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αντί προλόγου

Αυτός ο συμβολισμός τα είχε όλα. Και «νόστιμον ημάρ» (γλυκειά επιστροφή), μνηστήρες, κύκλωπες
και λωτοφάγους και «ο αγώνας συνεχίζεται», με τον Τσίπρα να ταυτίζεται με το μυθικό πολυμήχανο και
η Πηνελόπη, πάντα πιστή και εύπιστη, να τον καρτεράει, υφαίνοντας ατέλειωτο υφάδι. Έρμε λαέ!
Στην ηπειρωτική χώρα, που μπορείς να την πεις Μάτι, τα καυτά φέρετρα συνάντησαν τη γη· μόνο που
το μοιρολόι μιλούσε για οργή και αγανάκτηση, πύρινους λαίλαπες, εκδίκηση της φύσης, αλλά δεν μας
είπε τις αιτίες. Αυτές που μένουν θαμένες κάτω από τη λασπουριά και την υποκρισία. Έρμε λαέ!
Είναι αλήθεια πως βγήκαμε από τη φυλακή των μνημονίων και άλλο τόσο αλήθεια είναι πως το
σύστημα της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης καλά κρατεί και καλά κάνουν όσοι κρατούν αποστάσεις από
πολιτικούς και πολιτικές της μιας χρήσης.
Έχουμε βάσιμες και επαρκείς ιστορικές και πολιτικές αποδείξεις, για να πιστεύουμε ότι
ο κάθε λογής εθνικιστής, παλιάς και νέας κοπής, μετεωρίζονταν πάντα μεταξύ αφέλειας, ανοησίας και
επαρχιακής κουτοπονηριάς. Αυτή μας η υποψία πολλαπλασιάστηκε μετά τα πανηγύρια των Πρεσπών,
όπου οι λακέδες Αθηνών και Σκοπίων ζητωκραύγαζαν, ενώ οι χλαμυδοφόροι, τηβεννοφόροι,
βουκεφαλιστές, Σλαβομακεδόνες αλά Ιβάνωφ και άλλα συναφή ιστορικά απόβλητα, ερίζουν για το
όνομα. Πάνω τους ο αυτοκρατορικός αετός των ΗΠΑ, ματωβαμένος, τραμπουκοειδής, σαρκαστικός,
περιγελά την αλλοφροσύνη τού πλήθους, ξέροντας ότι όλα αυτά έγιναν «για εκείνον».
Ας μη γελιόμαστε. Οι αλυτρωτισμοί, οι εθνικοφροσύνες, οι μακεδονισμοί, οι υπογραφές των
κοσμοπολιτών, βρίσκονται εντός ορίων. Κινούνται στα νερά της υποταγής και της δουλοφροσύνης.
Και βέβαια έχουν οι Σλαβομακεδόνες δικαιώματα στην εθνοκρατική αυτοδιάθεση. Και βέβαια η
ονοματολογία δεν είναι αθώα. Και βέβαια η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική, όπως το ελληνικό
Ιόνιο είναι ελληνικό και κάτι κλάσματα αλβανικό ή όπως αλλιώς το λένε οι γείτονες. Όσο όλα τα
παραπάνω, αντί να είναι αντικείμενα φίλων λαών, είναι σφάγια στα τραπέζια των ιμπεριαλιστών, τόσο
τα Βαλκάνια θα φλέγονται και οι πλατείες θα γεμίζουν αφελείς… Βουλγαροκτόνους.
Στα καθ’ ημάς, η έξοδος από τη Σαχάρα του μνημονίου μοιάζει με την απόδραση του φυλακισμένου, ο
οποίος βρίσκεται από το κελί στο έλος με τους κροκόδειλους.
Στο πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσονται όλες οι δυνάμεις, με το Μητσοτάκη να παραμονεύει στη γωνία, το
ΣΥΡΙΖΑ να ψάχνει νέους συμμάχους και τ’ αποκαΐδια του ΠΑΣΟΚ (που λέγονται ΚΙΝΑΛ, πρώην ΔΗΣΥ,
πρώην Ελιά, κι άλλες μεταμφιέσεις), να φαντασιώνονται ρόλο… μπαλαντέρ στο νέο παιχνίδι.
Όσο δεν ανεβαίνουν οι θεατές στο σανίδι, έστω αυτοσχεδιάζοντας, τόσο το έργο θα είναι μονότονο,
μονοφωνικό, πληκτικό και εξόχως αντιλαϊκό.
30 χρόνια από την πρώτη έκδοσή μας και 20 χρόνια από το ματωμένο ΑΣΕΠ του 1998, τα
έχουμε δει όλα. Ανατροπές, μετατοπίσεις, φίλους και συναγωνιστές που ήρθαν, άλλους που
κουράστηκαν και γύρισαν στην οικογενειακή θαλπωρή, αλλαγές κυβερνήσεων, ψευτοαλλαγές στη
βιτρίνα της αστικής πολιτικής, μετατοπίσεις πολιτικών αξόνων και κυρίως υποχώρηση της εγχώριας
και παγκόσμιας αριστεράς, που επιτρέπει σ’ όλα τα πολιτικά και ιδεολογικά σαπρόφυτα να παίρνουν το
βραδινό ίσκιο τους για μπόι.
Αίφνης, οι στρατιές των προσφύγων, που ξεσπιτώθηκαν για των πλουσίων το φαΐ, γίνονται
αντικείμενο ηθικών διαξιφισμών, κι αντί να πρυτανεύσει ο διεθνισμός και το βαρύ φορτίο της
αλληλεγγύης, εμφανίζονται τείχη στην Ευρώπη, συνοριοφύλακες, χωροφύλακες, ανθρωποφύλακες.
Όμως ξέρουμε πως η ιστορία εκδικείται. Όποιος έδωσε ψωμί στον πεινασμένο και στέγη στον
κομμουνιστή κρίθηκε από την ιστορία σωστός· οι υποστηρικτές του Άουσβιτς και του Νταχάου
στιγματίστηκαν εις στους αιώνες των αιώνων.
Αλλά ας γειωθούμε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι αλλαγές που εξαγγέλθηκαν από τους νέους
ενοίκους του ΥΠΕΠΘ διόλου δε σημαίνουν αλάφρωμα της λαϊκής οικογένειας από τα βάρη και
καθόλου δε θα κάνουν σοφότερα τα παιδιά του κόσμου. Λιγότερα κονδύλια, λιγότερα σχολεία,
λιγότεροι εκπαιδευτικοί, να ένα μοντέλο που πρέπει να μας βρίσκει ενάντια και εναντιωμένους. Σ’
αυτόν τον αγώνα δε χωρούνε οπισθοβουλίες, υστεροβουλίες και αβουλίες. Το καθήκον του
εκπαιδευτικού, ως καλλιεργητή ψυχών και ως πολίτη, είναι σαν την αξιοπρέπεια. Δεν αγοράζεται
αντί πινακίου φακής, δεν είναι ένα χαρτί διορισμού, δεν σταματάει στην καλή «μετάθεσηαπόσπαση». Το χρέος του δασκάλου-φάρου είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα πιάτο φαγητό,
χωρίς να το περιφρονούμε-χωρίς να το προσπερνάμε.
Θα το λέμε μέχρι να «χτικιάσουμε»:
Όσο ένα παιδί θα ’ναι εκτός σχολείου και όσο ένας άνθρωπος
δε θα ’χει φωνή, κανείς δάσκαλος δεν μπορεί
να κοιμάται ήσυχος.

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία
Απόφαση Eurogroup - «Ρύθμιση χρέους» - Έξοδος από τα μνημόνια

Φαιδρή κυβερνητική προπαγάνδα
που θάφτηκε στα αποκαΐδια των νεκρών της ανατολικής Αττικής
και πνίγηκε στις λάσπες της Μάνδρας

Δ

ιθυραμβικές διακηρύξεις, ασύστολη δημαγωγία, φαιδρότητες από τον σόουμαν πρωθυπουργό, τύπου
«βάζω-βγάζω» τη γραβάτα, εναγκαλισμοί των αρχηγών, γέλια και επευφημίες των χειροκροτητών βουλευτών των συγκυβερνώντων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ένα κακόγουστο πανηγύρι στήθηκε, που επιχείρησε να
δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα μεγάλων επιτυχιών, να καλλιεργήσει ψευδείς εντυπώσεις. Μια φιέστα
με επιπλέον στόχο να συγκαλυφθούν και να διασκεδαστούν οι ανησυχίες του ρηγματωμένου, αποδυναμωμένου και εύθραυστου κυβερνητικού στρατοπέδου για την εναπομείνασα θητεία του και για την πολιτική επιβίωση τής μιας συνιστώσας (ΑΝΕΛ), που εξαερώνεται, και το πολιτικό μέλλον της άλλης (ΣΥΡΙΖΑ), που φιλοδοξεί να εδραιωθεί σαν ισχυρός πόλος του αστικού πολιτικού συστήματος.
Η Ελλάδα, λοιπόν, επιστρέφει αποκλειστικά στους Έλληνες, όπως πανηγυρίζει ο Α. Τσίπρας, μιμούμενος την
ανάλογη παπανδρεϊκή δημαγωγία «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες»; Ο μεγάλος και οδυνηρός κύκλος έκλεισε;
Το ελληνικό χρέος καθίσταται επιτέλους βιώσιμο; Φθάσαμε στο τέλος των μνημονίων και επιστρέφουμε στην
κανονικότητα, όπως αναίσχυντα διατείνεται αυτός και όλη η κουστωδία του; Μήπως, η Ελλάδα αποχωρεί από το
πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με μια πιο ισχυρή οικονομία, όπως αποφαίνονται οι δανειστές;
Όχι! Όλα αυτά αποτελούν πελώρια ψεύδη, μια μεγάλη πρόκληση απέναντι στο λαό. Η αμείλικτη, δραματική πραγματικότητα της ρημαγμένης χώρας και του λεηλατημένου λαού τα καταρρίπτουν αναφανδόν. Η Ελλάδα δεν επιστρέφει στους Έλληνες. Κανένας οδυνηρός κύκλος δεν έκλεισε. Καμία κανονικότητα δεν επιστρέφει. Και το χρέος τους μόνο βιώσιμο δεν είναι.

Μικρή επιμήκυνση του ενός τρίτου του χρέους,
μεγάλη επιμήκυνση της καθολικής μνημονιακής βαρβαρότητας
Το καθεστώς επιτροπείας διατηρείται και μάλιστα ενισχυμένο. Προβλέπονται τριμηνιαίοι έλεγχοι που θα καταλήγουν σε εκθέσεις «συμμόρφωσης» για να αποκλειστούν παρεκκλίσεις από τους διατεταγμένους στόχους!
Το ΔΝΤ παραμένει ως «τεχνικός σύμβουλος». Η απαίτηση για θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα, μέχρι το
2060(!), είναι ενεργή και αδιαμφισβήτητη. Σκληρά αντιλαϊκά μνημονιακά μέτρα (επίσπευση μαζικών πλειστηριασμών, περικοπή συντάξεων, κατάργηση ΕΚΑΣ, δραστική μείωση αφορολόγητου κ.ά.), που έχουν ψηφιστεί,
θα εφαρμοστούν αναντίρρητα (αν και η προπαγάνδα τους καθησυχάζει, για αναβολή στο μέτρο της περικοπής
των συντάξεων). Η ανεργία, η φτώχια και η εξαθλίωση, το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της υποθηκευμένης –για
99 ολόκληρα χρόνια– Ελλάδας προκειμένου να εξυπηρετείται το «βιώσιμο» χρέος –με θεσμοθετημένη την ασυλία των αξιωματούχων του περιβόητου «Υπερταμείου»– αποτελούν
αδιατάρακτη οδυνηρή πραγματικότητα. Αν υπάρξουν αρνητικές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους, νέα μέτρα θα επιβάλλονται. Τα όποια αντίμετρα, στην αντίθετη περίπτωση, θα
«συναποφασίζονται» με τους δανειστές.
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Όσο για τις περίφημες αποφάσεις για το χρέος (το οποίο κατά
την οκταετή μνημονιακή «προσαρμογή» εκτινάχθηκε 50 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντί να μειωθεί, όπως ήταν ο διακηρυγμένος στόχος της ένταξης στη μνημονιακή βαρβαρότητα) υπήρξε παταγώδης διάψευση κάθε κυβερνητικής φαντασίωσης και προσδοκίας. Η «ανεπιφύλακτη δέσμευση» των «ελληνικών αρχών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους
πιστωτές πλήρως και εγκαίρως» διατυπώνεται σαφώς. Το ασήκωτο βάρος του χρέους παραμένει αλώβητο. Ούτε
ένα ευρώ δεν διαγράφηκε. Ακόμη και
το περίφημο «γαλλικό κλειδί» πήγε
στην άκρη, «ξεχάστηκε», για να
αποφασιστεί μια ελεγχόμενη, μικρή αναδιάρθρωση, κάποιες διευκολύνσεις -επιμήκυνση και περίοδος
χάριτος- στην «εξυπηρέτηση» του ενός τρίτου του χρέους, κατά τις επιταγές της γερμανικής δεσποτείας. Με τη χώρα να είναι δεσμευμένη ότι θα είναι υπό ενισχυμένη εποπτεία μέχρις ότου το
75% των δανείων επιστραφεί (μετά
από σαράντα χρόνια τουλάχιστον, με τις
πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις...).
Το ζήτημα του χρέους, που χαρακτηριζόταν κατηγορηματικά μη βιώσιμο, στην προκυβερνητική περίοδο
του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μια περιπετειώδη εξέλιξη,
όπως όλες οι διακηρύξεις του, στην πορεία πλήρους ενσωμάτωσής του στο αστικό πολιτικό σύστημα και ανάδειξής του στον αποτελεσματικότερο διεκπεραιωτή των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων,
στην τρέχουσα συγκυρία. Από την αρχική θέση για
επιτροπή λογιστικού ελέγχου και στάση πληρωμών
του χρέους, πέρασε για λίγο στη διεκδίκηση της διαγραφής του σε ποσοστό άνω του 60%, για να διολισθήσει -όταν έγινε κυβέρνηση- στη διαγραφή
ενός μικρού ποσοστού, και να καταλήξει στις ικεσίες για κάποια «ρύθμιση» που να διασφαλίζει τη
«βιωσιμότητά» του.
Με τις τελευταίες εξελίξεις, καταδείχθηκε για άλλη
μια φορά πως το χρέος ήταν, είναι, και θα είναι εργαλείο σκληρών ιμπεριαλιστικών εκβιασμών, όχημα διαρκούς επέμβασης και επικυριαρχίας των δανειστών
από τη γέννηση του ελληνικού κράτους, με τη συγκατάθεση της ελληνικής ολιγαρχίας και των εκάστοτε
κυβερνήσεών της. Για να επιβεβαιωθεί πλήρως η πα4
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λιά ρήση τού γραβατωμένου πλέον και «πρωταθλητή»
-κατά τον ΟΟΣΑ- των μεταρρυθμίσεων, Τσίπρα πως
«η επιμήκυνση του χρέους μακραίνει το σκοινί απ’
το οποίο θα μας κρεμάσουν»!
Η μνημονιακή βαρβαρότητα δεν καταργείται, αντίθετα εδραιώνεται και επιμηκύνεται, όσο ο λαός δεν
απορρίπτει τις σειρήνες της αστικής ενσωμάτωσης
και δεν οργανώνεται σε μεγάλους αγώνες αντίστασης
και διεκδίκησης ενάντια στους δυνάστες του.

Η δική τους σωτηρία
Μετά από οκτώ χρόνια αλλεπάλληλων «προγραμμάτων διάσωσης», η χρεοκοπημένη ελληνική καπιταλιστική οικονομία συνεχίζει να παραδέρνει σε
βαθιά κρίση, χωρίς σημάδια ανάκαμψης. Ο λαός
βιώνει δραματικές συνθήκες. Η «σωτηρία», την
οποία επικαλούνταν και επικαλούνται οι δανειστές,
είναι η δική τους σωτηρία, η εδραίωση του καθεστώτος λεηλασίας της χώρας και του λαού. Είναι η
σωτηρία της ευρωζώνης, του σαθρού, κλυδωνιζόμενου οικοδομήματος της ΕΕ.
Όπως αποτίμησε η Le Monde, το πρόγραμμα για
την Ελλάδα ήταν «καταστροφικό», «η χώρα κατέρρευσε», αλλά «το Grexit αποφεύχθηκε, η ευρωζώνη δεν εξερράγη».
Εκεί έγκειται η επιτυχία, γι’ αυτό και τα συγχαρητήρια, οι έπαινοι και η ικανοποίηση των ισχυρών της
ΕΕ. Όταν μάλιστα (με το Brexit εν εξελίξει, τις φυγόκεντρες δυνάμεις να ενισχύονται, την ιταλική οικονομία να ασθμαίνει και τη γαλλική να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με το ρήγμα και το συγκρουσιακό κλίμα με τις ΗΠΑ να δυναμώνουν, σε διεθνείς συνθήκες αστάθειας και μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και συγκρούσεων) είναι επιτακτική ανάγκη ο γαλλογερμανικός άξονας να στείλει
μήνυμα σταθερότητας και ισχύος προς όλες τις κατευθύνσεις. Να διαλαλήσει πως καμία ευρωπαϊκή
χώρα δεν είναι σε μνημόνια, πως τα τραύματα επουλώνονται, πως τα προβλήματα αντιμετωπίζονται.
Περί αυτού πρόκειται.

Το νέο Μνημόνιο
καταρρίπτει τον κυβερνητικό μύθο
περί “καθαρής εξόδου”
Το νέο Μνημόνιο ή αλλιώς η «νέα συμφωνία», που
θα καθορίζει την τύχη εκατομμυρίων Ελλήνων για τις
προσεχείς δεκαετίες, χαλκεύτηκε και επικυρώθηκε
στο Eurogroup της 21ης Ιούνη.
Η ολοκλήρωση των υπόλοιπων 88 «προαπαιτούμενων», η αυστηρή «ενισχυμένη εποπτεία», κάτω από
την αντιδραστική ρήτρα «μη αντιστρεψιμότητας», δηλαδή την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των «μεταρρυθμίσεων» και των τριών Μνημονίων, χωρίς να επιτρέπονται ούτε και επουσιώδεις τροποποιήσεις. Μία
καινούργια τραγωδία ετοιμάζεται μεθοδικά από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, την υποτελή κυβέρνηση Τσίπρα
και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, σε βάρος του λαού
και της χώρας.
Την ίδια στιγμή, ένα νέο, αποικιακού τύπου, πολυνομοσχέδιο-τερατούργημα, με τίτλο: «Διατάξεις για
την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών ΜεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» ψηφίστηκε στις 14/6. Αυτός ο νέος εκτρωματικός εφαρμοστικός νόμος θα ισοδυναμεί επί
της ουσίας με νέο, τέταρτο και καταστροφικότερο
Μνημόνιο, με ασήκωτα βάρη τουλάχιστον 18,5 δις €
μέχρι το 2022 (12,5 δις από συντάξεις και 6 δις από το
αφορολόγητο) που θα βάλουν την ταφόπλακα στα ήδη
πενιχρά εισοδήματα.
Μονάχα η οργανωμένη παρέμβαση του κινήματος
θα μπορούσε να βάλει τέλος σ’ αυτό το καθεστώς που
αλυσοδένει τη χώρα και το λαό.
Το νέο κατασκεύασμα κυβέρνησης και δανειστών,
περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα «προαπαιτούμενα»
της τέταρτης «αξιολόγησης», τον κρατικό Προϋπολογισμό 2019-22, το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-22» και τα προνομοθετημένα μέτρα για τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Για
να χρυσωθεί το χάπι προτείνονται και κάποια «αντίμετρα» (μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 209 εκ. €, από το 2020,
του φορολογικού συντελεστή φυσικών προσώπων από
το 22% στο 20% με ετήσιο κόστος 877 εκ. €, καθώς
και του φορολογικού συντελεστή 29% σε 26% για τις
επιχειρήσεις με κόστος 461 εκ. € τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας). Κι όλ’ αυτά μονάχα αν επιτευχθούν οι
στόχοι των ματωμένων «πρωτογενών πλεονασμάτων»
και με τέτοιες προϋποθέσεις και όρους ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατόν οι δικαιούχοι.

Την ίδια ώρα ο εκφραστής της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης, ο ΣΕΒ, συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις γι’ ακόμα «πιο κατώτατο μισθό», για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, για μείωση του ενεργειακού κόστους, για «συνεχή μεταρρύθμιση»
στην αγορά εργασίας, κλπ., κλπ.
Ζητά την αύξηση των κονδυλίων
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στα 8 δις € σε ετήσια βάση για τα επόμενα 5 χρόνια.
Παράλληλα, το «αναπτυξιακό σχέδιο» κάνει μνεία και στο «πακέτο Γιούνκερ», στις
χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ, στην
ΕΤΕπ, στην EBRD κ.ά., δείχνοντας
τους κρουνούς χρήματος που θα τρέξουν για το ξένο και ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο.
➥ Α) Σε ό,τι αφορά στον Προϋπολογισμό, εμπεριέχονται όλα τα εκκρεμή θέματα και των τριών Μνημονίων (Εργασιακά, Προνοιακά και κάθε είδους επιδόματα, πλειστηριασμοί και κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, ξεπούλημα «κόκκινων» δανείων σε funds, επέκταση του συστήματος «αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας», περικοπές των στεγαστικών επιδομάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, διεύρυνση
της φορολογικής βάσης –ΕΝΦΙΑ- για την επιβολή των
φόρων στη μικρή ακίνητη περιουσία, κ.α.π.). Ειδικότερα, στο θέμα των Ενεργειακών, πέρα από το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μπαίνει και ο
στόχος τής οριστικής διευθέτησης και της ΔΕΠΑ, μέχρι το 2020. Και όπως είναι φυσικό, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην τόνωση των «επενδύσεων», στον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων που παράγουν «διεθνώς ανταγωνιστικά εμπορεύσιμα αγαθά».
Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
ΑΕ» (ΕΕΣΥΠ), υποθηκεύεται έναντι 25 δις € στη νέα
δανειακή σύμβαση της συγκυβέρνησης με τον ΕSM.
Με δυο λόγια, το «υπερταμείο» εγγυάται με τη δημόσια περιουσία την απευθείας αποπληρωμή των δόσεων σε περίπτωση αδυναμίας του ελληνικού κράτους!
Παράλληλα, δεσμεύονται υποχρεωτικά τα ρευστά
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διαθέσιμα όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμοι, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κλπ.) και
μεταφέρονται σε κοινό λογαριασμό
που τηρεί το Δημόσιο στην Τράπεζα της
Ελλάδας.
➥ Β) Στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-22»
περιλαμβάνονται κατ’ αρχήν οι περικοπές ύψους 3,02 δις € το χρόνο,
τόσο στις κύριες συντάξεις, όσο και
στο ψαλίδισμα των «προσωπικών διαφορών» των επικουρικών. Εξάλλου, η
μείωση και του αφορολόγητου ορίου
στα 5.686 € (από τα 8.636 που είναι σήμερα) το 2020, εντείνει τη φοροληστεία με
ποσά που αγγίζουν τα 1,9 δις € το χρόνο.
Την τραγική εξέλιξη στις συντάξεις, έρχεται να επιβεβαιώσει και το «Εθνικό αναπτυξιακό Σχέδιο», όπου ξεκαθαρίζεται ότι από το 2025 και
μετά, με βάση την ασφαλιστική «μεταρρύθμιση», η κρατική χρηματοδότηση
θα καλύπτει μόνο την εθνική σύνταξη (4,8%
του ΑΕΠ) και δεν θα είναι απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση, δεδομένου ότι το
έλλειμμα θα έχει εξαλειφθεί!
➥ Ας δούμε όμως και τα δημοσιονομικά μεγέθη:
1) Οι διαβόητες «επενδύσεις» που
δίνουν σάρκα και οστά στην πρωθυπουργική «δίκαιη ανάπτυξη», δεν
φαίνεται να έχουν θετική εξέλιξη.
Παρά την εντυπωσιακή ετήσια εκτίναξη στο 12,1% το 2019, η συνέχεια είναι καθοδική: το 2020 9,4%, το 2021 7,7% και το 2022
5,7%. Φυσικά, πρόκειται για τους «ευσεβείς πόθους» μιας κυβέρνησης που ήδη ακροβατεί. Γιατί
προς το παρόν τόσο οι «αγορές», όσο και οι «επενδυτές» δείχνουν σοβαρές επιφυλάξεις. Όχι ότι δεν
πρόκειται να «επενδύσουν» σε μία χώρα που τους
προσφέρονται σχεδόν δωρεάν τα πάντα, αλλά όλοι
περιμένουν ακόμα πιο σκληρές «μεταρρυθμίσεις»
πριν προχωρήσουν. Έτσι, η μόνη σίγουρη παράμετρος είναι, προς το παρόν, η με κάθε τρόπο αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος, μέσω περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, φοροληστείας και εισφοροληστείας, κατάργησης κοινωνικών παροχών και κρατικών επιδοτήσεων.
2) Το ΑΕΠ, ενώ ανακάμπτει μέχρι το 2019 κατά 2,4%,
στη συνέχεια συνεχίζει μία καθοδική πορεία μέχρι το
2022 στα 1,8%. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γίνεται προφανές ότι είτε δεν γίνονται «επενδύσεις», είτε τα κέρδη των «επενδύσεων» και η προστιθέμενη αξία οδεύ6
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ουν προς το εξωτερικό, είτε τέλος οι δανειακές υποχρεώσεις στραγγίζουν το παραγόμενο προϊόν.
3) Τα «πρωτογενή πλεονάσματα» ακολουθούν σταθερά ανοδική τροχιά από το 3,56% του ΑΕΠ το 2018,
στο 5,19% το 2022 (10,8 δις €). Όπως γίνεται κατανοητό, αυτά τα «πλεονάσματα» που προκύπτουν από την
ασταμάτητη φοροληστεία και την ελαχιστοποίηση των
κοινωνικών δαπανών, προορίζονται για την κάλυψη
του χρέους, τις προνομιακές επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις, εισφοροελαφρύνσεις και κάθε είδους παροχές στους «επενδυτές».
4) Τα κρατικά έσοδα, από 85,7 δις € το 2018, εκτοξεύονται στα 91,6 δις € το 2022, αποτέλεσμα των αντιλαϊκών «μεταρρυθμίσεων» στο ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα εργασιακά, τις κοινωνικές δαπάνες.
Να τονίσουμε, πως στο «ΜΠΔΣ 2019-22», επαναλαμβάνονται συνεχώς οι δεσμεύσεις-εκκλήσεις της
κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων,
προς τους «επενδυτές», αλλά και τις «αγορές» τόσο
για την απρόσκοπτη συνέχιση των «μεταρρυθμίσεων», όσο και για τη «διατηρησιμότητα» όλων των αντιλαϊκών μέτρων που περιλαμβάνονται στα περίπου 30.000 κρατικά εφαρμοστικά μνημονιακά έγγραφα (Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις, κλπ.).
➥ Με το τέλος του προγράμματος τον προσεχή Αύγουστο, θα υπάρχουν ανά τρίμηνο «αξιολογήσεις» από
Κομισιόν, ΕΚΤ, ESM και ΔΝΤ, ενώ η χώρα θα υπαχθεί
σε καθεστώς «ενισχυμένης εποπτείας». Οι χρηματοπιστωτικές ανάγκες θα καλύπτονται από το γνωστό
«μαξιλάρι ασφαλείας», καθώς και από τον ESM, μέχρι να ξεκινήσουν οι περιλάλητες «επενδύσεις» ή
όταν βγει η κυβέρνηση στις «αγορές» για δανεικά.
Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ξένο και ντόπιο μονοπωλιακό κεφάλαιο, μέσα στους οξύτατους όρους ανταγωνισμού που γεννά κάθε καπιταλιστική κρίση, βρίσκουν
στη μνημονιακή Ελλάδα της Ευρωζώνης τους καλύτερους δυνατούς όρους για μία εκ του ασφαλούς κερδοσκοπία, διαμέσου της ανελέητης εκμετάλλευσης της
εργατικής τάξης και της κλοπής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού υπεραξίας.
Ολόκληρη η αντιλαϊκή πολιτική παρουσιάζεται επικοινωνιακά από την κυβέρνηση της «πρώτης φορά αριστερά», σαν μια νομοτελειακή επιλογή, σαν μια αδήριτη πραγματικότητα που γεννήθηκε από την αντιλαϊκή διαχείριση των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Και ισχυρίζεται πως είναι υποχρεωμένη, παρά τις «αριστερές» της καταβολές και παραδόσεις, να προσαρμόζεται στο μνημονιακό καθεστώς, με στόχο το δήθεν
ξεπέρασμα της κρίσης, πάντοτε προς «το συμφέρον
του συνόλου», αλλά προφανώς μέσα στο κοινωνικό
πρότυπο του καπιταλισμού και μάλιστα με όρους επαχθέστερους των κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Με δύο
λόγια μία κυβέρνηση που εξυπηρετεί πιστά τα ιμπεριαλιστικά και ΝΑΤΟϊκά συμφέροντα.

Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία
Ανακοίνωση της ΛΑ-ΑΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΕΘ ΣΤΙΣ 8 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ!
Την επίσημη λήξη του λεγόμενου «προγράμματος στήριξης»
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (EMS) στις 20 του Αυγούστου, ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και οι ιμπεριαλιστές «δανειστές». Ενός «προγράμματος» που παρήγαγε πλήθος απανωτών αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων και «μνημονίων», σχεδόν για
μια 10ετία. Μέτρων και «μνημονίων», που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και κολαούζων, και που συνέχισε εφαρμόζοντας και νέα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Προς όφελος πάντα
των ιμπεριαλιστών της ΕΕ και ΗΠΑ-ΔΝΤ, και της ντόπιας εξαρτημένης μεγαλοαστικής τάξης. Μέτρων και «μνημονίων», που το
καθένα ήταν χειρότερο απ΄ το προηγούμενο, και που καταδίκασαν
το λαό στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, σε μια ζωή με τσακισμένα
δικαιώματα και κατακτήσεις. Μέτρων και μνημονίων που απογείωσαν το ξεπούλημα και την ιμπεριαλιστική, λεγόμενη «επιτροπεία». Μέτρων και «μνημονίων», που για να περάσουν χρειάστηκαν τα ρόπαλα των ΜΑΤ, ενάντια στον «εχθρό-λαό».
Τώρα οι κήρυκες της υποταγής στους ιμπεριαλιστές και στο μεγάλο κεφάλαιο, οι κήρυκες της ταξικής συνεργασίας και της «κοινωνικής ειρήνης», η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι ο Τσίπρας με το
διάγγελμά τους στην Ιθάκη, με περισσό θράσος, απευθύνονται
στον εργαζόμενο λαό, «τάζοντάς» του - όπως πάντα! – μια «άλλη
πραγματικότητα». Την αρχή του… τέλους των δεινών του! Με υποκριτική και προκλητική τακτική θέλουν να εξωραΐσουν τη μελανή
πραγματικότητα που ζει η εργατική τάξη, ο λαός κι η νεολαία στην
ίδια τους την καθημερινότητα, και σ΄ όλες τις πλευρές της ζωής
τους! Μια συνηθισμένη τακτική για να χρυσώσουν το χάπι του νέου
γύρου της επίθεσης ενάντια στο λαό, που βρίσκεται μπροστά μας!
Έναν γύρο, που απαιτούν τα ξένα και ντόπια αφεντικά και που στηρίζει σύσσωμη και όλη η αστική αντιπολίτευση (ΝΔ, ΚΙΝ.ΑΛΛ.
κλπ) παρά τις αντιπολιτευτικές της «κορώνες». Έναν γύρο, ο οποίος θα περιέχει συνέχιση και επέκταση των αντιλαϊκών «μεταρρυθμίσεων» για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την ΕΕ για το «τέλος των μνημονίων»
και δεν μπορεί να αποκρυφθεί από την κυβερνητική δημαγωγία
και από όποιους παραπλανητικούς λόγους και δηλώσεις σκοπεύει να κάνει ο Τσίπρας στην ΔΕΘ.
3 Γιατί τα μεροκάματα, οι μισθοί και οι συντάξεις δεν πρόκειται
ν’ αυξηθούν, αλλά αντίθετα θα δεχθούν νέες επιδρομές απ΄ το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του.
3 Γιατί οι απολύσεις και η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθούν.
3 Γιατί η ασφάλιση και η περίθαλψη θα συνεχίσει να κινείται στην
τροχιά της διάλυσης.
3 Γιατί η φορομπηξία –με όποιο όνομα– θα
συνεχιστεί και θα αυξηθεί.

3 Γιατί το ξεπούλημα και οι ιδιωτικοποιήσεις καλά κρατούν.
3 Γιατί τα εργατικά δικαιώματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο
στόχαστρο των εργοδοτών, της κυβέρνησης και των ιμπεριαλιστών
«επιτρόπων».
3 Γιατί οι «πλειστηριασμοί» των λαϊκών κατοικιών θα αυξάνονται.
3 Γιατί η παιδεία θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρά ταξική.
3 Γιατί οι λαϊκές ανάγκες θα εξακολουθούν να κρατιούνται στο
περιθώριο, δημιουργώντας τραγικές καταστάσεις, σαν κι αυτές
των πυρκαγιών στο Μάτι και των πλημμυρών στη Μάντρα.
3 Γιατί τα δημοκρατικά δικαιώματα θα συνεχίσουν ν’ αμφισβητούνται και η κρατική τρομοκρατία και καταστολή θα συνεχίσει ν’ αποτελεί τη μόνιμη «συνταγή» αντιμετώπισης του λαού, όταν αυτός
βγει στο δρόμο του αγώνα.
3 Γιατί, είτε με «επιτροπεία», είτε με «εποπτεία», η ιμπεριαλιστική εξάρτηση θα βαθαίνει!
3 Γιατί ο κίνδυνος εμπλοκής της χώρας και του λαού μας σε πολεμικές περιπέτειες και στα πολεμικά σχέδια των αμερικανοΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών αυξάνουν επικίνδυνα. Όταν σε μια τεταμένη κατάσταση παρόξυνσης των ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών
ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια και σ΄ ολόκληρο τον κόσμο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει δώσει «Γη και
Ύδωρ» στους «συμμάχους» και «προστάτες» της, αμερικάνους ιμπεριαλιστές, στις στρατιωτικές τους βάσεις και στο στόλο τους.
Σ’ αυτούς που θα είναι και η …τιμώμενη απ΄ το ΣΥΡΙΖΑ δύναμη στη
φετινή ΔΕΘ.
3 Γιατί όλα αυτά, μόνο με τη μαζική και αποφασιστική ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ των εργαζόμενων και του λαού, μόνο με ένα
ισχυρό εργατο-λαϊκό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα μπορούν να
αποκρουστούν! Και να επιτευχθούν κατακτήσεις και νίκες! Και όχι
με αναμονή από «κυβερνητικά προγράμματα» και ψεύτικες εκλογικές διεξόδους.
➦ Κόντρα στα απατηλά κυβερνητικά και στα ιμπεριαλιστικά «αφηγήματα», ο λαός μπορεί και πρέπει να ξεδιπλώσει τους δικούς
του αγώνες! Με νέους αγώνες, με απεργίες, με διαδηλώσεις και
όποια άλλη μορφή πάλης!
➦ Για την ανατροπή όλων των αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων
και «μνημονίων»! Για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής!
➦ Για αυξήσεις σε μεροκάματα, μισθούς, συντάξεις!
➦ Για το δικαίωμα όλων στην πλήρη και σταθερή δουλειά!
➦ Για Ασφάλιση, Περίθαλψη, Παιδεία, δημοκρατικά δικαιώματα!
➦ Ενάντια στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών, για ειρήνη και φιλία με
τους γειτονικούς λαούς, ενάντια στην υποτέλεια και τον εθνικισμό!
➦ Έξω ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Βάσεις-ΕΕ-ΔΝΤ! Οι λαοί δεν έχουν ανάγκη
από προστάτες!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 8 του Σεπτέμβρη!
24/8/2018
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Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία
Επιταχύνονται οι διεθνείς εξελίξεις στη βάση της
εκρηκτικής όξυνσης των παγκόσμιων αντιθέσεων
για την αναδιανομή των σφαιρών επιρροής

Σ

οβαρές εξελίξεις σημειώνονται στην παγκόσμια σκηνή
το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας την ένταση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και την όξυνση των ανταγωνισμών.
Παρότι έγινε προσπάθεια αρχικά να δημιουργηθεί η εντύπωση πως υπήρξε συμφωνία στα βασικά θέματα και αποφεύχθηκαν νέες ρωγμές ανάμεσα στα μέλη του ΝΑΤΟ στην
Σύνοδο Κορυφής του στις Βρυξέλλες, (11 – 12 Ιούλη), αμέσως μετά έγινε γνωστό πως υπήρξαν μεγάλες αντιπαραθέσεις στη διάρκεια των συζητήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις
χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα τη Γερμανία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά
τα θέματα συζήτησης, (αύξηση των στρατιωτικών δαπανών
στο 2%, επέκταση των στρατηγικών όπλων μεγάλης κλίμακας
και οι απειλές προς Ρωσία, Κίνα, Ιράν), αλλά και σ’ ό,τι αφορά κρίσιμα ζητήματα, που επαναπροσδιορίζουν το θεμελιώδες περιεχόμενο των σχέσεων ΗΠΑ- ΕΕ.
Έτσι σε ό,τι αφορά τα πραγματικά αποτέλεσμα της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ και τις αποφάσεις που πάρθηκαν, ανεξάρτητα από τα ευχολόγια που ακούστηκαν και τα “κοινά ανακοινωθέντα” αυτές φαίνεται να έχουν τόση βαρύτητα, όση
είχαν και οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των G7 στον
Καναδά (8-10 Ιούνη), όπου κατέληξαν σε κανονικό φιάσκο,
εν μέσω αλληλοκαταγγελιών του Τραμπ με τους υπόλοιπους
Ευρωπαίους ηγέτες, και τις ΗΠΑ τελικά τότε να αποσύρουν
την υπογραφή τους από το κοινό ανακοινωθέν.
Οι ίδιες και χειρότερες αλληλοκαταγγελίες εκτοξεύθηκαν
ανάμεσα στους ηγέτες ΗΠΑ και Γερμανίας, με τον Τραμπ να
δηλώνει: “Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός
λόγω αυτών που μας κάνουν στα θέματα εμπορίου”, κατατάσσοντας την ΕΕ στην ίδια κατηγορία με την Κίνα και τη Ρωσία,
ενώ ήδη έχει επιβάλει δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από
την ΕΕ αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναμένονται νέοι δασμοί σε πολύ μεγαλύτερης αξίας προϊόντα.
Τις βιτριολικές δηλώσεις προς την ΕΕ συνέχισε ο Τραμπ
και κατά την επίσκεψή του στη Μ. Βρετανία, όπου σύμφωνα με την Μέι, της πρότεινε να ...μηνύσει την ΕΕ, ενώ την
πίεσε να προχωρήσει σε σκληρό Brexit, διαφορετικά να ξεχάσει μια καλή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για να εί-
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ναι μάλιστα ακόμα πιο σαφής υποστήριξε απροκάλυπτα τον
υπουργό Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, που μόλις είχε παραιτηθεί διαφωνώντας με το “ήπιο” Brexit της Μέι, ενώ δεν
διαψεύστηκε η είδηση ότι παρότρυνε τον Γάλλο Μακρόν να
αποχωρήσει από την ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας πως η πολιτική
του σκοπεύει στη διάλυση της ΕΕ, που την θεωρεί όχημα
για την ενίσχυση της επιρροής της Γερμανίας στην Ευρώπη
και τον κόσμο.
Ανάμεσα στις πολλές απαντήσεις Ευρωπαίων ηγετών
προς τον Τραμπ ξεχωρίζουν δύο. Αυτή του Γκάμπριελ, πρώην υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, και αυτή των
Τουσκ και Γιουνκέρ. Ο πρώτος δήλωσε στο περιοδικό Der
Spigel πως: “Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην Αμερική
υπό τον Τραμπ που επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη Γερμανία” (...) “δεν μπορούμε πλέον να έχουμε καμιά ψευδαίσθηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Επομένως πρέπει να του δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς ισχυροί”, (...) “εάν απαιτεί δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, τότε κι εμείς πρέπει να απαιτήσουμε να μας επιστραφούν τα δισεκατομμύρια που δαπανήσαμε για τους πρόσφυγες που δημιούργησε η αποτυχημένη
στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ”.
Τουσκ και Γιουνκέρ πριν φτάσουν στο Τόκιο για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Ιαπωνίας, της “μεγαλύτερης συμφωνίας που έχει διαπραγματευθεί η ΕΕ”,
σύμφωνα με τους αξιωματούχους της, στάθμευσαν στο Πεκίνο και είχαν συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ με την ευκαιρία της 20ής Συνόδου ΕΕ – Κίνας, στη διάρκεια της οποίας ο Γιουνκέρ δήλωσε: “Το πολυπολικό σύστημα δέχεται επίθεση και είναι μια επίθεση χωρίς προηγούμενο μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου”, ενώ ο
Τουσκ σημείωσε ότι “υπάρχει ακόμα χρόνος για να αποφευχθεί η σύγκρουση και το χάος”.
➦ Η Σύνοδος Κορυφής Τραμπ- Πούτιν στο Ελσίνκι, (16 Ιούλη), και τα ανοιχτά μέτωπα του αμερικανορωσικού ανταγωνισμού που τέθηκαν στο τραπέζι, επισκιάστηκαν, με μια έννοια,
από τον πρωτοφανή καταιγισμό επιθέσεων που δέχθηκε ο
Τραμπ από κυρίαρχους κύκλους στο εσωτερικό των ΗΠΑ και
στην Ευρώπη για τη συνάντηση και τον τρόπο που στάθηκε απέναντι στον Πούτιν, αναδεικνύοντας το βαθύ διχασμό της Δύσης, τόσο στο εσωτερικό της μονοπωλιακής αστικής τάξης των
ΗΠΑ, όσο και ανάμεσα στην τελευταία και την ΕΕ.

