διδάσκουμε στη γνήσια διατύπωσή τους» (σ. 113). 
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Όπως φαίνεται από τις παραπάνω δύο θέσεις ο στόχος της 
κριτικής είναι η κατάργηση της διδασκαλίας της προσωκρατικής 
φιλοσοφίας στο Γυμνάσιο λόγω «μεταφραστικών δυσκολιών», 
αλλά η παρούσα κριτική φαίνεται να αγνοεί και τους λόγους συγ-
γραφής του «Ανθολογίου». 

Ο Φ.Κ. οφείλει να γνωρίζει ότι το βιβλίο του μαθητή «Ανθολόγιο 
Φιλοσοφικών Κειμένων» Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και το αντίστοι-
χο βιβλίο Εκπαιδευτικού συντάχθηκαν με βάση το Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) σύμφωνα με το ΦΕΚ 303 και 
304, Μάρτιος 2003 ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους και 
στη μεθοδολογία της διδασκαλίας του μαθήματος της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γλώσσας και Γραμματείας  από μετάφραση (Ανθολόγιο, 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σ. 5). 

Ωστόσο, η ασυνέπεια της κριτικής αποδεικνύεται από το γεγο-
νός ότι ενώ απορρίπτεται η διδασκαλία της φιλοσοφίας στο μάθη-
μα ΑΕΓ από μετάφραση ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι η διδασκα-
λία της Ιλιάδας, της Οδύσσειας και της Ελένης του Ευριπίδη «ήταν 
και είναι το πιο ελκυστικό φιλολογικό μάθημα του Γυμνασίου» (σ. 
113). Η παιδαγωγική αιτιολόγηση αυτής της προτίμησης θεμελι-
ώνεται στην άποψη ότι μόνο αυτά τα μαθήματα «πετυχαίνουν να 
γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον αρχαίο κόσμο στα Ελληνόπου-

λα» (σ. 113). Η χρήση του όρου «Ελληνόπουλο» αφήνεται ασχο-
λίαστη επειδή θεωρούμε ότι προσβάλλει το σύνολο της μαθητικής 
κοινότητας.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει από το αίτημα της απόσυρ-
σης του «Ανθολογίου» είναι γιατί να αποκλείεται η διδασκαλία 
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα Γυμνασίου και Λυκείου όταν η διεθνής φιλοσοφική και 
επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει την αξία του Φιλοσοφικού 
Λόγου και τη συμβολή της Ελλάδας στη γέννηση της Φιλοσοφίας 
και της Επιστήμης.     

Η πλαστή «κριτική των δύο χιλιοστών» τελειώνει με το ανά-
θεμα του «Ανθολογίου» το οποίο χαρακτηρίζεται «υπερτροφικό 
βιβλίο» (σ. 114) επειδή «σε κάθε λιγόλογο φιλοσοφικό απόσπα-
σμα αντιστοιχούν σελίδες και σελίδες εισαγωγή, ερμηνευτικές 
σημειώσεις, συμπληρωματικές πληροφορίες, ανακεφαλαιώσεις» 
(σ. 114). Αλήθεια, προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση ότι η πληρό-
τητα ενός βιβλίου είναι λόγος για να κατηγορείται και να δυσφη-
μίζεται ως «υπερτροφικό» (δηλαδή χοντρό; Ή υπέρβαρο;) και γι’ 
αυτό «πρέπει αμέσως να αποσυρθεί!» (σ. 114). Ποιος όμως είναι 
ο αληθινός σκοπός αυτής της κακόβουλης κριτικής; Ο Φ.Κ. ζητά 
την άμεση απόσυρση του «Ανθολογίου» γιατί όπως υποστηρίζει 
«η φιλοσοφία διδάσκεται στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου σε μα-
θητές ώριμους να την εκτιμήσουν, και μάλιστα από ένα λαμπρό 
κατά τη γνώμη μας βιβλίο» (σ. 114).

Δεν γνωρίζουμε εάν η κρίση του Φ.Κ. για το «λαμπρό» βιβλίο 
επηρεάστηκε από την περίοδο της Λαμπρής αλλά ποια είναι τα 
διδακτικά, παιδαγωγικά και μεθοδολογικά κριτήρια με τα οποία 
συγκρίνονται δύο σχολικά βιβλία φιλοσοφίας διαφορετικού πε-
ριεχομένου και σκοπού. Με την ευκαιρία αυτή σημειώνεται ότι 
το «Ανθολόγιο» έγινε δεκτό στη φιλολογική κοινότητα και έλαβε 
θετικές κριτικές [(Αν. Στέφος, Νέα Παιδεία 132 (2009), Σπ. Του-
λιάτος, Φιλολογική 110 (2010)]. Αντίθετα το «λαμπρό» βιβλίο της 
Β΄ Λυκείου «Αρχές Φιλοσοφίας», ΟΕΔΒ, Αθήνα 2009 επικρίθηκε 
από την ομάδα Φιλοσοφίας της ΠΕΦ και αποτέλεσε αντικείμενο 
διαλόγου. [(Φιλολογική, τεύχη: 102(2009), 106(2009), 107(2009), 
107(2009), 117(2011)].

Συνοψίζοντας την αναίρεση της κριτικής του Φ.Κ. θεωρούμε ότι 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δυσφήμησης και υποβάθμισης της 
διδασκαλίας της ιστορίας της φιλοσοφίας στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση [Αν. Στέφος, Φιλολογική, τ.117(2011)]. Στο πλαίσιο αυτό 
γίνεται κατανοητή η «πιλοτική» απόσυρση του «Ανθολογίου», με 
την εφαρμογή του προγράμματος του Νέου Σχολείου (Γυμνάσιο) 
όπου δεν προβλέπεται η διδασκαλία των φιλοσοφικών κειμένων. 
Αντίθετα στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας παρα-
μένουν για διδασκαλία μόνο η Οδύσσεια (Α΄ τάξη), η Ιλιάδα (Β΄ 
τάξη) και η Ελένη του Ευριπίδη (Γ΄ τάξη). Ταυτόχρονα στο «Νέο 
Λύκειο» υποβαθμίστηκε το μάθημα της φιλοσοφίας  αφού προ-
βλέπεται μόνο ως μάθημα επιλογής στη θεωρητική κατεύθυνση 
της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου [οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα 
στα μαθήματα: «Αρχές Φιλοσοφίας» ή «Πολιτική και Δίκαιο» (2 
ώρες εβδ.) σύμφωνα με το ΦΕΚ, Αρ. φυλ.1163/10 Απριλίου 2012]. 
Με τον τρόπο αυτό η φιλοσοφία οδηγείται στο απόσπασμα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας  που τη γέννησε, αφού οι μαθη-
τές του Γυμνασίου και του Λυκείου (του «Νέου Σχολείου») δεν θα 
διδάσκονται ούτε μια ώρα εβδομαδιαία το μάθημα της Φιλοσοφί-
ας ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας. «αντιτετραδια»

Eιδήσεις, Αναλύσεις, Έρευνες, Θέματα για όλους  
τους χώρους της Παιδείας και της εργασίας,  
για τον εκπαιδευτικό, το γονιό, το μαθητή,  

το φοιτητή, τον ενημερωμένο πολίτη.
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Ας εξετάσουμε πρώτ’ απ’ όλα το ζήτη-
μα αυτό από την άποψη της επιστη-
μονικής γνώσης. Μπορεί να φανεί ότι 

δεν υπάρχουν ουσιαστικές μεθοδολογικές 
διαφορές ανάμεσα στην αστρονομία και 
την οικονομία: οι επιστήμονες και στους 
δύο τομείς προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τους νόμους, που έχουν γενική εφαρμογή 
σε ορισμένες ομάδες φαινομένων; για να 
κάνουν την αμοιβαία σχέση των φαινο-
μένων αυτών όσο γίνεται πιο κατανοητή. 
Αλλά τέτοιες μεθοδολογικές διαφορές 
υπάρχουν στην πραγματικότητα. 

Η ανακάλυψη των γενικών νόμων στον 
τομέα της οικονομίας είναι δυσκολότερη 
γιατί τα υπό παρατήρηση οικονομικά φαι-
νόμε να, επηρεάζονται συχνά από πολλούς 
παράγοντες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να εκτιμηθούν ξεχωριστά. Εκτός από αυτό, 
η πείρα που συγκεντρώθηκε από την αρχή 
της λεγόμενης πολιτισμένης περιόδου της 
ανθρώπινης ιστορίας, υποβάλλονταν και 
υποβάλλεται, ως γνωστόν, σε σοβαρές 
επιδράσεις και περιορισμούς όχι μόνο 
οικονομικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 
οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις στην 
ιστορία οφείλουν την ύπαρξή τους στις κα-
τακτήσεις. 

Οι λαοί κατακτητές εδραιώνονταν νομι-
κά και οικονομικά ως προνομιούχα τάξη 
στην κατακτημένη χώρα… Πουθενά δεν 
έχει ξεπεραστεί πραγματικά εκείνο που ο 

Βέμπλεν αποκαλεί «ληστρική φάση» ανά-
πτυξης της ανθρωπότητας. Ορισμένα οικο-
νομικά γεγονότα, που παρατηρούμε, αφο-
ρούν τη φάση αυτή και μάλιστα οι νόμοι, 
που μπορούμε να εξάγουμε από αυτά, δεν 
είναι εφαρμόσιμοι σε καμιά άλλη φάση. 
Δεδομένου ότι ο πραγματικός σκοπός του 
σοσιαλισμού είναι ακριβώς να ξεπεράσει 
τη «ληστρική φάση» στην ανάπτυξη της 
ανθρωπότητας και να προχωρήσει προς τα 
εμπρός, η οικονομική επιστήμη στη σημε-
ρινή κατάστασή της μπορεί να ρίξει μόνο 
ένα πολύ ασήμαντο φως στη σοσιαλιστική 
κοινωνία του μέλλοντος.

Δεύτερο, ο σκοπός του σοσιαλισμού 
είναι κοινωνικοηθικός. Η επιστήμη δεν 
μπορεί να δημιουργεί σκοπούς και είναι 
ακόμη λιγότερο ικανή να τους εμφυσήσει 
στους ανθρώπους. Το μέγιστο που μπορεί 
να κάνει η επιστήμη είναι να προσφέρει τα 
μέσα για την επίτευξη ορισμένων σκοπών. 
Αλλά αυτοί καθαυτοί οι σκοποί επιτυγ-
χάνονται από προσωπικότητες με υψηλά 
ηθικά ιδανικά και, αν οι σκοποί αυτοί δεν 
είναι θνησιγενείς αλλά βιώσιμοι και ισχυ-
ροί, τους υπoστηρίζουν και τους αναπτύσ-
σουν πολλοί άνθρωποι, που καθορίζουν 
εν μέρει υποσυνείδητα την αργή εξέλιξη 
της κοινωνίας.

Λόγω των αιτίων αυτών οφείλουμε να 
είμαστε προσεκτικοί και να μην υπερεκτι-
μούμε την επιστήμη και τις επιστημονικές 

μεθόδους, όταν η υπόθεση αφορά ανθρώ-
πινα προβλήματα. Δεν πρέπει επίσης να 
σκεφτόμαστε ότι μόνο οι ειδικοί έχουν το 
δικαίωμα να διατυπώνουν τη γνώμη τους 
για τα ζητήματα οργάνωσης της κοινωνίας.

Τελευταία ακούγονται πάρα πολλές φω-
νές ότι η ανθρώπινη κοινωνία περνάει 
κρίση, ότι η σταθερότητά της έχει κλονιστεί 
σοβαρά. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται 
από το γεγονός ότι τα άτομα αδιαφορούν ή 
ακόμα και εχθρεύονται τις μικρές ή μεγά-
λες ομάδες όπου ανήκουν. Για να δείξω τι 
εννοώ, επιτρέψτε να επικαλεστώ την προ-
σωπική μου πείρα. Πρόσφατα, συζητώντας 
με έναν έξυπνο και αξιόπιστο άνθρωπο για 
την απειλή πολέμου που, κατά τη γνώμη 
μου, θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για 
την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας, 
διαπίστωσα ότι μόνο μια υπερεθνική ορ-
γάνωση μπορεί να μας προφυλάξει από 
τον κίνδυνο αυτό. Σχετικά με αυτό ο συ-
νομιλητής μου, μου είπε πολύ ήρεμα και 
ψυχρά: «Μα γιατί φοβόσαστε τόσο την 
εξαφάνιση της ανθρώπινης φυλής;».

Είμαι βέβαιος ότι μόλις έναν αιώνα πριν 
κανείς δε θα έκανε παρόμοια παρατήρηση 
με τόση ευκολία. Πρόκειται για δήλωση 
ανθρώπου που μάταια προσπαθούσε να 
βρει ισορροπία μέσα του και έχασε πρακτι-
κά την ελπίδα για επιτυχία. Ποια όμως είναι 
η αιτία; Υπάρχει διέξοδος;

Ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα προσω-

Aλβέρτου Αϊνστάϊν
Γιατί σοσιαλισμός;

(Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο 1ο τεύχος του αμερικανικού περιοδικού Monthly Review, το 1949)
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ν πικότητα και κοινωνικό ον. Ως προσωπι-
κότητα πρoσπαθεί να προστατεύσει τη δική 
του ύπαρξη και την ύπαρξη των οικείων 
του, να ικανοποιήσει τις προσωπικές τους 
επιθυμίες και να αναπτύξει τις ικανότητές 
του. Σαν κοινωνικό ον επιδιώκει να κερδί-
σει την αναγνώριση και την αγάπη των άλ-
λων ανθρώπων, να συμμεριστεί τις χαρές 
τους, να τους παρηγορήσει στη λύπη, να 
καλυτερέψει τους όρους ζωής τους. Μόνο 
η ύπαρξη αυτών των διαφόρων, συχνά 
αντιφατικών επιδιώξεων καθορίζει τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του ανθρώπου και 
από τους ιδιόμορφους συνδυασμούς τους 
εξαρτάται ο βαθμός που το άτομο μπορεί 
να πετύχει την εσωτερική ισορροπία και 
να συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας. 
Είναι εντελώς δυνατό η σχετική δύναμη 
των δυο αυτών επιδιώξεων να είναι βα-
σικά προσδιορισμένη από την κληρονο-
μικότητα. Αλλά η προσωπικότητα διαμορ-
φώνεται οριστικά στο περιβάλλον, όπου ο 
άνθρωπος βρίσκεται στη διαδικασία της 
ανάπτυξής του, από τη διάρθρωση της κοι-
νωνίας όπου μεγαλώνει, από τις παραδό-
σεις της κοινωνίας αυτής, από το πώς εκτι-
μά τους διάφορους τύπους συμπεριφοράς. 
Η αφηρημένη έννοια «κοινωνία» σημαίνει 
για το ατoμικό ανθρώπινο ον το σύνο-
λο των άμεσων και έμμεσων αμοιβαίων 
σχέσεων με τους σύγχρονούς του και με 
όλες τις προηγούμενες γενεές. Το άτομο 
είναι σε θέση να σκέπτεται, να νοιώθει, να 
προσπαθεί να εργαστεί αυτοτελώς, αλλά 
εξαρτάται τόσο πολύ από την κοινωνία στη 
φυσική, διανοητική και συναισθηματική 
ύπαρξή του, που είναι αδύνατο να σκέπτε-
ται γι’ αυτήν ή να την κατανοεί εκτός των 
πλαισίων της κοινωνίας. Η «κοινωνία» 
αυτή εξασφαλίζει στον άνθρωπο τροφή, 
ενδυμασία, κατοικία, εργαλεία εργασίας, 
τον προικίζει με γλώσσα, με τις μορφές 
και το βασικό περιεχόμενο των σκέψεων. 
Η ζωή του είναι δυνατή χάρη στην εργα-
σία και στα επιτεύγματα πολλών εκατομ-
μυρίων ανθρώπων στο παρελθόν και στο 
παρόν, όλων εκείνων που κρύβονται πίσω 
από τη μικρή λέξη «κοινωνία» …

0 άνθρωπος κατά τη γέννησή του χάρη 
στην κληρονομικότητα αποκτά βιολογι-
κή σύσταση, που πρέπει να τη θεωρούμε 
καθορισμένη και αμετάβλητη, η οποία πε-
ριλαμβάνει φυσικές επιδιώξεις που είναι 
χαρακτηριστικές για τα ανθρώπινα όντα. 
(Όπως αναφέραμε παραπάνω, η βιολογική 
φύση του ανθρώπου δεν μπορεί να αλλάξει 
για πρακτικούς λόγους). Εκτός από αυτό, 
στη διάρκεια της ζωής του αποκτά πολιτι-
στική ψυχοσύνθεση, που την παίρνει από 
την κοινωνία μέσω της επικοινωνίας και 
με πολλά άλλα είδη επίδρασης… Η κοινω-
νική συμπεριφορά των ανθρώπινων υπάρ-
ξεων μπορεί να διαφέρει πολύ ανάλογα με 

τα επικρατούντα πολιτιστικά πρότυπα και 
τύπους οργάνωσης που κυριαρχούν στην 
κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς βασίζουν τις 
ελπίδες όσοι επιδιώκουν να καλυτερέψουν 
την τύχη του ανθρώπου: οι άνθρωποι δεν 
είναι καταδικασμένοι λόγω της βιολογικής 
τους ψυχοσύνθεσης να αλληλοεξοντώνο-
νται ή να παραδίδονται στο έλεος της σκλη-
ρής και αναπόφευκτης μοίρας.

Αν αναρωτηθούμε πώς πρέπει να αλ-
λάξουμε τη διάρθρωση της κοινωνίας και 
του πολιτισμού της για να γίνει πιο ευνοϊκή 
η ανθρώπινη ζωή, πρέπει να θυμούμαστε 
ότι πάντα υπάρχουν ορισμένες συνθήκες 
που δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Πολύ 
περισσότερο, οι τεχνoλογικές και δημο-
γραφικές διαδικασίες μερικών τελευταίων 
αιώνων δημιούργησαν συνθήκες που εί-
ναι επίσης αμετάβλητες. Στις περιοχές με 
μόνιμο και πυκνό πληθυσμό η παραγωγή 
των αναγκαίων για τη ζωή αγαθών προ-
ϋποθέτει υποχρεωτικά τον καταμερισμό 
της εργασίας και μια μεγάλη συγκέντρωση 
παραγωγικού μηχανισμού. Η εποχή που 
τα άτομα ή συγκριτικά μικρές ομάδες μπο-
ρούσαν να έχουν πλήρη επάρκεια, η οποία 
όταν κοιτάμε στα περασμένα μας φαίνεται 
τόσο ειδυλλιακή, έφυγε μια για πάντα. θα 
είναι απλώς μια μικρή υπερβολή αν πού-
με ότι από την άποψη της παραγωγής και 
κατανάλωσης η ανθρωπότητα αποτελεί 
σήμερα κιόλας μια παγκόσμια κοινότητα.

Τώρα μπορώ να προσδιορίσω σύντομα 
την ουσία της σημερινής κρίσης. Πρό-
κειται για τη στάση του ατόμου απέναντι 
στην κοινωνία. Το άτομο συνειδητοποιεί 
σε μεγαλύτερο βαθμό παρά ποτέ άλλοτε 
την εξάρτησή του από την κοινωνία. Όμως 
δεν εκλαμβάνει την εξάρτηση αυτή ως θε-
τικό φαινόμενο, ως οργανική σχέση, ως 
προστατευτική δύναμη, αλλά μάλλον ως 
απειλή κατά των φυσικών του δικαιωμά-
των ή ακόμα και κατά της οικονομικής του 
ύπαρξης. Πολύ περισσότερο, η θέση του 
στην κοινωνία είναι τέτοια που οι εγωι-
στικές επιδιώξεις του αυξάνουν συνεχώς, 
ενώ οι κοινωνικές, πιο αδύνατες από τη 
φύση τους επιδιώξεις του, όλο και πιο 
πολύ καταρρέουν. Όλοι οι άνθρωποι ανε-
ξάρτητα από τη θέση τους στην κοινωνία 
υποφέρουν από τη διαδικασία αυτή. Αιχ-
μάλωτοι του εγωισμού τους, χωρίς οι ίδιοι 
να το αντιλαμβάνoνται, νοιώθουν ανυπε-
ράσπιστοι, μοναχικοί, στερημένοι από την 
ικανότητα, με αφέλεια, απλά και απερί-
σκεπτα να χαίρονται τη ζωή. 0 άνθρωπος 
μπορεί να βρει νόημα στη ζωή – που εί-
ναι τόσο σύντομη και γεμάτη κινδύνους 
– μόνο αφιερώνοντας τον εαυτό του στην 
κοινωνία.

Η οικονομική αναρχία της καπιταλιστι-
κής κοινωνίας, όπως υπάρχει σήμερα, εί-
ναι κατά τη γνώμη μου η πραγματική πηγή 

του κακού. Βλέπουμε μια τεράστια μάζα 
παραγωγών που πασχίζουν ακατάπαυστα 
να αφαιρέσουν ο ένας από τον άλλο τους 
καρπούς της συλλογικής εργασίας τους 
– όχι με τη βία, αλλά σύμφωνα με τους 
νόμιμα καθιερωμένους κανόνες. Από την 
άποψη αυτή είναι σημαντικό ότι τα μέσα 
παραγωγής, δηλαδή όλες οι παραγωγικές 
δυνάμεις, απαραίτητα για την παραγωγή 
καταναλωτικών εμπορευμάτων, καθώς 
και οι ολοένα νέες επενδύσεις μπορούν να 
είναι νόμιμα και κατά το μεγαλύτερο μέρος 
αποτελούν ατομική ιδιοκτησία ξεχωριστών 
προσώπων.

Για απλοποίηση θα αποκαλώ στη συνέ-
χεια «εργάτες» όσους δεν ανήκουν στους 
ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής, αν και αυτό 
δεν αντιστοιχεί πλήρως στη συνηθισμένη 
χρήση του όρου αυτού. 0 ιδιοκτήτης μέ-
σων παραγωγής είναι σε θέση να αποκτά 
εργατική δύναμη. Χρησιμοποιώντας τα 
μέσα παραγωγής, ο εργάτης παράγει νέα 
εμπορεύματα που γίνονται ιδιοκτησία του 
καπιταλιστή. Εδώ έχει ακριβώς σημασία 
η συσχέτιση της πραγματικής αξίας αυτού 
που ο εργάτης παράγει και εκείνου που του 
πληρώνουν. Όσο καιρό η σύμβαση εργα-
σίας είναι «ελεύθερη», αυτό που παίρνει 
ο εργάτης δεν καθορίζεται από την πραγ-
ματική αξία των παραγόμενων από αυτόν 
εμπορευμάτων, αλλά από τις ελάχιστες 
ανάγκες του και την προσφορά και ζήτηση 
εργατικής δύναμης από τους καπιταλιστές. 
Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ακόμη 
και στη θεωρία η αμοιβή του εργάτη δεν 
καθορίζεται από την αξία αυτού που έχει 
παράγει.

Βρισκόμαστε μπροστά στην τάση του 
ιδιωτικού κεφαλαίου προς την όλο και 
μεγαλύτερη συγκέντρωση. Εν μέρει λόγω 
του ανταγωνισμού των καπιταλιστών, εν 
μέρει γιατί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
ο αυξανόμενος καταμερισμός της εργασί-
ας ενθαρρύνουν το σχηματισμό μεγαλύ-
τερων παραγωγικών μονάδων σε βάρος 
των μικρών. Αποτέλεσμα της ανάπτυξης 
αυτής είναι η ολιγαρχία του ιδιωτικού κε-
φαλαίου, η κολοσσιαία εξουσία του οποίου 
δεν μπορεί να ελέγχεται αποτελεσματικά 
ακόμη και σε μια δημοκρατική κοινωνία. 
Αυτό συμβαίνει, γιατί τα μέλη των νομο-
θετικών οργάνων εκλέγονται από τα πολι-
τικά κόμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται 
και επηρεάζονται βασικά από τους ιδιώτες 
επιχειρηματίες, που επιδιώκουν για πρα-
κτικούς σκοπούς να απομακρύνουν το 
εκλογικό σώμα από τους νομοθέτες. Σαν 
αποτέλεσμα οι αντιπρόσωποι του λαού 
δεν υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα των μη προνομιούχων ομά-
δων του πληθυσμού. Πολύ περισσότερο, 
στις υπάρχουσες συνθήκες οι ιδιώτες 
επιχειρηματίες ελέγχουν αναπόφευκτα τις 
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κύριες πηγές πληροφόρησης (τύπο, ρα-
διόφωνο, εκπαίδευση). Για το λόγο αυτό, 
ο απλός πολίτης είναι πολύ δύσκολο και 
στις περισσότερες περιπτώσεις απλώς 
αδύνατο να καταλήξει σε αντικειμενικά 
συμπεράσματα και να ασκεί με εξυπνάδα 
τα πολιτικά του δικαιώματα.

Η κατάσταση που επικρατεί στην οι-
κονομία, βασιζόμενη στην καπιταλιστική 
ατομική ιδιοκτησία, χαρακτηρίζεται επο-
μένως από δυο κύριες αρχές: πρώτο, τα 
μέσα παραγωγής (κεφάλαιο), αποτελούν 
ατομική ιδιοκτησία και οι ιδιοκτήτες τα δια-
χειρίζονται κατά την κρίση τους. Δεύτερο, η 
σύμβαση εργασίας είναι ελεύθερη. Φυσικά 
από την άποψη αυτή δεν υπάρχει καθαρή 
καπιταλιστική κοινωνία.

Πρέπει ιδιαίτερα να σημειώσουμε ότι οι 
εργάτες, χάρη στη μακροχρόνια και έντο-
νη πολιτική πάλη σημείωσαν επιτυχίες 
εξασφαλίζοντας σε ορισμένες κατηγορίες 

εργατών «βελτιωμένη» μορφή ελεύθερης 
σύμβασης εργασίας. Αλλά η σημερινή οι-
κονομία στο σύνολό της διαφέρει κατά 
πολύ από τον «καθαρό» καπιταλισμό.

Η παραγωγή πραγματοποιείται για χάρη 
του κέρδους και όχι για το όφελος, αλλά 
δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλοι, όσοι θέλουν 
και μπορούν να εργαστούν, θα μπορέσουν 
σίγουρα να βρουν δουλειά. Σχεδόν πάντα 
υπάρχει στρατιά ανέργων. 0 εργάτης φο-
βάται συνεχώς να μη χάσει τη δουλειά του. 
Επειδή οι άνεργοι και οι χαμηλόμισθοι ερ-
γάτες δεν αποτελούν προσοδοφόρα αγορά, 
η παραγωγή καταναλωτικών εμπορευμά-
των είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Η τεχνική 
πρόοδος οδηγεί συχνά στην αύξηση της 
ανεργίας και όχι στην ελάφρυνση από τα 
βάρη της εργασίας. 0 προσανατολισμός στο 
κέρδος σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό 
των καπιταλιστών είναι η αιτία της αστάθει-

ας στη συσσώρευση και τη χρησιμοποίηση 
του κεφαλαίου, πράγμα που οδηγεί σε όλο 
και πιο σοβαρές καταστάσεις ύφεσης. 0 
απεριόριστος ανταγωνισμός οδηγεί σε όλο 
και μεγαλύτερη σπατάλη εργασίας και έτσι 
παραμορφώνει την κοινωνική συνείδηση 
των ανθρώπων, όπως ανάφερα πιο πάνω.

Θεωρώ την παραμόρφωση αυτή των 
προσωπικοτήτων το μεγαλύτερο κακό του 
καπιταλισμού. Ολόκληρο το εκπαιδευτι-
κό σύστημα πάσχει από αυτό το κακό. Το 
υπέρμετρο αίσθημα του ανταγωνισμού εμ-
φυτεύεται στους φοιτητές, που τους μαθαί-
νουν να θέτουν υπεράνω την επιτυχία, ως 
προετοιμασία για τη μελλοντική καριέρα.

Είμαι πεισμένος ότι μόνο ένας δρόμος 
υπάρχει για να μπει τέλος σε όλο αυτό το 
κακό, δηλαδή τη δημιουργία της σοσιαλι-
στικής οικονομίας με το αντίστοιχο σε αυτή 
σύστημα παιδείας, προσανατολισμένης σε 
κοινωνικούς σκοπούς. Σε μια τέτοια οι-
κονομία η κοινωνία κατέχει τα μέσα πα-
ραγωγής και τα διαχειρίζεται με βάση το 
σχεδιασμό. Η σχεδιασμένη οικονομία πρo 
σαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες της 
κοινωνίας, κατανέμει την εργασία στους 
ικανούς για εργασία και εγγυάται τα μέσα 
προς το ζειν για κάθε άνδρα, γυναίκα και 
παιδί. Αντί για την εξύμνηση της εξουσίας 
και της επιτυχίας, όπως γίνεται στη ση-
μερινή μας κοινωνία, η παιδεία που συ-
μπληρώνεται με την ανάπτυξη των εσω-
τερικών ικανοτήτων της προσωπικότητας, 
θα αποβλέπει στην ανάπτυξη σε αυτή της 
συναίσθησης της ευθύνης για τους άλλους 
ανθρώ πους.

Ωστόσο, πρέπει να θυμούμαστε ότι η 
σχεδιασμένη οικονομία δε σημαίνει ακό-
μα σοσιαλι σμός. Η σχεδιασμένη οικονο-
μία αυτή καθεαυτή μπορεί να συνοδεύεται 
από την πλήρη υπoδούλωση της προσω-
πικότητας. Η επίτευξη του σοσιαλισμού 
απαιτεί την επίλυση ορισμένων εξαιρετικά 
δύσκολων κοινωνικοπολιτικών προβλη-
μάτων. Πώς, λόγου χάρη, παίρνοντας υπό 
ψη το βάθεμα της συγκέντρωσης της πο-
λιτικής και οικονομικής εξουσίας θα απο-
τραπεί η μετατροπή της γραφειοκρατίας σε 
δύναμη που κατέχει την πλήρη εξουσία. 
Πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα του 
ατόμου και ταυτόχρονα να υπάρχει εγγύ-
ηση ενός δημοκρατικού αντίβαρου στην 
εξουσία της γραφειοκρατίας. Οι σκοποί 
και τα προβλήματα του σοσιαλισμού δεν 
είναι τόσο απλά και η σαφής κατανόησή 
τους έχει μέγιστη σημασία στο μεταβατικό 
μας αιώνα. Δεδομένου ότι στις σημερινές 
συνθήκες η ελεύθερη, ανεμπόδιστη συζή-
τηση των πρoβλημάτων αυτών βρίσκεται 
πρακτικά υπό απαγόρευση, νομίζω ότι η 
έκδοση του περιοδικού αυτού («Monthy 
review») Θα προσφέρει στην κοινωνία 
μεγάλη υπηρεσία. «αντιτετραδια»

Η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία, βασιζόμενη 

στην καπιταλιστική ατομική ιδιοκτησία, χαρακτηρίζεται 

επομένως από δυο κύριες αρχές: πρώτο, τα μέσα 

παραγωγής (κεφάλαιο), αποτελούν ατομική ιδιοκτησία 

και οι ιδιοκτήτες τα διαχειρίζονται κατά την κρίση τους. 

Δεύτερο, η σύμβαση εργασίας είναι ελεύθερη. 
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Η αναγκαιότητα αναλυτικής επεξεργασίας των παραπάνω ζη-
τημάτων είχε την αφετηρία της στην ισχυρή βιωσιμότητα του 
«οικονομισμού», με την ευρύτερη έννοια. Η μπροσούρα του 

Β.Ι. Λένιν «τι να κάνουμε», περιελάμβανε ακόμη αναλύσεις σε θέ-
ματα όπως η «ελευθερία κριτικής», ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της 
αφιερώθηκε στο χαρακτήρα της πολιτικής ζύμωσης και την αντίθε-
ση ανάμεσα στην «ερασιτεχνική» δουλειά των οικονομιστών, με την 
επιδίωξη περιορισμένων αποτελεσμάτων και από την άλλη πλευρά 
την αναγκαιότητα μίας οργάνωσης επαναστατών. Τέλος ο Β. Ιλίτς 
καταπιάστηκε και με την ανάδειξη της αποφασιστικής σημασίας για 
το κίνημα της ύπαρξης και διάδοσης μίας πανρωσικής εφημερίδας.

Στο κομμάτι της μπροσούρας για το δογματισμό και την «ελευθε-
ρία κριτικής», είναι εμφανής η αντιπαράθεση δύο τάσεων ανάμεσα 
στους σοσιαλιστές και τους δημοκράτες. Οι ιδέες του Μπερνστάϊν για 
την αναγκαιότητα μετατροπής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων 

σε κοινωνικές δυνάμεις που θα απαιτήσουν μεταρρυθμίσεις, απορ-
ρίπτοντας παράλληλα την ταξική πάλη, την επιστημονική θεμελίωση 
του σοσιαλισμού με μία «δυναμική» προσπάθεια αναθεώρησης του 
μαρξισμού, μη αναγνωρίζοντας την ολοένα και περισσότερο προ-
λεταριοποίηση τμημάτων της κοινωνίας, βρίσκουν την αναγνώρισή 
τους στην αστική φιλολογία, μετατρέποντας το σοσιαλισμό σε ερ-
γαλείο των κυρίαρχων τάξεων, «κερδίζοντας» θέσεις στην αστική 
διακυβέρνηση. Οι ιδέες λοιπόν αυτές γνώρισαν την αποφασιστική 
πάλη του Β.Ι. Λένιν στις οποίες αναγνώριζε εκφάνσεις του οπορ-
τουνισμού. Στα πλαίσια αυτά, η «ελευθερία κριτικής» αποκρύπτει 
το ληστρικό χαρακτήρα της έννοιας της ελευθερίας από την στιγμή 
που η τελευταία χρησιμοποιείται για να καλύψει την εκμετάλλευση, 
τη διαφθορά και τον παρασιτισμό των κυρίαρχων τάξεων. Ξεσκέ-
πασε το ρεφορμιστικό χαρακτήρα του μπερνσταϊνισμού, έκφραση 
του οποίου υπήρξε στη Ρωσία, η εφημερίδα Ραμπότσεγε Ντιέλο με 

«Τι να κάνουμε» Β.Ι. Λένιν
(τα φλέγοντα ζητήματα του κινήματός μας)

Το έργο του Β.Ι. Λένιν, «τι να κάνουμε», γράφτηκε από το φθινόπωρο του 1901 έως το Φλεβάρη 
του 1902 και υπήρξε το αποτέλεσμα του άρθρου το οποίο ο Β. Ιλίτς πραγματεύτηκε στην εφημερίδα 

Ίσκρα, το Μάιο του 1901, αρ. Φύλλου 4, με τίτλο «Από πού να αρχίσουμε», στο οποίο υπήρχε 
αναφορά σε τρία βασικά ζητήματα, το ζήτημα του χαρακτήρα της πολιτικής ζύμωσης, το ζήτημα  

των οργανωτικών καθηκόντων, καθώς και την αναγκαιότητα συγκρότησης μίας μαχητικής 
οργάνωσης που θ’ αγκαλιάζει όλη τη Ρωσία. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις  
των τριών ζητημάτων οφείλονταν σε διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις  

και όχι σε επιμέρους διαφοροποιήσεις των εκάστοτε θεμάτων. 
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την «ελευθερία κριτικής» να καταντάει ανυπαρξία κριτικής, κάθε 
ανεξάρτητης κριτικής, καθώς και τον ευπροσάρμοστο χαρακτή-
ρα του σοσιαλρεφορμισμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε 
χώρας και των πολιτικών δυνάμεων. Στην ίδια την Ρωσία, υπήρξε 
μία πρώτη φάση 1880-1890 και μία δεύτερη φάση 1890-1900, όπου 
παρά τον απολυταρχικό κλοιό, έλαβε χώρα μία πρωτοφανής ανά-
πτυξη των μαρξιστικών ιδεών με την άμεση εμπλοκή των αστών 
δημοκρατών. Την παράλληλη ωστόσο δυνατότητα των σοσιαλι-
στών να αναδεικνύουν εμπρός στα μάτια των ρώσων εργατών τα 
ασυμβίβαστα συμφέροντά τους με τα αντίστοιχα της αστικής τάξης, 
αρνούνταν ο μπερνσταϊνισμός, εκχυδαϊζοντας το μαρξισμό, προω-
θώντας την ιδέα της άμβλυνσης των ταξικών αντιθέσεων μέσα από 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, παρέχοντας ουσιαστικά στην κυρίαρ-
χη τάξη τη βάση για την άρνηση αυτοτέλειας του σοσιαλισμού και 
του δικαιώματος ύπαρξής του. Η διάσπαση της συνεργασίας των 
σοσιαλιστών με τους αστούς δημοκράτες ήταν πλέον επιβεβλημένη 
από τις συνθήκες, «εφοδιάζοντας» ωστόσο τους σοσιαλιστές με νέο 
καθήκον, αυτό της ταυτόχρονης πάλης και εναντίον των αναθεωρη-
τών του μαρξισμού και οργανωτών του οικονομισμού, δηλαδή τον 
περιορισμό των εργατών στην διεκδίκηση οικονομικών αιτημάτων, 
αφήνοντας τη «μαρξιστική» διανόηση να καταπιαστεί με τον πολιτικό 
αγώνα. Μπροστά στο νέο αυτό ρεύμα αναθεώρησης, οι σοσιαλιστές, 
με πρωτεργάτη τον Β.Ι. Λένιν έθεσαν ως καθήκον την καταπολέμη-
ση του οπορτουνισμού, με τη θεωρητική δουλειά παράλληλα με το 
στιγματισμό του παραπλανητικού ρόλου της «νόμιμης» κριτικής. Γί-
νεται φανερή, μέσα από το έργο του Β. Ιλίτς, η αντίθεση των νεωτε-
ρικών τάσεων σε Γερμανία και Ρωσία, όπου στην πρώτη, οι επανα-
στάτες σοσιαλιστές τάχθηκαν υπερ της υπεράσπισης των αρχών και 
των θεμελίων του παλαιού προγράμματος και την παλαιάς τακτικής, 
σε αντίθεση με τη Ρωσία, όπου οι επαναστάτες σοσιαλιστές ήταν 
μειοψηφία. Όντας πλειοψηφία, οι αναθεωρητές και οικονομιστές 
δεν αποποιούνταν το ρόλο τους ως «μαρξιστές», προωθώντας πα-
ράλληλα αναθεωρητικές απόψεις και θέσεις υποταγής μπροστά στο 
αυθόρμητο της στιγμής. Η ουσιαστική αντίθεση βρίσκεται στο ότι οι 
Γερμανοί σοσιαλιστές δεν ήθελαν να αλλάξουν τίποτα, ενώ οι Ρώσοι 
σοσιαλιστές τάχθηκαν υπέρ την αλλαγής της παλαιάς τακτικής και 
άρνησης της υποταγής στο αυθόρμητο της στιγμής. Είναι χαρακτη-
ριστικό, πως ο Ενγκελς ήδη από το 1874 αναφέρθηκε στη σημασία 
της θεωρίας στο σοσιαλδημοκρατικό κίνημα. Εξαίρει το γερμανικό 
εργατικό κίνημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με την ταυ-
τόχρονη ιδεολογικοπολιτική και οικονομική πάλη που το ξεχώριζε 
τόσο από το αγγλικό όσο και από το γαλλικό εργατικό κίνημα .

Για το αυθόρμητο και τον ρόλο των οικονομιστών
Η δεκαετία 1890-1900 στη Ρωσία, ήταν δεκαετία απεργιακών διεκ-
δικήσεων. Απεργίες «γνώρισε» η Ρωσία και τις προηγούμενες δε-
καετίες, τόσο αυτή του 1860-1870 όσο και αυτή του 1880-90. Ωστόσο, 
οι απεργιακές κινητοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αι-
ώνα, αποτέλεσαν «συνειδητή» διεκδίκηση εξαιτίας των συνθηκών 
στις οποίες βρέθηκε η εργατική τάξη της χώρας. Το αυθόρμητο των 
κινητοποιήσεων στην ουσία αποτέλεσε την εμβρυακή μορφή του 
συνειδητού. Ωστόσο επρόκειτο για μη συνειδητή ακόμη αναγνώρι-
ση εκ μέρους των εργατών των αντικρουόμενων συμφερόντων με 
τα αντίστοιχα της άρχουσας τάξης, αλλά εμβρυακή έκφραση αυτών. 
Οι εργατικές κινητοποιήσεις συνοδεύονταν παράλληλα από ένα δι-
αρκώς ογκούμενο πλήθος νεαρών κυρίως ατόμων, τα οποία βα-
σισμένα στη μαρξιστική ανάλυση των δεδομένων προσπαθούσαν 
να συνδέσουν τον αγώνα των εργατών με τον αγώνα ενάντια στην 
απολυταρχία. Η αποτυχία της απόπειρας αυτής κατέδειξε το γεγονός 
της ανωριμότητας των σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων της εποχής 

με έλλειψη πρακτικής κατάρτισης και επαναστατικής πείρας, που 
αποτέλεσαν ωστόσο σημαντικά στοιχεία για την επεξεργασία λαθών 
και ελλείψεων και αποφυγή τους στο άμεσο μέλλον. Η αδυναμία 
του εργατικού κινήματος να επεξεργαστεί μία ανεξάρτητη ιδεολογία, 
έθετε το ζήτημα στο εξής: είτε αστική είτε σοσιαλιστική ιδεολογία. 
Κάθε προσπάθεια μείωσης της σοσιαλιστικής ιδεολογίας αποτελεί 
ενίσχυση της αστικής ιδεολογίας και, στα πλαίσια αυτά, σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει το αυθόρμητο. Η αυθόρμητη ανάπτυξη του ερ-
γατικού κινήματος οδηγεί το τελευταίο στην «αγκαλιά» της αστικής 
τάξης. Καθήκον των σοσιαλιστών, λοιπόν, σύμφωνα με τον Β.Ι. Λέ-
νιν, είναι ο αγώνας ενάντια στο αυθόρμητο και στη θέση των οικο-
νομιστών σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε προσπάθεια για τον 
αγώνα ενάντια στο αυθόρμητο είναι μάταιη, καθώς η ανάπτυξη του 
εργατικού κινήματος κατευθύνεται σύμφωνα με τις επιταγές των 
υλικών συνθηκών και του υλικού περιβάλλοντος, θέση που απο-
τελεί ολοκληρωτική άρνηση του σοσιαλισμού. Κατακεραυνώνει την 
τάση εκφραστών του οικονομισμού, όπως π.χ., του Ραμπότσαγια 
Μισλ, η οποία αν και δεν αρνείται την αναγκαιότητα του πολιτικού 
αγώνα, ωστόσο υποκλίνεται μπροστά στο αυθόρμητο και την έλλει-
ψη συνείδησης του αγώνα αυτού, καθώς και της χάραξης ιδιαίτερης 
σοσιαλιστικής πολιτικής ενσωματωμένες στις ιδιαίτερες ρωσικές 
συνθήκες. Το λάθος επομένως της νέας κατεύθυνσης της σοσιαλ-
δημοκρατίας ήταν η υποταγή εμπρός στο αυθόρμητο, χωρίς παράλ-
ληλα να αναγνωρίζει πως η διαρκής άνοδος του αυθόρμητου των 
μαχών απαιτεί μεγαλύτερη συνείδηση εκ μέρους των σοσιαλιστών. 
Η άνοδος των μαζών προπορεύονταν μίας ισχυρής οργάνωσης ικα-
νής να τεθεί επί κεφαλής του εργατικού κινήματος, το οποίο ολοένα 
και προωθούνταν σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και περιοχές.  

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος των ρώσων σοσιαλδημοκρατών 
είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους, προς την αποκάλυψη των συν-
θηκών εκμετάλλευσης των εργατών ενός μόνο επαγγελματικού 
τομέα από τον εκάστοτε εργοδότη, επιδιώκοντας να «διαπραγμα-
τευτούν» την εργατική τους δύναμη σε πλαίσια εμπορικής αξίας της 
τελευταίας. Η οικονομική αντανάκλαση της συνδικαλιστικής αυτής 
προσπάθειας διαμόρφωνε δύο ευδιάκριτους δρόμους πολιτικής. 
Είτε τον οικονομικό συνδικαλισμό, είτε την μετατόπιση του συνδικα-
λιστικού οικονομισμού στην πολιτική αντίληψη περι ανατροπής της 
τάξης πραγμάτων για την οποία αγωνίζονταν οι σοσιαλδημοκράτες. 
Σημαντικό ρόλο στην πολιτική αυτή, διαδραματίζει η πολιτική δια-
παιδαγώγηση. Η απλή ωστόσο εξήγηση της καταπίεσης και της εκ-
μετάλλευσης των εργατών σε όλους τους τομείς, δεν είναι αρκετή. 
Χρειάζεται η ζύμωση γύρω από συγκεκριμένες εκφράσεις της εκμε-
τάλλευσης, ώστε να ξεγυμνώσει την πολιτική ουσία της κυρίαρχης 
τάξης. Ωστόσο στην πράξη, ο Β.Ι. Λένιν ξεσκέπασε το διπρόσωπο χα-
ρακτήρα οργανώσεων και των οργάνων τους όπως η Ραμπότσαγια 
Μισλ καθώς και η «Ομάδα αυτοαπελευθέρωσης», οι οποίες από την 
μία υποστήριζαν την αναγκαιότητα του πολιτικού αγώνα εναντίον 
της κυρίαρχης απολυταρχικής τάξης, ενώ από την άλλη περιόριζαν 
τον αγώνα αυτό μόνο στην διεκδίκηση οικονομικών αιτημάτων. Η 
οικονομική πάλη είναι κατ’ ουσία πάλη των εργατών για τη βελτί-
ωση των όρων πώλησης της εργατικής τους δύναμης έναντι των 
εργοδοτών. Η πάλη αυτή είναι παράλληλα πάλη επαγγελματική 
εξαιτίας του ανομοιόμορφου χαρακτήρα των εκάστοτε επαγγελ-
μάτων. Επομένως, το να προσδώσουμε πολιτικό χαρακτήρα στην 
οικονομική πάλη κάθε επαγγελματικής ομάδας καταλήγει στην 
ουσία του συνδικαλισμού. Οι επαναστάτες σοσιαλιστές ωστόσο, σε 
αντίθεση με όσους υποβιβάζουν τον πολιτικό αγώνα σε οικονομικές 
διεκδικήσεις, χωρίς να αρνούνται την χρησιμότητα των τελευταίων 
αγωνίζονται και για την τελική ολοκληρωτική απελευθέρωση από 
τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Ο περιορισμός των απαιτήσεων των 
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ρήσεις μπορεί να θεωρηθεί μία απλή 
και εύκολη επιλογή για την κυρίαρχη 
τάξη, καθώς μέσα από οικονομικές 
παραχωρήσεις εξασφαλίζει την εμπι-
στοσύνη των εργατικών μαζών. Ακόμη, 
ο Β.Ι. Λένιν, ξεμπρόστιασε την αντίληψη 
των οικονομιστών τύπου Μάρτοφ, ο 
οποίος υποστήριξε πως οι οικονομικές 
διεκδικήσεις αποτελούν εφαλτήριο για 
την αφύπνιση των πολιτικών δραστη-
ριοτήτων των μαζών. Τόσο η πολιτική 
όσο και η ταξική συνείδηση των μαζών 
αφυπνίζεται μόνο όταν συνοδεύεται από 
την αποκάλυψη της εκμετάλλευσης και 
της διαφθοράς του πολιτικού και οικο-
νομικού κατεστημένου της κυρίαρχης 
τάξης. 

Τέλος, ο Β. Ιλίτς καυτηριάζει την κοι-
νή ρίζα τόσο των οικονομιστών όσο και 
των τρομοκρατών, που δεν είναι άλλη 
από την υποταγή στο αυθόρμητο. Οι μεν 
οικονομιστές μπροστά στο αυθόρμητο του εργατικού κινήματος, οι 
δε τρομοκράτες μπροστά στο αυθόρμητο της αδυναμίας των διανο-
ουμένων να συνδυάσουν την επαναστατική δουλειά με το εργατικό 
κίνημα. Το κάλεσμα για τρομοκρατία ή ο οικονομικός χαρακτήρας 
στην πολιτική πάλη, συναποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομί-
σματος, που ερμηνεύονται με την ολοκληρωτική απουσία πολιτικής 
ζύμωσης. Τόσο οι πρώτοι όσο και οι δεύτεροι υποτιμούν βαθιά την 
επαναστατικότητα των μαζών. Ενώ, παράλληλα, δεν δίνουν κανένα 
περιεχόμενο στην πολιτική ζύμωση και την οργάνωση των αποκα-
λύψεων της εκμετάλλευσης του συστήματος.

Οικονομισμός και οργάνωση επαναστατών
Οι οικονομιστές και στο ζήτημα της οργάνωσης, προώθησαν την 
θέση περί ανεδαφικού της ύπαρξης μίας ισχυρής οργάνωσης. Η 
θέση τους αυτή πηγάζει από τη στενότητα με την οποία αντιμετώπι-
ζαν τόσο την πολιτική δράση όσο και την σημασία της οργάνωσης. 
Η θέση αυτή εφαρμόστηκε ολοκληρωτικά στην περίοδο 1894-1901, 
κατά την οποία οι μαρξιστικοί όμιλοι με τη μαζική παρουσία φοιτη-
τών προσπαθούσαν να διατυπώσουν απάντηση στο «τι να κάνουμε», 
ωστόσο η ανοργάνωτη έκφραση του αυθορμητισμού τις καθιστούσε 
ευάλωτες έναντι των οργάνων του κράτους, π.χ., αστυνομία κ.ά. 

Η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος ξεπερνούσε τις οργανώσεις 
επαναστατών, ενώ την ίδια στιγμή οι διάφοροι όμιλοι-οργανώσεις 
δεν αποτελούσαν μία ενιαία και ισχυρή ένωση με αναπτυγμένα τα 
αντίστοιχα τμήματα. Ο «χειροτεχνισμός» αυτός των πρώτων οργα-
νώσεων οδήγησε μία μερίδα σοσιαλδημοκρατών να συνειδητοποι-
ήσει την ανεπάρκειά του και να τον αντιμετωπίσει ως αρρώστια στα 
σπλάχνα του εργατικού κινήματος. Ο «χειροτεχνισμός» της περιόδου 
συνδυάζονταν με τον οικονομισμό. Η έννοια του χειροτεχνισμού 
κλείνει μέσα της πέρα από την έλλειψη κατάρτισης, τη στενότητα της 
επαναστατικής δουλειάς, καθώς και τη δικαιολόγηση της στενότη-
τας αυτής με την αναγωγή της σε ειδική θεωρία, καταλήγοντας στον 
αυθορμητισμό. 

Για τους οικονομιστές, η πολιτική πάλη από την στιγμή που περιο-
ρίζεται σε οικονομικές διεκδικήσεις των εργατών εναντίον των ερ-
γοδοτών απαιτεί την ύπαρξη οργάνωσης των εργατών. Ωστόσο, μία 
τέτοια αντιμετώπιση των πραγμάτων οδηγεί στον τρεϊντ-γιουνισμό, 
καθώς οι εργατικές ενώσεις είναι πρώτα και κύρια επαγγελματικές 

ενώσεις, με περιορισμένο ‘’ακροατή-
ριο’’ και συγκεκριμένα αιτήματα οικο-
νομικού χαρακτήρα. Αντίθετα με την 
άποψη των οικονομιστών, οι επανα-
στάτες σοσιαλιστές με πρωτεργάτη τον 
Β.Ι. Λένιν υποστήριξαν την αναγκαιότη-
τα δημιουργίας οργάνωσης επαναστα-
τών, πλατιά και παράλληλα συνωμοτι-
κή. Οι οργανώσεις των εργατών πρέπει 
να είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
στις οποίες οι σοσιαλδημοκράτες εργά-
τες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά. 
Βέβαια, οι πολιτικές συνθήκες σε κάθε 
χώρα καθορίζουν και τη δράση των ερ-
γατικών και πολιτικών οργανώσεων. Οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν 
να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στη 
στερέωση οικονομικών διεκδικήσεων, 
ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα πολιτικής ζύμωσης. 

Ο Β.Ι. Λένιν –σε πλήρη ρήξη με την 
παθητική αναμονή είτε της σταδιακής 

ανόδου του κινήματος βάση αντικειμενικών συνθηκών, είτε αυ-
θόρμητων ξεσπασμάτων– αναπτύσσει την αναγκαιότητα ύπαρξης 
οργάνωσης επαναστατών. «Κάθε υπόκλιση εμπρός στο αυθόρμη-
το του εργατικού κινήματος, κάθε μείωση του ρόλου του συνειδη-
τού στοιχείου, σημαίνει κάθε φορά και ανεξάρτητα από προθέσεις, 
δυνάμωμα της αστικής ιδεολογίας». 

Ο Β.Ι. Λένιν υποστήριζε πως κανένα επαναστατικό κίνημα δεν 
μπορεί να σταθεί χωρίς στέρεη οργάνωση καθοδηγητών, επίσης 
πως όσο πιο πλατιά είναι η μάζα που αυθόρμητα εξέρχεται στον αγώ-
να τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για τη δημιουργία στέρεης 
οργάνωσης συνειδητών επαναστατών. Σε συνθήκες απολυταρχίας 
και αστυνομοκρατίας, η οργάνωση αυτή όσο πιο περιορισμένη σε 
αριθμό ευσυνείδητων επαναστατών, τόσο πιο δύσκολα ευάλωτη θα 
βρεθεί εναντίον των κατασταλτικών οργάνων, ενώ τόσο πιο πολυά-
ριθμα θα είναι τα μέλη της εργατικής τάξης που θα δραστηριοποιη-
θούν στο κίνημα. Η οργάνωση των επαναστατών θέτει ως στόχο το 
ανέβασμα των εργατών στο επίπεδο των συνειδητών επαναστατών 
και όχι στο να πέσουν οι επαναστάτες στο επίπεδο «της εργατικής 
τάξης» όπως το θέτουν οι οικονομιστές. Το επαναστατικό κόμμα δεν 
εγκαταλείπει τον αυθορμητισμό του κινήματος, αλλά στρέφει την 
προσοχή του σε αυτόν. Αποτελεί σταθερή και συνειδητή οργάνωση 
των πιο αποφασιστικών στοιχείων της εργατικής τάξης.

Τέλος, η σημασία ενός δικτύου διακίνησης επαναστατικής εφη-
μερίδας, αποτέλεσε κομβικό σημείο στη συλλογική προπαγάνδα, 
τη διαφώτιση και την οργάνωση, τόσο για τις πολιτικές πρωτοβου-
λίες των επαναστατών, όσο και για την ζωντανή στήριξη σε κάθε 
διαμαρτυρία και κάθε ξέσπασμα.

Το «τι να κάνουμε» υπήρξε το πολιτικό σχέδιο του Β.Ι. Λένιν, για 
μια οργάνωση επαναστατών ως όπλο στον αγώνα της εργατικής 
τάξης, όχι μόνο στον τομέα των οικονομικών διεκδικήσεων αλλά 
στην πάλη εναντίον του καπιταλιστικού συστήματος στο σύνολό 
του και σε όλες του τις μορφές, πολιτικές, οικονομικές, κοινωνι-
κές, όπου 15 χρόνια αργότερα αναποδογύρισε τη Ρωσία και έθεσε 
τις βάσεις για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση υπό την καθοδήγηση 
ενός «ατσάλινου» κόμματος επαναστατών, δικαιώνοντας τις απαι-
τήσεις που έθεταν οι αγώνες της εργατικής τάξης στη Ρωσία και 
θέτοντας ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση τις δομές του Παγκόσμιου 
καπιταλισμού. «αντιτετραδια»



43άνοιξη-καλοκαίρι 2012    αντιτετράδια της εκπαίδευσης

αγω
νιστικές παραμβάσεις συσπειρώ

σεις - κινήσεις

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, κυ-
ρίως η κυβερνητική της πτέρυγα, 
αρκέστηκε να μιλήσει, με λόγια όσο 

το δυνατόν λιγότερο τραυματικά για τον 
πολιτικό της φορέα, για το μισθολογικό 
και βαθμολογικό ζήτημα, απέφυγε όμως 
το άνοιγμα μιας συνολικότερης συζήτησης 
για τη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση του 
κράτους, το ρόλο της αξιολόγησης και το 
νέο δημόσιο που πάει να δημιουργηθεί.  
Οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου 
σήμερα για τον δημόσιο τομέα έχουν να 
κάνουν: 

α. από τη μια μ’ έναν μικρότερο σε μέ-
γεθος δημόσιο τομέα και φθηνότερο, με 
ανοιχτή εκχώρηση πολλών λειτουργιών 
του στο ιδιωτικό κεφάλαιο και με την εξά-
λειψη και των τελευταίων υπολειμμάτων 
του υποτυπώδους κράτους πρόνοιας που 
υπήρξε στην Ελλάδα. 

β. τη διαμόρφωση ενός πειθαρχημέ-
νου εργατικού δυναμικού, ιδεολογικά και 
πολιτικά υποταγμένου στις απαιτήσεις της 
κρατικής εξουσίας, το οποίο, αν καταφέ-
ρει να ξεφύγει από τη μέγγενη της εργα-
σιακής εφεδρείας και των απολύσεων θα 
βρίσκεται κάτω από ένα μόνιμο καθεστώς 
φτώχειας, εργασιακής περιπλάνησης και 
εργασιακού δεσποτισμού. 

Η βίαιη αναδιάρθρωση του κράτους και 
της εκπαίδευσης έχει ως βασικά της όπλα 
την αξιολόγηση, τον μετασχηματισμό του 
ρόλου της διοίκησης και την αλλαγή του 
τρόπου χρηματοδότησης των διαφόρων 
δημόσιων οργανισμών.1 Αυτοί οι τρεις 
μηχανισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στη μετάλλαξη της φυσιογνωμίας δημο-
σίων οργανισμών και των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, με την προώθηση βαθιών 
μετασχηματισμών στη λειτουργίας τους. 
Λειτουργούν ως μηχανισμοί κοινωνικού 
εκβιασμού των δημόσιων φορέων, δια-
σφαλίζοντας ότι η μη συμμόρφωσή τους 
προς τις απαιτήσεις της αγοράς και του 
κεφαλαίου θα έχει ως αποτέλεσμα και τη 
μη επιβίωσής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη μη χρηματοδότηση ή την αρνητική αξι-
ολόγηση κάθε δημόσιου φορέα που δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καπι-
ταλιστικής κερδοφορίας. Ο ρόλος του κρά-
τους στην ενεργοποίηση αυτών των τριών 
μηχανισμών είναι καθοριστικός. Όσο κι 
αν ο νεοφιλελευθερισμός εμφανίζεται με 
την ιδεολογική φενάκη του αντικρατι-
σμού, όλες οι τομές που επιχειρούνται στο 
πλαίσιο των αρχών του και των ταξικών 
του δεσμεύσεων έχουν τη σφραγίδα ενός 
ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού, ενός 
κρατικού παρεμβατισμού με διαφορετικό 
περιεχόμενο απ’ αυτόν της σοσιαλδημο-
κρατικής εποχής, που στοχεύει στην υπο-
βάθμιση της αξίας της εργατικής δύναμης 
και την πειθάρχησή της στις απαιτήσεις της 
αγοράς, μέσα από τον κοινωνικό εκβιασμό 
της ανεργίας ή της περιθωριοποίησης.2  

Η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της 
διοίκησης εξασφαλίζεται με την ανάδυση 
του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, μια επι-
λογή που από το 1995 έχει κωδικοποιήσει 
με συγκεκριμένες αρχές ο Ο.Ο.Σ.Α και την 
προωθεί ως βασικό μοντέλο μεταρρύθμι-
σης του διοικητικού μηχανισμού των κρα-
τών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω αυτού 
του μηχανισμού εισάγονται μια σειρά μέ-
θοδοι του ιδιωτικού τομέα που αφορούν 
τον σχεδιασμό στόχων, τη διαχείριση αν-
θρώπινων πόρων,  τον έλεγχο και τη λο-
γοδοσία.3 Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ είναι 
η οργανωτική διάχυση της νεοφιλελεύθε-
ρης λογικής στη λειτουργία του δημόσιου 
τομέα και η μετάλλαξη της φυσιογνωμίας 
του και του προσανατολισμού του. Πρόκει-

Αξιολόγηση, διοικητική αναδιάρθρωση και αγορά: 
Το νέο σκηνικό της νεοφιλελεύθερης επίθεσης 

στη δημόσια εκπαίδευση 

Mε τον πρόσφατο νόμο (4024/11) για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο 
μισθολόγιο στο Δημόσιο Τομέα, με το οποίο επιχειρήθηκε,  

με βάση τους σχεδιασμούς κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ και Tρόικας, 
η εξαθλίωση του κόσμου του Δημοσίου, βάζει ως βασικότερη 

παράμετρο της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης  
των υπαλλήλων την αξιολόγηση. Η παράμετρος αυτή υπήρξε  
η σκοτεινή πλευρά του λόφου, η πλευρά που συγκέντρωσε  

τη μικρότερη συζήτηση για το ρόλο και τον σκοπό της  
μέσα στο πλέγμα των συνολικότερων αναδιαρθρώσεων  

της δομής και λειτουργίας του κράτους. 

Z γράφει ο Χρήστος Ρέππας
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ται για κρυφή μορφή ιδιωτικοποίησης των 
δημόσιων οργανισμών και της δημόσιας 
εκπαίδευσης, μέσω της οποίας προω-
θείται όχι μόνο η οργανωτική μετάλλαξη 
της φυσιογνωμίας του σχολείου αλλά μια 
συνολικότερη αλλαγή του κλίματος και της 
κουλτούρας που επικρατεί σ’ αυτό.4 

Θεωρητικά η εισαγωγή του Νέου Δη-
μόσιου Μάνατζμεντ δικαιολογείται από 
την ιδέα της ορθολογικής διαχείρισης των 
δαπανών και από την ανάγκη εισαγωγής 
μιας «νέας οικονομικής των θεσμών»,5 η 
οποία θα διασφαλίζει τις σημερινές δημο-
σιονομικές επιλογές των αστικών κυβερ-
νήσεων, τη μείωση δηλ. των δημοσίων 
δαπανών και την εγκατάλειψη όλων των 
προνοιακών πρακτικών από τη δημόσια 
διοίκηση. Οι υποστηρικτές του θεωρούν 
ότι η δραστηριότητα του κράτους στους 
τομείς της διοίκησης και της κοινωνικής 
πολιτικής πρέπει να σχεδιάζεται και να 
εκτελείται «ορθολογικά», το δε βέλτιστο 
αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με το λιγότε-
ρο δυνατό κόστος. Σύμφωνα με τη θεωρία 
του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ η κρατική 
πολιτική και η δράση της δημόσιας διοί-
κησης θα πρέπει να καθορίζεται από τα 
τρία E:Economy, Effectiveness, Efficiency. 
(Οικονομία, Αποτελεσματικότητα, Αποδο-
τικότητα).6 Η δράση και το παραγόμενο 
αποτέλεσμα της δημόσιας διοίκησης πρέ-
πει να προτυποποιείται, να σχεδιάζεται 
και να υλοποιείται με βάση συγκεκριμένα 
standards αποτελεσματικότητας. Στη συ-
νέχεια το όλο αποτέλεσμα ελέγχεται και 
αξιολογείται ως προς την επίτευξη των 
προκαθορισμένων στόχων.

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ εμφανίζεται 
με τέσσερις μορφές: α. Αποδοτικότητα στο 
Ν.Δ.Μ, β. Ν.Δ.Μ- Σμίκρυνση – Αποκέντρω-
ση, γ. Ν.Δ.Μ – Αναζητώντας την Αριστεία, 
δ. Προσανατολισμός στις Δημόσιες Υπη-
ρεσίες. Πρόκειται για διαφοροποιήσεις σε 
επιμέρους στόχους και προσανατολισμούς 
όχι όμως και στις βασικές στοχεύσεις.7 
Τέτοιες στοχεύσεις είναι η ιδιωτικοποίηση 
μιας σειράς λειτουργιών του κράτους, η 
έμφαση στ’ αποτελέσματα αντί για τις δια-
δικασίες, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη 

του ανταγωνισμού και η ανάπτυξη πνεύ-
ματος αυτοευθύνης αντί για την εκτέλεση 
ιεραρχικών εντολών. Η ανάπτυξη της αυ-
τοευθύνης προϋποθέτει ένα διαφορετικό 
πρότυπο εργασιακής πειθαρχίας στο οποίο 
δεν αρκεί η τυπική αφοσίωση και εκτέλε-
ση των ιεραρχικών εντολών της διοίκησης 
από την πλευρά του υπαλλήλου, αλλά η 
παραγωγική αφοσίωση στους στόχους. Οι 
εργαζόμενοι καλούνται να επιχειρηματικο-
ποιήσουν τον ίδιο τον εαυτό, επενδύοντας 
σ’ αυτόν καινούργιες κυρίως δεξιότητες 
που θα τους κάνουν ικανούς ν’ ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγικό-
τητας. Παράλληλα ο πολίτης μετατρέπεται 
σε πελάτη. Οι υπηρεσίες που προηγούμε-
να προσφέρονταν στο πλαίσιο της τυπικής 
συνταγματικής ισότητας, με όρους τυπικής 
ισοτιμίας προς όλους τους πολίτες, αγορά-
ζονται πλέον από πελάτες – καταναλωτές 
υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας αγοράς στην 
οποία έχουν πλέον αποχτήσει εμπορευμα-
τικό χαρακτήρα όσες υπηρεσίες είχαν το 
χαρακτήρα του δημοσίου αγαθού κατά την 
περίοδο του κράτους πρόνοιας. 

 H εισαγωγή μεθόδων του καπιταλιστι-
κού μάνατζμεντ γίνεται για την πειθάρχηση 
των εργαζομένων γύρω από τους στόχους 
της καπιταλιστικής παραγωγικότητας ή της 
κρατικής διοίκησης. Αναγνωρίζοντας τον 
καθοριστικό ρόλο της ανθρώπινης εργα-
σίας στη επίτευξη της παραγωγικότητας οι 
θεωρητικοί του Μάνατζμεντ, επιδιώκουν 
την ολοκληρωτική στράτευση της εργατι-
κής δύναμης, με το σύνολο των χαρακτη-
ριστικών και των ιδιοτήτων της. στις απαι-
τήσεις της επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά 
οι τεχνικές διοίκησης του ανθρώπινου 
δυναμικού καθιστούν τους εργαζόμενους 
αντικείμενα επιτήρησης και λεπτομερεια-
κού ελέγχου ως προς την επίτευξη προ-
καθορισμένων στόχων. Παράλληλα προ-
ωθείται η αποξένωση των εργαζομένων 
από ουσιαστικές πλευρές της εργασιακής 
διαδικασίας, αφαιρώντας τους το δικαίω-
μα να έχουν ουσιαστικά λόγο πάνω στο 
προϊόν της εργασίας που παράγουν. 

 Μέσω του Μάνατζμεντ γενικά και του 
Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ ειδικότερα, 

η ανθρώπινη υποκειμενικότητα υποβιβά-
ζεται στο επίπεδο των «ανθρώπινων πό-
ρων», οι οποίοι το μόνο ρόλο που έχουν 
είναι ν΄ αποτελέσουν πηγή όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερου κέρδους ή μέσο αποτελε-
σματικής επίτευξης των στόχων τ ης διοί-
κησης. 

Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ δεν απο-
τελεί αναίρεση των άλλων οργανωτικών 
μορφών του Μάνατζμεντ, αλλά προσπαθεί 
να ενσωματώσει στη λειτουργία της δημό-
σιας διοίκησης τη λογική της καπιταλιστι-
κής αγοράς. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης η αλλαγή 
αυτή επιχειρείται με την εισαγωγή του 
ανταγωνισμού μεταξύ των σχολικών μο-
νάδων και την εφαρμογή νέων μεθόδων 
εντατικού ελέγχου του εκπαιδευτικού 
έργου και των φορέων του. Με την εισα-
γωγή των μηχανισμών του μάνατζμεντ οι 
εκπαιδευτικοί περιθωριοποιούνται όλο 
και περισσότερο από τη διοίκηση και τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας, προς 
όφελος μιας νέας εκπαιδευτικής γραφειο-
κρατίας η οποία διαχειρίζεται τη λειτουργία 
και την καθημερινότητα των σχολείων με 
αποκλειστικό κριτήριο την προσαρμογή 
τους στις απαιτήσεις της αγοράς. Η γραφει-
οκρατία αυτή, όπως δείχνει το παράδειγμα 
χωρών όπου οι αρχές αυτές εφαρμόζονται 
ήδη από τη δεκαετία του ‘80, μπορεί να 
μην προέρχεται καν από το εκπαιδευτικό 
σώμα. 

Ακριβώς γι’ αυτό ο μάνατζερ, ειδικά στο 
χώρο της εκπαίδευσης, έχει χαρακτηριστεί 
ως «ως κρυπτογραφικό κλειδί των πολιτι-
κών ιδιωτικοποίησης» και «ως ένας νέος 
ηθοποιός στη σκηνή των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα και αποτελεί κεντρική φι-
γούρα στη μεταρρύθμισή του και εισαγω-
γή των οιονεί αγορών»8 

Στα πλαίσια του Νέου Δημόσιου Μάνα-
τζμεντ αλλάζει συνολικά η αντίληψη για 
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό οργανισμό και 
το ρόλο του. Η θεώρησή του είναι ίδια μ’ 
αυτή της καπιταλιστικής επιχείρησης με 
την έμφαση να δίνεται στ’ αποτελέσματα 
και την απόδοση, με βάση τους στόχους 
και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από 
την εκπαίδευση. 

H έμφαση στην απόδοση και τ΄ αποτελέ-
σματα μπορεί να επηρεάσει την ίδια τη δι-
δασκαλία και το περιεχόμενο της σχολικής 
γνώσης, απομακρύνοντας και τα δύο πεδία 
από κριτικές θεωρήσεις της πραγματικότη-
τας και από γνωστικά περιεχόμενα που δεν 
είναι επιθυμητά στον κόσμο των επιχειρή-
σεων. Καμία πλευρά της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας δεν παραμένει ανέπαφη. Στις 
βασικές αρχές του νέου δημόσιου μάνα-
τζμεντ περιλαμβάνεται η θέση για «κατά-
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αγω
νιστικές παραμβάσεις συσπειρώ

σεις - κινήσεις
τμηση οργανισμών μεγάλης κλίμακας και 
χρησιμοποίηση του ανταγωνισμού για την 
απόκτηση δυνατοτήτων «εξόδου» ή «επι-
λογής» από τους χρήστες»9 Σε μετάφραση 
από την αφηρημένη τεχνοκρατική γλώσσα 
κάτι τέτοιο σημαίνει διάλυση του ενιαίου 
χαρακτήρα του συστήματος της δημόσιας 
εκπαίδευσης με την εισαγωγή διαφορο-
ποιημένων κριτηρίων λειτουργίας ανά 
σχολική μονάδα ώστε να διαμορφωθούν 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ των σχολικών 
μονάδων και οι χρήστες των υπηρεσιών 
(όπως θεωρεί τους γονείς η αγοραία νε-
οφιλελεύθερη αντίληψη) ν’ αποχτήσουν 
τη δυνατότητα «εξόδου» και «επιλογής». 
Έτσι διαμορφώνεται το καθεστώς της λε-
γόμενης ελεύθερης επιλογής σχολείου, 
όπου οι χρήστες εκπαιδευτικών υπηρεσι-
ών μπορούν να επιλέγουν το σχολείο της 
επιλογής τους. 

Το σκηνικό αυτό συμπληρώνει ένα θε-
σμοθετημένο σε εθνικό επίπεδο σύστημα 
αξιολόγησης και κατάταξης των σχολεί-
ων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια 
– στόχους. Ο βαθμός ανταπόκρισης των 
σχολείων στα συγκεκριμένα αυτά κριτή-
ρια τα τοποθετεί σε ιεραρχική κλίμακα και 
οδηγεί στο διαχωρισμό τους σε «καλά» και 
«κακά». Με βάση τη συγκεκριμένη θέση 
κατάταξης που αποκτούν τα σχολεία παίρ-
νουν και την ανάλογη χρηματοδότηση. 
Παράλληλα η μισθοδοσία των εκπαιδευ-
τικών συνδέεται με τ΄ αποτελέσματα των 
εξετάσεων. 

To νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ είναι μια 
τεχνική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας 
εκπαίδευσης που αποδυναμώνει τις στα-
θερές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτι-
κών και τις αντικαθιστά με διάφορες μορ-

φές ευέλικτης εργασίας. Είναι ένας τρόπος 
διοίκησης που στηρίζεται στη μεταφορά 
τεχνικών του ιδιωτικού τομέα στους δημό-
σιους οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο 
διαχείρισης της εργασίας. Θεωρητικά η 
εισαγωγή αυτών των μεθόδων δικαιολο-
γείται με την επιχειρηματολογία της απο-
τελεσματικότητας και της λογοδοσίας της 
εκπαίδευσης για το έργο της. 

Στην πραγματικότητα η προβολή αυτών 
των ιδεολογημάτων συγκαλύπτει βαθύτε-
ρους μετασχηματισμούς που γίνονται στη 
λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. 
Κύριο χαρακτηριστικό είναι η όλο και με-
γαλύτερη εναρμόνιση τους με τις απαιτή-
σεις της αγοράς και του κεφαλαίου και με 
βασικότερο αποτέλεσμα την εμπορευμα-
τοποίηση των λειτουργιών που παράγουν. 

Βασικές κατευθύνσεις του νέου δημό-
σιου Μάνατζμεντ στον τομέα των εργασι-
ακών σχέσεων των εκπαιδευτικών είναι 
η μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών 
που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα και 
αντικατάστασή τους με άλλους με χαμηλά 
τυπικά προσόντα και μειωμένες αμοιβές. 
Κυρίως αυτό έγινε στη Μ. Βρετανία, όπου 
μέσω των Ακαδημιών και με τις «Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Δράσης» προσλήφθηκαν 
εκπαιδευτικοί με χαμηλά ή και χωρίς τυ-
πικά προσόντα. Οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας υποχωρούν και τη θέση τους 
παίρνουν ατομικές. Εισάγονται συστήματα 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού συστήματος 
και ελέγχου του έργου των εκπαιδευτικών. 
Τη λειτουργία των σχολείων χαρακτηρίζει 
έντονο πνεύμα ανταγωνισμού, κατά το 
πρότυπο των καπιταλιστικών επιχειρήσε-
ων, ανταγωνισμό που αφορά την πρόσλη-
ψη προσωπικού, σπάνιων ειδικοτήτων 

που αμείβονται συνήθως με υψηλούς μι-
σθούς ή μπόνους.10 Διαμορφώνεται έτσι 
και στο χώρο της εκπαίδευσης μια αντα-
γωνιστική αγορά εργασίας που διαφορο-
ποιεί τα σχολεία ως προς τις δυνατότητες 
τους να έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό 
που θεωρούν καλύτερο. 

Η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας βιο-
μηχανίας παροχής εκπαιδευτικών υπη-
ρεσιών που αυξάνεται με ρυθμό 30% το 
χρόνο, σύμφωνα με τον Βρετανικό χρημα-
τοπιστωτικό οίκο City Capital Stratigies11. 
Η λογική της ιδιωτικοποίησης αγγίζει όλο 
και περισσότερες αλλά και σημαντικότερες 
πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Σ΄ αυτές εντάσσονται η διοίκηση, οι εξε-
τάσεις των μαθητών μέχρι την εμπλοκή 
στην καθημερινότητα των σχολείων. Έτσι 
η εισαγωγή του συστήματος των Εθνικών 
Εξετάσεων στα Ιαπωνικά σχολεία έγινε 
ύστερα από συμφωνία με δύο εταιρείες. 
Η σύμβαση προέβλεπε την εκτύπωση και 
διανομή, βαθμολόγηση των εξετάσεων, τη 
στατιστική ανάλυση και την παράδοση των 
αποτελεσμάτων στις τοπικές αρχές. 

 Κατεξοχήν χώρα που η ιδιωτικοποίη-
ση έχει αγκαλιάσει σχεδόν όλες τις πλευ-
ρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 
οι Η.Π.Α, οι εξετάσεις και η βαθμολόγηση 
των μαθητών, ο σχεδιασμός αναλυτικών 
προγραμμάτων και η παραγωγή διδακτι-
κού υλικού για τα σχολεία μπορεί να ανα-
τίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Πεδίο επίσης 
προώθησης της ιδιωτικοποίησης αποτελεί 
και η παραγωγή τυποποιημένου εκπαι-
δευτικού λογισμικού και οι διαδραστικοί 
πίνακες, που η δημιουργία τους ανατίθεται 
κατευθείαν σε ιδιωτικές εταιρείες.12 Έτσι 
η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματική 
λογική δεν αγγίζει μόνο εξωτερικά την 
εκπαίδευση, αλλά τις περισσότερες και 
βασικότερες όψεις της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, καθορίζει το περιεχόμενό της και 
τις σημαντικότερες λειτουργίες. 

 O ρόλος του Ο.Ο.Σ.Α υπήρξε πάντα 
κρίσιμος και καθοριστικός στην επιλο-
γή κατευθύνσεων και το σχεδιασμό των 
αστικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. 
Λειτουργεί ως ένας συλλογικός σχεδιαστής 
και οργανωτής του ταξικού συμφέροντος 
γύρω από την εκπαίδευση και οικονομία 
και σύμβουλος των αστικών κυβερνήσε-
ων, όταν αυτές προωθούν στρατηγικού 
χαρακτήρα αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους 
συστήματα ή στην οικονομία. Τον Ο.Ο.Σ.Α 
θα τον βρούμε ως τεχνοκρατικό σύμ-
βουλο του ελληνικού κράτους σε όλες τις 
νεοφιλελεύθερες και υπερσυντηρητικού 
χαρακτήρα αναδιαρθρώσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

Ο.Λ.Μ.Ε., Αθήνα, 13/3/2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει το γεγονός ότι δύο από τους τρεις εκπροσώπους 

της ΑΔΕΔΥ στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων απουσίαζαν από την κρί-
σιμη συνεδρίαση του Ταμείου για το «εθελοντικό κούρεμα» των ομολόγων του 
Δημοσίου που κατείχε το Ταμείο. 

Σε μια συνεδρίαση, όπου η παρουσία όλων των εκπροσώπων των εργαζο-
μένων ήταν πραγματικά κρίσιμη ώστε να μην αποφασίσουν οι Διοικήσεις των 
Ταμείων τη συμμετοχή τους στο «εθελοντικό κούρεμα», οι δύο εκπρόσωποι της 
ΑΔΕΔΥ απουσίαζαν και συνέβαλαν με τη στάση τους στη μείωση της περιουσίας 
του Ταμείου μας που είναι χρήματα αποκλειστικά των εργαζομένων. 

Ζητάμε από την Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ να καταδικάσει τη στάση τους και εφόσον δεν 
αιτιολογήσουν πλήρως την απουσία τους, να τους απαλλάξει από τη συμμετοχή 
τους σε όλα τα όργανα. 
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Σημειώσεις

σύστημα την τελευταία δεκαπενταετία, (π.χ 
Έκθεση του 1996, Έκθεση 2008, πρόσφατη 
έκθεση Σεπτέμβριος 2011 για την Οικονο-
μία). Οι αλλαγές που προτείνει για τα εκ-
παιδευτικά συστήματα εντάσσονται πάντα 
στη συνολικότερη στρατηγική του κεφα-
λαίου για την κοινωνία στη συγκεκριμένη 
συγκυρία και υποστηρίζονται θεωρητικά 
και μεθοδολογικά από τη θεωρία του αν-
θρώπινου κεφαλαίου. Η εκπαίδευση θεω-
ρείται ως μηχανισμός 

Με την πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α 
προτείνεται ένα τέτοιο μοντέλο αξιολόγη-
σης και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης 
που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες, την 
αυτοαξιολόγηση και τον εξωτερικό έλεγ-
χο. Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει 
να συνδεθεί με τα αποτελέσματα μάθησης, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση. 
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός τυποποι-
ημένου σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων από 
τ’ αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται 
η δημόσια κατάταξη των σχολικών μονά-
δων μέσω της δημοσίευσης των αποτελε-
σμάτων και η εργασιακή και μισθολογική 
κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Το σχολείο στα πλαίσια αυτών των πο-
λιτικών θεωρείται ως μια αυτόνομη οργα-
νωτικά μονάδα που χαράσσει από μόνη της 
την πολιτική της και εξασφαλίζει τη χρημα-
τοδότησή της. Μέσα σε μια τέτοια λειτουρ-
γία ο ρόλος του νέου δημόσιου μάνατζμεντ 
είναι κρίσιμος από δύο βασικές πλευρές : 
αφενός περιθωριοποιεί το ρόλο των εκπαι-
δευτικών στη διοίκηση και από την άλλη 
αποτελεί μηχανισμό εξοικονόμησης δη-
μοσίων δαπανών. Η εφαρμογή του προϋ-
ποθέτει τον μετασχηματισμό του ρόλου του 

διευθυντή από τον παραδοσιακό διοικητι-
κό προϊστάμενο, ιμάντα των επιλογών της 
κρατικής εξουσίας στο σχολείο, όπως ήταν 
μέχρι σήμερα, σε οικονομικό μάνατζερ – 
διαχειριστή της λειτουργίας του σχολείου.   

Στην κατεύθυνση του διευθυντή – μάνα-
τζερ κινείται και η πρόταση του Ο.Ο.Σ.Α για 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 
φαίνεται από την πρόσφατη έκθεσή του. 
(2011) Ζητεί εκεί ο Ο.Ο.Σ.Α τα σχολεία ν’ απο-
κτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στην πρόσληψη 
εκπαιδευτικών μέσα από «την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των σχολικών διευθυντών στη 
διαχείριση προσωπικού… βελτίωση των 
πληροφοριακών ροών και ελέγχου της 
αγοράς εργασίας των εκπαιδευτικών … 
και ανάπτυξη διαφανούς ψηφιακού συστή-
ματος που θα μπορούσε να γεφυρώσει τα 
πληροφοριακά κενά ανάμεσα στους εκπαι-
δευτικούς και τα σχολεία»13.

Ο ρόλος του διευθυντή – μάνατζερ 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α 
σε τέσσερα επίπεδα: 

α. της Αξιολόγησης και της ανάπτυξης 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών. Οι δι-
ευθυντές θα πρέπει να έχουν τη δυνατό-
τητα να προσαρμόζουν το πρόγραμμα δι-
δασκαλίας του σχολείου τους στις τοπικές 
ανάγκες, δηλ. στα τοπικά επιχειρηματικά 
συμφέροντα 

β. στόχοι, αξιολόγηση και λογοδοσία, 
να έχουν τη δυνατότητα ως μάνατζερ να 
δημιουργούν σχέδια για το σχολείο τους 
και να θέτουν στόχους για το σχολείο τους 
και να παρακολουθούν την εφαρμογή και 
εξέλιξή τους.

γ. Δυνατότητες διαχείρισης του ανθρώ-
πινου δυναμικού και οικονομικών θεμά-
των.14

Επιλογές που ισοδυναμούν με ισοπε-
δωτικό χτύπημα στις εργασιακές σχέσεις 
στο χώρο τις εκπαίδευσης. 

Ποτέ άλλοτε περισσότερο από τη ση-
μερινή εποχή η αξιολόγηση δεν είχε τόσο 
ξεκάθαρους και τόσο κατανοητούς από 
κοινωνική και πολιτική άποψη στόχους. 
Στόχους που δεν έχουν να κάνουν μόνο 
με την υπονόμευση της εργασιακής κατά-
στασης και του δικαιώματος στην εργασία 
των εκπαιδευτικών, αλλά και τη συρρί-
κνωση της δημόσιας εκπαίδευσης ως κοι-
νωνικού δικαιώματος και την απαξίωση 
της μορφωτικής προοπτικής των λαϊκών 
στρωμάτων. Οι κυρίαρχοι μύθοι του κρά-
τους και της αστικής ιδεολογίας γύρω από 
τον κοινωνικό ρόλο της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση σήμερα ξεγυμνώνονται και 
αποδεικνύονται «άδειο πουκάμισο». 

Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να 
συμβάλλει στη στήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, όπως διατείνονται οι κρατικοί 
μύθοι αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Απο-
τελεί βασικό εργαλείο για τη συρρίκνωση 
του σχολικού δικτύου, την κατηγοριοποίηση 
των σχολείων σε «καλά» και «κακά», την 
ταξική διαφοροποίηση του μαθητικού πλη-
θυσμού και την ένταση της κατανεμητικής 
και επιλεκτικής λειτουργίας της εκπαίδευ-
σης. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι 
καπιταλιστικού τύπου αναδιαρθρώσεις που 
εφαρμόστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
προεξάρχουσες χώρες τις Η.Π.Α. και τη Μ. 
Βρετανία, ενίσχυσαν όλες αυτές τις κατευ-
θύνσεις και υπονόμευσαν τη θέση των εκ-
παιδευτικών και των μαθητών των λαϊκών 
στρωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στο αγοραίο μοντέλο εκπαίδευσης όχι μόνο 
ο ρόλος των εκπαιδευτικών αλλά και των 
μαθητών. Μετατρεπόμενη η εκπαίδευση σε 
μια επιχείρηση και λειτουργώντας κάτω από 
καθεστώς ανταγωνισμού, απαιτεί ουσιαστι-
κά από τους μαθητές μέσα από τις επιδόσεις 
τους στα εθνικού επιπέδου τεστ αξιολόγησης 
να στηρίξουν την καλή φήμη του σχολείου 
στην εκπαιδευτική αγορά και την κατάταξη 
του σε υψηλές θέσεις του πίνακα εθνικής 
αξιολόγησης. Από την κατάταξη αυτή εξαρ-
τάται η χρηματοδότηση του σχολείου και άρα 
η επιβίωσή του. Περνάμε επομένως από το 
καθεστώς του τι κάνει το σχολείο για τον μα-
θητή στο τι κάνει ο μαθητής για το σχολείο.   

  Οι αλλαγές αυτές είναι βαθιά συντηρη-
τικές, κοινωνικά οπισθοδρομικές και μαζί 
με τις συγχωνεύσεις σχολείων, τη μείωση 
του διδακτικού προσωπικού και την πλήρη 
συρρίκνωση των δαπανών δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις για αγοραία μετάλλαξη 
του εκπαιδευτικού συστήματος και την 
ακόμα μεγαλύτερη μορφωτική περιθωρι-
οποίηση των εργαζομένων. «αντιτετραδια»
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1. Έννοια και στόχοι της αξιολόγησης
Στο πρόσφατο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την «Αξιολόγη-
ση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία 
Αυτοαξιολόγησης», όπως δημοσιοποιήθηκε από το alfavita. gr στο 
άρθρο 1 αναφέρεται: «Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων 
των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. ...η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μετα-
ξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ...με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.» 
Επίσης ότι «η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης 
όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανά-
πτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη 
των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία».

Αγιογραφικές διακηρύξεις, γενικολογίες που δεν έχουν απο-
λύτως καμιά σχέση με την εκπαιδευτική και κοινωνική πραγμα-
τικότητα. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση εμφανίζεται ως αθώα», 
αναγκαία, ουδέτερη» και επιστημονική διαδικασία. Η αλήθεια, 

όμως είναι ότι εγγράφεται σε συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας, 
όπως διαμορφώνονται στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Έτσι η  
σχεδιαζόμενη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατα-
λήγει να είναι στα συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια ένα μέσο πίεσης 
και ελέγχου του τρόπου εργασίας και λειτουργίας τους. Γενικότερα 
η αξιολόγηση έρχεται να μετρήσει και συνεπώς να επιβάλει την 
εξυπηρέτηση των βασικών σκοπών της εκπαίδευσης, και συνα-
κόλουθα των ιδεολογικών λειτουργιών του σχολείου, όσον αφο-
ρά το ρόλο των εκπαιδευτικών. 

Oι μηχανισμοί ελέγχου μαθητών και εκπαιδευτικών ή η αξιολό-
γηση, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δε λειτουργούν αυτόνομα, 
αλλά συνδέονται, προσδιορίζονται από το υφιστάμενο εκπαιδευ-
τικό και κοινωνικό σύστημα. Mε άλλα λόγια, η κατ’ ευφημισμόν 
αξιολόγηση αποτελεί το μέσο για να επιτελέσει το σχολείο το διπλό 
του ρόλο: (α) τη διευρυμένη αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξε-
ων και (β) την εγχάραξη της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Από το όλο εγχείρημα της «βελτιωτικής» αξιολόγησης και της  
αυτοαξιολόγησης απουσιάζουν δύο βασικά στοιχεία προβλημα-
τισμού: ότι το σχολείο δεν λειτουργεί για το «κοινό καλό», αλλά 
στον καπιταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική λειτουργία και εκ 
των προτέρων δεν μπορούν να πάνε όλοι καλά στο σχολείο και ότι 
η σχολική γνώση δεν είναι «ουδέτερη» καθώς εγγράφει συγκε-

Η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» “ante portas”

Από τους μύθους στην πραγματικότητα

Κριτική στο σχέδιο του Υπ. Παιδείας για την «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Z γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
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και τάξεων. Από τη συζήτηση της αυτοαξιολόγησης εξοβελίζεται 
το ερώτημα του «ποιος έχει την εξουσία» στην εκπαίδευση και 
την κοινωνία, ποιος καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα και τα 
βιβλία, ποιος οργανώνει τις εξετάσεις, ποιος φτιάχνει την εκπαι-
δευτική νομοθεσία, ποια είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
σε όλα αυτά.

Σε ένα συγκεντρωτικό ή «αποκεντρωμένα» συγκεντρωτικό και 
αυστηρά ιεραρχικό εκπαίδευτικό σύστημα δεν υπάρχει «κακή» ή 
«καλή»αξιολόγηση, αξιολόγηση που «βοηθάει»και αξιολόγηση 
που «δεν βοηθάει». Δεν μπορεί παρά να είναι ιεραρχική, συμμορ-
φωτική που συμπυκνώνει την ανισότητα και την αυταρχική επι-
βολή των κυρίαρχων τάξεων και στρωμάτων. Συνιστά κεντρικό 
μηχανισμό της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και είναι σήμερα 
το σημαντικότερο διακύβευμα στην εκπαίδευση.

2. Η αξιολόγηση και το νέο μισθολόγιο
Από το 1982 που καταργήθηκε ο θεσμός του επιθεωρητή και 
αντικαταστάθηκε με αυτόν του Σχολικού Συμβούλου, έχουν ψη-
φιστεί 6 νόμοι (1304/82, 1566/85, 2043/92, 2525/97, 2986/2002, 
3848/2010) και έχουν εκδοθεί μερικά Προεδρικά Διατάγματα με 
αναφορές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δεν εφαρμό-
στηκε ποτέ τίποτα, εκτός από τον τελευταίο νόμο του 2010 όπου 
η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας βρίσκεται σε πιλοτική 
φάση. Ακόμα και όταν η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
είχε μετεξελιχτεί στους προηγούμενους νόμους σε αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, δεν έτυχε εφαρμογής.    Mε τον πρό-
σφατο νόμο(4024/11) για το μισθολόγιο – βαθμολόγιο, μισθολό-
γιο στο Δημόσιο Τομέα, με το οποίο επιχειρήθηκε , με βάση τους 
σχεδιασμούς κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ και Τρόικας, η εξαθλίωση των 
εργαζομένων του Δημοσίου, θέτει ως βασικότερη παράμετρο της 
μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων την αξι-
ολόγηση. 

Νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο με ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις 
των αποδοχών των εκπαιδευτικών που ξεπερνούν ακόμα και το 
40% φτάνοντας πολύ κάτω από τα όρια φτώχειας. Βαθμολόγιο που 
συνδέει ξανά μετά από πολλά χρόνια το μισθό με το βαθμό και 
την εκπλήρωση των «στόχων» κάθε υπηρεσίας και μια σκληρή 
αξιολόγηση – χειραγώγηση. Ακόμα όμως και αν περάσει κάποιος 
αυτούς τους σκοπέλους θα συναντήσει το φραγμό των ποσοστών 
από τον ένα βαθμό στον άλλο. Για παράδειγμα από τον Β στον Α 
βαθμό προχωρεί μόνο το 30% αυτών που συμπληρώνουν τα προ-
σόντα του νόμου! 

3. Αξιολόγηση και δημόσιος τομέας
Οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου σήμερα για τον δημόσιο 
τομέα έχουν να κάνουν: 

Από τη μια μ’ έναν μικρότερο σε μέγεθος δημόσιο τομέα και 
φθηνότερο, με ανοιχτή εκχώρηση πολλών λειτουργιών του στο 
ιδιωτικό κεφάλαιο και με την εξάλειψη και των τελευταίων υπο-
λειμμάτων του υποτυπώδους κράτους πρόνοιας που υπήρξε στην 
Ελλάδα. Η αποδόμηση του κράτους πρόνοιας συμβαδίζει με την 
εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την κονιορτοποί-
ηση βασικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων και τη δραματική 
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. Από την άλλη 
με τη διαμόρφωση ενός πειθαρχημένου εργατικού δυναμικού, 
ιδεολογικά και πολιτικά υποταγμένου στις απαιτήσεις της κρατι-
κής εξουσίας το οποίο, αν καταφέρει να ξεφύγει από τη μέγγενη 
της εργασιακής εφεδρείας και των απολύσεων θα βρίσκεται κάτω 

από ένα μόνιμο καθεστώς φτώχειας, εργασιακής περιπλάνησης 
και εργασιακού αυταρχισμού.

Ας αποτινάξουμε τη σκουριά των ψευδαισθήσεων. Σε καθε-
στώς μνημονίων, η αξιολόγηση μόνο ως διαδικασία νομιμοποί-
ησης απολύσεων και στασιμότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να 
λειτουργήσει. Σε αυτό το επιτελικό κράτος των περικοπών, των 
συγχωνεύσεων και της ιδιωτικοποίησης, η αξιολόγηση είναι ο 
κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την 
τρομοκράτηση των εργαζομένων και την προοπτική των μαζικών 
απολύσεων. Πάνω από 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυ-
θούν μέχρι το 2015. Στο χέρι, όμως, των εργαζομένων είναι να μην 
επιτρέψουν να υλοποιηθούν τέτοιοι σχεδιασμοί. Άλλωστε 30 και 
πλέον χρόνια οι αντιστάσεις των εκπαιδευτικών έπαιξαν καθορι-
στικό ρόλο να μην υλοποιηθούν τα σχέδια και τα θεσμικά μέτρα 
των εκάστοτε κυβερνήσεων για την αξιολόγηση.

4. Ο Ο.Ο.Σ.Α. και το μοντέλο αξιολόγησης για την Ελλάδα
Μπορεί το συγκεκριμένο σχέδιο του ΥΠΔΒΜΘ να μην περιγράφει 
με λεπτομέρειες πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 
αφού θα ακολουθήσουν πολλά σχέδια νόμων και Π.Δ., όμως είναι 
φανερό ότι υλοποιούνται οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ο.ΟΣ.Α. Με την πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. προτείνεται 
ένα τέτοιο μοντέλο αξιολόγησης και για το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που θα στηρίζεται σε 
δύο πυλώνες, την αυτοαξιολόγηση και τον εξωτερικό έλεγχο. Η δι-
αδικασία της αξιολόγησης πρέπει να συνδεθεί με τα αποτελέσματα 
μάθησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω ενός τυποποιημένου σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων 
από τ’ αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η δημόσια κατάταξη 
των σχολικών μονάδων μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμά-
των και η εργασιακή και μισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτι-
κών, όπως εφαρμόζεται σε πολλές καπιταλιστικές χώρες.

Η βίαιη αναδιάρθρωση του κράτους και της εκπαίδευσης έχει 
ως βασικά της όπλα την αξιολόγηση, τον μετασχηματισμό του ρό-
λου της διοίκησης και την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης 
των διαφόρων δημόσιων οργανισμών. Σε αυτή τη θεσμική διάρ-
θρωση, το κεντρικό κράτος προσδιορίζει τους γενικούς στόχους 
του αναλυτικού προγράμματος και αξιολογεί και κατηγοριοποιεί 
τα σχολεία σε «πετυχημένα» και «αποτυχημένα», έτσι ώστε να δι-
ασφαλίσει την επιλογή από πληροφορημένους γονείς και μ’ αυτό 
τον τρόπο να προσανατολίσει τη δημόσια χρηματοδότηση προς την 
«υψηλή εκπαιδευτική απόδοση». Το σχολείο στα πλαίσια αυτών 
των πολιτικών θεωρείται ως μια αυτόνομη οργανωτικά μονάδα 
που χαράσσει από μόνη της την πολιτική της και εξασφαλίζει τη 
χρηματοδότησή της. Η εφαρμογή του προϋποθέτει τον μετασχη-
ματισμό του ρόλου του διευθυντή από τον παραδοσιακό διοικητι-
κό προϊστάμενο, ιμάντα των επιλογών της κρατικής εξουσίας στο 
σχολείο, όπως ήταν μέχρι σήμερα, σε οικονομικό μάνατζερ – δια-
χειριστή της λειτουργίας του σχολείου.

Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη των τοπικών εκπαιδευτικών 
αρχών ή των ίδιων των σχολικών μονάδων το πώς θα πετύ-
χουν αυτούς τους κεντρικά επιβαλλόμενους στόχους μάθησης. 
Συνεπώς, τα σχολεία ανταγωνίζονται μεταξύ τους τόσο ως προς 
το βαθμό συμμόρφωσής τους προς τους κρατικούς ορισμούς της 
«αποτελεσματικής εκπαίδευσης», όσο και ως προς την ικανότητά 
τους να διατηρήσουν το επίπεδο των σχολικών τους εγγραφών. 
Το σκηνικό αυτό συμπληρώνει ένα θεσμοθετημένο σε εθνικό επί-
πεδο σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των σχολείων με βάση 
προκαθορισμένα κριτήρια-στόχους. Ο βαθμός ανταπόκρισης των 
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σχολείων στα συγκεκριμένα αυτά κριτήρια τα τοποθετεί σε ιε-
ραρχική κλίμακα και οδηγεί στο διαχωρισμό τους σε «καλά» και 
«κακά». Με βάση τη συγκεκριμένη θέση κατάταξης που αποκτούν 
τα σχολεία παίρνουν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Παράλληλα 
η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών συνδέεται με τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων. Τα παιδιά της εργατικής τάξης στο σύστημα των 
σχολικών αγορών αποτελούν στην πραγματικότητα πρόβλημα για 
τα σχολεία τόσο γιατί είναι πιο πιθανόν να αποτύχουν, με συνέπεια 
η σχολική μονάδα να βρεθεί σε καθεστώς αρνητικής αξιολόγησης 
από το κράτος, όσο και γιατί η εκπαίδευσή τους συχνά κοστίζει πε-
ρισσότερο, καθώς συνοδεύεται από ένα σύνολο αντισταθμιστικών 
εκπαιδευτικών δράσεων και επιπρόσθετου εκπαιδευτικού προ-
σωπικού που απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του σχολικού προϋ-
πολογισμού σε συνθήκες περιορισμένων πόρων και ενδεχόμενα 
χαμηλών εγγραφών. Άρα δεν οδηγούμαστε σε μια γενίκευση των 
«αποτελεσματικών μορφών εκπαίδευσης» και των «πετυχημέ-
νων» σχολείων, διαμέσου του αόρατου χεριού της αγοράς, αλλά 
στην ταξική κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και των 

μαθητών που τις παρακολουθούν και παράλληλα στη μεταφορά 
πόρων και εκπαιδευτικού προσωπικού από τα σχολεία εργατικών 
περιοχών προς αντίστοιχα αστικών ή μεσοαστικών.

Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων υιοθετεί ως συνέπεια μια στρα-
τηγική που οι Gewirtzet al. ονομάζουν «στρατηγική αφρόκρεμας», 
όπου τα σχολεία επιζητούν να επιλέξουν τα πιο «ικανά» παιδιά, 
τα οποία κατά πλειοψηφία είναι λευκά και μεσοαστικής προέλευ-
σης, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά έχουν τις περισσότερες πι-
θανότητες να πετύχουν. Αντίστοιχα, τα παιδιά της εργατικής τάξης 
περιορίζονται σε σχολεία υποχρηματοδοτούμενα, με ελλιπές εκ-
παιδευτικό προσωπικό και με το στίγμα της «αποτυχίας», η οποία 
μετατοπίζεται στα ίδια τα παιδιά, στους γονείς τους και στο εκπαι-
δευτικό προσωπικό αυτών των σχολείων.

5. Οι δείκτες ποιότητας.  
Το σχολείο ως «μηχανή» αποτελεσμάτων
Από το σχέδιο νόμου το πλαίσιο της «αξιολόγησης εκπαιδευτικού 
έργου» χωρίζεται σε επτά τομείς και σε κάθε τομέα αντιστοιχούν 

3  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  
ΝΑ… ΑΥΤΟΦΑΚΕΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ

3  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, με πρόσχημα την επιλογή του προσωπικού για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, ο προϊστάμενος ως 
καλός εκπρόσωπος της αποκρουστικά αντιλαϊκής πολιτικής που ξεθεμελιώνει τις μορφωτικές και εργασιακές μας κατακτήσεις, 
επιβεβαιώνει -και με το έγγραφο που απέστειλε στα σχολεία- την απόλυτη προσήλωση της αντιλαϊκής κυβέρνησης στα αντι-
δραστικά μέτρα της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, της φτώχειας, ανεργίας και λαϊκής εξαθλίωσης.

Στη βάση, αυτή από τη μια καλεί… γενικώς (!) τους συναδέλφους να καταθέσουν αιτήσεις για ένταξη στο σώμα των συντονι-
στών και του επικουρικού προσωπικού, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ το σταθερό αίτημα του σωματείου για ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ των κριτηρίων 
της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ, περιφρονώντας επιδεικτικά τα συλλογικά αιτήματα και τις κατακτήσεις μας.

Από την άλλη, αξιοποιεί το ίδιο έγγραφο, για να περάσει από το…παράθυρο την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ», καλώντας μάλιστα τους 
συναδέλφους να… γίνουν και αυτοί «ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ!» των συναδέλφων τους, πρόθυμοι συνεργάτες ενός αντιδραστικού, αντι-
λαϊκού κράτους, που εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς, με το μισθολόγιο της πείνας, με τα μέτρα της εργασιακής τρομοκρατίας, 
της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και της εμπορευματοποίησης της παιδείας, με την αδιοριστία και ελαστική απασχόληση.

Θεωρούμε ότι το έγγραφο του προϊσταμένου προσβάλλει τις δημοκρατικές αρχές λειτουργίας του σωματείου μας και υπονο-
μεύει τις συλλογικές μας κατακτήσεις. 

• Απαιτούμε να ανακληθεί ως απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό.
• Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την τακτική του δοσολογισμού, που εισάγει το έγγραφο και να μην καταθέσουν 

«αξιολογικές!» κρίσεις για κανένα συνάδελφό μας.
• Να μην καταθέσει κανείς συνάδελφος τα... μετρήσιμα κριτήρια… που ζητεί το έγγραφο.
• Να γίνει η επιλογή του προσωπικού με βάση τα κριτήρια της δημοκρατικής εναλλαγής και ισοτιμίας.

Καμία υποταγή στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.
3  Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν πια ούτε την τυπική νομιμοποίηση, όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εκλογές.
3  Να εντείνουμε τους αγώνες μας ενάντια στη βάρβαρη πολιτική της εργασιακής τρομοκρατίας και λαϊκής εξαθλίωσης.
3  Ενωμένος και αποφασισμένος ο λαός μπορεί με τη συλλογική πάλη του να αποκρούσει τα βάρβαρα μέτρα, να κατοχυρώ-

σει και να διευρύνει τις κατακτήσεις του.

καμία «αξιολόγηση»-κατηγοριοποίηση  
κατά την ένταξη των συναδέλφων  

στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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δείκτες οι οποίοι συνολικά είναι 15 σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Ε.Ε.  Το Πλαίσιο της ΑΕΕ είναι αυτό που φαίνεται στον πίνακα.

Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» για την ποιότητα 
της σχολικής εκπαίδευσης» είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής και 
ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευση. Κάτω από 
την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού σχεδιάζεται και υλοποι-
είται μια εκπαιδευτική πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που 
επιδιώκει να «βιομηχανοποιήσει» το σχολείο προσδίδοντάς του 

τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης. Οι 
επιδόσεις των υποκειμένων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
χρησιμοποιούνται ως μονάδες μέτρησης της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας. Η λογική αυτή οδηγεί στην εφαρμογή 
μοντέλων αξιολόγησης και ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότητας» 
σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα ορισμένων σχολείων της Μ. Βρε-
τανίας που χρησιμοποιούν το διεθνές εμποροβιομηχανικό πρότυ-
πο ISO 9000 ως πιστοποιητικό ποιότητας για την ικανοποίηση των 
μαθητών και των γονέων που αντιμετωπίζονται ως «καταναλωτές 
- πελάτες». Μέσα, λοιπόν, στη σημερινή πραγματικότητα, ο επί-
σημος λόγος περί επίδοσης-απόδοσης, αποτελεσματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας επιδιώκει να επικυρωθούν ως αντικειμενικά 
μετρήσιμα στοιχεία της προσωπικότητας και νοητικές λειτουργίες 
των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η διδα-
κτική ή μαθησιακή ικανότητα, η πνευματική και επιστημονική συ-
γκρότηση, η ικανότητα επικοινωνίας και ο τρόπος συμπεριφοράς, 
οι ιδέες, η φαντασία, η πρωτοβουλία κ.ά. Όμως αυτή η μέτρηση 
των ανθρώπινων διανοητικών λειτουργιών γίνεται με βάση τις 
αρχές και τους στόχους του σχολείου της αγοράς. Με άλλα λόγια, η 
αγορά διεισδύει παντού: «γνώση που δεν πουλάει δεν είναι γνώ-
ση», «ικανότητες που δεν εμπορευματοποιούνται δεν είναι ικανό-
τητες», κι αφού το σχολείο «παράγει» ικανότητες, μπορεί κι αυτό 
να αλωθεί από τους νόμους της αγοράς .

 Τι μας λέει συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας; Εφόσον οι 
διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι δεν επιτρέπουν (και το γνωρίζουμε 
καλά αυτό) πχ τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για 
την ανάπτυξη της σχολικής ζωής, υπάρχουν και άλλες πηγές που 
μπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα στη σχολική μονάδα: Νάσου ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, δηλαδή οι ίδιες οι οικογένειες 
των μαθητών! «Βγάλτε το ψωμί σας μόνοι σας» αυτό είναι το σύν-
θημα – οδηγός που υπονοεί το Υπουργείο για τη σχολική μονάδα.

 Άλλο παράδειγμα: «Τομείς που αφορούν τα Εκπαιδευτικά Απο-
τελέσματα (φοίτηση, επίδοση, διαρροή, ατομική-συναισθηματική-
κοινωνική ανάπτυξη μαθητών, κλπ)…. Αναλυτική παρουσίαση 
των επιδόσεων των μαθητών κατά μάθημα, τάξη, τμήμα και 
φύλο… Ποσοστό (%) των μαθητών κατά φύλο, τάξη και συνολικά 
σχετικά με τη φοίτηση, τις μετεγγραφές από και προς το σχολείο… 
Οι μαθητές λυκείων σημειώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις 
εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση… Αξι-
ολογείται η ικανότητα της σχολικής μονάδας για συνεχή βελτίωση 
της φοίτησης των μαθητών, της συμπεριφοράς των μαθητών, των 
επιδόσεων των μαθητών…».

Είναι φανερό ότι οι επιδόσεις των μαθητών θα αποτελέσουν 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά  

των μαθητών και του σχολείου

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τομείς Δείκτες
1. Μέσα και Πόροι 1.1.  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική 

υποδομή και οικονομικοί 
πόροι

   1.2. Στελέχωση σχολείου
 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Τομείς Δείκτες
2. Ηγεσία, Διοίκηση και 2.1. Οργάνωση και συντονισμός
 Οργάνωση του  της σχολικής ζωής
 Σχολείου 2.2.  Διαχείριση και αξιοποίηση 

μέσων και πόρων
  2.3.  Αξιοποίηση, υποστήριξη και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού

3. Διδασκαλία και Μάθηση 3.1.    Ανάπτυξη και εφαρμογή 
διδακτικών πρακτικών

  3.2.  Ανάπτυξη και εφαρμογή 
παιδαγωγικών πρακτικών και 
πρακτικών αξιολόγησης των 
μαθητών

4. Κλίμα και Σχέσεις  4.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών
 στο Σχολείο   -μαθητών και μεταξύ των 

μαθητών
  4.2.  Σχέσεις του σχολείου με γονείς 

και συνεργασίες με εκπαιδευ-
τικούς - κοινωνικούς φορείς

5. Προγράμματα, Παρεμ- 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα
 βάσεις και Δράσεις   και καινοτομίες, υποστηρι-
 Βελτίωσης   κτικές και αντισταθμιστικές 

παρεμβάσεις
  5.2.   Ανάπτυξη και εφαρμογή σχε-

δίων δράσης για τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού έργου

 
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τομείς Δείκτες
6.  Εκπαιδευτικά  6.1. Φοίτηση και διαρροή
 Αποτελέσματα  των μαθητών
  6.2.  Επιτεύγματα και πρόοδος των 

μαθητών
  6.3.  Ατομική και κοινωνική ανά-

πτυξη των μαθητών
7. Αποτελέσματα  7.1.  Επίτευξη των στόχων
 του Σχολείου  του σχολείου
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κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Στο νέο πλαίσιο, οι 
εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθη-
τών τους σε προσωποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου 
«χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία όλων. 
Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ουσι-
αστικά «αγνοούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοι-
νωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συν-
διαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό 
έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες 
διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, τύπος 
εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές 
μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές 
και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθή-
κες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα οικο-
νομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι 
παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχο-
λείου και του αναλφαβητισμού.

 
6. Η αντίσταση στην « αξιολόγηση» και τα αιτήματά μας
Είναι επιτακτική ανάγκη η αγωνιστική διεκδίκηση αιτημάτων που 
συμβάλλουν στην κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών 
και πνευματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, έτσι που να 
μπορούν να επεμβαίνουν και να συμμετέχουν –ατομικά και συλ-
λογικά- στη λειτουργία του σχολείου ως ενεργά υποκείμενα. Γε-
νικότερα μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, να έχουν άποψη για το περιεχόμενο των γνώσεων και 
των μεθόδων διδασκαλίας (τι και πώς θα διδαχθεί), αμφισβητώ-
ντας το ρόλο του πειθήνιου αλλοτριωμένου δημόσιου υπαλλήλου 
που λειτουργεί ως ιμάντας μεταβίβασης της κυρίαρχης ιδεολογίας 
και διαμεσολαβητής της κοινωνικής επιλογής των μαθητών.

Στις σημερινές συνθήκες, λοιπόν, που ξεδιπλώνεται η επίθεση 
εναντίον της δημόσια εκπαίδευσης είναι αναγκαίος ο σαφής προ-
σανατολισμός του εκπαιδευτικού κινήματος για την υπεράσπιση 
του δωρεάν χαρακτήρα της και την προώθηση συγκεκριμένων 
αιτημάτων που επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί, έτσι ώστε να 
ξεπεραστεί η άθλια κατάσταση του σημερινού σχολείου. Όλα τα 
παιδιά μέχρι τα 18 πρέπει να μορφώνονται και να μη δουλεύουν. 
Είναι αναγκαία η πρόσβαση σε ένα ενιαίο 12χρονο, δημόσιο και 
δωρεάν σχολείο.

Οι κυρίαρχοι μύθοι του κράτους και της αστικής ιδεολογίας 
γύρω από τον κοινωνικό ρόλο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση 
σήμερα ξεγυμνώνονται και αποδεικνύονται «αδειανό πουκάμι-
σο». Η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έρχεται να συμβάλλει στη στήρι-
ξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας , όπως διατείνονται οι κρατικοί 
μύθοι αλλά την υπονομεύει ανοιχτά. Αποτελεί βασικό εργαλείο για 
τη συρρίκνωση του σχολικού δικτύου , την κατηγοριοποίηση των 
σχολείων σε «καλά» και «κακά», την ταξική διαφοροποίηση του 
μαθητικού πληθυσμού και την ένταση της ιδεολογικής και επιλε-
κτικής λειτουργίας της εκπαίδευσης.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι καπιταλιστικού τύπου ανα-
διαρθρώσεις που εφαρμόστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο , με προ-
εξάρχουσες χώρες τις Η.Π.Α. και τη Μ. Βρετανία, ενίσχυσαν όλες 
αυτές τις κατευθύνσεις και υπονόμευσαν τη θέση των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών των λαϊκών στρωμάτων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Στο αγοραίο μοντέλο η εκπαίδευση μετατρέπεται σε 
μια επιχείρηση και λειτουργώντας κάτω από καθεστώς ανταγω-
νισμού, απαιτεί ουσιαστικά από τους μαθητές μέσα από τις επι-
δόσεις τους στα εθνικού επιπέδου τεστ αξιολόγησης να στηρίξουν 
την καλή φήμη του σχολείου στην εκπαιδευτική αγορά και την 

κατάταξη του σε υψηλές θέσεις του πίνακα εθνικής αξιολόγησης. 
Από την κατάταξη αυτή εξαρτάται η χρηματοδότηση του σχολείου 
και άρα η επιβίωσή του.