Πίσω από τις επιθέσεις για έσχατη προδοσία του Τραμπ
και προσπάθεια συγκάλυψης της ρωσικής ανάμειξης στις
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, (μιλάνε για ανάμειξη άλλων στα εσωτερικά τους, αυτοί που δεν υπάρχει γωνιά
του πλανήτη που να μην έχουν χώσει τη γουρουνίσια μούρη
τους), υπάρχει το κεντρικό ζήτημα της κατεύθυνσης που
πρέπει να πάρει η διεθνής πολιτική του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και ο τρόπος που θα αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές του. Και σ’ αυτό ακριβώς το κεντρικό ζήτημα εκδηλώνεται μια σφοδρή αντιπαράθεση στο εσωτερικό του, με
αποτέλεσμα η στρατηγική τού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
να δοκιμάζεται σκληρά και να βρίσκεται σε κρίση.
Σε τελευταία ανάλυση βέβαια, η κρίση αυτή πηγάζει από
τα μεγάλα προβλήματα που συναντά η παγκόσμια αμερικανική κυριαρχία, από την εξασθένιση των δυνατοτήτων τους,
από τις ανακατατάξεις που συντελούνται στη δύναμη των
διεθνών κέντρων και στην αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων ανάμεσά τους, που προκαλούν απότομη κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αμφισβητούν ευθέως τον κυρίαρχο ρόλο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην παγκόσμια σκηνή.
Από τη μια βρίσκονται οι Δημοκρατικοί και ένα τμήμα των
Ρεπουμπλικάνων, αυτοί που πριν δυο χρόνια έχρισαν “ηγέτη
του Δυτικού κόσμου” τη Μέρκελ, που θέλουν με σύμμαχο την
ΕΕ, παρά τις διαφορές και αντιθέσεις τους, να προχωρήσουν
μαζί, χωρίς ανάσα, την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τη
Ρωσία σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα να ανακόψουν τη
ραγδαία άνοδο και επέκταση της Κίνας. Και από την άλλη
βρίσκεται η σημερινή ηγεσία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, που αναζητά ένα προσωρινό συμβιβασμό με τη Ρωσία,
πάνω στα βασικά μέτωπα του αμερικανορώσικου ανταγωνισμού (Ουκρανία, Συρία, επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια,
αντιπυραυλική ασπίδα, κλπ). Ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις
δύο χώρες που διαθέτουν το 90% των πυρηνικών όπλων του
πλανήτη, όπως είπε ο Τραμπ, εκτοξεύοντας εμφανώς απειλή σε όλους τους άλλους, με σκοπό να εξαναγκάσει την ΕΕ
να συρθεί με τους δικούς του οικονομικο-πολιτικούς όρους
στο άρμα του, τορπιλίζοντας τις φιλοδοξίες της Γερμανίας, να
προκαλέσει ρήγμα στο κυοφορούμενο μέτωπο Ρωσίας – Κίνας και να προχωρήσει σε οικονομικό και πολιτικό πόλεμο ενάντια στην Κίνα, που απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ
στην παγκόσμια οικονομία.
Έναν ανάλογο συμβιβασμό, μικρότερης κλίμακας και άλλης σκοπιμότητας, επεχείρησαν οι ΗΠΑ με τη Β. Κορέα με τη
συνάντηση Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη, (12 Ιούνη), μόνο που αυτοί οι σχεδιασμοί είναι πολύ αμφίβολοι
και θνησιγενείς σε μια ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενη
πραγματικότητα.
Ο Τραμπ για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη συνάντηση με τον Πούτιν χρειάστηκε ενάμιση χρόνο, χωρίς μάλιστα
να καταφέρει να κάμψει τις αντιστάσεις των εσωτερικών αντιπάλων του, αντίθετα αυτές φαίνεται να φουντώνουν και να
παράγουν αποτέλεσμα. Οπότε, το ποια συγκεκριμένη κατεύθυνση θα κυριαρχήσει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ για
την εδραίωση τής παγκόσμιας ηγεμονίας τους, με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μονοπωλιακών τμημάτων που συγκρούονται, είναι ζητούμενο, και αυτός ο συγκερασμός και το

μίγμα πολιτικής που προκύπτει στην
πράξη, δημιουργεί μια αλλοπρόσαλλη,
δίβουλη και ασταθή κατάσταση, στοιχείο ακριβώς της βαθιάς κρίσης που διαπερνά την πολιτική των ΗΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, σταθερή επιδίωξη
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού είναι να ανατρέψει τη διαμορφούμενη τάση απώλειας
της παγκόσμιας ηγεμονικής του θέσης, επιδιώκοντας να φρενάρει την ορμητική άνοδο της Κίνας και τη σταθερή επάνοδο
της Ρωσίας, αποτρέποντας με κάθε τρόπο
μια συμμαχία ανάμεσά τους, και –με την εξαπόλυση απειλών και τη δραστήρια προετοιμασία για πόλεμο– να εξαναγκάσει ταυτόχρονα όλες τις άλλες δυνάμεις, στην Ευρώπη και την Ασία, να ευθυγραμμιστούν μαζί του σ’
αυτήν την αντιπαράθεση.
Αυτή ακριβώς η αμφισβήτηση και απειλή
απώλειας της πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ
στην παγκόσμια σκηνή, έφεραν στο προσκήνιο τις δυνάμεις που εκπροσωπεί ο
Τραμπ και κάνουν την αμερικάνικη υπερδύναμη πιο επικίνδυνη και τυχοδιωκτική, πηγή πολέμου και επίθεσης.
➦ Εκεί που συναντά τις λιγότερες αντιστάσεις ο Τραμπ, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι
στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε, θέτοντας στο στόχαστρο την Κίνα και κατά
δεύτερο λόγο την ΕΕ, ιδιαίτερα τη Γερμανία, τον Καναδά, κλπ.
Ένας οικονομικός πόλεμος που κλιμακώνεται διαρκώς και σ’ ό,τι αφορά την γκάμα
των εμπορευμάτων που μπαίνουν δασμοί,
αλλά και στην συνολική αξία των εμπορευμάτων που δασμολογούνται.
Έτσι, ενώ ξεκίνησαν οι ΗΠΑ με δασμούς 25% σε εισαγόμενα μέταλλα από την Κίνα, συνολικής αξίας 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων (που ανταπέδωσε την επόμενη ώρα η Κίνα με
ισόποσης αξίας εμπορεύματα, προσφεύγοντας ταυτόχρονα
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και καταγγέλλοντας τις
ΗΠΑ), τώρα επανέρχεται ο Τραμπ και επιβάλλει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 10% από το Σεπτέμβρη, σε πλήθος εισαγόμενων προϊόντων από την Κίνα, αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ απειλεί πως θα επιβάλει δασμούς
στο σύνολο της αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων από
την Κίνα, περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η κινέζικη ηγεσία προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε μπροστά «στο μεγαλύτερο οικονομικό πόλεμο στην ιστορία» και
ότι είναι υποχρεωμένη να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα στην
οικονομική επίθεση των ΗΠΑ.
Όλα δείχνουν πως οι διεθνείς εξελίξεις επιταχύνονται στη
βάση της εκρηκτικής όξυνσης των παγκόσμιων αντιθέσεων
και των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, για την αναδιανομή των σφαιρών επιρροής. Σκοτεινιάζουν το διεθνή ορίζοντα, επαναφέροντας την απειλή γενικευμένων συγκρούσεων και πολέμων.
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Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
για τις καταστροφικές και φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική
Τα Δ.Σ. της Α΄ και Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας εκφράζουν τον πόνο, τη θλίψη, αλλά και την οργή των συναδέλφων εκπαιδευτικών της Δυτικής Αθήνας. Πόνο και θλίψη για τους αδικοχαμένους και οργή για όλες τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές που αυτές υπηρέτησαν και υπηρετούν. Καταστροφικές πυρκαγιές με απανθρακωμένη αξιοπρέπεια και δεκάδες νεκρούς, καταστροφικές πλημμύρες με θύματα και λασπωμένη ζωή: η βαρβαρότητα της επιβολής του κεφαλαίου.
Ο ηθικός εμπρηστής είναι το κράτος, που μειώνει τις δαπάνες για την πυροπροστασία και δεν κάνει τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, το κράτος που υποστελεχώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και μηχανισμούς, πρόθυμο
όμως να εξυπηρετήσει την εκμετάλλευση από την ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε σπιθαμής γης, (είτε για εξόρυξη ορυκτού πλούτου, είτε για τουριστικούς λόγους) με μοναδικό σκοπό το κέρδος των λίγων, σε βάρος της ζωής
των πολλών. Το κράτος επίσημος «ντίλερ» των οικοπεδοφάγων, των ονείρων των λαϊκών και μικρομεσαίων οικογενειών, αλλά και των φανταχτερών βιλών των λίγων, που ιδιωτικοποιούν με το έτσι θέλω δάση και παραλίες.
Το κράτος και οι κυβερνήσεις που, στο όνομα της πολιτικής της υποτέλειας και της εξάρτησης, δίνει το 2,4%
του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, αλλά διαθέτει μόλις 10 πυροσβεστικά αεροπλάνα!
Αλήθεια, για τους κατοίκους των πυρπολημένων περιοχών δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής. Είμαστε σίγουροι
όμως ότι το δικό σας σχέδιο διαφυγής, κύριοι πολιτικοί υπεύθυνοι, το έχετε πάντα έτοιμο!
➥ Να δεσμευτούμε ότι, όπως καθημερινά «στης ανάγκης τα θρανία και στης φτώχειας το σχολειό», θα είμαστε μπροστά σε κάθε πράξη αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους και στον αγώνα που θα βγάλει «εκτός σχεδίου» αυτές τις πολιτικές και τους ανευθυνοϋπεύθυνους του κρατικού μηχανισμού.
➥ Να δεσμευτούμε ότι ως δάσκαλοι, μετατρέποντας τη θλίψη σε οργή, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για
μια κοινωνία του δίκιου, της μόρφωσης, της ισότητας και της αλληλεγγύης, που στο επίκεντρο θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους θανάτους, τις οικολογικές και τις άλλες συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές
Τα Δ.Σ. των Α΄ και Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας
(Περιστέρι και Ίλιον-Πετρούπολη-Αγ. Ανάργυροι-Καματερό)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

H κυβέρνηση κόβει τμήματα, εξοικονομεί
προσωπικό, συρρικνώνει το δημόσιο
σχολείο, καταστρατηγεί μορφωτικά,
εργασιακά δικαιώματα

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών των μαθητών
και οι εγκύκλιοι εφαρμογής του, μια διαδικασία που ξεκίνησε πέρσι στα ΕΠΑΛ και επεκτάθηκε φέτος στα ΓΕΛ, προβλέπει οριστικοποίηση του αριθμού όλων των τμημάτων
κάθε σχολείου έως τις 15 Ιουλίου (τμημάτων γενικής παιδείας, τμημάτων επιλογής, ομάδων προσανατολισμού και
κατευθύνσεων στα ΓΕΛ, Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ).
Όσοι μαθητές εγγραφούν ή μετεγγραφούν το Σεπτέμβρη –που

συνήθως είναι αρκετοί– και δεν υπάρχει το τμήμα που επιθυμούν ή δε χωράνε στα υπάρχοντα, θα μετακινηθούν σε
άλλο σχολείο με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ειδικά στα ΕΠΑΛ, το Υπουργείο υποχρεώνει τους μαθητές και
τους γονείς τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στα σχολεία έως τις 9 Ιουλίου προκειμένου
να είναι έγκυρη η αίτηση εγγραφής τους.
Την ίδια περίοδο το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διατεύχος 121 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 11

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

δικασία αλλαγής της μοριοδότησης δυσμενών συνθηκών
των σχολείων με βασική κατεύθυνση, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, τη μείωση των μορίων τους. Η νέα μοριοδότηση
του Υπουργείου επιφέρει την αλλαγή ζώνης σε εκατοντάδες
γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανά την επικράτεια, με συνέπεια να
αυξάνεται ο κατώτερος απαιτούμενος αριθμός μαθητών στα
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη δημιουργία κάθε είδους τμημάτων.
Ήδη η κυβέρνηση έχει καταργήσει νομοθετικά τη λειτουργία
τμημάτων που έχουν μικρότερο από έναν ορισμένο αριθμό
μαθητών, που προσδιορίζεται απ’ την ένταξη του κάθε σχολείου σε συγκεκριμένη ζώνη ανάλογα με τα μόρια δυσμενών
συνθηκών του κάθε σχολείου.
Το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με
τα παραπάνω μέτρα επιδιώκουν τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και την ταυτόχρονη μέγιστη δυνατή μείωση του αριθμού των τμημάτων
σε κάθε σχολείο. Θέλουν να έχουν τον έλεγχο και να οδηγήσουν στην οριστική κατάργηση – συγχώνευση ολιγομελών, τμημάτων επιλογής, ομάδων προσανατολισμού και κατευθύνσεων στα ΓΕΛ και τμημάτων γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Αυτή η συρρίκνωση του Δημόσιου σχολείου πλήττει ακόμη περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των πιο φτωχών και ευάλωτων παιδιών, υπονομεύοντας
τις ήδη περιορισμένες δυνατότητες της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας. Δημιουργεί πολλά προβλήματα στη
δυνατότητα επιλογής Εσπερινών Γενικών Λυκείων για τους μαθητές, καθώς και ανυπέρβλητα εμπόδια για την εγγραφή μεταναστών και προσφύγων σε όλα τα σχολεία της Λυκειακής
βαθμίδας, ιδιαίτερα στα Διαπολιτισμικά.
Η ηλεκτρονική διάσταση όλων των παραπάνω δεν αποτελεί απλά έναν τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του συστήματος
εγγραφών. Η κυβέρνηση θέλει ταυτόχρονα να απομακρύνει
τη δυνατότητα επίδρασης του εκπαιδευτικού κινήματος για
ανάσχεση των σχεδίων της. Θέλει να αποφύγει τις ενοχλητικές κινητοποιήσεις μαθητών και γονιών που ξεδιπλώνονταν
κάθε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και μαζί με τους εκπαιδευτικούς πετύχαιναν να κρατήσουν ανοικτά τα τμήματα και τις ειδικότητες στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ και τα σχολεία όρθια.
Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρίσκονται και τα εργασιακά δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών. Το Υπουργείο Παιδείας, την ίδια στιγμή που επί οκτώ χρόνια συνεχίζει
την πολιτική των μηδενικών διορισμών, επιχειρεί την ελαχιστοποίηση των φαινομενικών κενών και άρα την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη μετακίνησή τους μεταξύ των σχολείων αφού αρκετές ειδικότητες δύσκολα θα συμπληρώνουν ωράριο σε ένα σχολείο. Τη πρόθεσή του να επιτείνει την ομηρία των εκπαιδευτικών, δείχνει η
απαίτηση του υπουργείου μέσω εγκυκλίου να πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις τους σε λειτουργικά κενά των σχολείων μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το τέλος Ιουλίου και με τα
σχολεία κλειστά. Δηλαδή σε κενά και πλεονάσματα που θα έχουν προκύψει αμέσως μετά την απαράδεκτη οριστικοποίηση των τμημάτων των σχολείων στις 15 Ιουλίου. Ενώ θα εκκρεμούν για τον Αύγουστο οι νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών και για το Σεπτέμβριο οι μακροχρόνιες άδειες, διαδικα-
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σίες που εκ των πραγμάτων θα τροποποιήσουν τα κενά και τα
πλεονάσματα των σχολείων.
Με όλα αυτά και το πλήθος νόμων και εγκυκλίων σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, η κυβέρνηση ετοιμάζει το έδαφος
για τη συνολική, αντιδραστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης. Αυτής που επιδιώκουν να μεταφέρει εντός του Λυκείου τον
πανελλαδικό εξεταστικό κόφτη, στο όνομα της αναβάθμισης
του απολυτηρίου του. Που θα είναι φτηνή, ταξική και υποβαθμισμένη και είτε θα οδηγεί σε πτυχία χωρίς δικαιώματα είτε σε
τεχνική κατάρτιση και μαθητεία. Και στα δυο θα κανοναρχεί η
αγορά και τα συμφέροντα της ανταγωνιστικότητας και των κερδών του κεφαλαίου.
Από τη σκοπιά αυτών των συμφερόντων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υπηρετώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ
και του ΣΕΒ στα βήματα των προκατόχων της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζει μια εκπαίδευση στα μέτρα τής δήθεν μεταμνημονιακής ανάπτυξης, των αιματηρών πλεονασμάτων και της συνακόλουθης καταβύθισης μισθών και συντάξεων, της κοινωνικής ελεημοσύνης από τα ψίχουλα που περισσεύουν από τις γεμάτες
τσέπες των Τραπεζών και της μόνιμης επιτροπείας. Των υποχρεώσεων που μεταξύ επαίνων υπέγραψε στην 4η αξιολόγηση.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη, παραμένοντας δέσμιοι μιας οργισμένης, άσφαιρης απογοήτευσης. Το εκπαιδευτικό και το εργατικό κίνημα οφείλουν να βάλουν φραγμό στα κυβερνητικά σχέδια.
Η σιωπή και η αναμονή είναι συνενοχή.
• Να παρθούν πίσω οι απαράδεκτοι εγκύκλιοι.
• Ο αριθμός και η σύνθεση των τμημάτων να οριστικοποιηθεί με τη λήξη των εγγραφών και του μεγάλου όγκου
των μετεγγραφών το Σεπτέμβρη. Καμία μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών.
• Να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς όλα τα ολιγομελή τμήματα επιλογής, ομάδων προσανατολισμού και κατευθύνσεων στα ΓΕΛ και τμημάτων γενικής παιδείας, Τομέων
και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
• Τα υπηρεσιακά συμβούλια να μην προχωρήσουν στις διαβλητές διαδικασίες που επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας.
Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά πρέπει
να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβρη, με την οριστικοποίηση
των τμημάτων των σχολείων και με την ολοκλήρωση των εγγραφών και του μεγάλου όγκου των μετεγγραφών. Καλούμε
τους αιρετούς να μην συναινέσουν, να καταψηφίσουν και
να καταγγείλουν αυτές τις διαδικασίες.
Διεκδικούμε:
❱ Τμήματα που δεν θα ξεπερνούν τους 20 μαθητές για τη
γενική παιδεία, τους 15 για τις κατευθύνσεις και τους 10
για τα εργαστήρια.
❱ Δικαίωμα του κάθε μαθητή να φοιτά στο σχολείο της
γειτονιάς του.
❱ Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, αξιοπρεπείς
μισθούς και συνθήκες για όλους.
❱ Αύξηση των δαπανών για την παιδεία και ενίσχυση της
υποδομής όλων των σχολείων.
❱ Ενιαίο, δωδεκάχρονο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για
όλα τα παιδιά. (...)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΓΛΗΝΟΣ)
ΕΛΜΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ»,
FAST TRACK ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Σ

τις 3/5/2018 το Υπουργεiο Παιδείας έστειλε στα ΓΕΛ εγκύκλιο, που αφορούσε στον
προγραμματισμό των εξετάσεων των Γενικών Λυκείων του σχολικού έτους 2017-2018. Σ΄
αυτήν προβλεπόταν (δεν αναφερόμαστε καν
στα της Γ΄ Λυκείου) μετά την πρώτη, «κανονική» εξεταστική της οποίας τα αποτελέσματα
για την Α΄ και Β΄ Λυκείου θα εκδίδονταν στις
18/6/2018 και δεύτερη, «ειδική» εξεταστική
στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για όσους μαθητές μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής δεν έπιαναν το
Γ.Μ.Ο. του 9,5 και άρα δεν προάγονταν. «Ειδική» εξεταστική, η οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 26η Ιουνίου 2018. Αν
στην πρώτη, «κανονική» εξεταστική των 10 ημερών (τόσο ασφυκτική ήταν φέτος) για την Α΄
Λυκείου, η οποία έδωσε 13 μαθήματα σε 10 ημέρες, και για τη Β΄ Λυκείου, 16 μαθήματα στις
ίδιες 10 ημέρες, κάποιοι μαθητές δεν μπορούσαν να αποδώσουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις τόσο ώστε να προαχθούν, πως θα μπορούσαν να τα καταφέρουν σε μια αμέσως επόμενη,
«ειδική» εξεταστική το πολύ 5 ημερών; (20,
21,22, 25 και 26 Ιουνίου, αυτές είναι οι ημερομηνίες, όπου σε κάποια λύκεια τις περισσότερες από αυτές τις ημερομηνίες εξετάζονται ειδικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων,
άλλο ζήτημα αυτό. Προφανώς σ΄ αυτά τα λύκεια-εξεταστικά κέντρα δεν πρέπει να υπάρχουν
μετεξεταστέοι, ε; Προφανώς…). Παραπέμπονται, λοιπόν, όσοι δεν προάγονται λόγω επίδοσης σε μια «ειδική», ταχεία εξεταστική 5 ημερών, για την οποία δεν προβλέπεται και δεν
βγαίνει χρονικά καμιά περαιτέρω προετοιμασία
των μαθητών, που στην πρώτη εξεταστική απέτυχαν και στην οποία «ειδική» εξεταστική αυτοί καλούνται να εξεταστούν ενδεχομένως σε
10 και πλέον μαθήματα!
Κι αναρωτιόμαστε ποιος ανεύθυνο-υπεύ
θυνος, ποιος ιθύνων νους του υπουργείου Παιδείας και fast track διαδικασίας σκέφτηκε κι
αποφάσισε κάτι τόσο υποκριτικό, ανούσιο, ανόητο και άκρως αντιπαιδαγωγικό; Γιατί κάθε
τέτοιος μαθητής, προφανώς με μεγάλες μαθησιακές αδυναμίες, πρέπει να χρεωθεί με δύο
απανωτές αποτυχίες μέσα στον Ιούνιο, χωρίς
καμιά προηγούμενη μέριμνα και κανένα χρονικό περιθώριο ύστατης έστω υποβοήθησής
του; Πού είναι η ενισχυτική διδασκαλία, που
χρειαζόταν καθένας από αυτούς τους μαθητές

κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς;
Δεν υπάρχει. Ποια είναι η ύστατη έστω βοήθεια, που τους προσφέρεται, αφού έγκαιρη δεν
τους προσφέρθηκε; Η χρέωσή τους με μια
προδιαγεγραμμένη διπλή αποτυχία; Αυτή δεν
είναι βοήθεια. Είναι στιγματισμός.
Τι επιδιώκεται; Η πλήρης αποθάρρυνσή
τους, προκειμένου να εγκαταλείψουν το σχολείο και την τυπική εκπαίδευση; Κι αν ο στόχος
δεν είναι αυτός κι αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικά δομές στήριξης, μήπως όλο αυτό γίνεται
για να μπουν οι εκπαιδευτικοί «ειδικώ τω τρόπω» στη διαδικασία της δολιοφθοράς των
βαθμών των γραπτών αυτών των μαθητών και
στη διαδικασία των σικέ εξετάσεων; Και μετά
να έρθει και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού
έργου να τα «αποτιμήσει» πλήρως όλα αυτά τα
fast track, τα ναρκοθετημένα, τα ημιθεσμοθετημένα ισοπεδωτικά και ισοπεδωμένα.;
Η ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας κλείνει μάλιστα με την παράκληση προς τους διευθυντές /ντριες των
σχολικών μονάδων και των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «να μεριμνήσουν
για την ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων προκειμένου οι μαθητές να
έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο»! Μέσα σ΄αυτά τα
ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, και με βάση τα
όσα προαναφέραμε και όσα ζούμε στα λύκεια
αυτό το μήνα, αυτή η παράκληση μόνο ως ειρωνεία μπορεί να εκληφθεί από εμάς, τους
μάχιμους εκπαιδευτικούς της τάξης.
Τέλος, ως εκπαιδευτικοί της «Αγωνιστικής
Παρέμβασης» απαιτούμε το υπουργείο παιδείας να δει τα επιπλέον προβλήματα και τα
ναυάγια που δημιουργεί και δεν αντιμετωπίζει
και να αποσύρει στο εξής την «ειδική», fast
track εξεταστική του Ιουνίου, που έτσι όπως
προβλέπεται στα λύκεια μόνο προβλήματα ουσιαστικά δημιουργεί σε κάποιους μαθητές και
τις οικογένειές τους και στους εκπαιδευτικούς
και τίποτα ουσιαστικά δεν λύνει. Γιατί αν δεν
παρέχεις επαρκώς και διαρκώς τη δυνατότητα κατάκτησης του μορφωτικού αγαθού απ΄ όλους και μάλιστα υποστηρίζοντας ιδιαίτερα
τους πιο αδύναμους κατά τη μαθησιακή διαδικασία, οι fast track εξεταστικές, όσο «ειδικές» ή μη και να τις βαπτίζεις δεν σε σώζουν,
πολύπαθο υπουργείο μας, ούτε εσένα, ούτε
και τους μαθητές μας βεβαίως, που μ΄ αυτά και

με τούτα τα καμώματα καταλήγουν να είναι το
ναρκοθετημένο μέλλον της χώρας.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
που έχουν αποσπαστεί
για άσκηση διοικητικού έργου
Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση στην επιδιωκόμενη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης να επιβάλει στους αποσπασμένους στη Διοίκηση εκπαιδευτικούς το πλαίσιο αξιολόγησης που διέπει το Δημόσιο Τομέα.
Για το σκοπό αυτό ενεργοποιήθηκε επιλεκτικά η
παράγραφος 2 του άρθρου 1 του καταργημένου,
πλέον, Π.Δ 152/13 (η κατάργησή του ψηφίστηκε
την προηγούμενη Πέμπτη στο νόμο για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης).
Η επιλεκτική εφαρμογή τού ως άνω Π.Δ. για
τους εκπαιδευτικούς που πρόσκαιρα ασκούν
διοικητικά καθήκοντα και οι οποίοι ουδόλως
έχουν απεμπολήσει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, είναι παράλογη και υποδηλώνει την προσπάθεια της αξιολόγησής τους με κάθε δυνατό
τρόπο. Γι’ αυτό άλλωστε στο άρθρο 37 παράγρ.
4 του νέου Νόμου για τις δομές (Ν. 4547/2018)
προβλέπεται η αξιολόγηση των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο.
Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΟΛΜΕ αρνείται
κατηγορηματικά την εφαρμογή οποιασδήποτε
μορφής ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την
αξιολόγηση σε όλη τη διοικητική ιεραρχία και να
απέχουν από τη διαδικασία.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να μην συνεχίσει την επιχειρούμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις
και των Στελεχών της Διοίκησης.
Αθήνα, 14/6/2018
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Από τις ασφυκτικές συνθήκες στα Βαθμολογικά Κέντρα
στα

ανα – θέματα των εξετάσεων

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
Ασφυκτικές συνθήκες
σε σχολεία και βαθμολογικά κέντρα

αυτό είναι αναγκαίες δυο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά στη διαμόρφωση μιας αντιπαιδαγωγικής νοοτροπίας και πρακτικής. Κλείνουν το
μάτι στους βαθμολογητές οι διάφοροι ανευθυνοϋπεύθυνοι των επιτροπών για διόρθωση – “Fast”, δηλαδή όσα περισσότερα γραπτά
βαθμολογήσει κανείς, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αμοιβή του. Αλίμονο στον βαθμολογητή που θα ασκήσει αυτό τον άχαρο ρόλο με τέτοια νοοτροπία. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στο δίκαιο αίτημα για
αύξηση των αποζημιώσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις
εξεταστικές διαδικασίες. Ωστόσο, η οικονομική ανάσα για τους εκπαιδευτικούς μπορεί να υπάρξει μόνο με τη συλλογική διεκδίκηση
και υλοποίηση του αιτήματος για αύξηση του μισθού, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Οι συνθήκες βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ήταν πιο πιεστικές και ασφυκτικές από ποτέ
άλλοτε. Αυτό πιστοποιεί το πιεστικό χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών - απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων που διαμόρφωσε το
Υπουργείο Παιδείας για χάρη της επικοινωνιακής εικόνας για την επιμήκυνση του διδακτικού έτους. Επιβλήθηκε, έτσι, ένα ασφυκτικό πλαίσιο, επιδεινώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να διεξάγουν ενδοσχολικές εξετάσεις, επιτήρηση (πολλές φορές και δύο μαθήματα ανά ημέρα), ενώ παράλληλα ήταν
επιτηρητές και βαθμολογητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όλες αυτές οι διαδικασίες συνεπάγονται κόπωση και πίεση των εκπαιδευτικών, αλλά και μεγάλη πίεση και πρόσθετο άγχος για τους μαθητές.
Ωστόσο, σε αυτό το πιεστικό πλαίσιο προστέθηκε πρόσφατα και η
οδηγία του Υπουργείου Παιδείας προς τα βαθμολογικά κέντρα να αποστείλουν τις βαθμολογίες την Τρίτη 26-6, δημιουργώντας έτσι ασφυκτικά χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαθμολόγησης, τον απαραίτητα ενδελεχή έλεγχο και την καταχώρισή της.
Εκεί που οι «φωστήρες» του Υπουργείου Παιδείας ξεπέρασαν
κάθε όριο ευτελίζοντας κάθε έννοια παιδαγωγικής είναι το θέμα των
επαναληπτικών εξετάσεων για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων. Το χρονοδιάγραμμα προαγωγικών, ενισχυτικής, επαναληπτικών προκαλεί ασφυξία στα σχολεία. Υπάρχουν μαθητές γυμνασίων
που μπορεί να δίνουν και τέσσερα μαθήματα τη μέρα! Ας μην αναλύ- Τα ανα – θέματα των εξετάσεων
σουμε το άκρως τραγελαφικό των τριών ωρών ενισχυτικής στα μαθήΟι άστοχες επιλογές θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι
ματα που δεν προάχθηκαν οι μαθητές!
λανθασμένες διατυπώσεις, όπως στη Φυσική, και οι ασάφειες στη
Ειδικότερα για τους βαθμολογητές οι οδηγίες χειραγώγησης από
Βιολογία, επαναφέρουν στο προσκήνιο τις
το Υπουργείο διαμoρφώνουν ακόμα πιο ασφυκτικές
συζητήσεις για τις εξετάσεις και το ρόλο
συνθήκες. Ο διοικητικός μηχανιτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κεσμός της εκπαίδευσης και οι επιντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείΤο 61% των δημοσίων υπαλλήλων
τροπές των εξετάσεων που στελεται όχι από τους «άριστους», αλλά, κυχώνονται με διαδικασίες αδιαφάνειδε συμμετείχε
ρίως, και συνήθως, από αρεστούς και
ας και πελατειακών σχέσεων επιδιστην Ηλεκτρονική Αξιολόγηση
υποτακτικούς στην ηγεσία του Υπουρώκουν να διαμορφώσουν στους βαθΌπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην γείου Παιδείας και λειτουργεί σε ένα
μολογητές μια διεκπεραιωτική λογιπλαίσιο αδιαφάνειας, με επίφαση το
κή όσον αφορά στη βαθμολόγηση των «Έκθεση συμμόρφωσης - Πρόγραμμα Υποστήριξης Σταθερό«αδιάβλητο» των εξετάσεων, υλογραπτών με αποτέλεσμα να πιέζονται τητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελποιώντας τη «γραμμή», ακόμα και
λάδα», που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 20 Ιουνίου,
να βαθμολογήσουν περισσότερα γραστην επιλογή των θεμάτων. Εύλογια την 4η αξιολόγηση του προγράμματος (τελείωσε 18/6),στη
πτά και γρηγορότερα. Με πρόσχημα
γα για μια ακόμα χρονιά συγκεφάση της ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης συμμετείχαν 90.808
«την ομογενοποίηση της κρίσης» δίνοντρώνει τα πυρά της κριτικής
από τους 161,252 υπαλλήλους που καταγράφηκαν στη σχετική
νται οδηγίες που χειραγωγούν και αλλοκαι των αντιδράσεων της εκδιαδικτυακή βάση δεδομένων (ποσοστό 56%).
τριώνουν τους βαθμολογητές, πολλές
παι δευτικής κοινότητας.
Διαπιστώνεται, επίσης, πως περίπου 70.000 υπάλληλοι
φορές για να καλυφθούν αστοχίες ή ασάΠαράλληλα, η συζήτηδεν εγγράφηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από το σύνοφειες στη διατύπωση των θεμάτων.
ση
για το μορφωτικό ελο των περίπου 230.000 υπαλλήλων που υπάγονται στις σχεΟι αμοιβές ιδιαίτερα στους επιτηρητές,
πίπεδο
των μαθητών
τικές διατάξεις του νόμου Βερναρδάκη, συμμετείχε επομένως
είναι άκρως εξευτελιστικές. Στο σημείο
με
βάση
την καλή ή
στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μόνο το 39,4%.
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!
«Πότε επιτέλους θα σηκωθείς με όλο σου τ’ ανάστημα εσύ,
που τη ζωή σου δίνεις ηλίθια;
Πότε θα πετάξεις στα μούτρα τους την ερώτηση
γιατί πολεμάμε, αλήθεια;»

Η

Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση εκπαιδευτικών Ιωαννίνων καταγγέλλει την απόφαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων να καλέσει σε συμμετοχή στο εθνικιστικό συλλαλητήριο που στήνεται
στην πόλη μας. Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια «για τη Μακεδονία», που
διοργανώνονται από την αρχή της χρονιάς –με θολά έως και ύποπτα
καλέσματα– δεν εντάσσονται σε κανέναν αγώνα υπεράσπισης του δίκιου, της ειρήνης, της φιλίας μεταξύ των λαών. Είναι ενταγμένα στο
κάδρο της εθνικιστικής πόλωσης και των πολεμικών προετοιμασιών.
Εκείνοι που σήμερα έκαναν αυτή την επιλογή μέσα στην ΕΛΜΕ Ιωαννίνων (για την καταγραφή: 3 ψήφοι της ΔΑΚΕ, 1 ψήφος της ΠΕΚ
και μία λευκή ψήφος των ΣυνΕΚ) σέρνουν το σωματείο στην υπηρεσία των πιο σκοτεινών σχεδίων. Σχεδίων που μεθοδικά προετοιμάζουν τον πόλεμο στα Βαλκάνια, δένοντάς τον με την ιμπεριαλιστική
βαρβαρότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σχεδίων που φέρνουν στην
επιφάνεια της πολιτικής ζωής ό,τι χειρότερο έχει να παρουσιάσει
αυτός ο τόπος: τους εθνικιστές, τους πολεμοκάπηλους, τους ναζί.
Καμία δικαιολογία δεν μπορεί
να υπάρξει για
τούτη την αισχρή
απόφαση (ούτε
καν η αφέλεια ή η
βλακεία...). Δεν
μπορούν οι «μακ ε δ ονο μ ά χο ι »
μας του προεδρείου του ΔΣ να
καμώνονται ότι
δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, ποιών δυνάμεων τη σημαία μάς καλούν να κρατήσουμε.
Η Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση εκπαιδευτικών Ιωαννίνων καλεί
τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εκπαιδευτικούς να απαξιώσουν το ύποπτο και επικίνδυνο κάλεσμα του προεδρείου του ΔΣ και
να αρνηθούν τη συμμετοχή τους σε μια σκοτεινή, εθνικιστική φιέστα.
Να αρνηθούμε τον εθνικισμό και τις πολεμικές προετοιμασίες, να
μην αφήσουμε τα παιδιά που με τόση αγάπη διδάσκουμε να γίνουν
κρέας για τα κανόνια των ιμπεριαλιστών, να μην επιτρέψουμε στο φασισμό να νομιμοποιεί την παρουσία του καλυμμένος πίσω από τα
συλλαλητήρια αυτά.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

κακή βαθμολογία στις εξετάσεις είναι άνευ σημασίας, γιατί τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας είναι μια «κατασκευή» από τους
«θεματοθέτες» της Επιτροπής Εξετάσεων, που κρατούν στα χέρια
τους τα «εργαλεία» των λεγομένων διαβαθμισμένων θεμάτων. Εύστοχα έχει επισημανθεί: «Δεν έγινε λάθος στις πανελλήνιες… οι πανελλήνιες είναι ένα λάθος!».
Τι αλήθεια μπορεί να προκύψει για την αξιολόγηση της επίδοσης
του μαθητή, αν επιτύχει να κυκλώσει σωστά το τάδε γράμμα ή να βάλλει ένα σταυρό στη θέση του «σωστού» ή του «λάθους»; Τι σχέση έχει
με κριτική επεξεργασία μια άσκηση όπου ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει τα κενά της φράσεως με τις κατάλληλες λέξεις; Μήπως
η αντιστοίχηση των ονομάτων των συγγραφέων μιας στήλης με τους
τίτλους των έργων τής απέναντι πιστοποιεί κριτική οξύνοια;
Τι ελέγχεται, όμως, με αυτά τα τεστ που παρουσιάζονται σαν η λυδία λίθος της αξιολόγησης των μαθητών; Θραύσματα γνώσεων και επιλεκτικής μνήμης, που δεν είναι παρά μια από τις μορφές που παίρνει η ικανότητα συγκράτησης πληροφοριών, που δρομολογείται στα
ίδια ίχνη της αποστήθισης που υποτίθεται ότι έρχεται να αναιρέσει. Τα
τεστ αυτά ευνοούν περισσότερο τους «συλλέκτες επιλογών», από εκείνους που έχουν μια επί της ουσίας σχέση με τη σχολική γνώση, τους
επιφανειακά έξυπνους, από αυτούς που είναι βαθιά δημιουργικοί.
Ασφαλώς και δεν είναι τα θέματα, εύκολα ή δύσκολα, θεία ή διαβολικά, που καθορίζουν τον ρόλο των εξετάσεων και του σχολείου.
Πίσω από μια τέτοια συζήτηση κρύβονται οι μύθοι των «ίσων ευκαιριών» και του «αδιάβλητου» των εξετάσεων. Ας μη μας διαφεύγει η
ουσία. Όσο υπάρχει ο κλειστός αριθμός εισακτέων, «numerus
clausus», τόσο οι εξετάσεις θα λειτουργούν ως μηχανισμοί ταξικής
επιλογής, ευνοώντας τους μαθητές από τις προνομιούχες τάξεις και
αποκλείοντας τους «άλλους».
Οι εξετάσεις αποτελούν τον ορατό μηχανισμό της επιλεκτικής- απορριπτικής λειτουργίας του σχολείου. Πέρα από το μαζικό αποκλεισμό των υποψηφίων, κυρίως από τις ασθενέστερες τάξεις και στρώματα και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οι εξετάσεις επιβάλλουν έναν ολοκληρωτικό έλεγχο στην εκπαιδευτική διαδικασία,
κιόλας από το Δημοτικό.
Οι εξετάσεις γίνονται εργαλεία που μετατρέπουν τη διαδικασία της
μόρφωσης σε εξάσκηση για το κυνήγι «χρήσιμων γνώσεων» που αποφέρουν βαθμούς. Σημασία έχει η παροχή «συνταγών επιτυχίας»
για τη συλλογή μορίων. Οι μαθητές «μαθαίνουν» τις σχολικές γνώσεις, αρκετοί περνούν με επιτυχία τις εξετάσεις, αλλά δεν τις κατανοούν. Δεν μπορούν να συνδέσουν τις επιμέρους γνώσεις από τα διάφορα μαθήματα, προκειμένου να ερμηνεύσουν τον κόσμο στον οποίο
ζουν μέχρι το πανεπιστήμιο.
Από τη πλευρά του κόσμου της εργασίας χρειάζεται να οργανωθεί
ένα ευρύ μορφωτικό κίνημα παιδείας με μια εκπαιδευτική διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις μορφωτικές ανάγκες της νέας γενιάς,
προβάλλοντας το στρατηγικό αίτημα «μόρφωση και δουλειά για όλους». Γι’ αυτό και το ζητούμενο σήμερα δεν είναι το «λίφτινγκ» του
εξεταστικού συστήματος. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, όπου πρωταρχική σημασία έχει ο πνευματικός εξοπλισμός των μαθητών, η καλλιέργεια «ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών», έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά την κοινωνία με την ενεργή συμμετοχή τους και παρέμβαση σ ΄
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας.