Ως κίνημα δεν μπορεί να έχουμε διαφωνίες που αφορούν επι-
μέρους και δευτερεύοντα θέματα για την εφαρμογή, τις τεχνικές, 
τις επιστημονικές εκδοχές ή τα πρόσωπα που υλοποιούν την 
αξιολόγηση. Χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης 
οικοδομούμε μέτωπο αντίστασης –απόρριψης της αξιολόγησης. 
Να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις κάλυψης, ώστε με αποφάσεις 
του συλλόγου διδασκόντων κανένα σχολείο να μη συμμετέχει σε 
προγράμματα αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης. Δεν αναγνωρί-
ζουμε το ρόλο του επιθεωρητή-μάνατζερ-τιμωρού για τους νέους 
διευθυντές και παλεύουμε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας 
και της παιδαγωγικής ελευθερίας στο σχολείο. 

 Oι εκπαιδευτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να αντισταθούν στον 
ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού, όπως διανθίζεται με 
τα μέτρα και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρότυπα της «ελεύθερης 
αγοράς». Γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη 
σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά 
ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός). 
Παράλληλα μπορούν και πρέπει να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
ενός μορφωτικού κοινωνικού κινήματος που θα διεκδικεί έναν 
«άλλο» ρόλο για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση. «αντιτετραδια»

Kαββαδίας K. Γιώργος, Aξιολόγηση των Eκπαιδευτικών ή το άλλοθι για 
την υπηρεσιακή και ιδεολογική του συμμόρφωση, περ. Aντιτετράδια 
της Eκπαίδευσης, τ. 19.

Tζίφας Aπόστολος, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, περ. Σύγχρονη εκ-
παίδευση, τ. 34, Αθήνα 1990.

Mαυρογιώργος Γιώργος, Eκπαιδευτικοί και Aξιολόγηση, Σύγχρονη 
Eκπαίδευση, Aθήνα 1992.

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Aξιολόγηση και σχολική δυναμική Kί-
νηση Eκπαιδευτικών στο «Δ. Γληνός», H αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών,  Διογένης, Aθήνα 1986.

Mαυρογιώργος Γιώργος, «Aξιολόγηση του Eκπαιδευτικού»: Γραφει-
οκρατική συμμόρφωση μετασχηματιστική παρέμβαση, Σύγχρονη 
Eκπαίδευση, τ. 15, 1984.

Kαββαδίας K. Γιώργος, Aξιολόγηση: Aπό τους μύθους στην πραγματικό-
τητα, Eκπαιδευτική Πρόοδος, έκδοση του Συλλόγου Eκπαιδευτικών 
Π.E. Πειραιά, τ. 11, Άνοιξη ‘99.

Nούτσος Χαράλαμπος, Iδεολογία και εκπαιδευτική πολιτική, Θεμέλιο, 
Aθήνα 1986.

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Eκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση στο 
σχολείο. Έφραση, Aθήνα 1993.

Χρήστος Κάτσικας – Γιώργος Κ. Καββαδίας, Η Αξιολόγηση στην Εκπαί-
δευση,ποιος, ποιον και γιατί. Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2002

Χρήστος Κάτσικας, Κώστας Θεριανός, Θανάσης Τσιριγώτης, Γιώργος Κ. 
Καββαδίας, Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 
2007

Χρήστος Κάτσικας, Θανάσης Τσιριγώτης, Αγγελική Φατούρου, Ξεσκονί-
ζουν την αξιολόγηση για να νομιμοποιήσουν τις μετακινήσεις και τις 
απολύσεις εκπαιδευτικών, περ. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τ. 100, 
χειμώνας 2012.

Χρήστος Ρέππας, Αξιολόγηση, διοικητική αναδιάρθρωση και αγορά: Το 
νέο σκηνικό της νεοφιλελεύθερης επίθεσης στη δημόσια εκπαίδευση, 
Alfavita.gr

Γιώργος Καλημερίδης, Κράτος αγορά και η εκπαίδευση. Η νεοφιλελεύθε-
ρη καπιταλιστική αναδιάρθρωση του σχολείου: Βρετανία, Φινλανδία, 
Σουηδία, του Γιώργου Καλημερίδη Alfavita.gr(08-05-2012).

Σημειώσεις-Βιβλιογραφία
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Με την ψήφιση του νέου μισθολό-
γιου – βαθμολόγιου (ν.4024/11), 
η κυβέρνηση συνέδεσε την μι-

σθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση. Επίσης 
σύμφωνα με τα μνημόνια που ψηφίστηκαν 
και τις δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών 
οι σχεδιαζόμενες απολύσεις στο δημόσιο 
συνδέονται με την αξιολόγηση. Οι κυβερ-
νήσεις έχουν συμφωνήσει με την τρόικα 
τη μείωση του αριθμού των δημοσίων 
υπαλλήλων κατά 150.000 (ανάμεσα τους 
και εκπαιδευτικών) ως το 2015, βάζοντας 
επίσης ως στόχο τις 15.000 απολύσεις στο 
δημόσιο τη φετινή χρονιά.

Με το ν. 4072/12 (αρ. 329 παρ. 1)  λήγει 
στις 14 Αυγούστου 2012 (!) η προθεσμία 
για την έκδοση ΠΔ για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών.

Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και η 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (τόσο η 
προηγούμενη όσο και η τωρινή) προω-
θώντας αυτή την πολιτική, έχει κηρύξει τον 
πόλεμο στους εκπαιδευτικούς.

Προωθείται η απόλυτη σύνδεση μισθού 
και βαθμού με την αξιολόγηση – απόδοση, 
θέση που απορρίπτεται ακόμα και από τους 
πιο ένθερμους θιασώτες της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης. Ο «ελεύθερα» εξαρτώμενος 
από την διοίκηση και το υπουργείο εκπαι-
δευτικός, θέλουν να είναι υποτακτικός και 
χωρίς αντιστάσεις για τα όσα μας επιβάλλει 
η καταστροφική «τροϊκανή» εκπαιδευτική 
και οικονομική πολιτική. 

Την ίδια ώρα σε ΜΜΕ διοχετεύεται η 
«πληροφορία» πως οι επιδόσεις των μα-
θητών θα καθορίζουν την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Είναι προφανές, ότι παρά 
το γεγονός πως όλοι όσοι ασχολούνται με 
την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά τις 
κοινωνικές παραμέτρους της σχολικής 
επίδοσης, η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκά-
θαρα μέσα από την καθιέρωση της αξιο-
λόγησης στην απόλυτη χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών.

Από την άλλη  μεριά, η λεγόμενη αξιολό-
γηση ή αυτοαξιολόγηση των σχολείων θα 
οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση και τε-
λικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Τόσο 
η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης τροϊκα-
νής πολιτικής, όσο και η διεθνής εμπειρία 
όπου εφαρμόστηκε, εκεί οδηγούν.

 Είναι πλέον σαφές πως δεν οδηγεί αυτή 
η πολιτική σε διαδικασίες για το πώς θα 
βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο 
σχολείο που με την πολιτική τους, κυβέρ-
νηση και τρόικα με τα μνημόνια επιχειρούν 
να το διαλύσουν: δραματική και συνεχής 
μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – κα-
ταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών 
εκπαιδευτικών δομών, μαθητές χωρίς βι-
βλία,  κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργη-
ση ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ κ.λπ.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαι-
δευτικών έχουμε επανειλημμένα δηλώσει 
ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει 
η αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκ-
παιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, 
τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική 
καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και 

τις απολύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να 
υλοποιήσουμε τις αποφάσεις των γενικών 
Συνελεύσεων του κλάδου μας. 

Ορισμένες βασικές εκτιμήσεις για την 
αξιολόγηση:

• Βασική λειτουργία της αξιολόγησης εί-
ναι η απόκρυψη-συσκότιση των ευθυνών 
της πολιτείας για τη κατάσταση της Δημό-
σιας Εκπαίδευσης και η μεταφορά των ευ-
θυνών για τα προβλήματα, τα κενά, και τις 
στρεβλώσεις του σχολείου στις πλάτες των 
Εκπαιδευτικών.

• Το σχέδιο «αξιολόγησης» συνδέεται 
άμεσα με το νέο σχολείο της αγοράς, του 
ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της 
αποσπασματικής και επιφανειακής γνώ-
σης που θέλουν να δημιουργήσουν.

• Η κύρια πλευρά της αξιολόγησης θα 
είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων 
των εκπαιδευτικών. Εκτός από τη μισθο-
λογική και εργασιακή καθήλωση, μέσω 
κυρίως της κατηγοριοποίησης των εκπαι-
δευτικών θα υπάρξει σοβαρή επίπτωση 
στις εργασιακές σχέσεις  των εκπαιδευτι-
κών και τελικά θα λειτουργήσει σαν βόμβα 
στη μονιμότητα, αντιμετωπίζοντας έτσι οι 
εκπαιδευτικοί για πρώτη φορά τον εφιάλτη 
των απολύσεων.

• Είναι αποκαλυπτικό πως σύμφωνα 
με το ίδιο το νόμο για το βαθμολόγιο-
μισθολόγιο, δεν φτάνει να είσαι «καλός» 
και «αποδοτικός», αλλά χρειάζεται για 
να έχει ο εκπαιδευτικός μισθολογική και 
βαθμολογική εξέλιξη να υπερτερεί άλλων. 
Η αξιολόγηση έχει ήδη προκαθοριστεί, 
αφού υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά 
εκπαιδευτικών (από αυτούς που θα κρίνο-
νται «ικανοί»). 

Για παράδειγμα μόνο το 50% των εκπαι-
δευτικών θα προάγεται στον Β΄ βαθμό και 
μόλις το 15% στον Α΄ βαθμό! Ο ανταγωνι-
σμός και η μετατροπή των ανθρώπινων 
σχέσεων μέσα στο σχολείο σε «ζούγκλα» 
θα είναι το επακόλουθο αυτής της πολιτι-
κής, η οποία βεβαίως δεν μπορεί παρά να 
εκφραστεί και στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία.

• Η «αξιολόγηση» της σχολικής μονά-
δας, η οποία στην πιο ακραία έκφραση της 
μπορεί να συνδέεται με τις εξεταστικές επι-
δόσεις των μαθητών εκτός του ισοπεδωτι-
κού της χαρακτήρα, θα χωρίζει τα σχολεία 
σε κατηγορίες, θα οξύνει τον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντας εκπαιδευ-
τικές και κοινωνικές σχέσεις, διαφορο-
ποιώντας τους τρόπους χρηματοδότησης, 
βάζοντας τους χορηγούς από το παράθυρο 
και τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά 
τη λειτουργία, οδηγώντας πολλά σχολεία 
στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο.

Ανοικτη επιστολη τησ ολμε στα κομματα 
που συμμετεχουν στις εκλογες

αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια 
επιβολής της αξιολόγησης,
που οδηγεί  σε απολύσεις 

εκπαιδευτικών & κλείσιμο σχολείων 
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• Η «αξιολόγηση» του Εκπαιδευτικού 

θα πλήξει την ίδια την ουσία του Εκπαι-
δευτικού λειτουργήματος, χειραγωγώντας 
τη συνείδησή του, υπονομεύοντας την 
παιδαγωγική ελευθερία και ανεξαρτησία 
του που είναι βασικές προϋποθέσεις της 
ύπαρξης και λειτουργίας του Δημόσιου 
Σχολείου.

• Το πλαίσιο της αξιολόγησης που επι-
βάλλουν ορίζει τον διευθυντή και τον 
σχολικό σύμβουλο ως κριτές που με τις 
εκθέσεις τους θα καθορίζουν τις τύχες και 
την εξέλιξη των Εκπαιδευτικών. Δίνοντας 
τέτοιες εξουσίες σε μονοπρόσωπα όργανα 
διοίκησης δημιουργούν τους όρους της 
από τα πάνω επιβολής με αυθαίρετο και 
υποκειμενικό τρόπο των εκπαιδευτικών 
επιλογών τους.

Οι διαδικασίες αυτές θα έχουν σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική 
λειτουργία:

α) Υπονομεύεται ο επιστημονικός ρόλος 
των σχολικών συμβούλων που μετατρέ-
πονται σε μηχανισμό ιδεολογικής επιβολής 
της κυρίαρχης εκπαιδευτικής άποψης.

β) Υπονομεύεται  η δυνατότητα δημοκρα-
τικής λειτουργίας στο σχολείο από το Σύλ-
λογο Εκπαιδευτικών αφού θα επικυρώνει 
απλώς τις αποφάσεις των Διευθυντών. Οι 
όποιες αντίθετες απόψεις συναδέλφων 
και αντιστάσεις τους θα φιμώνονται και θα 
διαλύονται αφού η πλειοψηφία του συλ-
λόγου θα πηγαίνει με την «πλευρά» του 
διευθυντή. Αρκετοί εκπαιδευτικοί θα «δι-
αγκωνίζονται» να μπουν στην ομάδα των 
«ημετέρων» του διευθυντή αλλοιώνοντας 
βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, 
σε ανταγωνισμό με άλλους συναδέλφους 
τους, σε καθεστώς δουλικότητας και υπο-
ταγής για να μην «πέσουν» στη δυσμένεια 
του διευθυντή.

γ) Οι συνδικαλιστικές λειτουργίες, οι 
αγώνες για δικαιώματα, οι εκπαιδευτικές 
και πολιτιστικές πρωτοβουλίες της άλλης 
άποψης θα θεωρούνται εκ των προτέρων 
προβληματικές, «παράνομες» και οι φο-
ρείς τους θα απομονώνονται και θα διώ-
κονται.

Η ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την τελευταία 
απόφαση των γενικών συνελεύσεων του 
κλάδου μας, θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα 
για να ακυρώσει στην πράξη την υλοποί-
ηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
και των σχολείων. 

Απαιτούμε την ανατροπή αυτής της πο-
λιτικής που διαλύει το δημόσιο σχολείο. 

Ζητάμε την τοποθέτηση όλων των κομ-
μάτων που συμμετέχουν στις εκλογές της 
6ης/5/2012. «αντιτετραδια»

Αθήνα, 3/5/12

Εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας αίτηση 
συμμετοχής του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα 
πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. Το πρόγραμμα αυτό έχει τον τίτλο «Δρά-

σεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους 
Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαι-
δευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς- Διακρατικές 
συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» 
και είναι μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Διαβίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,249, 527.81ευρώ. (κωδ.MIS 
370258) και το ίδιο πρόγραμμα με άλλο κωδικό (MIS 370259) με 
προϋπολογισμό 833,018. Συνολικά 2,082,546,35 ευρώ. Η διάρκεια 
υλοποίησής του είναι 25 μήνες. Για την εφαρμογή του συγκεκρι-
μένου προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία αποκεντρωμέ-
νων δομών του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ και η ίδρυση Κέντρων Στήριξης του 
Εκπαιδευτικού Έργου. 

Στο διάστημα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΙΠΕΜ που ανακοι-
νώθηκε η έγκριση του προγράμματος (17/02/2012) μέχρι σήμερα 
έχουν προχωρήσει συγκεκριμένες διαδικασίες υλοποίησης του 
προγράμματος, όπως ο ορισμός δύο επιτροπών Παρακολούθησης 
του Έργου που στελεχώνονται από μέλη του Δ.Σ του ΙΠΕΜ που 
ανήκουν στην ΠΑΣΚ και τη ΔΑΚΕ. 

Η έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελούσε επι-
λογή των δύο βασικών παρατάξεων του κρατικού συνδικαλισμού 
(ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ), διεκδικούνταν εδώ και δύο χρόνια, ενώ για φέτος 
με ευθύνη τους σταμάτησε κάθε συζήτηση για το πρόγραμμα δρά-
σης του ΙΠΕΜ, ήδη από την αρχή της χρονιάς. Όσο κι αν το πρό-
βλημα της μη απόσπασης όλων των μελών του Δ.Σ του Ινστιτούτου 

Το ΙπΕμ-δ.ο.Ε  
στον αστερισμό του Ε.σ.π.Α 

και της νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής 
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ρίαρχων παρατάξεων να υπάρξει πρόγραμμα δράσης για τη φετινή 
χρονιά ήταν φανερή. Τελικά πρόγραμμα δράσης του ΙΠΕΜ γίνονται 
τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως 
δε τα νεοφιλελεύθερα προτάγματά τους. Ο κρατικός-κυβερνητικός 
συνδικαλισμός έσπευσε αμέσως να ενταχθεί στις διαδικασίες του 
Ε.Σ.Π.Α και να εξασφαλίσει την ανάλογη χρηματοδότηση, μη βά-
ζοντας στον κλάδο αλλά και στον εαυτό του το ερώτημα ποιος είναι 
ακριβώς ο ρόλος του Ε.Σ.Π.Α στην εκπαίδευση, ποιες πολιτικές και 
ποιο είδος εκπαίδευσης προωθούνται μέσα απ’ αυτό. 

Το ΙΠΕΜ μετατρέπεται έτσι σε ένα κρατικό Ινστιτούτο προώθησης 
της νεοφιλελεύθερης και νεοσυντηρητικής πολιτικής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και αποκόβεται από τις πραγματικές ανάγκες της 
εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και της ίδιας της εργαζόμενης 
κοινωνίας, σε μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για τα εργασιακά 
δικαιώματα και την επιβίωσή τους. Αντί το ΙΠΕΜ να έχει έναν ανε-
ξάρτητο λόγο από τις απαιτήσεις της κρατικής εξουσίας και να σχεδι-
άσει μια έρευνα με βάση τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευ-
σης και της κοινωνίας, στρατεύεται ιδεολογικά, πολιτικά και υλικά 
στην προώθηση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Είναι φανερό ότι οι 
δράσεις και οι προσανατολισμοί του συγκεκριμένου προγράμματος, 
όπως συνολικά και του Ε.Σ.Π.Α δεν αποσκοπούν στη στήριξη του 
δημόσιου σχολείου, αλλά στη διάλυσή του. Αποσκοπούν στη δη-
μιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος υποταγμένου στις απαι-
τήσεις της αγοράς και του καπιταλιστικού κέρδους, ενός σχολείου 
στηριγμένου στη δεξιότητα αντί για την ολοκληρωμένη γνώση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί στα πλαίσια του κοι-
νωνικού εταιρισμού. Το ΙΠΕΜ και κατ΄ επέκταση το ίδιο το συνδι-
κάτο (ΔΟΕ) μετατρέπεται σε κοινωνικό εταίρο μιας πολιτικής που 
το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός της στρέφεται ενάντια στη 
δημόσια παιδεία με ανοιχτά εχθρικό τρόπο, επιδιώκοντας τη μετα-
τροπή της σε εμπόρευμα. Η ένταξη στα πλοκάμια του κοινωνικού 
εταιρισμού συμπληρώνεται με την αναζήτηση «της δραστηριότη-
τας αντίστοιχων του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ Ινστιτούτων σε χώρες της Ε.Ε., που 
επιτελούν παρόμοιο έργο και εμπλέκονται ως κοινωνικοί εταίροι 
στην εκπαιδευτική πολιτική», όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο 
της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.864/23/01/2012, σελ. 
4-5). Οι όποιες δηλ. συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναζη-
τούνται με κριτήριο τη συναίνεση και την υλοποίηση της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη, η 
συμμετοχή στην όλη διαδικασία του προγράμματος αποτελεί σαφή 
ιδεολογική και πολιτική δέσμευση γύρω από τις αρχές της ευρω-
παϊκής πολιτικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Το πρό-
γραμμα κάνει λόγο για «την ανάδειξη της εμπειρίας των εκπαι-
δευτικών, μέσω της έρευνας και της αποτύπωσης διαδικασιών, 
στη βάση των οποίων οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνουν και εν-
σωματώνουν τις κυρίαρχες επιστημολογικές παραδοχές, διδακτι-
κές πρακτικές και αντιλήψεις που αφορούν στους τρόπους διδα-
σκαλίας και μάθησης». Οι εκπαιδευτικοί ορίζονται ως αντικείμενα 
έρευνας και αποτύπωσης της εμπειρίας τους όχι όμως και ως υπο-
κείμενα έρευνας που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν ενεργά 
στην παραγωγή της γνώσης που τους αφορά. Αυτό σημαίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί στα πλαίσια μιας τεχνοκρατικής-γραφειοκρατικής 
διαδικασίας κλειστών επιτροπών που λειτουργούν με την ιδεο-
λογία της κοινωνικά ουδέτερης επιστημονικής γνώσης, περιορί-
ζονται στο ρόλο του παθητικού αποδέκτη μιας επιμόρφωσης που 
απηχεί τους προσανατολισμούς της κυρίαρχης πολιτικής.

Την ώρα που το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός συγκε-
ντρώνουν το μένος της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και του μνημο-
νιακού καθεστώτος, που οι συγχωνεύσεις σχολείων, η εξοντωτική 
υποχρηματοδότηση, η αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση, η προσπά-
θεια κατάργησης του σχολικού βιβλίου, η εφεδρεία αρχικά και οι 

τωρινές απαιτήσεις της τρόικας για απολύσεις στην εκπαίδευση, 
το ανοιχτά αυταρχικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς στη διοίκη-
ση της εκπαίδευσης, όλα αυτά είναι θέματα για τον κυβερνητικό-
κρατικό συνδικαλισμό τα οποία δεν έχουν καμιά ανάγκη ουσια-
στικότερης επεξεργασίας και τεκμηρίωσης. Δε νιώθει την ανάγκη 
ν’ απαντήσει σ΄ ένα βαθύτερο και ουσιαστικότερο επίπεδο για όλο 
αυτό το πλέγμα της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, με το οποίο 
η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου και η τρόικα δηλητηριάζουν 
καθημερινά την εκπαίδευση και την κοινωνία. Αφήνουν στο απυ-
ρόβλητο την κυρίαρχη άποψη και την καθεστωτική προπαγάνδα 
για τη δημόσια εκπαίδευση, για το δημόσιο τομέα και τους εργα-
ζόμενους σ’ αυτόν, αντί να επεξεργαστούν μια διαφορετική άποψη 
και θέση, απέναντι στην ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού.

Το ΙΠΕΜ γίνεται έτσι κοινωνικός εταίρος του Υπουργείου Παι-
δείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α, επι-
διώκοντας την παχυλή χρηματοδότηση, την ώρα που το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα είναι μοχλός για τη διάλυση των σταθερών 
εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Την ώρα που αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικοί εξαναγκάζονται σε συμβάσεις μαύρης εργα-
σίας, μέσω του Ε.Σ.Π.Α, με εξευτελιστικές αποδοχές και ανύπαρ-
κτα δικαιώματα, οι κυρίαρχες παρατάξεις της Δ.Ο.Ε ενδιαφέρονται 
να κατοχυρώσουν το ρόλο τους μέσα σ’ αυτό, να προωθήσουν την 
εφαρμογή του και να επιτύχουν τη χρηματοδότηση των ημετέρων. 
Οι δράσεις του Ε.Σ.Π.Α., αυτό στην πραγματικότητα επιδιώκουν : 
να δημιουργήσουν κοινωνικά στηρίγματα για τη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και στον κόσμο της εκ-
παίδευσης. Επίσης να σταλθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων, 
ρευστό χρήμα στην αγορά, στηρίζοντας την κερδοφορία του κε-
φαλαίου σε συνθήκες κρίσης. 

Οι δράσεις του συγκεκριμένου προγράμματος δεν έχουν καμιά 
σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Την ώρα 
που το δημόσιο σχολείο υποχρηματοδοτείται και αυτό το έχει φέρει 
στα όρια της διάλυσης, την ώρα που οι συγχωνεύσεις συρρικνώνουν 
το δίκτυο της εκπαίδευσης στις φτωχές και απομακρυσμένες περιο-
χές, οι δράσεις που προβλέπονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
το μόνο που κάνουν είναι να επιφυλάσσουν στο ΙΠΕΜ το ρόλο του 
κρατικού επιμορφωτή για διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, επι-
μόρφωσης εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών στελεχών. 

Είναι απορίας άξιο πως ένα Ινστιτούτο έρευνας μιας συνδικαλι-
στικής οργάνωσης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της επιμόρφω-
σης διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, έργο που αποτελεί 
καθήκον της κρατικής διοίκησης και όχι των συνδιακλαιστικών 
οργανώσεων. Είναι άραγε τόσο μεγάλη η ταύτιση ανάμεσα στον 
κρατικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό και στην πολιτική εξουσία του 
Υπουργείου Παιδείας, ώστε ο τελευταίος να αναλαμβάνει και την 
εκτελεστική διεκπεραίωση του έργου του Υπουργείου, εκτός από 
τη μέχρι τώρα πολιτική στήριξη των αντιλαϊκών επιλογών του; Πα-
ράλληλα από το κείμενο του Υπουργείου που αφορά το πρόγραμ-
μα πληροφορούμαστε ότι σ’ αυτό υπάρχει δράση για «Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης. Αντικείμενο της 
δράσης είναι η υλοποίηση της Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης στις 
Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Την άμεση ευθύνη υλοποί-
ησης θα έχει η Ομάδα Επιτελικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής 
Παρακολούθησης του Έργου συνεπικουρούμενη από τα στελέχη 
των Αποκεντρωμένων Δομών των Προαναφερόμενων Περιφε-
ρειών». Τελικά η εναλλαγή ρόλων ανάμεσα στην κρατική διοίκηση 
και τον επίσης κυβερνητικό συνδικαλισμό είναι απόλυτη. Η κρατι-
κή διοίκηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συγκεκριμένου 
προγράμματος αναλαμβάνουν επιμόρφωση συνδικαλιστικών 
στελεχών (σε ποια κατεύθυνση άραγε και για ποιο σκοπό; για τον 
συνδικαλισμό του κοινωνικού εταιρισμού; για την αναγκαιότητα 
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της μνημονιακής πολιτικής;) και ο επίσημος κρατικός συνδικαλι-
σμός αναλαμβάνει να προωθήσει την κυρίαρχη πολιτική.

Το ίδιο κείμενο της απόφασης έγκρισης του προγράμματος κά-
νει λόγο για «Υλοποίηση των Προγραμμάτων Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης των Εκπαιδευτικών. Αντικείμενο δράσης είναι 
η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις περιφέ-
ρειες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου». Ποια επιμόρφωση ακριβώς 
αναλαμβάνει να υλοποιήσει το ΙΠΕΜ; Την κρατική επιμόρφωση 
που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας; Κάποια άλλη; Αν πρόκειται 
για άλλη, με πιο περιεχόμενο και πιο προσανατολισμό; 

Η ένταξη του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εξυ-
πηρετεί ανάγκες της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, αλλά 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας ν’ απορροφήσει οικονομικά 
κονδύλια και συσφίξει τους δεσμούς της με την κρατική εξουσία 
και των ημετέρων της αυλής του Υπουργείου που, μέσα από δι-
άφορους ρόλους, θα ξεκοκαλίσουν αυτά τα κονδύλια. Εξυπηρετεί 
ακόμα την κυρίαρχη πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσε-
ων να φτιάξει κοινωνικές συμμαχίες στους χώρους της εκπαίδευ-

σης μέσω του κρατικού συνδικαλισμού, απλώνοντας τα πλοκάμια 
της σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα της εκπαίδευσης. Να 
συνεχίσει να και εμβαθύνει τις συμμαχίες που έχει φτιάξει μέσω 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με κομμάτι της πανεπιστημια-
κής διανόησης σε μια κρίσιμη εποχή για τη νομιμοποίηση της νε-
οφιλελεύθερης πολιτικής στην εκπαίδευση αλλά και για βαθύτερη 
στράτευση του κυβερνητικού-κρατικού συνδικαλισμού στους 
στόχους αυτής της πολιτικής. Αποβλέπει ακόμα στη μετατροπή των 
συνδικάτων σε ιδεολογικούς μηχανισμούς προώθησης των ση-
μερινών νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων της αναδιάρθρωσης, 
περιθωριοποιώντας κάθε δυνατότητα διαμόρφωσης εναλλακτι-
κής ηγεμονίας προς την αστική πολιτική στην εκπαίδευση. 

Ζητάμε να σταματήσει η υλοποίηση του συγκεκριμένου προ-
γράμματος, το ΙΠΕΜ να αναπροσαρμόσει τους σχεδιασμούς του 
και να βγάλει πρόγραμμα δράσης, με βάση τα τωρινά προβλήματα 
της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, προσπαθώντας να συμβάλλει 
στην ανατροπή του νεοφιλελεύθερου κανιβαλισμού στην εκπαί-
δευση. «αντιτετραδια»

Φτάσαμε στην κορύφωση του «μεταρρυθμιστικού» οίστρου του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Μιας ακόμη προσπάθειας «μεταρρύθμισης» που έγινε 
γρήγορα, βεβιασμένα, χωρίς δημόσιο διάλογο αλλά αποκλειστικά εντός 
των πλαισίων και των επιταγών των ευρωπαϊκών πολιτικών και των 
χρονοδιαγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το νέο σχολείο είναι παρόν και καλεί-
ται να υλοποιήσει τον επόμενο βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020»: της κοινωνικής συνοχής (έτσι αποκαλείται με sic τρόπο, η συ-
νήθεια στη μη αμφισβήτηση, στη δημιουργία του πειθήνιου πολίτη που 
τα κάνει όλα χωρίς διαμαρτυρία και χωρίς μισθό βλ. εθελοντισμός). και 
της εκπαίδευσης συνδεδεμένης απόλυτα με τις ανάγκες της αγοράς. Σ’ 
αυτό το σχολείο κεντρικό ρόλο κατέχουν οι δεξιότητες, το τι θα είναι 
ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά τη μαθησιακή διαδικασία. Ο 
όρος γνώση δεν αναφέρεται πουθενά. Τα παιδιά μαθαίνουν τα βασι-
κά, τα απολύτως απαραίτητα για να επικοινωνούν, να χρησιμοποιούν 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τις συναλλαγές τους με τον ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα, μαθαίνουν τα στοιχειώδη και μίας άλλης γλώσσας, 
ίσως στα πλαίσια του στόχου της μετακίνησης εργαζομένων στις χώρες 
της Ε.Ε (κινητικότητα το λένε). Η αγορά είναι εκείνη που διαμορφώνει 
την τελική λίστα και σ’ αυτήν απαιτούνται άνθρωποι ευέλικτοι, ευπρο-
σάρμοστοι, παραγωγικοί κι αποδοτικοί. 

Αυτές τις πολιτικές στο χώρο της παιδείας το υπουργείο τις έντυσε με 
το μανδύα του νέου σχολείου και προσπάθησε να τις πλασάρει ως τις 
μεγάλες καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης. Μετά τον εξ’ άνωθεν 
ορισμό των σχολείων ως πιλοτικά, την πραγματοποίηση μιας επιμόρ-
φωσης που μόνο στόχο είχε τα κονδύλια από τα ΕΣΠΑ και ξεκίνησε 
το Δεκέμβρη του ‘11, την απουσία της απαραίτητης για τη λειτουργία 
του πολυδιαφημιζόμενου σχολείου υλικοτεχνικής υποδομής, φτάσαμε 
στην ώρα της αξιολόγησης!!!!

Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα αυτό δεν έχει εφαρμοσθεί σε σχεδόν 
κανένα σχολείο στην Ελλάδα, καθώς δε συνάντησε τη συναίνεση των 
εκπαιδευτικών. Και όμως αυτό που δεν έγινε, πρέπει να αξιολογηθεί. 
Στις 25/4 τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν στο Υπουργείο 
συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, ενώ ήδη πιο πριν 

έχουν δεχθεί αλλεπάλληλες επισκέψεις προωθητών (sic)-αξιολογητών 
στα σχολεία. Πολλά σχολεία έχουν διατυπώσει με αποφάσεις τους την 
αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος. Έχουν εκθέσει όλες τις από-
ψεις και τις θέσεις τους στους επισκέπτες αξιολογητές. Παρ’ όλα αυτά 
πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για να διευκολύνουν την 
υλοποίηση του έργου. Ενός έργου (βλ. ΕΣΠΑ) που είναι μόνο στα χαρτιά 
και στην πραγματικότητα δεν αφορά στο παραμικρό τα ίδια τα σχολεία 
και τη λειτουργία τους. Άλλωστε αυτοί οι ίδιοι είναι που δεν τήρησαν 
στο ελάχιστο τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι έθεσαν για την εφαρμογή 
του προγράμματος (ενημέρωση για τα αναλυτικά προγράμματα, ουσια-
στική επιμόρφωση, υλικοτεχνική υποδομή, παρουσία-υποστήριξη των 
σχολείων από τους προωθητές) και παρόλα αυτά έρχονται να απαιτή-
σουν και να αξιολογήσουν την εφαρμογή του προγράμματος και των 
εκπαιδευτικών. 

Η διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων αξιολόγησης εξυπηρετεί 
τα οριζόμενα από το ΕΣΠΑ και επιχειρεί να εισάγει τη διαδικασία αξι-
ολόγησης για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Αποτελεί τον προ-
πομπό της αξιολόγησης που έρχεται στο επόμενο διάστημα σε όλα τα 
σχολεία και συνδέεται με τις απολύσεις και τη χειραγώγηση των εκ-
παιδευτικών.

Το ΔΣ του συλλόγου καλεί:
3  τους συναδέλφους των πιλοτικων σχολείων να μη συμπληρώσουν 

κανένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και να μη συμμετάσχουν σε 
καμμία αξιολογική διαδικασία και παρέχει για αυτό πλήρη συνδι-
καλιστική κάλυψη 

3  το ΔΣ της ΔΟΕ σε συνάντηση για τα πιλοτικά σχολεία, σε συντονισμό 
με άλλους συλλόγους 

3  τη ΔΟΕ να τοποθετηθεί στο θέμα πιλοτικών σχολείων σεβόμενη τις 
αποφάσεις, τις δράσεις και τις απόψεις των μάχιμων συναδέλφων

3  τη ΔΟΕ να συμπεριλάβει το θέμα του Νέου σχολείου και των πιλοτι-
κών στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ του Ιουνίου

3  καλεί τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τους συλλόγους διδασκό-
ντων να πάρουν ανάλογες αποφάσεις. «αντιτετραδια»

Συλλογος Εκπαιδευτικων Π.Ε. Ανω Λιοσιων-Ζεφυριου-Φυλης

Αξιολόγηση στα πιλοτικά σχολεία 
νέων αναλυτικών προγραμμάτων
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Οι αλλαγές που προβλέπονται για το 
Γυμνάσιο είναι πολύ σημαντικές, κα-
θώς για πρώτη φορά παρουσιάζεται 

ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει 
σε μια ριζικά διαφορετική λειτουργία του. 
Η παρέμβαση αυτή θα υλοποιήσει βασικές 
αρχές / κατευθύνσεις του Υπουργείου και 
της ΕΕ: στόχος τους τέτοιες αλλαγές να γί-
νουν περισσότερο αποδεκτές στη συνέχεια 
και για το Λύκειο, ταυτόχρονα, βέβαια, με 
όσα γίνονται ήδη στο «Νέο Λύκειο».

Οι βασικές κατευθύνσεις αυτές εκφρά-
ζονται καθαρά στα κείμενα του Υπουργεί-
ου: 

«Στο Νέο Σχολείο υπηρετούνται οι εκ-
παιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι, κοινοί σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η προ-
ώθηση της δια βίου μάθησης, βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, 
προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και 
της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, ενί-
σχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας 
και επιχειρηματικού πνεύματος» («ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ - Πρώτα ο μαθητής»)1

«Τα νέα προγράμματα σπουδών έχουν 
ενσωματώσει τις προτεραιότητες  της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τη «Βελτίωση των 
Ικανοτήτων για τον 21ο Αιώνα» (Ιούλιος 
2008), τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (Νοέμβριος 2009), καθώς και 
τις μελέτες αξιολόγησης που έγιναν από 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο» (Ανακοίνωση 
τύπου του ΥΔΒΜΘ/ 14-9-2011).2

1. Η δημιουργία των πιλοτικών 
γυμνασίων
Τα πιλοτικά γυμνάσια δημιουργήθηκαν 
φέτος (2011-2012)3 4 στα πλαίσια του ΝΕΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ενός σχολείου το οποίο έχει 
προπαγανδιστεί ότι θα έχει προτεραιότητα 
ο μαθητής(;) (το περίφημο σλόγκαν «Πρώτα 
ο μαθητής» !), ότι θα είναι «χωρίς τοίχους», 
με αξιοποίηση «κάθε σύγχρονου εργαλεί-
ου» με τον «διαδραστικό πίνακα, το ηλε-
κτρονικό βιβλίο, το ψηφιακό εκπαιδευτικό 
υλικό, το προσωπικό μαθητικό υπολογι-
στή», ένα σχολείο «πράσινο», «ανοιχτό 

στην κοινωνία σε αρμονική σύνδεση με 
τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης», 
(δηλαδή ένα σχολείο Καλλικρατικό), ένα 
σχολείο «ολοήμερο». Το εργαλείο υλο-
ποίησης του προγράμματος είναι το ΕΣΠΑ 
(Δ΄ ΚΠΣ 2007-2013). Τα πιλοτικά γυμνάσια 
είναι ένα από τα προγράμματα εφαρμογής 
του Νέου Σχολείου με κοινοτική χρηματο-
δότηση.

2.Το πιλοτικό γυμνάσιο στην πράξη 
κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012
Α. Οι στόχοι
Αν δει κανείς τον σχεδιασμό του ΝΕΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ και το τι είδους μαθητή στοχεύει 
να δημιουργήσει, εκπλήσσεται από τους 
μεγαλόστομους και δυσθεώρητους στό-
χους: ο μαθητής θα γίνει «μικρός διανο-
ούμενος», «μικρός Επιστήμονας», «μικρός 
ερευνητής», «γλωσσομαθής», «συνειδη-
τός Έλληνας Πολίτης-Πολίτης του κόσμου», 
θα «μαθαίνει πώς να μαθαίνει».

Το περιεχόμενο των σπουδών όμως 
βρίσκεται μακράν από την επίτευξη αυτών 
των στόχων, σε συνδυασμό, βέβαια, με την 
πραγματική -ελλιπή- χρηματοδότηση των 
πιλοτικών σχολείων, με την κατανομή των 
ωρών, τη διάχυση του περιεχομένου των 
μαθημάτων, το είδος, την ποσότητα και την 
ποιότητα του διδακτικού υλικού που χρη-

σιμοποιείται, τις μεθόδους διδασκαλίας και 
τα υπάρχοντα μέσα, την υποβάθμιση πολ-
λών μαθημάτων- είτε με τη μείωση των 
ωρών διδασκαλίας τους, είτε με την έντα-
ξή τους στην κατηγορία των «βιωματικών 
δράσεων/ συνθετικών εργασιών», είτε με 
την ανάθεσή τους σε ειδικότητες εκπαι-
δευτικών που είναι αναρμόδιοι ή δεν είναι 
επαρκώς προετοιμασμένοι κ.λπ.

Β. Τα μαθήματα 
Για να έχουμε μια γενική εικόνα, τα «μα-
θήματα» στο νέο πιλοτικό Γυμνάσιο συνο-
λικής διάρκειας 35 ωρών την εβδομάδα 
είναι τα εξής, χωρισμένα σε δύο βασικές 
ομάδες 4:

1. Διδακτικά μαθησιακά πεδία/ Διδακτικά 
αντικείμενα- μαθήματα (32-33 ώρες)
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία 
από πρωτότυπο και μετάφραση, Νέα Ελ-
ληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία), Μαθηματι-
κά, Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, Γεωγραφία), Σπουδές του Αν-
θρώπου και της Κοινωνίας (Θρησκευτικά, 
Ιστορία), Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, 2η Ξένη 
γλώσσα) Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Φυ-
σική Αγωγή), Τεχνολογίες πληροφορίας 
και επικοινωνιών, Πολιτισμός και δραστη-
ριότητες Τέχνης 

Z γράφει η Βίκυ Κοτρίκλα

πΙΛοΤΙΚΑ ΓΥμΝΑσΙΑ 2011-2012 
(Πιλοτικές εφαρμογές αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση)

Κάθε υπουργός Παιδείας που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να 
κάνει και μια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, για να μείνει στην 
ιστορία! Βασικό συστατικό κάθε μεταρρύθμισης τα τελευταία 30 
χρόνια είναι η αλλαγή του εξεταστικού συστήματος εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια. Έτσι, ασχολούμαστε κυρίως με το Λύκειο, 

καθώς εκεί επικεντρώνονται, συνήθως, οι περισσότερες 
αλλαγές. Η τελευταία υπουργός Παιδείας καινοτόμησε: ήρθε 
για να τα αλλάξει όλα. Έτσι, ξεκίνησε φέτος η λειτουργία των 

πιλοτικών σχολείων των πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης, 
μέσα στα οποία θα δοκιμαστούν πιλοτικά τα καινούρια 

προγράμματα σπουδών, τα οποία το Υπουργείο φιλοδοξεί να 
τα εφαρμόσει καθολικά τα επόμενα χρόνια. Ο νέος υπουργός 

Παιδείας απλώς συνέχισε…
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2. Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές 
Δημιουργικές Εργασίες (3 ώρες στην Α 
τάξη, 2 ώρες στη Β και τη Γ)
Ζώνη 2ωρη/3ωρη, στην οποία εφαρμόζο-
νται «καινούριες μέθοδοι» (διαθεματικό-
τητα, projects κ.λπ.) (κάτι ανάλογο με την 
ευέλικτη ζώνη που έχει ήδη εφαρμοστεί 
και λειτουργεί στα δημοτικά σχολεία). Στη 
ζώνη αυτή -και ενώ είναι περιορισμένη 
χρονικά- υπάρχει κατανομή/διάχυση κά-
ποιων από τις παρακάτω «δράσεις»- «ερ-
γασίες», η κάθε μία εκ των οποίων πραγ-
ματοποιείται σε διάρκεια που ξεκινά από 1 
έως 6 τρίμηνα, κατά τα 3 έτη του Γυμνασί-
ου: Τεχνολογία, Οικ. Οικονομία, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, Τοπική Ιστορία, Περι-
βάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α), Σχολική και Κοινωνι-
κή Ζωή (Σ.Κ.Ζ.), Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Συγκρίνοντας τα ωρολόγια των πιλο-
τικών με τα ωρολόγια προγράμματα του 
κανονικού Γυμνασίου, επισημαίνουμε 
ότι υπάρχει υποβάθμιση της Ιστορίας, της 
Φυσικής Αγωγής, λόγω της μείωσης των 
ωρών διδασκαλίας τους (Φ.Α., Ι.) αλλά και 
της ανάθεσής τους σε διάφορες ειδικότητες 
(Τοπική Ιστορία). Επίσης, υπάρχει η υπο-
βάθμιση του ΣΕΠ αλλά και της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής, τόσο από άποψη 
χρονικής διάρκειας αλλά και ένταξής τους 
στις δράσεις, αντί για τα μαθήματα, όπως 
ήταν μέχρι τώρα στο Γυμνάσιο. Τέλος, το 
περιεχόμενο του μαθήματος της Οικια-
κής Οικονομίας χωρίζεται σε 3 μέρη και 
«σκορπίζεται» στην Οι.Οι., στη Φ.Α. και στην 
Σ.Κ.Ζ. Γενικά, ενώ οι «βιωματικές δράσεις» 
καλύπτουν μόνο τις 2 ή 3 ώρες του συνολι-
κού ωρολογίου προγράμματος, η έμφαση 
που έχει δοθεί σ’ αυτές αλλά και τα προ-
βλήματα και οι δυσκολίες που υπάρχουν 
στην εφαρμογή τους, οδηγούν πολλούς 
εκπαιδευτικούς να αποκαλούν το πιλοτικό 
γυμνάσιο «το σχολείο των projects».

Γ. Η μεθοδολογία
Μέθοδοι, μέσα και τεχνικές (όλα «νέα», 
«καινοτόμα» κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται 
στην υπηρεσία των βασικών στόχων και 
κατευθύνσεων. Η «ανάπτυξη εμπλουτι-
σμένων και διαφοροποιημένων παιδα-
γωγικών μεθόδων και δραστηριοτήτων 
που έχουν ως κέντρο τις ανάγκες και τις 
κλίσεις των μαθητών σε περιβάλλοντα συ-
νεργατικής μάθησης» όσο και να ακούγε-
ται ωραία, δεν υποστηρίζεται πρακτικά και 
οικονομικά, είναι πομπώδης, βεβιασμένη, 
επιφανειακή: π.χ., πως ανακαλύπτει κα-
νείς τόσο νωρίς/ από την αρχή τις κλίσεις 
όλων των μαθητών;

Η «διαθεματικότητα» και τα «projects» 
χρησιμοποιούνται σε τέτοιο βαθμό που 
αποδομούν τα βασικά πεδία των επιστη-
μών, κάνοντάς τα μία ατελείωτη, χαλαρή 
παραγωγή ασύνδετου υλικού, το οποίο 
δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα συνεκτικό 
πλαίσιο μιας επιστήμης και να συμβάλλει 
έτσι στην οργάνωση της γνώσης στο μυα-
λό του μαθητή. Τα τυποποιημένα «σχέδια 
εργασίας”, οι «πολλαπλές πηγές και υλι-
κά μάθησης» (κυρίως μέσω διαδικτύ-
ου, καθώς οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι 
ανύπαρκτες πλέον), και η έλλειψη των 
βασικών σχολικών εγχειριδίων, οδηγούν 
όχι στην κατάκτηση της ολοκληρωμένης 
γνώσης αλλά σε μια προκάτ, επιφανεια-
κή, κατακερματισμένη κατάρτιση. Βασικός 
στόχος γίνεται το να περάσει το χρόνο του 
ευχάριστα (;) ο μαθητής, συνηθίζοντας να 
λειτουργεί ως ένας απλός διαχειριστής υλι-
κού και πληροφοριών, χωρίς εμβάθυνση 
και συνεκτικότητα, και, παραπέρα, χωρίς 
τη δυνατότητα και την ικανότητα να μάθει 
κάτι πολυπλοκότερο και επιστημονικά πιο 
απαιτητικό. Επομένως, μεθοδεύεται και ο 
πρώιμος αποκλεισμός του από την εκπαί-
δευση και τη γνώση.

Παρ’ όλες, λοιπόν, τις μεγαλοστομίες 
στους στόχους, τα πιλοτικά προγράμμα-
τα σπουδών, που εφαρμόζονται φέτος σε 
λίγα γυμνάσια, αλλά θα γενικευθούν στη 
συνέχεια σε όλα τα σχολεία, ως μοντέλο 
εκπαίδευσης κατευθύνουν σε αποσπα-
σματικές γνώσεις-πληροφορίες και δεξιό-
τητες, υποβαθμίζοντας την παροχή στερεής 
γενικής παιδείας προς όλους τους μαθητές. 
Η κατάσταση, βεβαίως, θα είναι χειρότερη 
για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνα-

τότητα να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή 
τους με όλα όσα θα απαιτούνται, για να εί-
ναι σε θέση να συνεχίσουν στις ανώτερες 
βαθμίδες αυτού του συστήματος.

3.Προβλήματα που προέκυψαν-
Αντιδράσεις ΕΛΜΕ
Πολλά είναι τα προβλήματα από την μέχρι 
στιγμής πιλοτική εφαρμογή των προγραμ-
μάτων σπουδών στα γυμνάσια. Από την 
πρώτη στιγμή τοποθετήθηκαν πάνω στα 
θέματα αυτά Σύλλογοι Διδασκόντων, τοπι-
κές ΕΛΜΕ, ενώσεις εκπαιδευτικών - όπως 
ξένων γλωσσών, πληροφορικής, θεατρι-
κής παιδείας, καλλιτεχνικών μαθημάτων 
κ.ά. 5 Επίσης, η ΟΛΜΕ είχε εγκαίρως επι-
σημάνει ορισμένα από αυτά στις αρχές 
Νοέμβρη του 2011 6. Ωστόσο, επειδή τα 
προβλήματα αυτά δεν λύθηκαν, αντίθετα 
επιδεινώθηκαν, οι ΕΛΜΕ συνεχίζουν και 
καταγγέλλουν το τι γίνεται στα πιλοτικά 
γυμνάσια και ζητούν ξανά παρέμβαση της 
ΟΛΜΕ. 7 

Οι ενώσεις των εκπαιδευτικών επιση-
μαίνουν τα επιμέρους προβλήματα για 
κάθε ειδικότητα/ μάθημα/ δραστηριότητα.

Για παράδειγμα, στις Ξένες Γλώσσες η 
επιβολή πανελλαδικών εξετάσεων, η δι-
δασκαλία της ξένης γλώσσας σε επίπεδα 
και όχι ανά τάξη, η κατάταξη στα επίπεδα 
που θα γίνεται με εξετάσεις, θεωρούνται 
ότι αποτελούν την πρώτη σοβαρή προ-
σπάθεια κατηγοριοποίησης των μαθητών, 
όχι με βάση την ηλικία και τις δυνατότητές 
τους, αλλά με βάση τις δεξιότητές τους. Έτσι 
ενισχύεται ο αποκλεισμός των πιο αδύνα-
μων μαθητών. Η εισαγωγή των εξετάσεων 
στις Ξένες Γλώσσες προλειαίνει το έδαφος 
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μαθήματα.
Στην Πληροφορική, οι εκπαιδευτικοί 

επισημαίνουν προβλήματα που σχετίζο-
νται με τον αριθμό των μαθητών στα εργα-
στήρια αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή 
που (δεν) διαθέτουν τα σχολεία.

Σχετικά με τη Θεατρική Παιδεία, οι θεα-
τρολόγοι διαμαρτύρονται για την μη ένταξη 
του μαθήματος στα πιλοτικά γυμνάσια ενώ 
ανησυχίες και αντιδράσεις υπάρχουν αντί-
στοιχα και από τους εκπαιδευτικούς των 
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων για το πώς θα 
κατανέμονται οι διαθέσιμες ώρες στα μα-
θήματα αυτά.

Τουλάχιστον 5 ΕΛΜΕ (Βοιωτίας, Εύβοι-
ας, Πειραιά, Φθιώτιδας, Άνω Λιοσίων-
Ζεφυρίου-Φυλής) τοποθετήθηκαν με ανα-
κοινώσεις τους συνολικά, από τις οποίες 
προκύπτουν τα εξής γενικά ζητήματα/ 
θέματα/ προβλήματα στη μέχρι στιγμής 
λειτουργία των πιλοτικών γυμνασίων. 7

• Επιλογή σχολείων: Υπάρχει αδια-
φάνεια σε σχέση με το ποιος αποφάσισε 
και με ποιον τρόπο επέλεξε τα σχολεία. Η 
επιλογή των σχολείων για την εφαρμογή 
πιλοτικών προγραμμάτων έγινε χωρίς 
απόφαση ή εισήγηση των Συλλόγων Διδα-
σκόντων. Οι εκπαιδευτικοί δεν ρωτήθηκαν 
για τη συμμετοχή τους.

• Ως προς το περιεχόμενο των προ-
γραμμάτων αυτών, θεωρείται ότι τα πι-
λοτικά προγράμματα κατευθύνουν σε 
αποσπασματικές γνώσεις, σε πληροφορίες 
και δεξιότητες, καθώς δεν αποτελούν ένα 
συνεκτικό κορμό για την παροχή γενικής 
παιδείας σε όλους τους μαθητές, αποσπώ-
ντας τους από τη γενική παιδεία και προ-
σανατολίζοντάς τους πρόωρα στην κατάρ-
τιση και την τυποποίηση.

• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
που γίνεται παράλληλα με την εφαρμογή 
των νέων προγραμμάτων σε σεμινάρια 
το Σαββατοκύριακο και απογεύματα εκτός 
ωραρίου, (στην επαρχία, μάλιστα, σε πό-
λεις μακριά από την έδρα του σχολείου), 
αλλά και η ανάθεση στους εκπαιδευτικούς 
να μελετήσουν υλικό για τα προγράμμα-
τα αυτά στο διάστημα που μεσολαβεί(;), 
στοχεύει στη διάλυση των εργασιακών 
δικαιωμάτων και του εργασιακού αλλά 
και προσωπικού ωραρίου των εκπαιδευ-
τικών. Η αυταρχική επιβολή της επιμόρ-
φωσης, συντελεί στην χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών, καθώς επιβάλλεται σιωπή 
και υποταγή στις αποφάσεις των διευθύν-
σεων εκπαίδευσης και του Υπουργείου. 
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν 
περιθώριο άρνησης καθώς η άρνηση επι-
σείει την απειλή της απόλυσης ή της δυ-

σμενούς εξέλιξης μέσω της «αξιολόγησης» 
που έρχεται.

Οι ΕΛΜΕ, μέσω των ανακοινώσεών 
τους, για το θέμα της παράλληλης υποχρε-
ωτικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
των πιλοτικών γυμνασίων, καλούν καταρ-
χήν τους εκπαιδευτικούς να μην πάρουν/ 
παίρνουν μέρος σ’ αυτήν και δηλώνουν ότι 
τους υποστηρίζουν συνδικαλιστικά. Κα-
λούν, επίσης, την ΟΛΜΕ να παρέμβει πιο 
δυναμικά για να σταματήσει την προσπά-
θεια ανατροπής των εργασιακών σχέσεων 
και την επιβολή προγραμμάτων στο όνομα 
της «απορρόφησης» κονδυλίων.

• Σχετικά με τα οικονομικά, παρατη-
ρείται υποχρηματοδότηση των πιλοτικών 
γυμνασίων και μεγάλες ελλείψεις στην 
υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή: 
ανεπαρκείς, μίζερες αίθουσες, χωρίς ή με 
«αρχαία» εργαστήρια και υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό, λειψά βιβλία και φωτοτυπίες. 
Υπάρχουν, επίσης, κενά σε εκπαιδευτι-
κούς. Την ίδια στιγμή, αμφισβητείται από 
τους εκπαιδευτικούς ο τρόπος διάθεσης 
των υπαρχόντων χρημάτων και απαιτεί-
ται να δοθούν στη δημοσιότητα τα τεχνικά 
δελτία για τη συμμετοχή σ’ αυτά τα ευρω-
παϊκά προγράμματα, για να γίνει φανερό 
που πραγματικά διανέμονται τα χρήματα 
αλλά και να μπει ένα τέλος στις «αρπαχτές» 
με προγράμματα αμφιβόλου ποιότητας και 
περιορισμένης διάρκειας. 

• Υπάρχουν πολλά θέματα, επίσης, 
σχετικά με την αξιολόγηση των πιλοτικών 
γυμνασίων, η οποία προβλέπεται να είναι 
«εσωτερική και εξωτερική» με διαδικασί-
ες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 
αλλά και αξιολόγηση από «εμπειρογνώ-
μονες» (εξωτερικές ιδιωτικές εταιρείες, 
στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν ήδη 
αξιολογηθεί).

Τα πιλοτικά σχολεία φαίνεται ότι θα λει-
τουργήσουν σαν εργαστήρια πειραματικής 
εφαρμογής της λεγόμενης «αξιολόγησης», 
αποβλέποντας όχι μόνο στη χειραγώγηση 
του εκπαιδευτικού (που άλλωστε επιδιώ-
κεται και με άλλα μέτρα, όπως το πρόσφα-
το μισθολόγιο –βαθμολόγιο), αλλά κυρίως 
στον ανταγωνισμό και την ανισόμετρη 
ανάπτυξη των σχολικών μονάδων, μέσα 
από τη διαφοροποίηση των προγραμμά-
των, της χρηματοδότησης και του εκπαι-
δευτικού τους προσωπικού. 

Θυμίζουμε ότι, γενικότερα, στο πλαίσιο 
του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και της πιλοτικής 
εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών 
προβλέπεται «να γίνει εκτενής χρήση της 
εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγη-
σης καθώς και εξωτερική αξιολόγηση». 
Επιπλέον προβλέπονται «διαδικασίες 

ενδοσχολικής παρακολούθησης» και συ-
γκρότηση «πενταμελούς ομάδας εμπειρο-
γνωμόνων» για «επιτόπιες επισκέψεις» 
των πιλοτικών σχολείων. Τον ελεγκτικό 
ρόλο αναλαμβάνει ασφαλώς η Διοίκηση: 
οι Διευθυντές των πιλοτικών σχολείων, οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι Επι-
στημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδή-
γησης, οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 
και οι Περιφερειακοί Διευθυντές. Μέσα σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί κα-
λούνται να λειτουργήσουν ως δημόσιοι 
υπάλληλοι-μηχανές με αποκλειστικό τους 
αντικείμενο την άκριτη μεταφορά των 
κυβερνητικών εντολών και της κυρίαρ-
χης ιδεολογίας και όχι ως παιδαγωγοί και 
ενεργητικά υποκείμενα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

4.Οι πραγματικοί στόχοι του 
Υπουργείου και η δική μας δράση
Αν εξετάσουμε τους στόχους του Υπουρ-
γείου, που προκύπτουν τόσο από τα επί-
σημα κείμενα όσο και από τις κινήσεις του, 
επισημαίνουμε τα εξής δεδομένα που φαί-
νονται ήδη στην πιλοτική λειτουργία των 
γυμνασίων:

• Οργανωμένη εισαγωγή και στο Γυ-
μνάσιο των βασικών κατευθύνσεων της 
ΕΕ. Αναπροσαρμογή του περιεχομένου και 
της μεθοδολογίας της μάθησης, έτσι ώστε 
να ταυτίζεται περισσότερο με τις κυρίαρχες 
κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις. Επομέ-
νως, ενίσχυση του ρόλου του σχολείου ως 
ιδεολογικού μηχανισμού του κράτους.

• «Σπάσιμο» των αναλυτικών προ-
γραμμάτων και εισαγωγή νέων μεθόδων 
διδασκαλίας προσαρμοσμένων στο νέο 
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περιεχόμενο. Σταδιακή κατάργηση του βι-
βλίου και της ορισμένης και βασικής ύλης. 
Ενίσχυση των δεξιοτήτων αντί της γνώσης 
με επίδραση στην νοητική και ψυχοκοι-
νωνική ανάπτυξη του παιδιού και στη συ-
γκρότηση της προσωπικότητάς του.

• Εισαγωγή των πολλαπλών μορφών 
αξιολόγησης του μαθητή αρχικά, αλλά και 
του σχολείου και του εκπαιδευτικού στη 
συνέχεια, που καταλήγει να διαμορφώνει 
το Γυμνάσιο ως έναν ακόμη χώρο ατελεί-
ωτης αξιολόγησης και να προετοιμάζει το 
έδαφος για την λειτουργία του Λυκείου με 
τον ίδιο τρόπο. Η έμφαση και η επιμονή 
στα μετρήσιμα αποτελέσματα, καταλήγει 
στη διδασκαλία μαθημάτων η αφομοίωση 
των οποίων μπορεί να μετρηθεί και να αξι-
ολογηθεί με τεχνοκρατικές, επιφανειακές, 
απλουστευτικές, διαπιστωτικές μεθόδους.

• Εισαγωγή των πανελλαδικών εξετά-
σεων και στο Γυμνάσιο, με την πιστοποί-
ηση των ξένων γλωσσών. Η διαδικασία 
αυτή προετοιμάζει το έδαφος για εξετάσεις 
και στα υπόλοιπα μαθήματα, γεγονός που 
θα δημιουργήσει ένα άλλο είδος σχολεί-
ου, αλλά και θα αποτρέψει και θα εκτρέ-
ψει πολλούς μαθητές εκτός εκπαίδευσης, 
πολύ νωρίτερα από ότι μέχρι τώρα, χωρίς 
να έχουν ολοκληρώσει βασικούς κύκλους 
μάθησης, απαραίτητους στη σημερινή 
εποχή.

• Εμπορευματοποίηση της γνώσης με 
την εισαγωγή και την εξάρτηση από νέες 
τεχνολογίες, οι οποίες απαξιώνονται γρή-
γορα και χρειάζεται να ανανεώνονται συ-
νεχώς, όπως ο διαδραστικός πίνακας, το 
ηλεκτρονικό βιβλίο, το ψηφιακό εκπαιδευ-
τικό υλικό, ο προσωπικός μαθητικός υπο-

λογιστής. Μπαίνουν, έτσι, οι εταιρείες στα 
σχολεία των οποίων η λειτουργία εξαρτά-
ται πλέον από την ύπαρξη και τη διάθεση 
τεράστιων κονδυλίων. Την ίδια στιγμή, 
καταργούνται σταδιακά μέθοδοι και μέσα 
«παραδοσιακά», αλλά ασφαλή, που συμ-
βάλλουν στην μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μαθητών και την ανάπτυξη πολλών δυνα-
τοτήτων και ικανοτήτων τους. 

• Σύνδεση των σχολείων με τον «Καλλι-
κράτη» και την ιδιωτική χρηματοδότηση.

Το πιλοτικό γυμνάσιο (μετά τα Σ.Δ.Ε.- 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), ξεκινώντας 
από τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, 
κάτι που για την ώρα, φαντάζει θετικό, 
ανοίγει το δρόμο για τη συνέχεια, όπως 
αναφέρεται στις προδιαγραφές του, να γί-
νει ένα σχολείο «ανοιχτό στην κοινωνία, 
σε αρμονική σύνδεση με τη Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης», δηλαδή ένα 
σχολείο Καλλικρατικό. 

Η μη χρηματοδότηση από την κεντρική 
διοίκηση, και το πέρασμα και της χρη-
ματοδότησης στους δήμους, ανοίγει τον 
δρόμο για την τακτικότερη και αμεσότε-
ρη σύνδεση των σχολείων με χορηγούς. 
Αυτό, εκτός των αλλαγών στο περιεχόμενο 
της μάθησης, θα συμβάλλει και στην κα-
τηγοριοποίηση των σχολείων (πλουσιό-
τερα- φτωχότερα, καλύτερα-χειρότερα, 
για πλούσιους- για την πλέμπα) με όλες 
τις συνέπειες που θα έχει στη μόρφωση 
των παιδιών φτωχότερων περιοχών ή 
στην ανάπτυξη των σχολείων στα οποία 
οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν ή δεν 
θα θέλουν να βάλουν τους χορηγούς και 
τις επιχειρήσεις μέσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το νέο Γυμνάσιο, όπως πιλοτικά λειτουργεί 
για φέτος, είναι ένα νέο αντιδραστικό σχο-
λείο, που στοχεύει στο να περάσει σε μα-
θητές-εκπαιδευτικούς- γονείς εξ απαλών 
ονύχων όλη την ιδεολογία της άρχουσας 
τάξης. Αυτό το σχολείο πρέπει να το πολε-
μήσουμε, αφού αναδείξουμε το τι είναι και 
τι επιδιώκεται μέσω αυτού, απορρίπτοντας 
το μοντέλο που προβάλλει. Θα χρειαστεί, 
όμως, παράλληλα, να παρουσιάσουμε το 
δικό μας βασικό σχέδιο για ένα διαφορε-
τικό σχολείο. Το σχολείο αυτό δεν μπορεί 
παρά να είναι ενιαίο, για όλους τους μα-
θητές, χωρίς πρόωρες εξειδικεύσεις, χω-
ρίς απόρριψη, να προσφέρει γερή δυνατή 
παιδεία μέχρι τα 18, για όλα τα παιδιά, ένα 
σχολείο σύγχρονο, όχι κλειστοφοβικό και 
τεχνοφοβικό, αλλά με ένταξη σ’αυτό όλων 
των βασικών γνώσεων και κατακτήσεων 
του ανθρώπινου πνεύματος σε ισορρο-
πία μεταξύ τους, ένα σχολείο το οποίο θα 
στοχεύει στην πολλαπλή ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού και την προ-
ετοιμασία του για την ζωή μέσα στην αν-
θρώπινη κοινωνία του 21ου αιώνα.

«αντιτετραδια»

H Βίκυ Κοτρίκλα είναι φιλόλογος, ΜEd, 
Lifelong Learning

1. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Πρώτα ο μαθητής, έντυπο 
του Υπουργείου Παιδείας.

2. Ανακοίνωση τύπου του Υ.Δ.Β.Μ.Θ. - 14-
9-2011.

3. Υ.Α. /31-8-2011/97911/Γ1 (Πιλοτική εφαρ-
μογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών).

4. Οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή των 
μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων 
στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Πιλοτική 
Εφαρμογή» (Εγκύκλιος ΥΔΒΜΘ 01-11-2011 / 
124674/Γ2).

5. Ανακοινώσεις ενώσεων εκπαιδευτικών 
ξένων γλωσσών, πληροφορικής, θεατρικής 
παιδείας, καλλιτεχνικών μαθημάτων (υπάρ-
χουν στο διαδίκτυο).

6. Ανακοίνωση ΟΛΜΕ (3-11-2011) με τίτλο 
«Πιλοτική καταστρατήγηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων» για τα πιλοτικά και την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών: http://olme-attik.
att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2011/11/
pilotikagymnasia03112011.pdf).

7. Ανακοινώσεις 5 ΕΛΜΕ: ΕΛΜΕ Εύβοιας 
(8-3-2012), ΕΛΜΕ Βοιωτίας (7-3-2012), ΕΛΜΕ 
Φθιώτιδας (22-11-2011), ΕΛΜΕ Πειραιά (2-
11-2011) και ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου, 
Φυλής (2-11-2011), για τα πιλοτικά γυμνάσια 
και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σημειώσεις
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Κυρίες και κύριοι συμποσιαστές, καλωσορίσατε στον πραγ-
ματικό κόσμο. Δεν σας προσφωνώ «αγαπητούς», όχι γιατί 
πάψαμε να είμαστε φιλόξενοι αλλά γιατί πάψαμε πια να εί-

μαστε αφελείς. Καλωσορίσατε στον πραγματικό κόσμο, που δεν 
χωράει στις αίθουσες των συμποσίων. 

Έναν κόσμο, που βογκά και υποφέρει, αυτοκτονεί και εξεγεί-
ρεται, απελπίζεται και θυμώνει. Θυμώνει ιδιαίτερα όταν τον προ-
καλούν και επιχειρούν να του υποβάλλουν την ιδέα πως η ζωή 
συνεχίζεται, σα να μη συμβαίνει τίποτα, σε μια χώρα πουλημένη, 
μ’ ένα λαό κατακρεουργημένο, ένα δημόσιο σχολείο λεηλατη-
μένο, την ελπίδα ενταφιασμένη, τη νέα γενιά-και τις επόμενες-
ερημωμένες.

Προκαλείτε και μόνο με τη χρήση της λέξης «συμπόσιο’, σε μια 
εποχή γενικευμένης πείνας. Γιατί δεν οφείλει ο άνεργος της Κα-
λύμνου ή ο συντετριμμένος εργαζόμενος να κάνουν παραπομπές 
στο ελληνογενές, πλην αγγλικό symposium, για να ανιχνεύσουν 
την επιστημονική, τάχα, συνάθροιση. Προκαλείτε, γιατί ο άμεσος 
συνειρμός, του κόσμου που υποφέρει, τον παραπέμπει στο στίχο 
του δημοτικού, «εσείς τρώτε και πίνετε και λιανοτραγουδάτε και 
πίσω μας κουρσεύουνε, Σαρακηνοί κουρσάροι»

Προκαλείτε, γιατί ποιος καταδέχεται πληρωμένες διακοπές από 
αυτούς που διαχειρίζονται τη συλλογική δυστυχία; Ποιος καταδέ-
χεται πληρωμένες φιέστες από ένα λαό, που κατά κοπάδια, απο-
χαιρετιέται στα λιμάνια της μετανάστευσης;

Σα να μην περισσεύουν, εδώ και παντού, οι μεγάλες ανάγκες 
και η γενικευμένη ένδεια.

Θα μου πείτε, λοιπόν να μη λέγεται και να μη γίνεται τίποτα;
Να λέγεται και να γίνεται αυτό που αρμόζει στη συγκυρία. Και 

αυτό που αρμόζει στη συγκυρία δεν είναι οι λεξιλάγνες συναθροί-
σεις. Αυτό που αρμόζει στη συγκυρία θα ήταν να υψώσουμε όλοι 
το ανάστημά μας. Κι εσείς, ως επιστημονικοί και παιδαγωγικοί 
σύμβουλοι να αρθρώσετε, επιτέλους, μια λέξη για τη μεγάλη λε-
ηλασία της χώρας, του λαού και του σχολείου. Όχι μόνο δεν το 
κάνατε, ούτε καν το διανοηθήκατε. 

Προκαλείτε και με τον τίτλο της επιστημονικοφανούς αυτής συ-
νάθροισης: «ποιότητα στο σύγχρονο σχολείο»!!! Από πότε οι ετοι-
μοθάνατοι έχουν ποιότητα; Ίσως μόνο έτσι όπως την οριοθέτησε 

ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. «Ζούμε σε μιαν εποχή νεκρόφιλη, 
που νοιάζεται περισσότερο για την όψη των νεκρών, παρά των 
ζωντανών. Τους μακιγιάρουν, να έχουν ροδαλά μάγουλα και κόκ-
κινα χείλη και να μοιάζουν, έτσι, πως πέθαναν ευτυχισμένοι».

Και το δημόσιο σχολείο σήμερα-αν δεν είναι κιόλας νεκρό-
σίγουρα ψυχορραγεί.

Πεθαίνει μακιγιαρισμένο. Πεθαίνει από κάθε άποψη. Γιατί πρώ-
τα απ’ όλα έχει καταντήσει ένα σχήμα λόγου, προκλητικά οξύμω-
ρο. Ο δημόσιος χαρακτήρας του λεηλατείται από παντού και σε 
όλες τις βαθμίδες.

Η δωρεάν παροχή του έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Το περιεχόμενο του αφορά στην παραγωγή διαχειρίσιμων, πο-

λιτικά και εργασιακά, ημιαναλφάβητων.
Πεθαίνει γιατί απαγορεύει την παιδικότητα μ’ ένα ωράριο εξου-

θένωσης και παραλογισμού.
Γιατί συντρίβει την εφηβεία, όχι μόνο κάτω από μια ανούσια 

εξουθένωση, που δεν καταλήγει σε γνώση, αλλά και γιατί υπο-
βάλλει, στην ηλικία της κατ’ εξοχήν συλλογικής φαντασίωσης και 
αλληλεγγύης, τον άγριο ανταγωνισμό.

Κι όλ’ αυτά, για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ισο-
βαθμισμένη με τα ιδιωτικά κολλεγιακά τίποτα, με το πανεπιστη-
μιακό άσυλο στο ρόπαλο του ματατζή, με τη χρηματοδότηση στην 
καλή προαίρεση κουτοπόνηρων αξιολογητών και το παρεχόμενο 
πτυχίο, φτερό στον άνεμο της αδυσώπητης αγοράς. 

Πεθαίνει γιατί με απίστευτη υποκρισία υποδύεται τις ίσες ευ-
καιρίες για όλα τα παιδιά. Και αυτά που αρμέγουν πρόβατα απ’ 
το άγριο χάραμα, πριν έρθουν στο σχολείο και γι αυτά που έχουν 
τον προσωπικό φροντιστή τους σε κάθε αντικείμενο. Το έκανε από 
πάντα. Τώρα το κάνει ξετσίπωτα.

Γιατί στεγάζεται σε κτίρια που τρέχουν, μπάζουν και βουλιά-
ζουν. Αλλά και γιατί, ακόμα και στις περιπτώσεις της αξιοπρεπούς 
στέγασης, είναι το ίδιο άδειο πουκάμισο.

Πεθαίνει γιατί θέλει εκπαιδευτικούς, ζόμπι, 
Γιατί έχει γίνει μια κουρελού δανεικών αποτυχημένων συστη-

μάτων. Όχι στην αγωνιώδη αναζήτηση του μορφωτικά αναγκαίου, 
αλλά για να προσαρμοστεί στην αγοραία αντίληψη των ημιμαθών 
και φτηνών αναλώσιμων της εργασιακής flexicurity. 

ο εκπαιδευτικός,
μέρος της νέας κοινωνικής  

και σχολικής πραγματικότητας

Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης οι Ναζί οδηγούσαν τους μελλοθάνατους  
στα κρεματόρια, υπό τους ήχους του Βάγκνερ. Ήταν άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης. 

Στην Κατοχή, οι Ναζί κράτησαν ανοιχτή τη λυρική σκηνή, αδιαλείπτως, για να επιβάλλουν  
την αντίληψη ότι όλα είναι μια χαρά και πως η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, την ώρα που έσπαγαν  

το χέρι του σαλταδόρου για μια φρατζόλα ψωμί, που δολοφονούσαν στο Χαϊδάρι και εκτελούσαν 
στην Καισαριανή, οι τενόροι στα ψιλά και οι βαρύτονοι στα μπάσα κάλυπταν  

τα ουρλιαχτά του πραγματικού κόσμου.

Z γράφει η Νίνα Γεωργιάδου
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Ευαγγέλιο και αλφαβητάρι όλων των επικίνδυνων εκπαιδευτι-
κών «μεταρρυθμίσεων», από τον Κοντογιαννόπουλο ως τον Αρ-
σένη κι από την Κουτσίκου στη Διαμαντοπούλου, οι οδηγίες του 
ΟΟΣΑ, τα εργαλειακά συναξάρια της Πίζας, οι εντολές της Τρόικας, 
οι παραγγελιές του ΔΝΤ, ό,τι, τέλος πάντων, εκπορεύεται από την 
αρχή: «μορφώστε, δηλαδή καλουπώστε φτηνό εργατικό δυναμι-
κό». Κι από πίσω το χαμηλότερο στελεχικό δυναμικό να τα υπε-
ρασπίζεται και να τα στηρίζει.

Γι αυτό έχουν σοδομηθεί και οι έννοιες.
Από τη γνώση στην κατάρτιση κι από το μαθητή στον πελάτη.
Η «ποιότητά» του σημερινού σχολείου δεν είναι κλεισμένη σε 

απλά εισαγωγικά, αλλά σε κάγκελα. 
Η «ποιότητα» του σημερινού σχολείου αρχίζει και τελειώνει 

στην πρώιμη εξουθένωση, τη βαριά αιμορραγία του οικογενεια-
κού προϋπολογισμού, την εξετασιομανία, τον εξοβελισμό του μη 
εξεταστικά «χρήσιμου», την αφόρητη πλήξη, και την πρώιμη κοι-
νωνική κατηγοριοποίηση. 

Όλα αυτά διανθισμένα με άνοστες επιφάσεις δημοκρατίας και 
ενός δήθεν αντιαυταρχικού αχταρμά. 

(Στα πλαίσια της ίδιας επίφασης δημοκρατίας δέχεστε να ακου-
στεί και η άλλη άποψη, από την ΕΛΜΕ από μένα, για να έχετε το 
άλλοθι της πολυφωνίας. Σας το δίνουμε συνειδητά για να φέρουμε 
εδώ μέσα λίγο από τον πραγματικό κόσμο του σήμερα. 

Στα πλαίσια της ίδιας επίφασης δημοκρατίας, θα μιλήσουν αύ-
ριο και οι μαθητές, την ώρα που οι καθ’ ύλην αρμόδιοι θα απου-
σιάζουν σε στρογγυλή τράπεζα διαχείρισης κρίσεων του σχολείου. 
Θα είναι ανοιχτή στο κοινό η στρογγυλή τράπεζα; Να ακούσουμε 
κι εμείς αν με τον όρο «κρίση» εννοείτε τη λεηλασία του σχολείου; 
Ή μήπως κάτι άλλο;) 

Όσοι υπαγορεύουν κι άλλους, εκ προοιμίου, αποτυχημένους 
πειραματισμούς, χαντακώνοντας γενεές επί γενεών, χωρίς ποτέ 
να έχουν λογοδοτήσει, όσοι έβαλαν λουκέτο σε πρόσθετη και 
ενισχυτική, όσοι έκλεισαν τον ΟΣΚ και άφησαν το σχολικό κτίριο, 
βορά στην ιδιωτική κερδοσκοπία, είναι ένοχοι. 

Όσοι διαλύουν τον ΟΕΔΒ και δοξάζουν την ψηφιακή αστειότητα, 
όσοι κλείνουν σχολεία και ετοιμάζουν μονάδες μαμούθ, προδι-
αγεγραμμένης παραβατικότητας, με τα παιδιά να μετακινούνται 
δεκάδες χιλιόμετρα ή να διακόπτουν τη φοίτηση, όσοι καταργούν 
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι ένοχοι. 

Όσοι ανακάλυψαν το φτηνιάρικο ολοήμερο, χωρίς υποδομές 
και δασκάλους, όχι για να συμπαρασταθούν στον εργαζόμενο γο-
νιό ή να ελαφρύνουν την τρελή προετοιμασία των παιδιών στο 
σπίτι, αλλά για να τα προσαρμόσουν, από νωρίς στο μελλοντικό 
εργασιακό τους κάτεργο, όσοι βαφτίζουν, σα μεσαιωνικοί καλό-
γηροι, την απόλυση, αξιολόγηση, είναι ένοχοι. 

Όσοι ροκανίζουν τα κρατικά μασούρια και αφήνουν την παιδεία 
και την υγεία να γίνουν ψωμοζήτουλες χορηγών, όσοι εντέλλονται 
έναν εκπαιδευτικό φοβισμένο και αδύναμο, χειραγωγημένο και 
ευπειθή, απλήρωτο και απελπισμένο, είναι ένοχοι.

Όσοι επιχειρούν να μακιγιάρουν αυτό το φόνο, κλείνοντας συ-
νειδητά τα μάτια, είναι συνένοχοι.

Στην κατηγορία της συνενοχής εντάσσεται κάθε φιέστα, όπως 
αυτή, που περιφέρει χιλιοειπωμένες ανούσιες εισηγήσεις, προ-
κειμένου να στηρίξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καταρρέει 
και να φορτώσει δράσεις και προσόντα στα βιογραφικά φερέλπι-
δων στελεχών του εκπαιδευτικού νεκροτομείου. 

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό μας περιβάλλον. Αυτό είναι το σύγ-
χρονο σχολείο και η «ποιότητά» του.

Το κοινωνικό μας σκηνικό είναι ένα σκοτεινό τούνελ, μέσα στο 
οποίο συνωστίζονται χρεοκοπημένοι και απολυμένοι που αυτο-
κτονούν. Συνωστίζονται τα «τιμημένα γηρατειά» που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά το δίλημμα, ή φαΐ ή φάρμακο και τα «περήφανα 
νιάτα» που καλούνται να διασχίσουν μια εκπαιδευτική, εργασιακή 
και ασφαλιστική Σαχάρα, χωρίς σταγόνα νερό. 

Και να μην το ξεχάσουμε, σ’ αυτό το σκοτεινό τούνελ συνωστί-
ζεται και μια δημοκρατία που δε συρρικνώθηκε απλά σε επίφαση, 
αλλά μεταλλάχτηκε σε χρεοκρατία και τρομοκρατία του νου και 
της ζωής. Μια «δημοκρατία», διάσπαρτων Γκουαντάναμο στην 
ελληνική επικράτεια, όπου θα συντελείται το «διαπολιτισμικό 
όραμα». Μια «δημοκρατία» απίστευτης ποσότητας χημικών και 
δακρυγόνων, ξένων επιτροπάτων στα υπουργεία και ελεύθερων 
σκοπευτών που προστατεύουν τις μαριονέτες από την έκρηξη της 
«αγάπης» του λαού. 

Μπορεί κάποιος, σ’ αυτό το σημείο, να πει, «χάρη στη δημο-
κρατία μπορείς και λες αυτά που λες. Όχι για πολύ ακόμα. Έχουν 
φροντίσει γι αυτό με την επερχόμενη αξιολόγηση. Μόνο σκυφτοί 
και γκρίζοι δάσκαλοι δε θα περισσεύουν στο σύστημα, για να 
υπογράφουν ατομικά συμβόλαια αποδοτικότητας.
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ένα ρόλο που, όχι μόνο να συντηρεί τις βασικές δομές, χωρίς αμ-
φισβητήσεις, αλλά να τις περιφρουρεί με φανατισμό για να μπορεί 
να αξιώνεται τη μπουκιά το ψωμί.

Κατακερματισμένος σε δέκα διαφορετικές εργασιακές κατηγο-
ρίες, ωρομίσθιος, αναπληρωτής, ΕΣΠΑτζής, μόνιμος υπό αίρεση, 
μόνιμος με τη σιγουριά της διαρκούς υπόκλισης και προσφάτως, 
κατά τα άρρωστα μυαλά των επιτελών, εθελοντής για την αποκο-
μιδή. λέει, διδακτικής εμπειρίας. Σε όλες τις εκδοχές του, σίγουρα 
πεινασμένος, συχνά διαπομπευμένος και όχι σπάνια εμπορευό-
μενος την, ας πούμε, γνώση. 

Με αυτό το εργασιακό αλαλούμ, καλείται να παρέχει έναν όγκο 
κατακερματισμένων, αντιφατικών και άχρηστων πληροφοριών, 
που δεν συντελούν στη δημιουργία συγκροτημένων ανθρώπων. 
Ανθρώπων που να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να αμφισβη-
τούν, να δρουν, να πηγαίνουν μπροστά και όχι πίσω το κάρο 
της ιστορίας. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέγεται από 
ερευνητές της εκπαίδευσης ότι παράγουμε «διαδικαστικούς ηλί-
θιων’, ή «προσοντούχους αναλφάβητους’, που μπορεί να έχουν 
καλές επιδόσεις στο σχολείο, στις εξετάσεις, ακόμη και στο Πανε-
πιστήμιο, μα αδυνατούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το σώμα 
τους, πώς κινείται ο κόσμος και ποιες κοινωνικές διεργασίες συ-
ντελούνται γύρω τους.

Είναι λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού αυτός; Να παράγει αν-
θρώπους που πάσχουν από ιστορική αμνησία, από μαθηματική 
ακρισία και γλωσσική δυσλειτουργία, αλλά κυρίως από κοινω-
νική δυσλεξία;

Να παράγει δηλαδή κατακερματισμένους αναλφάβητους και 
πειθήνιους υπήκοους;

Στην καλύτερη περίπτωση άρτιους σε ένα πολύ στενό επιστημο-
νικό πεδίο, σε μια εποχή υπερεκμετάλλευσης, κατάργησης κάθε 
κοινωνικής πρόνοιας και σοδόμησης όλων των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων;

Αν υπάρχει κανείς που πιστεύει πως ναι, αυτός πρέπει να είναι 
ο στόχος του εκπαιδευτικού, να φοράει δηλαδή τη δημοσιοϋπαλ-
ληλική εσθήτα και να διεκπεραιώνει τα «εντέλλεσθε» χωρίς κα-
μιά αμφισβήτηση, τότε σημαίνει πως ήρθε ο καιρός να αποσυρθεί 
ο άνθρωπος-εκπαιδευτικός και να αντικατασταθεί από τον προ-
σωπικό υπολογιστή του κάθε μαθητή. Θα είναι, έτσι, συγκυριακά 
ταιριαστός με την ψηφιακή αστειότητα, διεκπεραιωτικά πιο αποτε-
λεσματικός, συναισθηματικά απολύτως άχρωμος και ιδεολογικά 
παντελώς κατευθυνόμενος.

Όσο όμως υπάρχει έστω και ένας εκπαιδευτικός που αισθάνε-
ται λιγότερο διεκπεραιωτής και περισσότερο δάσκαλος, τόσο θα 
είναι αναγκαία η διερώτηση πάνω στο ποιος είναι ο ουσιαστικός 
ρόλος μας σήμερα.

Κανένας δεν έχει την απαίτηση να γίνουμε όλοι Δημήτρης Γλη-
νός ή Ρόζα Ιμβριώτη. Μια κοινωνία όπου όλοι οι δάσκαλοι θα εί-
χαμε το εκτόπισμα του Γληνού, δε θα έφτανε εδώ που έφτασε και 
θα έκανε περιττές αυτές τις ανησυχίες.

Έχουμε όμως ανάγκη από εκπαιδευτικούς που θα έχουμε ξε-
καθαρίσει τουλάχιστον τα αυτονόητα. Ότι το ζήτημα κατ’ αρχήν 
της σχολικής αποτυχίας δεν αποτελεί γονιδιακό κατάλοιπο, αλλά 
κοινωνική συνέπεια.

Έχουμε ανάγκη από εκπαιδευτικούς που θα ανεβάζουμε τον 
πήχη της μαθητικής διερώτησης.

Θα σεβόμαστε τα παιδιά ως ανθρώπινες οντότητες που έχουν 
απλώς νεότερη ηλικία, που θα κάνουμε όσο γίνεται λιγότερη χρή-
ση της από καθέδρας μιζέριας, και θα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει 
τίποτα πιο απωθητικό από το χάος μεταξύ λόγων και πράξεων.

Τίποτα δεν είναι πιο αποκρουστικό στα νεανικά μάτια από το χά-
σμα ανάμεσα στη διδακτική θεωρία και την προσωπική πρακτική. 
Εμείς που διδάσκουμε στους νέους ανθρώπους την ιστορία των 
αντιστάσεων, των εξεγέρσεων, της προσωπικής διερώτησης, της 
ατομικής και συλλογικής αξιοπρέπειας, της φυσικής αρμονίας, της 
μαθηματικής συνέπειας, δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσα από 
μια προσωπική πρακτική που αναιρεί τη θεωρία. 

Ούτε μέσα από ένα σύστημα τυποποιημένης διεκπεραίωσης 
που αρχίζει με το βαθμολόγιο της κωλότσεπης και τελειώνει στο 
ανιαρά προβλέψιμο, με πολλά ενδιάμεσα χασμουρητά.

Μια τυποποιημένη διεκπεραίωση για όλες τις εποχές, χωρίς 
προεκτάσεις στο σήμερα.

Κομμάτι αυτής της προέκτασης είμαστε πρωτίστως εμείς. Δεν 
υπάρχει τίποτα πιο κωμικό από ένα δάσκαλο που κουβαλά τη θλι-
βερή μιζέρια της δημοσιοϋπαλληλικής καχεξίας, που ενστερνίζε-
ται την αρχή του «δε βαριέσαι’, που μένει απαθής και αδιάφορος 
στα γεγονότα της εποχής του.

Δεν έχουμε το δικαίωμα οι δάσκαλοι να λέμε αυτό είναι σχολείο 
και αυτή είναι κοινωνία. Να υιοθετούμε δηλαδή και να προωθού-
με την αντίληψη που θέλει το σχολείο να λειτουργεί σ’ ένα απο-
στειρωμένο περιβάλλον και να κλείνει ερμητικά απέξω τα μεγάλα 
ζητήματα που βάζει σήμερα η κοινωνία. Από την εργασιακή ισο-
πέδωση ως τη διεθνή ειρήνη, από τον κοινωνικό εκφασισμό και 
το μαύρο ρατσισμό έως την πολιτιστική ομογενοποίηση.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρούμε και να αναδείξουμε τους 
ενδιάμεσους σε κοινωνία και σχολείο κρίκους. Και στη θεωρία 
και στην πράξη.

Η εποχή μας, με τον ευτελισμό της ανθρώπινης υπόστασης, τα 
παιδιά μας, με το ανταγωνιστικό, αγχωτικό σχολείο έχουν ανά-
γκη από το δάσκαλο που θα είναι παλλόμενη δύναμη. Που θα τα 
προσγειώνουμε στην πραγματικότητα, χωρίς να τους στερούμε το 
όνειρο. Που μέσα από την «άλλη» τη δική μας «διδακτέα ύλη» θα 
καταφέρνουμε να υποδεικνύουμε, με το λόγο και την πράξη μας, 
το σωστό, που είναι πάντα και σε όλες τις εποχές, το κοινωνικά 
αναγκαίο.

Ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά ως προτροπή. Για 
μένα, που ετοιμάζομαι, μετά από 30 χρόνια, να αποχωρήσω απ’ 
ότι πιο πολύ αγάπησα και μίσησα-το δημόσιο σχολείο-έχοντας 
κουβαλήσει στην πλάτη το χτυπημένο μαθητή, έχοντας ακούσει 
εκατοντάδες εξομολογήσεις παιδιών και γελάσει μέχρι δακρύων 
προετοιμάζοντας τις θεατρικές μας παραστάσεις, έχοντας δουλέ-
ψει ως δασκάλα, καθαρίστρια, μπογιατζής, πρακτικογράφος και 
προγραμματίστρια του σχολείου κι έχοντας πρωτοστατήσει στην 
ίδρυση ενός εσπερινού Γυμνασίου για τα παιδιά του μεροκάματου, 
ενός σωματείου για τους περιπλανώμενους δασκάλους και μιας 
σχολικής βιβλιοθήκης για να αγαπηθεί η ιστορία και η φαντασία 
του ανθρώπου, για μένα, λοιπόν, αυτό είναι το τέλος εποχής.

Μπροστά μας, συνάδελφοι μου, της σχολικής αίθουσας και της 
κιμωλίας, όχι της γραφειοκρατίας και της αργομισθίας, βρίσκεται 
η μεγάλη πρόκληση.

Ή θα αγωνιστούμε, με όλες μας τις δυνάμεις - το νου, την πένα, 
τη διδασκαλία και την ψυχή μας- για την εργασιακή μας αξιοπρέ-
πεια και για το δικαίωμά των παιδιών στη ζωή και το όνειρο, και 
θα γίνουμε έτσι μέρος μιας νέας εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
προσδοκίας ή σύντομα θα καταντήσουμε ένα ακόμα θλιβερό 
έπιπλο της ασφυκτικής σχολικής αίθουσας, μπορεί και άλλο ένα 
αλλήθωρο στέλεχος της εκπαιδευτικής ερημιάς και τότε δεν θα 
αξίζει πια να λεγόμαστε δάσκαλοι. «αντιτετραδια»

* Ομιλία στο εκπαιδευτικό συμπόσιο με θέμα  
«Η ποιότητα στο σύγχρονο σχολείο», Κάλυμνος
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Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ανα-

κοινώσει νέα εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση που αφορά στην Τεχνική 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το νέο σχο-
λείο της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 
εκπαίδευσης είναι το Τεχνολογικό Λύκειο 
που ενσωματώνει τους υπάρχοντες δύο 
τύπους σχολείων, τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.

Το πλαίσιο λειτουργίας του νέου Τε-
χνολογικού Λυκείου είναι ενταγμένο στη 
γενικότερη φιλοσοφία που επιβάλει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτήν της ανάπτυξης 
βασικών «κοινωνικών ικανοτήτων» σε 
«δεξιότητες και ικανότητες κλειδιά», που 
βολεύουν και εξυπηρετούν κατά κύριο 
λόγο τις επιχειρήσεις και όχι την ολοκλη-
ρωμένη μορφωτική και πνευματική ανά-
πτυξη του νέου ανθρώπου. Έτσι μειώνο-
νται κατά 12 ώρες οι συνολικές ώρες των 
μαθημάτων Γενικής παιδείας σε σχέση με τα 
σημερινά ΕΠΑΛ.

Η δραστικότερη μείωση αφορά τις φυσι-
κές επιστήμες (κατά 9 ώρες) που αποτελούν 
τη βάση όλων των ειδικοτήτων Τεχνολογι-
κών εφαρμογών και όχι μόνο. Στο συνολι-
κό ωράριο των Ελληνικών και των Μαθη-
ματικών προστίθενται στο βασικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα και από τέσσερες (4) ώρες (2 + 
2 στην Α’ και Β’ τάξη αντίστοιχα) ως μαθήμα-
τα υποστήριξης. Τα μαθήματα υποστήριξης, 
όμως, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το 
βασικό μαθησιακό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι μαθητές που κατευθύνονται 
στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, 
γιατί δεν είναι δυνατόν τα μαθησιακά κενά 
απ’ το σύνολο της 9χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης να καλυφθούν με φροντιστη-
ριακά μαθήματα στη λυκειακή βαθμίδα. 

Τα προγράμματα σπουδών των Τομέων 
και Ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκεί-
ου θα είναι πλήρως ενταγμένα στη λογική 
του συστήματος ECVET της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της μεταφοράς των εκπαιδευτικών 
πιστωτικών μονάδων. 

Τι είναι το σύστημα ECVET (από εισήγηση 
σεμιναρίου για το σύστημα ECVET)
Το ECVET είναι ένας μηχανισμός ο οποίος 
παρέχει τη δυνατότητα να περιγραφεί με 
μεθοδικότητα ένα επαγγελματικό προσόν 
με βάση ψηφίδες «unit» μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, που μπορούν να μετα-
φερθούν και να συσσωρευτούν (γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες) και στις οποίες 
αντιστοιχούν πιστωτικές μονάδες.

Το ECVET αποσκοπεί στο να διευκολύ-
νει τη μεταφορά και συσσώρευση μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων μεμονωμένων 
ατόμων που περνούν από ένα περιβάλλον 
κατάρτισης σε ένα άλλο, από ένα σύστημα 

επαγγελματικής πιστοποίησης σε ένα άλλο. 
Είναι ένας μεθοδικός τρόπος για να περι-
γραφεί ένα επαγγελματικό προσόν με βάση 
ψηφίδων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
που μπορούν να μεταφερθούν και να συσ-
σωρευτούν (γνώσεις, δεξιότητες και ικανό-
τητες) με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Οι 
πιστωτικές μονάδες του ECVET προτείνονται 
ως μία επιπλέον πηγή πληροφόρησης σε 
αριθμητική μορφή. Εφόσον συσχετιστούν 
και με τα επαγγελματικά προσόντα και με τις 
ψηφίδες, οι πιστωτικές μονάδες του ECVET 
επιτελούν δύο λειτουργίες:

• Δίνουν μια απλή απεικόνιση της σχε-
τικής αξίας μιας ψηφίδας μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σε σχέση με το πλήρες 
επαγγελματικό προσόν. Απεικονίζουν την 
αναλογία της ψηφίδας προς το επαγγελμα-
τικό προσόν.

• Διευκολύνουν τη μεταφορά μαθησι-
ακών αποτελεσμάτων με ένα χειροπιαστό 
τρόπο παρέχοντας ένα κοινό σημείο ανα-
φοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των 
συστημάτων επαγγελματικών προσόντων

Τι είναι η ψηφίδα;
Είναι ένα σύνολο μαθησιακών αποτελε-

σμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων) που κανονικά συνιστούν το πιο μι-
κρό τμήμα ενός επαγγελματικού προσόντος 
που μπορεί να αξιολογηθεί, να επικυρωθεί 
και, πιθανώς, να πιστοποιηθεί. Μια ψηφίδα 
μπορεί να είναι εξειδικευμένη για ένα μόνο 
επαγγελματικό προσόν ή κοινή σε διάφορα 
επαγγελματικά προσόντα.

Γίνεται αμέσως κατανοητό με βάση τις 
παραπάνω αρχές, ότι το σύστημα των εκ-
παιδευτικών πιστωτικών μονάδων οδη-
γεί στον κατακερματισμό των γνωστικών 
πεδίων. Αυτός ο κατακερματισμός οδηγεί 
στην εξατομίκευση των επαγγελματικών 
προσόντων, που οδηγεί με τη σειρά του 
στην εξατομίκευση των συμβάσεων εργα-

σίας. Ο απώτερος στόχος όλης αυτής της δι-
αδικασίας είναι η μείωση του εργασιακού 
κόστους ανά μονάδα εργασίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (Απόφαση της Λισαβόνας), με 
το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας. Στα προγράμματα σπουδών των 
ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου, η 
σύνδεση του 3ου έτους με το προαιρετικό 
4ο έτος ειδίκευσης και των προγραμμά-
των των ΙΕΚ, που θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν, θα γίνεται με την «θεσμοθέτηση 
σπονδυλωτών προγραμμάτων σπουδών». 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται «η αντιστοί-
χιση των προγραμμάτων σπουδών σε πι-
στωτικές μονάδες και η πιστοποίηση των 
προσόντων», που θα αφορά κάθε μελλο-
ντικό εργαζόμενο ξεχωριστά.

Έτσι το 4ο έτος εξειδίκευσης, μπορεί να 
είναι λειτουργικά ενταγμένο στο Τεχνολογι-
κό Λύκειο, όμως δεν θα λειτουργεί σε όλα 
τα Τεχνολογικά Λύκεια. Τα τμήματα αυτά 
θα λειτουργούν μετά από απόφαση της Πε-
ριφέρειας. Επίσης οι σπουδαστές του 4ου 
έτους εξειδίκευσης για να πάρουν Πτυχίο 
και Πιστοποίηση θα πρέπει να επιτύχουν σε 
Πανελλαδικές ή Περιφερειακές εξετάσεις με 
θέματα από τράπεζα θεμάτων. Με τον τρόπο 
αυτό θα είναι πολλοί εκείνοι που δεν θα πι-
στοποιηθούν και θα έχουν μόνο Βεβαίωση 
σπουδών, που θα παραπέμπει σε κάποιο 
αριθμό πιστωτικών μονάδων, προφανώς 
λιγότερες απ’ τους πιστοποιημένους και πε-
ρισσότερες απ’ τους κατέχοντες μόνο απο-
λυτηρίου Τεχνολογικού Λυκείου. 

Τεχνολογικό Λύκειο  
και Μαθητεία-Πρακτική Άσκηση
Το νέο Σχολείο της Τεχνικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης θεσμοθετεί την μαθητεία 
και την πρακτική άσκηση, στο 3ο και 4ο 
έτος που αφορούν τις ειδικότητες. Στην ου-
σία οδηγούν τους μαθητές των 17 χρόνων 

Τεχνολογικο Λύκειο 
Πλήρης ενσωμάτωση στη φιλοσοφία των 

εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων (σύστημα ecvet)

Z γράφει ο Δημήτρης Καρυώτης
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κό, στο όνομα της εκπαίδευσης. Ασφαλώς 
στις σημερινές συνθήκες, επιβάλλεται να 
υπάρχουν σχολεία, αλλά και θεσμοί διευ-
κόλυνσης για τους εργαζόμενους μαθητές, 
που να είναι δεσμευτικοί για τους εργοδότες, 
Είναι άλλο πράγμα όμως ο θεσμός της μα-
θητείας, που λειτουργεί χρόνια στον ΟΑΕΔ 
ή η Πρακτική Άσκηση (με αδιευκρίνιστο 
ακόμη πλαίσιο λειτουργίας), που υποτίθεται 
ότι θα αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας του σχολείου. Δεν μπορεί να 
υπάρχει διαδικασία εκπαίδευσης στο χώρο 
εργασίας. Πόσο μάλλον να θεωρούν ότι ο 
χώρος εργασίας μπορεί να αντικαταστήσει 
ή να συμπληρώσει το σχολείο υλοποιώντας 
μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πριν 
ακόμη ολοκληρωθούν οι σπουδές και άρα 
χωρίς να έχει ο μαθητής ολοκληρωμένη 
γνώση για την ειδικότητά του.

Ο μαθητής που ακολουθεί πρόγραμμα 
Μαθητείας ή της Πρακτικής Άσκησης εί-
ναι αναγκασμένος να ακολουθεί τις ανά-
γκες της παραγωγικής διαδικασίας, που το 
αντικείμενό της, εκ’ των πραγμάτων, δεν 
εντάσσεται σ’ ένα ολοκληρωμένο γνωστικό 
αντικείμενο, έτσι ώστε η εμπειρία που θα 
αποκτηθεί να αποτελεί και ολοκληρωμένη 
γνώση. Έτσι οι μαθητές θα αποτελέσουν ένα 
πρώτης τάξης φτηνό εργατικό δυναμικό για 
όλες τις δουλειές, δώρο στους εργοδότες 
μιας και θα είναι επιδοτούμενοι. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που δίδεται η δυ-
νατότητα σε άλλα Υπουργεία να ιδρύσουν 
Τεχνολογικά Λύκεια, φωτογραφίζοντας εμ-
μέσως πλην σαφώς το Υπουργείο Εργασίας, 
μιας και οι σχολές ΟΑΕΔ λειτουργούν με 
όρους μαθητείας απ’ το 1983, εφαρμόζοντας 
το δυικό σύστημα, δηλαδή κάποιες ημέρες 
της εβδομάδας μαθήματα στο σχολείο και 
κάποιες ημέρες εργασία σε παραγωγικές 
μονάδες. (ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΝΑΥΤΙΛΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙ-
ΧΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ. 
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΔΡΥ-
ΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ)

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ)
Η λειτουργία των Σχολικών Εργαστηριακών 
Κέντρων (ΣΕΚ) θα είναι πλήρως ενταγμένη 
στο σπονδυλωτό σύστημα εκπαιδευτικών 
μονάδων ECVET μιας και εντάσσονται πλή-
ρως στο σύστημα της Δια Βίου Μάθησης. 
Εκτός απ’ τα εργαστηριακά μαθήματα των 
Τεχνολογικών Λυκείων, θα ενταχθούν πλή-
ρως στο σύστημα της κατάρτισης και επανα-
κατάρτισης ενηλίκων, μέσω των ΙΕΚ και των 
προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης. 

Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου
Το βασικό απολυτήριο του Τεχνολογικού 
Λυκείου δεν αποτελεί ισότιμο τίτλο με αυ-
τόν του Γενικού Λυκείου. (ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ-
ΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΌΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΑ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Οι μαθητές που θα αποκτήσουν απολυ-
τήριο Τεχνολογικού Λυκείου και άρα επαγ-
γελματικό πτυχίο, είναι οι μαθητές που στο 
Γ’ έτος σπουδών θα επιλέξουν τα τμήματα 
ειδικοτήτων. Στην ουσία αποτελούν το σύ-
νολο των μαθητών που θα κατευθυνθεί 
προς το Τεχνολογικό Λύκειο.

Απολυτήριο Λυκείου (χωρίς επαγγελμα-
τικό πτυχίο) μπορούν να πάρουν μόνο όσοι 
μαθητές κατευθυνθούν στο τμήμα «Γενικής 
Παιδείας» του Γ’ έτους, που έχει στόχο «την 
προετοιμασία των μαθητών αυτού του τμή-
ματος για συμμετοχή τους στη διαδικασία 
εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ 
σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατά-
ξεις περί εισαγωγής των μαθητών λυκείων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Πρακτικά είναι αδύνατον να λειτουργή-
σουν τμήματα «Γενικής Παιδείας» στο Τε-
χνολογικό Λύκειο γιατί:

Α) Διασφαλίζει την πλήρη αποτυχία των 
μαθητών αυτών στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Δεν είναι δυνατόν ο μαθητής του 
Τεχνολογικού Λυκείου που διδάσκεται λι-
γότερες ώρες στα βασικά μαθήματα Γενι-
κής παιδείας στο Β’ έτος απ’ τον αντίστοιχο 
μαθητή του Γενικού Λυκείου, ξαφνικά στο 
Γ’ έτος να αποκτά τις ίδιες δυνατότητες με 
τον αντίστοιχο μαθητή του Γενικού Λυκείου. 
Άρα είναι σχεδόν αδύνατο ένας μαθητής 
που έχει στόχο την Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
να επιλέξει να φοιτήσει στο Τεχνολογικό Λύ-
κειο έναντι του Γενικού Λυκείου.

Β) Προϋπόθεση για τη λειτουργία τμη-
μάτων «Γενικής Παιδείας» στο Γ’ έτος του 
Τεχνολογικού Λυκείου είναι η παρακολού-
θηση τους από τουλάχιστον 15 (18 ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) μαθητές. Μόνο αυτός ο 
ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός μαθητών 
για την λειτουργία του τμήματος, είναι απα-
γορευτικός στο να λειτουργήσει το τμήμα 
«Γενικής Παιδείας» στο Τεχνολογικό Λύκειο.

Η πρόσβαση στην Γ΄βάθμια Εκπαίδευση
Επισήμως διακηρύσσεται ότι «η πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν είναι η 
βασική προτεραιότητα του Τεχνολογικού 
Λυκείου». Σύμφωνα με την παραπάνω 
βασική αρχή οι μαθητές του Τεχνολογικού 
Λυκείου έχουν την δυνατότητα να έχουν 
πρόσβαση μόνο στα ΤΕΙ, με τις ειδικές εξε-
τάσεις σε τέσσερα (ΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣ-
ΧΕΔΙΟ) μαθήματα, όπως ισχύει και σήμερα 
στα ΕΠΑΛ.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της πρό-
σβασης στα ΤΕΙ και στους αποφοίτους του 
4ου έτους Ειδίκευσης, που θα έχουν απο-
κτήσει Πτυχίο και Πιστοποίηση μετά από 
εξετάσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπε-
δο. Πρέπει να γίνει καθαρό ότι το Τεχνολογι-
κό Λύκειο αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι του 
πάζλ στην εφαρμογή της γενικότερης ακο-
λουθούμενης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης 
(δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια) που στόχο 
έχει την παραγωγή ανθρώπινου δυναμικού 
που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων. 

Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να 
είναι καταρτισμένο για να εξυπηρετεί την 
παραγωγική διαδικασία χωρίς να μπορεί 
όμως συλλογικά να διεκδικήσει την αξία 
της αγοραστικής του δύναμης. Γι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να εξατομικευτούν τα επαγ-
γελματικά του προσόντα. Επίσης το σύ-
στημα επιβάλει στον εργαζόμενο το κυνήγι 
επιμορφώσεων επανεκπαιδεύσεων κ.λπ. 
ως δική του υποχρέωση, για να μπορεί να 
διεκδικεί ατομικά περισσότερες οικονομι-
κές απολαβές ή για να βρίσκεται μέσα στην 
παραγωγική διαδικασία. Τελικά αυτή η δια-
δικασία καταλήγει σε διπλό κέρδος για την 
οικονομική ολιγαρχία. 

Α) Μέσω της εξατομίκευσης των επαγ-
γελματικών προσόντων και εξατομίκευση 
των συμβάσεων εργασίας μπορούν να μει-
ώσουν το κόστος εργασίας με την μείωση 
των μισθών. 

Β) Απ’ το κυνήγι των εργαζόμενων για την 
απόκτηση περισσότερων εκπαιδευτικών 
πιστωτικών μονάδων μέσα απ’ το σύστημα 
δια Βίου Μάθησης που θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την απόκτηση περισσότερων επαγ-
γελματικών προσόντων, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να διαθέτουν πάντα ενημερωμένο 
προσωπικό που μπορεί να βρίσκεται και σε 
αναμονή μέσω του συστήματος της ανεργί-
ας και συνεπώς άμεσα εκμεταλλεύσιμο για 
ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση του εργασια-
κού κόστους.

Φυσικά το σύστημα αυτό δεν ενδια-
φέρεται για την ολόπλευρη ανάπτυξη του 
ανθρώπου ως κοινωνική οντότητα. Δεν 
επιθυμούν ανθρώπους που θα διεκδικούν 
τα δικαιώματά τους και τη δημιουργία κοι-
νωνίας που θα καταργεί την εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. Ενδιαφέρεται 
μόνο για «ικανότητες» που είναι άμεσα 
εκμεταλλεύσιμες απ’ τις επιχειρήσεις και το 
σύστημα διακυβέρνησής τους.

Σ’ αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να σταθεί 
απέναντι μόνο ο κλάδος των εκπαιδευτικών, 
αλλά πρέπει να δημιουργηθεί κοινό μέτωπο 
πάλης όλων των εργαζόμενων. «αντιτετραδια»
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Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  
Κο Γ. Μπαμπινώτη, Τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά-
θησης και Θρησκευμάτων, Κο Κ. Αρβανιτόπουλο, Την Υφυπουργό Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κα Ε. Χριστοφιλοπούλου, 
Την Ειδική Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Κα Α. Λινού, Το Δ.Σ. της 
ΟΛΜΕ, Το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ, Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, Προέδρους και εκπροσώ-
πους πολιτικών κομμάτων, Διευθυντές, αρχισυντάκτες και υπευθύνους 
έκδοσης των ΜΜΕ και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Αξιότιμοι κύριοι,
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τη συντονι-

σμένη επίθεση που κύκλοι της διοίκησης της εκπαίδευσης και των 
ΜΜΕ επιχειρούν εναντίον των διαπολιτισμικών σχολείων, και μάλι-
στα σε προεκλογική περίοδο, και ενώ η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και το Συντο-
νιστικό των Φορέων για τη Διατήρηση των Διαπολιτισμικών Σχολεί-
ων έχουν ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας για το θέμα. Το εντυπωσιακό είναι ότι η επίθεση αυτή 
ξεδιπλώνεται με τρόπο εντελώς ανοίκειο και ανορθόδοξο, μια και 
πρώτη φορά βλέπουμε στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο «αγαστή» 
συνεργασία διοικητικών παραγόντων και δημοσιογράφων.

Συγκεκριμένα, την 1η Απριλίου, η εφημερίδα Καθημερινή 
δημοσιεύει άρθρο του συντάκτη της Απ. Λακασά με τίτλο «Γκρί-
ζες ζώνες στα Διαπολιτισμικά σχολεία». Ούτε λίγο ούτε πολύ, στο 
άρθρο αυτό τα διαπολιτισμικά σχολεία χαρακτηρίζονται «γκέτο», 
«φάμπρικες χορήγησης παράνομων αδειών παραμονής σε αλλο-
δαπούς», «εστίες ανομίας», και οι μαθητές τους «ζουν στα όρια της 
παρανομίας», έχουν κάνει «κέντρο εξόρμησης» των «παράνομων 
δραστηριοτήτων τους» τα σχολεία, ενώ παράλληλα εμπλέκονται 
«σε βανδαλισμούς» και «πρόσφατα έκαναν πειραματική έκρηξη 
μηχανισμού που αποτελείτο από γκαζάκια»! Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι ο συντάκτης του άρθρου ουδέποτε έχει μπει στον κόπο να 
επισκεφθεί κάποιο έστω από τα διαπολιτισμικά σχολεία, ώστε να 
διαπιστώσει αν υπάρχει ψήγμα, έστω, αληθείας στις εξωφρενικές 
καταγγελίες του. Αν το είχε κάνει, θα έβλεπε παιδιά να μαθαίνουν 
την ελληνική γλώσσα, να ετοιμάζουν θεατρικά και άλλα δρώμενα, 
να εκδίδουν σχολικές εφημερίδες –άλλωστε, έχουν πολλές φορές 
βραβευθεί για τις δραστηριότητες αυτές… Δεν το έκανε, όμως. Η 
πρόθεσή του ήταν άλλη. Δεν ήταν η πρώτη φορά που στοχοποιούσε 
τα διαπολιτισμικά στοιχεία. Στις 27 Νοεμβρίου 2011, σε άρθρο με 
τίτλο «Σχολεία με μειονότητα τους Έλληνες» είχε πάλι επιτεθεί ενα-
ντίον τους, χαρακτηρίζοντάς τα «σχολεία που κατάντησαν γκέτο», 
υιοθετώντας προφανώς την εξωφρενική άποψη που είχε περιλά-
βει στο άρθρο του, ότι «παρά τις καλές προθέσεις κατά τον σχεδι-

ασμό τους, λειτούργησαν τελικά μόνο για τα παιδιά από μία χώρα 
ή από μία μειονότητα»!!! Την παντελώς αστήρικτη και ψευδή αυτή 
πληροφορία ουδέποτε ανασκεύασε ο κ. Λακασάς, όπως δεν ανα-
σκεύασε τα εξίσου εξοργιστικά περί «πειραματικών εκρήξεων μη-
χανισμών», στην απάντησή του στις 11 Απριλίου, στην επιστολή του 
Συντονιστικού των Φορέων για τη Διατήρηση των Διαπολιτισμικών 
Σχολείων προς την εφημερίδα. Αντίθετα, εξαπέλυσε καινούργιες 
συκοφαντικές κατηγορίες για τους μαθητές των σχολείων, όπως 
ότι «ζουν από το εμπόριο ναρκωτικών και το παρεμπόριο»!!! Η τα-
κτική του να πετάς όλο και περισσότερη λάσπη, έτσι ώστε να έχεις 
σπιλώσει το στόχο σου ακόμα και όταν αποδειχτεί το ψεύδος των 
κατηγοριών σου, είναι εδώ και πολλά χρόνια γνωστή… και προ-
καλεί ανατριχίλα, αν σκεφτούμε ότι ήταν στο παρελθόν από τα βα-
σικότερα πολιτικά όπλα του Ναζισμού, ότι «χρησιμοποιείται» από 
τον κ. Λακασά σε μία περίοδο που κάποιοι επιχειρούν να ενσπεί-
ρουν μέσα στην ελληνική κοινωνία ξενοφοβικά ανακλαστικά μαζί 
με το φόβο και το ρατσισμό, ότι στόχος αυτή τη φορά είναι σχολεία, 
και οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά.

Και να σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για σχολεία που ιδρύθηκαν 
ώστε τα σημερινά παιδιά να είναι έτοιμα αντιμετωπίσουν τις προ-
κλήσεις των καιρών, και να ζήσουν σε μια κοινωνία που χαρακτη-
ρίζεται όλο και περισσότερο από πολιτισμική και γλωσσική πολυ-
μορφία (όπως ζητείται και με το ψήφισμα 819/95 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου). Για σχολεία που είναι απαραίτητα για τη χώρα μας, 
όπως τονίζει και η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 6-3-2012: «στην πε-
ρίπτωση κατάργησης διαπολιτισμικών σχολείων δεν διασφαλίζεται 
η αναγκαία υποστήριξη σε παιδιά που τόσο την έχουν ανάγκη… 
Και δεν μπορεί να αποτραπεί η σχολική διαρροή, που είναι βέβαιο 
ότι θα προκύψει με την κατάργηση αυτή»… Παρόμοιες διαπιστώ-
σεις κάνει και το ψήφισμα της ΔΟΕ της 14-3-2012: η κατάργηση 
των διαπολιτισμικών σχολείων «…ουσιαστικά αποκλείει τα παιδιά 
των μεταναστών από την εκπαιδευτική διαδικασία. Τους στερεί το 
δικαίωμα στη γνώση και στη μάθηση, που είναι μια από τις βασικές 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας».