3 Α ΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ,
ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
3 ΖΗΤΩ Η ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
3 ΖΗΤΩ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Τ

για το 12ο

ο 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της
ΟΛΜΕ πραγματοποιήθηκε (Καβάλα
18-20 Μάη) σε μια δύσκολη πολιτική
συγκυρία.
Οι δολοφονικές επιθέσεις των ιμπεριαλιστών στη Συρία και στην ευρύτερη Μέση
Ανατολή είναι στην ημερήσια διάταξη, με
τον κίνδυνο ευρύτερης πολεμικής ανάφλεξης να ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή.
Η επίθεση του κράτους τρομοκράτη του
Ισραήλ στον Παλαιστινιακό λαό, που παλεύει σχεδόν άοπλος για ελευθερία και
πατρίδα, έχει οδηγήσει σε μαζικές δολοφονίες αμάχων διαδηλωτών και σε καταστροφές σε υποδομές των Παλαιστινίων,
μεταξύ αυτών και σχολείων.
Πρόσφατα γύρισε αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών σωματείων απ’ τα κατεχόμενα, που πήγε να εκφράσει την αλληλεγγύη
της εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας ενάντια στις επιθέσεις του κράτους
του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό λαό. Η
αντιπροσωπεία διατράνωσε ότι η πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της Ελλάδας
«Ένα Σχολείο για τη Γάζα» δεν αποτελεί
μια συμβολική κίνηση μόνο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κατάθεση
στο εκπαιδευτικό συνέδριο κειμένου καταγγελίας για την εγκληματική επίθεση
στην Παλαιστίνη απ’ τις δυνάμεις της
ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) είχε προσχηματικό χαρακτήρα, με στόχο να κάνει αισθητή την παρουσία της στο συνέδριο, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε σχεδόν καμιά
συμμετοχή στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες
που αναπτύχτηκαν.
Το 12ο εκπαιδευτικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο στην οποία έχει
οξυνθεί η αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, που έχει στόχο την
συρρίκνωση και την πλήρη αποδόμηση της
Δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η εφαρμογή των κύριων κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης,
όπως και των προηγούμενων.
Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις προσπάθησαν, μέσα απ’
τις ομάδες εργασίας και στην ολομέλεια
του συνεδρίου, να δώσουν ένα σαφές στίγμα αντίστασης και ανατροπής αυτών των
πολιτικών.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Οι άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις
δεν είχαν ανάλογες προτεραιότητες.
Οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΣΥΝΕΚ - ΔΑΚΕ – ΠΕΚ), μη θέλοντας να αντιταχθούν στις βασικές κυβερνητικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων
απ’ το 2010 και μετά, αρνήθηκαν τον πολιτικό χαρακτήρα του συνεδρίου, παραβλέποντας το πολιτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών και εργασιακών ζητημάτων, που
ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης. Με τη
συνολική τους στάση περιέγραφαν μόνο τα
προβλήματα και εν πολλοίς δικαιολόγησαν
τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, μη προτείνοντας καμιά αγωνιστική διέξοδο. Αυτό
που πρότειναν στις τοποθετήσεις τους
ήταν η διαχειριστική λογική του μικρότερου κακού, δηλαδή «ο ρεαλισμός της υποταγής», που έφτανε σε αρκετές περιπτώσεις στην υιοθέτηση και δικαιολόγηση
ακραιφνών νεοφιλελεύθερων αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.
Η ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) είχε παρουσία μόνο στο
συνέδριο, διαβάζοντας απλά τα κείμενά
της, χωρίς καμιά συμμετοχή στις ομάδες
εργασίας που προηγήθηκαν (με φυσική
παρουσία ή με κείμενα), περιοριζόμενη σ’
ένα καταγγελτικό λόγο.
Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις σηκώσαμε σε μεγάλο
βαθμό το βάρος του συνεδρίου, αποδομώντας την κυρίαρχη πολιτική της σημερινής
κυβέρνησης και των προηγούμενων. Αναδείξαμε ότι ο μοναδικός δρόμος είναι η
ρήξη με αυτές τις πολιτικές και ο οργανωμένος παρατεταμένος αγώνας για την ανατροπή τους.
Με τη συμμετοχή μας όλο το προηγούμενο διάστημα στις ομάδες εργασίας, με
συγκροτημένο τρόπο θέσαμε με πειστικότητα και επιμονή τα προβλήματα της δημόσιας Εκπαίδευσης, θέσαμε το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών στις σωστές του διαστάσεις, ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών και γενικά των αντιλαϊκών πολιτικών
που εφαρμόζονται στη χώρα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπήρξαν εισηγήσεις (Επαγγελματική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ειδική Αγωγή) που εξέφραζαν απόψεις αποδοχής των κυρίαρχων πολιτικών
που εφαρμόζονται και σε πολλές περιπτώ-

σεις ήταν και απέναντι από ψηφισμένες
αποφάσεις του κλάδου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις κατατέθηκαν διαφορετικές εισηγήσεις από μεριάς μας και αντιπαρατεθήκαμε με ομιλίες μας στο συνέδριο.
Στις άλλες ομάδες οι εισηγήσεις ήταν
προϊόν σύνθεσης, με κυρίαρχο την προώθηση αιτημάτων του κλάδου σε κατεύθυνση
αγωνιστικής διεκδίκησης και ευρύτερου
αγώνα ανατροπής αυτών των πολιτικών.
Στο συνέδριο έγινε προσπάθεια από τις
δυνάμεις που εξέφραζαν τον κυβερνητικό
συνδικαλισμό να αναδειχθούν και να μεγιστοποιηθούν προβλήματα της ΤΕΕ και της
Ειδικής Αγωγής, με μια θεώρηση ότι αυτές οι δομές είναι κάτι ξεχωριστό και ξεκομμένο απ’ την υπόλοιπη εκπαίδευση.
Αναδείξαμε ότι σε κάθε περίπτωση τόσο η
Επαγγελματική Εκπαίδευση όσο και η Ειδική Αγωγή έχουν ιδιαιτερότητες, αλλά τα
προβλήματα είναι κοινά, αφορούν στο σύνολο της εκπαίδευσης και είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και του προσανατολισμού που ακολουθούν οι κυβερνήσεις.
Μόνο μέσα απ’ την λογική του ενιαίου δημόσιου και δωρεάν σχολείου των όλων και
των ίσων και της δυνατότητας πρόσβασης
σ’ αυτό, μπορούν να απαντηθούν και να
επιλυθούν προβλήματα που αναδεικνύονται σε διαφορετικούς τύπους σχολείων.
Νομίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό πετύχαμε το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο να είναι ένα συνέδριο με εισηγήσεις και συμπεράσματα που ανοίγουν δρόμο στην
πάλη του κλάδου για ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται
στη συγκεκριμένη συγκυρία και έχουν στόχο την αλλαγή του DNA του Δημόσιου σχολείου, στην κατεύθυνση της συρρίκνωσής
του και της λειτουργίας του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με περιφερειακή οργάνωση και αυτονομία.
Παρ’ όλο που τα κείμενα δεν αποτελούν
αποφάσεις του κλάδου και σε πολλά διαφωνούμε, η προώθησή τους στα σχολεία
μπορεί να τροφοδοτήσει τη συζήτηση, την
αντιπαράθεση απόψεων και την ενεργοποίηση των συναδέλφων. Μια διαδικασία
που την έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ο
κλάδος και το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα.
Αθήνα, 25/5/2018

Μ

 γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

ετά βαΐων και κλάδων, κάτω από τους ήχους των προπαγανδιστικών μηχανισμών μαζικής αποβλάκωσης και αλλοτρίωσης που με τη «λογική» του κοινωνικού αυτοματισμού μεθοδικά αναλαμβάνουν τη συκοφάντηση και τον ηθικό διασυρμό
κάθε κλάδου εργαζομένων, η τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ) θεσμοθέτησε μέτρα εναντίον τους στο όνομα της
«σωτηρίας της πατρίδος» και του «εθνικού συμφέροντος». Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί υποχρεώθηκανι σε αύξηση του ωραρίου
τους, κατά δύο ώρες ώρες,
αύξηση κατά 25% σε συνδυασμό με έναν κυκεώνα μέτρων που επιδεινώνουν τις
συνθήκες εργασίας τους και
άσκησης του παιδαγωγικού
τους έργου. Στο όνομα του εξορθολογισμού η τρικομματική κυβέρνηση και η Τρόικα
επέφεραν αλλεπάλληλα
πλήγματα στη δημόσια εκπαίδευση, συρρικνώνοντας
το σχολικό δίκτυο και τον αριθμό των εκπαιδευτικών και
διαμορφώνοντας ένα καθεστώς εργασιακής τρομοκρατίας και εξάντλησης, που επιδεινώνει
τις συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου.
Από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «ξεχάστηκαν» πολύ γρήγορα οι προεκλογικές δεσμεύσεις για «αύξηση των δαπανών ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ένδειας», «επαναλειτουργία
σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν», «οικονομική αναβάθμιση
εκπαιδευτικών», «επαναφορά - μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών», «εφαρμογή του ανώτατου ορίου των 25 μαθητών ανά
τμήμα στη Δευτεροβάθμια και μεσοπρόθεσμα των 20 μαθητών
στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», ακόμα και οι μετεκλογικές υπο-

σχέσεις για διορισμό 2- 3 χιλιάδων εκπαιδευτικών. Όλα αποδείχτηκαν σχήματα λόγου, μνημεία πολιτικού αμοραλισμού και αγυρτείας προς άγραν ψήφων.

30 ώρες την εβδομάδα

Σοβαρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις των
150.000 μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επέφερε η Εγκύκλιος του
Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην υποχρεωτική παραμονή στα σχολεία 30 ώρες
εβδομαδιαίως.
Είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί με
κάθε τρόπο να υλοποιήσει τη
συμφωνία με τους «θεσμούς» για την υποχρεωτική
παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, παρά τις
περί αντιθέτου δηλώσεις του
Υπουργού Παιδείας στη Βουλή την ημέρα ψήφισης του
πολυνομοσχεδίου, που τροποποιεί την αντίστοιχη διάταξη του ν.1566/1985. Η νέα εγκύκλιος
επιβεβαιώνει ότι γίνεται προσπάθεια να εξειδικευθεί επί το δυσμενέστερο η νέα νομική διάταξη.
Η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών για 30 ώρες την
εβδομάδα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, είτε άμεσα με στόχο τη μείωση
των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, είτε έμμεσα μέσω εκπαιδευτικών δράσεων όπως η επίβλεψη σχολικών γευμάτων για
την Πρωτοβάθμια, οι Δημιουργικές και οι Ερευνητικές εργασίες
για τη Δευτεροβάθμια.

Τι ίσχυε με την παρ. 8 του αρθ.13 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167)

Τι προβλέπει η τροποποίηση της παρ. 8 του αρθ.13 από το ΥΠΠΕΘ

Άρθρο 13 §8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο
τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας,
για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με
το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός
παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα
ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών
μέχρι δύο ετών.

§8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του
άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα
όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό
έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία
και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων,
η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Ωράριο και σύγχρονη δουλεία στο σχολείο

τεύχος 121 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 17

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Μέσα από την αλλαγή του ρηματικού χρόνου (από παρελθοντικό χρόνο σε παροντικό: «που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου – που ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης…..») γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς
η υποχρεωτική παραμονή τους 30 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο.
Η προσφορά στο σχολείο άλλων υπηρεσιών από τους εκπαιδευτικούς πάντα υπήρχε και καθοριζόταν μέχρι τώρα με απόφαση του
Σ.Δ, μετά από εισήγηση του Δντή – ντριας, στην αρχή της χρονιάς
στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση και γινόταν προσπάθεια δίκαιης κατανομής αυτών των εργασιών. Αυτή η διαδικασία με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανατρέπεται και με δεδομένο ότι δεν μπορεί ο Σ.Δ. να συνεδριάζει κάθε μέρα και να αναθέτει εξωδιδακτικές
εργασίες στους διδάσκοντες, αυτό θα το κάνει η Δ/νση του σχολείου, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, οποιαδήποτε εργασία θέλει!
Οι περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο υλοποιούνταν και υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς την υποχρεωτική παραμονή τους για 30 ώρες στο
σχολείο. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται είναι η «αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου», δηλαδή η αξιολόγηση, ζήτημα το οποίο το συνδ.
κίνημα απέρριψε την περίοδο2014-15, «οι παιδαγωγικές συναντήσεις
για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών» (για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο εργασιακό τους ωράριο;), «η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» (πιθανόν και με βάση την επίσημη πρόταση του
ΥΠΠΕΘ «Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» προετοιμάζεται η παιδαγωγική, διοικητική, οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας).

Οι εκπαιδευτικοί:

Είναι σκληρά εργαζόμενοι, καθώς σύμφωνα με μελέτη της
UNESCO «κάθε 1 ώρα διδακτικού έργου αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου». Οι 21 ώρες διδασκαλίας είναι ίσες με 84 ώρες
δουλειάς γραφείου. Επιπρόσθετες ώρες δαπανούν για σεμινάρια, επιμόρφωση κ.ο.κ.
Πέρα από το διδακτικό τους έργο στο δημόσιο σχολείο προσφέρουν και υπηρεσίες διοικητικής φύσεως, ψυχολόγου, κοινωνικού
λειτουργού, επιστάτη, τεχνικού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,
φύλακα κλπ, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Δεν έχουν χώρους εργασίας για διόρθωση γραπτών, προσωπική
μελέτη και προετοιμασία της διδασκαλίας κλπ, γιατί δεν έχει προβλεφθεί στην κατασκευή των διδακτηρίων.
Εδώ και καιρό, από το 2011, καλλιεργείται εσκεμμένα στην κοινή γνώμη ότι
«οι εκπαιδευτικοί εργάζονται λίγο» προκειμένου να ετοιμαστεί «το κλίμα» για
νέα αύξηση του εργασιακού ωραρίου και
γιατί όχι και του διδακτικού σύντομα,
αφού στο τρίτο Μνημόνιο αναφέρεται
ρητά ότι «οι αρχές, σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν(…). την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το
2011», και επίσης ότι «δεσμεύονται να
ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών
ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς
και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και
ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρα-
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κτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018»
(Ν4336/2015, άρθρο 3, παρ. Γ.4.1).
Παράλληλα προστίθενται και οι απαράδεκτες διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Είναι βέβαιο ότι και με τα νομοθετήματα που θα ακολουθήσουν
θα επιχειρηθεί η θεσμοθέτηση σειράς ρυθμίσεων οι οποίες σε
συνδυασμό με συγχωνεύσεις και τους μηδενικούς διορισμούς
στην εκπαίδευση θα εντείνουν το εκρηκτικό κλίμα στην εκπαίδευση. Η εγκύκλιος είναι μόνο η αρχή. Δρομολογούνται συνολικότερες αλλαγές που αφορούν στο DNA του δημόσιου σχολείου,
στη δομή και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(π.χ. αξιολόγηση – αποτίμηση, υλοποίηση του σχεδιασμού για τις
νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, ηλεκτρονικές
εγγραφές και απουσίες κ.ά.).

Η πραγματικότητα για το ωράριο και τις συνθήκες
εργασίας των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και ΕΕ

Αν και ο επίσημος κρατικός λόγος χέρι - χέρι με τις ηλεκτρονικές μας κουβερνάντες, τα ΜΜΕ και τους παλατιανούς δημοσιογράφους, πασχίζουν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι οι εκπαιδευτικοί
είναι οι «τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας», ότι εργάζονται ελάχιστες ώρες την ημέρα και λίγους μήνες τον χρόνο, όλες οι έρευνες αποδεικνύουν εδώ και πολλά χρόνια ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των
στρεσογόνων επαγγελμάτων, καθώς από τα πλέον συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία είναι το άγχος σε ποσοστό
28% και η επαγγελματική εξουθένωση σε ποσοστό 23%.
Το μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο στην Ελλάδα είναι
20,5 ώρες, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20. Μάλιστα, το μέγιστο ωράριο των 23 ωρών είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά, καθώς μόνο στη Γερμανία (28 ώρες), στη
Φινλανδία, στο Βέλγιο και στην Κύπρο (24 ώρες) συναντάμε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν εβδομαδιαίως περισσότερες ώρες
από έναν Έλληνα καθηγητή με λιγότερα από έξι χρόνια υπηρεσίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις
οι παραπάνω ώρες διδασκαλίας συνοδεύονται από υψηλότερες
αποδοχές ή μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη.
Οι εργάσιμες εβδομάδες είναι 39 στη χώρα μας, έναντι 38 του
ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το περίφημο δίμηνο των καλοκαιρινών
διακοπών συναντάται, εκτός από την Ελλάδα, στην Αυστρία (2,5
μήνες), το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Β. Ιρλανδία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι διακοπές είναι διάσπαρτες
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι ετήσιες ημέρες διδασκαλίας είναι
πράγματι λιγότερες (153 έναντι 176), αυτό
ωστόσο οφείλεται αποκλειστικά στη σχεδόν δίμηνη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα κατά τις περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι
και ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει
στο να εμφανίζονται οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ότι διδάσκουν λιγότερο του διεθνούς
μέσου όρου ετησίως.
Σε γενικές γραμμές, οι χώρες τείνουν να
μειώνουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών στην κατώτερη και
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία ουσια-

Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας

Ετήσιος κατώτατος μισθός

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσο

Κατώτατος
Ονομαστικός
μισθός

Ελλάδα

18

23

20,5

12.424,5

14.608,2

75,3

Βέλγιο*

20

24

22

31.434,8

27.902,8

88,3

Γερμανία

21

28

24,5

47.948,4

45.705,2

140,2

Ισπανία

20

20

20

33.480,0

37.200,0

148,8

Γαλλία

15

18

16,5

28.119,6

24.878,4

87,6

Ιταλία

18

18

18

25.731,5

25.537,3

97,1

Κύπρος

18

24

21

26.397,0

29.665,2

125,7

Λετονία

21

21

21

4.565,5

6.749,0

39,7

Λιθουανία

18

18

18

3.811,4

6.266,2

32,3

Χώρα

Κατώτατος μισθός σε
Ισοδύναμα Αγοραστικής
Δύναμης (ΡΡS)

Κατώτατος μισθός
ως % του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ

Λουξεμβούργο

21

21

21

81.249,3

67.085,7

95,7

Μάλτα

20

20

20

19.117,2

24.487,2

107,4

Αυστρία

20

22

21

33.756,6

30.212,6

88,6

Πορτογαλία

14

22

18

21.999,6

28.246,4

135,8

Σλοβενία

19

20

19,5

17.202,5

21.429,4

98,3

Σλοβακία

22

22

22

6.881,6

10.120,0

50,6

Φινλανδία

16

24

20

35.882,6

29.052,4

96,2

Κροατία

18

20

19

8.690,4

13.717,2

85,2

Ουγγαρία

22

22

22

6.446,4

11.123,2

63,2

Ρουμανία

16

18

17

3.391,2

6.829,5

47,1

18,8

21,2

20

24.228,1

24.789,3

90,4

Μέσος όρος Ε.Ε.
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Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδασκαλίας και Κατώτατος Μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση

* Μέσος όρος και για τις τρεις κοινότητες.
Σημείωση: Τα μισθολογικά δεδομένα αναφέρονται στη σχολική χρονιά 2013-14 και αφορούν στην Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Πηγές: ΔίκτυοΕυρυδίκη, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies.

στικά αυξάνουν τον αριθμό των ωρών για τους εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μισθολογική εξαθλίωση – εργασιακή ομηρία
Έτσι, ίσως, μπορεί να κατανοηθεί τι σημαίνει για τον εκπαιδευτικό και την ποιότητα της εκπαίδευσης ακόμα και μια ώρα αύξησης του ωραρίου. Ακόμα και μια ώρα δεν μπορεί να προσμετρηθεί
με ποσοτικά κριτήρια. Μια επιπλέον ώρα μπορεί να σημαίνει την
αναστάτωση και την αποδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού συνοδεύεται με ανακατανομές μαθημάτων και τμημάτων, νέο πρόσθετο διδακτικό αντικείμενο ή και μετακίνηση σε
άλλο σχολείο. Στην Ελλάδα του 2015 υπάρχουν εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν και μετακινούνται ακόμα και σε 6 - 7 σχολεία και από
το ένα χωριό στο άλλο, διανύοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα! Για ένα
γλίσχρο μισθό που ισοδυναμεί μόλις με το 19% του συναδέλφου
του στο Λουξεμβούργο ή το 53% στην Κύπρο και το 58% του μέσου
όρου των χωρών της Ευρώπης. Τον «οβολόν τους για να ξεπεραστεί η κρίση» τον έχουν καταθέσει και με το παραπάνω οι εκπαιδευτικοί. Με την απώλεια τουλάχιστον τεσσάρων μισθών και περικομμένα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ζώντας με μισθούς
κάτω από τα όρια της επιβίωσης βάσει του ενιαίου μισθολογίου-

φτωχολογίου. Με μισθό πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού στα 670
ευρώ. Με συντάξεις στα τάρταρα, με τον εφιάλτη συνταξιοδότησης
ύστερα από 40 χρόνια εργασίας στα 67.
Από μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ προκύπτει ότι η μείωση του καθαρού εισοδήματος των εκπαιδευτικών από το 2009 μέχρι και το 2012 κυμαίνεται από 4.740 περίπου ευρώ για έγγαμους και με 33 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 6.585 για τους νεοδιόριστους. Ποσοστιαία η μείωση αυτή
κυμαίνεται από 21% περίπου έως 45%.
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι ο ανώτερος μικτός ετήσιος μισθός εκπαιδευτικού σε λύκειο στις χώρες της ευρωζώνης ανέρχεται
κατά μέσο όρο 48.690 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα (που κατέχει μια από
τις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα πάνω μόνο από Μάλτα, Εσθονία και Σλοβακία), μόλις 25.756 ευρώ. Όσον αφορά στον κατώτερο μισθό η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση, πάνω μόνο
από την Εσθονία με 14.104 ευρώ, έναντι 28.939 που είναι ο μέσος
όρος.

Μείωση διορισμών και εκπαιδευτικού
προσωπικού – σχολεία χωρίς δασκάλους

Προ Μνημονίων οι προσλήψεις κυμαίνονταν από 6 έως 7 χιλιάδες. Το 2010 μειώθηκαν σε 2.850, το 2011 μόλις 600 και το 212 μότεύχος 121 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 19
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λις 225 συνολικά για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση! Από το 2011 μέχρι το 2018 διαμορφώθηκε το καθεστώς
των μηδενικών διορισμών! Από στοιχεία έρευνας του ΚΑΝΕΠΓΣΕΕ για την εφαρμογή της αύξησης του δίωρου το 2013 στη δημόσια εκπαίδευση προέκυπτε πως η κατά 200.000 αύξηση των εργατοωρών ετησίως θα οδηγούσε σε απώλεια περίπου 11.000 θέσεων εργασίας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το 40% των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι «γερασμένοι», ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο του 30% στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Η επιβάρυνση με πρόσθετες ώρες επιδεινώνει τις συνθήκες
άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και διαμορφώνει συνθήκες επαγγελματικής εξάντλησης των εκπαιδευτικών. Και μάλιστα όσο

ΕΡΩΤΗΜΑ/ Σχ. έτη

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Αποχωρήσεις μονίμων

8ος ‘10
2839

8ος ‘11
3503

8ος ‘12
3186

8ος ‘13
3442

8ος ‘14
3235

8ος ‘15
1836

8ος ‘16
977

8ος ‘17
509

Αριθμός μονίμων

94.264

Προσλήψεις μονίμων

1334

68.472
413

181

Πρ/ψεις αναπληρωτών

Άρα έχουν να πραγματοποιηθούν διορισμοί από το 2010 - 2011
και κάποιοι ελάχιστοι που έχουν γίνει είναι κατόπιν κερδισμένων
δικαστικών αποφάσεων. Ενδεικτικά την 8ετία 2010-2017 υπήρξαν
συνολικά 19.522 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών, χωρίς αυτοί να αντικατασταθούν. Στην εκπ/ση δεν έχει ισχύσει η αναλογία 1 προς
5 που είχε συμφωνηθεί. Επίσης μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό και αντικειμενικό σύστημα διορισμών για κάλυψη των πραγματικών κενών.
Η αδιοριστία των τελευταίων ετών έχει οδυνηρές συνέπειες
τόσο στις μεταθέσεις όσο και στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
Κάθε χρόνο, παρά τα κενά που υπάρχουν ικανοποιούνται ελάχιστες
αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων, κυρίως από την νησιωτική
χώρα και τις ορεινές περιοχές προς τις αστικές και ημιαστικές περιοχές, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί εκπ/κοί να υπηρετούν επί σειρά ετών μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και να
επιβαρύνονται οικονομικά και ψυχολογικά.
Το 2016 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγιναν 6997 αιτήσεις
μετάθεσης και εγκρίθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2017 έγιναν
6874 αιτήσεις μετάθεσης και εγκρίθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το
2018 από τις 6.673 ικανοποιήθηκαν 472, ποσοστό 7,07%). Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί να είναι «όμηροι» εκτός του τόπου κύριας κατοικίας, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές.

Γερασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι
γερασμένο, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν μέσο όρο ηλικίας τα
48,8 έτη, ενώ το συνολικό νούμερο μαζί με τους αναπληρωτές είναι 48 έτη. Η ηλικία των μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ02 (Φιλόλογοι)
είναι των 47,7 έτη, των ΠΕ03 (Μαθηματικοί) 52 έτη, των ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι κ.λπ.) 51,2 έτη.
Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου στους μόνιμους εκπαιδευτικούς ο μέσος όρος ηλικίας είναι 45,6 έτη και στους αναπληρωτές 43,4 έτη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μοιάζει κάπως ισορροπημένο ηλικιακά, καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός δασκάλων
και νηπιαγωγών σε ηλικίες που κινούνται κάτω των 35 ετών.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ -«Education at glance 2015»- η οποία περιγράφει
την ελληνική εκπαίδευση ως μία από τις πιο γερασμένες, με δεδομένο ότι συγκαταλέγεται στις χώρες με τους μεγαλύτερους σε
ηλικία καθηγητές σε Γυμνάσια και Λύκεια.
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πιο αντίξοες είναι οι οικονομικές συνθήκες, τόσο πιο δύσκολο
και επίπονο γίνεται και το εκπαιδευτικό έργο. Με μαθητές που
υποσιτίζονται και λιποθυμούν, σε σχολεία που δεν μπορούν να
καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες, αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ο μαθητικός πληθυσμούς που παραιτείται και αδυνατεί να
παρακολουθήσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αντιπαιδαγωγική «λογιστική» του Υπουργείου Παιδείας στο όνομα
του «εξορθολογισμού» αντιμετωπίζει τους μαθητές ως αριθμούς
και τους «πλεονάζοντες» εκπαιδευτικούς σαν περιπλανώμενο
θίασο, που θα τριγυρίζουν από σχολείο σε σχολείο κάνοντας μία,
δύο ή και τρεις ώρες, όπου υπάρχουν κενά για να συμπληρώσουν
το ωράριό τους.
Ανεπαίσθητα διαμορφώνονται δύο ολοένα διογκούμενες ομάδες
εκπαιδευτικών που μέσα στους σχολικούς χώρους ονομάζονται υπαινικτικά «μετανάστες» και «ντελίβερι». Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, οι ελαστικές μορφές εργασίας αυξάνονται συνεχώς.
Βρισκόμαστε στην εποχή των αναπληρωτών «νομάδων δασκάλων», η επινόηση των οποίων καταργεί την παιδαγωγική σχέση και
την αφοσίωση που είναι απαραίτητες στην εκπαίδευση, η οποία είναι προφανέστατο ότι έχει ανάγκη από μόνιμους διορισμούς κι όχι
από πλανόδιους εκπαιδευτικούς για να κλείνουν τρύπες του συστήματος.
Το σχολικό έτος 2011-2012 το ποσοστό των αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών επί των μόνιμων εκπαιδευτικών ήταν
8%, για να φτάσουμε το 2016-2017 στο 14%! Το 2016 – 17 για ακόμη μία χρονιά (έβδομη στη σειρά), η αναλογία μόνιμου και ελαστικά εργαζόμενου προσωπικού (αναπληρωτές-ωρομίσθιοι) μεταβάλλεται υπέρ του δεύτερου, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο το εργασιακό μοντέλο που αργά και συστηματικά εμπεδώνεται στις σχολικές μονάδες.
Παράλληλα, οι απανωτές ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας
από το 2010 και μετά, οδηγούν σιγά σιγά στην πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς
χιλιάδες καλούνται να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο κάνοντας... ακροβατικά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι
και σε πέντε διαφορετικά σχολεία.
Συγκεκριμένα τη σχολική χρονιά 2016 – 17, περισσότεροι από
15.000 καθηγητές διδάσκουν σε 2 σχολεία και άνω στα Γυμνάσια,
Λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας. Αφορά περίπου το 30% των καθηγητών του Λεκανοπεδίου
Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ, Νε-

Η επαγγελματική εξουθένωση των
εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ομάδα των επαγγελματιών που
είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης».
Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα σύνδρομο σωματικής
και ψυχικής εξάντλησης, στο πλαίσιο του οποίου ο εκπαιδευτικός
κατακλύζεται από έλλειψη ενθουσιασμού και προσδοκιών, απογοήτευση, απάθεια, αδράνεια, χάνει το ενδιαφέρον του και τα όποια
θετικά συναισθήματα έχει για τους μαθητές του, διαμορφώνει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το 5-25% των εκπαιδευτικών υποφέρει από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Στη Γερμανία, το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών αισθάνεται επαγγελματικά ακρωτηριασμένο, ενώ ένα δεύτερο τρίτο αισθάνεται παραγνωρισμένο και κουρασμένο. Αιτίες είναι οι πολυάριθμες τάξεις, οι αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και η συμπεριφορά των μαθητών. Το άγχος, οι απαιτήσεις, ο φόρτος εργασίας
και η πίεση από τον έλεγχο των σχολικών επιθεωρητών είναι κάποιοι από τους λόγους που ωθούν πολλούς εκπαιδευτικούς σε παραίτηση, όπως έγραφε η εφημερίδα Guardian.
Στη Γαλλία, οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο άγχος συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα
Times Educational Supplement, ενώ κατά την ίδια εφημερίδα και
στον Καναδά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του άγχους και του υπερβολικού φόρτου εργασίας.
Τέλος, η αύξηση του αριθμού των μαθητών στις ΗΠΑ, χωρίς την
απαιτούμενη υποδομή στα σχολεία, δημιουργεί αγχωγόνες κατα-

στάσεις, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Los
Angeles Times.
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών «θερίζεται» από εγκεφαλικά και καρδιακά
νοσήματα, καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ την ίδια στιγμή διάφορες μορφές κατάθλιψης έχουν κάνει την εμφάνισή τους
σε αυξημένο αριθμό, ιδιαίτερα καθηγητών και καθηγητριών.
Στην Ελλάδα, διάφορες έρευνες συγκλίνουν ότι ένα ποσοστό των
εκπαιδευτικών που φτάνει περίπου το 25% βιώνει υψηλή ή μεσαία
συναισθηματική εξάντληση, ενώ καταγράφεται επίσης ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο τμήμα εκπαιδευτικών αισθάνεται ότι δεν μπορεί
να είναι αποτελεσματικό στη δουλειά του.
Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) αναφέρεται ότι
από τα πλέον συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία
είναι το άγχος σε ποσοστό 28% και η επαγγελματική εξουθένωση
σε ποσοστό 23%.
Σε άλλη έρευνα αναφέρονται ως κυριότερες πηγές άγχους, ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, το ατελείωτο τρέξιμο σε 2,3,4 ακόμη
και 5 σχολεία, η έλλειψη κονδυλίων, η απειλή της αξιολόγησης, η
οργανωτική και διοικητική αυταρχική δομή του σχολείου, ο χαμηλός μισθός, η έλλειψη σεβασμού από μαθητές, γονείς και υπηρεσιακούς παράγοντες, η έλλειψη ευκαιριών για επιμόρφωση κ.λπ.
Όλα αυτά τα βλέπει ως πηγή επαγγελματικού άγχους πάνω από
το 70% των εκπαιδευτικών.
Στην Ελλάδα ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετωπίζεται ως επιστήμονας με πολυσύνθετο έργο και παιδαγωγός, που διαμορφώνει ελεύθερους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, αλλά ως φτωχός και
άβουλος δημόσιος υπάλληλος – ιμάντας μεταβίβασης της κυρίαρχης γνώσης και ιδεολογίας. Ειδικότερα με το πρόσφατο Π.Δ. για
την αξιολόγηση – χειραγώγηση – κατηγοριοποίηση επιδιώκεται η
μισθολογική καθήλωση και διοικητική υποδούλωση.
Αν η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και το κεφάλαιο θέλουν να οικοδομήσουν το φθηνό, ευέλικτο, πειθαρχημένο σχολείο υποταγμένο στους
νόμους της αγοράς πάνω στα ερείπια του δημόσιου σχολείου, με
εκπαιδευτικούς φτωχούς και υποταγμένους, για να διαμορφώνουν
ένα εξειδικευμένο, αλλά αμόρφωτο εργατικό δυναμικό, εμείς έχουμε κάθε λόγο να προβάλουμε το όραμά μας για ένα άλλο σχολείο. Πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, που να ανταποκρίνεται
στην ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύπτει τους νόμους κίνησης
της φύσης και της κοινωνίας, να τους χρησιμοποιεί για να καλυτερέψει την ανθρώπινη ζωή, που να δημιουργεί δημοκρατικά ελεύθερες προσωπικότητες, ανθρώπους που να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να δουλεύουν συλλογικά για την προσωπική, αλλά και κοινωνική απελευθέρωση και
ευτυχία.
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κτάριος Κορδής, το 18% των καθηγητών διδάσκει σε 2 σχολικές
μονάδες και το 5% σε 3 και πάνω σχολικές μονάδες! Επίσης το
17% των εκπαιδευτικών συμπληρώνει με 2η ανάθεση το διδακτικό του ωράριο
Πολύ χειρότερα ακόμη είναι τα πράγματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, φυσικής αγωγής, πληροφορικούς, καλλιτεχνικών
μαθημάτων, μουσικούς, θεατρικής παιδείας κ.λπ.).
Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει για τον εκπαιδευτικό να διδάσκει σε δύο και τρία σχολεία την ίδια ημέρα. Σημαίνει, ιδιαίτερα στην επαρχία, δεκάδες χιλιόμετρα καθημερινών μετακινήσεων.
Σημαίνει φυσική εξόντωση και οικονομική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών.
Σημαίνει να αγνοεί ο εκπαιδευτικός ακόμα και τα ονόματα των
μαθητών του. Σημαίνει απρόσωπη εκπαιδευτική διαδικασία και
διάλυση των παιδαγωγικών αλλά και των ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ δασκάλων και μαθητών, η ανάπτυξη των οποίων είναι απαραίτητος όρος για τη διατήρηση του αναγκαίου κοινωνικού ιστού
για τη διαμόρφωση των προσωπικότητας των νέων.
Με τις καταργήσεις σχολείων και τμημάτων και τη «σαρδελοποίηση» των μαθητών σε πολυπληθή τμήματα επιδεινώνονται οι
συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και ανοίγουν οι δρόμοι της απο - μόρφωσης και της εγκατάλειψης του δημόσιου σχολείου. Σε αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να
καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες, να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για να αυτομορφωθούν και να επιμορφωθούν ανασκευάζοντας παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας για να μπορούν να μετατρέψουν τις παγωμένες και γυμνές από
υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα, αίθουσες σε εργαστήρια μάθησης και δημιουργίας.