Αυτά λοιπόν τα σχολεία, με την τόσο σημαντική προσφορά στην 
Εκπαίδευση και την αρμονική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών 
στην ελληνική κοινωνία, έχουν στοχοποιηθεί από τον κ. Λακασά… 
Δυστυχώς όμως, όχι μόνον από αυτόν.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, άρχισε μια μεθοδευμένη 
προσπάθεια από τη διοίκηση της Εκπαίδευσης με πρωταγωνιστή 
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Ι. Κουμέντο. 
Ήδη από το περασμένο σχολικό έτος 2010-11, ήταν ο μόνος πε-
ριφερειάρχης εκπαίδευσης που ζήτησε, στα πλαίσια των συγχω-

Ανοιχτή επιστολή σχετικά με 
δημοσιεύματα της εφημερίδας  

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» για τα 
διαπολιτισμικά σχολεία, καθώς και για 

την επίθεση που επιχειρείται  
εναντίον τους από φορείς της διοίκησης

διαπολιτισμικά 
σχολεία

Ελμε Νοτιας Αθηνας
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διαπολιτισμικών σχολείων της περιφέρειάς του, με το αιτιολογικό 
τις λειτουργικές τους δαπάνες! Αν και το Υπουργείο δεν συμφώ-
νησε με την εισήγησή του, ο κ. Κουμέντος δεν το «έβαλε κάτω»: 
δημιουργούσε φέτος συνεχή εμπόδια στη λειτουργία των σχολείων 
(ωράριο εκπαιδευτικών, λειτουργία τμημάτων, έλεγχος μαθητικού 
δυναμικού), ενώ παράλληλα χαρακτήριζε «γκέτο» τα σχολεία στις 
συνεντεύξεις που έδινε (βλ το άρθρο του κ. Λακασά της 27 Νοεμ-
βρίου 2011) και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εκφοβί-
σει τους εκπαιδευτικούς και των διευθυντές των σχολείων…

Στις 15 Φεβρουαρίου ανακοινώνει και πάλι την πρόθεσή του να 
καταργήσει ή να μετατρέψει τα διαπολιτισμικά σχολεία της περιφέ-
ρειάς του σε σχολεία της γειτονιάς, με δήλωσή του στον ιστότοπο 
esos, και ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία που προέβλεπε 
το Υπουργείο για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τις συγχω-
νεύσεις ή καταργήσεις σχολείων, που όριζε ότι οι εισηγήσεις προϊ-
σταμένων διεύθυνσης και δημοτικών συμβουλίων θα συγκεντρω-
θούν και θα υποβληθούν στις περιφερειακές διευθύνσεις μέχρι τις 
24 Φεβρουαρίου, ακυρώνοντας στην πράξη τη διαδικασία αυτή, 
εφόσον ο ίδιος είχε πάρει ήδη τις αποφάσεις του!

Στις 2 Μαρτίου συναντήθηκε μαζί μας, παρουσία μελών των Δ.Σ. 
της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, και έδειξε ότι ήταν αποφασισμένος να εξα-
λείψει τη λέξη «διαπολιτισμικό» από οποιοδήποτε σχολείο της περι-
φέρειάς του, μέσω αποχαρακτηρισμών και καταργήσεων, επειδή, 
σύμφωνα με τη «διεθνή βιβλιογραφία» που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, 
τα σχολεία αυτά είναι «ξεπερασμένα»!!! Παράλληλα, ισχυρίστηκε 
ότι έχει σύμφωνες εισηγήσεις από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
και τους Δήμους, έδειχνε μάλιστα από μακριά την πρόταση κά-
ποιου προϊσταμένου διεύθυνσης, χωρίς να τον κατονομάζει. Μέσα 
στη γενική κατακραυγή, παραδέχτηκε τελικά ότι δεν έχει στα χέρια 
του θετικές εισηγήσεις, και ότι η εισήγηση για την κατάργηση των 
διαπολιτισμικών σχολείων «είναι δική του»!!!! Ακόμα, στη διάρ-
κεια της συνάντησης είπε πως και «δικά τους κτίρια να είχαν τα 
σχολεία», αυτός πάλι την κατάργησή τους θα πρότεινε- αποδεικνύ-
οντας έτσι ότι τα κάθε λογής επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει 
έως τότε (λειτουργικά έξοδα, διεθνείς βιβλιογραφίες, μικρός αριθ-
μός μαθητών, γκετοποίηση...) ήταν απλές προφάσεις που έκρυβαν 
την εμπάθειά του για τη δουλειά που κάνουν αυτά τα σχολεία με 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες!!!!

Και ενώ στις 7 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας 
με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Κουλαϊδή 
ακούσαμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αποφάσεις για συνολικό 
κλείσιμο των διαπολιτισμικών σχολείων της χώρας, ο κ. Κουμέ-
ντος συνέχιζε ακούραστος την «προσπάθειά» του να κλείσει τα δι-
απολιτισμικά σχολεία της δικής του περιφέρειας!!!! Που είναι κατά 
σύμπτωση η περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 
στη χώρα!...

Στις 19 Μαρτίου με επίσημο έγγραφό του με θέμα: «ενημέρωση 
για στοιχεία μαθητικού δυναμικού», ζητά από τα Διαπολιτισμικά 
Γυμνάσια και Λύκειο της περιφέρειάς του να του «αποστείλουν συ-
μπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα» μέχρι τις 23 του μηνός, 
στον οποίο τα σχολεία πρέπει να συμπληρώσουν τις διευθύνσεις 
διαμονής των μαθητών, τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διευθύν-
σεων από τα σχολεία και το εάν η μεταφορά τους γίνεται με πούλ-
μαν ή όχι… Κατά «σατανική σύμπτωση», πρόκειται ακριβώς για 
τα στοιχεία που ο κ. Λακασάς δημοσιεύει στην Καθημερινή στις 1 
Απριλίου: «Στοιχεία που διαθέτει η «Κ» εμφανίζουν 40 μαθητές να 
φοιτούν στο διαπολιτισμικό σχολείο του Ελληνικού, παρότι διαμέ-
νουν στον Άγιο Νικόλαο, την Κυψέλη, τα Εξάρχεια, τους Αμπελοκή-
πους και την πλατεία Αττικής. Την ίδια ώρα υπάρχει διαπολιτισμικό 
σχολείο στην οδό Σουρμελή και Μάγερ, στην πλατεία Βάθης, όπου 
θα μπορούσαν να φοιτούν οι 40 μαθητές και να γίνεται εξοικονό-
μηση κονδυλίων…»!

Παραβλέπουμε το ότι το δημοσίευμα αποσιωπά το γεγονός ότι 
η νομοθεσία για τα σχολεία του Ελληνικού προβλέπει ότι δέχο-
νται μαθητές από όλο το λεκανοπέδιο (γι’ αυτό και τα μισθωμένα 
πούλμαν) καθώς και το ότι στην πλατεία Βάθης δεν υπάρχει Δια-
πολιτισμικό Λύκειο, οπότε η μεταφορά μαθητών από το κέντρο της 
Αθήνας δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, ούτε και η εξοικονόμηση 
κονδυλίων, βέβαια… Αυτά είναι άλλωστε «ψιλά γράμματα» μπρο-
στά στο «εύρος» της συνεργασίας μεταξύ του κ. Κουμέντου και του 
κ. Λακασά… Στις 23 Απριλίου, ωσάν να είχε διαβάσει το δημοσίευ-
μα της Καθημερινής, ο κ. περιφερειάρχης αποστέλλει νέα εγκύκλιο 
στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο του Ελληνικού, και ουσιαστικά «ζη-
τάει τα ρέστα» γιατί το Γυμνάσιο γράφει τους μαθητές αυτούς, και 
δεν τους στέλνει, προκειμένου να «εξοικονομήσει κονδύλια», στη 
Σουρμελή και Μάγερ!!!!

Θα μπορούσε κάποιος να γελάει με αυτή την καφκική ιστορία, αν 
δεν αφορούσε την τύχη μαθητών. Και εάν η Δημόσια Παιδεία δεν 
ήταν κάτι που είναι ακόμα υπαρκτό σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιόμα-
στε βέβαια ως πότε, γιατί μας είναι πραγματικά δύσκολο να διακρί-
νουμε τι από τα δύο συμβαίνει: αν δηλαδή τα στοιχεία που ζητούσε 
από τα σχολεία ο κ. Κουμέντος ζητήθηκαν προκειμένου να γραφεί 
το δημοσίευμα του κ. Λακασά… Ή αν η απαίτηση του κ. Λακασά 
για εξοικονόμηση κονδυλίων «κινητοποίησε» τις μετέπειτα ενέρ-
γειες του κ. Κουμέντου… Όπως και να ‘χει, σε λίγο θα είναι πολύ 
δύσκολο να διακρίνει κανείς αν την πολιτική για την εκπαίδευση 
των μεταναστών στη χώρα μας χαράσσει το Υπουργείο Παιδείας, 
ο κ. Κουμέντος προσωπικά, ο κ. Λακασάς, ή το δημοσιογραφικό 
συγκρότημα για το οποίο αυτός εργάζεται…

Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε αναγκασμένοι να 
διαπιστώσουμε ότι ο περιφερειάρχης εκπαίδευσης και ο δημοσιο-
γράφος της Καθημερινής αποτελούν «συγκοινωνούντα δοχεία»… 
Στις 27 Απριλίου, έφτασαν στα διαπολιτισμικά σχολεία του Ελληνι-
κού οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, ύστερα από παραγγελία του 
κ. Κουμέντου, όπως ακριβώς είχε προαναγγείλει ο κ. Λακασάς στο 
άρθρο του: «Ήδη, για τη διερεύνηση των «γκρίζων ζωνών» στα 
διαπολιτισμικά έχουν ενημερωθεί επισήμως οι Ελεγκτές Δημό-
σιας Διοίκησης»!!!!... Άλλωστε, και η ιστορία με τις «πειραματικές 
εκρήξεις» αφορούσε τυχαίο συμβάν με φωτιά που προκλήθηκε 
από σπρέι με χρώμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, για το οποίο η 
Πυροσβεστική δεν είχε βγάλει ανακοίνωση μέχρι την 1η Απριλίου, 
που το δημοσίευσε ο κ. Λακασάς! (…Είχε όμως έρθει σε γνώση 
του κ. Κουμέντου…)

Το έχουμε ήδη ξαναπεί. Όταν αφορούν μαθητές, αυτά τα «παιχνί-
δια» πρέπει να σταματούν. Οι «ενέργειες» του κ. Λακασά ουσιαστι-
κά «διαφημίζουν» τα διαπολιτισμικά σχολεία και την ύπαρξή τους 
ως «κέντρων τρομοκρατών και παρανόμων» σε κάθε Χρυσαυγίτη 
ή άλλο «περίεργο», που θεωρεί ότι οι αιτίες της κακοδαιμονίας του 
και της κακοδαιμονίας της χώρας μας είναι η ύπαρξη μεταναστών 
σε αυτήν. Οι «ενέργειες» του κ. Κουμέντου από την άλλη, στοχεύ-
ουν στη διάλυση των σχολείων αυτών, με απώτερο στόχο τον δι-
ωγμό των παιδιών των μεταναστών από την εκπαίδευση, εφόσον 
στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις, έστω, 
υποδομές ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Είναι και οι δύο 
εξίσου υπεύθυνοι για την όποια στοχοποίηση των διαπολιτισμικών 
σχολείων. Αν όμως ο κ. Λακασάς είναι υπόλογος απέναντι στη 
διεύθυνση της εφημερίδας του (γιατί εμείς πλέον αδυνατούμε να 
μιλάμε για «δημοσιογραφική δεοντολογία» όσον αφορά το άτομό 
του…), ο κ. Κουμέντος εκθέτει ανεπανόρθωτα εκείνους που του 
εμπιστεύθηκαν την υπεύθυνη θέση την οποία κατέχει!... «αντιτετραδια»

Κανένα παιδί στο δρόμο!
Κανένα σχολείο δεν πρέπει να κλείσει!

29 Απριλίου 2012
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η δημόσια περίθαλψη καταρρέει κα-
θώς πολλές λειτουργίες της ιδιωτι-
κοποιούνται και άλλες λειτουργούν 

με κριτήριο το κέρδος. Εδραιώνεται  η 
σχεδόν οριστική αποχώρηση του κράτους 
από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
υπέρ της ολοκληρωτικής επέλασης του 
μεγάλου επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοα-
πασχολούμενοι βλέπουν το δικαίωμα τους 
για δημόσια και δωρεάν περίθαλψη να κα-
ταργείται εντελώς.

Ο ΟΠΑΔ, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, και ο ΟΓΑ εν-
σωματώθηκαν σε ένα φορέα  τον «ΕΟ-
ΠΥΥ».  Για τον ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται κρατι-
κή επιδότηση ύψους 0,6% του ΑΕΠ για να 
καλύψει 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, 
όταν μόνο για το ΙΚΑ, η επιδότηση ήταν 
1,4% του ΑΕΠ.!!

Ο αριθμός των συμβεβλημένων γιατρών, 
πανελλαδικά είναι μόνο 4.953 μέχρι στιγ-
μής, δηλαδή 1 ανά 2.000 ασφαλισμένους! 
Η κυβέρνηση με εκβιαστικό τρόπο επιχεί-
ρησε να εντάξει τους γιατρούς στις μεταβα-
τικές διατάξεις με εξευτελιστικές αμοιβές 
χωρίς καμιά σύμβαση. Η αποζημίωση του 
κάθε γιατρού θα είναι 6,5 ευρώ καθαρά ανά 
επίσκεψη! Ποσό που απαξιώνει την ιατρική 
πράξη και καθιστά για εμάς επικίνδυνη την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

να αναγκαστούμε να πληρώνουμε!! Ο κάθε 
συμβεβλημένος γιατρός έχει μέγιστο αριθ-
μό επισκέψεων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, 
μέχρι 200 το μήνα και 50 την εβδομάδα. 

Με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ προωθού-
νται μέτρα με τα οποία:

α) Περιορίζονται   στο ελάχιστο οι δω-
ρεάν δημόσιες παροχές, με την ενοποίηση 
των παροχών υγείας-πρόνοιας προς τα 
κάτω σε όλους τους ασφαλισμένους.

β) Αυξάνονται οι περικοπές στις παροχές 
σε είδος και σε χρήμα προς τους ασφαλι-
σμένους.

γ) Καθιερώνεται η συμμετοχή των ασφα-
λισμένων στις δαπάνες  που δεν υπήρχε 
πριν και αυξάνεται η συμμετοχή εκεί που 
υπήρχε.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στη 
δημόσια παροχή ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης των λαϊκών στρωμάτων είναι 
επικίνδυνη και εγκληματική, με ευθύνη 
των κυβερνήσεων του μνημονίου, της ΕΕ 
και του κεφαλαίου. Οι ελλείψεις σε νοση-
λευτικό και ιατρικό προσωπικό παίρνουν 
πλέον τραγικές διαστάσεις λόγω της απα-
γόρευσης προσλήψεων. Τμήματα κλεί-
νουν, κλίνες ΜΕΘ απενεργοποιούνται, εξο-
πλισμός ακριβοπληρωμένος στο παρελθόν 
από τον ελληνικό λαό σαπίζει αναξιοποί-
ητος. Σημειώνονται μεγάλες ελλείψεις 
σε υλικά και φάρμακα. Σε πολλά μεγάλα 

νοσοκομεία λείπουν σύριγγες, γάζες, συ-
σκευές ορού, κ.α. Την ίδια στιγμή ενισχύο-
νται οι ιδιωτικοί φορείς και τα διαγνωστικά 
κέντρα. Ενώ συνεχίζουμε να καταβάλουμε 
όλο και πιο αυξημένες εισφορές,  οι μισθοί 
μας κατακρεουργούνται και οι φόροι και τα 
χαράτσια πέφτουν βροχή, εμείς καλούμα-
στε να πληρώνουμε  πανάκριβα πια και την 
ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη!! Τώρα 
μας εξοντώνουν και βιολογικά! Σε όσες 
χώρες έχουν εφαρμοστεί παρόμοιες «θε-
ραπείες σοκ» από τους «γιατρούς» του ΔΝΤ, 
έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής κατά 6 -7 
χρόνια!   Γίνεται πια ξεκάθαρο ότι η ανατρο-
πή της συγκυβέρνησης και της αντιλαϊκής 
πολιτικής του μαύρου μετώπου Κεφαλαί-
ου-ΕΕ-ΔΝΤ είναι μονόδρομος για την επι-
βίωση μας. 

Με συντονισμένες αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις να διεκδικήσουμε:

3Αποκλειστικά Δημόσια υγεία, περί-
θαλψη, πρόνοια, απολύτως δωρεάν και 
υψηλού επιπέδου

3Πλήρη χρηματοδότηση από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό των δημόσιων μονά-
δων Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων, 
για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
όλων,, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

3Να καταργηθούν για όλους οι εισφο-
ρές, οι πληρωμές και οι συμμετοχές για 
υπηρεσίες  Υγείας-Πρόνοιας, για φάρμακα.

3ΣΣΕ με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλο-
γο και όχι ατομικές συμβάσεις

3Δημόσια Κέντρα Υγείας πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης σε κάθε πόλη και Δήμο.

3Μαζικές προσλήψεις προσωπικού 
όλων των ειδικοτήτων στο δημόσιο σύ-
στημα 

3Ελευθερία επιλογής ιατρού
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (επειδή δεν υπάρ-

χουν πολυιατρεία και νοσοκομείο):
3Συνταγογράφηση για παρακλινικές 

εξετάσεις και σε μη συμβεβλημένους ια-
τρούς

3 Επισκέψεις σε όλους τους ιατρούς 
άνευ σύμβασης

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 
- Η ΟΛΜΕ να συντάξει εξώδικο κατά των 

εισφορών που μας γίνονται για υγειονομι-
κή περίθαλψη αφού δεν μας παρέχονται 
αντίστοιχες υπηρεσίες περίθαλψης.

3 OXI στην πλήρη διάλυση της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

3 ΟΧΙ στην πλήρη κατάρρευση της λα-
ϊκής υγείας.

Αποκλειστικά Δημόσια υγεία, περίθαλ-
ψη, πρόνοια, απολύτως δωρεάν και υψη-
λού επιπέδου. «αντιτετραδια»

Η δημόσια περίθαλψη 
καταρρέει 

Β΄ Ελμε Εβρου 
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3 ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ –ΚΥΡΙΩΣ– ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

3 NA ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 
(PALSO), ΜΕ ΣΚΟΠΟ: 

● ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗ ΣΤΥΓΝΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ,

● ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

● ΝΑ …ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ.

3 ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΣΚΛΗΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ... ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΝΕΙ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

Συνάδελφοι -εν όψει της αντιλαϊκής καταιγίδας, της ασιτίας των 
παιδιών, της δραματικής περικοπής των δαπανών, ιδιαίτερα στις 
εργατικές περιοχές- ως αριστερή παράταξη που πιστεύει στη λαϊκή 
αξία της ταξικής αλληλεγγύης καταθέσαμε στη Γ.Σ. και το Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ την πρόταση για ανάληψη μιας συγκεκριμένης πρωτοβουλί-
ας μορφωτικής στήριξης των παιδιών -κυρίως των Γυμνασίων- στις 
εργατικές ζώνες της πόλης (π.χ. Κατσαμπάς, Τάλως, Δειλινά κλπ). 
Στην πρόταση αυτή συναίνεσε και ο σύλλογος αδιορίστων, ενημε-
ρώνοντας αρχικά τη Γ.Σ. για τις ανάλογες προθέσεις του.

Πρόκειται για μια πρόταση υποστήριξης των παιδιών εκείνων 
ιδιαίτερα των εργατικών ζωνών, που πλήττονται περισσότερο από 
την αντιλαϊκή λαίλαπα, μέσω της εφαρμογής των πιο βάρβαρων 
μέτρων της τελευταίας πεντηκονταετίας. Τα μέτρα αυτά επιτάσσουν 
τα Υποδουλωτικά Μνημόνια που συνυπογράφουν τα κόμματα της 
οικονομικής ολιγαρχίας, με την άμεση στήριξη των προστατών και 
κηδεμόνων τους, ξένων Ιμπεριαλιστών (Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ).

Στη βάση αυτή, τονίσαμε ότι Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ», 
που τεχνηέντως προωθούν όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις της 
πλουτοκρατίας, έχοντας διπλό στόχο, να συγκαλύψουν από τη μια 
τη δραματική περικοπή των κοινωνικών δαπανών και από την 
άλλη να παραπλανήσουν τα λαϊκά στρώματα, επιδιώκοντας τη συ-
ναίνεσή τους στο σφαγιασμό των δικαιωμάτων τους και την ταξική 
συμφιλίωση. Με βάση αυτή την αρχή της υποστήριξης των εργατο-
λαϊκών συμφερόντων και της αντίστασης στην πολιτική του λαϊκού 
αποπροσανατολισμού, ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ το περίφημο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, η οποία -σε συνεργασία με τους 
επιχειρηματίες της εκπαίδευσης (PALSO), επιχειρεί- ακόμη και σε 
αυτή την ιστορική φάση της πλήρους ισοπέδωσης των λαϊκών δι-
καιωμάτων από τη συγκυβέρνηση των κομμάτων της ολιγαρχίας να 
αποπροσανατολίσει τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, και να 
εξευγενίσει τη ληστρική πολιτική του κεφαλαίου, φορώντας το μαν-
δύα της...κοινωνικής ευαισθησίας. Πρόκειται για προκλητική ΥΠΟ-
ΚΡΙΣΙΑ και ΛΑΪΚΟ ΕΜΠΑΙΓΜΟ, αφού το επονομαζόμενο «κοινωνικό 

σχολείο»: Θεμελιώνεται στη βάση της απόκρυψης της πρωτοφανούς 
περικοπής των δαπανών για την παιδεία. Αναγνωρίζει ως...ισότι-
μους εταίρους τους Επιχειρηματίες της Εκπαίδευσης, εισάγοντας τα 
ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια στη λειτουργία του σχολείου. Εξευγε-
νίζει την αντιλαϊκή πολιτική που θεσπίζει το Σχολείο της Αγοράς και 
οδηγεί στην περιθωριοποίηση τα λαϊκά στρώματα.

Προσφέρει απλήρωτη, μαύρη εργασία στους Ιδιοκτήτες των φρο-
ντιστηρίων, καλώντας τους αδιόριστους να εργαστούν αμισθί στα 
διάφορα φροντιστήρια, που θα …βοηθούν κάποιους μαθητές.

Δηλώνει ότι θα παρέχει ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (!) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ, θεσπίζοντας άτυπα ένα επιπλέον κριτήριο 
για την οποιαδήποτε ελαστική απασχόλησή τους, σε περίοδο μάλι-
στα πείνας και μαζικής ανεργίας…

Αρνείται τη συμμετοχή των μεταναστών (!!), συναινώντας προ-
κλητικά στην εδραίωση και του ρατσισμού, σε μια περίοδο κατάρ-
γησης βασικών δημοκρατικών ελευθεριών.

Συνάδελφοι, είναι προφανές ότι η διοίκηση της Περιφέρειας Κρή-
της, στην κατεύθυνση της επιβολής της πιο στυγνά αντιλαϊκής πολι-
τικής δεν εξαγνίζει μόνο την αντιλαϊκή πολιτική της Ιδιωτικοποίησης 
της Εκπαίδευσης. Παράλληλα έρχεται να καλλιεργήσει και τη λογική 
της ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΕΜΠΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗ-
ΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜ-
ΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ. 

Στη βάση αυτή, η προσπάθεια για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ», έστω και αν εδραιώνεται σε μια καλή πρόθεση των συ-
ναδέλφων, στρώνει το δρόμο για τη σταδιακή ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ενώ παράλλη-
λα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση «νέων κριτηρί-
ων... κοινωνικής προσφοράς!!», στη διαδικασία της «Αξιολόγησης», 
η οποία έχει ψηφιστεί και -με την υπόδειξη μάλιστα των Γάλλων 
επικυρίαρχων- θα οδηγήσει στις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ των συναδέλφων 
το επόμενο διάστημα. Απέναντι σε αυτήν την αποπροσανατολιστι-
κή πολιτική του «Εθελοντισμού» και της συγκάλυψης των μέτρων 
που σαρώνουν τα δικαιώματά μας πρέπει να ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΑΣ. Γιατί η πολιτική της πείνας, ανεργίας και λαϊκής εξαθλίωσης 
απαιτεί ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΟΧΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕ-
ΣΑΙΩΝΑ. Τις μορφωτικές ανισότητες που δημιουργεί αυτή η πολιτική 
μπορούμε να τις αμβλύνουμε, με τη συνεχή συλλογική πάλη και τις 
διεκδικήσεις μας. Αυτό το αντιστασιακό μήνυμα αποτελεί και το κα-
λύτερο μάθημα για τους νέους, των οποίων το μέλλον αμαυρώνουν 
τα βάρβαρα μέτρα.
3 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.
3 ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
3 ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΝΩΤΙΚΟΙ-ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

3 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ.

3 ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ.
3 Η ενωτική λαϊκή πάλη θα αποκρούσει το μορφωτικό-κοινωνικό 

και εργασιακό μεσαίωνα!

με τα μαθήματα της ταξικής αλληλεγγύης
Αγωνιστικη Παρεμβαση Εκπαιδευτικων Ν. Ηρακλειου
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Η αντιλαϊκή πολιτική του Μαύρου Κυ-
βερνητικού Μετώπου επιτείνεται, 
μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρης 

λαϊκής εξαθλίωσης, πείνας, ανεργίας και 
ισοπέδωσης των θεμελιωδών κατακτή-
σεων του λαϊκού κινήματος την τελευταία 
πεντηκονταετία. Στα πλαίσια αυτά, θεσπί-
στηκε το «νέο» Αντιλαϊκό Μισθολόγιο, που 
όχι μόνο επέβαλε τους μισθούς της πείνας, 
μετατρέποντας το μισθό σε επίδομα, αλλά 
παράλληλα και για αυτόν ακόμη τον...
κινεζοποιημένο μισθό της εξαθλίωσης 
προβλέπει τον πέλεκυ της «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», 
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ.

Συγκεκριμένα, το νέο «φτωχολόγιο», 
που είναι ενταγμένο στο Μνημόνιο της λα-
ϊκής υποδούλωσης, σαρώνει τις βασικές 
κατακτήσεις μας, αφού:

Μειώνει δραματικά τις αποδοχές μας 
(50% στους νεοδιόριστους).

Καταργεί τη σταθερή εργασία και την 
οργανική θέση.

Συνδέει την Απασχόληση με την «ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ», εδραιώνοντας το καθεστώς της 
ελαστικής απασχόλησης.

Προβλέπει την ΑΠΟΛΥΣΗ (!), σε περιπτώ-
σεις αρνητικών αξιολογικών κρίσεων.

Διαβαθμίζει τα σχολεία και κατηγοριο-
ποιεί τους εκπαιδευτικούς.

Αυτή τη… νέα βάρβαρη πολιτική της ερ-
γασιακής ανασφάλειας, της χειραγώγησης, 
του πειθαναγκασμού και της φτώχειας συ-
νεχίζει ακάθεκτη και… η νέα ηγεσία του 
Υπουργείου της Εμπορευματοποίησης της 
Γνώσης, κατά δήλωσή της μάλιστα και 
στους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ.

Στην κατεύθυνση της επιβολής αυτής της 
στυγνά αντιλαϊκής πολιτικής, οι σύμβουλοι 

Ο.Λ.Μ.Ε. 

όχι στην επί 
πληρωμή 

επιμόρφωση
H ΔΕ-ΕΣΣΕ (Διαρκής Εκπαίδευση), 

με την Επιστημονική Συνεργασία 

και Επίβλεψη του Εργαστηρίου 

Κοινωνικής και Πειραματικής 

Ψυχολογίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, διοργανώνει 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με 

τίτλο: «Υποστηρίζοντας το Έργο 

των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο 

Σχολείο». 

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, 

σύμφωνα με την προκήρυξη, 

«θεωρείται πιστοποιημένη 

και μοριοδοτείται κατά την 

κρίση των εκπαιδευτικών για 

κατάληψη θέσεων Διευθυντών 

& Υποδιευθυντών Σχολικών 

Μονάδων, Σχολικών Συμβούλων, 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων 

και Τμημάτων», και το «κόστος 

συμμετοχής ανέρχεται στα 800 €». 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί 

απαράδεκτο το γεγονός της επί 

πληρωμή επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Καλούμε το 

Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει 

κάθε τέτοιου είδους διαδικασία 

που απαιτεί καταβολή χρηματικού 

ποσού από τους εκπαιδευτικούς για 

τη συμμετοχή τους. Η επιμόρφωση 

είναι αναφαίρετο δικαίωμα που 

πρέπει να παρέχεται σε όλους 

δωρεάν. 
Αθήνα, 3/5/12

Αγωνιστικη Παρεμβαση Εκπαιδευτικων Ν. Ηρακλειου

παιδαγωγική ελευθερία 
και εργασιακή δημοκρατία
3 ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ! ΣΕΜΙΝΑ-

ΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΗΣ«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ-
ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

3 ΚΑΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙ-
ΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ… ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

3 ΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ -ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.
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και οι διευθυντές το ρόλο του «MANAGER-
ΕΛΕΓΚΤΗ» και μάλιστα ετοιμάζονται από 
το υπουργείο επιμορφωτικά σεμινάρια. 
Στο βαθμό όμως που αυτά δεν είναι άμε-
σα υλοποιήσιμα, η διοίκηση εφευρίσκει 
άλλες ευέλικτες μεθόδους εθισμού των 
συναδέλφων στην πολιτική της τρομοκρά-
τησης και φτώχειας, αξιοποιώντας ακόμη 
και τις ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (!), για τις 
οποίες στέλνει ενημερωτικά στα σχολεία, 
τονίζοντας ότι στο ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» (!).

Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί τους συναδέλ-
φους να ΔΙΔΑΞΟΥΝ (!) ΤΟ «ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ», στο μάθημα της 
νεοελληνικής γλώσσας της Α ΛΥΚΕΙΟΥ, ενώ 
είναι...πάνδημη η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ!» 

ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ως αντιεπιστημονικού και αντι-
δραστικού εγχειριδίου, που ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙ-
ΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, εστιάζοντας 
-κυρίως- στις ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, εισάγοντας 
το...νέο πνεύμα της αγοράς στο σχολείο, σε 
συνθήκες επίτασης των ταξικών φραγμών 
στη γνώση, δραματικής μείωσης των κον-
δυλίων και εισαγωγής των εταιριών στην 
εκπαίδευση.

Στη βάση αυτή, είναι πρόδηλο ότι η 
ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ με θέματα, όπως 
«ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: 
γονείς και παιδιά» και «ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ» όχι μόνο δεν προάγουν τον 
επιστημονικό λογισμό και δεν παρέχουν 
τη δυνατότητα εποικοδομητικού διαλόγου 

μεταξύ των συναδέλφων και των μαθη-
τών, αλλά απεναντίας αποβαίνουν ΜΕΣΑ 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
που, σε συνθήκες φτώχειας, επιδιώκει 
να... αλυσοδέσει συνειδησιακά τον εκπαι-
δευτικό και να τον μετατρέψει από ελευθε-
ρόφρονα παιδαγωγό και δάσκαλο με επι-
στημονικές αξιώσεις και αδιαπραγμάτευτα 
δημοκρατικά αιτήματα σε παράγοντα προ-
βολής και επιβολής αυτών των βάρβαρων 
μέτρων, που ακυρώνουν τα θεμέλια των 
μορφωτικών και δημοκρατικών μας κα-
τακτήσεων.

Τονίζουμε επίσης ότι η παρακολούθηση 
των δειγματικών διδασκαλιών από συνα-
δέλφους δε ήταν ποτέ συνδεμένη με τις...
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (!) ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ, οι οποίες 
-σε συνθήκες καθιέρωσης του συστή-
ματος των… πιστωτικών μονάδων στην 
εκπαίδευση- παραπέμπουν ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ...ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (!), αξιο-
λογήσιμων και μετρήσιμων στις συνθήκες 
της ελαστικής απασχόλησης και της οικο-
νομικής εξαθλίωσης.

3 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΝΕΟΥ» ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ-
ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

3 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Ι 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

3 ΚΑΜΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ-
ΑΠΟΛΥΣΗ: ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ.

3 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ.

3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ.  «αντιτετραδια»

Ελμε Ημαθιας

800 € τα 28,5 μόρια 
για μια θέση διευθυντή…

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, έφθασε στα σχολεία 
(Τρίτη 24 Απριλίου) έγγραφο με θέμα: Πιστοποιημένη Επιμόρφωση και Μοριοδό-
τηση. Το έγγραφο αναφέρεται σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Υποστηρίζοντας το 
έργο των Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο σχολείο». Οι εκπαιδευτικοί που θα το πα-
ρακολουθήσουν, καταβάλλοντας 800 Ευρώ, θα πάρουν βεβαίωση Πιστοποίησης 
Επιμόρφωσης και Μοριοδότησης με 28,5 μόρια, τα οποία μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την κατάληψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών 
Συμβούλων και Προϊσταμένων. Το πρόγραμμα είναι σε συνεργασία και με το 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ θεωρεί το πρόγραμμα αυτό απαράδεκτο και απαιτεί την 
ανάκληση του. Καλεί ταυτόχρονα την ΟΛΜΕ να ενεργήσει προς την κατεύθυνση 
αυτή.

Α) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πεδίο 
επιχειρηματικής και κερδοσκοπικής δράσης.

Β) Η ανέλιξη σε διευθυντικές θέσεις αποτελεί προνόμιο όσων οικονομικά μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στο κόστος της επιμόρφωσης. Η λογική του Υπουργείου 
είναι: όσοι οικονομικά μπορούν, θα επιμορφώνονται και όσοι επιμορφώνονται, 
θα ανεβαίνουν ιεραρχικά.

Γ) Η ουσιαστική, επιστημονική επιμόρφωση, Πανεπιστημιακού επιπέδου, με 
εκπαιδευτικούς απαλλαγμένους από τα καθήκοντα τους, για όσο διάστημα δι-
αρκεί η επιμόρφωση, πετάγεται στο κάλαθο των αχρήστων. Η επιμόρφωση πια 
είναι θέμα προσωπικής και οικονομικής δυνατότητας του κάθε εκπαιδευτικού. 
Αυτό, συνδεδεμένο και με την προσπάθεια να επιβληθεί η αξιολόγηση, γίνεται 
φανερό ότι επιδίωξη των κυβερνόντων είναι η προσωπική και διαρκής προσπά-
θεια ατομικής επιμόρφωσης, ως στοιχείο αξιολόγησης.

ΒΕΡΟΙΑ 2-5-2012
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περιοδικό «πορεία»: 
ψηφιακά, κοντά σας!

www.poreia.net

Πιο άμεσα, πιο εύκολα, πιο διαδραστικά, πιο οικονο-
μικά (για να είμαστε επίκαιροι) το περιοδικό «Πορεία» 
επιχειρεί ένα βήμα εμπρός, και φοράει τα ψηφιακά 
του ρούχα: στη διεύθυνση www.poreia.net ο περιη-
γητής του διαδικτύου μπορεί πλέον να αναζητήσει την 
ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, πλαισιωμένη 
από εμπεριστατωμένα άρθρα που αφορούν στις ση-
μαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, στην 
κατάσταση που διαμορφώνεται σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης, στο ιδεολογικό μέτωπο. Το αρχείο 
κειμένων που συγκροτείται στην ιστοσελίδα αποτελεί 
μεν καταστατικό χάρτη των θέσεων της «Πορείας» 
στα μεγάλα ζητήματα της Παιδείας, όπως αυτά δια-

μορφώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, συνιστά δε χρήσιμο 
εργαλείο δουλειάς σε όλους εκείνους που πιστεύουν στην 
αναγκαιότητα οργανωμένης, υπομονετικής, δημοκρατι-
κής δουλειάς για την ανασυγκρότηση του φοιτητικού και 
σπουδαστικού κινήματος.

Κόντρα στις λογικές οι οποίες, κοντόφθαλμα και τυχο-
διωκτικά, προκρίνουν τα «θολά τοπία» και τις «γκρίζες 
ζώνες» (που εξάλλου δεν στεναχωρούν κανέναν) αντί για 
συγκεκριμένες και διατυπωμένες θέσεις πάνω στα κοι-
νωνικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά προβλήματα, η «Πο-
ρεία» τολμά: στα αναρτημένα κείμενα, άρθρα, προκηρύ-
ξεις της, ουσιαστικά παρουσιάζει την ως τώρα διαδρομή 
της, έτοιμη να δεχτεί οποιαδήποτε ειλικρινή κριτική πάνω 
στις εκφρασμένες απόψεις της, αλλά και να ασκήσει κριτι-
κή, να μεταφέρει το σαφές στίγμα του πολιτικού και ιδεο-
λογικού προσανατολισμού της, να μεταδώσει τον αγωνι-
στικό παλμό της. Παράλληλα με την ηλεκτρονική 
έκδοση της «Πορείας», κυκλοφορεί 
το 34ο έντυπο τεύχος της.

Αγωνιστικη Παρεμβαση Καθηγητων Περιστεριου

 «πΡΩΤοΒοΥΛΙΕσ» 
σΥμΒοΥΛΩΝ

ΓΙΑ ΑΤΥπΕσ «ΕΞΕΤΑσΕΙσ» 
μΑΘΗΤΩΝ ΤΗσ Γ’ ΓΥμΝΑσΙοΥ

Λίγες μόνο μέρες μετά τις εκλογές της 6ης Μάη, στις οποί-
ες ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του [όπως και με τις με-
γάλες κινητοποιήσεις του εδώ κα δυο χρόνια] καταδίκασε τις 
βάρβαρες πολιτικές των υποδουλωτικών μνημονίων αστι-
κών κυβερνήσεων-ΕΕ-ΔΝΤ, που οδηγούν στην πείνα, την 
εξαθλίωση και τη διάλυση της δημόσιας παιδείας, πληροφο-
ρούμαστε ότι κάποιοι Σχολικοί Σύμβουλοι πήραν την πρω-
τοβουλία (?) να απαιτήσουν από τους εκπαιδευτικούς «άτυ-
πες» εξετάσεις των μαθητών τους [με ανώνυμα υποτίθεται 
γραπτά, όπου όμως θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του 
μαθητή!] σε συγκεκριμένα μαθήματα [πχ. μαθηματικά, δεν 
γνωρίζουμε ακόμη αν αυτό γίνεται και για άλλα μαθήματα]. 
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς ότι:

• Καμιά νομοθεσία δεν τους υποχρεώνει να εφαρμόσουν 
μια τέτοια απαίτηση των συμβούλων.

• Σε εποχές που έχει ανοίξει με δυσμενέστατους όρους το 
ζήτημα της αξιολόγησης-χειραγώγησης εκπαιδευτικών μο-
νάδων και εκπαιδευτικού προσωπικού, πρέπει να είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και «καχύποπτοι» απέναντι σε τέτοιου 
είδους «πρωτοβουλίες». Η θέση του κλάδου είναι γνωστή 
και δεν χρειάζεται εδώ αναλυτικά να την επαναλάβουμε. Εί-
μαστε αντίθετοι και στην αυτοαξιολόγηση των σχολείων και 
στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που -εκτός 
όλων των άλλων- είναι προφανές ότι θα συνδεθούν ευθέως 
με τις απολύσεις και τη μισθολογική καθήλωση.

Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να μην 
εφαρμόσουν αυτό που κάποιοι Σχολικοί Σύμβουλοι ζητούν, 
με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτό παρουσιαστεί.

Ζητάμε από τη ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να πάρει ανάλογη 
θέση άμεσα.  «αντιτετραδια»

10/5/2012

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 
αποβάλλει φοιτητή  
για συμμετοχή του σε διαμαρτυρία

Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ απέβαλε φοιτητή μέχρι το τέλος το 2014 εξαιτίας της 
συμμετοχής του σε μια διαμαρτυρία τον προηγούμενο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του Ντέιβιντ Γουίλετ (υπουργός Πανεπιστημίων και Επιστημών). Σε μια 

ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε έξι ώρες, το πειθαρχικό όργανό του πανεπιστημί-
ου αποφάσισε ότι εξαιτίας της συμμετοχής του στην ειρηνική διακοπή του λόγου του Γού-
ιλετ «ο φοιτητής απαγορεύεται να έρθει στο πανεπιστήμιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, 
όπως και το ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεών του». Να σημειωθεί ότι ο 
φοιτητής έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση τις επόμενες 28 μέρες.

Ο φοιτητής διέκοψε το λόγο του Γουίλετ διαβάζοντας ένα ποίημα στο οποίο ασκούσε 
κριτική στον υπουργό για την απόφασή του να επιβάλει φόρους ύψους 9.000 δολλαρίων 
καθώς και για την εμπλοκή του στην εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την Εκπαίδευση. Ο 
φοιτητής κατηγόρησε τον υπουργό ως έναν άνθρωπο που «πιστεύει στις αγορές και στη 
δύναμη του ανταγωνισμού».

Ως απάντηση στην ποινή που επιβλήθηκε στον φοιτητή πάνω από 60 συμφοιτητές του 
υπέγραψαν επιστολή στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαμαρτυρία και ζη-
τούν να χρεωθούν την ίδια κατηγορία. Οι υπογράφοντες την επιστολή αντιδρούν ακόμη 
στο γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εκείνη τη διαμαρ-
τυρία, χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες «αυθαίρετες και λανθασμένες» και επισημαίνουν 
ότι η διαμαρτυρία ήταν μια συλλογική πράξη. «Όλοι εμείς που υπογράφουμε είμαστε 
εμπλεκόμενοι σε αυτή την ένεργεια-Άμεσα ή έμμεσα, ενεργά ή με έναν υποστηρηκτικό 
ρόλο» δηλώνουν. Για το γεγονός αυτό ο Rees Arnott Davies, ένας φοιτητής στο Corpus 
Christi College δήλωσε ότι «αυτό είναι εντελώς δυσανάλογο. Δυόμιση χρόνια για μια 
απολύτως νόμιμη και ειρηνική διαμαρτυρία συνιστά μια απόλυτη παρωδία και με κάνει 
να ντρέπομαι που σπουδάζω σ` αυτό το πανεπιστήμιο. Η αντίληψη ότι η ελευθερία του 
λόγου προστατεύεται με την αποσιώπηση της διαμαρτυρίας είναι το άκρον άωτον της 
υποκρισίας». «αντιτετραδια»

Πηγή: http://www.defendeducation.co.uk
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Οι σύλλογοι διδασκόντων συνεδριά-
ζουν εντός ωραρίου εργασίας και όχι 
όποτε θελήσει ο κάθε «φεουδάρχης» 

διευθυντής. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 
τους τελευταίους μήνες, γίνεται συντονισμένη 
προσπάθεια να καταστρατηγηθούν εργασιακά 
δικαιώματα των εκπαιδευτικών, που κατακτή-
θηκαν μετά από πολλούς αγώνες. Γι΄ αυτό και 
είναι αυτονοήτη η παρέμβαση του συνδικαλι-
στικού κινήματος σε όσα σχολεία παρατηρού-
νται αυθαιρεσίες από Διευθυντές ή τη Διοίκη-
ση. Ιδιαίτερα, όταν κάποιοι Διευθυντές ορίζουν 
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων 
χωρίς συνεννόηση με τον Σύλλογο και ακό-
μα χειρότερα ορίζοντας ως χρόνο έναρξης ή 
παρατείνοντας τη συνεδρίαση μετά το ωράριο 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων που είναι 
8 -2 μ.μ. Υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά 
ότι ο Σύλλογος συνεδριάζει όταν τον συγκαλεί 
ο Διευθυντής (για την καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου είναι αναγκαία η προσυνεννόηση με 
τον Σύλλογο) ή αν έχει υπογράψει το 1/3 των 
καθηγητών, αφού γίνουν περικοπές ωρών ή 
συντμήσεις. Δε δεχόμαστε τις αυθαιρεσίες για 
συνεδριάσεις του συλλόγου το απόγευμα. Το 

απόγευμα ο διευθυντής να «συγκαλεί» τους 
υπηρέτες του. Εάν επιμείνει για συνεδρίαση 
εκτός ωραρίου εργασίας, υπενθυμίζουμε το άρ. 
11, ΣΤ΄παρ.2 του νόμου 1566/85. «Οι συνεδριά-
σεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε 
καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μα-
θημάτων». Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε 
ότι θα τον καταγγείλουμε στην Ε.Λ.Μ.Ε., θα του 
κάνουμε αναφορά και θα του ζητήσουμε υπε-
ρωρίες. Επιμένουμε πως οι Σύλλογοι δεν είναι 
αυλές των διευθυντών». (βλ. Οδηγός για τον 
Εκπαιδευτικό, από τις Υποχρεώσεις στα Δικαιώ-
ματα, Έκδοση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ –ΣΥΣΠΕΙΡΩ-
ΣΕΩΝ –ΚΙΝΗΣΕΩΝ Β΄θμιας εκπαίδευσης, 2007 
-2008). Επιμένουμε ότι το ωράριο λειτουργίας 
σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας είναι δεδομένο 
και καμιά εγκύκλιος δεν μπορεί να το αλλάξει.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι: Ούτε ο διευθυ-
ντής ούτε ο Σύλλογος μπορεί να επιβάλει σε 
συνάδελφο να αναπληρώσει εκπαιδευτικό 
που απουσιάζει, απασχολώντας τούς μαθητές 
ή κάνοντας μάθημα. Παραμένουμε στο σχο-
λείο πέραν του διδακτικού ωραρίου στις εργά-
σιμες ημέρες (και όχι πέραν των 6 ωρών την 
ημέρα ή των 30 την εβδομάδα), για εκτέλεση 

«συγκεκριμένου έργου» που μας «έχει ανα-
τεθεί». Η ανάθεση γίνεται σε συγκεκριμένη 
συνεδρίαση και καταγράφεται στο πρακτικό. 
Δε δεχόμαστε να μας ανατίθεται έργο όποτε ο 
διευθυντής θεωρήσει «ότι υπάρχει πρόβλημα 
στο σχολείο». Ο σύλλογος «έχει την ευθύνη για 
την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού 
προγράμματος» (ν. 1566, αρ 11, ΣΤ, παρ 3). Δεν 
επιτρέπεται η προσθήκη ωρών ή μαθημάτων 
στο ωρολόγιο ή αναλυτικό πρόγραμμα.

Ο ρόλος του δασκάλου μέσα στο σχολείο 
και στο σύλλογο διδασκόντων είναι πρωτα-
γωνιστικός. Εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του 
και ψηφίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
τη λειτουργία του σχολείου. Εκφέρει άποψη, 
ασκεί κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική. 
Συνδικαλίζεται, αγωνίζεται, διεκδικεί…

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ και του Σωμα-
τείου έχουν υποχρέωση και καθήκον να υπε-
ρασπίζονται δικαιώματα και κατακτήσεις του 
κλάδου. Πολύ περισσότερο στις σημερινές 
εποχές ξηρασίας... και ολομέτωπης επίθεσης 
στα δικαιώματα όλου του εργαζόμενου λαού 
και καταλεηλάτησης της χώρας μας.

‘Οποιοι διευθυντές, προϊστάμενοι ή άλλα 
στελέχη της ιεραρχίας της εκπαίδευσης, «βα-
σιλικότεροι του βασιλέως», καταστρατηγούν 
αυτά ή άλλα δικαιώματά μας θα αντιμετωπί-
σουν όχι μόνο την οργή των εκπαιδευτικών, 
αλλά και την οργανωμένη αντίσταση του συν-
δικαλιστικού κινήματος. Να ξέρουν, επίσης, 
ότι οι μέρες της «βασιλείας τους» θα είναι, έτσι 
κι αλλιώς, μετρημένες! 

Ούτε υποταγμένα, ούτε χωριστά, αλλά 
ενωτικά και αγωνιστικά υπερασπιζόμαστε τα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

  Μια πολύ λιτή, συγκινη-
τική και εξόχως πολιτική 
ανακοίνωση εξέδωσε ο 
σύλλογος εργαζομένων 
στον Οργανισμό Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων για τη διάλυση του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της περικοπής 
εταιρειών του Δημοσίου. Τα σχόλια ανή-
κουν στους αναγνώστες:
«Σε λίγες ώρες ο Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισμός Εκ-
δόσεως Διδακτικών Βιβλίων) θα αποτελεί 
παρελθόν, καταργείται οριστικά. Μετά από 
75 χρόνια η κουκουβάγια της σοφίας και 
της αρετής «πετάει μακριά», γιατί κάποιοι 
αποφάσισαν ότι δεν έχει θέση στη σύγχρο-
νη μνημονιακή εκπαίδευση. 
Η μόρφωση θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. 
Το. Μέλλον είναι... μόνο το. «ηλεκτρονικό 
βιβλίο» και οι «διαδραστικοί πίνακες». 

Οι εργαζόμενοι στον Ο.Ε.Δ.Β. που όλα αυτά 
τα χρόνια εξέδωσαν και διένειμαν τρία δισε-
κατομμύρια βιβλία σε εκατομμύρια μαθητές, 
αποχωρούν περήφανοι για τη συμβολή τους 
στη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, για τη 
διαχείριση του δημόσιου χρήματος (μέσο 
κόστος κάθε βιβλίου 0,70 ευρώ), για την 
απουσία διαφθοράς και διαπλοκής τους, για 
το ότι κατόρθωσαν να περισώσουν από τον 
ιδιωτικό φορέα, την ιστορία των σχολικών 
βιβλίων, δεκαπέντε χιλιάδες πρωτότυπα 
έργα ζωγραφικής που κοσμούσαν κάποτε 
τα σχολικά βιβλία (Τσαρούχης, Γκίκας, 
Γραμματικόπουλος, Τάσος κ.λπ.), τριάντα 
χιλιάδες (30.000) βιβλία, πολλά σπάνιων 
εκδόσεων, που αποτελούν πλέον περιουσία 
του υπουργείου Παιδείας. 
Οι εργαζόμενοι αποχωρούν με πίκρα και 
ανησυχία για το μέλλον της έκδοσης και δι-

ανομής των σχολικών βιβλίων. Ζήσανε τη 
φετινή χρονιά, τη χειρότερη από ιδρύσεως 
του Ο.Ε.Δ.Β., που τα βιβλία στάλθηκαν με 
τεράστια καθυστέρηση, που τα λάθη και 
οι παραλείψεις των ιθυνόντων στοίχησαν 
εκατομμύρια στους Έλληνες πολίτες, προ-
άγγελος των όσων πρόκειται να επακολου-
θήσουν τη φετινή χρονιά, που εκτιμούμε ότι 
θα είναι πολύ χειρότερη από κάθε πλευρά. 
Οι εργαζόμενοι αποχαιρετούν ολόκλη-
ρη την εκπαιδευτική κοινότητα για την 
πολύχρονη συνεργασία και υπόσχονται να 
συνεχίσουν τον αγώνα για μία ΔΗΜΟΣΙΑ & 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ στην υπηρεσία του λαού. 
Η κουκουβάγια της σοφίας και της αρετής 
ελπίζει να μην ξεχασθεί και ονειρεύεται 
τη μέρα που σε μία Ελλάδα ελεύθερη και 
απαλλαγμένη από δανειστές - επιτηρητές 
- τροϊκανούς, θα ξανακληθεί να προσφέρει 
τις υπηρεσίες της για την εκπαίδευση των 
μαθητών». «αντιτετραδια»

Η «κουκουβάγια» πέταξε

στοιχειώδες δικαίωμα και καθήκον  
η αντίσταση στον αυταρχισμό

και η υπεράσπιση δικαιωμάτων  
και κατακτήσεων του κλάδου μας

Αγωνιστική Παρεμβαση Καθηγητων Περιστεριου
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Για το σάββα…

Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α΄ Συλλόγου 
Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Ένας ακριβός μας σύντροφος, συνάδελφος και φίλος, 
ο Σάββας Μετοικίδης, έθεσε τέλος στη ζωή του, σήμερα, 
Σάββατο 21 Απριλίου. Ο αγαπημένος μας Σάββας, από νέο 
παιδί πάντα ήταν μπροστά στους αγώνες και στις απεργίες, 
πάντα φιλότιμος, ευαίσθητος και αλτρουιστής, πάντα κο-
ντά στους συντρόφους του, δίπλα στους συναδέλφους του, 
κοντά σε κάθε παιδί του σχολείου του.

Είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε και να συμπορευ-
τούμε μαζί του τα τελευταία εννιά χρόνια. Μέλος του Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας, πρωταγωνιστής στην απεργία του 2006, 
μάχιμος δάσκαλος και άνθρωπος. Δεν του άρεσαν τα με-
γάλα λόγια του Σάββα, ήταν άνθρωπος της πράξης. Μέσα 
από τα κείμενά του στον Αντίλογο, μέσα από το γέλιο που 
μας χάρισε με τη συμμετοχή του στη θεατρική ομάδα του 
Συλλόγου, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας που με δική 
του –και άλλων συναδέλφων– προσωπική εργασία και 
αφοσίωση πρόσφερε για πέντε χρόνια σε μετανάστες, την 
καθημερινή παρουσία του στους αγώνες και το κίνημα.

Οι σύντροφοι και συντρόφισσες του Σάββα από την 
Εκπαιδευτική Παρέμβαση αποχαιρετάμε τον ακριβό μας 
σύντροφο και υποσχόμαστε να βαδίσουμε στους ίδιους 
δρόμους που περπατούσαμε μαζί του τόσα χρόνια, στις 
διαδηλώσεις και τους αγώνες για ένα καλύτερο σχολείο 
και ένα καλύτερο αύριο.

Πιο μόνοι. Πιο αποφασισμένοι…

Σαν ψέμα… για το μονάκριβό μας φίλο, σύντροφο, αδελφό…

Ποια λόγια μπορούν να αποτυπώσουν το χαμό ενός ανθρώπου, του 
Σάββα μας, του Σάββα Μετοικίδη δάσκαλου που έφυγε από κοντά μας, 
θέτοντας τέλος στη ζωή του, σήμερα Σάββατο 21 Απρίλη;

Ο Σάββας, 44 χρονών από την Ξάνθη, πάντα μπροστά στους αγώνες, 
στις απεργίες, στις μικρές και μεγάλες καθημερινές μάχες μέσα και έξω 
από το σχολείο, για το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας, για τη 
δημόσια δωρεάν παιδεία, για το δάσκαλο, τον εργαζόμενο, τον άνεργο, το 
μετανάστη, για ένα άλλο αύριο.

Και όταν έσβηναν τα φώτα των μεγάλων αγώνων, δίπλα στα παιδιά 
που τόσο αγάπησε, ως δάσκαλος ειδικής αγωγής, ως δάσκαλος εκμάθη-
σης ελληνικής γλώσσας των μεταναστών.

Ευαίσθητος, κοινωνικά ανήσυχος, ανοιχτός στους ανθρώπους, δίπλα σε 
όποιον/α είχε ανάγκη, δε λογάριασε ποτέ προσωπικό κόστος, κούραση, 
κίνδυνο. Με το δίκιο και την αλήθεια, ταξιδιώτης του ανοιχτού ορίζοντα, 
πάντα με το γέλιο στα χείλη, άνθρωπος των πράξεων κυρίως, και όχι των 
λόγων. Αλλά ο λόγος του ήταν πάντοτε 
«σπαθί».

Σύντροφέ μας, καλό ταξίδι, μας 
αφήνεις σε δύσκολες μέρες, σε δύ-
σκολες εποχές. Ξέρουμε, όμως, ότι σε 
αυτό το ταξίδι που όλοι μαζί χαράξαμε, 
δε θα λείπεις. Θα μας συντροφεύεις με 
το πείραγμά σου, τη γνώμη σου, το γέ-
λιο σου, την αποφασιστικότητα σου.

Σου υποσχόμαστε ότι θα συνεχί-
σουμε στους ίδιους δρόμους που μαζί 
διαβήκαμε, στους δρόμους που ακό-
μα δεν ανοίξαμε, αλλά ονειρευτήκα-
με μαζί, στη διαδήλωση, στον αγώνα, 
στο σχολείο.  «αντιτετραδια»

www.paremvasis.gr
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Όπως και στο επόμενο άρθρο για το 
«βιβλίο των νέων της Ευρώπης» 
επιμένουμε στο θέμα της Ε.Ε., με την 

παρουσίαση κειμένων από το βιβλίο της 
Γεωλογίας-Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου.

Στρατηγική επιλογή της εξαρτημένης ελ-
ληνικής αστικής τάξης αποτελεί η πρόσδε-
ση της χώρας στο ιμπεριαλιστικό άρμα της 
Ε.Ε. Αυτή η επιλογή είναι παρούσα στο πε-
ριεχόμενο των βιβλίων, στα αναλυτικά και 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε πληθώ-
ρα εντύπων και εκδηλώσεων που λαμβά-
νουν χώρα εντός των σχολείων. Ειδικά σε 
όσα γνωστικά αντικείμενα το επιτρέπουν, 
το περιεχόμενο των βιβλίων αναπροσαρ-
μόστηκε με βάση και αυτή την επιλογή.