Σημειώσεις – Βιβλιογραφία
Γιώργος Κ. Καββαδίας, Ωράριο εκπαιδευτικών και εκπαίδευση, antitetradia.gr, Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015
Γιάννης Βαρδαλαχάκης, Κάποιες επισημάνσεις περί ωραρίου, αναλογίας
μαθητών – εκπαιδευτικών, μισθών και μνημονιακών περικοπών, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, , τ. 110, Φθινόπωρο 2015.
Γιώργος Κ. Καββαδίας: Μηδενικοί διορισμοί, εκπαιδευτικοί λάστιχο, Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τ. 116, Μαρτ., Απρ., Μάϊος 2017
Χρήστος Κάτσικας, Στο στόχαστρο του 3ου Μνημονίου τα μικρά σχολεία,
12.08.2016
Χρήστος Κάτσικας, Γιάννης Βαρδαλαχάκης Πίσω από το παιχνίδι των διαρροών για το ωράριο των εκπαιδευτικών, Εφημερίδα των Συντακτών,
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Η κυβέρνηση ψήφισε
την αφαίρεση της διδακτικής επάρκειας
από τις καθηγητικές σχολές

ε τροπολογία που κατατέθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ψηφίστηκε από τη Βουλή και συγκεκριμένα με τις ψήφους των βουλευτών των
δύο κυβερνητικών εταίρων ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, η απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών
των καθηγητικών σχολών.
Ειδικότερα, την Τρίτη 5 Ιούνη, και ενώ το
υπουργείο Παιδείας θα κατέθετε πρόταση
νόμου στη Βουλή για αλλαγές στις δομές
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ν. 4547/18 «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»), στο νόμο εντάχθηκε (με τροπολογία που κατατέθηκε την ίδια μέρα) η αφαίρεση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία των αποφοίτων των
καθηγητικών σχολών.
Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται συγκεκριμένα ότι «η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο
πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών
πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου
Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του
προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο
παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι
Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν
τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (…)
β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις
επιστήμες της αγωγής.
γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4
του ν. 3027/2002.»
Με την τροπολογία αυτή προωθείται με
τον πιο άμεσο τρόπο η απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τα πτυχία, καθώς κατοχυρώνεται και νομικά η δυνατότητα από22 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 121

κτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) μέσα
από την παρακολούθηση «ειδικών προγραμμάτων σπουδών» ή μέσω μεταπτυχιακών ή διδακτορικών κύκλων σπουδών. Το εν
λόγω ΦΕΚ αποτελεί την τελευταία πράξη
του έργου της επιχείρησης αφαίρεσης της
επάρκειας, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασική επιδίωξη των κυβερνήσεων
και των διοικήσεων του υπουργείου Παιδείας η διάλυση και υποβάθμιση συνολικά των
πτυχίων, και ειδικότερα των πτυχίων των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών.
Ήδη η δημιουργία του ΠΠΔΕ αυτή καθαυτή έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετά τμήματα
να ορίσουν ως μαθήματα επιλογής διάφορα
παιδαγωγικά μαθήματα, προωθώντας από
την πίσω πόρτα και μέσω της αλλαγής των
προγραμμάτων σπουδών, την παροχή ουσιαστικά δύο διαφορετικών πτυχίων από το ίδιο
τμήμα. Ταυτόχρονα, μια σειρά ιδρύματα άρχισαν να προωθούν σεμινάρια επί πληρωμή
για την απόκτηση της επάρκειας σε αποφοίτους άλλων σχολών, δημιουργώντας ήδη από
νωρίς τους όρους για τη δημιουργία μιας ολόκληρης αγοράς πιστοποιητικών.
Ανεξάρτητα από τις διακηρύξεις του υπουργείου Παιδείας πως τα πιστοποιητικά
αυτά θα δίνονται δωρεάν, πρέπει να γίνει
ξεκάθαρο ότι:
1. Η απόκτηση της επάρκειας μέσω «ειδικών προγραμμάτων σπουδών» (ακόμη και
αν αυτά βρίσκονται στον προπτυχιακό κύκλο
σπουδών) αποτελεί χτύπημα στα πτυχία και
τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, καθώς διασπά τα πτυχία και δημιουργεί φοιτητές (άρα και εργαζόμενους) πολλών ταχυτήτων.
2. Αποτελεί το λιγότερο ψέμα και κοροϊδία
να λέγεται ανερυθρίαστα ότι τα πιστοποιητικά θα δίνονται δωρεάν, την ίδια στιγμή που η
επάρκεια θα μπορεί να πιστοποιείται από
μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, όταν το ίδιο υπουργείο Παιδείας εισηγήθηκε και πέρασε
νόμο το περασμένο καλοκαίρι με τον οποίο
γενικεύονται τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.
3. Με βάση τη διάταξη που κατατέθηκε,
δίνεται η δυνατότητα να στηθεί μία ολόκληρη αγορά πιστοποιητικών επάρκειας (εντός
και εκτός σχολών). Βάση για να γίνει αυτό αποτελεί η αποσύνδεση της διδακτικής επάρκειας από τον προπτυχιακό κύκλο

σπουδών και η σκόπιμη ασάφεια που υπάρχει γύρω από τα «ειδικά προγράμματα
σπουδών» που θα παρέχουν την επάρκεια.
4. Αν το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση ενδιαφέρονταν πράγματι για την παρεχόμενη γνώση και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών δε θα άφηναν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με χιλιάδες κενά που σήμερα καλύπτονται από αναπληρωτές καθηγητές και θα
πραγματοποιούσαν μόνιμους και μαζικούς
διορισμούς εκπαιδευτικών. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία της διάταξης που ψηφίστηκε.
Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν
ενδιαφέρεται, αλλά αποτελεί βασική της επιδίωξη να φέρει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα μέτρα των μνημονίων, προωθεί την απόσπαση της διδακτικής επάρκειας από τα
πτυχία για να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης όχι στην ίδια που δεν πραγματοποιεί διορισμούς και αφήνει τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, αλλά στους απόφοιτους που
δεν παρακολούθησαν εκείνα ή τα άλλα παιδαγωγικά μαθήματα, που δεν πήραν εκείνο ή
το άλλο μεταπτυχιακό κ.ο.κ.
Το γεγονός ότι η αφαίρεση της επάρκειας ψηφίστηκε με τροπολογία της τελευταίας στιγμής και εν μέσω εξεταστικής περιόδου αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο φοβούνται την αντίδραση του φοιτητικού και συνολικότερα του εκπαιδευτικού κινήματος. Οι φετινές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, όσο και αν χρειάζεται
ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί για να συγκροτηθεί ένα μαζικό και μαχητικό πανεκπαιδευτικό μέτωπο αντίστασης και πάλης,
αποτελούν ωστόσο σημαντική παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, μοναδικό μέσο για την ανάσχεση τής
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και για την επανακατάκτηση όλων των δικαιωμάτων που
αφαιρέθηκαν τα χρόνια των μνημονίων αποτελεί η ανυποχώρητη ενωτική πάλη του φοιτητικού κινήματος μέσα από τους συλλόγους, σε αγωνιστική συμπόρευση με τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και όλο το
λαό.

πορεία

20 χρόνια

από τον «ματωμένο
✎ Γιατί έγινε η σύγκρουση

στον ΑΣΕΠ το 1998;
Η κυβέρνηση Σημίτη εκλέχτηκε
το 1996 με το σύνθημα «του εκσυγχρονισμού και της ισχυρής Ελλάδας». Στην πραγματικότητα,
ήταν η ενόραση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών με σοσιαλδημοκρατικό μανδύα και των δυνάμεων
της αγοράς, που αισθάνθηκαν θαλεροί μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων.
Ένα από τα «δυνατά όπλα» της
κυβέρνησης Σημίτη ήταν η αξιολόγηση. Επρόκειτο για ένα ιδεολόγημα που έβρισκε «ευήκοα
ώτα» στον αστικό κόσμο και διεμβόλιζε την αριστερά.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, είχαμε υπουργό τον αλαζόνα, υπερφίαλο και «ανδρεοπαπανδρεϊκό»
Γεράσιμο Αρσένη. Το σύστημα διορισμών ήταν η επετηρίδα, δηλαδή διορισμός με βάση το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, «με τη σειρά και την αράδα σου».
Στα πλαίσια μιας συνολικά αντιδραστικής μεταρρύθμισης (οι γνωστοί ως νόμοι Αρσένη), ψηφίζει την
κατάργηση της επετηρίδας και την
αντικατάστασή της από διαγωνισμό
ΑΣΕΠ.
Έναν χρόνο πριν οι καθηγητές της
β΄θμιας πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια απεργία, που ξεκίνησε στις 20 Γενάρη και έληξε στις αρχές του Μάρτη.
Από άποψη υλικών κερδών η απεργία πέτυχε αύξηση 15.000 δρχ/μήνα
και ενσωμάτωση των τριμήνων και
της διατακτικής στο βασικό μισθό.
Η μεγάλη απεργία, όπως ονομάστηκε, είχε τρεις βασικές επιπτώσεις:

ΑΣΕΠ»

20 χρόνια μετά τη σύγκρουση των Εξεταστικών, συνομιλήσαμε
με το Θανάση Τσιριγώτη, τότε μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,
πρώτο εκπρόσωπο των Παρεμβάσεων στην Ομοσπονδία, και
εκ των πρωτεργατών της οργάνωσης και καθοδήγησης του κινήματος
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Πρώτον, τόνωσε την ταξική αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών με τον όγκο και τον παλμό της, δεύτερον, δημιούργησε έναν εμπειρότερο και εμπειροπόλεμο «στρατό»
εργαζομένων, τρίτον, άνοιξε ρωγμή στον επελαύνοντα Σημιτικό εκσυγχρονισμό.
Είχαμε τότε ρίξει το σύνθημα «ο εκσυγχρονισμός δεν είναι αήττητος» και δικαιωθήκαμε. Με αφετηρία τα παραπάνω, ξεκινούσαμε με «καλούς οιωνούς». Σημειώνω ότι τον Ιούνιο του 1997 οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις κέρδισαν για
πρώτη φορά μία έδρα στο 11μελές ΔΣ της ΟΛΜΕ.

✎ Π οια ήταν η προετοιμασία;

Διάφοροι άσχετοι, αυθορμησίες ή και τυχάρπαστοι είπαν
κι έγραψαν για το αυθόρμητο κίνημα του ΑΣΕΠ. Ας βάλουμε τα γέλια! Ο ΑΣΕΠ ήταν το πιο σχεδιασμένο μακρόπνοο
ταξικό επεισόδιο. Από το Σεπτέμβρη 1997 έως το Μάη
1998 έγιναν 242 συγκεντρώσεις και συζητήσεις προετοιμασίας. Ως μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ είχα την τύχη και την
ευκαιρία να συμμετάσχω σε 115 από δαύτες. Κάθε μέρα, σε
κάθε γωνιά της χώρας, αναπληρωτές, μόνιμοι, καθηγητές,
δάσκαλοι, φοιτητές και αλληλέγγυοι διαλέγονταν, σχεδίαζαν, συνομιλούσαν, συγκρούονταν, έφτιαχναν ομάδες κι επιτροπές. Ανθρώπινο μελίσσι κυριολεκτικά.
Είχαμε στο χέρι μας μία απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με
δύο άξονες. Πρώτον το στρατηγικό-συγκρουσιακό «Όχι στο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ». Δεύτερον, την τακτική (διατυπωμένη με σολομώντειο τρόπο, όπως την κατέθεσαν οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις στην ΟΛΜΕ): «θ’ αντιμετωπίσουμε τον
ΑΣΕΠ με πειθώ κι αποφασιστικότητα». Η δεξιά πτέρυγα
κρατούσε την «πειθώ». Η αριστερά την «αποφασιστικότητα», με ό,τι αυτό συνεπάγονταν.
Επρόκειτο για μια καλοσχεδιασμένη τακτική, που περιλάμβανε από τις χαρτογραφήσεις των εξεταστικών κέντρων
έως την εξαντλητική πειθώ και διαφώτιση των «ενδιάμεσων» εκπαιδευτικών.
Δίπλα στα παραπάνω και εξαιρετικά σημαντικό για το
χώρο των αναπληρωτών και των αδιορίστων, είχαμε στα χέρια μας την Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων Εκπαιδευτικών
(ΠΕΑΕ), με πρόεδρο το δοκιμασμένο και δημοφιλές στέλεχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου και των αντιτετραδίων, την
συν. Αγγελική Φατούρου.

✎ Ποια

ήταν τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία

του κινήματος;
Όπως είπα, είχαμε στα χέρια μας μία απόφαση του ΔΣ
της ΟΛΜΕ και το οργανωτικό εργαλείο, την ΠΕΑΕ. Αλλά το
ισχυρό χαρτί του κινήματος ήταν ο όγκος των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών που τους έλεγε η κυβέρνηση να «ξεχάσουν»
την επετηρίδα, και να περάσουν από τα «καυδιανά δίκρανα
του ΑΣΕΠ». Από μια καρμανιόλα της λεγόμενης «αξιολόγησης». Οι αναπληρωτές (ονομαζόμενοι και «μουτζαχεντίν»
λόγω της τότε επικαιρότητας) ήταν ένα κοινωνικό κομμάτι
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που έβραζε. Ήταν μια λάβα που επεδίωκε διέξοδο.
Αυτά ήταν τα τρία όπλα που διαθέταμε. Από την πλευρά
των μειονεκτημάτων σημειώνω: Πρώτον δεν είχαμε εξηγήσει στην κοινωνία επαρκώς τη μυθολογία της αξιολόγησης·
πως επρόκειτο για τον Δούρειο Ίππο του εκσυγχρονισμού,
για να τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις και την ασφάλεια
των διορισμών. Δεύτερον, υπήρχε η διπλή προδοσία. Αφενός των πολιτικών κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου (εννοώ και ΚΚΕ-Συνασπισμού), αφετέρου της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος. Για παράδειγμα, η στάση της ΔΟΕ
ήταν πολιτική υπολογισμού, ψοφοδεής και ιδιοτελής. Άλλωστε, η πάλαι ποτέ ΠΑΣΚΕ ήλεγχε ΔΟΕ, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
«Χορεύοντας με τους πράσινους λύκους». Απελπισία! Έπρεπε να ξεπερνάμε όλες τις τρικλοποδιές, τις μαχαιριές
και την φιλοσημιτική στάση τους. Τρίτον, η σύγκρουση έπαιρνε στρατιωτικό χαρακτήρα, με τον Αρσένη απέναντι, και
το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά και την αριστερά να μην είναι
έτοιμοι για τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Ο Αρσένης απείλησε ότι θα κατεβάσει το στρατό στα εξεταστικά κέντρα. Το
πάνοπλο κράτος με ΜΑΤ, κλούβες, αστυνομία, έδειξε τα δόντια του. Αντιμετώπισε τους άοπλους εκπαιδευτικούς με
χημικά, απροκάλυπτη βία και ανοιχτή καταστολή με αιματηρά αποτελέσματα.

✎ Ο ΑΣΕΠ ήταν νίκη ή ήττα;

Η μάχη στον ΑΣΕΠ ήταν «μαγεία»! Είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ταξικής σύγκρουσης. Αντίπαλα στρατόπεδα, πόλεμο χαρακωμάτων, μάχιμο πλήθος, εφεδρείες,
αλληλεγγύη και συμπαράσταση, αλλεπάλληλα επεισόδια. Οι
καταλήψεις των εξεταστικών κέντρων προβλήθηκαν σαν ακτιβιστικό φετίχ. Αυτό είχε και μια δημοφιλία στον κόσμο
των αναπληρωτών.
Εμείς ως Εκπαιδευτικός Όμιλος είχαμε τη γραμμή για:
Πολιτικό Αγώνα, Αγώνα Αποφασιστικό, Μαζική Απάντηση.
Πρωτοστατήσαμε στις καταλήψεις, αλλά δεν τις θεοποιήσαμε, ούτε προκρίναμε το «στρατιωτικό» τρόπο διεξαγωγής
της μάχης, όπως τμήματα των αναπληρωτών και τμήματα
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η τελευταία, είναι αλήθεια, βρέθηκε στο πλευρό των εκπαιδευτικών, «ψυχή τε
και σώματι».
Στην ερώτηση νίκη ή ήττα, η μάχη του ΑΣΕΠ ήταν σαν τις
Θερμοπύλες και το Πολυτεχνείο. Τακτική ήττα, στρατηγική
νίκη. Ο Αρσένης έκανε μεν το διαγωνισμό, αλλά ο ΑΣΕΠ αποδείχτηκε «άταφος νεκρός». Άλλωστε, δεν υπήρξε εκπαιδευτικός έστω και με μία ώρα προϋπηρεσία που τελικά να
μην διορίστηκε. Ο νόμος του Αρσένη τροποποιήθηκε δεκάδες φορές έκτοτε και στην ουσία κατέπεσε.
Είκοσι χρόνια μετά, το εκπαιδευτικό κίνημα έχει μια δεξαμενή υλικών, έμπνευσης, διδασκαλίας. Το αστικό σύστημα βολοδέρνει ακόμη για να περάσει την αξιολόγηση στην
εκπαίδευση.
Ρίξαμε ένα σπόρο· αυτό είναι γεγονός.

ο Εκπαιδευτικός
Όμιλος;
Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία γιατί βρεθήκαμε να
κάνουμε διαχείριση μεγάλης κλίμακας για τρίτη
φορά σε 8-10 χρόνια. Είχαμε την Απεργία στις Εξετάσεις το 1988, τη μεγάλη απεργία του ’97 και τον
ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα πήγαμε
καλά. Ρίξαμε την ιδέα για
τη συγκρότηση της Κεντρικής Απεργιακής Επιτροπής (ΚΑΕ), την Αγωνιστική Συνεννόηση με τους
αναπληρωτές, εκδώσαμε
εφημερίδες, προκηρύξεις
και καταστρώσαμε οργανωτικό σχέδιο.
Ο ΑΣΕΠ ήταν μεγάλο
σχολείο ταξικής αλληλεγγύης. Για πρώτη φορά σε
τέτοια κλίμακα και με τέτοια ένταση το μόνιμο τμήμα της εκπαίδευσης αγωνίζονταν για τον Άλλο, τον
αναπληρωτή, τον ανέστιο,
την ελαστική εργασία.
Τα πολιτικοποιημένα
τμήματα της αλληλεγγύης
έδωσαν μια σκληρή μάχη
με το βαθύ κράτος του
ΠΑΣΟΚ, ξεπερνώντας το
μικρόκοσμο και τον «εγώκοσμό» τους.
Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος γνωρίζαμε καλά τα
όρια του εγχειρήματος,
Το κείμενο αυτό είναι ο πρόλογος του ειδικού τεύχους - αφιερώματος των αντιτετραδίων
αλλά φυσικά δεν θελήσα(τεύχος
50) αμέσως μετά τη μάχη των εξεταστικών. Αυτό το ειδικό τεύχος επανεκδώσαμε
με ούτε στιγμή να κάνουσε
περιορισμένο
αριθμό αντιτύπων φέτος, τον Ιούνιο του 2018.
με βήμα πίσω. Προσπαθήσαμε να πολιτικοποιήσουμε την τεράστια ταξική κίνηση και να οδηγήσουμε το κύμα προς τ’ αριστερά. Χιλιάδες άνθρωποι γαλβανίστηκαν στις
διαδικασίες για τον ΑΣΕΠ και αν δεν θερίσαμε όπως αναμέναμε, σπείραμε όπως έπρεπε.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

✎ Πώς έδρασε

✎ Πώς κρίνεις, 20 χρόνια αργότερα, το γεγονός;

Κοιτώντας 20 χρόνια πίσω, με την ασφάλεια του χρόνου και την ψυχρότητα της ιστορίας, λέω πως αυτό θα ξανακάναμε.
Με τους πολλούς, με το ταξικό δίκιο, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, κολυμπώντας στα βαθειά νερά και «απολαμβάνοντας το ταξίδι». Ούτε κλαίμε, ούτε γελάμε. Βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα και προχωράμε.
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Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Η ΠΡΟΤΑΣΗ των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
στο ΔΣ της ΟΛΜΕ για την

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το Υπουργείο Παιδείας από το Σεπτέμβριο με βάση τις σχετικές διατάξεις του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4547/18(αξιολόγηση στελεχών, προγραμματισμός – αποτίμηση των σχολικών μονάδων), θα προωθήσει την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να διαμορφώσει κουλτούρα αξιολόγησης μέσα στις σχολικές μονάδες, γιατί η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και προαπαιτούμενο των δανειστών, ενώ ο ΟΟΣΑ την θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για «ένα λαμπρό μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης».
Η εμπέδωση κουλτούρας αξιολόγησης αποτελεί το πρώτο κρίσιμο βήμα για να προωθηθεί ένα καθολικό αξιολογικό μοντέλο.
Γι αυτό όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από τα στελέχη της αμέσως ανώτερης βαθμίδας ιεραρχίας, τα οποία συντάσσουν σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης. Όλα τα στελέχη εκπαίδευσης αξιολογούνται από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται σε αυτά. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας καλούνται να συμπληρώνουν, σε ετήσια βάση, ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του/της διευθυντή/ντριας που περιέχουν κριτήρια.
Το Υπουργείο φιλοδοξεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους σε επόμενη
φάση, όπως άλλωστε προβλέπεται στις αρμοδιότητες του ΙΕΠ
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Σήμερα βαθμολογείς εσύ το διευθυντή σου; Αύριο θα βαθμολογήσει αυτός εσένα!
Αμέτρητες θα είναι οι συνεδριάσεις που προβλέπονται από το
Σεπτέμβριο, στους συλλόγους διδασκόντων. Με την εντατικοποίηση της εργασίας των εκπαιδευτικών και τη γραφειοκρατία στους συλλόγους διδασκόντων να παίρνει μια νέα διάσταση.Σχολικό συμβούλιο, ομάδες σχολείων, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΙΕΠ, Υπουργείο επιτηρούν
και ελέγχουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν για το
επίπεδο συμμόρφωσης τους στην αντιδραστική αλλαγή της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω, συγκροτούν τους όρους μιας διαδικασίας που καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές και ανατροφοδοτικές συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Αντίθετα,αυτή
διαμορφώνει μια δυναμική κωδικοποίησης, συγκρισιμότητας,
διαφοροποίησης, κατάταξη και ανταγωνισμού των σχολικών
μονάδων, που θα πάρει σαφέστερα χαρακτηριστικά με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα ορίσουν φόρμες και
δείκτες αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει και στην
κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.
Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης οδήγησε παντού σε κατηγοριοποίηση και κλείσιμο
σχολείων, στην λειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας. Κατέστρεψε το δημόσιο
σχολείο και τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα,άνοιξε τον
δρόμο για την είσοδο γονέων και δήμων σε αυτό, με ρόλο επόπτη του εκπαιδευτικού έργου.
Είναι αποκαλυπτική για την προώθηση της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού η ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η ίδια η
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Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αποδέχεται αυτό το ρόλο σε σχετική έκθεσή της
στις 21/3/2017, όπου αναγράφεται ότι είναι: «αρμόδια κατά
νόμο τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση),
όσο και για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας”. Μάλιστα θεωρεί ότι “η αυτοαξιολόγηση είναι σημαντικότερη της εξωτερικής αξιολόγησης και η πρώτη πρέπει να
προηγηθεί και να στηριχθεί πολύτροπα, αφού έχει εμπεδωθεί κουλτούρα αξιολόγησης».
Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων.

«Δεν αξιολογώ – Δεν αξιολογούμαι»

Διεκδικούμε να μην εφαρμοστεί ο νόμος για τις νέες δομές
και να καταργηθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Όχι
στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Παιδαγωγική ελευθερία και
δημοκρατία στο σχολείο.
Αποφασίζουμε από τώρα απεργία – αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία είτε αφορά αξιολόγηση στελεχών είτε αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
Καλούμε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ να υλοποιήσει την απόφαση της
Γ.Σ. Προέδρων (18 Απριλίου 2018) για απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης που προβλέπονται
από τις σχετικές διατάξεις του ν.4547/18 (αξιολόγηση στελεχών
και προγραμματισμός – αποτίμηση των σχολικών μονάδων).
Καλούμε τις ΕΛΜΕ να πάρουν αποφάσεις συνέχισης της απεργίας - αποχής και να σχεδιάσουν το συντονισμό τους με
τους συλλόγους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τοπικά και
πανελλαδικά
Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να ακυρώσουν το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και να συνεχίσουν το
έργο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια (κατανομή τάξεων, αρμοδιοτήτων, παιδαγωγικών δράσεων κλπ) ως μια εσωτερική δημοκρατική συλλογική διαδικασία οργάνωσης της σχολικής ζωής.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν την απόφαση απεργίας – αποχής ώστε να δώσουμε νικηφόρα τη μάχη
ενάντια στην αξιολόγηση. Κανένας εκπαιδευτικός σε ρόλο αξιολογητή, κανένας να μην αποδεχτεί την αξιολόγησή του.
Παίρνουμε όλα τα μέτρα για να επιτύχουμε την ίδια αποτελεσματική και μαζική απόρριψη της αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης όπως και στις προηγούμενες νικηφόρες αναμετρήσεις (γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα, συνεδριάσεις συλλόγων
διδασκόντων, συγκέντρωση υπογραφών, κλπ.)
Σε κάθε περίπτωση, το εκπαιδευτικό κίνημα θα υπερασπιστεί την παιδαγωγική ελευθερία και τη δημοκρατία στο σχολείο, θα καταργήσει και το νέο θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης
– αυτοαξιολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως ακριβώς κάνει εδώ και 21 χρόνια με ψηφισμένο νόμο για την αξιολόγηση που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Μια μάχη που σήμερα
δίνεται με όρους νίκης από το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων ενάντια σε κάθε μορφή αξιολόγησης.
Το εκπαιδευτικό κίνημα θα ορθώσει τους αγώνες και τις αντιστάσεις του για την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων και της πολιτικής κυβέρνησης - Ε.Ε. - Ο.Ο.Σ.Α
11.7.2018

Ο

νέος νόμος 4547/18, που αφορά τις δομές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιχειρεί να εισαγάγει και
μακροπρόθεσμα να εμπεδώσει μια
κουλτούρα αξιολόγησης και να προωθήσει ένα καθολικό αξιολογικό μοντέλο. Αποσκοπεί να μας καταστήσει όλους αξιολογητές και όλες αξιολογήτριες, για να μας μετατρέψει σε αξιολογούμενους/αξιολογούμενες σε επόμενη φάση. Στόχος
του είναι, καθ’ υπαγόρευση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ την οποία υιοθετεί ασμένως η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το σύνολο του εκπαιδευτικού σώματος να έχει εσωτερικεύσει δια της συμμετοχής του
την «αναγκαιότητα» της αξιολόγησης και να είναι πλέον ευάλωτο και
εκτεθειμένο στη γενίκευση αυτού
του μοντέλου. Συνεπώς είναι προφανές πως μέσα από αυτές τις διαδικασίες επιχειρείται η συμφιλίωση
των εκπαιδευτικών με την «κουλτούρα αξιολόγησης» και η αθόρυβη
αλλά αποτελεσματική προώθηση της
αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης της
σχολικής μονάδας. Για παράδειγμα,
οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας, με την κραυγαλέα εξαίρεση
των αναπληρωτών και των αναπληρωτριών, καλούνται να συμπληρώνουν, σε ετήσια βάση, ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του διευθυντή/της διευθύντριας.
Με βάση το άρθρο 47 του νόμου
που τιτλοφορείται «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων» γίνεται κατανοητός κι ο επιτελικός ρόλος που έρχονται να διαδραματίσουν τόσο τα ΠΕΚΕΣ όσο
και οι συντονιστές στελέχη του στο
ζήτημα της αυτοαξιολόγησης των
σχολείων. Συγκροτούνται οι όροι
μιας διαδικασίας χρονοβόρας, αμιγώς γραφειοκρατικής, αναντίστοιχης των πραγματικών αναγκών της
εκπαιδευτικής κοινότητας, που καμία σχέση δεν έχει με εσωτερικές
και ανατροφοδοτικές συλλογικές
παιδαγωγικές λειτουργίες. Ταυτόχρονα με τη συγκρότηση και λει-

τουργία των νέων «επιτελικών» οργάνων (ΠΕΚΕΣ - ΚΕΣΥ – ΚΕΑ), δημιουργούν μία απόλυτα ελεγχόμενη
από το υπουργείο Παιδείας περιφερειακή εκπαιδευτική εξουσία, που
καθημερινά θα εποπτεύει και θα ελέγχει τα πάντα, διαμορφώνοντας
ταυτόχρονα μια δυναμική κωδικοποίησης, συγκρισιμότητας, διαφοροποίησης, κατάταξης και ανταγωνισμού των σχολικών μονάδων. Δηλαδή, μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης που μπορεί να πάρει σαφέστερα χαρακτηριστικά με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων,
που θα ορίσουν τις φόρμες και τους
δείκτες των σχετικών εκθέσεων.
Με λίγα λόγια οι νέες δομές είναι
δομές ασφυκτικού ελέγχου, επιτήρησης, αξιολόγησης, αποκέντρωσης, γραφειοκρατίας, περικοπών και
απόδοσης της ευθύνης λειτουργίας
του σχολείου στους εκπαιδευτικούς.
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., που θα έχουν ρόλο
«μικρών υπουργείων παιδείας»,
θα συγκεντρώνουν πλήθος αρμοδιοτήτων και θα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής εξειδικευμένης σε επίπεδο περιφέρειας.
Αυτός ο σχεδιασμός «απαντά
στην ανάγκη για δημιουργία ενός
περισσότερο αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος που να επιτρέπει και να επιδιώκει τη «διαφοροποίηση», με την έννοια της ανταπόκρισης στην ετερογένεια των
αναγκών και των ενδιαφερόντων
όλων των μαθητών» σύμφωνα με
το αρχικό σχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας. Απομένει μόνο η υπουργική απόφαση του άρθρου 18 για να
φανεί καθαρά ότι υλοποιείται η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος που «επαγγέλονταν» οι υπουργοί Παιδείας όλων των κυβερνήσεων απ’ τη δεκαετία του 1990
και αποτελεί στρατηγικό στόχο του
ΟΟΣΑ της ΕΕ και του ΣΕΒ.
Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές της κυβέρνησης σε επίπεδο περιφέρειας,
προωθούν τις νόρμες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στα

σχολεία και αποτελούν τα βασικά
όργανα αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων και των εκπαιδευτικών.
Με τη δημιουργία των ΚΕΣΥ, το
Υπουργείο καταργεί και συγχωνεύει τα ΚΕΔΔΥ, τα Σ.Σ.Ν., τα ΚΕ.
ΣΥ.Π. και τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., διαλύοντας στην ουσία τη βοήθεια που
προσέφεραν σε γονείς και εκπαιδευτικούς, αφού η νέα δομή θα
λειτουργεί με πολύ μικρότερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης.
Ιδιαίτερα η ρευστοποίηση των
ΚΕΔΔΥ μέσω των ΚΕΣΥ, οδηγεί στη
διάλυση των δομών για την ειδική
αγωγή. Στα ΚΕΣΥ εξαφανίζεται εντελώς η λειτουργία της διάγνωσης. Καταργείται το εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό που μέχρι τώρα
προβλεπόταν στις πενταμελείς επιτροπές διάγνωσης των ΚΕΔΔΥ. Το
βάρος ρίχνεται μόνοστη συμβουλευτική υποστήριξη. Παράλληλα, η
ευθύνη για την ένταξη μαθητών με
ειδικές ανάγκες μεταφέρεται από
το κράτος στους εκπαιδευτικούς
των σχολείων, μέσω επιτροπών των
συλλόγων εκπαιδευτικών, που μπορεί να μην έχουν καν τη γνώση χειρισμού τέτοιων περιπτώσεων.
Ίδια λογική συγχώνευσης και εξοικονόμησης προσωπικού αποτελούν τα ΚΕΑ, που συγχωνεύουν τις
δομές της Περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, Υγείας και Πολιτισμού.
Με την πεποίθηση πως οι αιρετοί
δε συνδιοικούν, δεν αξιολογούν,
αλλά ελέγχουν και προωθούν στα υπηρεσιακά συμβούλια τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος
δηλώνουμε πως στη συγκεκριμένη
διαδικασία επιλογής των στελεχών
– συντονιστών των ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥΚΕΑ εμείς παρακολουθούμε τη διαδικασία αλλά δεν βαθμολογούμε,
βάζουμε παύλα, δεν αξιολογούμε.

Η εκπαίδευση στο στόχαστρο

Δήλωση για τις κρίσεις
της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής Παρέμβασης

ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Οι αιρετοί της Ανεξάρτητης Αγωνιστικής
Παρέμβασης στο ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Όλγα Κολιού
Ευθύμιος Παλέτσος
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Β΄ ΕΛΜΕ ΕΒΡΟΥ

Το «μεταμνημονιακό» Υπουργείο Παιδείας
ξεκινά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με την

κατάργηση των δυσπρόσιτων σχολείων!

Η

σημερινή Κυβέρνηση ανακοινώνει περίτρανα ότι κατάφερε
να απεγκλωβίσει τη χώρα μας
από τα μνημόνια και επιτέλους αρχίζει η ανάπτυξη! Ένα από τα πρώτα
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση
θα ήταν η άμεση ενίσχυση βασικών
τομέων όπως είναι και ο χώρος της
Δημόσιας Εκπαίδευσης. Αντί λοιπόν
να ανακοινωθούν μετά από 8 χρόνια
διορισμοί εκπαιδευτικών, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσουν τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό, το «μεταμνημονιακό» υπουργείο
Παιδείας αιφνιδιάζει για ακόμη μία
φορά τους εκπαιδευτικούς με την απόφασή του σχετικά με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Ελάχιστες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και
την ώρα που οι αναπληρωτές θα συμπληρώσουν τις αιτήσεις δήλωσης
περιοχών προτίμησης, η ηγεσία του υπουργείου, ρίχνοντας το μπαλάκι στα
υπηρεσιακά συμβούλια ΚΥΣΠΕΚΥΣΔΕ που δεν συμφώνησαν ως προς
την πρότασή τους για τον καθορισμό
των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων,
αποφασίζει να μειώσει δραματικά τον
αριθμό των δυσπρόσιτων σχολείων
στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ότι
ο επαναπροσδιορισμός της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων έρχεται
σε μία περίοδο που πλέον έχουν σταματήσει οι μόνιμοι διορισμοί, δεν γίνονται παρά ελάχιστες μεταθέσεις,
υπάρχουν πολύ λίγες συνταξιοδοτήσεις ώστε να δημιουργούνται νέα
κενά, συνεπώς για πολλές περιοχές
η απόκτηση μορίων μεταθέσεων είναι (για τους παραπάνω λόγους) ανώ-
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φελη και αχρείαστη. Επίσης με έγγραφά μας στις 7/02/2017 (Αρ. Πρωτ.:
9) και 19/12/17 (Αρ. Πρωτ. 2) είχαμε
υπογραμμίσει ότι:
1. «Δεν αποδεχόμαστε σε καμία
περίπτωση οποιαδήποτε μείωση
στα μόρια ή τον υποβιβασμό σχολείων της περιοχής μας. Η γεωγραφική θέση, οι δυσκολίες στο οδικό
δίκτυο ακόμη και για την πρόσβαση στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης του
νομού μας, οι επικίνδυνες καιρικές
συνθήκες που επικρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, το γεγονός
ότι πολλοί συνάδελφοί μας υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης
κατοικίας τους και αδυνατούν ακόμη και να επισκεφθούν τις οικογένειές τους, είναι βασικοί λόγοι που
συνηγορούν σε αυτή μας τη θέση.»
2. «Ως προς τον επανακαθορισμό
των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
θεωρούμε ότι τα δυσπρόσιτα σχολεία της περιοχής ευθύνης μας πρέπει να παραμείνουν ως έχουν και να
μην υπάρξει καμία μεταβολή. Πρόκειται για μικρές σχολικές μονάδες
που εδρεύουν σε χωριά του βορειότερου σημείου της Ελλάδας, με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Η διπλή μοριοδότησή τους βοηθά στη
στελέχωσή τους, διότι αποτελεί βασικό κίνητρο για τους συναδέλφους
μας αναπληρωτές, ώστε να επιδιώξουν να εργαστούν σε αυτά.»
Οι προτάσεις σχετικά με το θέμα
αυτό των τοπικών ΕΛΜΕ και των
ΠΥΣΔΕ από εκπαιδευτικούς που
γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες της κάθε περιοχής, για ακόμη μία φορά, κατέληξαν στο καλάθι των αχρήστων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι από τα 9
δυσπρόσιτα σχολεία του Βόρειου
Έβρου τα 6 αποχαρακτηρίζονται
(Γυμνάσιο Λαβάρων, Γυμνάσιο ν.
Βύσσας, Λύκειο Ν. Βύσσας, Γυμνάσιο Ριζίων, Γυμνάσιο και Λ.Τ. Μεταξάδων)!
Η ηγεσία του υπουργείου θεωρεί
ότι για έναν αναπληρωτή είναι το
ίδιο, είτε εργάζεται για παράδειγμα στο Γυμνάσιο Μεταξάδων, είτε
στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης!
Ήδη κάθε χρόνο το μόνιμο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι τα δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε μια περιοχή που λόγω έλλειψης μόνιμων διορισμών ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων είναι αναπληρωτές. Το σίγουρο είναι ότι η νέα απόφαση θα οδηγήσει στην επιπλέον συρρίκνωση
σχολικών μονάδων, διότι χωρίς το κίνητρο των διπλών μορίων τα σχολεία
μας δεν θα μπορέσουν εύκολα να
στελεχωθούν και οι μαθητές θα αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν!
Ζητούμε από την Κυβέρνηση:
• Nα δώσει προτεραιότητα στις
ανάγκες των μαθητών, να διευκολύνει το δύσκολο έργο μας, να στηρίξει τη λειτουργία των σχολείων
διορίζοντας μόνιμο προσωπικό και
να πάρει πίσω την απόφαση που
καταδικάζει τα μικρά και ακριτικά
σχολεία μας σε μαρασμό!
• Nα υλοποιήσει το πάγιο αίτημά
μας προκειμένου οι σχολικές μονάδες του νομού Έβρου να αποτελέσουν τρεις περιοχές μετάθεσης.
• Να προχωρήσει στην ίδρυση Δ/
νσης Β/θμιας Εκπ/σης στο Βόρειο
Τμήμα του Νομού.

Κλείνει το 2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής στα Άνω Λιόσια

και η Δυτική Αττική χάνει 4 δομές Επαγγελματικής Εκπ/σης
μέσα σε 1 χρόνο, για να... βελτιωθεί η Παιδεία μας, γιατί βγαίνουμε και από τα μνημόνια!
Πέρυσι το καλοκαίρι καταγγείλλαμε
ότι είχε κλείσει το 4ο ΕΚ Δυτικής Αττικής στον Ασπρόπυργο και τα ΔΙΕΚ Μάνδρας και Φυλής, (καθώς είχε ανασταλεί
η λειτουργία τους) και ότι το 2ο ΕΚ Δ. Αττικής θα είχε μόνο 1 χρόνο ζωής, αφού
η θητεία του νέου διευθυντή θα ήταν
ετήσια! Οι αποφάσεις του 3ου μνημονίου
για νέες καταργήσεις σχολείων είχαν
ξεκινήσει νωρίς στην περιοχή μας.
Όμως, και φέτος καταγγέλλουμε την
υποβάθμιση του 2ου ΕΚ Δ. Αττικής σε
Σχολικό Εργαστήριο, (31 Ιουλίου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ) παρά το γεγονός ότι
«βγαίνουμε» από τα μνημόνια. Έτσι, οι
3 δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην ΕΛΜΕ και στο Δήμο Φυλής
καταλήγουν να είναι μόνο μία μετά
από πολλά χρόνια. Αυτά συμβαίνουν
στη Δυτική Αττική, όπου έχουμε συνεχείς «πρωτιές» στη σχολική εγκατάλειψη, αν και η Εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. (Αυτά έλεγε πέρυσι ο υπουργός Παιδείας μετά τα τραγικά γεγονότα στα σύνορα των Δήμων
Αχαρνών και Φυλής με αποκορύφωμα

το θάνατο ενός μικρού μαθητή).
Όμως, η κυβέρνηση κάνει άλλα
στην πράξη. Κλείνει το 2ο ΕΚ, παρά το
γεγονός ότι από την αρχή του 2018 γίνονται συστηματικές ενέργειες για
την άμεση επαναλειτουργία του ΔΙΕΚ
Φυλής. Λειτουργούσε στο 1ο ΕΠΑΛ Άνω
Λιοσίων και στο 2ο ΕΚ, που όμως έχει
εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο σε απόσταση 10 λεπτών πεζή από το ΕΠΑΛ,
και είναι η 2η δομή με το ΕΠΑΛ που
εξυπηρετούσε το 2ο ΕΚ. Η αναστολή
λειτουργίας του ΔΙΕΚ οδήγησε και στο
κλείσιμο του ΕΚ, αφού θα εξυπηρετούσε πλέον μόνο το ΕΠΑΛ και «σύμφωνα
με το νόμο» όρος ίδρυσης και λειτουργίας ενός ΕΚ είναι να εξυπηρετεί 2
τουλάχιστον δομές, ΕΠΑΛ ή ΔΙΕΚ.
Υπάρχει, λοιπόν, το αίτημα του Δήμου Φυλής και της ΕΛΜΕ μας για την
επαναλειτουργία του ΔΙΕΚ Φυλής.
Σημειώνεται ότι το ΔΙΕΚ ιδρύθηκε το
2015 ως αίτημα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας μετά την κατάργηση
της ΕΠΑΣ Άνω Λιοσίων, μιας από τις
101 ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν πανελλαδικά. Επιπλέον, δρομολογείται από
τον Δήμο σε συνεργασία και με τις
ΚΤΥΠ, τις Κτιριακές Υποδομές, η κατα-

ETHΣIO ΠANEΛΛAΔIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4 - 8 Σεπτεμβρίου 2018
ANΩTAΤΗ ΣXOΛH
KAΛΩN ΤΕΧΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Από 09:00-18:00, παράλληλα με
το πρόγραμμα του συνεδρίου,
διενεργούνται Εκλογές για ανάδειξη
νέου Δ.Σ. της Ένωσης Εκπαιδευτικών
Εικαστικών Μαθημάτων
Τη σχολική χρονιά 2018-2019 για νέα και
παλαιά μέλη της Ένωσης, εικαστικούς εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναπληρωτές και μόνιμους των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων,
θα γίνει δωρεάν διανομή όλης της σειράς της
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Το σύνολο των τευχών που περιλαμβάνει η
σειρά της Εικαστικής παιδείας είναι 30.

σκευή νέων κτηρίων στο χώρο του ΕΚ,
για την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης στην περιοχή.
Αυτά συμβαίνουν στη Δυτική Αττική με
τα μεγάλα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (εκτεταμένη ανεργία, παράνομη
εργασία, φτώχεια, έντονη δράση ακροδεξιών και φασιστικών ομάδων, παρουσία Ρομά, μεταναστών, παλιννοστούντων
κλπ), που συνδυάζονται με την υψηλή
εγκληματικότητα (σύμφωνα και με περσινή δήλωση του ίδιου του πρωθυπουργού) και τη σχολική εγκατάλειψη.
Οι κάτοικοι ζουν τόσα χρόνια δίπλα
στη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης και στη μόνη νόμιμη της Αττικής.
Μήπως δίπλα στη χωματερή κάποιοι
θέλουν να μεγαλώνει και μια χωματερή ανθρώπων;
Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα στην ΕΛΜΕ, συναδέλφους, γονείς, μαθητές, αλλά και την υπόλοιπη
τοπική κοινωνία να παλέψουμε για να
διασφαλίσουμε τη λειτουργία όλων
των σχολείων, του ΔΙΕΚ και όλων των
δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, χωρίς υποχωρήσεις κόντρα σε όσες περικοπές βίαια σχεδιάζονται.
Άνω Λιόσια, 20 Αυγούστου 2018
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ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
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Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Ελευσίνας-Μεγαρίδος-Ειδυλλίας)

Τελευταίο Αντίο
Απέραντη θλίψη και οδύνη
μάς κατέκλυσε, από τη στιγμή
που έγινε γνωστή, η ταυτόχρονη αποχώρηση του συνάδελφου Τάκη Παναγόπουλου, από
τις τάξεις και από τη ζωή.
Ο συνάδελφος Τάκης ήταν ένα από τα λαμπρά πρότυπα μυαλά της δεκαετίας του ’70 (Φυσικό Ιωαννίνων 1976), που ταύτιζε την ατομική, επιστημονική
του εξέλιξη και ανόρθωση με τη συλλογική προσπάθεια ρήξης των συντηρητικών δομών της κοινωνίας
μας. Αυτή η εφηβική, απελευθερωτική φλόγα, μέσω
ενός διαρκούς ταξικού νήματος, ήταν οι πηγές ενέργειας που τον ώθησαν:
3 Από τη μια, να διαπρέψει ως επιστήμονας, με
διδακτορικό στη θεωρητική Φυσική και έρευνα στην
Αμερική, με πρόσφατο μεταπτυχιακό στα εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά, με παροδικές θέσεις ευθύνης
(υπεύθυνος ΕΚΦΕ, διευθυντής σχολείου), όπου και
τις παραμέρισε –συνειδητοποιώντας το χάσμα του
ρόλου τους και του δικού του ταξικού άξονα– επιλέγοντας τα τελευταία χρόνια να αναπνέει μαζί με την
κιμωλία, το οξυγόνο της διαχρονικής του σταθεράς,
της διδασκαλίας.
3 Από την άλλη, να είναι μόνιμα παρών στους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος, στις απεργίες
και τις διαδηλώσεις, με το ήρεμο, ψύχραιμο και λεβέντικο παράστημά του. Πιστεύοντας, ακράδαντα
και σταθερά, στη συνέχεια της ταξικής πάλης μέσω
όλων των μορφών, δήλωνε μονίμως παρών στις συνελεύσεις μας και κοσμούσε, εκτιθέμενος με την
παρουσία του, το Ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής
Αυτονομίας – Παρεμβάσεων στην περιοχή μας.
Ως Δ.Σ. εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια
στην οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής, αλλά κυρίως ως ένα ακόμη
βήμα αναβάπτισης στο Παράδειγμα της ζωής του,
καλούμαστε να είμαστε παρόντες στον αποχαιρετισμό του την Παρασκευή, στις 24 Αυγούστου 3.30 μ.μ,
στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση
και αλληλεγγύη μας στους συγγενείς των
θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας και
συνολικά στους πληγέντες από τις πυρκαγιές που τύλιξαν δασικές και αγροτικές εκτάσεις και κατέκαψαν κατοικημένες περιοχές στην Ανατολική και Δυτική Αττική και
σε άλλα σημεία της χώρας.
Μόλις οκτώ μήνες από την πλημμύρα στη
Μάνδρα Αττικής, που είχε ως συνέπεια το
θάνατο δεκάδων και την καταστροφή των
λαϊκών νοικοκυριών στην περιοχή, ζούμε
ξανά νέα μεγαλύτερη καταστροφή, δίπλα
στην Αθήνα, που υποτίθεται ότι έπρεπε να
διαθέτει όλα τα μέτρα της λαϊκής προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες θύματα, το ξεκλήρισμα αρκετών οικογενειών και
τον τραυματισμό εκατοντάδων, τη μαζική
καταστροφή σπιτιών, υποδομών, περιουσιακών στοιχείων, δασικών εκτάσεων.
Η Αγωνιστική Παρέμβαση τονίζει ότι οι
δικαιολογίες της κυβέρνησης πως οι πυρκαγιές αποτελούν «ασύμμετρο φαινόμενο»,
δικαιολογίες μάλιστα που ακούστηκαν την
ώρα που άνθρωποι, σπίτια και δάση γίνονταν παρανάλωμα της μαινόμενης πυρκαγιάς, συνιστούν πράξη προσβολής και απαξίωσης των τραγικών θυμάτων, αλλά και συνολικά της νοημοσύνης του λαού, αφού δεν
έχουν ληφθεί τα στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας και δασοπυρόσβεσης, δεν έχουν
διατεθεί τα απαιτούμενα κονδύλια για το επαρκές προσωπικό και τον εξοπλισμό του,
για την προστασία του λαού από τις όποιες
απειλές και κινδύνους.
Να μετατρέψουμε τη θλίψη και την οργή
που γεννά η νέα πολύνεκρη καταστροφή σε
απαίτηση προς την κυβέρνηση, το κράτος και
τις τοπικές αρχές για την παροχή βοήθειας
σε όλους τους πληγέντες που θρηνούν νεκρούς, που έμειναν άστεγοι, που τραυματισμένοι ή έχασαν την περιουσία τους. Διεκδικούμε να αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ζημιές που έχουν υποστεί οι υποδομές και να
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα που θα αποτρέψουν την επανάληψη ανάλογων τραγωδιών για την ανθρώπινη ζωή.
Ηράκλειο, 25 Ιούλη 2018

3 Ενάντια στις ατομικιστικές λύσεις, τη βαρβαρότητα και
την αντιεκπαιδευτική πολιτική ΟΟΣΑ και μνημονίων
προτάσσουμε τις συλλογικές διεκδικήσεις! Κανείς αναπληρωτής απέναντι στον άλλον ή μόνος!
3 Τέλος στην ελαστική εργασία! Τα Εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα μπροστά!
Το πρώτο δύσκολο βήμα έγινε. Το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μια μεγάλη μάχη και ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγώνα με διάρκεια και αποφασιστικότητα, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμά μας: το δικαίωμα στη μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους. Τα χρόνια
περιπλάνησης, ανασφάλειας, αβεβαιότητας και ανεργίας,
μας πεισμώνουν για τον δίκαιο αγώνα μας. Οι ημερομηνίες – σταθμοί, (2, 9, 16 και 30 Μάρτη), οι μεγαλειώδεις
συγκεντρώσεις, η μαχητικότητα, η αντοχή στην καταστολή και η ενότητα του εκπαιδευτικού κινήματος, με προμετωπίδα τον κόσμο της αναπλήρωσης και του φοιτητικού
κινήματος, δεν αποτελούν απλώς μια φωτεινή στιγμή ξεσπάσματος και αντίστασης, αλλά την πυξίδα και τον οδικό
χάρτη για τη συνέχιση του αγώνα μας˙.Το φθινόπωρο θα
είναι καυτό και οφείλει να μας βρει σε θέση μάχης. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη, την επιτακτικότητα της ενότητας και τη δυνατότητα να επιβάλουμε τους διορισμούς με τους δικούς μας όρους. Δηλαδή, οι διορισμοί
(όταν και αν γίνουν) να μη χρησιμοποιηθούν ως «δούρειος
ίππος» για την επέλαση όλης της νέο-συντηρητικής εργαλειοθήκης και των νέο-φιλελεύθερων ιδεολογημάτων,
που έρχονται να «κουμπώσουν» γάντι στον εργασιακό μεσαίωνα της ελαστικής εργασίας, του κυνηγιού προσόντων
και της επισφάλειας, αλλά να κερδηθούν και να επιβληθούν από εμάς για εμάς, για τα κοινά – συλλογικά εργασιακά μας δικαιώματα, την κοινή ταξική μας θέση και τη
βεβαιότητα ότι αυτή η μάχη θα κερδηθεί από όλους για
όλους.
Να δημιουργούμε όρους μετωπικής ιδεολογικής και
ταξικής σύγκρουσης με το κυρίαρχο νέο- φιλελεύθερο αφήγημα και τις στρατηγικές κατευθύνσεις κεφαλαίου και υπερεθνικών οργανισμών (βλ. έκθεση ΟΟΣΑ): Ενάντια στη διάλυση του δημοσίου σχολείου (βλ. αποκέντρωση, αυτονομία, υπο-χρηματοδότηση κλπ.), στη μονιμοποίησης της ελαστικής εργασίας (5ετείς συμβάσεις, αξιολόγηση/απολύσεις), στην αφαίρεση κάθε έννοιας συλλογικών και κλαδικών εργασιακών δικαιωμάτων που μεταθέτει την ευθύνη της ανεργίας στην ατομική πορεία του καθενός (π.χ. διευθυντές μάνατζερ που θα προσλαμβάνουν
εκπ/κούς) και διεκδικήσεων που απορρέουν πρώτιστα
από το πτυχίο (π.χ. ΠΠΔΕ), να υπερασπιστούμε τον κοινό μας τόπο, τα χρόνια επιστημονικής, παιδαγωγικής, διδακτικής και επαγγελματικής μας (συν)ύπαρξης και στήριξης του δημοσίου σχολείου (= Πτυχίο & προϋπηρεσία).
3 Προϋπηρεσία και πτυχίο δεν παζαρεύονται! Όχι σε Προσοντολόγιο και σε λίστες κριτηρίων.
Το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

εκπαιδευτικών με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία
και το πτυχίο είναι το μοναδικό που δημιουργεί πραγματικούς όρους συσπείρωσης του κόσμου, δεν αποκλείει κανέναν, δεν παζαρεύει τον αριθμό των μορίων, ούτε συνδιαλέγεται με την προσπάθεια μοιράσματος των αναγκαίων διορισμών σε μια πίτα που δεν μας χωρά όλους-όλες!
Η κατεύθυνση του Υπουργείου, σε πλήρη εναρμόνιση
με τις γραμμές του ΟΟΣΑ για το σχολείο της αγοράς, είναι να διαμορφώσει ένα νέο σύστημα πρόσληψης/ διορισμού (βλ. προσπάθειες Φίλη, τροπολογία Γαβρόγλου για
ειδική αγωγή) εισάγοντας κριτήρια-προσοντολόγιο (που
θα συνδέονται και με αξιολόγηση/ απολύσεις), μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη της αδιοριστίας και της κυλιόμενης
ανεργίας στους εκπαιδευτικούς και στα «ελλιπή» προσόντα τους. Το σύστημα πρόσληψης που θέλουν να δημιουργήσουν θα κατοχυρώνει ότι το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε αυτόν που απασχολεί επί χρόνια. Ουσιαστικά, θα αφαιρεί κάθε κατοχύρωση δικαιώματος μόνιμης εργασίας στον αναπληρωτή, που τη μια χρονιά μπορεί να δουλεύει και την άλλη όχι. Βασικά στοιχεία αυτού
του συστήματος επιδιώκουν να είναι η απαξίωση της προϋπηρεσίας (τόσο της παλιάς όσο και της επόμενης) και
η μεταβλητότητα στα κριτήρια-προσόντα, ταυτόχρονα με
την απαξίωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχίου. Προσβλέπουν σε πίνακες και λίστες που θα αλλάζουν κάθε χρόνο, για να βρίσκεται ο κλάδος σε μια μόνιμη
επισφάλεια, κυνήγι προσόντων, πλασματικές κατακερματιστικές αντιπαραθέσεις για μια θέση εργασίας, θέσεις
που συνεχώς θα μειώνονται: (βλ. Εκπαιδευτικό μνημόνιο,
30ωρο-αύξηση ωραρίου, κατάργηση υπεύθυνου ολοημέρου, απαξίωση – ελλιπής κάλυψη Παράλληλης Στήριξης,
συγχωνεύσεις/ καταργήσεις τμημάτων – ΠΔ79, διάλυση
δομών ΕΑΕ – Ν/Σ για Δομές, ).
Το Υπουργείο εφαρμόζει τη μέθοδο του καρότου και του
μαστιγίου, δικαιολογώντας την απουσία διορισμών με την
έλλειψη συστήματος, πετώντας το μπαλάκι στην κερκίδα,
αφού το πτυχίο και η προϋπηρεσία μας δεν τους αρκεί.
Προσπαθεί να εξασφαλίσει επίπλαστη συναίνεση για ένα
σύστημα αποκλεισμού χιλιάδων συναδέλφων από τη μόνιμη και σταθερή εργασία, θέτοντας κριτήρια και εφαρμόζοντας προσοντολόγιο. Κάθε συζήτηση με το Υπουργείο
για τον τρόπο διορισμών είναι εις βάρος μας, εξυπηρετεί
μόνο πολιτικά συμφέροντα της κυβέρνησης και φιλοκυβερνητικών αυτόκλητων δήθεν εκπροσώπων και συλλόγων αναπληρωτών, καθένας από τους οποίους «κατά σύμπτωση» φωτογραφίζει τον εαυτό του ως ιδανικό κριτήριο διορισμού. Όποιοι μπαίνουν στη διαδικασία συζήτησης - παζαρέματος με το Υπουργείο για τον τρόπο διορισμού συναινούν στη διάσπαση, στον παραγκωνισμό και
στην απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών και είναι υπόλογοι
στον κλάδο. Πρέπει όλοι να πάρουν ξεκάθαρη και δημόσια θέση τώρα, να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από
κλειστές πόρτες, όπου με αδιαφανείς διαδικασίες και
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➧ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
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θολές τοποθετήσεις επιδιώκουν να διαμορφώσουν όρους
συνδιαλλαγής και συμφωνιών κάτω από το τραπέζι, στην
πλάτη όλων μας, χαϊδεύοντας τα μουστάκια του Υπουργού.
3Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί για όλους τους αναπληρωτές
με έστω και μια σύμβαση, εργασία με μοναδικό κριτήριο
το πτυχίο και την προϋπηρεσία
Το πτυχίο κατοχυρώνει εργασιακά δικαιώματα! Δεν δεχόμαστε πιστοποιητικά παιδαγωγικής-διδακτικής επάρκειας και έξτρα προϋποθέσεις – κριτήρια - μοριoδότηση που
απαξιώνουν το πτυχίο μας, οδηγώντας σε ένα ατελείωτο δαπανηρό κυνήγι προσόντων, στρέφοντας τον έναν εκπαιδευτικό ενάντια στον άλλον. Ενιαία πτυχία, με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα! Η προϋπηρεσία κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, δεν τη
βάζουμε σε καμία διαπραγμάτευση.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με αυταπάρνηση έχουμε
οργώσει την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου σχολείου, δεν δεχόμαστε καμία απαξίωσή της προϋπηρεσίας και κανένα ταβάνι σε αυτήν. Δε χωράμε σε λίστες με μόρια και κριτήρια που αποδέχονται την

ανεργία κάποιων έναντι άλλων, δε θα μοιράσουμε την πίτα
που μας δίνουν, θα τη μεγαλώσουμε, στη βάση των αναγκών
του δημόσιου σχολείου και των μαθητών μας, παλεύοντας
για μαζικούς διορισμούς και μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, σε ένα σχολείο που θα χωρά όλη τη μόρφωση,
όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς.
Το Συντονιστικό Αναπληρωτών - Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, σε αγωνιστική συμπόρευση με τις Επιτροπές Αγώνα Αναπληρωτών και το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα,
δεν συνδιαλεγόμαστε με το Υπουργείο. Το μέλλον μας δεν
παζαρεύεται, δεν μπαίνει σε λίστες και κριτήρια. Δυναμώνουμε τη φωνή μας, συσπειρωνόμαστε με επιτροπές
αγώνα αναπληρωτών - παρεμβαίνουμε στους τοπικούς
Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ -συμμετέχουμε στο συντονισμό
επιτροπών και συλλόγων, δυναμώνουμε μέσα από τα σωματεία μας. Με ενότητα στο περιεχόμενο και στη δράση,
συνελεύσεις αγώνα, συντονισμό «από τα κάτω», στο δρόμο του Μάρτη, το εκπαιδευτικό κίνημα θα δώσει τις απαντήσεις στο δρόμο και θα επιβάλει το ΔΙΚΑΙΟ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

ΔΑΚΕ - ΣΥΝΕΚ στην ΟΛΜΕ, αντί να αντιπαρατεθούν με το υπουργείο,

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις στρέφονται κατά των Παρεμβάσεων και κατά των εκπροσώπων των ΕΛΜΕ
Μετά από δύο συναντήσεις με την ηγεσία
του υπουργείου παιδείας (στις 10/7 με το
Γενικό Γραμματέα και στις 18/7 με τον υφυπουργό) χωρίς να γίνει αποδεκτή ούτε μία
από τις διεκδικήσεις του κλάδου και ενώ
είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή σειράς μέτρων μέσα στο καλοκαίρι που αλλάζουν
δραματικά το τοπίο από το Σεπτέμβριο, για
το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά των
εκπαιδευτικών, οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού συνεχίζουν να αρνούνται η ΟΛΜΕ να καταγγείλει την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
(11/7) δεν έκαναν αποδεκτές τις προτάσεις
των Παρεμβάσεων (που κατατέθηκαν και
γραπτώς) και αρκέστηκαν στην έκδοση
δελτίου τύπου με απλή αναφορά στις απαντήσεις του υπουργείου. Επιλέγουν το ρόλο
της δημοσιογραφικής ενημέρωσης, για να
οδηγούν τον κλάδο στην αδράνεια και την
αφωνία, αντί της μάχιμης συνδικαλιστικής
ανάλυσης και στάσης απέναντι στο μπαράζ
αντιεκπαιδευτικών μέτρων που προωθεί η
κυβέρνηση.
Η αποδοχή της πρότασης των Παρεμβάσεων για κοινή παράσταση στο υπουργείο
των Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ στη συνεδρίαση της ΟΛΜΕ (11/7) υπονομεύτηκε
από τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, με τις υποβαθμισμένες ανακοινώσεις που εξέδωσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πριν
την παράσταση, αλλά και με την αποδοχή
της διαιρετικής πρακτικής του υπουργείου
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να ζητήσει να γίνουν ξεχωριστές συναντήσεις της ΟΛΜΕ με τον υφυπουργό και των
ΕΛΜΕ με τους συμβούλους του.
Η κατρακύλα των ηγεσιών του κυβερνητικού συνδικαλισμού δεν έχει τέλος. Είναι
αποκαλυπτικά για το ρόλο που επιφυλάσσουν στις ΕΛΜΕ τα όσα γράφουν στην ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ότι στη συνάντηση με τον υφυπουργό «τις θέσεις του
κλάδου θα πρέπει να τις εκφράσουν τα
μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, μια που μόνο αυτά
είναι γνώστες ορισμένων θεμάτων και μπορούσαν να τα χειριστούν αποτελεσματικά».
Γίνεται φανερό ότι θέλουν τις ΕΛΜΕ στο
περιθώριο και διεκπεραιωτές των αποφάσεών τους!
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με μια
βαθύτατα αντισυνδικαλιστική πρακτική
εξέδωσε ανακοίνωση στις 19/7/2018, με
την οποία αντί να καταγγείλει το υπουργείο
παιδείας για τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που προωθεί μέσα στο κατακαλόκαιρο στρέφεται κατά των Παρεμβάσεων, των
μελών τους στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και κατά εκπροσώπων των ΕΛΜΕ. Ο πρόεδρος και ο
γραμματέας της ΟΛΜΕ συνυπογράφουν
ένα λιβελογράφημα, χωρίς καν να συγκαλέσουν το Δ.Σ. ή και να ενημερώσουν όλα
τα μέλη του και όλες τις παρατάξεις, όπως
όφειλαν με βάση το καταστατικό και την
πάγια διαδικασία που ισχύει για την έκδοση ανακοινώσεων σωματείων και της
ΟΛΜΕ. Νέα ήθη και νέα πρακτική των εκπροσώπων των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού (της ΔΑΚΕ και των ΣΥ-

ΝΕΚ), οι οποίες για να συγκαλύψουν τη συναίνεσή τους στα κυβερνητικά μέτρα, συνυπογράφουν ανακοινώσεις κατά αγωνιστικών δυνάμεων και κατά των ίδιων των
ΕΛΜΕ.
Η επίθεση κατά των Παρεμβάσεων δεν
είναι τυχαία. Η αφωνία και η απραξία στις
οποίες οδηγούν τον κλάδο μόνο από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς (μέσα από τα
πρωτοβάθμια σωματεία μας, τις ΕΛΜΕ)
μπορεί να σταματήσει, όπως έγινε και σε
άλλες κρίσιμες καμπές στην ιστορία του
κλάδου.
Μια τέτοια εξέλιξη οι Παρεμβάσεις την
υπηρέτησαν πάντοτε και συνέβαλαν στις νίκες των αγώνων του κλάδου. Το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν και τώρα, όχι υπονομεύοντας την Ομοσπονδία, όπως ψευδώς επικαλούνται οι ηγεσίες της ΔΑΚΕ και των ΣΥΝΕΚ, που χρησιμοποιούν την ΟΛΜΕ για να
δώσουν υπόσταση στα λεγόμενά τους,
αλλά υπερασπιζόμενοι τις μεγάλες αγωνιστικές παρακαταθήκες της ΟΛΜΕ, που
αποτελούν πυξίδα για μια άμεση αγωνιστική ανασύνταξη του κλάδου.
Ο καθείς λοιπόν εκεί που ετάχθη. Άλλοι,
όπως πάντα, πηγαίνοντας με την άλλη πλευρά, επιλέγοντας το ρόλο υπεράσπισης των
μνημονιακών κομμάτων και συμπεριφορά
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μέσα στα
συνδικάτα και άλλοι επιλέγοντας ρόλο υπεράσπισης του κλάδου, με ανιδιοτέλεια, με
σχέδιο ανυποχώρητου αγώνα και με τις ίδιες
τις ΕΛΜΕ σε ρόλο πρωταγωνιστικό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ας μιλήσουμε
για τον ιμπεριαλισμό!

Οι υποτελείς συμφωνίες της κυβέρνησης
εδραιώνουν την οικονομική υποδούλωση, την εξάρτηση και την ιμπεριαλιστική εποπτεία

Η

συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ δεν αποτελεί
σε καμία περίπτωση ούτε επιλογή,
ούτε πολιτική επιτυχία του ενός ή του
άλλου κυβερνητικού σχηματισμού. Σε ό,τι
αφορά το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμά της, έγινε κατ’ εντολή και υπό την αυστηρή καθοδήγηση των ΗΠΑ, με τέτοιο τρόπο,
που καθιστά τους κομπασμούς των υποτακτικών τους αστειότητες. Οι εκπρόσωποι των
δυο κυβερνήσεων, συναντήθηκαν υπό την
αυστηρή επίβλεψη του Νίμιτς ως υπηρέτες
των ΗΠΑ και υπέγραψαν μια συμφωνία που
επί της ουσίας εξασφαλίζει τα συμφέροντα
της υπερδύναμης στην περιοχή και τίποτε
άλλο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ένα «άλυτο» εδώ και 27 χρόνια ζήτημα, «λύθηκε» με
συνοπτικές διαδικασίες αφήνοντας τα πολύχρονα αστικά αφηγήματα, από τη μια και την
άλλη πλευρά των Πρεσπών, μετέωρα. Από
αυτή την άποψη, η συμφωνία, ως προϊόν των
απαιτήσεων και των συμφερόντων του αμερικάνικου πρώτα και κύρια ιμπεριαλισμού
και κατά δεύτερο λόγο της Γερμανίας και της
ΕΕ, δεν μπορεί παρά να έχει αντιδραστικό
περιεχόμενο υπηρετώντας τους φιλοπόλεμους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ
στην περιοχή. Η επιβολή της συμφωνίας με
τη «διαδικασία του κατεπείγοντος» από τις
ΗΠΑ έχει να κάνει με την όξυνση του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία, κατά κύριο λόγο,
στην περιοχή και με την ανάγκη εδραίωσης
της θέσης και της κυριαρχίας τους στη Βαλκανική χερσόνησο.
Σε μια περίοδο που ο ρώσικος ιμπεριαλισμός επανέρχεται και ανακτά σφαίρες
επιρροής, και η Κίνα διεισδύει οικονομικά
επενδύοντας μεγάλα κεφάλαια σε υποδομές των χωρών της Βαλκανικής, οι ΗΠΑ
απαίτησαν την καθολική και «ανεπίστροφη» ένταξη και της πΓΔΜ στο άρμα τους,
επιδιώκοντας να μετατρέψουν την περιοχή
από τη Σούδα μέχρι τα Σκόπια και το Κόσοβο σ’ ένα τεράστιο και συμπαγές αμερικάνικο προγεφύρωμα.
Είναι γνωστό ότι στα (αδιευκρίνιστα) σύνορα Κοσόβου και πΓΔΜ βρίσκεται η
«Camp Bondsteel», η μεγαλύτερη αμερικάνικη βάση στον κόσμο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι το δεύτερο ανθρώπινο
έργο μετά το σινικό τείχος που φαίνεται

από το διάστημα και διαθέτει τον πιο βαρύ
πολεμικό εξοπλισμό από τις αμερικάνικες
βάσεις που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Μια δεύτερη μεγάλη βάση κατασκευάζεται στο εσωτερικό της πΓΔΜ, ενώ τεράστιες είναι και οι εγκαταστάσεις (στρατιωτικής φύσης) της αμερικάνικης πρεσβείας
αυτής της χώρας. Η δημιουργία τέτοιων
στρατιωτικών υποδομών στο προτεκτοράτο
του Κοσόβου και την πΓΔΜ, σε συνδυασμό
βέβαια με την αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, αφενός μαρτυρούν τη σημασία που αποκτά στις νέες
συνθήκες για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό ο έλεγχος της περιοχής, αφετέρου
αποδεικνύει ότι η μη ένταξη της πΓΔΜ στο
ΝΑΤΟ, μόνο παραφωνία αποτελούσε για
την αμερικάνικη πολιτική.
Αυτό το πρόβλημα επιλύει πριν και πάνω
από όλα η συμφωνία των Πρεσπών και γι’
αυτό το ζήτημα αγωνιούσε ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός και ο γερμανικός κυρίως πυλώνας της ΕΕ. Και γι’ αυτό το λόγο ΗΠΑ και
Γερμανία είναι στην πραγματικότητα οι μόνες
που έχουν λόγο να πανηγυρίζουν γι’ αυτή την
«επιτυχία». Δεν είναι τυχαίο ότι στο δεύτερο
κιόλας άρθρο της συμφωνίας ξεκαθαρίζεται
ότι η Ελλάδα θα «…επιδιώξει την ένταξη..»
της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
Αν η ολοκληρωτική πρόσδεση της πΓΔΜ
στις ΗΠΑ, καθώς και η ακόμη μεγαλύτερη
ένταξη και εμπλοκή της Ελλάδας στους
αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς είναι το
πραγματικό επίδικο αυτής της συμφωνίας,
τότε για τους δύο λαούς όπως και για τους
λαούς της περιοχής, η συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο παρά νέα δεινά.
Όσο και αν οι κυβερνήσεις Τσίπρα και
Ζάεφ προσπαθούν να προσδώσουν στη
συμφωνία το χαρακτήρα της λύσης και του
«τέλους» ενός πολυετούς προβλήματος, η
αλήθεια είναι ότι η περίφημη συμφωνία
τους δεν είναι παρά το χρονικό ορόσημο της
δημιουργίας νέων εντάσεων, της υπονόμευσης των σχέσεων δυο γειτονικών λαών και
της αποδοχής νέων ιμπεριαλιστικών εκβιασμών και όρων που υπηρετούν την αποσταθεροποίηση και τους αντιδραστικούς και
φιλοπόλεμους σχεδιασμούς στην περιοχή.
Αν μέχρι πριν έξι μήνες το «άλυτο πρόβλη-

μα» δεν απασχολούσε κανέναν, σήμερα
(που υποτίθεται λύθηκε) με τις μεθοδεύσεις των ιμπεριαλιστών και των υποτελών
κυβερνήσεών τους, έχει βρεθεί στο προσκήνιο, με διαμορφωμένο ένα αντιδραστικό
υπόβαθρο, πάνω στο οποίο εκδηλώνονται
εκατέρωθεν εθνικιστικές φιέστες, ενώ στο
πολιτικό σκηνικό των δύο χωρών κερδίζουν
έδαφος αντιδραστικές, πατριδοκάπηλες και
υποτελείς δυνάμεις.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που οφείλει να
συμπεράνει ο καθένας είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα εστία έντασης με τη γειτονική χώρα, την οποία όπως αποδεικνύει περίτρανα η μεταπολεμική ιστορία, ειδικά ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός θα επιδιώξει
με τις μεθοδεύσεις του να συντηρεί και να
αξιοποιεί εκβιάζοντας την μια ή την άλλη
μεριά, κατά το δοκούν. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας υποτελών και όχι βέβαια η εδραίωση της φιλίας
και της συνεργασίας των δύο λαών, όπως
ισχυρίζονται κυβερνητικοί κύκλοι. Επί
πλέον, στο βαθμό που η συμφωνία συμβάλλει στο ακόμη μεγαλύτερο βάθεμα της
εξάρτησης της πΓΔΜ από τις ΗΠΑ και καθιστά και με τη βούλα την περιοχή νατοϊκό
ορμητήριο, είναι βέβαιο ότι τα σενάρια
εμπλοκής των λαών της σε πολεμικά επεισόδια πληθαίνουν. Και αν οι κυβερνήσεις
Τσίπρα-Ζάεφ με κάθε δήλωσή τους υπονοούν ότι με την εξάρτηση και την υποτέλεια
εξασφαλίζεται η ειρήνη και η ασφάλεια για
τους λαούς της περιοχής, η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων είναι
αποστομωτική. Χούντες, πόλεμοι, επεμβάσεις και κομμάτιασμα χωρών, είναι το μόνο
που μπορεί να υποσχεθεί ο αμερικάνικος
και ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός στους λαούς της περιοχής.
Αυτά είναι μέχρι τώρα και αυτά μπορεί
να είναι τα «οφέλη» μιας τέτοιας συμφωνίας, που γίνεται με γνώμονα τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στο μέλλον.
Αν και οι εξελίξεις στο εσωτερικό και των
δύο χωρών φαίνεται να ορίζονται και να ποδηγετούνται από ΗΠΑ και Γερμανία, δεν είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν με τους όρους που τα σχεδιάζουν οι
δυτικοί ιμπεριαλιστές. Στη γειτονική χώρα,
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Ελπίδα και αισιοδοξία θα γεννήσει μόνο η λαϊκή πάλη
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Ας μιλήσουμε για τον ιμπεριαλισμό!