Αν και στα περισσότερα σχολικά βιβλία 
μπορεί ο καθένας να βρει στοιχεία της 
αστικής προπαγάνδας για την Ε.Ε., το βι-
βλίο της Γεωλογίας-Γεωγραφίας το οποίο 
εκδόθηκε το 2008 αποτελεί χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα. Αντιγράφοντας το πνεύμα 
και τις φράσεις (!) που χρησιμοποιεί η Κο-
μισιόν, παραθέτοντας αυθεντικά κείμενά 
της για τον εξωραϊσμό του Ευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού, το εν λόγω πόνημα, με 
συνεχείς αναφορές στην Ε.Ε., λόγω και 
του αντικειμένου, συνιστά έναν ύμνο στο 
ευρωπαϊκό όραμα. Ακολουθούν αποσπά-
σματα των μαθημάτων 26 και 27 για την 
Ε.Ε. και τη σημασία της.

Μάθημα 26, (Σελ 90, Εργασίες)
Εργαστείτε ανά ομάδες. Διαβάστε τα κεί-
μενα και απαντήστε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 1ο κείμενο: «Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια οικογένεια ευρω-
παϊκών δημοκρατικών χωρών, οι οποίες 
έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την 
ειρήνη και την ευημερία (…) Οι ιστορι-
κές ρίζες της Ε.Ε. ανάγονται στο Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιδέα για την ένω-
ση αυτή γεννήθηκε από την αποφασιστι-
κότητα των Ευρωπαίων να αποτρέψουν 
την επανάληψη ενός παρόμοιου αιματη-
ρού και καταστροφικού πολέμου (…)» 
Ιστοσελιδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://
europa.eu, α. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
β. Γύρω από ποια ιδέα χτίστηκε η ένωση 
των ευρωπαϊκών χωρών;

(Σελ 91, Κείμενο)
Επί αιώνες η Ευρώπη αποτελούσε θέα-
τρο συχνών και αιματηρών πολέμων. Το 
αποκορύφωμα αυτών των συγκρούσεων 
υπήρξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 
οποίος συντάραξε την Ευρώπη και τον κό-
σμο ολόκληρο από το 1939 έως το 1945 και 
άφησε πίσω του οικονομικά καταστραμμέ-
νες χώρες και εκατομμύρια νεκρούς. Έτσι, 
άρχισε να δημιουργείται η πεποίθηση σε 
αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο μόνος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί μια διαρκής ει-
ρήνη μεταξύ των χωρών τους ήταν να ενω-
θούν αυτές οικονομικά και πολιτικά.

Μάθημα 27, (Σελ 94, Εργασίες)
«Οι στόχοι της Ευρώπης για τον 21ο αι-

ώνα είναι:
• να παράσχει ειρήνη, ευημερία και στα-

θερότητα στους λαούς της,
• να υπερβεί τις διχόνοιες στην ήπειρο,

• να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίωση 
των πολιτών της,

• να προωθήσει την ισορροπημένη οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη (…)»

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://
europa.eu, «30 επιτεύγματα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αποτελούν:

1. Το τέλος του πολέμου μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών κρατών. Το γεγονός ότι δύο Πα-
γκόσμιοι Πόλεμοι τον 20ό αιώνα φαντάζουν 
σήμερα τόσο μακρινοί αποτελεί από μόνο 
του φόρο τιμής στο όραμα της ευρωπαϊκής 
κοινότητας.

2. Η δημοκρατία ανθεί σε 27 χώρες.
3. Άλλοτε φτωχές χώρες, όπως η Ιρλαν-

δία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ευημε-
ρούν... Προσαρμογή από την εφημερίδα ΤΑ 
ΝΕΑ, 22 Μαρτίου 2007, αναδημοσίευση από 
τη βρετανική εφημερίδα Independent.

(Σελ 95 Κείμενο)
Είναι ενδεικτικό ότι τα πλουσιότερα κράτη 
συνεισφέρουν οικονομικά στα φτωχότερα 
με τη χρηματοδότηση έργων (…) ώστε να 
υπάρχει μια ισορροπημένη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη όλων των πολιτών της 
Ένωσης.

(Σελ 96 Κείμενο)
Σήμερα μερικές μόνο από τις προτεραιότη-
τες της Ε.Ε. είναι: η περαιτέρω διατήρηση 
της ειρήνης, η προστασία των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, η κοινωνική αλληλεγ-
γύη, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη για όλους, 
η περιφερειακή ανάπτυξη, η καταπολέμηση 
της ανεργίας, οι ίσες ευκαιρίες για όλους, ο 

το βιβλίο  
της Γεωλογίας-Γεωγραφίας

Το περιεχόμενο, η μορφή και οι δομές του σημερινού σχολείου 
αποτυπώνουν την ιδεολογική κυριαρχία, εξυπηρετούν τους 

σκοπούς και αναπαράγουν τις αρχές και τις αξίες της αστικής τάξης.  
Έτσι, αν και η θεματολογία ή οι διατυπώσεις μπορεί να αλλάζουν 

ανάλογα με τους κοινωνικούς συσχετισμούς,  
το περιεχόμενο των βιβλίων δεν μπορεί να ξεφύγει  

από τον παραπάνω κανόνα. Στα νέα βιβλία μάλιστα, αυτά δηλαδή 
που εκδόθηκαν μετά το 2007, η σφραγίδα της αστικής προπαγάνδας 

είναι ακόμα πιο έντονη και σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
προβάλλουν μέσα από αυτά οι φαιές της αποχρώσεις, δηλαδή, οι 

πλέον αντιδραστικές εκδοχές της. 

Z γράφει o Baσίλης Πετράκης
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σεβασμός των πολιτισμικών διαφορών των 
ευρωπαϊκών λαών στη γλώσσα, στην ιστο-
ρία, στα ήθη και στα έθιμα κ.ά. Μέλος της 
Ε.Ε. είναι από το 1981 και η Ελλάδα. Με την 
ένταξή της στην Ένωση η Ελλάδα, μεταξύ 
άλλων:

• Ενίσχυσε αποτελεσματικά την αμυντική 
και τη διπλωματική θέση της στη νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή 
σκηνή.

• Εξασφάλισε (μέσω της συνεχούς χρη-
ματοδότησης από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της 
κοινοτικής κοινωνικής συνοχής) την απα-
ραίτητη οικονομική στήριξη (…) και προώ-
θησε τη σύγκλιση της οικονομίας της με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ένωσης (…)

Η Ε.Ε., από την άλλη πλευρά, χάρη στην 
παρουσία της Ελλάδας στην Ένωση, μεταξύ 
άλλων:

• Ενίσχυσε τις φιλειρηνικές αρχές και 
θέσεις της.

• Ενδυνάμωσε το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
πρότυπο, αφού τόσο οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις όσο και οι Έλληνες ευρωβουλευτές 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουν 
σταθερά την κοινωνική διάσταση σε κάθε 
κοινοτική πολιτική.

Αξιολογώ τι έμαθα
1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις 

με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το 
γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α. Η καταπολέμηση της ανεργίας (και ει-
δικά της ανεργίας των νέων) δεν αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ε.Ε.

γ. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προ-
γράμματα στη χώρα μας, στο πλαίσιο του 
στόχου επίτευξης ισορροπημένης οικονο-
μικής και κοινωνικής συνοχής για όλα τα 
κράτη-μέλη της Ένωσης.

1. Η αντίληψη που προσπαθούν να 
παγιώσουν οι εμπνευστές της φιλο-Ε.Ε. 
προπαγάνδας, είναι ότι η δημιουργία της 
οφείλεται στην ωριμότητα που επικράτησε 
στη σκέψη των ευρωπαίων ηγετών μετά 
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Σε όλα τα σχολι-
κά βιβλία η δημιουργία της Ε.Ε. επενδύεται 
(σύμφωνα με τις «οδηγίες» της Κομισιόν) 
με την επιδίωξη της ειρήνης και της ευη-
μερίας, η οποία έγινε (ξαφνικά!) ζητούμενο 
μετά τη λήξη του πολέμου. Προς επιβεβαί-
ωση αυτού γίνονται συνεχείς αναφορές 
στην ειρήνη ως βασικό ζητούμενο της Ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής για την ίδια την ήπει-
ρο αλλά και για το εξωτερικό, ενώ απουσι-
άζει κάθε αναφορά στους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους στους οποίους οι χώρες της Ε.Ε 
είχαν καθοριστική συμμετοχή. Ενώ το βι-
βλίο είναι γραμμένο το 2008 δεν γίνεται 
καμία αναφορά για το ρόλο της Ε.Ε. και 
την συμμετοχή της στους πολέμους στην 

Μέση Ανατολή και την Νοτιοανατολική 
Ασία, αλλά και στις διάφορες επεμβάσεις 
στην αφρικανική ήπειρο. Ακόμη και όταν 
υποχρεώνεται να αναφερθεί στον πόλεμο 
και το διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, τον 
παρουσιάζει με τρόπο που αποκρύπτει και 
αθωώνει την εγκληματική επέμβαση της 
Ε.Ε και του ΝΑΤΟ. «Ακόμη και στο τέλος 
του 20ού αιώνα, όταν σε όλη την υπόλοιπη 
Ευρώπη επικρατούσε από δεκαετίες η ει-
ρήνη, στη Γιουγκοσλαβία (βαλκανική χώρα 
η οποία δεν υφίσταται σήμερα ως ενιαίο 
κράτος) ξεσπούσε πόλεμος. 

Η διάσπαση της ενιαίας μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 Γιουγκοσλαβίας είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, από το 1991 
έως το 2006, έξι νέων κρατών στην περιοχή 
(της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της 
Π.Γ.Δ.Μ., της Σερβίας, της Σλοβενίας και του 
Μαυροβουνίου). (Μάθημα 35, σελ 122)». 

Ο πόλεμος λοιπόν «ξεσπούσε», δεν 
υπήρχαν θύτες (ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές) 
και θύματα (λαός της Γιουγκοσλαβίας). 
Πεισματικά, ενάντια σε μια πραγματικό-
τητα που καθημερινά τούς διαψεύδει, το 
υπουργείο και το παιδαγωγικό (του) ινστι-
τούτο επιμένουν αναπαράγοντας την πιο 
άθλια προπαγάνδα της Ε.Ε, να γεμίζουν 
τα σχολικά βιβλία με φθηνά ψέματα και 
αστήρικτους ισχυρισμούς, προκειμένου να 
παρουσιάσουν τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε. 
σαν παγκόσμιο πρέσβη της ειρήνης και 
της δικαιοσύνης.

2. Η ζωή υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή με 
τους συγγραφείς του βιβλίου, που επέ-
λεξαν να συμπεριλάβουν αποσπάσματα 
της Independent, σύμφωνα με το οποίο 
«Άλλοτε φτωχές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία, ευημερούν…». 
Οι μαθητές γνωρίζοντας καλά ποια είναι 
η πραγματικότητα, στο συγκεκριμένο ση-
μείο συνήθως γελούν ειρωνικά. Η προ-
παγάνδα που ορίζει ως προτεραιότητες 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους λαούς 
των χωρών της Ε.Ε. την ευημερία, την 
κοινωνική αλληλεγγύη, την ισότητα, την 
δικαιοσύνη κλπ., διαπερνά το σύνολο των 
σχετικών κειμένων σε όλα τα βιβλία. Αυτό 
το δεύτερο βασικό στοιχείο της απατηλής 
προπαγάνδας συμπληρώνεται πάντα από 
το ιδεολόγημα που θέλει τις ισχυρές χώρες 
αρωγούς των φτωχών και λιγότερο ανε-
πτυγμένων χωρών. 

Σε μία περίοδο όμως, που ο ευρωπαϊκός 
ιμπεριαλισμός με την ανάδειξη της Γερμανί-
ας σε κυρίαρχη δύναμη, δείχνει τα δόντια 
του στους λαούς της αυλής του, δηλαδή στον 
ευρωπαϊκό νότο και τις πιο αδύναμες χώ-
ρες, τα παραπάνω δεν μπορεί παρά να απο-
τελούν πρόκληση. Η δημιουργία ανταγωνι-
στικών ζωνών (τύπου Κίνας), με μισθούς 
πείνας και ανύπαρκτες κοινωνικές υπο-

δομές, η οικονομική αφαίμαξη των λαών 
μέσω νέων υποδουλωτικών συμφωνιών 
και η υφαρπαγή του δημόσιου πλούτου των 
εξαρτημένων χωρών, αποτελούν τις βασι-
κές επιδιώξεις των πολιτικών των ισχυρών, 
που εκπορεύονται από τις Βρυξέλες και 
καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να αλλάξει 
αυτή την πραγματικότητα. Έτσι στο ερώτη-
μα 1.α. που περιέχεται στην αξιολόγηση του 
μαθήματος, η σωστή απάντηση σύμφωνα 
με το βιβλίο είναι ότι η πρόταση είναι λαν-
θασμένη. Οι μαθητές όμως, μεγαλώνοντας, 
σε μια κοινωνία, που σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία ο ένας στους δύο νέους είναι 
άνεργος δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι 
προτεραιότητα της Ε.Ε αποτελεί η καταπο-
λέμηση της ανεργίας.

3. Ειδικά για την Ελλάδα, η οποία υφί-
σταται την πιο αντιδραστική και βίαιη εκ-
δοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής, με τον 
λαό να βιώνει στο πετσί του την επιβολή 
των «ευρωπαϊκών αξιών και οραμάτων», 
το παραπάνω παραμύθι συνοδεύεται πά-
ντα από τις θετικές επιδράσεις της ένταξής 
της! Σύμφωνα με αυτές, έχει ενισχυθεί η 
διεθνής και διπλωματική της θέση και έχει 
ευνοηθεί η ανάπτυξη και η οικονομία της. 
Η αλήθεια όμως είναι ότι η ενσωμάτωση 
της Ελλάδας στην Ε.Ε. σήμανε τη διάλυση 
του παραγωγικού ιστού της χώρας και τη 
μετατροπή της σε ένα τουριστικό θέρετρο, 
με αποτέλεσμα η οικονομία της να γίνει 
ακόμα πιο ευάλωτη στις ορέξεις των «εταί-
ρων» και στα πλαίσια της καπιταλιστικής 
κρίσης να οδηγηθεί ακόμα πιο γρήγορα η 
χώρα σε οικονομική κατάρρευση. 

Όσον αφορά την «αμυντική της οχύρω-
ση» και τη διπλωματική της θέση, από την 
ένταξη της Ελλάδας και μετά, το Αιγαίο έχει 
μετατραπεί σε γκρίζα ζώνη με το σενάριο 
της συνεκμετάλλευσής του από κοινού με 
την Τουρκία να γίνεται κάθε μέρα και πιο 
αληθινό, τα ζητήματα της ΑΟΖ και της υφα-
λοκρηπίδας εξελίσσονται σε πολιτικές νάρ-
κες, ενώ στα διεθνή η Ελλάδα έχει μετατρα-
πεί σε ορντίναντσα των ιμπεριαλιστών και 
νεροκουβαλητής σε κάθε εγκληματικό πό-
λεμο. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικοί υπεύθυνοι 
της έκδοσης των σχολικών βιβλίων εντεί-
νουν όλο και περισσότερο την ευρώδουλη 
προπαγάνδα τους, προκειμένου να πείσουν 
τους νέους ότι η επιλογή της κυρίαρχης τά-
ξης αποτελεί και δικό τους μονόδρομο. 

Τέλος, δεν μπορούμε να αφήσουμε 
ασχολίαστη την πρόθεση των συγγραφέων 
να παρουσιάσουν τις ελληνικές κυβερνή-
σεις και τους εντολοδόχους (της πολιτικής 
των Βρυξελλών) στη συντριπτική πλειο-
ψηφία τους Έλληνες ευρωβουλευτές, σαν 
φορείς προοδευτικών κοινωνικών πολι-
τικών, που επηρεάζουν μάλιστα θετικά τις 
πολιτικές της Ε.Ε.! «αντιτετραδια»
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Άλλοι μαθητές φέτος είχαν βιβλία, άλ-
λοι φωτοτυπίες και άλλοι τίποτα. Ένα 
βιβλίο όμως δεν στερήθηκαν! “Το 

Βιβλίο των νέων της Ευρώπης”, για όγδοη 
συνεχόμενη χρονιά εκδόθηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή σε 237.000 αντίτυπα 
(Ελληνική έκδοση) και μοιράστηκε με την 
έγκριση του υπουργείου σε μαθητές της Ελ-
λάδας με ξεχωριστή συνέπεια και επιμονή.

Πρόκειται για μια έγχρωμη έκδοση που 
προλογίζει ο εκάστοτε υπουργός παιδείας, 
η οποία περιέχει ημερολόγιο και σημειω-
ματάριο, καθώς και διάφορες πληροφορίες 
και συμβουλές, μα πριν και πάνω από όλα 
αποτελεί ένα πολιτικοιδεολογικό εγχειρίδιο 
μιας απατηλής προπαγάνδας για την Ε.Ε., 
το ρόλο και τους στόχους της δημιουργίας 
και ύπαρξής της. Το βιβλίο των νέων συ-
νοδεύεται μάλιστα και από το βοήθημα των 
καθηγητών, που περιέχει φύλλα εργασιών 
με στόχο την εμπέδωση του «Ευρωπαϊκού 
ονείρου». Παραθέτουμε αποσπάσματα, με 
την υποσημείωση ότι μέσα από κάθε πρό-
ταση του βιβλίου που αφορά τη λειτουργία 
και το ρόλο της Ε.Ε., αναδύεται ο πυρήνας 
της ίδιας άθλιας προπαγάνδας που χρησι-

μοποίησαν οι κυρίαρχοι κύκλοι τις τελευ-
ταίες δεκαετίες για την εξαπάτηση του ελλη-
νικού λαού.
«… Γεφυρώνοντας το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και 
φτωχών περιφερειών στην Ευρώπη είναι 
μεγάλο: το μέσο εισόδημα στην περιφέρεια 
Severozapaden της Βουλγαρίας είναι μόνο 
το 26% του μέσου εισοδήματος της ΕΕ, ενώ 
στο κέντρο του Λονδίνου αυτό το ποσοστό 
φτάνει το 334%. Ένας από τους πρωταρχι-
κούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής 
είναι η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των 
διαφορετικών περιφερειών, βοηθώντας τις 
φτωχότερες να «φτάσουν» τις πλουσιότε-
ρες με την υποστήριξη καινοτομιών και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Με αυτή την 
έννοια, η ΕΕ επιδιώκει την καλλιέργεια της 
αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών και 
μεταξύ των λαών. Αισθάνεστε αυτή τη σύν-
δεση; (σελ 6)
Συνεργασία αντί για ανταγωνισμός 

Μετά τον όλεθρο του Δεύτερου Παγκόσμι-
ου Πολέμου, οι Ευρωπαίοι ήταν αποφασι-
σμένοι να αποτρέψουν άλλες καταστροφικές 
συγκρούσεις στην ΕΕ. Αντί να ανταγωνίζονται 

η μια την άλλη, οι κυβερνήσεις έξι χωρών 
αποφάσισαν να συνεργαστούν σε εμπορικά 
και οικονομικά θέματα. Συγκέντρωσαν τους 
πόρους άνθρακα και χάλυβα, τις πρώτες 
ύλες για όπλα, και η απειλή του πολέμου 
υποχώρησε καθώς έγιναν αναμεταξύ τους 
πολύτιμοι εμπορικοί εταίροι. 
Η ΕΕ εισήλθε σε μια νέα εποχή ειρήνης και 
ευημερίας... (σελ 8)

1989: Πέφτει το Σιδηρούν Παραπέτασμα 
δημιουργώντας τη δυνατότητα για μια ενω-
μένη Ευρώπη. Αυτό οδηγεί στην επανένω-
ση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου 1990. Η 
δημοκρατία αποκαθίσταται στις χώρες της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. (σελ 11)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην 
Φρανκφούρτη είναι ανεξάρτητη από πολιτικές 
παρεμβάσεις. Κύρια αποστολή της είναι να 
διατηρηθεί ο πληθωρισμός μεσοπρόθεσμα 
λίγο χαμηλότερα από το 2%. (σελ 21)
Μειώστε το περιβαλλοντικό σας αποτύπω-
μα. Σύμφωνα με στατιστικές, τα σπίτια, τα 
προϊόντα στα νοικοκυριά, τα τρόφιμα και τα 
ταξίδια ευθύνονται για το 70-80% όλων των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (…) 
(σελ 55)

Η ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 
Κράτη Μέλη μαζί – παρέχει περισσότερη από 
τη μισή παγκόσμια αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν 
επωφελούνται μόνο οι αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, αλλά και η Ευρώπη, λόγω μεγαλύτερης 
ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύτερης 
προστασίας του περιβάλλοντος και ισχυρότε-
ρης παγκόσμιας οικονομίας. (σελ 93) (…)»

Οι μαθητές λοιπόν μαθαίνουν ότι η Ε.Ε. 
δημιουργήθηκε για την εδραίωση της 
ειρήνης και της ευημερίας και τους απο-
κρύπτουν ότι αποτελεί μαζί με τις ΗΠΑ την 
«πηγή» όλων των ιμπεριαλιστικών εγκλη-
ματικών πολέμων των τελευταίων δεκαε-
τιών, με έναν εξ αυτών να λαμβάνει χώρα 
στην ίδια τη Γηραιά ήπειρο. Ο πόλεμος που 
εξαπέλυσαν οι ιμπεριαλιστές με την πρωτο-
βουλία των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνά-
μεων εναντίον του γιουγκοσλαβικού λαού 
δεν υπάρχει σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο. 
Σύμφωνα με το βιβλίο των νέων, η Ε.Ε. δεν 
είναι μια σύμπραξη για την εξυπηρέτηση του 

Το στοίχημα της παροχής βιβλίων, για φέτος τουλάχιστον, χάθηκε. Πιο σωστά, χάθηκε για τον κόσμο 
της εκπαίδευσης και κερδήθηκε για το υπουργείο. Αυτή τη χρόνια το υπουργείο έκανε ένα μεγάλο 

βήμα στην παγίωση μιας πολιτικής που εξυπηρετεί βασικούς (άδηλους μεν, προφανείς δε) στόχους 
του, όπως η μεταφορά κόστους στον οικογενειακό προϋπολογισμό και η κατηγοριοποίηση των 

σχολείων. Το «κεκτημένο» με βάση το οποίο οι μαθητές της Ελλάδας κρατούσαν, με μέριμνα της 
πολιτείας, το ίδιο βιβλίο στα χέρια τους από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο, ανήκει στο παρελθόν. 

«Το Βιβλίο των νέων της Ευρώπης»
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Π
λευρές από το ιδεολογικό περιεχόμενο του «νέου» σχολείου

μεγάλου κεφαλαίου των ισχυρών χωρών 
(και κύρια του Γερμανικού), αλλά μια ένω-
ση που έχει στόχο να ενισχύσει τις χώρες 
της περιφέρειας (όπως τις βαλκανικές) να 
αποκτήσουν τον πλούτο της Γαλλίας και της 
Γερμανίας. Γενικώς μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου η Ε.Ε. παρουσιάζεται σαν μια ιδιαί-
τερα δημοκρατική δομή (σε αντιδιαστολή 
με το σιδηρούν παραπέτασμα!), στην οποία 
ακόμη και ο μαθητής μπορεί να παρέμβει 
και να καθορίσει τις εξελίξεις, με ουδέτε-
ρους θεσμούς που δεν κάνουν τίποτε άλλο 
παρά να εγγυώνται τα δικαιώματά του (σε 
αντίθεση με τις υποανάπτυκτες χώρες όπως 
η Κίνα!). Η «ατομική ευθύνη» είναι η κύρια 
πηγή των κακών αλλά και η λύση των προ-
βλημάτων, ακόμη και των μεγάλων, όπως 
του οικολογικού. Η ΕΚΤ παρουσιάζεται σαν 
μια ανεξάρτητη αρχή, ενώ η βοήθεια που 
δίνει η Ε.Ε. σε «αναπτυσσόμενες» χώρες 
(διάβαζε Λιβύη) έχει στόχο την παγκόσμια 
ασφάλεια! Πόσα ψέματα χωράνε σε ένα 
μικρό βιβλίο;

Αν πριν από μερικά χρόνια τα παραμύθια 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση της ισότητας, 
της ευημερίας και της ασφάλειας γινόταν 
ανεκτά, κάτω από το βάρος της άθλιας προ-
παγάνδας που εξαπέλυσαν οι κυρίαρχοι 
κύκλοι ώστε να δικαιολογήσουν τις θυσίες 
στις οποίες υπέβαλαν τον ελληνικό λαό, η 
χρήση των ίδιων επιχειρημάτων σήμερα 
αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση. Με ένα 
λαό να αγκομαχάει από την επιβολή μιας 
άγριας και πολυετούς λιτότητας, με τον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας διαλυμένο από 
τις πολιτικές που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα 
στα πλαίσια της Ε.Ε. (για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων του μεγάλου Ευρωπαϊ-
κού κεφαλαίου), με τα σκυλιά της τρόικας, 
της ΕΚΤ, του γιούρογκρουπ και των άλλων 
«θεσμικών» να αλυχτάνε για ακόμη πιο 
βάρβαρα μέτρα με στόχο την υποδούλωση 
του λαού και τον αποικιοκρατικό έλεγχο της 
χώρας, η επιβολή μιας τέτοιας προπαγάνδας 
στα σχολεία, με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των ντόπιων λακέδων, συνι-
στά μνημείο υποκρισίας. 

Καμία αυταπάτη δεν έχουμε για το ιδεο-
λογικό περιεχόμενο του «νέου σχολείου», 
όπως δεν είχαμε και για το παλιό. Άλλωστε 
το ίδιο περιεχόμενο βρίσκεται στις χιλιάδες 
σελίδες των σχολικών βιβλίων (και ιδιαί-
τερα των «νέων») που κρατούν οι μαθητές. 
Δεν μπορούμε όμως να μην σημειώσουμε 
την υποκρισία του υπουργείου, που την ίδια 
στιγμή που απαγορεύει με εγκυκλίους την 
διακίνηση πολιτικών εντύπων στα σχολεία, 
εξαπολύει μια τέτοια προπαγάνδα, σε αυτές 
μάλιστα τις συνθήκες. Ο καθένας μπορεί 
να καταλάβει ότι πολιτική για το υπουργείο 
είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με την κυρίαρχη 
πολιτική. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε 

να δεχτούμε τη στάση των συλλόγων δι-
δασκόντων και ιδιαίτερα των διευθυντών, 
που την ίδια στιγμή που διακινούν με ευθύ-
νη τους τέτοια έντυπα στα σχολεία τους (και 
δεν είναι μόνο το βιβλίο των νέων), γίνονται 
έξαλλοι στην θέα μιας μαθητικής προκήρυ-
ξης. Το άλλοθι της διεκπεραίωσης και της 
εφαρμογής νόμων και εγκυκλίων δεν έχει 
θέση στον κόσμο της εκπαίδευσης. Οι παι-
δαγωγοί δεν υπάρχουν απλά για να εφαρ-
μόζουν νόμους. Οι δάσκαλοι έχουν χρέος 

απέναντι στους μαθητές τους. Και πριν και 
πάνω από όλα έχουν χρέος να είναι ειλι-
κρινείς απέναντί τους. Οφείλουν να είναι 
κήρυκες της αλήθειας και όχι απλά φορείς 
των «νόμων». Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν 
«εφαρμόζουν απλά τους νόμους», αλλά γί-
νονται στηρίγματα της κυρίαρχης πολιτικής.

Είναι προφανές ότι οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις των εκπαιδευτικών, και πριν από 
όλους η ΟΛΜΕ, θα πρέπει να παρέμβει και 
σε αυτό το ζήτημα.  «αντιτετραδια»

Παιδαγωγικος Ομιλος - Παρεμβασεις Κινησεις Συσπειρωσεις Π.Ε. 

συνωστισμός στους διαδρόμους  
του υπουργείου παιδείας  

για το βιβλίο ιστορίας της στ΄ δημοτικού…
Έχουμε και λέμε: Στις 13 Φλεβάρη 2012, επί υπουργίας Διαμαντοπούλου, το Υπουργείο 

Παιδείας με την υπουργική απόφαση 15099 /Γ1/13 -02- 2012, εγκρίνει την εκτύπωση «του 
εν χρήσει διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, Στα Νεότερα Χρόνια», βάζοντας στο 
ψυγείο το νέο εγχειρίδιο που είχε ήδη ολοκληρώσει η συγγραφική ομάδα Κολιόπουλου. Έτσι, 
χωρίς πολλές - πολλές εξηγήσεις. Την υπουργική απόφαση, υπογράφει η υφυπουργός Εύη 
Χριστοφιλοπούλου.

Στις 30 Απρίλη 2012, έξι μόλις ημέρες πριν τις εκλογές, επί υπουργίας Μπαμπινιώτη, το 
Υπουργείο Παιδείας με την υπουργική απόφαση 48493 /Γ1/30 -04- 2012, ακυρώνει την 
προηγούμενη υπουργική απόφαση, αποσύρει το εν χρήσει διδακτικό βιβλίο και εγκρίνει την 
εκτύπωση του νέου διδακτικού πακέτου ιστορίας της συγγραφικής ομάδας Κολιόπουλου για 
το επόμενο σχολικό έτος 2012-2013. Έτσι, χωρίς πολλές - πολλές εξηγήσεις. Την υπουργική 
απόφαση, υπογράφει-καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή-και πάλι η υφυπουργός Εύη Χριστο-
φιλοπούλου. 

Θα ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικό να παρακολουθεί κανείς τους βυζαντινισμούς, τις τρι-
κλοποδιές και τις σκιαμαχίες που διεξάγονται στους διαδρόμους του Υπουργείου ανάμεσα στο 
κοσμοπολίτικο think tank και τους φανατικούς εθνικιστές. Θα ήταν διασκεδαστικό αν το απο-
τέλεσμα αυτής της σύγκρουσης δεν αφορούσε άμεσα το περιεχόμενο της επίσημης σχολικής 
ιστορίας. Όποια και αν είναι πάντως η κατάληξη αυτής της αναμέτρησης, γίνεται κατανοητό 
και στους πιο αδαείς ότι η αντιπαράθεση για τη σχολική ιστορία, γίνεται με όρους ισχύος, 
με όρους πολιτικών - κομματικών συσχετισμών. Και επειδή η έννοια της αξιολόγησης είναι 
πολύ της μόδας προσφάτως, ας αναρωτηθούν κάποιοι με ποιες «διαφανείς» και «αξιοκρατι-
κές» διαδικασίες αξιολογήθηκε αρνητικά το εγχειρίδιο του Κολιόπουλου το Φεβρουάριο και 
θετικά τον Απρίλιο. 

Βεβαίως, δεν έχουμε αυταπάτες. 
Για μια ακόμα φορά, το περιεχόμενο, οι στόχοι και η μεθοδολογία της σχολικής ιστορί-

ας καθορίζονται από τους πολιτικούς συσχετισμούς της συγκυρίας και όχι από την ιστορική 
έρευνα, τις διδακτικές και μεθοδολογικές επιλογές, την αντιπαράθεση παιδαγωγικών ρευμά-
των και ιστορικών σχολών με ιδεολογικούς όρους. 

Για μια ακόμα φορά, τα κοσμοπολίτικα και τα εθνικιστικά επιτελεία, αντιμετωπίζουν τους 
μαχόμενους εκπαιδευτικούς, τη ζωντανή εκπαίδευση, ως το μεγάλο κομπάρσο της διδακτι-
κής πράξης, ως το πειθήνιο γρανάζι μιας σχολικής ιστορίας κατάστικτης από μεταμοντέρνους 
ή μεταφυσικούς μύθους.

Ένας Ρώσος ιστορικός έλεγε ότι «η ιστορία είναι πολιτική, προβεβλημένη στο παρελθόν». 
Σε μια περίοδο όπου οι ακροδεξιοί εθνικιστικοί άνεμοι φουσκώνουν τα πανιά όλου του κε-
ντροδεξιού πολιτικού τόξου, μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε για το μέλλον της 
σχολικής ιστορίας. 

Όσο μας αφορά, από τις ημέρες που ασκούσαμε σκληρή κριτική στο εγχειρίδιο της Ρε-
πούση, ξεκαθαρίσαμε δημόσια την άποψή μας. Η σχολική ιστορία πρέπει να βγει οριστικά 
στο ξέφωτο, μακριά από τα μαύρα δάση της εθνικιστικής μυθολογίας και την κατήχηση του 
ευρωκεντρικού φρονηματισμού. Πρέπει να θέσει στο κέντρο της τον άνθρωπο -και μάλιστα 
τον εργαζόμενο άνθρωπο- και τα προβλήματά του, τους αγώνες του για απελευθέρωση και 
κοινωνική χειραφέτηση, τη συλλογική του δράση, τα πάθη του και τα λάθη του. Από αυτή την 
οπτική γωνία, θα ασκήσουμε κριτική και στο νέο εγχειρίδιο, με βάση το περιεχόμενο και τη 
μεθοδολογία του.  «αντιτετραδια»

www.paremvasis.gr
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Ποσοτικοποίηση, Μέτρηση, Ανταγωνισμός

Το ότι η οποιαδήποτε κρίση, (πολιτική, οικονομική, ή ένεκα 
φυσικών καταστροφών), αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για ραγδαίες και καταιγιστικές μεταρρυθμίσεις, είχε 

διατυπωθεί με ενάργεια από τον Φρίντμαν. Ο Ομπάμα, μπορεί 
να φλέρταρε με τον κεϋνσιανισμό σ’ ότι αφορά τα χρήματα που 
διοχέτευσε στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρίες και στην αυ-
τοκινητοβιομηχανία, αλλά ως προς την παιδεία, θα λέγαμε ότι τον 
Φρίντμαν τον ξεφλούδισε.   

Ο λόγος, περί της εκστρατείας που έχει ξεκινήσει για τη με-
ταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, όπου κάτω από το ιδιαίτερα προσφιλές στους αμερικανούς 
ιδεολόγημα της «ελεύθερης επιλογής» και τη συνεπικουρία των 
media, επιχειρηματικών κύκλων (π.χ. Wal-Μart) και διαπλε-
κόμενων πολιτικών, που με ιδιαίτερη φρενίτιδα δεν χάνουν την 
ευκαιρία να απαξιώσουν το δημόσιο σχολείο και να στιγματίζουν 
τους δασκάλους, ειδικά τους συνδικαλισμένους, ως τεμπέληδες 
και αποκλειστικά υπεύθυνους για την αποτυχία των μαθητών, την 
σπρώχνει κατευθείαν στο πιάτο των ιδιωτών και των καθαρτηρί-
ων ικανοτήτων της αγοράς και των επιχειρήσεων.  

Αυτή την εποχή, όλη η κουβέντα στην Αμερική έχει πολωθεί 
γύρω από τα λεγόμενα charter schools, (σχολεία με συμβόλαιο), 
τα οποία και παρουσιάζονται ως η λυδία λίθος για τη θεραπεία της 
χειμαζόμενης παιδείας. Ποιος φταίει που η οικονομία δεν πάει 
καλά και η παραγωγή μετακομίζει; Το δημόσιο σχολείο! Ποιος 
φταίει που οι αμερικανοί φτωχαίνουν; Οι κακοί δάσκαλοι! Ποιος 
φταίει που τα αμερικανόπουλα δεν ενδιαφέρονται σοβαρά για τα 
μαθήματά τους; Τα συνδικάτα των δασκάλων! Και πώς θα διορ-
θωθούν όλα αυτά;  

Μα, με τις απολύσεις των «κακών δασκάλων», με το κλείσιμο 
των «κακών» σχολείων και πάνω απ’ όλα με τον πολλαπλασια-
σμό των charter schools! 

«Αν μπορούσαμε να απολύουμε κάθε χρόνο το 5% με 10% των 
δασκάλων με τα χειρότερα αποτελέσματα, τότε θα πρωτεύαμε στα 
διεθνή τεστ», λέει με περισσή υποκρισία ο Eric Hanushek, οικο-
νομολόγος του Ινστιτούτου Χούβερ του Στάνφορντ, μιας και ήταν 
δικές του οι μελέτες που είχαν δείξει ότι η ποιότητα του δασκά-
λου επιδρά μόνο κατά ένα 7%-10% στις επιδόσεις του μαθητή. Το 
υπόλοιπο, απλά χρεώνεται στο κοινωνικο-οικονομικό του πε-
ριβάλλον. Εν ολίγοις, τα charter schools είναι ένα παράλληλο 
σύστημα σχολείων, ανταγωνιστικό των δημοσίων, μπορεί να τα 
συστήσει ο οιοσδήποτε, όπως σύλλογοι γονέων, εκκλησιαστικοί 
οργανισμοί, πανεπιστήμια, κυρίως όμως ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτούνται από το κράτος, αν και με λιγότερα χρήματα απ’ 
ότι τα δημόσια, χωρίς όμως να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με 
αυτά, μπορούν να λειτουργούν σαν αυτόνομοι, μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, με δικό τους πρόγραμμα και μέθοδο διδασκαλίας, 
και με δασκάλους που οι ίδιοι θα επιλέγουν, μπορούν να δεχτούν 
χρηματοδότηση απ’ όπου επιθυμούν, π.χ.Gates, (όπως άλλωστε 
και τα αμιγώς δημόσια σχολεία), διαφέρουν όμως ως προς τη λο-
γοδοσία και αξιολόγηση που υπόκεινται, προκειμένου να συνεχι-
στεί η κρατική χρηματοδότηση.  

Αυτή είναι βέβαια η αγιογραφική εκδοχή των charter schools 
που ισχύει μονάχα στα χαρτιά, και στα προπαγανδιστικά ντοκι-
μαντέρ τύπου «Waiting for Superman», που τελευταία σπάνε τα-
μεία. Οι αλυσίδες επιχειρήσεων που διαχειρίζονται μεγάλα δίκτυα 
σχολείων, όπως η Green Dot στην Καλιφόρνια, είναι προφανώς 
κερδοσκοπικές, (συστήνουν πρώτα ένα μη-κερδοσκοπικό οργα-
νισμό ο οποίος προσλαμβάνει μια κερδοσκοπική εταιρία για το 
management), οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται δεν είναι 
οι καλύτεροι, αλλά οι φτηνότεροι και οι ανοργάνωτοι, ενώ τα απο-
τελέσματα σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερα από αυτά των 
γειτονικών δημοσίων σχολείων. Όπως κατέδειξε η έκθεση CREDO 
η οποία εξέτασε τα μισά από τα 5000 περίπου charter schools της 

Charter Schools:  
Ιδιωτικοποίηση της παιδείας στην Αμερική 

ή η παιδεία του Τζίμερου...
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χώρας, μόνο το 17% ξεπερνάει τα δημόσια σε επιδόσεις, ενώ το 
37% βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. 

Τι σημαίνει όμως καλό σχολείο; Εδώ συναντάει κανείς δυο 
γραμμές. Την κυρίαρχη αγοραία, που θεωρεί την παιδεία επένδυ-
ση και το σχολείο, ακόμα και το δημοτικό, προθάλαμο προετοιμα-
σίας για την αγορά εργασίας και την άλλη, την ουμανιστική, η οποία 
θεωρεί το σχολείο θεματοφύλακα της κοινής κουλτούρας και των 
δημοκρατικών αρχών, που οφείλει να μεταβιβάζει τη γνώση, να 
καλλιεργεί την κριτική σκέψη και να προετοιμάζει ενεργούς και 
συνειδητούς πολίτες.  

Η πρώτη γραμμή εκπορεύεται από κυβερνητικούς και επιχειρη-
ματικούς κύκλους, ενώ η δεύτερη από την κοινότητα των εκπαιδευ-
τικών, οι οποίοι και αντιτίθενται σθεναρά στην πρώτη. Η συνταγή, 
λοιπόν, του καλού εμπορευματικού σχολείου (αν και ποτέ δεν ει-
πώθηκε με το όνομά του), είναι η εφαρμογή του επιχειρηματικού 
μοντέλου, δηλαδή η πρόσληψη διευθυντών από business schools 
με ελάχιστη ή μηδενική σχέση με την εκπαίδευση, οι αδιάκοπες αξι-
ολογήσεις των μαθητών μέσα από τεστ στα μαθηματικά, τη γλώσσα 
και τις φυσικές επιστήμες, (εδώ η Φινλανδία, με διαφορετικό όμως 
μοντέλο, φαίνεται να τους άναψε για τα καλά τα φιτίλια), και οι συ-
νεχείς αξιολογήσεις των διδασκόντων μέσα από τις βαθμολογικές 
επιδόσεις των μαθητών τους, το ποσοστό αποφοίτησης και το πο-
σοστό εισαγωγής τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σχο-
λεία που δεν κατορθώνουν να πιάσουν τους δείκτες τιμωρούνται 
είτε με μείωση της χρηματοδότησης, είτε με οριστικό κλείσιμο.  

Το μοντέλο της ποσοτικής αξιολόγησης ενός ποιοτικού αγαθού 
όπως η παιδεία, και η υιοθέτηση εργαλειακών αξιών στον ορισμό 
της σχολικής επιτυχίας, όπως άρχισε να εφαρμόζεται το 2001 από 
την κυβέρνηση Μπους με το πρόγραμμα «No Child Left Behind», 
δεν απέφερε συνολικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Και τούτο γιατί, πώς μπορείς να αξιολογήσεις θετικά τον καθη-
γητή ας πούμε των μαθηματικών, του οποίου ο μαθητής επιτυγ-
χάνει στα τεστ, χωρίς να αξιολογείς παράλληλα και τον καθηγητή, 
για παράδειγμα της μουσικής, το μάθημα του οποίου συνέβαλε 
αποφασιστικά ώστε ο εν λόγω μαθητής να παραμείνει αφ’ ενός 
στο σχολείο και αφ’ ετέρου να αγαπήσει τα μαθηματικά; Η εκπαι-
δευτική διαδικασία, συν τοις άλλοις, είναι ένα συλλογικό εγχείρη-
μα που δεν μπορεί να χρεωθεί αποκλειστικά σε ένα άτομο, όπως 
το αντιλαμβάνεται το πνεύμα των ατομικών αξιολογήσεων.   Παρ’ 
όλα αυτά, σχολεία σε μειονοτικές και φτωχές κοινότητες ιδίως στο 
εσωτερικό των πόλεων συνέχισαν να υπολείπονται του ρόλου 
τους, τρανταχτή απόδειξη του γεγονότος ότι καλή παιδεία δεν μπο-
ρεί να προσφερθεί σε συνθήκες υποβαθμισμένου κοινωνικού και 
οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Ο Ομπάμα, λοιπόν, αντί να πάρει αποστάσεις από τη γραμμή αυτή, 
κινήθηκε ακόμα πιο επιθετικά, με το να επενδύσει πολιτικά στον ήδη 
υπάρχοντα από το 1991, κύκλο των charter schools. Αντί να ενισχύ-
σει τη δημόσια εκπαίδευση, στην οποία καταφεύγει το 97% των μα-
θητών, στρέφεται στην αποδόμηση και την ιδιωτικοποίησή της.  

Τα charter schools δεν είναι καλύτερα από τα δημόσια με όποιο 
κριτήριο και να το δεις. Παρουσιάζουν όμως δυο σημαντικά πλε-
ονεκτήματα: αποδεσμεύουν κονδύλια από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και ανοίγουν μια αγορά μισού περίπου τρις δολαρίων σ’ 
έναν επιθετικό ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, λύνονται και τα χέρια της 
κυβέρνησης ώστε χωρίς τύψεις και δισταγμό να προβεί σε απο-
λύσεις 300,000 και πλέον δασκάλων που έχει προγραμματιστεί ν’ 
απολυθούν μέχρι το τέλος τους έτους. Πολλοί από αυτούς δεν θα 
μείνουν άνεργοι. Θα προσληφθούν από τα charter schools με μι-
κρότερο φυσικά μισθό και με αμφίβολες ασφαλιστικές καλύψεις.  

Το παρήγορο είναι ότι το εγχείρημα αυτό συναντά ακόμα αρκε-
τές αντιστάσεις.   «αντιτετραδια»

www.antitetradia.gr
 Με αφορμή τη συμπλήρωση του 100ού  τεύχους των «αντιτετρα-
δίων της εκπαίδευσης», η Συντακτική Επιτροπή, προχώρησε στην 

ανασυγκρότηση της επίσημης ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού. 
Στη διεύθυνση www.antitetradia.gr, ο επισκέπτης μπορεί να 

αναζητήσει τον «Οδηγό» των αντιτετραδίων (τεύχος 94) σε μορφή 
«excel». Το αρχείο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικές α) με το 

χρόνο έκδοσης ενός-εκάστου τεύχους των αντιτετραδίων, β) με τα 
άρθρα που αυτό εμπεριέχει, γ) με την έκταση των άρθρων, δ) με 

τους συντάκτες τους, και ε) με το περιεχόμενο των άρθρων. 
Παράλληλα, η Συντακτική Επιτροπή δρομολόγησε και την ηλεκτρο-

νική ανάρτηση όλων των τευχών του περιοδικού: Δημιουργείται 
έτσι μια ψηφιακή κιβωτός δεδομένων, μέσω της οποίας μπορεί κα-

νείς να παρακολουθήσει την ιστορική διαδρομή της εκπαιδευτικής 
και εκδοτικής προσπάθειας, τις συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες 

τα αντιτετράδια διατύπωσαν σε καιρούς χαλεπούς για την παιδεία 
του τόπου, τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την ανάσχεση του 

εκπαιδευτικού κατήφορου. Έχουν ήδη αναρτηθεί ψηφιοποιημένα 
τα 21 ιστορικά, πρώτα τεύχη των αντιτετραδίων, καθώς και αρκετά 

από τα τεύχη των τελευταίων ετών. 
Εκτιμούμε ότι η συνδυασμένη χρήση του Οδηγού με το Αρχείο 

των αντιτετραδίων θα μπορέσει να βοηθήσει τους αναγν ώστες 
της ηλεκτρονικής σελίδας να εντοπίζουν εύκολα, άμεσα, ανέξοδα, 
οποιοδήποτε άρθρο τούς ενδιαφέρει, από έναν πλούσιο κατάλογο 

εκατοντάδων κειμένων και δεκάδων συντακτών. 
Η σελίδα www.antitetradia.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πυρή-
να πληροφόρησης και θεωρητικού εξοπλισμού (για τα προβλήματα 

της παιδείας ειδικά, και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα), και 
όχι ένα ακόμη γραφειοκρατικό, μουσειακό -με την κακή έννοια- 

αρχείο πεπραγμένων. 

Τώρα που στρώθηκαν  
τα ναρκοπέδια

και τ’ ολοκαύτωμα των  
ονείρων φωτίζει το μέλλον,

Τώρα που νυχτώδης η ζωωδία 
διατάζει «εγέρθητι»

συναγερμός,
η στάση προσευχής  

δεν μας ταιριάζει
Ύβρις παράτολμη αρμόζει 

στους θεσμούς
όταν οι θεοί τρώνε αμβροσία 
και μας πετούν  

τα αποφάγια τους
Ναι είμαι αγενής, δεν μου 

ταιριάζουν χειροφιλήματα 
και υποκλίσεις

Δέος κι αγανάκτηση 
όταν η ελπίδα του πεινασμένου 

σαπίζει  στα σκουπίδια
Γι’ αυτό μετά την απελπισία  

η εξέγερση 
Πως αλλιώς αφού μεγάλη 

ευθύνη ο πόνος στα μάτια 
των παιδιών

Ας αρμενίσουμε λοιπόν έστω 
και με χαλασμένη πυξίδα,

έστω κι αν η θάλασσα είναι  
μια απέραντη πλάνη

Εμείς θα ζυμώσουμε ονειρό-
ψωμο την αλήθεια μας

με άρτο την απάτη τους και 
κρασί από τις πληγές μας

Κι θα τολμήσουμε την έκρηξη
αφού η αλήθεια είναι πάντα 

μπουρλοτιέρης 
Γιάννης Ποταμιάνος

11 Ιουνίου 2012

Ας τολμήσουμε έκρηξη
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Aφού έδωσαν την έγκρισή τους για 
την πραγματοποίηση των εθνικών 
μας εκλογών, EE και ΔNT έρχονται 

τώρα να υποδείξουν στον ελληνικό λαό 
«ποιους πρέπει» ή «ποιους δεν πρέπει» να 
ενισχύσει με την ψήφο του. Στην πραγμα-
τικότητα, Aμερικάνοι, Γερμανοί και οι συν 
αυτοίς, δεν έχουν καμία προτίμηση για το 
αν θα κυβερνά η NΔ, το ΠAΣOK ή οποιοδή-
ποτε άλλο μνημονιακό κόμμα την επομένη 
των εκλογών στην Eλλάδα, αρκεί αυτό να 
μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχιση του «εξυ-
γιαντικού» προγράμματος της τρόικας.

«Eίναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι τα 
δύο μεγάλα κόμματα έχουν δώσει ρητές 
διαβεβαιώσεις για τη συνέπειά τους στους 
στόχους του προγράμματος που έχουν τε-
θεί. Aυτούς τους στόχους πρέπει να κρα-
τήσουμε στο μυαλό μας. Tα δύο μεγάλα 
κόμματα έχουν δηλώσει την υποστήριξή 
τους σε αυτούς τους στόχους. Aυτό που 
είναι σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι να 
κερδίσουν από τον ελληνικό λαό την εντολή 
να προχωρήσουν και να επιτύχουν αυτούς 
τους στόχους». Tάδε έφη Tζέρι Pάις, εκ-
πρόσωπος Tύπου του ΔNT, σε συνέντευξη 
Tύπου στην Oυάσιγκτον.

Όσο το ΠAΣOK θα στηρίζει τη γραμμή του 
μνημονίου και του ξεζουμίσματος του ελ-
ληνικού λαού, ακόμη κι αν τα ποσοστά του 
γίνουν μονοψήφια, για τους ξένους ιμπερι-
αλιστές θα είναι ένα «μεγάλο» κόμμα.

«Tα πολιτικά κόμματα που έχουν υπευθυ-
νότητα οφείλουν να επιδείξουν γενναιότητα 
και να πουν στον πληθυσμό την αλήθεια. 
Tο να καταφύγουν (σ.σ. οι ψηφοφόροι) σε 
ακραία επιδεικτικά λαϊκιστικά κόμματα δεν 
θα είναι η σωστή επιλογή για τον ελληνικό 
πληθυσμό». Tάδε έφη Kριστίν Λαγκάρντ, 
επικεφαλής του ΔNT, σε πρόσφατη εκπο-
μπή αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου. 

Σημειωτέον, τα «ακραία» και «λαϊκιστικά» 
κόμματα είναι όλες οι φωνές εκείνες που 
τολμούν να αμφισβητήσουν την αναγκαιό-
τητα επιβολής των αντεργατικών και αντι-
κοινωνικών μέτρων. Aξίζει να σημειωθεί 
ότι σε μια αποστροφή του λόγου της, η Λα-
γκάρντ θύμισε εντονότατα το Γεώργιο Πα-
παδόπουλο, σε στιγμές που εκείνος έβγαζε 
λόγους για ασθενή Eλλάδα και αναγκαιό-
τητα χειρουργείων· η επικεφαλής του ΔNT 
στην περίπτωσή μας σημείωσε ότι οι νο-
τιοευρωπαίοι και οι Iρλανδοί είναι «πολύ 
πιο χαλαροί από τους βορειοευρωπαίους 
για θέματα δουλειάς, χρημάτων και πλη-
ρωμής φόρων» και, συνεπώς, πρέπει να 
λάβουν «κι άλλο φάρμακο».

Mε την ειλικρίνεια έως ωμότητα του 
αποικιοκράτη, η Γαλλίδα πολιτικός έστειλε 
ένα ηχηρό μήνυμα τόσο στα ελληνικά αστι-
κά κόμματα-μαριονέτες, σχετικά με την 
πολιτική που οφείλουν να ακολουθήσουν 
εφόσον εκλεγούν, όσο και στις κυβερνή-
σεις των λοιπών αδύναμων οικονομικά 
κρατών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά 
με τα μέτρα που θα πρέπει να υιοθετήσουν 
για να μην μπουν και αυτά στις λίστες των 
ευεργετημένων δανειοληπτών του ΔNT.

«Oι (σ.σ. Έλληνες) ψηφοφόροι απειλούν 
να εκτροχιάσουν τις οικονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις, αποτέλεσμα που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε πλήρη χρεοκοπία της Eλλά-
δας και σε υποχρεωτική έξοδό της από το 
ευρώ». Tάδε έφη Bόλφγκανγκ Σόιμπλε, 
υπουργός Oικονομικών της Γερμανίας, σε 
εμφάνισή του στην ίδια εκπομπή με τη Λα-
γκάρντ. Eξέφρασε άραγε κάποιον ειλικρι-
νή φόβο του; Απλά επαναδιατύπωσε τον 
κλασικό εκβιασμό σε βάρος της Eλλάδας; 
Ίσως, και τα δύο.

Tην ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός 
παίρνει εντολή από τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας για διάλυση της παρούσας Bου-
λής, Aμερικανοί και Γερμανοί σχεδιάζουν 
την ελληνική Bουλή της επόμενης ημέρας. 

Aν μπορούσαν να δώσουν σταυρωμένα 
τα ψηφοδέλτια στον ελληνικό λαό, δεν θα 
δίσταζαν. Aν μπορούσαν να αποκλείσουν 
τα κόμματα που μάχονται ενάντιά τους, 
πιθανότατα θα το έπρατταν κι αυτό. Aκό-
μη καλύτερα, αν μπορούσαν να παρα-
κάμψουν τις (ούτως ή άλλως, σε μεγάλο 
βαθμό, ελεγχόμενες) εκλογές, θα το προ-
τιμούσαν! «Ένα ακόμη εμπόδιο» αποκαλεί, 
κατά λέξιν, ο Σόιμπλε τις ελληνικές εθνικές 
εκλογές, στο μακρύ δρόμο της αντιμετώ-
πισης της ευρωπαϊκής κρίσης. Σε μικρό 
χρονικό διάστημα από σήμερα θα γνωρί-
ζουμε πόσο μικρό ή μεγάλο εμπόδιο θα 
σταθεί (και) το αποτέλεσμα των εθνικών 
εκλογών στο ευρωπαϊκό και υπερατλα-
ντικό πρόγραμμα εξυγίανσης που έχει ήδη 
δρομολογηθεί «για τη σωτηρία μας».

Χωρίς αυταπάτες για τη δυνατότητα των 
εκλογών ν’ αλλάξουν ριζικά την κατάσταση, 
οφείλουμε να δώσουμε και αυτή τη μάχη, 
στηρίζοντας αποφασιστικά και με την ψήφο 
μας τις πραγματικά αριστερές, αντιιμπερια-
λιστικές και κομμουνιστικές δυνάμεις, που 
παλεύουν, στηριγμένοι στο λαό:

 Για την ανασυγκρότηση του εργατικού κι-• 
νήματος. Για να πάρει η εργατική τάξη την 
υπόθεση της ζωής της στα δικά της χέρια. 
 Για την ανασυγκρότηση του λαϊκού, αρι-• 
στερού και κομμουνιστικού κινήματος, 
μέσα από την ανάπτυξη της ταξικής πάλης 
και την αντιπαράθεση με το ρεφορμισμό 
και κάθε ρεύμα που αντιστρατεύεται την 
υπόθεση του κινήματος.
 Για να ανοίξει ο δρόμος ώστε να γίνει ο • 
λαός πραγματικός αφέντης στον τόπο 
του. 
 Για να υπερασπίσουμε και να αναδείξου-• 
με το μοναδικό δρόμο, αυτόν της αντίστα-
σης και του αγώνα. Το μόνο δρόμο για 
την ανατροπή των αντιδραστικών συσχε-
τισμών και της αντιλαϊκής πολιτικής. 
 Για να ανατραπεί η πολιτική της πείνας, • 
της ανεργίας και της εξαθλίωσης, σαν 
αναπόσπαστο τμήμα του γενικότερου 
αγώνα του λαού μας για την έξοδο από 
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για την ανατροπή της 
διπλής κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού 
και της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, για 
Δουλειά, Ειρήνη, Δημοκρατία, Εθνική 
Ανεξαρτησία και Σοσιαλισμό.
 Για να αντιπαρατεθούμε στην αντι-• 
αριστερή και αντι-κομμουνιστική υστερία 
όλων των δυνάμεων του συστήματος. Για 
να εκφράσει ο λαός, και στις εκλογές, την 
οργή, την αγανάκτηση και τη διάθεσή του 
να παλέψει και να νικήσει.  «αντιτετραδια»

15 ΑΠΡΙΛΗ 2012

με την ωμότητα του αποικιοκράτη...
Εκπαιδευτικος Ομιλος
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Aπό το σύνολο των ομολόγων ύψους 177 δις ευρώ που διέ-
πονται από το ελληνικό δίκαιο, συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα κάτοχοι ομολόγων ύψους 152 δις, ενώ αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν κάτοχοι ομολόγων ύψους 25 δις. Aπό ένα σύνολο 
ομολόγων ύψους 17,4 δις, που διέπονται από το ξένο Δίκαιο (αγ-
γλικό, γαλλικό, ιαπωνικό) στο πρόγραμμα εντάχθηκαν τα 12,3 δις 
και δεν εντάχθηκαν 5,1 δις. Aπό τα εγγυημένα από το ελληνικό 
δημόσιο ομόλογα, ύψους 9,8 δις, που διέπονται κατά πλειοψηφία 
από το ελληνικό δίκαιο, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν τα 7 δις και 
δεν εντάχθηκαν 2,8 δις. Στο σύνολο των ομολόγων των παραπάνω 
κατηγοριών, ύψους 206 δις ευρώ, στο πρόγραμμα PSI εντάχθηκαν 
174 δις και δεν συμμετείχαν ομόλογα ύψους 32 δις. Στο 85,8% (152 
δις) ανήλθαν οι δηλώσεις συμμετοχής των ιδιωτών κατόχων ελ-
ληνικών ομολόγων στη διαδικασία του PSI. Σύμφωνα δε, με την 
ανακοίνωση του υπουργείου, αφού ενεργοποιηθούν και οι ρήτρες 
συλλογικής δράσης (CACs) το ποσοστό συμμετοχής θα ανέλθει σε 
95,7% (περίπου 197 δις ε).