η κυβέρνηση Ζάεφ είναι εγκλωβισμένη
ανάμεσα στις πιέσεις της δεύτερης σε μέγεθος εθνικής μειονότητας των Αλβανών
(που γίνεται φορέας των αλυτρωτισμών της
μεγάλης Αλβανίας), ενώ από την άλλη έχει
να αντιμετωπίσει τον εθνικιστικό παροξυσμό των σλαβόφωνων που εκπροσωπεί ο
πρόεδρος Ιβανόφ. Η άρνηση του Ιβανόφ να
υπογράψει τη συμφωνία, φαίνεται να εκφράζει τη δυσαρέσκεια τμήματος της ντόπιας κυρίαρχης τάξης απέναντι στην πολιτική των ΗΠΑ και την αναζήτηση στήριξης
στο ρώσικο παράγοντα. Ίσως και αυτό έτρεξαν να προλάβουν οι ΗΠΑ.
Μ’ αυτά τα δεδομένα το δημοψήφισμα
που εκκρεμεί στη γειτονική χώρα δημιουργεί ένα ρευστό σκηνικό. Μπροστά στο ενδεχόμενο καταψήφισης της συμφωνίας οι
πιέσεις των νατοϊκών γίνονται αφόρητες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γ.γ. του ΝΑΤΟ,
Γενς Στόλτενμπεργκ, σε δήλωσή του στις
25/6 αναφέρει: «…Το ΝΑΤΟ θα καλέσει την
πΓΔΜ να γίνει πλήρες μέλος της συμμαχίας μόνο αν επικυρώσει τη συμφωνία του
ονόματος και υπερισχύσει το ναι στο δημοψήφισμα». Στηρίζω σθεναρά τη συμφωνία,
δήλωσε. Είναι βέβαιο ότι οι Δυτικοί δεν
κόπτονται για το κομμάτι της συμφωνίας
που αφορά το όνομα. Σ’ αυτά τα λόγια γίνεται φανερή η απαίτησή τους για τον παραγκωνισμό και την εξάλειψη κάθε στοιχείου
που δεν ελέγχουν απόλυτα στην πολιτική
σκηνή της πΓΔΜ και αυτό έχει σπεύσει να
δηλώσει ότι θα πράξει ο Ζάεφ που είναι το
φερέφωνό τους. Η απομάκρυνση του Ιβανόφ, αλλά και κάθε παράγοντα που δεν συντάσσεται με τις ΗΠΑ, θα γίνει μετά το δημοψήφισμα, όπως «απομακρύνθηκε» τον
περασμένο χρόνο η κυβέρνηση Γκρούεφσκι που αντιδρούσε σε μια συμφωνία.
Αυτός όμως που έχει αναδειχθεί σε πειθήνιο υπηρέτη των αμερικανονατοϊκών είναι
ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Ατελείωτοι
ύμνοι και εγκώμια πλέκονται καθημερινά σ’
αυτούς που υποτίθεται ήρθε να εκδιώξει από
τη χώρα, ενώ μέχρι και προτάσεις για Νόμπελ ειρήνης (!) για την επιτυχημένη συμφωνία, προωθούν ευρωπαϊκοί κύκλοι. Μέχρι
και ντοκιμαντέρ παραγωγής… Κομισιόν(!)
κυκλοφόρησαν οι Βρυξέλλες για να τιμήσουν
τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Τσίπρα και
να ενημερώσουν τους λαούς της ΕΕ για την
ευημερία και τις ευοίωνες προοπτικές που
βιώνει ο ελληνικός λαός!
Όμως οι εξελίξεις στο εσωτερικό δεν είναι τόσο ρόδινες όσο θα ήθελε ο Τσίπρας
και τα αφεντικά του. Ήδη το πολιτικό σύστημα και το σύνολο σχεδόν των αστικών κομμάτων διαπερνά η κρίση. Μια κρίση που ξέ-
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σπασε είτε εξ αιτίας είτε με αφορμή τη συμφωνία και φαίνεται να δημιουργεί κλυδωνισμούς και στο κυβερνητικό στρατόπεδο θέτοντας ερωτηματικά για την εφαρμογή της.
Οι ΑΝΕΛ, κήρυκες μιας πολύχρονης πατριδοκάπηλης ρητορείας, αν και πάντα
πρόθυμοι να υπηρετήσουν τα μνημόνια της
ξενοδουλείας, φαίνεται ότι δεν μπορούν να
απορροφήσουν τους τελευταίους κραδασμούς και βρίσκονται σε τροχιά διάλυσης
με την αποχώρηση δύο βουλευτών. Τα σενάρια για αλλαγή κυβερνητικού εταίρου ή
ακόμη και για εκλογές πληθαίνουν, δημιουργώντας και στην Ελλάδα μια ρευστή
εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Η ΝΔ του Μητσοτάκη από την άλλη, αν
και γνωστός υπηρέτης και θιασώτης του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επιδίδεται σε μια εθνικιστική, πατριδοκάπηλη δημαγωγία, παίζοντας το παιχνίδι της ακροδεξιάς, παρά το
γεγονός πως είναι βέβαιο ότι εάν και όποτε χρειαστεί θα λειτουργήσει ως ένα πειθήνιο πιόνι επικυρώνοντας τη συμφωνία.
Σ’ αυτές τις συνθήκες, δυνάμεις «και ιδέες» της αντίδρασης ανασύρονται από τα
ιστορικά υπόγεια και τροφοδοτούν ένα ποικιλόχρωμο εθνικιστικό, φασιστικό παραλήρημα καλώντας δημόσια σε επιβολή στρατιωτικού πραξικοπήματος. Το πολιτικό σκηνικό μετατοπίζεται καθημερινά σε δεξιότερες και αντιδραστικότερες κατευθύνσεις.
Όλα αυτά συμβαίνουν με μια κυβέρνηση
που απέσπασε τη λαϊκή ψήφο στο όνομα
της αριστεράς. Κι αυτό οφείλουμε να το
θυμίζουμε σε όσες δυνάμεις, παραδομένες στις αυταπάτες, έβλεπαν στην άνοδο
του ΣΥΡΙΖΑ αριστερές, κοινωνικές και πολιτικές μετατοπίσεις.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε με
φαιδρότητες να παρουσιάσει την αμερικανοκίνητη συμφωνία των Πρεσπών ως δική της
μεγάλη επιτυχία. Πίσω από τα φλας, τα χαμόγελα και τα συχαρίκια προσπάθησε να κρύψει ένα ακόμη πολυνομοσχέδιο μνημονιακής κοπής που κατάφερε να κρατήσει μακριά από το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Έτσι τα δεκάδες νέα μέτρα, όπως αυτά
για τη νέα φοροληστεία με τη μείωση του
αφορολόγητου, την καρατόμηση των συντάξεων και την υποθήκευση-παράδοση του
δημοσίου πλούτου, η κυβέρνηση τα πέρασε
για μια ακόμη φορά χωρίς αντιδράσεις, κάτω
από τον κουρνιαχτό της συμφωνίας.
Με τους ίδιους πανηγυρισμούς άλλωστε
διαδέχτηκε την επιβράβευση αυτής της πολιτικής που έγινε με τη νέα συμφωνία του
Eurogroup. Ενώ από τη μια καταφέρνει να
συνεχίζει με αμείωτη ένταση την εφαρμογή
της ίδιας μνημονικής πολιτικής και να ψη-

φίζει το ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο μετά το
άλλο, επιδίδεται σε μια προκλητική προπαγάνδα περί εξόδου από τα μνημόνια. Αυτό
που ύπουλα οι θεσμοί ονομάζουν «μεταμνημονιακή ενισχυμένη εποπτεία» και που
δεν είναι άλλο από τη συνέχεια μιας πανομοιότυπης υποτελούς πολιτικής με κάλπικο
τίτλο. Άλλωστε η «ρήτρα μη αναστρεψιμότητας» που η ίδια η κυβέρνηση προσυπέγραψε διασφαλίζει ακριβώς αυτό. Ότι καμία
έξοδος από τα μνημόνια δεν πρόκειται να
υπάρξει, αφού θεσμικά κανένας μνημονιακός νόμος-μέτρο δεν μπορεί να αρθεί από
καμία επόμενη κυβέρνηση.
Με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση παρουσίασε ως μεγάλη επιτυχία τη συμφωνία για
επιμήκυνση του χρέους. Η οποία βέβαια
δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία
των μνημονιακών χρόνων. Μια ακόμη συμφωνία που αν σημαίνει κάτι για τον ελληνικό λαό είναι η επανασφράγιση της εξάρτησης, της οικονομικής υποδούλωσης και
της επιτροπείας. Για τον ελληνικό λαό η
επιμήκυνση του χρέους δεν αποτελεί ούτε
κανενός είδους ανακούφιση, ούτε πολύ
περισσότερο μπορεί να υποσχεθεί τίποτα
θετικό για το μέλλον.
Κι όμως, ενώ όλα αυτά τα γνωρίζουν
πολύ καλά οι κυβερνώντες, δεν σταματούν
να θριαμβολογούν για τα αλλεπάλληλα κατορθώματά τους. Όλες οι συμφωνίες που
«πέτυχε» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα έχουν το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό της προσαρμογής και της
υποταγής στις ιμπεριαλιστικές επιβουλές,
είτε αυτό αφορά την εξωτερική πολιτική
και τα εθνικά θέματα, είτε το πεδίο της οικονομίας. Το μόνο που μπορεί να σημάνουν
για το λαό οι νέες «επιτυχίες» της κυβέρνησης Τσίπρα είναι φτώχεια, ανεργία, ενδοτισμός, εντάσεις και εμπλοκές σε σενάρια πολέμου.
Όσο οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ακροβολίζονται και κατοχυρώνουν σφαίρες
επιρροής, όσο ο ανταγωνισμός τους οξύνεται, οι λαοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις συμφωνίες τους, τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τις ιμπεριαλιστικές «ισορροπίες». Οι πιο αντιδραστικές
και επιβλαβείς για τον λαό και τον τόπο
απόψεις είναι αυτές που ανακαλύπτουν
θετικές εξελίξεις και εθνικά συμφέροντα,
μέσα στις υποτελείς συμφωνίες και στην
ξένη «προστασία». Ο λαός μας έχει πικρό
παρελθόν και μετράει ολέθριες συνέπειες
από αυτή την ιμπεριαλιστική «προστασία».
Ιούνιος 2018

Στην 2η θέση οι ΗΠΑ και στην 7η η Γερμανία στην
παγκόσμια κατάταξη στο

ξέπλυμα χρήματος!

Τα ιμπεριαλιστικά πλυντήρια και
οι μεγάλες αλήθειες του καπιταλιστικού κόσμου

Τ

ελικά δεν είναι κάποια άγνωστα νησιά
του Ειρηνικού! Δεν είναι κάποιες
«τριτοκοσμικές μπανανίες» αυτές
που σύμφωνα με τους «χρυσούς» αναλυτές ευθύνονται για τις παθογένειες του συστήματος. Τελικά η σήψη και η διαφθορά
έχει έδρα τις λαμπερές βιτρίνες του καπιταλιστικού μας πλανήτη! Και αυτό δεν
χρειάζεται να μπούμε στον κόπο να το καταλάβουμε από τα απανωτά σκάνδαλα, τις
αναρίθμητες ρεμούλες και τις μίζες που
καθημερινά αποδεικνύεται ότι είναι τα οικονομικά «κλειδιά» λειτουργίας των προηγμένων χωρών. Το αποδεικνύουν και το
διατρανώνουν πλέον και οι ίδιοι οι οργανισμοί, με δείκτες εκθέσεις και στοιχεία, τα
οποία δεν αμφισβητούνται από κανέναν.
Με βάση τη νέα έκθεση του δικτύου «Tax
Justice Network», το οποίο έχει έδρα το Βερολίνο τις πρώτες θέσεις στην παραοικονομία και στο ξέπλυμα χρήματος τις καταλαμβάνουν τα ίδια τα ιμπεριαλιστικά κέντρα και
τα υποδειγματικά καπιταλιστικά κράτη!
Η Γερμανία στη σχετική έκθεση μεταπήδησε από την 8η (δύο χρόνια πριν) στην 7η
θέση, επιβεβαιώνοντας ότι το πολυδιαφημισμένο «στιβαρό γερμανικό κράτος», ο
«υποδειγματικός» οικονομικός γίγαντας
της ΕΕ «βελτιώνεται» διαρκώς ως μεγάλο
πλυντήριο μαύρου χρήματος. Οι ΗΠΑ ανέβηκαν στην 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στην 1η θέση βρίσκεται σταθερά η «χώρα σεντούκι» των μονοπωλίων
Ελβετία. Αν στην Βρετανία καταχωρηθούν
τα υπερπόντια εδάφη και οι νησιωτικές
χώρες (British Virgin Islands κλπ), δηλ. αποικίες της, τότε αυτή θα ήταν στην 1η και
όχι στην 23η θέση του πίνακα. Η Ιαπωνία
βρίσκεται στο νούμερο 13, ενώ η Γαλλία
στην 25η μεταξύ των 112 χωρών που περιλαμβάνονται στην λίστα. Στις ενδιάμεσες
θέσεις φιγουράρουν χώρες εξαρτήματα
του διεθνούς ιμπεριαλισμού, όπως το Λουξεμβούργο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
το Χονγκ Κονγκ ή τα νησιά Κεϋμάν.
Τρισεκατομμύρια δολάρια περνούν τα διεθνή σύνορα κάθε χρόνο για να ξεπλυθούν
σύμφωνα με τους νόμους των ισχυρών οικονομιών του πλανήτη και να τοποθετηθούν
«καθαρά» σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πρόκειται για έναν πακτωλό χρημάτων που
προέρχεται από κάθε είδους παράνομη
δραστηριότητα. Από εμπόριο ναρκωτικών
και όπλων, μέχρι λαθρεμπόριο, μίζες και
κυρίως την υπερεκμετάλλευση-κατα
λήστευση των λαών και των εθνών των
φτωχών χωρών του τρίτου κόσμου, για τα
οποία ο ιμπεριαλισμός διοργανώνει υποκριτικά φιλανθρωπικές εκστρατείες. Μόνο
από τα Αφρικανικά έθνη έχουν λεηλατηθεί
μέσω αυτής της κίνησης κεφαλαίων πάνω
από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, όταν το συνολικό χρέος των αφρικανικών χωρών δεν
ξεπερνά τα 200 δις. Και με αυτό τον τρόπο
μεταφέρεται υπεραξία και πλούτος από τις
εξαρτημένες στις ιμπεριαλιστικές χώρες.
Ακόμη και μαφιόζικες και τρομοκρατικές
οργανώσεις, όπως τις ονομάζει η έκθεση,
μπορεί να ξεπλένουν χρήματα στην Γερμανία και τις ΗΠΑ.
Για όλα αυτά «ομερτά» επικρατεί στα
ΜΜΕ της αυτοκρατορίας των Πορτοσάλτε!
Αυτό κάνουν άλλωστε όποτε ένα γεγονός αποδομεί την «αλήθειά» τους! Μπορεί να σηκώνουν μπουχό για την «παραοικονομία»
και τη φοροδιαφυγή κάποιων κατατρεγμένων επαγγελματιών ή για τη διαφθορά του
κράτους όταν πρόκειται για την Ελλάδα, αλλά
όταν είναι για τα πλανητικά αφεντικά, για τις
χώρες που στο άκουσμά τους οι ντόπιοι λακέδες ξερογλείφονται, δε λένε κουβέντα.
Για να μην καταρρεύσει το κάλπικο αφήγημά τους με βάση το οποίο κάποιοι
«μακρινοί τόποι», που βρίσκονται εκτός
ελέγχου του παγκόσμιου καπιταλιστικού
συστήματος, ευθύνονται για το ξέπλυμα
και την φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου. Για να χρεώνουν την τεράστια υπερσυσσώρευση πλούτου (σε 32 τρις ανέρχονται οι καταθέσεις τέτοιων κεφαλαίων σε
offshore τραπεζικούς λογαριασμούς, την
ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία του
πλανήτη υποσιτίζεται) σε κάποια παράνομη και ανήθικη δραστηριότητα κάποιων άγνωστων νησιών του Ειρηνικού και όχι στα
ίδια τα ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Για να συνεχίσουν να παρουσιάζουν
την ΕΕ και τους θεσμούς της ως τους μεγάλους αδιάφθορους και αδέκαστους οργανισμούς. Αυτή την ΕΕ που «ποιεί τη

νήσσα» γι’ αυτές τις εκθέσεις και συντάσσει δικές της λίστες με φορολογικούς παραδείσους, από τις οποίες όχι απλά απουσιάζουν οι ίδιες οι χώρες-φορολογικοί παράδεισοι της ΕΕ, αλλά ακόμη και τα προτεκτοράτα ευρωπαϊκών συμφερόντων. Η
σχετική επιτροπή της ΕΕ καταγγέλλει τις
οικονομικές συναλλαγές με οικονομικούς
παραδείσους που δεν ελέγχει! Εσχάτως
συμπεριέλαβε στις λίστες της και τέτοια
«κράτη» που ελέγχονται από τη Βρετανία,
για λόγους βέβαια που σχετίζονται με την
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.
Για να συνεχίσουν να παρουσιάζουν τις
απαιτήσεις της ΕΕ και των θεσμών, ως αναγκαία βήματα για την «εξυγίανση της
ελληνικής οικονομίας». Αυτών των θεσμών που εκπροσωπούν τα ιμπεριαλιστικά πλυντήρια μαύρου χρήματος. Ώστε να
συνεχίζει να έρχεται η Λανγκάρντ και να μιλάει υποκριτικά για την ανάγκη φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα,
απαιτώντας και επιβάλλοντας τελικά τη φορολογική εξόντωση των χαμηλόμισθων και
των συνταξιούχων. Ώστε να μετατραπεί η
Ελλάδα σε έναν ακόμη πιο πρόσφορο φορολογικό παράδεισο για το μεγάλο κεφάλαιο, συγκεντρώνοντας τις ύαινες της αδίστακτης κερδοφορίας, πάντα υπό τον εξωραϊστικό τίτλο επενδυτές.
Όταν φοροδιαφεύγει ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα ή όταν κάποιος
αποκρύπτει ένα εισόδημα κάποιων εκατοντάδων ευρώ, τότε εντάσσεται στην παραοικονομία και διώκεται για «οικονομικό έγκλημα». Αυτή η «παραοικονομία» βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προπαγάνδας
και ορίζεται ως υπεύθυνη για την κρίση και
τα δεινά της χώρας. Όταν το μεγάλο κεφάλαιο ξεπλένει χρήματα σε φορολογικούς
παραδείσους όπως αυτόν της Γερμανίας,
τότε με την κάλυψη των νόμων του Γερμανικού κράτους αυτό γίνεται «οικονομία»!
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Ας μιλήσουμε για τον ιμπεριαλισμό!

Σ

τις 9/6 μία δύναμη 40 ισραηλινών μαχητικών 16 F-15 και
24 F-16, συνοδευόμενα από
ένα ιπτάμενο τάνκερ για ανεφοδιασμό και 8 ελληνικά μαχητικά, πρόσβαλαν επί ένα 24ωρο στόχους στη
δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, πάνω
από τη Λευκάδα έως και την Ήπειρο, σε δύο κύματα προσβολής. Η
άσκηση στην ελληνική επικράτεια
κράτησε 24 ώρες και ήταν «επί
πολλαπλών μετώπων, σε εντελώς
άγνωστο έδαφος».
Αν και η παραπάνω είδηση πέρασε στα ψιλά και στη
σκιά των εξελίξεων της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, το περιεχόμενό της εγείρει ζητήματα που κάθε άλλο παρά απαρατήρητα μπορούν να περνούν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το σενάριο της άσκησης «(...)τυπικά αναφερόταν σε «εξελίξεις στη Γάζα». Ουσιαστικά, επρόκειτο για
άσκηση προσομοίωσης στόχων με ορεινό ανάγλυφο, που
παραπέμπει σε περιοχές της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
και της Κεντρικής Ασίας(…)». Δηλαδή αν και τυπικά η άσκηση αναφέρονταν σε βομβαρδισμό της Γάζας, ουσιαστικά αφορούσε επίθεση στο Ιράν!
Πραγματικά, όπως και αν αντιληφθεί κάθε δημοκρατικός άνθρωπος τις παραπάνω γραμμές μένει άφωνος. Το
Ισραήλ ζητάει άδεια για να κάνει «τυπικά», επί ελληνικού
εδάφους, ασκήσεις προσομοίωσης βομβαρδισμού αμάχων. Και –αν είναι δυνατόν– το αίτημα γίνεται δεκτό από
την ελληνική πλευρά. Ουσιαστικά όμως, όπως ενημερώνουν τα αστικά ΜΜΕ, δεν αφορούν στη Γάζα αλλά στο
Ιράν! Και πώς να μην το καταλάβει ο καθένας αυτό, όταν
το κάνουν τόσο ξεκάθαρο οι ίδιες οι δηλώσεις του διοι-
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«Ισραηλινοί βομβαρδισμοί»
στη… Δυτική Ελλάδα!
Και στο βάθος
το Ιράν
κητή της εμπλεκόμενης αεροπορικής μοίρας του Ισραήλ:
«Κατά την άσκηση, ταξιδέψαμε μακριά σε άγνωστο έδαφος για να κάνουμε μια άκαμπτη και ακριβή αποστολή,
κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή η ικανότητα
που έχουμε, να πάρουμε όλα τα οχήματά μας και να ταξιδέψουμε μακριά για να κάνουμε αποστολές και στη συνέχεια να επιστρέψουμε, είναι κάτι που είμαστε έτοιμοι να
κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεται».
Δεδομένου, λοιπόν, ότι η Γάζα κάθε άλλο παρά άγνωστη, ορεινή και μακρινή περιοχή είναι για τα βομβαρδιστικά του Ισραήλ, σωστά οι δημοσιογραφικοί αστέρες αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για το Ιράν. Εκτός των άλλων, «ασκήσεις» για βομβαρδισμούς της Γάζας πραγματοποιούν καθημερινά οι εγκληματίες του Ισραήλ με
πραγματικά πυρά και με αμέτρητα θύματα να προστίθενται διαρκώς σ’ αυτή την εξελισσόμενη γενοκτονία.
Το πρόβλημα βέβαια σε όλο αυτό δεν είναι αν το Ισραήλ ανακοινώνει, με «ειλικρίνεια» ή όχι, το πραγματικό
περιεχόμενο και τους στόχους των στρατιωτικών του ασκήσεων. Το πρόβλημα είναι ότι κατά παράβαση κάθε
έννοιας δικαίου και ηθικής, το κράτος δολοφόνος της
Μέσης Ανατολής ανακοινώνει ότι θα κάνει ασκήσεις
βομβαρδισμού (αμάχων) της Γάζας και ότι στους περιβόητους διεθνείς οργανισμούς και στα «παρατηρητήρια» ανθρωπίνων δικαιωμάτων (τους) δεν αντιδρά κανείς. Και παρά το γεγονός ότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται
την ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη ένα ακόμη από τα
μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου της σιωνιστικής μηχανής. Και δεν υπάρχουν λόγια βέβαια για μια ελληνική
κυβέρνηση, κανονικών λακέδων των ΗΠΑ, που ικανοποιεί αυτό το αίτημα.
Από την άλλη, η επιμονή των Ισραηλινών για εντατικές
στρατιωτικές προετοιμασίες που παραπέμπουν σε επίθεση εναντίον του Ιράν, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι
συνθήκες που διαμορφώνονται στη Μ. Ανατολή γίνονται
όλο και πιο επικίνδυνες για τους λαούς της. Η βιασύνη
των ΗΠΑ να ελέγξουν το Ιράν και να το αποσπάσουν από
την όλο και πιο στέρεη συμμαχία που διαμορφώνει με τη
Ρωσία γίνεται καθημερινά πιο έκδηλη. Οι επιθετικοί
σχεδιασμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στους οποίους
εντάσσονται βέβαια και οι ισραηλινές ασκήσεις στη…
Λευκάδα, συνιστούν μια ηχηρή καμπάνα για συρράξεις

Η «δημοκρατία» του «εφικτού»
και της «προστασίας» δεν έχει πάτο!
Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών
αυτού του κόμματος δεν στερείται απλά αρχών και ηθικής, αλλά με το απατηλό και επικίνδυνο ιδεολόγημα της
πολιτικής του «εφικτού» και της προβαλλόμενης -εγκληματικής για το λαό- «ανάγκης» ιμπεριαλιστικής
προστασίας, αποδεικνύεται κάθε μέρα και πιο επικίνδυνη. Γιατί η κυβέρνηση της υποταγής και της υποτέλειας,
με το να συνεργάζεται με το σιωνιστικό κράτος του δίνει
άλλοθι (σε μια περίοδο που τα έχει ανάγκη) να ξεπλύνει
τα αμέτρητα εγκλήματά του εναντίον του παλαιστινιακού
λαού και μετατρέπεται σε συνεργό και συνένοχο της
σφαγής των Παλαιστινίων. Γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
είτε απολαμβάνουν κυβερνητικούς θώκους είτε όχι, με
το να αναπαράγουν μπροστά στην οργή του δημοκρατικού κόσμου για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ τα περί
«εφικτού» και ρεαλιστικού δρόμου, οδηγούν τα πράγματα σε ακόμη πιο αντιδραστικές κατευθύνσεις.
Κι αν οι όρκοι στην πολιτική του «εφικτού» στοχεύουν
στην εμπέδωση-αποδοχή της οικονομικής υποδούλωσης
και αφαίμαξης του ελληνικού λαού, αποκτούν ακόμα πιο
χυδαίο και αντιδραστικό περιεχόμενο όταν γίνονται το άλλοθι για την παραχώρηση του ελληνικού χώρου για προσομοίωση βομβαρδισμών της Γάζας. Και δεν κάνουν άλλο
από το να δικαιώνουν την πολιτική των πιο ξενόδουλων
στοιχείων, των Τσολάκογλου –όπως θα έλεγε και ο προεκλογικός ΣΥΡΙΖΑ– της ελληνικής πολιτικής. Γιατί η κυβέρνηση - κολαούζος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού,
προσπαθεί (καπηλευόμενη μάλιστα ακόμα την ταμπέλα
της αριστεράς) με κάθε τρόπο να επιβάλει την αντίληψη
ότι ο «ρεαλιστικός» μονόδρομος για την Ελλάδα είναι αυτός της υποταγής στους ξένους δυνάστες. Καλλιεργώντας
και αυτή, τη μεγάλη απάτη της εξαρτημένης μεγαλοαστικής τάξης της χώρας, ότι οι «ξένοι προστάτες είναι αυτοί
που θα εγγυηθούν τα συμφέροντα του τόπου».
Όμως όσο και αν προσπαθούν να επιβάλουν αυτά τα άθλια ιδεολογήματα, ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πιο
είναι το τίμημα αυτής της «προστασίας». Από τα Δεκεμβριανά και τη Μακρόνησο, ως την αμερικανοκίνητη χούντα και την Κύπρο και από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
και την πολύτροπη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, μέχρι τη μνημονιακή υποδούλωση και την αφαίμαξη της χώρας από τους ίδιους προστάτες που «ανακαλύπτει» ξανά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο δεινά έχει να
μετράει αυτός ο λαός. Και μόνο τέτοια δεινά μπορεί να

εισπράξει από τις νέες συμφωνίες για τις βάσεις και τις
διμερείς και τριμερείς συμφωνίες που συνάπτονται
κάτω από τις προσταγές των ΗΠΑ με το Ισραήλ.
Η Ελλάδα λοιπόν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε ένα
«πεδίο βολής φθηνό», που ασκούνται οι σιωνιστές του
Ισραήλ, για τη δολοφονία των αγωνιζόμενων Παλαιστινίων. Ένα πεδίο βολής, πάνω στο οποίο οι ΗΠΑ απεργάζονται τα νέα πολεμικά σενάρια κατάκτησης και υποδούλωσης ενός ακόμη κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους (Ιράν), με ολέθριες συνέπειες για όλους τους λαούς
της περιοχής.
Και σ’ όλα αυτά οι «μελαγχολικοί» οπαδοί, τα μέλη
και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν λόγο και ευθύνη. Αν
ο λόγος τους πια δεν κάνει άλλο από το να εκθειάζει το
«ρεαλισμό της υποταγής» στη βάρβαρη νέα τάξη, τότε
προσφέρουν πολύ επικίνδυνες «υπηρεσίες». Οι καταγγελίες της σφαγής των Παλαιστινίων που απλόχερα υπογράφουν στα σωματεία ή εκδίδουν ως φορείς του ΣΥΡΙΖΑ, όσο συνεχίζουν να στηρίζουν αυτή την πολιτική δεν
είναι απλά κενές περιεχομένου. Στην πραγματικότητα γίνονται άλλοθι για την υπεράσπιση και διαιώνισή της.

Ας μιλήσουμε για τον ιμπεριαλισμό!

που κάθε άλλο παρά προβλέψιμες και ελεγχόμενες μπορεί να χαρακτηριστούν. Σ’ αυτές τις συνθήκες, ο τρόπος
που εμπλέκει τη χώρα στα πολεμοκάπηλα σχέδια των
ΗΠΑ η κυβέρνηση Τσίπρα αποκτά ιδιαίτερο περιεχόμενο και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους λαούς
της περιοχής και της Ελλάδας.
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Κλιμακώνεται ο εμπορικός

Τ

α “πολεμικά ανακοινωθέντα”
μπήκαν και επίσημα στην καθημερινότητα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου εμπορικού πολέμου, στο όνομα της “εθνικής ασφαλείας” των ΗΠΑ, που κήρυξε η κυβέρνηση Τραμπ στους κύριους ανταγωνιστές της, οξύνοντας τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Γεγονός που πιστοποίησε εμφατικά και η αποτυχημένη σύνοδος των G7, στον Καναδά. Χαρακτηριστική η δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου, Γουίλμπουρ
Ρος, ο οποίος απευθυνόμενος σε Αμερικανούς βουλευτές που ανησυχούσαν
για τις επιπτώσεις στις εκλογικές τους
περιφέρειες είπε: “Όπως λέει συχνά ο
Πρόεδρος, πάντα ήμασταν σε εμπορικό πόλεμο. Η διαφορά είναι πως τώρα
τα στρατεύματά μας κατεβαίνουν στους
προμαχώνες”. Και του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Μπρουνό Λεμέρ:
“Όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μας χτυπήσουν αυξάνοντας τους δασμούς, η
Ευρώπη αντέδρασε ενωμένη, με μια
φωνή. Και αν μας πλήξουν ξανά, με
μια αύξηση κατά 20% των τελωνειακών δασμών στα αυτοκίνητα, θα ανταποδώσουμε εκ νέου (...) εμείς είμαστε
αυτοί που δέχονται επίθεση”.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας Γκάο Φενγκ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ασκούν “πολιτική
εκφοβισμού και απειλών”, βλάπτοντας
με τον τρόπο αυτό “την παγκόσμια
τάξη εμπορίου”.
Η επιβολή από την αμερικανική κυβέρνηση προστατευτικών δασμών 25
% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο
που εισάγουν οι ΗΠΑ από Κίνα, ΕΕ,
Καναδά, Μεξικό και άλλες χώρες άνοιξε το “κουτί της Πανδώρας” των εκατέρωθεν εμπορικών αντιποίνων. Απάντησε πρώτη η Κίνα επιβάλλοντας
δασμούς σε 107 αμερικάνικα προϊόντα
ύψους 50 δις δολαρίων, αντίστοιχο με
το ποσό που υπολογίζεται ότι θα στοιχίσει στην κινέζική οικονομία η απόφαση Τραμπ.
Η ΕΕ επέβαλε δασμούς ύψους 2,8
δις δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα
ευρείας κατανάλωσης, όπως τα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, τα αγροτικά προϊόντα (όπως το καλαμπόκι και
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τα φιστίκια), το ουίσκι μπέρμπον, τα
ρούχα από ύφασμα τζιν και οι μοτοσυκλέτες Χάρλεϊ Ντέιβιντσον. Ενώ επιπλέον μέτρα 3,6 δις θα ληφθούν σε
βάθος τριών ετών, αφού υπάρξει απόφαση για την προσφυγή της Ε.Ε. στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ). Το κόστος των πρώτων αμερικανικών δασμών για την οικονομία της
ΕΕ υπολογίζεται σε 6,4 δις δολάρια.
Ο Καναδάς ανακοίνωσε αντίποινα ύψους 12,5 δις δολαρίων σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα από την 1η Ιούλη, ενώ και το Μεξικό επίσης επέβαλε δασμούς σε σειρά αμερικανικών
προϊόντων. Ακόμη και η Τουρκία επέβαλε δασμούς σε πάνω από 20 αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 1,8
δις δολαρίων.
Τα αντίποινα αυτά δημιούργησαν
ήδη τριγμούς στην αμερικανική οικονομία, οξύνοντας την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, με την εταιρεία
«σύμβολο», των μοτοσυκλετών Χάρλεϊ
Ντέιβιντσον, να ανακοινώνει ότι θα μεταφέρει την παραγωγή που προορίζεται για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Αμερικής.
Παρ’ όλα αυτά οι ΗΠΑ εξήγγειλαν νέους δασμούς, με εφαρμογή από τις 6 Ιούλη σε κινεζικά προϊόντα τεχνολογίας
αξίας 50 δις δολαρίων υπό το πρόσχημα της καταπάτησης πνευματικών δικαιωμάτων και υφαρπαγής τεχνολογίας, ενώ ο Τράμπ εξαπέλυσε και νέες απειλές, για την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων, με την κινεζική πλευρά να προετοιμάζεται για την απάντησή της. Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε
ότι, αν η αμερικανική κυβέρνηση προχωρήσει στις απειλές, θα επιβάλλει ισοδύναμους πρόσθετους δασμούς της
τάξης του 25% σε 659 προϊόντα αξίας
50 δις δολαρίων, με τους πρώτους δασμούς, ύψους 34 δις δολαρίων, να τίθενται σε εφαρμογή στις 6 Ιουλίου και να
αφορούν σειρά αγροτικών προϊόντων,
αυτοκινήτων και αλιευμάτων.
Επόμενος διακηρυγμένος στόχος
της αμερικανικής κυβέρνησης, στην
εμπορική αντιπαράθεση με την ΕΕ, είναι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι ΗΠΑ σύντομα θα επιβάλουν
δασμούς 20% στις εισαγωγές αυτοκι-

πόλεμος

νήτων από την Ε.Ε. Στο επίκεντρο αυτής της νέας επίθεσης είναι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες εξήγαγαν πέρυσι 1,35 εκατ. οχήματα στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων για την ΕΕ. Οι εξαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ αντιστοιχούν στο 25% των συνολικών εξαγωγών της, η αξία των οποίων πέρυσι
ανήλθε στα 48 δις ευρώ. Η Γερμανία
καλύπτει λίγο παραπάνω από το 50%
των εξαγωγών, με τη Βρετανία να έρχεται δεύτερη με 13%.
Είναι επόμενο η όξυνση του εμπορικού ανταγωνισμού να αντανακλάται και
στους ευρύτερους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών και μέχρι σήμερα συμμάχων των ΗΠΑ, που δέχονται τις συνέπειες της εμπορικής επιθετικότητάς
της. Χαρακτηριστικό του κλίματος που
έχει διαμορφωθεί στις ευρωατλαντικές σχέσεις είναι τα όσα δήλωσε ο
Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ Βάλτερ
Σταϊνμάγερ: «Η ζημιά από το σημερινό σοκ θα μπορούσε να είναι βαθύτερη, μακροχρόνια και κυρίως ανεπανόρθωτη. Η συζήτηση για το πώς να
προχωρήσουμε είναι αντίστοιχα πολύχρωμη. Υπάρχουν εκείνοι που λένε: “Η
Ευρώπη πρέπει τελικά να σταθεί στα
πόδια της, η Αμερική ούτε θέλει ούτε
μπορεί πλέον να μας προστατεύει”.
Μερικοί λένε: “Ας βρούμε νέους εταίρους, με την Κίνα μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα το ελεύθερο εμπόριο και το κλίμα από ό,τι με την κυβέρνηση των ΗΠΑ”. Και άλλοι λένε: «Η
Γερμανία πρέπει τώρα να πλησιάσει τη
Ρωσία ξανά»».
Ενώ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ,
προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για τα
“χειρότερα σενάρια” στις διατλαντικές
σχέσεις, καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζει ο Αμερικανός πρόεδρος έρχονται όλο και περισσότερο σε αντίθεση με τις αξίες της. “Παρά τις ακούραστες προσπάθειές μας να προασπίσουμε την ενότητα της Δύσης, οι διατλαντικοί δεσμοί δέχονται τεράστια πίεση, εξαιτίας των πολιτικών του προέδρου Τραμπ».

από την

κερκίδα

Στην αναμέτρηση Ελβετίας❱ταγωγής–
Σερβίας (2-1) οι –αλβανικής κασκόρερ της Ελβετίας,

Γκρανίτ Τζάκα και Χερντάν Σακίρι,
κατά τους πανηγυρισμούς σχημάτισαν με τα χέρια τους τον «αλβανικό
αετό». Αν και είναι το σύμβολο της
αλβανικής σημαίας, σε τέτοια γεγονότα ταυτίζεται πλέον με τον αλβανικό εθνικισμό και την ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας, που κάποιοι και
εκεί οραματίζονται. Υπήρξε επίσης σύμβολο του UCK του αλβανικού στρατού (των πολλών εγκλημάτων πολέμου) του Κοσσυφοπεδίου.
Να τα βάλουμε σε σειρά! Οι αλβανικής καταγωγής ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με τη φανέλα της
Ελβετίας και πετυχαίνουν γκολ για
τους Ελβετούς. Όμως πανηγυρίζουν το γκολ τιμώντας την αλβανική καταγωγή τους και προκαλώντας σίγουρα τους Σέρβους αντιπάλους τους. Και το ερώτημα προκύπτει αβίαστα. Γιατί αφού αισθάνονται τόσο Αλβανοί δεν παίζουν
στην Εθνική Αλβανίας; Η εθνικιστική μαγκιά τελικά είναι ίδια παντού,
ιδιοτελής και ανόητη!
Σε συνέχεια του παραπάνω περιστατικού, το πρόστιμο των 17.000
ευρώ που επιβλήθηκε στους δύο
ποδοσφαιριστές από τους διοργανωτές, ανέλαβε να το πληρώσει ο
πρόεδρος της Αλβανίας, Έντι Ράμα!
Γι’ αυτόν το σκοπό άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό με όνομα «Μην φοβάστε τον αετό» και καλεί τους συμπατριώτες του να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στους Αλβανούς
ποδοσφαιριστές, που βάζουν γκολ
για τη χρυσοπληρωμένη εθνική Ελβετίας, συμβάλλοντας οικονομικά!
Πολλοί κυβερνητικοί αλυτρωτισμοί
μαζεύτηκαν στη γειτονιά των Βαλκανίων… Και όλοι τους έχουν ένα κοινό. Είναι λακέδες του ιμπεριαλισμού!
Αυστηρή προειδοποίηση(!) εξέδωσε η FIFA για τους Άγγλους
οπαδούς, ώστε «όση ευφορία και
αν τους προκαλούν» οι νίκες της
ομάδας τους, να μην φωνάξουν

❱

❱

Το Μουντιάλ εκτός από όλα τα άλλα, δεν παύει να είναι και ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός και όχι μόνο γι’ αυτούς που έχουν την ευθύνη και βέβαια τα οφέλη της διοργάνωσής του, αλλά και για όλες τις χώρες που μετέχουν σ’ αυτό.
Οι αναμετρήσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν μπορεί παρά να αντλούν περιεχόμενο και από την παγκόσμια πολιτική σκακιέρα και τις εξελίξεις σ’ αυτήν.
Ακόμη και τα λιγότερο συγκροτημένα πολιτικά στοιχεία, υποστηρίζουν ή εχθρεύονται μια ομάδα με βάση και την πολιτική τους συνείδηση.
Έτσι ο δημοκρατικός κόσμος, σε μια περίοδο κινηματικής αφασίας, είδε
θετικά την άρνηση της Εθνικής Αργεντινής να παίξει με το Ισραήλ, παρά
το τεράστιο οικονομικό ποσό που (για άκρως πολιτικές σκοπιμότητες) της
πρόσφερε ο αιματοβαμμένος σιωνισμός. Η Αργεντινή φέτος έχει σίγουρα
περισσότερους φίλους στην περιοχή της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής.
Από την άλλη, ο αποκλεισμός της οικονομικής και ποδοσφαιρικής υπερδύναμης Γερμανίας, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Ελλάδα και ίσως
σε αρκετές ακόμη χώρες της ΕΕ. Μάλλον οι λαοί δεν αντιλαμβάνονται το
ρόλο της ΕΕ και της Γερμανίας με βάση τις «αλήθειες» των ιδρυτικών της
κειμένων και της Κομισιόν. Όσο κι αν προσπάθησε ο Τσίπρας από το δημοψήφισμα και μετά…
συνθήματα εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Ειδικά για το ματς με
το Βέλγιο, που πήρε τον τίτλο του
«ντέρμπι του Brexit», για να μην εκδιωχθούν από το Μουντιάλ.
Όμως εδώ δεν πρόκειται για συνθήματα που στρέφονται εναντίον
ενός άλλου έθνους. Πρόκειται για
πολιτικά συνθήματα εναντίον ενός

ιμπεριαλιστικού οργανισμού. Τον
οποίο, για ευνόητους λόγους, αισθάνονται ιδιαίτερη ανάγκη τελευταία να περιφρουρήσουν οι θιασώτες του. Και μάλλον αυτοί δεν είναι
οι Ρώσοι διοργανωτές.
Λογικές φίμωσης και πολιτικές
αυταρχισμού στο ποδόσφαιρο; «Περίεργο»…
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Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ

Μ

ε βασικό άξονα τη «Νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, το συντονισμό με τις πολιτικόστρατιωτικές δομές της νεοσύστατης «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Επεμβάσεων» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και βασικό ζήτημα τη «στρατιωτική κινητικότητα», πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Σύνοδος
Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Νωρίτερα στο Λουξεμβούργο, πέρα από την προκαθορισμένη θεματολογία, συνεδρίασαν οι υπουργοί Άμυνας Γαλλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Αγγλίας και υπέγραψαν την επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στην «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων». Η Πρωτοβουλία αυτή (ιδέα του Γάλλου προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν) θα αποτελέσει ένα νέο πολιτικό-στρατιωτικό σχήμα με
στόχο να παρακάμπτει καθυστερήσεις και «γραφειοκρατικά κωλύματα» και να επεμβαίνει άμεσα σε τρίτες χώρες, με διάφορα προσχήματα, όπου κρίνουν ότι θίγονται τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα.
Στην κατεύθυνση αυτή η Μέρκελ, αναφερόμενη στην ανάγκη μιας
κοινής στρατιωτικής πρωτοβουλίας επέμβασης της ΕΕ, δήλωσε στις
19/6 στο Μέζεμπεργκ: «Υποστηρίζω την πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν: λέω ότι μέσα και πολύ κοντά στη δομημένη Ευρωπαϊκή Συνεργασία ( PESCO ) πρέπει να έχουμε μια κοινή δύναμη επέμβασης που μπορεί να δράσει (…) και πρέπει επίσης να συμμετέχει η Γερμανία». Όσον
αφορά τους πραγματικούς σκοπούς και στόχους της «Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας Επεμβάσεων» είναι αρκετά χαρακτηριστική όσο και αποκαλυπτική η δήλωση της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, «η συνεργασία μεταξύ Γενικών Επιτελείων ευρωπαϊκών χωρών που
είναι ικανές και πρόθυμες προκειμένου να καταστεί εφικτή η κοινή, ταχύτερη αντίδραση, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ, σε μια βάση
κοινών σχεδιασμών για σενάρια δυνητικών κρίσεων που θα μπορούσαν
να απειλήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια (...) Εάν χρειαζόταν να διεξάγουμε μια επιχείρηση παρόμοια με τη Σερβάλ στο Μάλι το 2013 θα θέλαμε να μπορούμε να τη φέρουμε σε πέρας με τη συμμετοχή πολλών
χωρών, αλλά οι χρόνοι λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ΕΕ είναι ακόμα πολύ αργοί, λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας φύσης που
μπορεί να έχει μια κρίσιμη κατάσταση σε μια χώρα όπου οι Ευρωπαίοι
θεωρούν ότι παίζεται ένα κρίσιμο διακύβευμα για την ασφάλειά της».
Αυτοί οι ξεκάθαροι πολεμοκάπηλοι ιμπεριαλιστικοί στόχοι της
«Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Επεμβάσεων» καλύπτονται κάτω από
διάφορα προσχήματα ανθρωπιστικών κρίσεων, διευθέτησης κρίσεων,
μεταναστευτικών προβλημάτων κλπ. Δύο-τρία παραδείγματα ανάλογων «ανθρωπιστικών δράσεων» των αμερικανό-νατοϊκών δυνάμεων
σκιαγραφούν ανάγλυφα και δείχνουν το αποκρουστικό πρόσωπο του
ιμπεριαλισμού πίσω από τη μάσκα του ανθρωπισμού: το σκάφος Τρέντον του αμερικανικού στόλου που παρέλαβε 42 μετανάστες, δεν είχε
τη βάση του στη Σικελία για να εκτελεί, όπως είχε ανακοινωθεί, ανθρωπιστικές αποστολές στη Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα ήταν ένα
υπερσύγχρονο πολεμικό σκάφος που ανέπτυξε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες, που είχε τη δυνατότητα να αποβιβάζει σε ελάχιστο χρόνο στις
βόρειο-αφρικανικές ακτές ένα αποβατικό σώμα από 400 άνδρες μαζί
με τα στρατιωτικά τους οχήματα. Επίσης έχει γίνει γνωστό ότι αμερικανικά ιπτάμενα ρομπότ απογειώνονται από τη Σιγκονέλα της Σικελίας και βομβαρδίζουν επιλεγμένους στόχους στη Λιβύη, ενώ στη χώρα
αυτή στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ δρουν και εκπαιδεύουν δυνάμεις συμμάχων και προθύμων. Από τις 10-13 Ιουνίου (γεγονός που αποσιώπησαν εντελώς όλα τα ΜΜΕ) ο αμερικάνικος στόλος είχε πλούσια δραστηριότητα. Από το Λιβόρνο της Ιταλίας αμερικανικό σκάφος
μετέφερε μεγάλα φορτία όπλων στη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, που θα στραφούν ενάντια στη Συρία και την Υεμένη.
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Σε ανάλογες επιχειρήσεις θέλουν να οργανώσουν οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές την πρόσφατα συγκροτημένη «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων», που τυπικά βρίσκεται έξω από τα πλαίσια της ΕΕ
και του αντίστοιχου τμήματος στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, της λεγόμενης PESCO. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών του ΝΑΤΟ πραγματοποιήθηκε σε μια
συγκυρία όπου, εξ αιτίας κυρίως του πολέμου των δασμών που άνοιξε ο Τραμπ, οι σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ, ιδιαίτερα ΗΠΑ και
Γερμανίας, δεν βρίσκονται στο καλύτερο σημείο (βλ. και δηλώσεις
Τραμπ, Μέρκελ κ.λπ.) υπάρχει συμφωνία στους βασικούς στόχους της
ιμπεριαλιστικής συμμαχίας και τους κύριους εχθρούς της ΡωσίαΚίνα-Ιράν, τη στρατηγική κινητικότητα, την οικονομική συνεισφορά
στο ΝΑΤΟ κλπ, τα πολιτικό-στρατιωτικά επιτελεία δεν εκδήλωσαν διαφωνίες γύρω απ’ το ζήτημα αυτό.
Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ των Βρυξελλών, με τα ζητήματα και τους σχεδιασμούς που προτείνει, (επέκτασή του με νέα μέλη, ανάπτυξη, φιλικές και
άλλες συνεργατικές σχέσεις με όλες τις χώρες της Μεσογείου, εντατικοποίηση της στρατιωτικής συνεργασίας, κινητικότητα, αύξηση και συνέπεια
της οικονομικής πολεμικής συμμετοχής των μελών, ανοικτές, άμεσες και
έμμεσες, απειλές σε Κίνα, Ρωσία, Ιράν) διαμορφώνει μια νέα φάση όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανάβει ταυτόχρονα σπίθες πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή της Μ. Ανατολής, Β. Αφρικής και σε όλη
την περιοχή που ξεκινά από τα σύνορα με τη Ρωσία των Ανατολικών χωρών (πρώην συμμάχων της ΣΕ), τη Μαύρη θάλασσα και το Αιγαίο.
Χωρίς περιστροφές ο υφυπουργός της κυβέρνησης του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού Μίτσελ δηλώνει σε εισήγηση στη γερουσία πως:
«Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα θέλουν να χτυπήσουν τη Δύση. Η Ρωσία
θέλει να τη διασπάσει και η Κίνα θέλει να την αντικαταστήσει. Ένας τόπος όπου είναι ιδιαίτερα επιθετικοί είναι η Κεντρική και η Ανατολική
Ευρώπη». Σε απάντηση αυτών των σχεδίων συνεχίζει ο Μίτσελ: «Παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τις χώρες της Βαλτικής και σε άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Για τις οικονομικές χρήσεις του 2018 και 2019 η διοίκηση έχει ζητήσει πάνω από 11 δις δολάρια σε νέους πόρους για την επέκταση της
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής».
Το ίδιο αποκαλυπτικός ήταν ο Μίτσελ για το Νότο και τη χώρα μας.
Αναφερόμενος στο νότιο τμήμα της Ευρώπης υπογράμμισε: «Τα νότια
σύνορα της Ευρώπης, η λεκάνη της Μεσογείου και τα παράλιά της –
είναι ένα άλλο σημείο στρατηγικής εστίασης. Το να συσπειρώνουμε
τους συμμάχους μας να πάρουν σοβαρότερα τα νότια σύνορα της Ευρώπης, θα αποτελέσει μείζονα στόχο της επικείμενης Διάσκεψης Κορυφής του ΝΑΤΟ». Φυσικά δεν παράλειψε να αναφερθεί και να τονίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην υλοποίηση των αμερικάνικων σχεδιασμών στα Δυτικά Βαλκάνια και την Α. Μεσόγειο, επαινώντας τον «οραματιστή» πρωθυπουργό, όπως αποκάλεσε τον Τσίπρα. «Καταρτίζουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στην Α. Μεσόγειο. Καλλιεργούμε την Ελλάδα ως αγκυροβόλιο σταθερότητας στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και εργαζόμαστε να ενισχύσουμε συστηματικά τη συνεργασία στον τομέα της
Ασφάλειας και την Ενεργειακή Συνεργασία με την Κύπρο» (...) «Αυξάνουμε την εμπλοκή των ΗΠΑ στα Δ. Βαλκάνια. Μέσω της ενεργού
διπλωματίας των ΗΠΑ και του στενού συντονισμού με την Ε.Ε, υποστηρίζουμε τους οραματιστές πρωθυπουργούς Τσίπρα και Ζάεφ να επιτύχουν μια δυνητικά ιστορική πρόοδο στη διαμάχη του ονόματος μεταξύ Ελλάδας – Μακεδονίας. Ενισχύσαμε την επικοινωνία τόσο με τη
Σερβία όσο και με το Κοσσυφοπέδιο. Και προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις σε Βοσνία- Ερζεγοβίνη».
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COSCO

Ο ΦΕΟΥΔΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι «μεγάλοι στρατηγικοί επενδυτές», το λέει
και τ΄όνομά τους, κάνουν δύο πράγματα: επιβάλλουν εργασιακή στρατοκρατία και επενδύουν στα
σίγουρα, που σημαίνει αγοράζουν με εξευτελιστικό αντίτιμο προσοδοφόρα χρυσωρυχεία.
Με απλά λόγια, κατά τη λαϊκή θυμοσοφία, και
γαμάνε και δέρνουν.
Η Eldorado τις Σκουριές, η Fraport τα αεροδρόμια, ο Όμιλος Λάτση το Ελληνικό, η Lafarge
τα τσιμέντα - κάποτε ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η Deutsche Telekom τις τηλεπικοινωνίες, (ο κατάλογος
είναι πολύ μακρύς, όσα και τα χρυσωρυχεία της
ελληνικής μπανανίας) και βέβαια η COSCO το
λιμάνι του Πειραιά.
Μεταξύ των «στρατηγικών επενδυτών» υπάρχει μια άτυπη ισοκατανομή των φιλέτων, δεν συγκρούονται μεταξύ τους, καθώς υπάρχει ψωμί για
όλους, και συμφωνούν επίσης, λίγο-πολύ, στους
εργασιακούς όρους που επιβάλλουν προκειμένου
να αποφεύγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Πάλι κατά τη λαϊκή θυμοσοφία, όλοι οι καργιόληδες μια εταιρία.
Η κινέζικη COSCO, φερμένη από τα βάθη της
Άπω Ανατολής, με όλο τον εξωτισμό τής αναβιωμένης φεουδαρχίας, έφερε στις αποσκευές
της, ως στρατηγικός επενδυτής, το εργασιακό
καθεστώς των «κούληδων». Στα αγγλικά, coolie
είναι ο Ινδός αχθοφόρος, που κουβαλά σαν υποζύγιο, εμπορεύματα και ανθρώπους, από το ξημέρωμα ως αργά τη νύχτα, για ένα πιάτο ρύζι.
Τον αναφέρει και ο Νίκος Καββαδίας στο
Cambay’s water, «οι κούληδες τρώνε σκυφτοί
ρύζι με κάρι».
Στην COSCO λοιπόν:
➧ Οι 12 ώρες δουλειάς είναι εργασιακή νόρμα!
➧ Η υπερωρία στη σύμβαση αναφέρεται ως
«οικειοθελής παραμονή στο χώρο εργασίας»!
➧ Τα εργατικά ατυχήματα ονομάζονται «παθολογικά περιστατικά»!
Οι εργαζόμενοι της COSCO απήργησαν, βγαίνοντας απ’ αυτό το μαύρο τούνελ της εργασιακής
τρομοκρατίας. Σε συμπαράσταση, οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ κήρυξαν 24ωρη απεργία.
(Ψάχνω μια ανακοίνωση συμπαράστασης από τους
ταξικούς πασιφιστές της Κοινωνικής Συμμαχίας,
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Ούτε αράδα! Φαίνεται,μάλλον, όπως
λέει ο Καββαδίας, πως τα μάτια μου τα κυβερνά μια
σοροκάδα.)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΝΕΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ,
ΑΡΤΙΜΕΛΗΣ ΚΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ
Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η δουλεία έμοιαζε μ’ ένα κομμάτι του κολασμένου παρελθόντος που ο αμερικάνικος Βορράς εξόρκιζε, ο αμερικάνικος Νότος μπορεί και
να νοσταλγούσε, τα απολειφάδια της Κου Κλουξ Κλαν και οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες ονειρευόντουσαν, και ο υπόλοιπος κόσμος διάβαζε στην ιστορία ή τη λογοτεχνία και ανατρίχιαζε.
Σήμερα, που το μέλλον έρχεται απ’ τα παλιά και το παρόν αναβιώνει τα περασμένα, η δουλεία ξαναφρεσκάρεται, βγαίνει από την καλύβα του μπάρμπα-Θωμά και απλώνεται σε φυτείες της Αλαμπάμα και του Τέξας και σε φυλακές της Αριζόνας. Η
αμερικάνικη δουλεία μπορεί να καταργήθηκε επίσημα το 1865, επέστρεψε όμως
με δριμύτατα και «πρωτοτυπία» στον 21ο αιώνα.
Οι ιδιωτικές φυλακές που εγκαινιάστηκαν στην πλανηταρχία κάπου στη δεκαετία του ‘90, είχαν όλα τα φόντα για να εξελιχθούν σε σύγχρονα ανθρωποπάζαρα. Στην
αρχή περιορίστηκαν σε άδικους εγκλεισμούς με βαριές ποινές ανθρώπων –κυρίως
μαύρων– για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μη καταβολή φόρων, κατοχή χασίς, εξύβριση αστυνομικών οργάνων κλπ. Αδικήματα για τα οποία οι λευκοί πληρώνουν
πρόστιμο και οι πλούσιοι απαλλάσσονται ή μάλλον δεν απασχολούν καν τις διωκτικές αρχές. Οι κατά κεφαλή επιδοτήσεις από τον αμερικάνικο κρατικό προϋπολογισμό, τις μετέτρεψαν γρήγορα σε ανθούσες επιχειρήσεις, δίνοντας έτσι στην ιδιωτική πρωτοβουλία με κρατικά φράγκα άλλο ένα επιχείρημα περί της «υγιούς επιχειρηματικότητας».
Η «υγιής ιδιωτική πρωτοβουλία», όμως ως γνωστόν, συνάδει πάντα με τη βουλιμία, την ακόρεστη όρεξη για όλο και περισσότερα κέρδη, με επινόηση και ευρηματικότητα κάθε είδους παλιανθρωπιάς.
Σήμερα. οι ιδιωτικές φυλακές των ΗΠΑ, κυρίως ελεγχόμενες από μια εταιρία που
ακούει στο όνομα CCA, έχουν μετατραπεί επίσημα σε ανθρωποπάζαρα. Τεράστιες
φυτείες, εργοστασιακές μηχανές και βιοτεχνίες νέμονται την απλήρωτη δουλειά δουλεία των έγκλειστων μαύρων. Οι αριθμοί των νέων σκλάβων έχουν ξεπεράσει
κατά πολύ τους μαύρους σκλάβους του 1830.
Η CCA, πόνταρε σωστά στον Τραμπ, που άνοιξε τον επιχειρηματικό ορίζοντα των
ιδιωτικών φυλακών πολλαπλά (ως προς τα κριτήρια της υποδομής, τη φορολογία
και τις επιδοτήσεις) και τώρα επιχειρεί τη διεύρυνση «της έννοιας της εγκληματικής πράξης», προκειμένου για περισσότερους έγκλειστους, δηλαδή για περισσότερους σκλάβους, για κέρδη πιο πολλά και πιο σίγουρα λεφτά. Εισπράττουν σπαρταριστά δολάρια, όχι μόνο από τον ομοσπονδιακό κορβανά της Ουάσιγκτον, αλλά και
τις μίζες από εταιρίες που νέμονται την απλήρωτη δουλειά των νεοσκλάβων.
Οι ΗΠΑ, η χώρα των κάγκελων, μπορεί να έχει το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού,
διαθέτει όμως το 25% των παγκόσμια φυλακισμένων, το 80% από τους οποίους είναι μαύροι!
Έτσι, γνωστή φαρμακευτική εταιρία που φτούρησε τα κέρδη της από τα χέρια των
Γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, συνεχίζει σήμερα να είναι στα ψηλά σκαλοπάτια των χρηματιστηρίων, με τα απλήρωτα χέρια των έγκλειστων της CCA, μαζί
με μια σειρά πολυεθνικές που μας ταϊζουν, μας ντύνουν και μας πουλάνε ψηφιακό
υλικό και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Καθυστερημένε φτωχοδιάβολε Νεοφιλελέ, με τη θεοποιημένη ιδιωτική πρωτοβουλία σε κενό εγκεφάλου, όλα, με λίγη καθυστέρηση, μας έρχονται! Σκλαβοπάζαρα δεν
έχει μόνο η λεηλατημένη υποσαχάρια Αφρική και η κατασπαραγμένη Λιβύη. Σκλαβοπάζαρα παιδιών δεν είναι μόνο τα κεραμοποιία του Καζακστάν και τα ταπητουργεία του
Πακιστάν. Το μέγα σύγχρονο και νομοθετημένο, με τη 13η Τροπολογία, σκλαβοπάζαρο
είναι στη χώρα, που όπως μπαίνεις αριστερά, καίει «η δάδα της ελευθερίας»
Τα blues και τη jazz τα κρατώ στην καρδιά και στ’ ακούσματα της νύχτας μου, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να δώσουν τον παλμό στη δουλειά σιδεροδέσμιων από
την Νέα Ορλεάνη ως τη Νέα Ιωνία.
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ηδενική ανοχή! Δεν είναι σύνθημα στα
χείλη και τα πανό των λαών του κόσμου,
άντε ενός έστω λαού που αποφάσισε ότι
δεν αντέχει πια την άγρια εκμετάλλευση, την ξετσίπωτη ανισότητα και την κτηνώδη βία.
Αντίθετα! Είναι η ονομασία της νέας «εξόρμησης» παλιανθρωπιάς και φρίκης του
παγκόσμιου καουμπόϋ, που μιλάει σα να
πέρδεται και ενεργεί σαν πρωτοπαλίκαρο της
Κου Κλουξ Κλαν.
Γιατί, όταν ο καπιταλισμός θριαμβεύει, τα θέλει όλα. Το χώμα που πατάς, το νερό που πίνεις,
τον αέρα που αναπνέεις, τα παιδιά που γεννάς.
Χωρίς ίχνος μεταφοράς στο λόγο. Νέτη, σκέτη κυριολεξία
Τα παιδιά στο στόχαστρο είναι η επιτομή της
δράσης του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού και του
αναβιωμένου υφήλιου φασισμού.
Η πρόσφατη ιστορία μας ανατρίχιασε με τα
παιδιά των μαύρων της Αφρικής να κλείνονται
σε κλουβιά σε ανθρωπο-ζωολογικούς κήπους
της πολιτισμένης Ευρώπης για να διασκεδάσουν τα περίεργα βλέμματα των πολιτισμένων
Ευρωπαίων, τους ναζί φονιάδες μωρών κι εγκύων, το ναζί πρωτοχασάπη, Όσκαρ Ντιρλεβέγκερ, που κάρφωνε με την ξιφολόγχη τα παιδιά
για να μην ξοδεύει σφαίρες, τα νεκρά παιδιά
στο λιμό της κατεχόμενης Αθήνας, τα καμένα
παιδικά κορμιά από την αμερικάνικη ατομική
βόμβα στο Ναγκασάκι, το μετεμφυλιακό παιδομάζωμα της Φρειδερίκης και τις παράνομες

αποστολές-υιοθεσίες παιδιών στην Αμερική.
Και καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα παιδιά
σπρώχτηκαν στο θυσιαστήριο για να χορτάσει τη
βουλιμία του ο Μινώταυρος του χρήματος. Έγιναν σκλαβάκια στα ταπητουργεία του Πακιστάν
και στα κεραμοποιία της Καζακστάν και όπου
γης ανθεί το κέρδος μέσα από τα μικροσκοπικά
δάχτυλα.
Και καθώς φτάναμε όλο και πιο βαθιά στο
σήμερα, μάθαμε για τον παιδοφιλικό «τουρισμό’
στην Ταϋλάνδη, ταραχτήκαμε, το κατάπιαμε.
Μάθαμε για τα παιδιά που οι κοιλιές τους
σκάνε σα μπαλόνια στην Υεμένη, ταραχτήκαμε,
το κατάπιαμε.
Μάθαμε για τα χιλιάδες προσφυγόπουλα που
πνίγηκαν στο Αιγαίο, δεν ξέρω αν ταραχτήκαμε,
σίγουρα το κατάπιαμε.
Μάθαμε πως πολλές χιλιάδες παιδιά (εικάζεται ένα φρικτό νούμερο) εξαφανίστηκαν
αφού πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας, και
πήγαν σε μπουρδέλα αλλά της πολιτισμένης
Δύσης και σε χασαπομάχαιρα εμπορίας οργάνων. Tο κατάπιαμε.
Μάθαμε ότι στο Ισραήλ, επίσημες περσόνες,
υπουργοί, αξιωματούχοι και άλλα κτήνη εντέλλονται τη σφαγή παιδιών και το ξεκοίλιασμα εγκύων και πάλι το κατάπιαμε.
Σήμερα, ο αρχικαουμπόης, χωρίζει τα παιδιά
των μεταναστών που περνούν «παράνομα» τα
σύνορα απ’ τους γονείς τους, τα βαφτίζει «μελλοντικούς εγκληματίες, προσεταιρίζεται το μέσο

λοβοτομημένο χαμπουργκερά και τα κλείνει σε
κλουβιά.
Αυτό που ονομάζεται Διεθνής Σύμβαση για τα
δικαιώματα του παιδιού, και συνομολογήθηκε
στις 20/11/1989, από 193 χώρες και στην Ελλάδα επικυρώθηκε στις 2/12/1992, είναι, όπως
όλες οι Διεθνείς Συμβάσεις, ένα βρώμικο κωλόχαρτο. Γιατί, είπαμε, όταν ο καπιταλισμός θριαμβεύει τα θέλει όλα.
Άρθρο 8 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για διατήρηση της ταυτότητας
του, συµπεριλαµβανοµένων της ιθαγένειας του,
του ονόµατός του και των οικογενειακών σχέσεων του....
Άρθρο 9 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από
τους γονείς του, παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν
οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν ότι ο χωρισµός
αυτός είναι αναγκαίος για το συµφέρον του παιδιού.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό κρίνει σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, τα αντανακλαστικά της ανθρωπότητας απέναντι στην αποκτήνωση. Εμείς
συνεχίζουμε στους ρυθμούς μας. Με αργόστροφες, υπαγορευμένες νοητικές (τρόπος του λέγειν) επεξεργασίες, με συνείδηση σα ξεχειλωμένη καλτσοδέτα, κατεψυγμένα συναισθήματα
και μεγάλο στομάχι, καταπίνουμε, καταπίνουμε.
Στο τέλος θα καταπιούμε τα ίδια τα παιδιά μας
και θα ρευτούμε κι από πάνω.

Δε με νοιάζει! Εσάς;

(Μ’ αυτό το σύνθημα στο τζάκετ επισκέφθηκε η Μελάνια Τραμπ
τα παιδιά που χωρίστηκαν βίαια απ’ τους γονείς τους και κλείστηκαν σε κλουβί.
Ακολουθεί μετάφραση της επιστολής στα ελληνικά)

Αγαπητή Μελάνια,
τών, που
πόδια, χάρη στις νέες αποτελεσματικές μεθόδους των θηριοδαμασ
πόσο χαίρομαι που βλέπω ότι μπορείς πια να στέκεσαι σε δύο
φημισμένο άσυλο κτηνών, σ’ όλο τον κόσμο.
δουλεύουν μέρα-νύχτα στο Λευκό Οίκο, το μεγαλύτερο και πιο
μαδημένη
αλλά η επιστήμη προχωρά τόσο γρήγορα. Ακόμα κι αυτή η γριά,
Νόμιζα ότι ακόμα περπατάς με τα τέσσερα ή και ότι σέρνεσαι
να ουρλιάζει.
αντί
ι
μιλάε
να
εί
άσυλο κτηνών, Λευκός Οίκος, μερικές φορές μπορ
σαρκοβόρα ύαινα, με την οποία μοιράζεσαι το ίδιο κλουβί στο
τ, υποθέτω
τζάκε
ς
ψευδαίσθηση ότι ανήκετε στο ανθρώπινο είδος. Το να φορά
Ουάου! Τα πάτε και οι δύο τόσο καλά, που μπορεί να έχετε τη
χοντρό δέρμα
μου μαλλιαρέ αρουραίε! Η σοφή φύση σας έχει εφοδιάσει με
γλυκέ
,
ζεσαι
χρειά
το
Δεν
ης.
ίσθησ
ψευδα
της
αυτής
μέρος
ότι είναι
για να αντέχετε όλες τις καταστάσεις.
με τούβλινο τοίχο.
ευρηματικό τζάκετ. αρκετά παραπλανητικό ώστε να μοιάζει
Πρέπει, βέβαια, να παραδεχτώ ότι πρόκειται για ένα κομψό και
πάνω τους
υν
ως! Ένας απ’ αυτούς τους τοίχους, που οργισμένοι νέοι γράφο
ι θα
Όχι ακόμη ένα τούβλο στον τοίχο αλλά ο τοίχος αυτοπροσώπ
ατικότητα αν καθόσουν για λίγο ακίνητη, όλοι οι αδέσποτοι σκύλο
πραγμ
Στην
ράνε.
κατου
τους
ι
σκύλο
οτοι
αδέσπ
και
σπρέϋ
με
συνθήματα
σου.
χαιρόντουσαν να ξαλαφρώσουν πάνω στο σύνθημα του τοίχου
πρέπει να είναι
τ. Αλλά εγώ, που σε ξέρω καλύτερα, υποθέτω πόσο άρρωστο
Κάποιοι το βρίσκουν σοκαριστικό. Εννοώ το σύνθημα στο τζάκε
σω το μήνυμά
διαδώ
αίος σαν εσένα μπορεί να τρελαθεί. Μη στενοχωριέσαι, θα
να μοιράζεσαι τη ζωή σου με μια ύαινα. Ακόμη κι ένας αρουρ
ς ένα κλουβί
ώσεις. Θα πω ότι, φορώντας αυτό το τζάκετ για να επισκεφθεί
εντυπ
κακές
τις
ώσω
μαλακ
να
για
ιστεί,
σοκαρ
έχουν
όσους
σου σε
ται με μια
διεστραμμένου αρουραίου, που είναι υποχρεωμένος να κοιμά
με πολύ πονεμένα παιδιά, είναι η αναμενόμενη αντίδραση ενός
Αμερικής
της
δίες
Παρω
διεστραμμένο τσίρκο που ονομάζεται Ενωμένες
διεστραμμένη ύαινα και να εκτελεί διεστραμμένα νούμερα στο
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Μπορεί να την πει κανείς και σκέτη εξοικείωση με τη
βρώμα. Επιλέγω το πιο επιστημονικοφανές, γιατί ίσως πείθει ευκολότερα στην εποχή του φαίνεσθαι.
Μια μικρή παρένθεση στο φαίνεσθαι. Ο δολοφόνος της
13χρονης Γιαννούλας, με μια γραβάτα, δυο σταυρούς και
κάμποσες χειραψίες με τις κατάλληλες παλάμες, «φάνηκε» και έπεισε ότι είναι ένας, προς χειροκρότημα, ευηπόληπτος πολίτης.
Ο Μπαρμπαρούσης, παρά το ανοιχτό κάλεσμα σε στρατιωτικό πραξικόπημα, με δυο μεταμελημένες βυζαντινολογίες που του υπέδειξαν οι δικηγοράτζες και άνευ - έτσι κι
αλλιώς - αξιοπρέπειας, «φάνηκε» κι έπεισε τους δικαστές
ότι είναι ένας επίσης ευηπόληπτος, αθώος και άνευ δόλου
πατριώτης. Μάλιστα έπεισε τόσο για τον άδολο πατριωτισμό του και το Μακεδονικό καημό του, που ακόμη κι αν τον
έβλεπαν καβάλα σε τανκ, θα ήταν σίγουρη η έδρα ότι έκανε μαθήματα οδήγησης για επαγγελματικό δίπλωμα.
Όλη η ναζιστοφάρα που ορκίζεται στο όνομα του μεγάλου
σφαγέα, που νοσταλγεί τα σκοπευτήρια. που φωτογραφίζεται μπροστά από τα κρεματόρια του Άουσβιτς και της τρέχουν τα σάλια, έπεισε τόσους προσκυνητές της κάλπης ότι
είναι επίσης αγνοί πατριώτες δοσίλογοι.
Ας πάμε όμως ξανά στην εξοικείωση του υποδοχέα.
Αν σταθείς δίπλα σ’ ένα βυτίο εκκένωσης βόθρων, η αρχική αίσθηση είναι εμετική. Αν παραμείνεις κάμποση ώρα
στην ίδια θέση, οι υποδοχείς της όσφρησης παθαίνουν κορεσμό από τη βρώμα και το οσφρητικό κέντρο του εγκεφάλου παύει να ενοχλείται. Παραμένοντας ακόμη περισσότερο χρόνο, οι υποδοχείς εξοικειώνονται, δεν μυρίζουν πια
τίποτα και αν το βυτίο δεν είναι στο οπτικό τους πεδίο, μπορεί κα να οσφραίνονται γιασεμιά.
Η εξοικείωση ήταν πάντα για τους ψυχολόγους των μαζών μια εκπληκτικά αποτελεσματική μέθοδος διαιώνισης
της κακομοιριάς και πολλαπλασιασμού της φρίκης. Βοηθούντος του χρόνου, μετατρέπει το αφύσικο σε φυσικό και
το αποτρόπαιο σε αποδεκτό. Η εξοικείωση οδηγεί τη νοητική επεξεργασία σε αποβλάκωση, τα συναισθήματα σε νέκρωση και τις αισθήσεις σε μαρασμό. Δημιουργεί μια καινούργια «κανονικότητα» μέσα στην οποία οι άνθρωποι , όχι
μόνο σιγά-σιγά προσαρμόζονται αλλά μαθαίνουν και να την
υπερασπίζονται, καθώς κάθε «κανονικότητα» παρέχει ένα
είδος ασφάλειας. Για παράδειγμα, το πρώτο μνημόνιο προκάλεσε γενικευμένο σοκ. Το δεύτερο θεωρήθηκε αναπότρεπτη συνέχεια, το τρίτο αναμενόμενη εξέλιξη και από το
τέταρτο και μετά το καταπίναμε , όπως το πρωινό χάπι της
υπέρτασης. Λίγο πικρό κι ωστόσο μέρος της ρουτίνας.
Στους πρώτους πνιγμούς προσφύγων είχαμε μια αντίδραση «ανθρωπιστικού σοκ», συνειδησιακή αφύπνιση, ενεργοποίηση της αλληλεγγύης κλπ. Μετά τους πρώτους χίλιους πνιγμένους, περιμέναμε το «δελτίο πνιγμών» όπως

το δελτίο καιρού. Μπορεί λίγο να δυσανασχετούσαμε με ένα
«πάλι;» , όπως δυσανασχετεί κανείς όταν η ΕΜΥ προβλέπει κι άλλη βροχή κι η μπουγάδα δε λέει να στεγνώσει,
«πάλι;»
Σε παγκόσμιο επίπεδο διαμορφώνεται μια κατάσταση
περιβάλλοντος βυτίου εκκένωσης βόθρων. Ο εκφασισμός
τρέχει με υπερηχητική ταχύτητα, η φτώχεια βαθαίνει σε επίπεδο λιμοκτονίας, η παλιανθρωπιά κυριαρχεί θεσμικά
και οχυρώνεται μ΄ενα όλο και πιο απειλητικό νομικό οπλοστάσιο και κατασταλτικό μηχανισμό, στοχεύοντας στους λίγους πια «απροσάρμοστους». μη εξοικειωμένους. Οι άστεγοι, δυο μέτρα απ’ τα μάτια μας είναι αόρατοι, η μετανάστευση ονομάστηκε ευκαιρία και κινητικότητα, τα hot spots
μας έχουν προσαρμόσει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα
τηλεοπτικά love games μας εξοικειώνουν με την πορνεία-θέαμα. Ο Τραμπ χωρίζει βίαια παιδιά απ’ τους γονείς
τους, τα κλείνει σε κλουβιά και σε λίγο η εξοικείωση θα
μας κάνει να βλέπουμε έγκλειστες καρδερίνες.
Δε θέλω να ξεβολέψω την ήρεμή μας εξοικείωση λέγοντας ότι απ’ τα κλουβιά αυτά δεν θα βγουν ποτέ κελαϊδήσματα κι ότι αυτό που μυρίζουμε δεν είναι γιασεμί. Σκατίλα βρωμάει.

Αντιμάμαλο

Η Εξοικείωση του υποδοχέα

Τα αγιασμένα στυλό!
Είναι φορές που θέλω να πω, «δεν ελπίζω τίποτα,
δε φοβάμαι τίποτα, είμαι
ελεύθερη». Και σε χρόνο μηδέν όπου μπορώ, σε
σφραγισμένα μπουκάλια,
σε πλακάτ, ένα σύνθημα
σε τοίχο, σε κουβέντες με
φίλους, στο κομπόστ του
φατσοβιβλίου, βάζω το
«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ». Γιατί
με αυτή την περιρρέουσα
μούχλα, αν δεν ελπίσεις
κιόλας, χάθηκες.
Και φοβάμαι κιόλας! Φοβάμαι όλον αυτό τον ιμιτασιόν μεσαίωνα που επελαύνει καλπάζοντας, πάνω σε
«αγιασμένα στυλό», σε καθαγιασμένες καβαλαρίες,
σε πρόωρα αφυδατωμένα μυαλά νέων ανθρώπων.
Και τώρα μάλιστα με τη ζέστη, φοβάμαι διπλά τις
πυρές των μαγισσών. Οπότε αφήνω τη μεγαλειώδη
ρήση του Καζαντζάκη για άλλους, πιο άφοβους και λιγότερο ελπιδομανείς.
Άσε που, με τούτα και με κείνα, φουντώνει και κάτι
ανεξήγητα βίαιο μέσα μου, κι ας γεννήθηκα με φυσιολογικό τοκετό.
(φωτό από Elena Milioti)
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Μεξικανικό δικαστήριο δημιουργεί
επιτροπή έρευνας
για την εξαφάνιση
των φοιτητών της Αγιοτζινάπα

«Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συμπεράνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν
βασανιστήρια για να αποσπαστούν οι ομολογίες των κατηγορουμένων”

χεδόν τέσσερα χρόνια αφ’ ότου οι δυνάμεις ασφαλείας απήγαγαν 43 φοιτητές από ένα αγροτικό σχολείο δασκάλων
στην Αγιοτζινάπα, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ένα δικαστήριο
στην Ταμαουλίπας διέταξε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής για να ερευνήσει την υπόθεση και ζήτησε να μπορέσουν
να συμμετάσχουν οι οικογένειες των εξαφανισμένων φοιτητών
λόγω παρατυπιών στην πρωταρχική έρευνα. Το δικαστήριο πήρε
την απόφασή του ύστερα από ακρόαση ενός δικηγόρου που εκπροσωπεί τις οικογένειες των θυμάτων και διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας από την Επιτροπή Έρευνας για την Αλήθεια και τη
Δικαιοσύνη, την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(CNDH) και το Δημόσιο Ομοσπονδιακό Υπουργείο.
“(Η έρευνα) από το δημόσιο κατήγορο δεν ήταν γρήγορη, αποτελεσματική, ανεξάρτητη ή αμερόληπτη, όπως ζητήθηκε από τον
ΟΗΕ και το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ανέφερε δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το δικαστήριο(...) Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συμπεράνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν βασανιστήρια για να αποσπαστούν οι ομολογίες των
κατηγορουμένων”.
Η απόφαση του δικαστηρίου ανέφερε ότι οι συγγενείς των αγνοούμενων φοιτητών και στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έρευνα, αφού οι δηλώσεις τους αγνοήθηκαν κατά την πρωταρχική
έρευνα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Οι οικογένειες των εξαφανισμένων φοιτητών υποστηρίζουν ότι μέλη του στρατού εμπλέκονται στις εξαφανίσεις και ότι αξιωματούχοι κατέβαλαν
προσπάθειες να συγκαλυφθεί ο ρόλος τους. Το 2015, η Διεπιστημονική Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (GIEI), που διορίστηκε από τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(CIDH), ανακοίνωσε ότι η έρευνα της υπόθεσης ήταν
γεμάτη από ανακολουθίες και ζήτησε πλήρη ανασκόπηση του ζητήματος. Οι εργασίες της
GIEI διέψευσαν την επίσημη κρατική εκδοχή ότι οι φοιτητές δολοφονήθηκαν από ένα
καρτέλ σε μια χωματερή στην Κοκούλα, στο
Γκερέρο, κοντά στο μέρος που η τοπική αστυνομία τούς απήγαγε το 2014.
“Η ποινή (...) επιβεβαιώνει ότι η αλήθεια
στην υπόθεση της Αγιοτζινάπα δεν έχει ει-

44 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 121

πωθεί, ότι το πού βρίσκονται τα θύματα δεν έχει ξεκαθαριστεί και
ότι η σημερινή Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διέπραξε αρκετές παρατυπίες κατά τη διάρκεια της έρευνας”, δήλωσε ο Μιγκέλ Αγκουστίν, εκπρόσωπος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Χουάρεζ στην υπόθεση.
Το γραφείο του Δημόσιου Κατήγορου του Μεξικό ανακοίνωσε
ότι δεν πληροφορήθηκαν την απόφαση του Δικαστηρίου, αλλά
ότι διαφωνούν με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, υπονοώντας ότι οι αξιωματούχοι του Δικαστηρίου αγνόησαν “τη διάκριση των εξουσιών”. Ο Αλμπέρτο Ελίας Μπελτράν, επικεφαλής του
δημόσιου υπουργείου, δήλωσε ότι οι κατηγορίες για βασανιστήρια ερευνώνται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το Πρωτόκολο της
Κωνσταντινούπολης και ότι το γραφείο έχει ήδη ανοίξει την έρευνα που συνέστησαν οι CNDH και CIDH. Το Δημόσιο Υπουργείο του Μεξικό δεν είναι ανεξάρτητο από το κράτος, πράγμα
που εμποδίζει την ικανότητά του να διεξάγει ελεύθερες και αμερόληπτες έρευνες.
Η απόφαση του δικαστηρίου δίνει στις οικογένειες των θυμάτων ένα νέο μηχανισμό και ελπίδες να ρίξουν λίγο φως στην υπόθεση.
“Για πρώτη φορά, οι γονείς των εξαφανισμένων φοιτητών θα
μπορέσουν να παρουσιάσουν αποδείξεις ως κύριοι εμπλεκόμενοι, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή” δήλωσε στο
Ρόιτερς η Κολομβιανή πρώην δικηγόρος Άντζελα Μπουιτράγκο
που ήταν μέλος του GIEI.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, φοιτητές από το αγροτικό σχολείο
της Αγιοτζινάπα πήγαν στο Ιγκουάλα για μια πολιτική εκδήλωση, όπου ήρθαν αντιμέτωποι και απήχθησαν από την τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, αργότερα παραδόθηκαν στο καρτέλ των Ενωμένων Πολεμιστών
(«Guerreros Unidos»), δολοφονήθηκαν και αποτεφρώθηκαν.
Μάρτυρες και στοιχεία, ωστόσο, υποδεικνύουν ότι υπήρξε μεγαλύτερη εμπλοκή του στρατού στα γεγονότα.
https://www.telesurtv.net/english/news/
Mexican-Tribunal-Creates-Committee-forAyotzinapa-Case-20180605-0007.html?