Έμπλεοι χαράς και ανακούφισης, πολιτικοί, τραπεζικοί, οικο-
νομολόγοι, δημοσιογράφοι, παπάδες, Eυρωπαίοι και Aμερικάνοι 
προτέκτορες, περιγράφουν σαν μία «ιστορική στιγμή», την πολύ 
επιτυχημένη -γι’ αυτούς- ανταλλαγή των ομολόγων. «Oλοκλη-
ρώθηκε με επιτυχία το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους αποτρέ-
ποντας το ενδεχόμενο της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας, ανοίγοντας το 

δρόμο για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Mας επιτρέπει 
να προχωρήσουμε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην ανά-
πτυξη», δήλωσε πανηγυρίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. 
Kαψής, για το «διαπραγματευτικό άθλο» της κυβέρνησης. Aκόμα 
πιο εκδηλωτικός ο, μέχρι πρότινος, υπουργός Oικονομικών, και 
νυν αργχηγός του ΠΑΣΟΚ E.Bενιζέλος, δήλωσε: «Eκ μέρους της 
Eλλάδας, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλους τους πιστω-
τές μας που έχουν στηρίξει το φιλόδοξο πρόγραμμά μας των μεταρ-
ρυθμίσεων και προσαρμογών και που έχουν μοιραστεί τις θυσίες 
του ελληνικού λαού σε αυτή την ιστορική προσπάθεια. Mε τη στή-
ριξη του επίσημου τομέα και των ιδιωτών πιστωτών, η Eλλάδα θα 
συνεχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα που χρειάζονται για να πετύχει τις 
δημοσιονομικές προσαρμογές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
για τις οποίες έχει δεσμευτεί, και που θα επιστρέψουν την Eλλάδα σε 
δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης (...) Tο τραπεζικό σύστημα, οι εμπορικές 
τράπεζες, εισέρχονται στη διαδικασία της επανακεφαλαιοποίησης. O 
ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες...»!. Eκφράζει 
την εκτίμησή του ο αρχιερέας της δουλοφροσύνης και της υποτέ-
λειας στους δανειστές-τοκογλύφους που ρουφάνε το μεδούλι του 
ελληνικού λαού για να ξεπληρωθούν τα δάνειά τους, που μόνο από 
τους τόκους τα έχουν πάρει πίσω διπλά και τρίδιπλα! O άνθρωπος 
που ωρύεται κατά της Aριστεράς, που απειλεί με τον πιο ιταμό τρό-
πο όσα Aσφαλιστικά Tαμεία αρνήθηκαν τη ρύθμιση του PSI, που 

PSI: δρομολόγησαν την απόλυτη εξαθλίωση  
του λαού, σε μια ερειπωμένη χώρα…

EE και ΔNT- μαύρο συνδικάτο, η Eλλάδα δεν είναι προτεκτοράτο!

Tο κακόφημο ελληνικό PSI, που για μήνες συνδέθηκε με τη «σωτηρία της πατρίδας»,  
που για μήνες αποτέλεσε το υπαρξιακό στοιχείο της κυβέρνησης Παπαδήμου, που για μήνες έγινε 

πρωτοσέλιδο στα παγκόσμια MME, που για μήνες απασχόλησε τρεις Συνόδους Kορυφής  
και τέσσερις συνεδριάσεις του Eurogroup, που για μήνες οδήγησε στα σκληρότερα αντιλαϊκά μέτρα 

που πάρθηκαν ποτέ σε βάρος των εργατολαϊκών στρωμάτων,  
που για δεκαετίες θα σηματοδοτήσει την καταστροφική πορεία του λαού μας,  

έκλεισε στο 95,7% μαζί με την ενεργοποίηση των Cac’s (ρητρών συλλογικής δράσης). 

Εκπαιδευτικοσ Ομιλοσ
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τα αντιδραστικά μέτρα, που φοβερίζει για την επικείμενη έλλειψη 
φαρμάκων, καυσίμων και τροφίμων, που οικτίρει για τυχόν κα-
τάρρευση του τραπεζικού συστήματος, που εκβιάζει το λαό στο 
όνομα της «σωτηρίας της πατρίδας», ο άνθρωπος που διαρκώς 
υπαγορεύει, διατάζει, προσβάλλει, ο άνθρωπος αυτός δεν αποτελεί 
τίποτε άλλο παρά μόνο το σημερινό περιεχόμενο και τη μορφή του 
Xατζηαβάτη. Δουλικός στους ισχυρούς, ανελέητος στους αδύνα-
τους. Kόλακας και δουλοπρεπής στους μεν, υβριστής και αλαζόνας 
στους δε. O τυχοδιωκτισμός, η φασίζουσα ιδεολογία, η διαφθορά, η 
ψευτιά, η δολοπλοκία, η υστεροβουλία, η δουλοπρέπεια, η ακρά-
τητη φιλοδοξία, ολόκληρη η πολιτική βρωμιά στη συσκευασία τού 
ενός Συνταγματολόγου-καταπατητή του Συντάγματος!

Iκανοποιημένος εμφανίστηκε ο Γάλλος υπουργός Oικονομικών, 
Φ.Mπαρουέν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI, δη-
λώνοντας ότι: «Eίναι καλή είδηση, είναι μια καλή επιτυχία». Tο γερ-
μανικό υπουργείο Oικονομικών και ο B.Σόιμπλε από την πλευρά 
του, χαιρέτισε τη συμφωνία ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων που 
επιτεύχθηκε με τον ιδιωτικό τομέα, κάνοντας λόγο για ένα «μεγάλο 
βήμα στην οδό της σταθεροποίησης. H Eλλάδα έχει μια ιστορική ευ-
καιρία». H K.Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔNT τόνισε πως: «Aποφεύ-
χθηκε ο κίνδυνος μίας σοβαρής κρίσης στην Eυρωζώνη. Tη στιγμή 
που μιλάμε, φαίνεται πως είναι σε καλό δρόμο. Kαι φαίνεται πως οι 
αριθμοί είναι ευοίωνοι. Όμως η ανάπτυξη είναι ασθενική. Tο χρέος 
είναι ακόμη πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι είναι συνεπώς προς το συμ-
φέρον των Eυρωπαίων να έχουν αυτό το τείχος προστασίας για να 
σταματήσουν τη διάχυση και να μπορέσουν να βάλουν πολλά χρή-
ματα στις αγορές, αν οι αγορές και οι επενδυτές αποφάσιζαν ξαφνικά 
να μην ενδιαφέρονται πλέον για το ιταλικό χρέος, για παράδειγμα 
(...) Δεν είμαι απαισιόδοξη. Mύρισε άνοιξη!», ενώ ο Aμερικανός 
υπουργός Oικονομικών, T. Γκάιτνερ, δήλωσε πως: «η Eυρώπη, 
χάρη στα μέτρα που έλαβε για να περιορίσει την κρίση χρέους στους 
κόλπους της, δεν δημιουργεί πλέον σημαντικούς κινδύνους για την 
παγκόσμια οικονομία (...) Eδώ στις HΠA και αλλού στον κόσμο οι άν-
θρωποι μπορούν να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο γεγονός 
ότι η Eυρώπη δεν θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην παγκόσμια 
οικονομία ή στην οικονομία μας».

Σε κοινή τους δήλωση οι επικεφαλής της Συντονιστικής Eπιτρο-
πής των ιδιωτών, T.Nταλάρα και Z.Λεμιέρ, χαιρέτισαν το καταγε-
γραμμένο υψηλό ποσοστό συμμετοχής του 83,5% στο PSI (172 δις ε 
σε σύνολο 206 δις ε), τονίζοντας ότι: «...αποδεικνύεται το βάσιμο της 
συμφωνίας μεταξύ της Συντονιστικής Eπιτροπής και των ελληνικών 
αρχών και της Eυρωζώνης στις 21/2 σχετικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της εθελουσίας ανταλλαγής του χρέους».

O Γ. Aκερμαν του Διεθνούς Xρηματοοικονομικού Iνστιτούτου 
(IIF) που εκπροσωπεί τους ιδιώτες πιστωτές της Eλλάδας, χαιρέτι-
σε την υψηλή συμμετοχή στην επιχείρηση ανταλλαγής ομολόγων 
και δήλωσε ότι: «Tο πολύ ισχυρό και θετικό αποτέλεσμα δίνει τώρα 
μία σημαντική ευκαιρία στην Eλλάδα να προωθήσει το πρόγραμ-
μα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ ενισχύει την ικανότητα της 
ευρωζώνης να δημιουργήσει ένα οικονομικό περιβάλλον σταθε-
ρότητας και ανάπτυξης». Tο «επιτυχές» κλείσιμο του PSI, και τη 
λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων για να πληρωθούν τα χρέη 
της πλουτοκρατίας προς τους δανειστές-τοκογλύφους, χαιρέτη-
σε και ο πρόεδρος του Eurogroup, Z.K.Γιούνκερ, λέγοντας ότι: 
«Xαιρετίζω τη σημαντική πρόοδο για την προετοιμασία του δεύτε-
ρου ελληνικού προγράμματος προσαρμογής. Xαιρετίζω ιδιαίτερα 
τη λεπτομερή αποτίμηση της τρόικας ότι η Eλλάδα έχει εφαρμόσει 
τις συμφωνημένες πρότερες ενέργειες κατά ικανοποιητικό τρόπο. 
Tο Eurogroup προτρέπει τις ελληνικές Aρχές να συνεχίσουν να 

επιδεικνύουν ισχυρή αφοσίωση και να διατηρήσουν το ρυθμό της 
εφαρμογής, προωθώντας με ακρίβεια την προσπάθεια προσαρμο-
γής, στην απαρέγκλιτη γραμμή του προγράμματος. To Eurogroup, 
επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης των διαρ-
θρωτικών δυνατοτήτων της Eλλάδας»!

Kαι πώς να μην πανηγυρίζουν οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού 
χρηματιστικού κεφαλαίου, αφού τα «καλά νέα» για την Eυρωζώνη 
εκτίναξαν στα ύψη τις ισοτιμίες του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος 
έναντι όλων των νομισμάτων. Αμέσως το ευρώ έκανε άλμα στα 
1,3233 δολάρια από τα 1,3149 δολάρια, γεμίζοντας τις τσέπες των 
χρηματιστών.

Eξ άλλου, η προσδοκία ενός ευοίωνου μέλλοντος για την ευ-
ρωπαϊκή οικονομία και το γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας έδωσε 
ώθηση και στις τιμές των εμπορευμάτων. Στη Nέα Yόρκη η τιμή 
του αργού ανέκαμπτε κατά 74 σεντς στα 106,90 δολάρια το βαρέλι, 
ενώ στο Λονδίνο η τιμή του πετρελαίου Bόρειας Θάλασσας (τύπου 
Brent) είχε εκτιναχθεί 1,14 δολάρια υψηλότερα, φθάνοντας στα 
125,26 δολάρια το βαρέλι. Tο αποτελεσματικό «κούρεμα» του ελ-
ληνικού χρέους έστειλε στα ύψη μετοχές, ευρώ, εμπορεύματα και 
αγορές ομολόγων των υπερχρεωμένων χωρών της Eυρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις αγορές ομολόγων αίσθηση 
προκαλεί η πτώση του spread του 10ετούς ιταλικού ομολόγου με το 
αντίστοιχης χρονικής διάρκειας γερμανικού κατά 19 μονάδες βάσης 
στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Σεπτεμβρίου (στο 2,98%). Δεν 
έπεσε, βέβαια, μόνο η απόδοση του ιταλικού ομολόγου. Eνισχύθη-
κε και του γερμανικού κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,82%. Σημειωτέ-
ον ότι η υποχώρηση της γερμανικής αγοράς ομολόγων κατεγράφη 
προτού ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση τα καλύτερα από τα 
αναμενόμενα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή.

Kαι πώς να μην παραληρούν από τη χαρά τους και οι ντόπιοι 
εκπρόσωποι του κεφαλαίου, όταν το μεγάλο κέρδος γι’ αυτούς εί-
ναι η διατήρησή τους μέσα στην Eυρωζώνη και το ευρώ, είναι το 
εξαιρετικά μεγάλο μέγεθος του ρυθμιζόμενου διεθνούς και ντόπιου 
δημοσίου χρέους, είναι οι ευνοϊκοί όροι, το επιτόκιο και ο τριακο-
νταετούς διάρκειας διακανονισμός, είναι οι εγγυήσεις που δίνει το 
EFSF για τα ελληνικά ομόλογα που θα αντικαταστήσουν τα παλιά, 
είναι η χαριστική μεταχείριση για την κάλυψη των τρεχουσών 
αναγκών με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς 
ελλείμματος και της αποπληρωμής των τόκων, είναι η διατήρηση 
της αξίας των καταθέσεων και η προστασία της αξίας των βασικών 
περιουσιακών στοιχείων της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

Bεβαίως, κάποιοι θα αναρωτηθούν για την ενδεχόμενη «ζημιά» 
που θα υποστούν οι δανειστές-τοκογλύφοι, αλλά και άλλοι κάτοχοι 
ελληνικών ομολόγων. Δεν θα χάσουν τάχα, όλοι αυτοί, τα 105 δις 
ε από τη διαγραφή; Aπαντάμε ευθέως, πως όχι! Πρώτο, γιατί ένα 
μέρος της ζημιάς θα το εισπράξουν μέσω του PSI (περίπου 120 δις 
ε), δεύτερο, γιατί ήδη ένα μέρος των χρημάτων που δάνεισαν έχει 
αποπληρωθεί μέσω των υπέρογκων επιτοκίων (κ.μ.ο. 6,25%, όταν 
οι ίδιοι δανείστηκαν χρήματα από την Oμοσπονδιακή Tράπεζα των 
HΠA (Fed) με 0,25%. Tούτο σημαίνει ότι τα 368,7 δις του ελληνικού 
χρέους X 6% = 22,12 δις το χρόνο. Δηλ. σε μία δεκαετία εισέπραξαν 
221,2 δις ε μόνο από τόκους!), τρίτο, γιατί το «ακούρευτο» κομμάτι, 
θα επιμεριστεί σε νέα ομόλογα για το 35% της αξίας που απομένει 
και για το 15% θα υπάρχει δυνατότητα να το πάρουν σε μετρητά 
μέσα από τα πακέτα στήριξης που ετοιμάζουν οι ιμπεριαλιστικοί 
Oργανισμοί και τέταρτο, γιατί τα επιτόκια των νέων ομολόγων που 
θα διέπονται από το βρετανικό δίκαιο, θα υπόκεινται δηλαδή σε 
νομικό καθεστώς «ετεροδικίας», με τους δανειστές-τοκογλύφους, 
σε περίπτωση αθέτησης, να έχουν τη νομική δυνατότητα για κατά-
σχεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων.
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Eίναι φανερό πως πίσω από την ιστορία της διαγραφής του ελ-
ληνικού χρέους κατά 53,7%, ελλοχεύουν τεράστια οικονομικά συμ-
φέροντα. Kαι πρώτα-πρώτα τα επιμέρους συμφέροντα τόσο των 
ελληνικών τραπεζών, όσο και των ξένων δανειστών-τοκογλύφων, 
όσων δηλαδή έχουν στα χέρια τους ελληνικά ομόλογα των οποίων 
πρόκειται να διαγραφεί το 53,7%. Όλοι αυτοί ζήτησαν και πήραν με-
γαλύτερες διασφαλίσεις, προκειμένου να ανταλλάξουν τα ομόλογά 
τους με άλλα μεγαλύτερης διάρκειας και αξίας. Aπό την πλευρά της 
η κυβέρνηση, δέσμια και υποτακτική στο ξένο χρηματιστικό κατε-
στημένο, δεν φάνηκε διατεθειμένη να δώσει κάποια μάχη απέναντι 
στις απαιτήσεις του, αφού κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε και το ντό-
πιο τραπεζικό κατεστημένο με το οποίο είναι δεμένη με χιλιάδες 
νήματα!

Aπό όλο αυτό το γυφτοπάζαρο, στο οποίο κυβέρνηση, IIF, ΔNT, 
EE, κ.λπ., προσπαθούν να τον εμπλέξουν, ο ελληνικός λαός δεν έχει 
τίποτα να κερδίσει. Aντίθετα, θα βγει ζημιωμένος, αφού είτε έτσι είτε 
αλλιώς, αυτός θα κληθεί να πληρώσει το υπέρογκων διαστάσεων 
δημόσιο χρέος. Kαι όλη αυτή η τρομοκράτηση και η κινδυνολογία 
για τον κίνδυνο μιας «άτακτης χρεοκοπίας», αποτελούν τερτίπια, 
στην προσπάθειά τους να καταστήσουν και το λαό συμμέτοχο και 
κοινωνό στις λοβιτούρες και τις ίντριγκες, ανάγοντας το παιγνίδι 
κερδοσκόπων σε μείζον εθνικό θέμα, ώστε να καταστήσουν πιο 
εύληπτη τη λογική της αποπληρωμής από το λαό, προκειμένου να 
«σωθεί η πατρίδα»! Kι ακόμα, γιατί από την «επιτυχία» της έκβα-
σης της επιχείρησης «κούρεμα του ελληνικού χρέους», εξαρτάται η 
σύναψη της νέας Δανειακής Συμφωνίας των 130 δις ε, που θα γε-
μίσει και πάλι τα ταμεία των τραπεζών και των μεγαλοβιομηχάνων, 
με παράλληλη εφαρμογή νέων επώδυνων μέτρων σε βάρος των 
εργαζομένων και του λαού.

Aπό την «επιτυχημένη» ολοκλήρωση του PSI, τα εργατολαϊκά 
στρώματα δεν έχουν να ωφεληθούν τίποτα. Aντίθετα τα προαπο-
φασισμένα μέτρα θα εφαρμοστούν στο ακέραιο, προκειμένου να 
δημιουργηθεί το περιπόθητο «επιχειρησιακό τοπίο» της κινεζοποι-
ημένης εργασίας, των συντάξεων πείνας, του τεράστιου εφεδρικού 
στρατού ανέργων, των φιλοδωρημάτων των επιδομάτων ανεργίας, 
των λεηλατημένων επικουρικών Tαμείων, της διαλυμένης Yγείας, 
Παιδείας, Πρόνοιας, της συντριμμένης ζωής εκατομμυρίων φτωχο-
μεσαίων νοικοκυριών. Aυτό το κατεστραμμένο τοπίο περιμένουν 
τα ξένα μονοπώλια και οι ντόπιοι λακέδες τους για να ρουφήξουν 
κάθε κερδοφόρα φλέβα της χώρας μας. Xαρές και πανηγύρια, λοι-
πόν, για τα διεθνή μονοπώλια και τη ντόπια ολιγαρχία του πλούτου, 
αφού το τεράστιο χρέος των 368,7 δις ευρώ που αυτοί δημιούργη-
σαν, θα το ξεπληρώσει ο λαός.

Eίναι όμως σκόπιμο να δούμε και μερικές αθέατες πλευρές αυ-
τού του προγράμματος PSI.

A) Η μεγάλη ζημιά πέρα από τα γενικά αντιλαϊκά μέτρα που επι-
βάλλει στο λαό η νέα Συμφωνία, δηλ. το «Mνημόνιο II», θα γίνει στα 
Aσφαλιστικά Tαμεία των εργαζομένων με τις δραματικές συνέπειες 
που θα έχει σε μισθούς, συντάξεις και παροχές. Eν όψει μάλιστα 
του «κουρέματος», η κυβέρνηση δεν δίστασε να απειλήσει ανοι-
χτά, κατηγορώντας για σκοπιμότητες, αντεθνική, ανεύθυνη στάση, 
ανεντιμότητα, συντεχνιασμό τις ηγεσίες όσων Tαμείων δεν ενέδω-
σαν στις πιέσεις για συμμετοχή τους στο PSI, ισχυριζόμενη μάλιστα 
ότι έχουν πάρει επιχορηγήσεις 154 δις ευρώ μέσα στην τελευταία 
12ετία!

Πρόκειται για επαίσχυντη επίθεση και απόλυτη μεταστροφή της 
αλήθειας. Oι πόροι των Tαμείων προέρχονται από τις εισφορές 
των εργαζομένων και έχουν σαν προορισμό την επιστροφή τους 
στους ασφαλισμένους με τη μορφή σύνταξης ή άλλων παροχών. 
Θυμίζουμε ότι με τον υποχρεωτικό νόμο της NΔ που ψηφίστηκε 
στις αρχές του 1990 και συμπληρώθηκε από το ΠAΣOK, τα Tαμεία 
υποχρεώθηκαν να δεσμεύουν το 23% των αποθεματικών τους 
στην TτE. Oι διάφορες κυβερνήσεις του ΠAΣOK και της NΔ, αφού 
λεηλάτησαν με το «έτσι θέλω», το σύνολο των χρημάτων των Tα-
μείων, χρησιμοποιώντας τα είτε για να καλύψουν ελλείμματα του 
Προϋπολογισμού, είτε για τα μετατρέψουν σε επιδοτήσεις και πα-
ντοειδείς παροχές προς το μεγάλο κεφάλαιο, έρχονται τώρα μέσω 
της κυβέρνησης Παπαδήμου να αρπάξουν και πάλι με το «έτσι 
θέλω» τα υπόλοιπα αποθεματικά τους, στο όνομα των συμφω-
νιών με την τρόικα. Mία ταξική λογική που οδηγεί στην εξίσωση 
του υστερήματος του μισθού εργασίας του κάθε εργαζόμενου προς 
το Tαμείο του (δηλ. των αυτασφαλιστικών του εισφορών), με τους 
διεθνείς δανειστές-τοκογλύφους, οι οποίοι δάνεισαν το κράτος της 
ντόπιας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, το οποίο κατασπατάλησε αυτά 
τα δάνεια σε διευκολύνσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο, σε αποτυχη-
μένους Oλυμπιακούς Aγώνες, σε εξωπραγματικούς εξοπλισμούς, 
σε ασύλληπτα «λαδώματα», σε πρωτοφανείς μίζες, κ.λπ.!

Mε δυο λόγια, τα Aσφαλιστικά Tαμεία δεν έκαναν κάποια επέν-
δυση ώστε να αναλάβουν τώρα το ρίσκο της. Tα αποθεματικά τους 
διοχετεύτηκαν σαν ζωντανό χρήμα στην Tράπεζα της Eλλάδας με 
νόμο της NΔ, και η TτE, πάλι με νόμο του ΠAΣOK, τα τοποθέτησε σε 
ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Mε ποια λογική έρχεται το κρά-
τος και επιβάλει ότι τα λεφτά που δάνεισε με βίαιο τρόπο στον εαυτό 
του, πρέπει τα Tαμεία να τα αποδεχθούν σήμερα και μάλιστα με τη 
θέλησή τους με τη μορφή «κουρεμένων» κατά τουλάχιστον 12 δις 
ευρώ «χαρτιών»; Kι όμως τη ληστρική αυτή κυβερνητική τακτική, 
με το γνωστό ύπουλο τρόπο ο Bενιζέλος την παρουσιάζει σαν οφει-
λόμενη ανταπόδοση της κρατικής συμμετοχής και των κρατικών 
επιχορηγήσεων προς τα Tαμεία! Kαι τούτο όταν είναι γνωστό ότι 
οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν ένα μικρό ποσό έναντι των 
υπέρογκων κατατεθειμένων αποθεματικών στην TτE, τα οποία 
διαχειρίζονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Aν ο Bενιζέλος εννοεί 
ότι προτίθεται να αλλάξει αναδρομικά τον τριμερή χαρακτήρα της 
Aσφάλισης, δεν έχει παρά να «κουρέψει» το μικρό μόνο τμήμα που 
αντιστοιχεί στην κρατική συμμετοχή, που φυσικά δεν καλύπτει ούτε 
το 10% των 12-15 δις ευρώ που θα χαθούν με το «κούρεμα».

Tέλος, δραματική συνέπεια θα είναι η μείωση των κύριων συ-
ντάξεων, η οποία καθίσταται αναπότρεπτη μετά το ρήμαγμα 12-15 
δις ευρώ από τα Aσφαλιστικά Tαμεία λόγω του «κουρέματος».

B) Πολύ ντόρο κάνει η κυβέρνηση για την «ελάφρυνση του ελ-
ληνικού λαού κατά 105 δις ευρώ του δημόσιου χρέους». Πρόκειται 
ασφαλώς για μία συνεχιζόμενη ψευδολογία, μία εξαπάτηση ολκής, 
που θα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις όσο θα πλησιάζει η ώρα των 
εκλογών.

Tο δημόσιο χρέος όπως καταγράφτηκε από την Eurostat, το Δε-
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κέμβρη του 2011, έφθανε τα 368,7 δις ευρώ, δηλ. στο 162% του AEΠ. 
Mε βάση τα στοιχεία και τις δηλώσεις της ηγεσίας του Eurogroup, 
και μετά το διαβόητο «κούρεμα», το χρέος το Δεκέμβρη του 2012 
θα βρίσκεται στο 145% και το 2020 (σύμφωνα με τα σενάρια του 
Eurogroup, της Kομισιόν και του ΔNT), θα περιοριστεί στο 120,5% 
του AEΠ.

Θυμίζουμε ότι τον Oκτώβρη του 2009, με την ανάληψη της κυβερ-
νητικής εξουσίας από το ΠAΣOK, κατατέθηκε στο Eurogroup (αρχές 
Nοέμβρη), η Έκθεση της ελληνικής οικονομίας που τους παρου-
σίασε ο τότε υπουργός Oικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Στην 
Έκθεση, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώνονταν στο 12,5% 
του AEΠ και το δημόσιο χρέος στο 115% του AEΠ (δηλ. σε περίπου 
260 δις ευρώ), σε πλήρη αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα στοιχεία 
που είχαν δοθεί από τη NΔ τρεις μόλις μήνες πριν και που έδιναν 
αντίστοιχα ποσοστά, 6% για το δημοσιονομικό έλλειμμα και 92% για 
το χρέος, σαν αποτέλεσμα της «δημιουργικής λογιστικής» του Aλο-
γοσκούφη! Aπό την πλευρά τους, οι πολιτικοί εκφραστές του ευ-
ρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου, παρίσταναν τότε υποκριτικά 
τους ανήξερους για το χάλι της ελληνικής οικονομίας, ενώ όπως 
αποδεικνύεται, γνώριζαν πολύ καλά την όλη κατάσταση, καθώς 
επίσης και τους διαγκωνισμούς μεταξύ NΔ και ΠAΣOK, πάνω στα 
οικονομικά ζητήματα. Mία εβδομάδα πριν, αρχές Νοέμβρη 2009, ο 
τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου από το βήμα της Bουλής δια-
κήρυττε ότι: «Bρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δηλ. 
επί της ουσίας αναιρούσε, ανέτρεπε και αποκαθήλωνε τις προε-
κλογικές ψευτοδιακηρύξεις του για το ότι: «Λεφτά υπάρχουν».

Γεννιούνται λοιπόν αβίαστα τα ερωτήματα: πώς αυτοί οι διαπρε-
πείς υπουργοί Oικονομικών του Eurogroup μαζί με τα οικονομικά 
τους επιτελεία και τους αμέτρητους συμβούλους, οι οποίοι σημειω-
τέον γνώριζαν πολύ καλά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, 
δεν «κούρευαν» ευθύς εξ αρχής (δηλ. το Nοέμβρη του 2009), κατά 
105 δις ε το χρέος των (τότε) περίπου 260 δις ε, έτσι ώστε να κατέβει 
στα 68,6% του AEΠ (το AEΠ ήταν τότε 226 δις ευρώ); Γιατί τάχα χρει-
άστηκαν δύο «μνημόνια» και φόρτωμα άλλων 240 δις ε χρέους 
που καλείται ο λαός να ξεπληρώσει με απίστευτες θυσίες μέσα στις 
επόμενες 3-4 δεκαετίες πρωτοφανούς λιτότητας; Γιατί η χώρα μπή-
κε σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας», ενώ υπήρχε η δυνατό-
τητα διαχείρισης του χρέους; Γιατί έπειτα από 12 χρόνια μαρτυρίων 
και δεινών, στην καλύτερη περίπτωση το ελληνικό δημόσιο χρέος 
θα πέσει στο 117%, σύμφωνα με τις προχθεσινές εκτιμήσεις του 
ΔNT, δηλ. σε χειρότερη κατάσταση από αυτή του 2009;. Eξάλλου η 
Έκθεση Προβόπουλου επιβεβαιώνει το ότι τα μέτρα θα μπορούσαν 

να αποφευχθούν αν η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου «ακολουθούσε 
διαφορετική πολιτική»(;)

Γ) Tο πολυδιαφημιζόμενο σίριαλ της «ανάπτυξης», με το οποίο 
συνδέεται η «σωτηρία της πατρίδας», παρουσιάζει τόσες και τέτοιες 
ρωγμές που είναι αδύνατον να καταλάβει κανείς τι ακριβώς δηλο-
ποιεί η έννοια της ανάπτυξης. Γιατί «ανάπτυξη» που στηρίζεται στο 
ήδη διαμορφωμένο καθεστώς εργασιακού Mεσαίωνα και στο συ-
νολικό ξεπούλημα του εναέριου, εδαφικού, υπεδάφιου και υποθα-
λάσσιου πλούτου, δεν μπορεί παρά να οδηγεί όχι στη «σωτηρία», 
μα στη διαφαινόμενη καταστροφή της χώρας. Άλλωστε από κανένα 
«Mνημόνιο» δεν προκύπτει η δημιουργία μίας εθνικής υποδομής 
στους παραγωγικούς τομείς της Bιομηχανίας (και της βαριάς και 
της εξορυκτικής εννοείται) και Γεωργίας, με προφανή αύξηση των 
θέσεων εργασίας. Oι πολυσυζητημένες AΠE είναι επενδύσεις εντά-
σεως κεφαλαίου και όχι εργασίας. Ένα φωτοβολταϊκό πάρκο λ.χ. 
εκτάσεως 200 στρεμμάτων απασχολεί το πολύ 1-2 εργαζόμενους, 
κι αυτούς με μερική απασχόληση.

Eξ άλλου η έλευση 160 Γερμανών «ειδικών» που θα αναλάβουν 
τον έλεγχο του υπουργείου Oικονομικών μαζί με τους πολύπαθους 
οργανισμούς του, καθώς και 120 Γάλλων που θα αναλάβουν το 
βαρύτατο έργο της «ανασυγκρότησης» του κράτους (έχει ξαναγί-
νει αυτό το 1947, με την «Aμερικάνικη Aποστολή» και το διαβόητο 
«Σχέδιο Mάρσαλ»), οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι θα ισχύ-
σει η λογική τού: «O πληρώνων και διατάσσων». Mε λίγα λόγια, 
τα ιμπεριαλιστικά κέντρα προνοούν για την εύρυθμη λειτουργία 
των μελλοντικών επενδύσεών τους, εάν και εφ’ όσον ελεγχθεί ο 
κρατικός μηχανισμός και μονταριστεί απόλυτα το εργασιακό καθε-
στώς στις απαιτήσεις των προτεκτόρων μας! Tο άγριο πετσόκομμα 
μισθών, μεροκάματων και συντάξεων, η εξάλειψη του κράτους-
πρόνοιας, η σύνθλιψη των εργατολαϊκών εισοδημάτων, η δημι-
ουργία αυτού του τεράστιου εφεδρικού στρατού του 1,5 εκατομμυ-
ρίου των ανέργων, αποκαλύπτει αρκετά αδρά για ποια «ανάπτυξη» 
κάνουν λόγο, η κυβέρνηση Παπαδήμου, το ΠAΣOK, η NΔ, η Kο-
μισιόν, το ΔNT και βεβαίως η ντόπια ολιγαρχία που παραμονεύ-
ει στη γωνιά της, αλώβητη από κάθε συμφορά και βαρβαρότητα, 
που συγκλονίζει τα λαϊκά στρώματα, αδιάφορη κι ανελέητη στην 
κραυγή που υψώνει η εργατική τάξη: «Φτάνει πια»! Tο νέο δάνειο 
των 130 δις ευρώ είναι βέβαιο πως θα πάει σε τοκοχρεολύσια και 
στη λεγόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και προφανώς 
ούτε ένα ευρώ δεν θα κατευθυνθεί προς την «ανάπτυξη» που περι-
γράψαμε παραπάνω, η οποία θα χτιστεί πάνω σε ξένα οικονομικά 
συμφέροντα και πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού. [Kαιμέσα σ’ 
αυτό το ζοφερό κλίμα, την ίδια ώρα που μειώνουν δραματικά τους 
μισθούς και τις συντάξεις του λαού, ΠAΣOK και NΔ επιχείρησαν να 
διαγράψουν τους ανεξόφλητους τόκους των κομματικών δανείων 
τους από τις τράπεζες και να μειώσουν το επιτόκιό τους από το 8% 
που ισχύει στο 4%! Kαι αυτό παρά το γεγονός ότι το 2011 αύξησαν 
κατά 10% και πλέον τη χρηματοδότηση στα κόμματα (από 48,8 εκα-
τομμύρια ευρώ, σε 54)!]

Kι ο λαός;
Ίσως δυσκολευτούμε να τον διακρίνουμε κάτω από τα συντρίμ-

μια των εργασιακών σχέσεων, βουλιαγμένο μέσα στη φτώχεια και 
την ανέχεια, τυλιγμένο με δεκάδες χαράτσια και φόρους, πνιγμένο 
στα χρέη, την ανεργία, την εξαθλίωση, αλυσοδεμένο με τα βαριά 
δεσμά της εξάρτησης και του ιμπεριαλισμού. Mα θα τον δούμε στα 
σίγουρα ν’ ανασταίνεται μέσα στις νέες μεγαλειώδεις κινητοποιή-
σεις που έρχονται, να σηκώνει περήφανα το ανάστημα και να βρο-
ντοφωνάζει και πάλι: «EE και ΔNT, μαύρο συνδικάτο, η Eλλάδα δεν 
είναι προτεκτοράτο». «αντιτετραδια»

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
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Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Όταν η ποινικοποίηση  
της συνδικαλιστικής δράσης 

συναντά  
τη φρονηματική δίωξη

αρχών και αυτόφωρες συλλήψεις 
σε περιπτώσεις κατάληψης 

πανεπιστημίων, η πανεπιστημιακή 
κοινότητα έγινε μάρτυρας μιας νέας 
προσπάθειας τρομοκράτησης όσων 

μάχονται μέσα από ανοιχτές και 
δημοκρατικές διαδικασίες για ένα 

δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό 
πανεπιστήμιο. 

Μετά τις κλήσεις σε προκαταρκτική 

Στα τέλη Απρίλη, λίγες μέρες 
μετά από μια ακόμα επίθεση της 

πρώην Υπουργού Παιδείας Α. 
Διαμαντοπούλου στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο και συλλήβδην 
στους πανεπιστημιακούς, με 

χυδαίους χαρακτηρισμούς, απόλυτα 
συμβατούς με το πολιτικό ύφος και 

ήθος της, καθώς και την εγκύκλιο 
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
για παρέμβαση των αστυνομικών 

Συνέντευξη με  
τον Τάκη Πολίτη  

Πρόεδρο του Ενιαίου 
Συλλόγου Διδασκόντων  

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

εξέταση του Προέδρου και των 
μελών του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, του 

Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου 
Διοικητικών Υπαλλήλων και 

φοιτητών αριστερών παρατάξεων 
στο ΑΠΘ, κλήθηκε σε προκαταρκτική 

εξέταση από την Αστυνομική 
Διεύθυνση Μαγνησίας ο Πρόεδρος 

του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Τάκης Πολίτης ως εν δυνάμει 

κατηγορούμενος για παράβαση 
του άρθρου 183 του Ποινικού 

Κώδικα  το οποίο ορίζει ότι «Όποιος 
με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή 
διεγείρει δημόσια σε απείθεια κατά 

των νόμων ή των διαταγμάτων ή 
εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της 

αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 
τριών ετών». 

Αφορμή για την κλήση σε κατάθεση 
αποτέλεσε η αυτεπάγγελτη 

παρέμβαση του εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Ιωαννίνων κ. Ευστάθιου 

Βεργώνη, στη βάση δημοσιευμάτων 
των καθεστωτικών ΜΜΕ που 

προκάλεσε η ανακοίνωση στις 
14/2/2012 της πολιτικά προσκείμενης 

στο ΠΑΣΟΚ συνδικαλιστικής 
παράταξης πανεπιστημιακών ΚΙΠΑΝ, 

η οποία δημοσίευσε ηλεκτρονικό 
μήνυμα ενημέρωσης του Τάκη 

Πολίτη προς συναδέλφους του άλλων 
πανεπιστημίων (με τα προσωπικά 

στοιχεία αποστολέα και παραληπτών), 
διανθισμένο με σενάρια συνωμοσίας 

για δήθεν ύπαρξη και δράση 
οργανωμένων βίαιων μειοψηφιών. 

Συναντήσαμε τον Τ. Πολίτη και 
συζητήσαμε μαζί του σχετικά με την 
νέα δικαστική του περιπέτεια. Πριν 

από μερικά χρόνια ο Τ. Πολίτης είχε 
παραπεμφθεί και πάλι σε δίκη για τη 

συνδικαλιστική του δράση και είχε 
αθωωθεί.
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Περί τίνος ακριβώς επρόκειτο 
αυτό το μήνυμά σας που αποτέλεσε 
αφορμή της εισαγγελικής 
παρέμβασης;
Επρόκειτο για μήνυμα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, το οποίο απηύθυνα σε συνα-
δέλφους άλλων πανεπιστημίων, σχετικά με 
απαραίτητες πρακτικές ενέργειες που είχαν 
γίνει στα πλαίσια υλοποίησης συλλογικών 
αποφάσεων που είχαν ήδη ανακοινωθεί 
ρητά, κατηγορηματικά και δημόσια.

Δηλαδή;
Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία της διοίκη-
σης της ομοσπονδίας των πανεπιστημια-
κών δασκάλων, η ΠΟΣΔΕΠ, κρατά θετική 
στάση απέναντι στον νόμο 4009, στο νέο 
Νόμο-Πλαίσιο της κας Διαμαντοπούλου, 
ο οποίος υποβαθμίζει τις σπουδές και τα 
πτυχία, διαλύει την έρευνα και τα γνωστι-
κά αντικείμενα, εισάγει με έμμεσο τρό-
πο δίδακτρα, προσδίδει επιχειρηματικό 
χαρακτήρα στη λειτουργία του δημόσιου 
Πανεπιστημίου, αλλοιώνοντας το ρόλο 
του, αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή 
του καταστροφικού Μνημονίου στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Ενιαίος Σύλλογος 
Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλί-
ας ανέλαβε την πρωτοβουλία και κάλεσε 
Συλλόγους ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων στη 
βάση της ρητής αντίθεσης στον νόμο 4009. 
Η απεύθυνση αυτή βρήκε μεγάλη ανταπό-
κριση και δημιουργήθηκε η Πανελλαδική 

Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ, μια πανελλα-
δική, οριζόντια, «από τα κάτω», δικτύωση 
Συλλόγων ΔΕΠ στην οποία -με αποφάσεις 
των οργάνων τους- συμμετέχουν 19 Σύλ-
λογοι ΔΕΠ εκπροσωπώντας την πλειονότη-
τα των Συλλόγων ΔΕΠ των πανεπιστημίων 
της χώρας. 

Η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων 
ΔΕΠ εξ αρχής τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ 
της μη εφαρμογής του Ν. 4009 μέχρι την 
απόσυρσή του, θέση στην οποία εξακολου-
θεί να εμμένει αταλάντευτα. Σε παράλληλη 
πορεία με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και 
κυρίως σε συντονισμό με τους Φοιτητικούς 
Συλλόγους και τους Συλλόγους εργαζο-
μένων στα Πανεπιστήμια, προσπάθησε 
για τη μη εφαρμογή του, και ειδικά για το 
μπλοκάρισμα και τη μη εκλογή Συμβουλί-
ων Ιδρυμάτων, των νέου τύπου οργάνων 
διοίκησης των πανεπιστημίων όπως προ-
βλέπονται από τον Ν. 4009. 

Η πολιτική θέση της Πανελλαδικής Συ-
νάντησης Συλλόγων ΔΕΠ για τη ματαίωση 
των εκλογών Συμβουλίων σε όποιο Πανε-
πιστήμιο και αν επιχειρείτο να διεξαχθούν, 
ήταν γνωστή και δημόσια διατυπωμένη 
από μήνες. Ως Πρόεδρος του Συλλόγου 
που είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για 
την συγκρότηση της Πανελλαδικής Συνά-
ντηση Συλλόγων ΔΕΠ, ήταν αυτονόητο να 
έχω έναν συντονιστικό ρόλο. Ο ρόλος μου 
αυτός με «υποχρέωνε» σε ενημερωτικά 
μηνύματα προς συναδέλφους άλλων πα-
νεπιστημίων σχετικά με πρακτικά βήματα 
που γινόντουσαν, έτσι ώστε ο δημόσια δι-
ακηρυγμένος στόχος της ματαίωσης των 
εκλογών Συμβουλίων να μπορέσει να 
υλοποιηθεί. 

Ένα τέτοιο προσωπικό ηλεκτρονικό μή-
νυμα, άγνωστο πως, έφτασε στα χέρια του 
Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ Ν. Σταυρακάκη, ο 
οποίος και το δημοσιοποίησε, με αποτέ-
λεσμα την κινητοποίηση των φιλικά προ-
σκείμενων στην κ. Διαμαντοπούλου κα-

θεστωτικών ΜΜΕ, τη δαιμονοποίηση των 
αντιδράσεων και τελικά την εισαγγελική 
παρέμβαση εις βάρος μου.

Βλέπετε μια ποιοτική αναβάθμιση 
των κατηγοριών εναντίον σας, 
σε σχέση με τις κατηγορίες που 
αντιμετωπίζουν άλλοι συνάδελφοί 
σας, που επίσης καλούνται από τους 
εισαγγελείς για την ίδια υπόθεση, 
την ματαίωση δηλ. της εκλογής 
Συμβουλίων των Πανεπιστημίων;

Ναι, πράγματι, οι συνάδελφοι που κα-
λούνται σε προκαταρκτική εξέταση από τις 
εισαγγελικές αρχές στη Θεσσαλονίκη και 
στα Γιάννενα αντιμετωπίζουν κατηγορίες 
όπως «παράνομη βία» και «διατάραξη 
κοινής ειρήνης». 

Αντίθετα το άρθρο 183 του Ποινικού Κώ-
δικα, περί «Διέγερσης», βάσει του οποίου 
κλήθηκα σε προκαταρκτική εξέταση είναι 
ένα από τα άρθρα που σύμφωνα με το πό-
ρισμα επιτροπής αναθεώρησης του Ποινι-
κού Κώδικα, υπό τον αείμνηστο καθηγητή 
Ποινικού Δικαίου Γιάννη Μανωλεδάκη, 
προτάθηκε να απαλειφθούν, χωρίς όμως 
τελικά αυτό να γίνει. Το άρθρο 183 αποτελεί 
κατάλοιπο της μετεμφυλιακής περιόδου, το 
οποίο αντιβαίνει στο νομικό πολιτισμό σύγ-
χρονου, φιλελεύθερου και δημοκρατικού 
κράτους δικαίου. 

Πρόκειται για μια ακραία μορφή ποινι-
κοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης 
και μάλιστα φρονηματική. Το συγκεκρι-
μένο άρθρο θεωρείται από τα πιο συντη-
ρητικά απομεινάρια μιας αντιδραστικής 
λογικής ηθικής ευθύνης και παρότρυνσης. 
Σημειωτέον ότι σπανίως έχει χρησιμοποι-
ηθεί και είναι η τρίτη φορά που ενεργο-
ποιείται μετά τη μεταπολίτευση. Δεν είναι 
η βαρύτητά του, αλλά ο τρόπος που ποινι-
κοποιεί το φρόνημα, το λόγο κ.λπ.

Γιατί θεωρείτε ότι δρομολογείται 
αυτού του τύπου η δίωξη  
εναντίον σας;
Νομίζω ότι ο συμβολισμός είναι πολλα-
πλός. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να θυμη-
θούμε ότι ο εν λόγω νόμος ψηφίστηκε επί 
της αρχής από 255 βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 
και ΛΑΟΣ), αλλά και ότι το 1/3 περίπου των 
άρθρων του –μεταξύ των οποίων και αυτό 
της κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύ-
λου– υπερψηφίστηκε και από τους βου-
λευτές της ΔΗΜΑΡ. 

Αυτή η μεγάλη κοινοβουλευτική ομο-
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Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παν/κή Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ:  
Ψήφισμα κατά της προσπάθειας ποινικοποίησης  

της συνδικαλιστικής δράσης
Λίγες μέρες μετά την τελευταία επίθεση της κ. Διαμαντοπούλου στο ελληνικό πανεπιστήμιο με χυδαίους χαρακτηρισμούς, απόλυτα 

συμβατούς με το πολιτικό ύφος και ήθος της, και την εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παρέμβαση των αστυνομικών 
αρχών και αυτόφωρες συλλήψεις σε περιπτώσεις κατάληψης πανεπιστημίων, η πανεπιστημιακή κοινότητα γίνεται μάρτυρας μιας 
νέας προσπάθειας τρομοκράτησης όσων μάχονται μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες για ένα δημόσιο, δωρεάν και 
δημοκρατικό πανεπιστήμιο.

Μετά τις κλήσεις σε προκαταρκτική εξέταση του Προέδρου και των μελών του ΕΣΔΕΠ, του Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και φοιτητών συγκεκριμένων παρατάξεων στο ΑΠΘ, επίσης συναδέλφου και φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 
κλήθηκε από την Εισαγγελία, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης κλήσης σε προκαταρκτική εξέταση, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου 
Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως δυνάμει κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 183 του Ποινικού Κώδικα. 
Αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε η ανακοίνωση της παράταξης «ΚΙΠΑΝ» στις 14/2/2012, η οποία δημοσίευσε ηλεκτρονικό μήνυμα ενη-
μέρωσης του Προέδρου του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς συναδέλφους (με τα προσωπικά 
στοιχεία αποστολέα και παραληπτών), «διανθισμένο» με σενάρια συνωμοσίας για δήθεν ύπαρξη και δράση οργανωμένων βίαιων 
μειοψηφιών. Η κλήση σε απολογία, μάλιστα, είχε, ως στοιχείο, έγγραφο που αναφέρονταν σε εκπροσώπους του Συλλόγου μελών 
ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Φαίνεται ότι βρισκόσαστε μπροστά στο ξεδίπλωμα μιας ενιαίας επίθεσης σε όλους τους πα-
νεπιστημιακούς χώρους.

Η λυσσαλέα και με κάθε «πρόσφορο» μέσο επίθεση δηλώνει το φόβο τους ότι ο Ν. 4009/2011 δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι 
πλέον εμφανές ότι ο συνεχής, συνεπής, μαζικός και δημοκρατικός αγώνας για την κατάργηση ενός αντισυνταγματικού, κοινωνικά 
άδικου και εκπαιδευτικά καταστροφικού νόμου οδηγεί με σταθερά βήματα στην ανατροπή του.

Η προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και η καλλιέργεια κλίματος εκφοβισμού μέσα στην προεκλογική περί-
οδο κάθε άλλο παρά έκπληξη προκαλεί. Στο πρόσωπο των διωκόμενων συναδέλφων επιχειρείται να τρομοκρατηθεί το σύνολο της 
πανεπιστημιακής κοινότητας που αγωνίζεται για την ανατροπή του Ν. 4009/2011. Θα πρέπει να γίνει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις 
πως οι διώξεις αυτές όχι μόνο δεν πτοούν το πανεπιστημιακό κίνημα, αλλά το ενδυναμώνουν. Κάθε διωκόμενος συνάδελφος, εργα-
ζόμενος, φοιτητής θα έχει τη συμπαράσταση όλων των αγωνιζόμενων δυνάμεων της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ως Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων Μελών ΔΕΠ:
 Δίνουμε έναν ανοιχτό και μαζικό αγώνα, στη βάση των αποφάσεων της συντριπτικής πλειονότητας των Συλλόγων της πανεπιστη-• 
μιακής κοινότητας, για την έμπρακτη υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού πανεπιστημίου στην υπηρεσία της 
κοινωνίας. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι την ανατροπή του αντισυνταγματικού, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της 
Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, Ν. 4009/2011. Η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί δικαίωμα, αλλά υποχρέωση της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, που απορρέει από το Άρθρο 120 του Συντάγματος.
 Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, εργαζόμενους, φοιτητές) που διώκο-• 
νται, επειδή αγωνίζονται κατά του Ν. 4009/2011, και απαιτούμε να σταματήσει αμέσως η «βιομηχανία» εισαγγελικών κλήσεων 
εναντίον των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίες επιχειρούν να ποινικοποιήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα της συνδι-
καλιστικής δράσης. 

Αθήνα, 30/4/2011

θυμία αποτελούσε τη συνήθη επωδό της 
κ. Διαμαντοπούλου, η οποία ενοχλήθηκε 
σφόδρα από τη μη εφαρμογή του νόμου 
της, του μόνου νόμου μέχρι σήμερα της 
«εποχής του μνημονίου» που δεν εφαρ-
μόστηκε. Η άποψη ότι όταν υπάρχει κοινο-
βουλευτική ομοθυμία, η κοινωνία θα πρέ-
πει να σιωπά, πολύ δε περισσότερο η καθ’ 
ύλην αρμόδια κοινωνική ομάδα θα πρέπει 
απλά να υπακούει, καταρρίφθηκε. 

Η άποψη ότι οι νόμοι θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις δυσμε-

νείς κοινωνικές επιπτώσεις τους, επίσης 
καταρρίφθηκε. 

Η δε συγκρότηση «από τα κάτω» των 
πανεπιστημιακών εκείνων δυνάμεων που 
απέτρεψαν την εφαρμογή του νόμου, συ-
μπληρώνουν τους λόγους που καθιστούν 
αυτήν την προσπάθεια, αλλά και κυρίως 
την επιτυχία της, στόχο για το σύστημα και 
την εξουσία. Η δίωξη εναντίον μου δεν συ-
νιστά πρωτίστως προσωπική δίωξη, αλλά 
δίωξη ολόκληρου του αγωνιζόμενου πα-
νεπιστημιακού κινήματος.

Και για τη συνέχεια, τι πρόκειται να 
κάνετε ως πανεπιστημιακό κίνημα;
Και με τη νέα κυβέρνηση θα συνεχίσουμε 
να δίνουμε έναν ανοιχτό και μαζικό αγώνα, 
στη βάση των αποφάσεων της συντριπτικής 
πλειονότητας των Συλλόγων της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, για την έμπρακτη 
υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν και 
δημοκρατικού πανεπιστημίου στην υπη-
ρεσία της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε τις 
κινητοποιήσεις μας μέχρι την απόσυρση 
του Ν. 4009/2011. 
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Το Σάββατο 12/5 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 11^η 
Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ με συμμετοχή εκ-
προσώπων από τους 18 Συλλόγους ΔΕΠ Πανεπιστημίων της 

χώρας, που με αποφάσεις τους συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 
Συναντήσεις.

Οι πρόσφατες εθνικές εκλογές ανέδειξαν με τον πιο εντυπωσια-
κό και ταυτόχρονα αναμφισβήτητο τρόπο την πλήρη αντίθεση της 
ελληνικής κοινωνίας στο «μονόδρομο» του Μνημονίου, τη ρητή 
άρνησή της να δεχτεί την πολιτική της ισοπέδωσης των εργασι-
ακών δικαιωμάτων, την περικοπή των μισθών, την αποκλειστι-
κή φορολόγηση των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων, που 
οδηγούν στην ανέχεια και την εξαθλίωση, που ερήμην της εφαρ-
μόζουν καθοδηγούμενες οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά τα δύο 
τελευταία χρόνια. Το εκλογικό αποτέλεσμα λειτουργεί συμπληρω-
ματικά στους κοινωνικούς αγώνες που δόθηκαν τα δύο αυτά χρό-
νια, δημιουργεί αίσθημα ελπίδας, διαψεύδει όσους μεμψιμοιρούν 
και αμφισβητούν ότι αντιλαϊκοί νόμοι και πολιτικές μπορούν να 
ανατραπούν, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα, αλλά και την 
ανάγκη συνέχισης των συλλογικών αγώνων και των κινηματι-
κών διαδικασιών. Η φαιά σκιά από την εκλογική άνοδο της ακρο-
δεξιάς καθιστά πιο επιτακτικό τον αγώνα για την υπεράσπιση του 
δημόσιου πανεπιστημίου, αφού στην ουσία πρόκειται για αγώνα 
ενάντια στην απομόρφωση της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που σε 
καταστάσεις φτώχειας και εξαθλίωσης μπορεί να δει αποξενω-
μένα από την παιδεία τμήματά της να οδηγούνται σε φαινόμενα 
κοινωνικού εκφασισμού, αλλά και πολιτικού φασισμού.

Σε ό,τι αφορά στην πολιτική στα πανεπιστήμια, η λαϊκή βούλη-
ση έδωσε το ίδιο εκκωφαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα. Η πρώην 
Υπουργός ΠΔΒΜΘ Α. Διαμαντοπούλου, η Υπουργός που κατα-
συκοφάντησε -όσο κανένας προκάτοχός της- συλλήβδην πανε-

πιστήμια και πανεπιστημιακούς, που αγνοώντας επιδεικτικά το 
Σύνταγμα δε δίστασε να εκβιάζει την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω 
της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων, που, ακόμα και όταν άλλαξε 
Υπουργείο, συνέχισε να κουνά επιτιμητικά το δάκτυλο στην πανε-
πιστημιακή κοινότητα, που είχε το θράσος με την πολιτική της να 
στείλει πανεπιστημιακούς δασκάλους σε δίκες, δεν μπόρεσε καν 
να εκλεγεί βουλευτής. Από τα τέσσερα κόμματα που με αγαστή 
συνεργασία υπερψήφισαν τον Ν.4009/2011, το νόμο που επιχει-
ρεί να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει τη μνημονιακή πολιτική στο 
χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα δύο (ΛΑΟΣ και Δημο-
κρατική Συμμαχία) έμειναν εκτός Βουλής, ενώ τα άλλα δύο (ΠΑ-
ΣΟΚ και ΝΔ) γνώρισαν τα ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά τους σε 
εθνική εκλογική διαδικασία. Η κοινωνική απονομιμοποίηση του 
Ν.4009/2011 είναι πλέον απόλυτη και δεδηλωμένη. Το πανεπιστη-
μιακό κίνημα (διδάσκοντες, φοιτητές, εργαζόμενοι), σε παράλληλη 
πορεία και με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, κατάφερε να αποτρέψει 
την εφαρμογή του νόμου, μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία που 
φαινόταν ανέφικτη λίγους μήνες νωρίτερα. Οι δικαστικές διώξεις 
που έχουν δρομολογηθεί κατά μελών της αγωνιζόμενης πανε-
πιστημιακής κοινότητας, όχι μόνο δεν κάμπτουν, αλλά αντίθετα, 
τονώνουν το φρόνημα για τη συνέχιση των αγώνων.

Την ίδια όμως ώρα τα Πανεπιστήμια αιμορραγούν: η ούτως ή 
άλλως ανεπαρκής χρηματοδότηση έχει εγκλωβιστεί στα γραφειο-
κρατικά γρανάζια του απαράδεκτου εκβιασμού που προηγήθηκε. 
Τα ακαδημαϊκά όργανα διοίκησης ολοκληρώνουν σε λίγο τη θητεία 
τους και η ανάγκη συνέχισης της διοίκησης είναι αυτονόητη. Η φοι-
τητική μέριμνα αποτελεί κενό γράμμα στο νέο θεσμικό πλαίσιο, πι-
έζοντας οικονομικά ακόμα περισσότερο την ελληνική οικογένεια. 
Παράλληλα, και παρά την αλλαγή κλίματος, οι λιγοστοί θύλακες 
υποστηρικτών της νεοφιλελεύθερης εκσυγχρονιστικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Προσπάθειες εφαρ-
μογής επί μέρους διατάξεων, αλλά και κομβικών διαδικασιών 
εναρμονισμένων με τη συνθήκη της Μπολόνια, με κύρια την «αξι-
ολόγηση», επιχειρείται να κινηθούν σε κάποια Ιδρύματα. Η σχε-
διασθείσα εξωτερική «αξιολόγηση» συνιστά απαράδεκτο εργαλείο 
κατάταξης -αλλά και συγχώνευσης ή κατάργησης- Ιδρυμάτων και 
Τμημάτων, καθώς συνδέεται τόσο με τη χρηματοδότηση όσο και με 
τη δυνατότητα ανάληψης των έστω και λίγων μη εκπορευόμενων 
από την αγορά ερευνητικών προγραμμάτων, όπως και με την προ-
κήρυξη και λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ενώ παράλληλα διαφοροποιεί την αξία πτυχίων ομοειδών Τμημά-
των. Η 11η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ απαιτεί:

• μετά την ουσιαστική, με τη μη εφαρμογή του, και τη νομοθετι-
κή κατάργηση του Ν.4009/2011, 

• την άμεση και επαρκή χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, 
• την εκλογή οργάνων διοίκησης από όλη την πανεπιστημιακή 

κοινότητα με βάση τα προ του Ν.4009/2011 ισχύοντα, 
• την παύση κάθε προσπάθειας εφαρμογής διατάξεων που 

συνάδουν με την πολιτική που ξεκάθαρα καταδικάστηκε από τον 
ελληνικό λαό, 

• τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ,
• την έναρξη διαλόγου για θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου με 

βάση το δημοκρατικό, δωρεάν, δημόσιο και ακαδημαϊκό χαρα-
κτήρα του ελληνικού Πανεπιστημίου,

• την άμεση παύση των για συνδικαλιστικούς και φρονηματι-
κούς λόγους δικαστικών διώξεων κατά μελών της πανεπιστημια-
κής κοινότητας (ΑΠΘ, Θεσσαλία, Κρήτη),

• και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων σε όλα τα Ιδρύματα να 
συγκαλέσουν ΓΣ και να υιοθετήσουν τα παραπάνω σημεία.

Αθήνα, 14/5/2012

Να καταργηθεί  
ο νόμος 4009/2011 για 

την ανώτατη εκπαίδευση

11η Πανελλαδική Συνάντηση 
Συλλόγων ΔΕΠ
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Πόλεμος του ’40, Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση κι έπει-
τα, αντί για δουλειά και ανασυγκρότηση, ο αδελφοκτόνος 
και αλληλοσπαρακτικός εμφύλιος πόλεμος που στα δίσεκτα 

χρόνια του όλοι γνωρίζουμε, αν και δε λείπουν εκείνοι που ακόμη 
δε θέλουν να το παραδεχτούν παραποιώντας σκόπιμα την ιστορία, 
ότι άνθρωποι κυνηγήθηκαν ανελέητα, βασανίστηκαν απάνθρωπα 
και στερήθηκαν τα ύψιστα αγαθά της ελευθερίας αλλά και της ίδιας 
τους της ζωής. Χρόνια και χρόνια το δηλητήριο του μίσους πότιζε, 
και σε αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζει να ποτίζει, τις σχέσεις των 
Ελλήνων και ο απλός λαός πληρώνει πάντα το δυσβάσταχτο τίμη-
μα. Ένα από τα μέρη της χώρας μας που βάφτηκε με αίμα είναι και 
η Αίγινα. Στις Φυλακές, στον Τούρλο, στη μάντρα της Αγίας Ειρήνης 
έμειναν ανεξίτηλα τα σημάδια των κλεμμένων ζωών.

 Μέσα από την επίμονη ενασχόλησή μου με την τοπική ιστορία του 
νησιού έφτασα στην τραγική αυτή περίοδο και βρήκα πολλά πράγ-
ματα που με συγκίνησαν. Μεταξύ άλλων ανακάλυψα το εξαντλημέ-
νο πλέον βιβλίο - πολύτιμη μαρτυρία του θανατοποινίτη, μετέπειτα 
εκδότη, Κώστα Καπόπουλου, που χάθηκε σχετικά πρόσφατα και 
έχει τον τίτλο  «Αναμέναμε το θάνατο». Μέσα στις συγκλονιστικές 
σελίδες του υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα πρόσωπο που 
θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας.  Ο συγγραφέας, εκτός των άλλων 
σημαντικότατων στοιχείων που παραθέτει, έχει γράψει ένα ιδιαίτερο 
κείμενο για το φίλο του Κώστα Γιαννόπουλο (εικ. 1), ζητώντας συγ-
γνώμη από τους αναγνώστες του για την ιδιαίτερη μεταχείριση που 
του επεφύλαξε και συμπληρώνοντας μιαν άποψη που με βρίσκει 
απόλυτα σύμφωνη: «Όταν πεθαίνει ένας ποιητής ο ήλιος σκοτεινιά-
ζει».1 Ουσιαστικά έτσι ο συγγραφέας απολογείται νοερά στο χαμένο 
σύντροφο και φίλο του για ένα λόγο που θα δούμε παρακάτω. Αλλά 
ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στις 18 Ιουνίου 1946 ψηφί-
στηκε από τη Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων το περίφημο 
Γ΄ Ψήφισμα που είχε κατατεθεί ως σχέδιο από τον υπουργό Σπύ-
ρο Θεοτόκη στις 6 Ιουνίου και ουσιαστικά έθετε την Αριστερά εκτός 
νόμου.2 Στη συνέχεια όσο μάνιαζε ο εμφύλιος τόσο «αγρίευαν» οι 
νόμοι, τόσο αυστηροποιούνταν οι διατάξεις και τα μέτρα. 

1.  Καπόπουλος Κώστας, Αναμέναμε το θάνατο (Αίγινα 1947 – 49), εκδ. Κ. 
Καπόπουλος, Αθήνα 1989, σ. 113.

2.  Βλ. Μ Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946 
– 1949, εκδ. Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005, σ. 156 – 165. 

Το 1947 υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας (κυβέρνηση συνα-
σπισμού Σοφούλη – Τσαλδάρη) ανέλαβε ο πολλά υποσχόμενος, 
σύμφωνα με το κείμενο της σύνταξης του ’’Κήρυκος της Αιγίνης’’,3 
Αιγινήτης στην καταγωγή Χρήστος Λαδάς (εικ. 2). Ενώ στα 1925 
ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε. 
περί εσχάτης προδοσίας που έγινε για τη θέση που είχε εκφράσει 
το κόμμα για το μακεδονικό ζήτημα, στην πορεία μετεξελίχθηκε σε 
άγριο διώκτη του. Το 1947 εισηγήθηκε το ΛΖ’ ψήφισμα που προ-
έβλεπε μαζική στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων «αντε-
θνικώς δρώντων στο εξωτερικό»,4 καθώς και τον ανθρωποβόρο5 
Α.Ν. 509 «Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύμα-
τος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών 
των πολιτών». Έπειτα απ’ αυτά άρχισαν απίστευτοι διωγμοί και 
μαζικές εκτελέσεις που τα επόμενα δύο χρόνια (1947 – 48) πή-
ραν διαστάσεις χιονοστιβάδας. Ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης 
περηφανευόταν για τις προγραφές που είχε κάνει εναντίον των 
δημοσίων υπαλλήλων.6 Να σκεφτεί κανείς ότι ενώ στα 1946 είχαν 
καταδικαστεί σε θάνατο 116 αντάρτες, στα 1947 ανέβηκαν στους 
688 και μόνο κατά το α’ εξάμηνο του 1948 καταδικάστηκαν στην 
ίδια ποινή 1.547 άτομα. 7

Δεν ήταν λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνθρωπος 
προκάλεσε μίση που οδήγησαν κάποιους στα άκρα. Έτσι την Πρωτο-
μαγιά (Μεγάλο Σάββατο) του 1948 έξω από την εκκλησία του Αγ. Γε-
ωργίου, στην πλατεία Καρύτση, όπου είχε πάει για να παρακολουθήσει 
τη λειτουργία, βρέθηκε αντιμέτωπος με το νεαρό εργάτη Ευστράτιο 
Μουτσογιάννη που τον τραυμάτισε θανάσιμα, πετώντας χειροβομβί-
δα στο πίσω μέρος του υπουργικού αυτοκινήτου. Στη συμπλοκή που 
ακολούθησε σκοτώθηκε ο αστυνομικός Αθανάσιος Πινακούλιας και 
ο δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη. Ο υπουργός εξέπνευσε στο 
νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός στις 10.30 μ.μ., το ίδιο  βράδυ. 

3.  Μηνιαία εφημερίς, ‘‘Ο Κήρυξ της Αιγίνης’’, τόμος Α’, Νοέμβριος 1947, 
αριθμ. Φύλλου 10, σ. 2. 

4.  Μπενάς Τάκης, Εκτελέσεις στην Αίγινα, από το Ελευθεροτυπία – Ε-Ιστορικά: 
Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, σ. 126.

5.  Πηγαδάς Νίκος: Αίγινα… κάθε κελί σελίδα ιστορίας, εκδ. Το ποντίκι, Αθήνα 
2005, σ. 133.

6.  Πηγαδάς Νίκος, ό.π., σ. 135.
7.  Μπενάς Τάκης, ό.π., σ. 128.

κώστας γιαννόπουλος: 
ο νεαρός ποιητής 

που εκτελέστηκε… δύο φορές
Z γράφει η Άννα Ρόδη

Το κείμενο αφιερώνεται σ’ όλους όσους αγωνίζονται ακόμη  
και σε τούτη την τόσο δύσκολη συγκυρία,  

χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή και ανεξαρτήτως κόστους,  
για τη λευτεριά και την αξιοπρέπεια του λαού μας.
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Αυτή η δολοφονία έδωσε την αφορμή να ακολουθήσει λουτρό 
αίματος για τους κρατουμένους των Φυλακών της επικράτειας που 
οι πιο πολλοί είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για αδικήματα προ του 
1946 στα στημένα δικαστήρια του εμφυλίου.8 Οχτώ εμπλεκόμενοι 
στην υπόθεση, που κρίθηκαν ένοχοι, καταδικάστηκαν σε θάνατο. 
Οι έξι απ’ αυτούς εκτελέστηκαν στου Γουδή, μαζί τους και ο Ορέ-
στης Μακρίδης που είχε συλληφθεί ένα μήνα πριν τη δολοφονία 
(!!!). Το παράδοξο και συνάμα τραγικό όμως για τους μετέπειτα 
εκτελεσθέντες – έγκλειστους των Φυλακών του πογκρόμ και τους 
οικείους τους είναι ότι ο άμεσος αυτουργός Μουτσογιάννης και ο 

8.  Βλ. Πηγαδάς Νίκος, ό.π., σ. 182 και γενικά για τον τρόπο που λειτουργούσε 
η Δικαιοσύνη τότε στο Δελαπόρτας Παύλος, Το Σημειωματάριο ενός Πιλά-
του, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1980. 

συνεργάτης του Διον. Καμπανίδης δεν εκτελέστηκαν, γιατί… επέ-
δειξαν ειλικρινή μεταμέλεια και αποκήρυξαν το κομμουνιστικό 
κόμμα και τη δράση του (!!!).9   

Ο Κώστας Ρέντης που αντικατέστησε το Λαδά στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης έβγαλε από τα συρτάρια που ο προκάτοχός του τις 
κρατούσε κλειδωμένες, 154 δικογραφίες θανατοποινιτών και 
μέσα σε μια μέρα διέταξε την άμεση εκτέλεσή τους (!!!). Όλοι τους 
είχαν καταδικαστεί πριν από τον Εμφύλιο, 1945-46.10 Ο Πηγαδάς, 
που προέβη σε μια εμπεριστατωμένη έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο 
Αίγινας και αλλού, κάνει λόγο και παραθέτει σχετικούς καταλό-
γους για 20 + 19 κρατούμενους των Φυλακών της Αίγινας που 
εκτελέστηκαν κατά την 6η/5 και κατά την 7η/5/1948 αντίστοιχα. Οι 
εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στη μάντρα του νεκροταφείου της 
Αγίας Ειρήνης, πολύ κοντά στις Φυλακές. Πρώτο στη λίστα αυτής 
τη δεύτερης πράξης του δράματος παρουσιάζεται το όνομα του 
λοχαγού του ΕΛΑΣ και φοιτητή της Νομικής Κώστα Γιαννόπουλου 
ή Γκινόπουλου, όπως αναφέρεται σε κάποια από τα χαρτιά που 
τον αφορούν, του Παναγιώτη και της Βασιλικής, κάτοικου Αθήνας, 
Πολυγώνου 108 που ήταν καταδικασμένος σε θάνατο από το δι-
καστήριο Συνέδρων Αθηνών στις 23/12.7.46 για «φόνους», όπως 
άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι. Τότε δεν ήταν ακόμη σε ισχύ ο Α.Ν. 
509 αλλά με την κατηγορία της «ληστείας μετά φόνου» δίκαζαν 
πολιτικούς κρατούμενους που είχαν σκοτώσει αντιπάλους στη 
μάχη σε ποινικά δικαστήρια.11

Ο Γιαννόπουλος γεννήθηκε στις 23 του Σεπτέμβρη του 1923 
στην Αθήνα από εργατική οικογένεια. Τέλειωσε το Δημοτικό και 
το Γυμνάσιο και έπειτα μπήκε στη Νομική σχολή. Συμμετείχε 
ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Ο πατέρας αυτού του νέου, καθώς 
λεγόταν, φέρεται να είχε πολεμήσει με τον Αβέρωφ και να είχαν 
αιχμαλωτιστεί μαζί από τους Ιταλούς.12 Έτσι ο Λαδάς κρατούσε τη 
δικογραφία του στο συρτάρι και η ποινή του δεν εκτελείτο. Με το 
βίαιο όμως θάνατο του τελευταίου, τα πράγματα άλλαξαν και το 
τέλος για το νεαρό άντρα και πολλούς συντρόφους του έφτασε. Οι 
κυβερνήσεις πήραν τη σκυτάλη από τους Γερμανούς και θα συνέ-
χιζαν για αρκετό καιρό ακόμη να δίνουν παραστάσεις ναζιστικής 
θηριωδίας στον πολύπαθο τόπο.

Μολονότι οι άνωθεν υπεύθυνοι του σωφρονιστικού συστήμα-
τος απαγόρευαν το χαρτί, τα βιβλία και τα μολύβια, αυτά… τρύ-
πωναν στη Φυλακή της Αίγινας, όπως και η ελπίδα στις καρδιές 
των ανθρώπων ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Σύμφωνα 
άλλωστε με τον Καπόπουλο «και κανόνι μπορούσες να περάσεις 
στο χώρο αυτόν, αν διέθετες τα ανάλογα χρήματα».13  Ο νεαρός 
ποιητής αποτύπωνε με πάθος τα όνειρα, τις ελπίδες και τις ιδέες 
του πάνω στο χαρτί, στο παράνομο τούτο είδος, το τόσο επικίνδυνο 
για κάθε ανελεύθερο και ολοκληρωτικό καθεστώς. Κάποτε όμως 
έφτασε το τέλος, πάνω στο άνθος της νιότης του.

Βγήκε ξινό το γλέντι της πασχαλινής πρωτομαγιάς που είχε οργα-
νωθεί από τους κρατούμενους με χασάπικο και χορωδίες. Το βράδυ 
της 5ης Μάη είχαν ήδη ανακοινωθεί τα ονόματα των κρατουμένων 
που θα εκτελούνταν και, πριν αρχίσουν οι συνηθισμένοι αποχαιρε-
τισμοί και τα «γεια σας αδέρφια» και οδηγηθούν στην απομόνωση, 
εκείνος, γνωρίζοντας ότι σύντομα θα πεθάνει, έτρεξε στο φίλο του 
τον Καπόπουλο και του έβαλε στη χούφτα κάμποσα χαρτιά. «Παρ’ 

9.  Πηγαδάς Νίκος, ό.π., σ. 179.
10.  Μπενάς Τάκης, ό.π., σ. 117 – 124
11.  Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Ν. Πηγαδά σχετικά με αυτού 

του είδους τις κατηγορίες και τις καταδίκες, όπως τη διατυπώνει ο ίδιος στη 
σημείωση κάτω απ’ τον κατάλογο των εκτελεσθέντων, ό.π., σ. 182. 

12.  Καπόπουλος Κώστας, ό.π., σ. 113.
13.  Ό.π., σ. 112.
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τα» του είπε «είναι ο νους και 
η καρδιά μου, τα όνειρά μας. 
Προσπάθησε να τα σώσεις». 
Ήταν φυσικά τα ποιήματά του. 
Αφού φιλήθηκαν απεγνωσμέ-
να μέσα από τα σίδερα, το 25/
χρονο παλικάρι έφυγε για το 
δρόμο χωρίς επιστροφή, αφή-
νοντας στο σύντροφό του μια 
βαριά κληρονομιά που έκανε 
ό,τι μπορούσε για να τη δια-
φυλάξει.

Συγκεκριμένα πήρε μια 
κούτα από γάλα Βλάχας και 
άνοιξε τα «φτερά» της, στο κέ-
ντρο τους έκανε μια χαρακιά 
και απ’ αυτήν σ’ όλο το μά-
κρος και το πλάτος τους άρ-
χισε να παραχώνει ένα – ένα 
τα ποιήματα, έπειτα σφράγισε 
τα ανοίγματα με κόλλα και για 
περισσότερη ασφάλεια κάλυ-

ψε ολόκληρο του κουτί με χοντρό μπλε χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο 
έφτιαξε ένα ντουλάπι για τα ατομικά του είδη, πράγμα που έκαναν 
κι άλλοι έγκλειστοι και όπως αναφέρει το «ντουλαπάκι» αυτό με 
την κρύπτη που φύλαγε την «καρδιά» του φίλου του, έμελλε να 
κρεμαστεί σε τρεις θαλάμους στους οποίους χρειάστηκε να μετα-
φερθεί ο ίδιος και διασώθηκε ακόμα και σε μια αλλαγή ακτίνας. 
Ωστόσο σε κάποιον από τους ξαφνικούς ελέγχους στις αρχές του 
Σεπτέμβρη του ’48 ο αρχιφύλακας Κρινής, που διέταξε την κατά-
σχεση όλων των χαρτοκιβωτίων προς καύση, τον ανάγκασε, παρ’ 
όλες τις αντιδράσεις του, να το παραδώσει. Ατύχησε και έκλαψε 
πικρά για τη μεγάλη απώλεια. Η οργή και η αγανάκτηση τον φέρ-
νει στο σημείο στο βιβλίο του να απευθύνει στο…  όργανο της 
τάξης ένα δριμύτατο κατηγορώ γεμάτο συναισθηματική φόρτιση 
που φθάνει στην υπερβολή, γιατί «έκαψε το έργο ενός ποιητή» και 
επειδή, καθώς λέει, «… τα σκοτωμένα παιδιά ξαναγεννιούνται, 
τα σκοτωμένα ποιήματα είναι παντοτινή απώλεια για την ανθρω-
πότητα». Δυστυχώς ο Καπόπουλος δεν είχε μόνο αυτή την ατυχία. 
Εκείνα τα χρόνια στην Αίγινα παρακολουθούσε τα φιλοσοφικά 
μαθήματα του μεγάλου παιδαγωγού Μιχάλη Παπαμαύρου και 
τα κατέγραφε με λεπτό πενάκι σινικής μελάνης και πυκνή γραφή 
σε τσιγαρόχαρτο. Προσπάθησε να τα διαφυλάξει, τυλίγοντάς τα σε 
χρυσόχαρτο και τοποθετώντας τα μέσα σ’ ένα σαπούνι. Τα κατάφε-
ρε να τα γλιτώσει από πολλούς ελέγχους μέχρι το 1949 που ο ίδιος 
μετήχθη στις Φυλακές του Ιντζεδίν στην Κρήτη. Από κει και πέρα 
χάθηκαν τα ίχνη και αυτού του «θησαυρού».14 

Ο νεαρός λοιπόν ποιητής, που το 1943 είχε γράψει και το συγκλο-
νιστικό Ύμνο της ΕΠΟΝ («Με τη χρυσή της νιότης πανοπλία…»), 
εκτελέστηκε δύο φορές, μια από τις ριπές των όπλων και μια με 
την κατάσχεση και καταστροφή του έργου του. Αλλά, έστω κι έτσι, 
«ο ήλιος ήταν σύμμαχός του».15 Στο πειθαρχείο, τον επιλεγόμενο 
για ευνόητους λόγους «Γολγοθά», οδηγήθηκε στις 5 Μαΐου, την 
προπαραμονή της εκτέλεσής του, κι εκεί πρόλαβε να γράψει ένα 
ακόμη ποίημα. Έπειτα βγήκε για να συναντήσει το θάνατο και οι 

14.  Ό.π., σ. 114 – 115.
15.  Ο στίχος, στον οποίο έχει γίνει μια μικρή αλλαγή, είναι δανεισμένος από 

το ποίημα του Δημήτρη Ραβάνη – Ρεντή «Κρατήστε ως το πρωί» που γρά-
φτηκε για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, από την ιστοσελίδα http://www.
matia.gr 

συγκρατούμενοι του έσπευσαν να περισώσουν από τα βέβηλα χέ-
ρια τούτο το μικρό κομμάτι της ψυχής του και να το διώξουν αμέ-
σως μακριά από τον επικίνδυνο χώρο. Ο Καπόπουλος ισχυρίζεται 
ότι ήταν ο πρώτος που πήρε στα χέρια του το μικρό κακογραμμένο 
με μολύβι φάμπερ χαρτί και ότι έκανε την πρώτη αντιγραφή και 
κάποιες πολύ μικρές διορθώσεις. Διάβασα ολόκληρο το βιβλίο του 
και απ’ όσο μπόρεσα να ελέγξω και να διασταυρώσω, μέσω της 
ερευνάς μου στο Ιστορικό Αρχείο Αίγινας (δείτε τα έγγραφα των 
εικόνων 4, 5 που πρόεκυψαν απ’ αυτήν και αφορούν τον ποιητή), 
δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τα γραφόμενά του. 

Το ποίημα λοιπόν που εκείνος υποστηρίζει ότι γράφτηκε στο 
απομονωτήριο της Αίγινας, γλίτωσε από τις καταιγίδες των καιρών 
και ξεχειλίζει από λεβεντιά και θάρρος. Το 1976 μάλιστα συμπερι-
λήφθηκε στην ποιητική συλλογή με τα εναπομείναντα ποιήματα 
του Κώστα Γιαννόπουλου «Ένα ηρωικό ματωμένο τραγούδι» από 
τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή και είναι το ακόλουθο:
Από την απομόνωση
Αδέρφια μου, κι αν έφτασε η στερνή μας ώρα
στον ολάνοιχτο μας δρόμο,
Αδέρφια μου, είν’ ολότελα δική μας η νίκη,
σαν νικήσουμε τον τρόμο κάθε θανάτου.
Πάνω και κάτω, να σ’ όλη την Ελλάδα αστροπελέκι
κι η νικητήρια ιαχή των αδερφιών μου
που υψώνεται το φλάμπουρο – ντουφέκι, 
να σιγοντάρει το τραγούδι το δικό μου.
Τούτη τη νύχτα μες στο βρώμικο κελί μου,
προσμένουμε εγώ κι οι αδερφοί μου
το θάνατο, που προσοχή μπροστά μας στέκει.
Αστραπομάτα η Λευτεριά μας παραστέκει
κι είμαστε ένα εμείς και κείνη.
Τ’ όνειρό μου. 

Με τον Καπόπουλο συμφωνεί και ο Τάκης Μπενάς, που υπήρξε 
κρατούμενος στις Φυλακές της Αίγινας εκείνα τα χρόνια, χρησιμο-
ποιώντας όμως ως πηγή του και πάλι το «Αναμέναμε το θάνατο».16

Από την άλλη μεριά ο Ριζοσπάστης και κάποιες άλλες πηγές, 
κυρίως από το διαδίκτυο,17 αναφέρουν πώς το ποίημα που γρά-
φτηκε στο κελί της απομόνωσης δεν είναι αυτό αλλά το «Τελευταίο 
τραγούδι». Το μπέρδεμα πιθανότατα να προέκυψε λόγω τόσο των 
συναφών με την περίσταση τίτλων όσο και του περιεχομένου των 
δύο ποιημάτων που κι αυτό ταιριάζει με τη συγκυρία. Η αλήθεια 
είναι επίσης ότι το «Τελευταίο τραγούδι» έχει στοιχεία θούριου που 
ταιριάζει περισσότερο σε ποίημα – παρακαταθήκη σε συντρόφους 
και συναγωνιστές. Δυστυχώς όμως από τα στοιχεία που έχω στη 
διάθεσή μου δε μπορώ να συμπεράνω με ασφάλεια ποιος έχει 
δίκιο. Όπως και να είναι τα πράγματα και τα δυο ποιήματα είναι 
συγκλονιστικά και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν κάλλιστα να 
έχουν γραφτεί εκείνη την άγρια νύχτα του ’48. Παραθέτω λοιπόν 
και αυτό το ποίημα, που το τελευταίο δίστιχο απόσπασμά του εί-
ναι χαραγμένο στο Μνημείο των Εκτελεσθέντων στο νεκροταφείο 
της Αίγινας (εικ. 6, 7) και θεωρείται συνέχεια του ύμνου της ΕΠΟΝ 
(που  γράφτηκε το 1943):

16.  Μπενάς Τάκης, ό.π., σ. 121.
17.  Βλ. http://www1.rizospastis.gr, http://www.ilioupolisonline.gr, κ.ά..
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Πρωί! Το πρώτο μήνυμα: τ’ ορνίθι, νάτο! λάλησε.
Κι απ’ τις καρδιές ροδίνισε το φως. Η νύχτα πάει. 
αν πέπλο αχνό το σύννεφο στους ουρανούς εκύλησε 
μαύρο και πίσω ολόχαρη η αυγούλα ροδοσκάει...
Του ήλιου το φως δε φαίνεται ακόμα στον ορίζοντα. 
Μα θα φανεί. Αδέρφια μου, το ρόδισμα θα δούμε
μόνο της αυγής, που ξέφυγε από τα νέφη τα μουντά. 
Μονάχα αυγή. Του ήλιου το φως εμείς δε θα χαρούμε.
Άκου... Μακριά αντιλάλησε το πρωινό εγερτήριο,
σα σάλπισμα που απ’ την καρδιά της γης μας λες χουμάει, 
και σε καλεί στο πάλαιμα σε μέγα θυσιαστήριο. 
Και να η ζωή, και μέσα σου κόσμους τρανούς ξυπνάει.
Ξυπνάει ο νους, ξυπνάει η καρδιά κι όλα μαζί μου ξύπνησαν, 
κι αλαφρωμένα κι άγρια μεσ’ στη φωτιά χυθήκαν, 
και της ζωής το νόημα με μιας εκεί κοινώνησαν. 
Τ’ ώριο κρασί, το αψύ κρασί, στερνή βολά γευτήκαν, 
σαν άτια που τους χείμαρρους του αίματος μυρίσανε
κι άγρια και πολεμόχαρα ορθοπηδούν στη βιά των.

Έτσι οι καρδιές φτερώθηκαν και κατά μπρος χυμήσανε 
μ’ άγρια κραυγή, τραχιά κραυγή ενάντια των θανάτων. 
Αγρία κραυγή σα βόγγημα του σίφουνα η κραυγή μας
έσυρε τη μακρόσυρτη φωτιά της και στη γη μας.
Αδέρφια, μπρος να σύρουμε τρανό χορό πασίχαρο, 
που πρώτες - πρώτες χόρεψαν οι κόρες του Ζαλόγγου, 
κι αν πέρασε τόσος καιρός, ν’ ακούω το βήμα τους θαρρώ 
στ’ αγέρα τα στενάγματα, στο βόγγημα του λόγγου. 
Διάπλατα, νιότη, τίναξε φτερά και σήκωσέ μας, 
τέτοιοι ουρανοί, βαθιοί ουρανοί, δεν είδαμε ποτέ μας.
Ω τώρα πια δεν είμαστε οι ανήμποροι κι αδύναμοι
κι ούτε ένα σφίξιμο κανείς δε νιώθει στην καρδιά του. 
Γυρτός κανείς, δειλός κανείς, μονάχα ψηλομέτωποι, 
αγέρωχοι ανοίγουμε τα κάστρα του θανάτου.
Κι έτσι σεμνοί κι αγέρωχοι με μια καρδιά και δύναμη
τα κάστρα του γκρεμίσαμε και σαν αητοί περνάμε. 
Κι αφού στη φλόγα λιώσαμε κι όλοι μας σβήσαν οι καημοί, 
να, με τον ίδιο θάνατο, το θάνατο πατάμε.

Το 1948 εκτελέστηκαν 72 κατάδικοι των Φυλακών της Αίγινας.18 
Ο ποιητής και οι δεκαοχτώ σύντροφοί του, αποχαιρέτησαν τους 
συγκρατούμενούς τους, φεύγοντας για το πειθαρχείο, με λόγους 
και χορούς και εκτελέστηκαν διά τουφεκισμού στη ματωμένη 
μάντρα του νεκροταφείου της Αγίας Ειρήνης στις 7/5/48 (βλ. ληξι-
αρχική πράξη θανάτου του στην εικ. 8). Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του πατέρα του στο Βασίλη Λιογκάρη τα τελευταία του λόγια ήταν: 
«Αδέλφια νεολαίοι, ψηλά τη σημαία τ’ αγώνα. Ζήτω ο Ελληνικός 

18.  Πηγαδάς, σ. 165.
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Πηγέσ-Βιβλιογραφία-Ιστοσελίδες

Λαός. Ζήτω οι φυλακισμένοι αγωνιστές. Ζήτω η Λευτεριά».19 Ενώ 
ο φόβος του θανάτου ευτελίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, η αξιοπρέ-
πεια και η βαθιά πίστη στα ιδανικά ακόμη και απέναντι στο εκτελε-
στικό απόσπασμα την εξυψώνει σε άλλες σφαίρες που ξεπερνούν 
τα πεπερασμένα μας όρια. Ο νεαρός ποιητής και στοχαστής το 
απέδειξε περίτρανα τόσο με τη στάση του απέναντι στη ζωή και το 
θάνατο όσο και με έργο του, το υπάρχον και το αδικοχαμένο.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι στο 3ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεο-
λαίας και Φοιτητών που διεξήχθη στις 5 – 15 Αυγούστου του 1951 
στο Βερολίνο πήρε το πρώτο βραβείο για την ποιητική τριλογία: «Το 
τελευταίο τραγούδι», «Νύχτες», «Από την απομόνωση», με κριτές 
τον Πάμπλο Νερούντα (που εκπροσωπούσε τη Χιλή και υπήρξε 
πρόεδρος της επιτροπής), τον Ναζίμ Χικμέτ (εκπρόσωπο της Τουρ-
κίας), τον Πωλ Ελυάρ (εκπρόσωπο της Γαλλίας), κ.ά.. Η τιμητική 
διάκριση έγραφε: «Νικητής του ΙΙΙ Παγκόσμιου Φεστιβάλ της Νεο-
λαίας και των  Φοιτητών για την Ειρήνη στο αγώνισμα «Ποιήματα 
- Διηγήματα», Κώστας Γιαννόπουλος – Ελλάδα».20 Όμως δυστυ-
χώς δεν ήταν εκεί, για να το παραλάβει το βραβείο του.  

19.  Βλ. Λιογκάρης Βασίλης, Κώστας Γιαννόπουλος, εφημ. Ριζοσπάστης, Σάβ-
βατο 28 Νοεμβρίου 1998, σ. 36.

20.  Βλ. Κηπουρός Δημήτρης, Αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννόπουλο, , εφημ. 
Ριζοσπάστης, Κυριακή 29 Νοέμβρη 1998, σ. 29.

Μια αξέχαστη χρονιά  
για την Α’ Λυκείου

Η φετινή σχολική χρονιά θα μείνει 
αξέχαστη στην Α’ Λυκείου. Μια χρο-
νιά που ξεκίνησε με άγχος και αγω-

νία κυρίως για τους μαθητές που εκτός από 
τη μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον αλλά 
και μορφωτικό επίπεδο είχαν να αντιμε-
τωπίσουν τη διαφαινόμενη νέα πρόταση 
του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή 
στο Πανεπιστήμιο.

Βέβαια όλα αυτά οι γονείς οι μαθητές 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί τα πληροφορού-
νταν από τις εφημερίδες και το διαδίκτυο 
γιατί έως τον Οκτώβριο κανείς δεν είχε 
καταλάβει ούτε γνώριζε το νέο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα ούτε τη σημασία της βαθμολο-
γίας της Α’ Λυκείου στην τελική βαθμολο-
γία του Λυκείου.

Το υπουργείο Παιδείας είχε δείξει δείγ-
ματα προχειρότητας, αιφνιδιασμού και 
εμπαιγμού προς τους εκπαιδευτικούς ήδη 
από τη χρονιά 2009-2010 με τις περικο-
πές στις δαπάνες, τις συγχωνεύσεις και τις 
καταργήσεις σχολικών μονάδων αλλά η 
σχολική χρονιά 2011-2012 υπήρξε το απο-
κορύφωμα.

Οι κακοί οιωνοί φάνηκαν αμέσως με την 
παντελή έλλειψη των σχολικών βιβλίων. 
Ακόμη και αν παραδεχτούμε ότι τα περισ-

ένας απολογισμός  
του καταστροφικού για 

την εκπαίδευση σχολικού 
έτους 2011-2012
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αίθουσες κακήν κακώς κατά τον Δεκέμ-
βριο είναι απαράδεκτο οι μαθητές της Α’ 
Λυκείου να διδάσκονται όλη τη σχολική 
χρονιά λογοτεχνία από φωτοτυπίες και 
μάλιστα να προτείνεται και νέο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα.

Και η προχειρότητα ήτοι ανικανότητα 
δεν σταματάει εδώ. Δημοσιεύονται αρχές 
Νοεμβρίου αιφνιδιαστικά επίσημες εγκύ-
κλιοι για τα μαθήματα Νεοελληνική Λογο-
τεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα και Αρχαία 
Ελληνική Λογοτεχνία σε ένα νεφελώδες 
τοπίο οδηγιών όπου κανείς δεν ήξερε τι 
πρέπει να διδάξει και πώς. 

Προτείνονται βεβιασμένα πρωτάκουστες 
και το λιγότερο διφορούμενες διδακτικές 
προσεγγίσεις στα γλωσσικά μαθήματα 
χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. 
Θεσπίζεται για παράδειγμα μια νέα θεμα-
τική επιλογή λογοτεχνικών κειμένων που 
παρασάγγας απείχε από τις φωτοτυπίες 
του σχολικού βιβλίου που χρησιμοποιού-
σαν έως τότε οι μαθητές. Στα Αρχαία Ελλη-
νικά της ίδιας τάξης οι μαθητές ακούν πώς 
η μετάφραση και το συντακτικό περνούν 
ξαφνικά σε δεύτερη μοίρα ενώ και στη 
Γλώσσα οι γνωστοί φωστήρες θεσπίζουν 
την κατάργηση της Περίληψης.

Βέβαια, όπως λέει και το τραγούδι «όλα 
τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μέ-
νουν», καθόσον διατυμπανίζεται ότι μειώ-
νονται τα γνωστικά αντικείμενα, ωστόσο, 
απλά καθιερώνεται το μάθημα «Ελληνική 
Γλώσσα» που βαθμολογείται με τον μέσο 
όρο των βαθμών των αρχαίων και νέων 
ελληνικών. Νέα ήθη, ανατροπές στη διδα-
κτική παράδοση δεκαετιών λες και ο τίτλος 
έφταιγε για την έλλειψη ενδιαφέροντος 
προς το μάθημα Των Αρχαίων Ελληνικών. 

Τα σχολικά βιβλία με τις λογοτεχνίζουσες 
και στο περίπου μεταφράσεις των αρχαί-
ων κειμένων, έχουν φτάσει κανονικά και 
συμπληρώνουν τη νέα προσέγγιση που 
απογυμνώνει τα κείμενα από την πολιτι-
σμική και γλωσσική τους υπόσταση και τα 
μετατρέπει σε ρητορικές εκθέσεις θέσεων 
και γεγονότων.

Η ερευνητική εργασία (Project)
Στο ίδιο μήκος κύματος αοριστίας και 
προχειρότητας το νέο αντικείμενο «Ερευ-
νητική Εργασία- Project» που αιφνιδιάζει 
τους περισσότερους διδάσκοντες αφού 
μόνο «λίγοι και εκλεκτοί» είχαν την τύχη 
να ακούσουν την επιμόρφωση. Και μπορεί 
σε επίπεδο θεμάτων και ιδεών όλοι λίγο 
πολύ να προσφέραμε με την έμπνευσή 

μας, όμως στο πρακτικό μέρος πολλοί αν 
όχι οι περισσότεροι δεν τηρήσαμε σχεδόν 
τίποτα από όσα όριζαν οι οδηγίες. Τα θέμα-
τα επιλέγονταν κατά κύριο λόγο από τους 
εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές απλά ακολου-
θούσαν τις οδηγίες. 

Το κύριο μέρος της εργασίας γινόταν στο 
σπίτι σε βάρος των υπόλοιπων μαθημάτων 
και του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Το 
διαδίκτυο και κυρίως το Wikipedia έγινε ο 
αχώριστος οδηγός κάθε μαθητή. Τώρα αν 
η «αντιγραφή- επικόλληση» θεωρείται 
ερευνητική σκέψη και άνοιγμα των ενδι-
αφερόντων και των γνωστικών οριζόντων 
των μαθητών , θα μου επιτρέψετε να έχω 
τις επιφυλάξεις μου.

Και ενώ θεωρητικά η διασταύρωση 
θεωρητικών και θετικών επιστημών προ-
βλήθηκε ως η σημαία του «Νέου Σχολεί-
ου», στην « Ερευνητική Εργασία οδήγησε 
σε συμβατικότητες και στην επιφανειακή 
γνώση σε βάρος της ουσιαστικής ερμηνεί-
ας. Για παράδειγμα όταν ερευνάς ένα θέμα 
όπως η τροφή και «τσιμπάς» λίγο από 
Χημεία, Βιολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία 
σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο για μα-
θητές και εκπαιδευτικούς θα σε οδηγήσει 
μαθηματικά σε μια επιφανειακή περισσό-
τερο οικολογικού περιεχομένου ερμηνεία 
του επισιτιστικού προβλήματος και λιγότε-
ρο πολιτική και οικονομική.

Στο ίδιο πλαίσιο οι μαθητές και οι διδά-
σκοντες εντρύφησαν στον φορμαλισμό της 
γνώσης μέσα από ερωτηματολόγια και 
φόρμες, σε σημείο που και ο πιο καλοπρο-
αίρετος να αναρωτιέται ποια είναι η μορ-
φωτική τους αξία στη βασική εκπαίδευση.

Το σημείο που το νέο αντικείμενο απέ-
τυχε παταγωδώς είναι η αυτενέργεια και η 
πρωτοβουλία των μαθητών. Όλα ξεκινάν 
από τον καθηγητή, το θέμα, η επιλογή, η 
διερεύνηση, η παρουσίαση της εργασίας. 
Χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού 
οι μαθητές αισθάνονται ανήμποροι να ψά-
ξουν ακόμη και για πασίγνωστα ή δημο-
φιλή θέματα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
μαθητής έφερνε εργασία της μιας πηγής 
(Wikipedia) και μάλιστα μετά από μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Φτάνουμε επομένως στην τελική αξιο-
λόγηση όχι τόσο του μαθητή αλλά της τι-
τάνιας προσπάθειας του εκπαιδευτικού να 
περιμαζέψει και να διορθώσει ασυνταξίες, 
ορθογραφικά λάθη, τραγικές ελλείψεις 
των μαθητών

Αν δει κανείς αποστασιοποιημένα και 
παιδαγωγικά τις εργασίες των μαθητών 
χωρίς τη δραστική παρέμβαση των εκ-

παιδευτικών θα απογοητευτεί από τη ρη-
χότητα της σκέψης και το αναμάσημα του 
διαδικτυακού λόγου.

Ακόμη και σε πρακτικό επίπεδο, η ενα-
σχόληση των μαθητών με καλλιτεχνικές 
πλευρές του εκάστοτε θέματος (ζωγραφι-
κή, μουσική) συναντά τη θλιβερή ελληνική 
πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευ-
σης που θεωρεί την Τέχνη παραπαίδι και 
ενοχλητική ασχολία στα όρια του αναλυτι-
κού προγράμματος. Όσοι έχουν οργανώ-
σει σχολικές γιορτές ξέρουν πόσο «πρόθυ-
μα» παραχωρούνται ώρες από το σχολικό 
πρόγραμμα για να διεξαχθούν οι πρόβες.

Το αντικείμενο «Ερευνητική Εργασία» 
αν και βρίθει καλών προθέσεων θα κα-
ταδικαστεί σε αποτυχία που σημαίνει θα 
καταστεί ένας ακόμη βραχνάς για τους 
μαθητές. 

Βασίστηκε σε εισηγήσεις επί χάρτου, 
ανύπαρκτες υποδομές, παιδαγωγικό βερ-
μπαλισμό και «γκρίνια» για το ισχύον εκ-
παιδευτικό σύστημα, που οδήγησε όχι σε 
ουσιαστική ποιοτική αναμόρφωση αλλά 
σε φορμαλιστική και περίπου αριστοκρα-
τική θεώρηση της σχολικής γνώσης. 

Το «δώστε τους παντεσπάνι» βρήκε την 
παιδαγωγική του εφαρμογή, καθώς παρέ-
μειναν τα (ανύπαρκτα) προβληματικά σχο-
λικά βιβλία, το δεσμευτικό ελεώ πανελλα-
δικών εξετάσεων πλαίσιο του Λυκείου, η 
διαρκής και κλιμακούμενη υποβάθμιση 
της ιστορικής και γλωσσικής παιδείας, η 
παντελής απουσία καλλιτεχνικής ή ευρύ-
τερα πρακτικής εκπαίδευσης., για να αλ-
λάξει απλά το πώς θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούμε εναλλακτικά το διαδίκτυο.

Και τα χειρότερα έπονται
Αδιαφορώντας για όλα αυτά το υπουργείο 
Παιδείας προετοιμάζεται για να αξιολογή-
σει τους εκπαιδευτικούς θεωρώντας ότι ο 
διδάσκων είναι μια καλή δικαιολογία για 
να εξηγήσει την αποτυχία του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Απών ο οποιοσδήποτε 
στοιχειώδης διάλογος για τις ανύπαρκτες ή 
προβληματικές υποδομές και τη γραφειο-
κρατία. 

Αντίθετα, θα συνεχιστεί κατά πως φαί-
νεται το γαϊτανάκι του ακόμη εντονότερου 
ασφυκτικού διοικητικού έλεγχου, η άκριτη 
μεταφορά από το υπουργείο ξένων ωραι-
οποιημένων διδακτικών κατευθύνσεων 
στα ελληνικά αναλυτικά προγράμματα και 
τελικά ως αποτέλεσμα η μαθητική διαρροή 
που στις υπάρχουσες οικονομικές και κοι-
νωνικές συνθήκες θα λάβει ακόμη μεγα-
λύτερες διαστάσεις. «αντιτετραδια»
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Σελίδες διαλόγου

Η συχνότητα δρομολογίων των αστικών 
συγκοινωνιών έχει αρχίσει να θυμίζει αυτήν 

των ΚΤΕΛ λόγω της μείωσης του προσωπικού 
και των λεωφορείων, τα νοσοκομεία δεν έχουν 

γάζες, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, 
τα σχολεία κλείνουν, οι σχολικές επιτροπές 

αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα 
και στις τάξεις στοιβάζονται οι μαθητές συχνά 

χωρίς βιβλία και με ελλείψεις σε καθηγητές. Το 
λεγόμενο κοινωνικό κράτος και οι υπηρεσίες 

του καταρρέουν και μαζί με αυτό το βιοτικό 
επίπεδο του ελληνικού λαού. 

Αυτή η πραγματικότητα κρύβεται πίσω από τους στόχους 
της «δημοσιονομικής εξυγίανσης», τον «εξορθολογισμό», 
την απαίτηση για λιγότερο κράτος και τη μείωση του αριθ-

μού των δημοσίων υπαλλήλων. Την πραγματικότητα αυτή ο 
λαός δεν θα πρέπει να την κρίνει με βάση τους αριθμούς και την 
πορεία των δεικτών που του αραδιάζει καθημερινά η κυρίαρχη 
προπαγάνδα, αλλά με βάση τα τεράστια προβλήματα με τα οποία 
έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος εξαιτίας της εφαρμοζόμενης 
πολιτικής.

Σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι παπαγάλοι των δελτίων των 
οκτώ χύνουν ιδρώτα και ξοδεύουν άφθονο τηλεοπτικό χρόνο 
για να συντηρούν στην επικαιρότητα το παραμύθι με το «δράκο 
του δημοσίου». 

Παρά τα όσα έχουν συμβεί από την (μέχρι τώρα) εφαρμογή 
των μέτρων «εξυγίανσης του δημόσιου τομέα», η Τρέμη, ο Πρε-

τεντέρης, ο Σκάϊ και η Στάη, σαν να πάσχουν από ιδιόμορφο αυ-
τισμό εξακολουθούν να μιλούν για το «τεράστιο δημόσιο» και να 
επαναλαμβάνουν διαρκώς την ανάγκη για νέες περικοπές των 
δημόσιων δαπανών, για περαιτέρω συρρίκνωση του κράτους 
και των κοινωνικών παροχών. Βασιλικότερος του βασιλέως ο 
Καψής, εκστασιάζεται κάθε φορά που ακούει για απολύσεις δη-
μοσίων υπαλλήλων και είναι έτοιμος να καταγγείλει τα κομμα-
τικά συμφέροντα(!) που καθυστερούν την εφαρμογή νέων περι-
κοπών που προβλέπουν τα αλλεπάλληλα μνημόνια.

Γι’ αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολία-
στα τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή της Στάη (19/3), όταν κατά 
τη συνομιλία της με τον καλεσμένο μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής, στο σημείο της κουβέντας που πραγματεύονταν 
την απόδοση των ευθυνών σε όσους μας έφτασαν εδώ είπε: «…
να παραιτούμασταν και εμείς, αλλά είναι πολύ λίγα τα κακά που 
έχουμε κάνει…» Αν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα η εν λόγω 
δημοσιογράφος να ήταν αφελής, θα λέγαμε ότι δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει το πραγματικά άθλιο αλλά αναγκαίο προπαγανδι-
στικό έργο, που αγόγγυστα προσφέρει αυτή και οι όμοιοί της, για 
την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Αλλά δεν είναι…

Η κοινωνική εξαθλίωση είναι παρούσα και δεν είναι 
…απλά πρόβλημα αισθητικής!
Σαν πολυπλόκαμο τέρας, η φτώχεια και η δυστυχία εξαπλώνεται 
ταχύτατα στους δρόμους της Αθήνας. Οι άλλοτε περιορισμένοι 
χωροταξικά άστεγοι καταλαμβάνουν το ένα πεζοδρόμιο μετά το 
άλλο, χιλιάδες οι πεινασμένοι που στέκουν με απλωμένο το χέρι 
στα φανάρια, στα μαγαζιά, έξω από τα σουπερμάρκετ… παντού. 
Στις παρυφές των λαϊκών αγορών, άνθρωποι με κουρελιασμένη 
εμφάνιση και αξιοπρέπεια, εναγωνίως περιμένουν να μαζέψουν 
τα βρώμικα και σάπια λαχανικά. Ανήμποροι και αποστεωμένοι 
γέροι, σακατεμένες ανθρώπινες φιγούρες με πατερίτσες και 
αναπηρικά καρότσια, ενώ άλλοι χωρίς να έχουν ούτε αυτά, κα-
τάκοιτοι, σέρνουν τα κορμιά τους στους παγωμένους δρόμους. 
Εικόνες …απόκοσμες, που αποστρέφουν τη θωριά, που δεν 
αντέχει η σκέψη. Εικόνες της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας.

Όσο αυτές οι εικόνες πληθαίνουν, τόσο οι σκηνοθέτες αυτής 
της κοινωνικής πραγματικότητας, επιμένουν να τις αγνοούν και 
να τις αφορίζουν. 

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης αυτοαποκαλούμενοι 
και σωτήρες, διαρκώς μιλούν για τη «μάχη» που δίνουν ώστε να 
μην συμβούν όλα αυτά που …συμβαίνουν! Με περισπούδαστο και 
σπάνιο ύφος, μείγμα κυνισμού-υποκρισίας-επάρκειας και αλαζο-
νείας, Βενιζέλος, Σαμαράς και «φτωχοί συγγενείς» κατακεραυ-
νώνουν αυτούς που διαφωνούν με την υπόδουλη πολιτική τους, 
επειδή θέλουν λέει να οδηγήσουν την κοινωνία στην εξαθλίωση. 
Και τα διλλήματα τους, πάντα στο ένα σκέλος έχουν την κοινωνι-
κή εξαθλίωση και την καταστροφή και στο άλλο τα υποδουλωτι-
κά μνημόνια. Επειδή η κοινωνική δυστυχία εναντίον της οποίας 
ξιφουλκούν οι ιππότες της δουλοσύνης, δεν είναι φάντασμα του 
μέλλοντος, αλλά πραγματικότητα του παρόντος, οφείλουν να γνω-
ρίζουν ότι τα ψεύτικα διλλήματά τους ξεθωριάζουν. Στη συνείδηση 
του ελληνικού λαού, η πολιτική των μνημονίων ταυτίζεται με τη 
φτώχεια και τη δυστυχία, γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι τα δυο 
σκέλη των διλλημάτων τους είναι συνώνυμα και άρα είναι αναπό-
φευκτο να χάνουν σιγά-σιγά το εκβιαστικό τους περιεχόμενο.

Παπαγάλοι 
χρώματος... φαιδρού!

Z γράφει ο Μάριος Λαμπρόπουλος
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ου Είναι βέβαιο, ότι σε μια κοινωνία που αποτελείται από τάξεις, η 

ίδια εικόνα (ή γεγονός) προκαλεί διαφορετικά συναισθήματα και 
αντιδράσεις, γεννάει διαφορετικές σκέψεις και συμπεριφορές, 
ανάλογα με την ταξική θέση του παρατηρητή. 

Έτσι για τους αστούς και τους απολογητές του καπιταλισμού, 
παρά τα υποκριτικά δάκρυα και τα πονεμένα λόγια, η κοινωνι-
κή εξαθλίωση, όσο δεν μετουσιώνεται σε κοινωνική αντίδραση, 
συνιστά ένα πρόβλημα αισθητικής! 

Αυτό ακριβώς αποδεικνύει η συζήτηση που έχει ανοίξει για 
την «αισθητική υποβάθμιση» του κέντρου της πρωτεύουσας 
και την ανάγκη απομάκρυνσης των εικόνων που αναφέρονται 
παραπάνω, από τους δρόμους της Αθήνας. Ο καπιταλισμός δεν 
μπορεί να εξαλείψει τα φαινόμενα της ανεργίας, της φτώχειας 

και της κοινωνικής δυστυχίας, γιατί είναι σα να προσπαθεί να 
ξεριζώσει τα σπλάχνα του. 

Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να τα συγκαλύπτει, να τα απο-
μονώνει και να τα τιμωρεί. Ο Καμίνης, ο Χρυσοχοϊδης και άλλοι 
αρμόδιοι φορείς, με την βοήθεια των ΜΜΕ υπόσχονταν μια «κα-
θαρή, φιλόξενη» πόλη! Οι υπέρμαχοι μιας πολιτικής που γεννά 
τα εκατομμύρια των ανέργων και των φτωχών, μας υπόσχονται 
ότι θα εξαφανίσουν την εικόνα της από το κέντρο και αυτό ικα-
νοποιεί ιδιαίτερα τον Καψή και τους ομοίους του.

Αν για τους αστούς και τα τσιράκια τους οι παραπάνω εικόνες 
προσβάλλουν την αισθητική τους, για την εργατική τάξη και τον 
λαό θίγονται βαθύτεροι ηθικοί κώδικες και αξίες. 

Σε αυτές τις εικόνες βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του. Αν 
αποστρέφει το βλέμμα του δεν το κάνει για λόγους αισθητικής, 
όπως η «κυρία των βορείων προαστίων» ή ο αντίστοιχης κοι-
νωνικής καταγωγής τουρίστας, που τόσο απασχολεί τους αγο-
ρεύοντες του κοινοβουλίου, το κάνει επειδή δεν αντέχει να αντι-
κρύσει τόση δυστυχία χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι για αυτό. 

Δεν αντέχει επειδή, σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες, 
καταλαβαίνει καλά ότι αυτό που συμβαίνει στα κοινωνικά του 
αδέρφια είναι κάτι που τον αφορά άμεσα και ότι σύντομα μπορεί 
να βρεθεί κι αυτός σε παρόμοια θέση. 

Για το λαό το πρόβλημα με τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τα 
παράγωγά τους, δεν είναι το πώς θα βγουν από το οπτικό του 
πεδίο. Άλλωστε σε αυτές τις συνθήκες, η φτώχεια έχει εισχωρή-
σει σε όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Το πρόβλημα είναι πώς θα γίνει 
να μην υπάρχει, πώς δηλαδή θα εξαλειφθούν οι αιτίες που την 
γεννούν.

Τέλος, οι καλοπληρωμένοι δημοσιογράφοι και οι σύγχρονοι 
κοτζαμπάσηδες της εγχώριας πολιτικής σκηνής που εξοργίζονται 
επειδή «ανακάλυψαν» ότι κάποια πολιτικά τους τέκνα εισπράτ-
τουν παράνομα προνοιακά επιδόματα, οφείλουν να πουν τι θα 
γίνει με τους εκατοντάδες χιλιάδες εξαθλιωμένους, που παράνο-
μα δεν τα εισπράττουν. Το αδάμαστο καπιταλιστικό τέρας ξερνάει 
καθημερινά χιλιάδες απομεινάρια ανθρώπινων ζωών στους 
δρόμους της πόλης. 

Όλοι αυτοί αγνοούν το «πλεόνασμα κοινωνικής πολιτικής» 
που υποκριτικά ανακαλύπτουν κάθε βράδυ στα δελτία των οκτώ 
ο Καψής με τον Πρετεντέρη, στην προσπάθειά τους να υπερασπι-
στούν τη διάλυση των κοινωνικών υποδομών. 

Για όλους αυτούς που στην πραγματικότητα πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις ώστε να είναι δικαιούχοι επιδομάτων και πρό-
νοιας, το σχετικό ερώτημα δεν τους τέθηκε και δεν πρόκειται 
ποτέ να τους τεθεί. Όσο όμως το βάθεμα της κρίσης και η ακο-
λουθούμενη πολιτική θα συσσωρεύουν άνεργους, φτωχούς 
και εξαθλιωμένους και συνάμα θα εγκαταλείπεται κάθε πτυχή 
κοινωνικής πρόνοιας, η απελπισία και η απόγνωση θα οδηγούν 
τη συμπεριφορά χιλιάδων ανθρώπων. Και τότε είναι βέβαιο ότι 
το νεοσύστατο κοινωνικό περιθώριο θα ενοχλεί, εκτός από την 
αισθητική, και την ηρεμία των κυρίαρχων. 

Και όπως έχει αποδειχτεί και από τα όσα συμβαίνουν στις πρω-
τεύουσες της «προηγμένης» Ευρώπης, καμία υποβαθμισμένη 
γειτονιά και κανένα γκέτο δεν είναι αρκετό για να χωρέσει την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ό,τι και να κάνουν οι υπεύθυνοι για 
όλα αυτά, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δημιούργημά τους…

 «αντιτετραδια»

Κυκλοφορούν από τις
Μορφωτικές Εκδόσεις

•  Αναγέννηση, 1ος (τεύχοι 1-6), 2ος (τεύχοι 7-17) και 3ος (τεύχοι 18-29) 
τόμος 

•  Άρθρα από το περιοδικό «Αναγέννηση» 1964-1967 του Ισαάκ Ιορδανίδη

• Απατηλές θεωρίες των απολογητών του ιμπεριαλισμού

• Για την καπιταλιστική πιλανόρθωση στις πρώην σοσιαλισιτκές χώρες

• Ιδεολογικοπολιτική αντίκρουση της γενικής γραμμής του ΚΚΕ

•  Για το χαρακτήρα του πολέμου και τον προσανατολισμό του αντιπολεμικού - 
αντιιμπεριαλιστικού κινήματος

•  Οι ρεβιζιονιστές μετατρέπονται 
σε απολογητές και υπηρέτες της 
φιλοπόλεμης πολιτικής του αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού

•  Η χρεοκοπία των δεξιών και 
«αριστερών» αντιλήψεων σχετικά με τον 
ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο

•  Οι σχέσεις της Ελλάδας με την ΕΕ και το 
Ευρωσύνταγμα

Κεντρική διάθεση: «Μορφωτικές Εκδόσεις»
Αβέρωφ 23, Αθήνα

τηλ.: 210 8227992, κιν.: 6973778161