ΚΥΠΡΟΣ

Σ

ε μια μαζικότατη πορεία συμμετείχαν
χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων στην Κύπρο την Παρασκευή 13
Ιουλίου. Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία της
ΠΟΕΔ και κατέληξε στο Υπουργείο Παιδείας. Οι
εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις
κλειστές πόρτες του Υπουργείου και την έντονη
παρουσία αστυνομικών μέσα στο κτίριο, παρ’
όλο που ήταν μια ειρηνική διαδήλωση
διαμαρτυρίας, όπου δεν τους επετράπη καν η
επίδοση υπομνήματος.
Αιτία της μαζικότατης αυτής κινητοποίησης εν μέσω
των θερινών διακοπών ήταν, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, «οι ετσιθελικές και μονομερείς αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου, μετά από τις εισηγήσεις του Υπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Χαμπιαούρη, σχετικά
με το δήθεν εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού έργου».
Η πραγματικότητα πίσω από τις υποτιθέμενες προσπάθειες εξορθολογισμού είναι η διάλυση και αποδόμηση
του δημόσιου και δωρεάν σχολείου, το ξεπούλημα της
δημόσιας εκπαίδευσης, όπως και τόσων άλλων δημόσιων αγαθών. Βασικός τους στόχος είναι η μείωση του
κόστους της εκπαίδευσης και η πρόσληψη λιγότερων
αναπληρωτών.
Η λογιστική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης σε όλα τα
κράτη έχει ως μόνο αποτέλεσμα τη διάλυση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου και τα θύματα αυτής της πολιτικής είναι τα ίδια τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο μετά
την πτώχευση μιας τράπεζας στην Κύπρο, όπου άφησε
χρέος δισεκατομμυρίων στις πλάτες των Κυπρίων, ξεκίνησε η συζήτηση για τον «εξορθολογισμό» της εκπαίδευσης και της περικοπής 30 εκατομμυρίων ευρώ από
τις δαπάνες για την Παιδεία. Τα μέτρα αυτά εκπονήθηκαν
ύστερα από εκθέσεις και εισηγήσεις της Διεθνούς Τράπεζας και αφού μελετήθηκαν τα σχετικά στοιχεία του
ΟΟΣΑ «για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στην εκπαίδευση».
Η εφαρμογή των μέτρων που προωθεί ο ΟΟΣΑ στην εκ-

παίδευση σε διάφορες χώρες είναι βαθιά αντιδραστικές
και επί της ουσίας στοχεύουν στην όλο και λιγότερη δημόσια χρηματοδότηση, στη λειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους επιχείρησης, στην αύξηση του διδακτικού
χρόνου των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη μείωση των
προσλήψεων αναπληρωτών και, τέλος, στην άρση της μονιμότητας.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας έχουν ενορχηστρώσει ένα σχέδιο κατασυκοφάντησης των εκπαιδευτικών, κατηγορώντας τους ως τεμπέληδες και υψηλά αμειβόμενους, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους.
Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν βρει συμμάχους κάποιους γονείς και την Εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου προέβη σε γραπτή δήλωση, καλώντας τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες να περιορίσουν τα αιτήματά τους όσο υπάρχει η κρίση! Ας υπενθυμίσουμε τις δηλώσεις προ εξαμήνου του Αρχιεπισκόπου για ίδρυση ιδιωτικών σχολείων στην προδημοτική και δημοτική βαθμίδα και την παλαιότερη δήλωση του
αρχηγού του ΔΗΣΥ (που είναι το κυβερνόν κόμμα) για ενίσχυση της ιδιωτικής παιδείας. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, που αποτελείται από ένα σκληρό πυρήνα ατόμων κοντά στην κυβέρνηση, δήλωσε από την αρχή τη στήριξή της στον «εξορθολογισμό», προκαλώντας απογοήτευση στην τάξη των εκπαιδευτικών. Ευτυχώς, όμως, πολλοί σύλλογοι γονέων
και επιτροπές μαθητών βρίσκονται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, στηρίζοντας το αίτημά τους για υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εξαγγέλλουν συνέχιση
των κινητοποιήσεων και διαμηνύουν ότι τα σχολεία δεν
θα ανοίξουν το Σεπτέμβρη με αποκλειστική ευθύνη του
Υπουργού Παιδείας, που, ενώ καλεί σε διάλογο, δηλώνει
ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τα μέτρα που ήδη έχουν
εξαγγελθεί. Ο προσχηματικός διάλογος που οργανώνεται
από το Υπουργείο θα οδηγήσει σε μετωπική σύγκρουση
με το σύνολο των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, καθώς τα
αντιεκπαιδευτικά μέτρα που προωθούνται αποτελούν
casus belli. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες προαναγγέλλουν δυναμικές κινητοποιήσεις και απεργίες για
την αρχή της σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβρη.
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εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο

Βάλλονται από παντού οι
εκπαιδευτικοί, με στόχο
τη διάλυση του Δημόσιου
Σχολείου
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος
Φυλακτού χαρακτήρισε ετσιθελικές και μονομερείς τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, που οδηγούν σε επικίνδυνα
αδιέξοδα, ενώ τόνισε πως οι
εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι να
δώσουν την πιο κρίσιμη μάχη.
Σημείωσε επίσης πως ο Υπουργός Παιδείας καταστρατηγεί το
διάλογο. Επανέλαβε, πως δεν
πρόκειται να εισέλθουν σε διάλογο στο τραπέζι του οποίου θα
βρίσκονται προειλημμένες αποφάσεις.
Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος Σωκράτους τόνισε πως οι
εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν για
το διασυρμό της αξιοπρέπειάς
τους. «Από την ημέρα που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας ο
Κώστας Χαμπιούρης ζούμε ένα
διασυρμό. Ακούσαμε για εκπαιδευτικούς με ψυχολογικά, ακατάλληλους, παιδόφιλους και
άλλα πολλά». Επίσης αναφέρθηκε και στα θέματα στελέχωσης
της εκπαίδευσης, σημειώνοντας
πως η ΕΕΥ ενημέρωσε πως θα
γίνονται διορισμοί και μεταθέσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου.
Ο Παναγιώτης Λυσάνδρου,
πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, εξήγησε
πως οι εκπαιδευτικές οργανώσεις διαδηλώνουν και κατά της
προχειρότητας, καθώς και της

λάθος χρονικής στιγμής που το
Υπουργείο Παιδείας επέλεξε
να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές.
Ο Γενικός Γραμματέας της
ΠΟΕΔ Χάρης Χαραλάμπους, κατήγγειλε πως ο Υπουργός Παιδείας προσπαθεί να καταργήσει
τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.
«Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο (με την απαλλαγή των εκπαιδευτικών-συνδικαλιστών)
λειτουργεί και στο εξωτερικό. Ο
κ. Χαμπιαούρης διεξάγει προσπάθεια φίμωσης των εκπαιδευτικών». Με αποτέλεσμα το Υπουργείο να κάνει διάλογο με
τον εαυτό του.
Παρουσιάστηκε επίσης το Καταστατικό της ΜΕΠΕΥ, του νομοθετικά και συνταγματικά καθορισμένου διαλόγου που επιβάλλεται να γίνει η διαπραγμάτευση, ενώ δόθηκαν και στοιχεία για τον εργάσιμο χρόνο των
εκπαιδευτικών, σημειώνοντας
ότι δεν προστίθεται το 30% που
οι άλλες χώρες προσθέτουν για
την εργασία στο σπίτι, καθώς
και τα καθήκοντα των Υπεύθυνων Τμημάτων, των Βοηθών Διευθυντών, κ.ά.

Και στο βάθος…
η ιδιωτική εκπαίδευση;
Όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θεωρούν ότι το Δημόσιο
Σχολείο βάλλεται, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση
του ίδιου του προέδρου του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου σε ημερίδα
της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης, ο οποίος μεταξύ
άλλων ανάφερε πως «όσον αφορά στο ζήτημα της μεγάλης εξοικονόμησης δημόσιων πόρων από
την επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης, είναι ένα θέμα που είναι
καιρός να μπει στην ατζέντα της
δημόσιας συζήτησης για την παιδεία. Δηλαδή πώς το κράτος θα
μπορούσε να στηρίξει την ιδιωτική παιδεία και να παρέχει κίνητρα προς τους γονείς να την επιλέγουν, ώστε από τη μια να εξοικονομούνται διαθέσιμοι πόροι
του κράτους και να ανεβάζουμε
την ποιότητα της παρεχόμενης
παιδείας για τα παιδιά μας από
την άλλη».
Επίσης αναφερόμενος στις δαπάνες της παιδείας είπε πως
«είναι ξεκάθαρο και ότι αυτή η
πολιτεία σάς έχει διαχρονικά αδικήσει. Όχι μόνο δεν σας προσέφερε καμία οικονομική βοήθεια, αλλά μέχρι σήμερα αποκλείει τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων από τη δυνατότητα πρόσβασης στα Δημόσια Πανεπιστήμια του τόπου».
http://dialogos.com.cy/blog
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 γράφει ο Θανάσης Τσιριγώτης

Τ

ο ζήτημα των διανοούμενων απασχόλησε πολύ και πολλούς. Η αριστερά έδωσε τη δική της συμβολή, όχι πάντα ενιαία και με ίδιους
στόχους.
Οι διανοούμενοι που μπορούν να παρθούν ως ιδιαίτερο -αλλά όχι ομοιογενέςκοινωνικό στρώμα, άλλοτε απάντησαν για
το θέμα του αυτοπροσδιορισμού τους με
εγωιστικό τρόπο, παίρνοντας τους κώδικες της κυρίαρχης τάξης, και άλλοτε εντασσόμενοι στην πορεία της κοινωνικής
χειραφέτησης και απελευθέρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση ανάμεσα στις αρμοδιότητες και το κοινωνικό-πολιτικό καθήκον ήταν στοιχείο ανάλυσης της ταυτότητας αυτής της κοινωνικής ομάδας.
Αν θεωρήσουμε ενδιαφέρουσα τη διατύπωση του Έγελου πως «το αληθινό
είναι το όλον», φράση που έχει στοιχεία
ιδεαλισμού, τότε για να προσεγγίσουμε
το ζήτημα των διανοούμενων αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε τον Μαρξ που
μας λέει «αλύπητη κριτική σε οτιδήποτε υπάρχει, αλύπητη στην έννοια ότι η
κριτική δεν φοβάται ούτε τα ίδια της τα
αποτελέσματα, ούτε τη σύγκρουση με
τις υπάρχουσες δυνάμεις».
Ο διανοούμενος ως κοινωνική οντότητα αντιμετωπίζει διαρκώς ένα δίλημμα «με ποιους θα πάει και ποιους θ’ αφήσει» και τ’ αποτελέσματα της εργασίας του μπορεί να είναι τεχνικά άψογα, να μη λέει δηλαδή ψέμματα στον εαυτό του και να μη νοθεύει τα πειράματά του, ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας
γυάλινος πύργος και κανένας θώρακας
για να τον προστατεύει από την αμείλικτη ταξική πάλη. Δεν μπορεί π.χ. να
λέει πως προωθεί τη μελέτη των πυρηνικών όπλων, αλλά δεν τον ενδιαφέρει
σε ποια κεφάλια θα πέσουν, ούτε να
σκέφτεται πως λιμοκτονούν χιλιάδες
παιδιά για να περνάει αυτός καλύτερα.
Όσο κι αν το ζήτημα των διανοούμενων δεν είναι στην ημερήσια διάταξη,
οφείλουμε να σκεφτούμε πώς αυτοί

Οι τάξεις, η ταξική πάλη
και οι διανοούμενοι
μπλέκονται και επηρεάζουν την ταξική
πάλη και πως η αριστερά θα τους τροφοδοτήσει με ιδέες και υλικά.

Τι είναι οι διανοούμενοι
Η πιο διαδεδομένη απάντηση είναι
πως διανοούμενος είναι αυτός που εργάζεται με το μυαλό του για να εξοικονομήσει τα αναγκαία για τη ζωή του και
δεν χρησιμοποιεί τη μυϊκή του δύναμη.
Αλλά αυτή η διαδεδομένη απάντηση είναι απλοϊκή για να δώσει την ταυτότητα
των διανοούμενων στη σύγχρονη εποχή.
Μια σειρά επαγγελμάτων συνδυάζουν
και τα δύο (πνεύμα-χέρι) και είναι αυθαιρεσία αν θεωρήσουμε ότι η πληθώρα επαγγελμάτων που ανέδειξε ο καπιταλισμός (κομπιουτεράδες, μηχανικοί,
γραφίστες, κλπ) στηρίζονται σε μία αυστηρή διάκριση χειρωνακτικής και
πνευματικής δουλειάς.
Το σίγουρο είναι πως οι διανοούμενοι
είναι ένα διαταξικό κοινωνικό στρώμα.
Αρχίζουν από τα σύνορα της αστικής τάξης (πχ καθηγητές πανεπιστημίων) και
φτάνουν στα όρια της εργατικής τάξης
(εργαζόμενοι Η/Υ σε μία επιχείρηση), ενώ
υπάρχει ένας μεγάλος ωκεανός ελεύθερων διανοούμενων (πχ συγγραφείς) που
κινούνται εντός των μικροαστικών στρωμάτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι αλήθεια ότι οι διανοούμενοι, ή

ένα τμήμα τους, χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά από την άρχουσα -κάθε φοράτάξη για να αναπαράγουν την ιδεολογική
και πολιτική κυριαρχία της.
Οι κάστες (ομάδες) των ιερέων είναι
χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπλοκής
των διανοούμενων στην αναπαραγωγή
και επιβολή των κυρίαρχων ιδεών.
Ο αρχικός καταμερισμός της εργασίας σε χειρωνακτική και πνευματική έφερε ένα τμήμα της διανόησης σε συνεργασία και υποταγή στα κυρίαρχα
δόγματα.
Οι Φαναριώτες, για παράδειγμα, έδωσαν «γη και ύδωρ» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και χρησιμοποιήθηκαν όχι
μονάχα στον κατευνασμό των κυριαρχούμενων μαζών και εθνών, αλλά και
στην ανοιχτή καταγγελία κάθε εξεγερτικού ξεσπάσματος.
Πολλές εργασίες που αναφέρονται
στον σύγχρονο καπιταλισμό μιλούν για
λευκά και μπλε κολάρα (white collar
and blue collar) θέλοντας έτσι να υπογραμμίσουν τη διάκριση ανάμεσα στη
διανόηση και στη χειρωνακτική εργασία
στο έδαφος ακόμα και της ίδιας της επιχείρησης, όπου τα ανώτερα πεδία (άσπρα κολάρα) συγκρούονται με τα συμφέροντα των κάτω (μπλε φόρμες).
Αλλά, αντί να ασχολούμαστε με σχολαστική τυπολογία με το «τι είναι οι διανοούμενοι», είναι χρησιμότερο να βλέπουμε
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την πραγματική συμπεριφορά τους και
την εμπλοκή
τους στην ταξική πάλη.
Στις μέρες μας
είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας διανοούμενος των πάνω στρωμάτων να προδώσει την τάξη του και να
υπηρετήσει την αριστερά και την αγωνιστική πράξη. Είναι πολύ ευκολότερο
να συμμαχήσει με την άρχουσα τάξη,
να τρέφεται από τα συσσίτιά της και να
προπαγανδίζει τους σκοπούς της. Το
πρότυπο του φτωχού δάσκαλου, επαναστάτη Μαρίνου Αντύπα είναι μακρυά
και το αστικό σύστημα έχει χίλιους
τρόπους για να λειτουργεί ως διαφθορείο και να προσδίδει κύρος και χρήμα
στην ανώτερη διανόηση.
Από μία άποψη, το ζήτημα μοιάζει στην εργατική αριστοκρατία. Ο
ανεπτυγμένος καπιταλισμός μοιράζει ορισμένα ψίχουλα στα ανώτερα
εργατικά στρώματα, με αντάλλαγμα
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τη σιωπή και τη συνενοχή τους.
Από την άλλη πλευρά, ο μύθος της
παγκοσμιοποίησης ελάχιστα συνέβαλε
στην πολυπόθητη αναβάθμιση της διανόησης. Πάνω από το 60% δουλεύει με
όρους μισθωτής εργασίας, ένα 30%
βρίσκεται αυτοαπασχολούμενο και
μόνο το 10% αποτελεί την οροφή αυτού
του στρώματος απολαμβάνοντας τα
προνόμια (κοινωνικά-οικονομικά) του
αστικού συστήματος. Δεν είναι λοιπόν
διόλου υπερβολή να πούμε ότι το κίνημα της αριστεράς οφείλει να δουλεύει
σύμφωνα με την αρχή του Μάο Τσετούνγκ «το ένα χωρίζεται στα δύο» και
να προσπαθήσει να διχάσει την ενότητα των διανοούμενων, που έτσι κι αλλιώς έχουν αντιτιθέμενα και συγκρουόμενα συμφέροντα.

Αναθεωρητισμός και διανόηση
Μια προσφιλής και διαδεδομένη
προσέγγιση της διανόησης αφορά στη
στρέβλωση του κομμουνιστή ηγέτη Αντόνιο Γκράμσι. Οι ευρωαναθεωρητές

(λεγόμενοι ευρωκομμουνιστές), στρεβλώνοντας εντελώς τον Ιταλό κομμουνιστή ηγέτη, έχουν φτιάξει μια εγκωμιαστική εικόνα για τη διανόηση. Κάθε συνεπής ευρωαναθεωρητής «τσιτάρει» ολίγον Γκράμσι και ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα των καθηγητών σε ΑΕΙΤΕΙ αναφέρει τον Γκράμσι σε αντιπαράθεση με τους ρεαλιστές κομμουνιστές.
Λαβή για όλα τα παραπάνω δίνει η σύλληψη του Γκράμσι για τους οργανικούς
διανοούμενους και η υπερβολή του τελευταίου στο ρόλο που χρειάζεται να διαδραματίσει η διανόηση στον αγώνα για
μόρφωση και για το ανέβασμα της
κουλτούρας των πλατειών μαζών. Αλλά
πουθενά το «γκραμσιανό σχήμα ανάλυσης» δεν υποτιμά το ρόλο του κόμματος
και της ταξικής πάλης στο δρόμο για την
κοινωνική επανάσταση.
Ο ευρωαναθεωρητισμός μεγεθύνει το
εύρος και τις δυνατότητες της διανόησης
για να κολακεύσει αυτό το στρώμα και
για να υποτιμήσει το ρόλο της οργάνωσης και των κομμουνιστών και εν τέλει
να βοηθήσει την αστική κυριαρχία.

Όταν λέμε πως «η πολιτική είναι στο τιμόνι» εννοούμε πως οι αντιθέσεις πρέπει να λύνονται με βάση την πολιτική
σκέψη και την πολιτική στόχευση. Πολλοί αγωνιστές σε κρίσιμες ώρες κανοναρχούν ως πρώτο κριτήριο επίλυσης των
αντιθέσεων δευτερεύοντα πράγματα, προσωπικά γούστα ή ιδεολογικές διαφορές. Το αποτέλεσμα είναι πως αντί να
συγκεντρώνουν όλα τα πυρά σ’ έναν στόχο, δηλαδή στον κύριο στόχο, «τσαλαβουτούν» στον ωκεανό μικρών ή μεγάλων ζητημάτων, άσχετων με την ανάγκη.
Ένα θαυμάσιο παράδειγμα της πολιτικής στο τιμόνι αποτελεί η πρακτική του Λένιν στο ζήτημα της θρησκείας, γιατί θεωρούσε πως το κύριο ζήτημα είναι η ανατροπή του τσαρισμού. Σ’ αυτόν το στόχο, σ’ αυτό το κίνημα, είχαν
θέση άθεοι, θρήσκοι, σλάβοι, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, δηλαδή καθένας που επιζητούσε μια καλύτερη μέρα.
Ακριβώς έτσι λειτούργησε και ο Μάο Τσετούνγκ στην κινέζικη επανάσταση, με τη γνωστή ρήση «αφήστε όλα τα
λουλούδια ν’ ανθίσουν». Σε αντίθετο δρόμο βρέθηκαν πχ οι αναρχικοί της Ισπανίας στη διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου, όταν ασκούσαν βία στις αγροτικές κοινότητες με αφορμή το ζήτημα της πίστης. Αρνητικό παράδειγμα
αποτελεί επίσης και η απόφαση του σοσιαλιστικού κράτους της Αλβανίας, στη μέση της δεκαετίας του ’60, όταν
κήρυξε τη χώρα ως το πρώτο αθεϊστικό κράτος στον κόσμο, μετατρέποντας μία δευτερεύουσα αντίθεση στους
κόλπους του λαού σε κύρια. Αντί της μακρόχρονης διαπαιδαγώγησης του λαού και το ανέβασμα του μορφωτικού
επιπέδου, επιλέχτηκε μία διοικητική πράξη!
Αφήνουμε κατά μέρος το φαρισαϊσμό και όλη την υποκρισία των αστών, των τρωκτικών της αγοράς και της αγοραίας συνείδησης, που με το ένα χέρι κάνουν τον σταυρό τους και με τ’ άλλο βουτάνε το πορτοφόλι «της χήρας και του
ορφανού». Ακόμα και οι αστοδημοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ ξέχασαν όσα έλεγαν, και στο δρόμο της Παναγίας Σουμελά του
Α. Παπανδρέου, έχουν πιάσει μόνιμα ένα στασίδι και σταυροκοπιούνται ασύστολα!
Στην πραγματικότητα, η αριστερή πολιτική οφείλει να είναι διαχείριση μακράς κλίμακας. Να βλέπει το βασικό
κρίκο της αλυσίδας για να τη σηκώνει σωστά. Δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται πάντα και κυρίως δε σημαίνει ότι γίνεται σωστά. Να βάζουμε την πολιτική στο τιμόνι δεν σημαίνει ότι οι αριστεροί παραιτούνται από τις ιδεολογικές θέσεις τους και τις θεωρητικές-φιλοσοφικές αναζητήσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, με συζητήσεις, εκδόσεις, κλπ. Αλλά στην καθημερινή ζύμωση και προπαγάνδα οφείλουν να ενώνουν -ή τουλάχιστον να
προσπαθούν- τον κόσμο στα επίμαχα ζητήματα, που τα κωδικοποιήσαμε ως Εθνική Ανεξαρτησία-ΕιρήνηΔημοκρατία-Σοσιαλισμό. Αλλιώτικα θα είναι αυτοαναφορικοί ή εγωιστές, θα αρέσκονται να αυτοθαυμάζονται στον
καθρέφτη και η ταξική πάλη θα τρέχει δίπλα τους σαν ποταμός που δεν τον ανακάλυψαν.
Το να κάνουμε πολιτική, ξεκινάει πρώτα απ’ όλα, από τη γνώση της πραγματικότητας. Όχι για να υποταχθούμε
σ’ αυτήν, αλλά για να την αλλάξουμε. Δηλαδή, ξεκινάει από το ρεαλισμό της γνώσης του περιβάλλοντός μας.
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Στην Ιταλία τόσο το κίνημα επανένωσης (risortsimento) τον 19ο αιώνα,
όσο και η συνεισφορά των κομμουνιστών στην πάλη των εργατών και στο
αντιφασιστικό κίνημα στηρίχτηκαν
στην οργάνωση και την ταξική σύγκρουση και όχι στο συμφιλιωτισμό,
όπως διαδίδουν οι κάθε λογής αναθεωρητές. Άλλωστε η ταξική κατάληξη
και η διάλυση των αναθεωρητών σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Οι Μπερλίγκουερ-Μαρσέ-Καρίγιο στις αντίστοιχες χώρες είναι συνώνυμα του πιο ακραίου συμβιβασμού, του πολιτικού
τσαρλατανισμού και της προδοσίας. Ο
Γκράμσι, αντίθετα, είναι κομμουνιστής, ακόμα και όταν προσδοκά από
τη διανόηση ένα μεγαλύτερο καθήκον
και ένα ευρύτερο χρέος.

Διανόηση
και ταξική διάρθρωση
Η διανόηση λοιπόν, αρχίζει από την
αστική και καταλήγει στην εργατική
τάξη. Σαν επιστήμονες (ειδικοί) είναι
«υποχρεωμένοι» να τιμούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους, αλλά σαν
πολίτες είναι δύο φορές υποχρεωμένοι να διαλέξουν ανάμεσα στον ένα ή
τον άλλο δρόμο. Ο Δ. Γληνός, τρανό
παράδειγμα διανοούμενου, έφτασε
στις εσχατιές των επιστημονικών συμπερασμάτων και εκεί είδε την αριστερά. Επειδή ήταν τίμιος, αμέσως
διάλεξε το δρόμο που τον οδήγησε στο
κομμουνιστικό κίνημα.
Η γνώση, έχουμε γράψει πολλές
φορές, βρίσκεται στα βιβλία, στην ταξική πάλη και στα εργαστήρια (επιστημονικός πειραματισμός), πράγμα
το οποίο σημαίνει ότι μόνο ο συνδυασμός και των τριών στοιχείων οδηγεί
τον επιστήμονα στην αλήθεια. Ο Μαρξ
τονίζει ότι η αλήθεια δεν είναι θεωρητικό, μα πρακτικό ζήτημα.
Σήμερα ο καπιταλισμός από τη μία
πλευρά βαθαίνει την εξειδίκευση και
τον καταμερισμό και από την άλλη αξιοποιεί όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα για να αυξήσει την κερδοφορία
του. Αυτή η επέκταση της αρπακτικότητας του καπιταλισμού, αλλά και η (όποια ) ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων διευρύνει τον όγκο των διανοούμενων. Όλο και περισσότεροι απασχολούνται σε παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας, γεγονός που, αφενός,

διευρύνει τη βαρύτητά τους, αφετέρου
τους φέρνει κοντύτερα στις ιστορικές
αξιώσεις της εργατικής τάξης και από
την άποψη των μορφωτικών εφοδίων
τους τους καθιστά έναν πολύτιμο σύμμαχο των εργατών.
Φυσικά δεν μπορεί να προσχωρήσουμε στη ρεβιζιονιστική θέση που
διατυπώθηκε στα τέλη της δεκαετίας
του 1960 από τη Μπρεσνιεφική ηγεσία για τη λεγόμενη ΕπιστημονικοΤεχνική Επανάσταση (ΕΤΕ). Σύμφωνα με
αυτήν, σημασία έχει η ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων (πράγμα που
διατύπωσε αργότερα στην Κίνα ο
Τενγκ Σιάο Πινγκ), πως μοναδική σημασία έχει η οικονομία και όχι το πολιτικό σύστημα, που συμπυκνώθηκε
στη φράση «άσπρη γάτα, μαύρη γάτα,
αρκεί να πιάνει ποντίκια».
Μία άλλη θεωρητική παράμετρος
της ΕΤΕ και των παραγωγικίστικων
συμπερασμάτων της είναι ότι τα όρια
της εργατικής τάξης διευρύνονται
«επ’ άπειρον» και ότι η τελευταία ακουμπάει πληθυσμιακά το σύνολο του
πληθυσμού. Πρόκειται για μια απλοϊκή όσο και λαθεμένη θεωρία. Είναι
άλλο πράγμα η ιστορική ανωτερότητα
της εργατικής τάξης, διαφορετικό ζήτημα η σύναψη συμμαχιών ανάμεσα
στις καταπιεζόμενες τάξεις και στρώματα και διαφορετικό το ρεβιζιονιστικό και συνάμα τροτσκιστικό δόγμα
πως «όλοι είμαστε εργάτες».
Είναι γεγονός πως η ελληνική κοινωνία έχει ευρύτατα μικροαστικά
στρώματα και κάθε συμμαχία τής εργατικής τάξης πρέπει να λαβαίνει
αυτό το στοιχείο πολύ σοβαρά υπόψιν
της στη διαμόρφωση ενός απελευθερωτικού και αγωνιστικού προγράμματος. Η ίδια η εξάρτηση της χώρας μας
από τον ιμπεριαλισμό επιβάλλει να
βλέπουμε με καθαρότητα και ευκρίνεια το ζήτημα των συμμαχιών (πχ αντιιμπεριαλιστική πάλη) ξεπερνώντας
τις εύκολες λύσεις.
Το στρώμα λοιπόν των διανοούμενων ως διαταξική έννοια δεν έχει ίδια
συμφέροντα. Διχάζεται βαθειά από τις
ταξικές αντιθέσεις και την ταξική
πάλη. Έχει διαφορετικά ταξικά συμφέροντα ο μεγαλογιατρός-κλινικάρχης
από τον γιατρό του ΕΣΥ που βρίσκεται
«αντί πινακίου φακής» στα ακριτικά
νησιά, έχει άλλα συμφέροντα ο μεγαλοκαθηγητής του ΕΜΠ από τον ανα-

πληρωτή δάσκαλο που τρέχει στα χωριά της πατρίδας μας. Έχει άλλα συμφέροντα το μεγαλοστέλεχος μιας επιχείρησης από τους «γραφιάδες» που
δουλεύουν «ήλιο με ήλιο» για ένα
κομμάτι ψωμί.

Η διανόηση και η αριστερά
Έχουν οι διανοούμενοι ταξικό συμφέρον; Αναμφίβολα ναι, και αυτό αφορά στο σύνολό τους. Κάθε σύγχρονος
κομμουνιστής θα χαρακτήριζε τη γνώση σαν όπλο στον ταξικό αγώνα για την
κατάργηση-ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Σ’ αυτόν τον αγώνα η εργατική τάξη και η αριστερά
χρειάζονται τη διανόηση. Τόσο από άποψη ποσοτική, όσο και ποιοτικά,
χρειάζονται τους επεξεργαστές της
θεωρίας που διαθέτουν τεχνικές και
χρόνο. Αρκεί αυτό να μην οδηγεί σε ετεροβαρείς συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και αλλαγή στόχων.
Στη χώρα μας η αίγλη της νεαρής
Σοβιετικής Ένωσης και η δράση του
επαναστατικού ΚΚΕ, οδήγησε εκατοντάδες και χιλιάδες διανοούμενους να
προσχωρήσουν στο κομμουνιστικό κίνημα, αργότερα στο ΕΑΜ. Η γνωστή
προδοσία που έχει σαν ορόσημο το
20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ και τη διαβόητη 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, αποδιοργάνωσε τους δεσμούς της αριστεράς με τη διανόηση, αποσυντόνισε
τα βήματά τους, έφερε απογοήτευση,
αγνωστικισμό και παραίτηση από την
ταξική πάλη. Μετά τον εμφύλιο εμφανίστηκαν μία σειρά εκφυλιστικά φαινόμενα (πχ ποίηση της ήττας) και η
άρχουσα τάξη άδραξε την ευκαιρία να
επανενσωματώσει τους διανοούμενους στη δική της ρότα.
Στις μέρες μας αποτελεί δείγμα κατάπτωσης της ντόπιας διανόησης να
υπογράφουν το «μένουμε Ευρώπη»,
να σιωπούν στο μεταναστευτικό και
στον πόλεμο ή ακόμα περισσότερο να
γίνονται υποτακτικοί και υπηρέτες των
κεφαλαιοκρατών.
Το ζήτημα για τη μισθωτή διανόηση
και για τους διανοούμενους που σέβονται την ιστορία και τη δουλειά τους
βρίσκεται στην έξοδό τους προς τ’ αριστερά και στην πολιτική συμμαχία και
συμπόρευσή τους με τις καταπιεζόμενες τάξεις και κυρίως την εργατική.
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Μύθου και Λόγου
«..κόσμον τόνδε, τὸν αὐτὸν ἁπάντων, οὔτε τις θεῶν οὔτε
ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἦν ἀεὶ καὶ ἔστιν καὶ ἔσται πῦρ
ἀείζωον, ἁπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα...
γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον....»
Ηράκλειτος

 γράφει ο Xρήστος Τσουκαλάς

Ε

ικοσιπέντε αιώνες τώρα, από την
αρχή σχεδόν της εμφάνισης του
‘’λόγου”, της φιλοσοφίας και της
επιστήμης, απασχολεί φιλοσόφους,
στοχαστές, θεολόγους, επιστήμονες,
ποιητές και άλλους η σχέση του μύθου
με το λόγο, όπως και η μετάβαση της
ανθρώπινης νόησης από τον ένα τρόπο
νόησης στον άλλο, κάτι που συνδέεται
άρρηκτα με τη γέννηση της φιλοσοφίας
και της επιστήμης. Προφανώς το ζήτημα είναι θεμελιακό, κομβικό, έχει πολλές πτυχές, επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις και γι’ αυτό θα συνεχίσει να προσφέρεται ως θέμα μελέτης σε πολλούς
ερευνητές στο απροσδιόριστο μέλλον. Ο
όγκος των εργασιών, των βιβλίων, των
άρθρων, των σχολίων που έχει παραχθεί
είναι τεράστιος και ανεξάντλητος, καθώς έχουν δουλέψει τόσοι πολλοί, για
γενεές πολλές, σε πλανητική κλίμακα,
πάνω σε αυτό το ζήτημα.
O λόγος γεννήθηκε, όταν και επειδή
αμφισβήτησε το μύθο στο ύψιστο επίπεδο, στο επίπεδο της κοσμοθεωρίας, στην
ερμηνεία του όλου, στον ορισμό του “Είναι”, του κόσμου, του σύμπαντος. Αυτό
βέβαια δεν έγινε ξαφνικά και αναίτια,
δεν παύει όμως να είναι μια τομή στο συνεχές της εξέλιξης. Μοιάζει δε με τη μυθική ανατροπή του Κρόνου από τον Δία,
έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο λόγος είχε διαθέσεις ανατροπής προς τους
γεννήτορες ή καλύτερα επιδιώξεις απελευθερωτικές ή και τα δυο μαζί.
Ξεκινά λοιπόν ο λόγος την ύπαρξή του
ως άρνηση, ως αμφισβήτηση, ως αντίθεση, ως αντίπαλος και εχθρός. Η μεγάλη
αντιπαλότητά τους (μύθου και λόγου) είναι ανάλογη της κοινής προέλευσής
τους, της γειτνίασής τους και των κοινών
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στοιχείων που αναγκάζονταν να μοιραστούν. Η σχέση μύθου και λόγου είναι διαλεκτική. Ο λόγος είναι μύθος αντεστραμμένος, γιατί και αυτός προϋπήρξε
ως σκέψη μυθοποιημένη, ως προβολή
του υποκειμενικού κόσμου της νόησης,
της φαντασίας στον αντικειμενικό κόσμο
του ‘’Είναι”. Αυτοί οι δυο (μύθος και λόγος) στήνουν μια πάλη, ένα χορό, έναν αιώνιο χορό, που το στροβίλισμά του προάγει την ανθρώπινη εξέλιξη.
Εκτός πολλών άλλων αυτό φαίνεται
και από τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα
των μελετητών στην ιστορία της φιλοσοφίας και όχι μόνο, που έχουν συγκροτηθεί έκτοτε πάνω στο ζήτημα. Το ένα υποστηρίζει, προβάλλει και τονίζει τις
διαφορές, τις ρήξεις, τις τομές μεταξύ
των δυο, το άλλο τις κοινές καταβολές
και τη συνέχεια. Αν θεωρήσουμε πως η
ρήξη, η σύγκρουση, η ανατροπή συνδυάζεται με τη συνέχεια και τη διαδοχή,
τότε έχουν δίκιο και άδικο και οι δύο.

Διαφορές μύθου και λόγου

1. Στη μυθική σκέψη συγχέονται το υποκειμενικό με το αντικειμενικό, το όνειρο και η φαντασία με την πραγματικότητα, το “είναι” με το ‘’φαίνεσθαι”, τα
ανθρώπινα συναισθήματα με τις φυσικές δυνάμεις.
«Στη μυθολογική ταύτιση του υποκειμενικού και του αντικειμενικού έγκειται
η πηγή της παρατηρούμενης στη μυθολογική συνείδηση ενότητας της υποκειμενικής εικόνας και του αντικειμενικού
φαινομένου, στη μη διάκριση του υποκειμένου και του αντικειμένου(...) Ο δημιουργημένος από τη μυθολογική φαντασία κόσμος δεν είναι τεμαχισμένος σε υποκειμενικό και αντικειμενικό, είναι ενιαίος και ακέραιος» (Θεοχάρης Κεσσίδης, από το μύθο στο λόγο, σελ. 60).(1)

Αντίθετα ο λόγος δημιουργεί και δημιουργείται από τη διάκριση του ανθρώπου με τον γύρω του κόσμο και από τη
διάκριση του ατόμου με την κοινότητα,
γι’ αυτό απαιτεί τη διάρρηξη της ενότητας της φυλετικής κοινωνίας. Ο λόγος
διακρίνει τον κόσμο σε υποκειμενικό
και αντικειμενικό, διακρίνει το ‘’εγώ”
από την κοινότητα.
2. Η λυρική ποίηση (εκφράζει μια κοινωνία διαιρεμένη ήδη ταξικά, προετοιμάζει τις συναισθηματικές και νοητικές
προϋποθέσεις ανάπτυξης του λόγου) διαφέρει από την επική ποίηση, γιατί εξετάζει, τραγουδά το παρόν, το εδώ, το άτομο και τα συναισθήματά του, ενώ η επική υμνεί το παρελθόν, τους ευγενείς
προγόνους, τη φυλή, το μύθο. Με τη λυρική ποίηση ουσιαστικά γίνεται η ανακάλυψη του «εγώ» … γίνεται ακόμα η ανάδειξη της εμπειρίας και του βιώματος,
του βιώματος της πραγματικότητας.
3. Η γλώσσα του μύθου είναι η γλώσσα της ποίησης, της επικής ποίησης,
του έπους, αντίθετα του λόγου είναι ο
πεζός λόγος.(2)
4. Εικόνα- έννοια: O άνθρωπος στο
μύθο μιλάει, εκφράζεται με εικόνες
και σύμβολα. Τα στοιχεία της φύσης, οι
δυνάμεις της, οι διάφορες μορφές της
ενέργειάς της, της κίνησής της προσωποποιούνται, εικονοποιούνται, καθίστανται αυθύπαρκτες και συχνά θεοποιούνται. Το ίδιο συμβαίνει με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης, με τις αντιλήψεις
και τους κανόνες.
Αντίθετα ο λόγος κατασκευάζει έννοιες, επεξεργάζεται αφαιρέσεις έως τη
μέγιστη απόσταση από την πληρότητα
της πραγματικότητας, έως τον ‘’καθαρό”
λόγο, έως την απαλλαγή της από τα
στοιχεία της αισθητηριακής, της εμπειρικής γνώσης, έως την ‘’καθαρή” έννοια, έως τις μαθηματικές έννοιες.

Στην εξελικτική πορεία της ανθρώπινης νόησης υπάρχει μετάβαση από την
εικόνα στην έννοια, από την εμπειρική
γνώση στη λογική γνώση. Αυτή η ίδια η
δυνατότητα μετάβασης επιτρέπει την αντίστροφή της. Μπορεί λοιπόν μια έννοια να αποδοθεί ως σύμβολο, ως εικόνα ακόμα και να προσωποποιηθεί. Αυτή
η αντιστροφή μπορεί να εξυπηρετεί και
να οφείλεται σε καλλιτεχνικούς, νοηματικούς ή και θρησκευτικούς λόγους.
5. Αλήθεια: «Στις θρησκευτικέςμυθολογικές αφηγήσεις η κληρονομημένη από την παράδοση ‘’αλήθεια” κοινοποιείται (αφηγείται), αλλά δεν αποκαλύπτεται, μεταδίνεται, αλλά δεν γνωρίζεται (ελέγχεται ). Μιας και είναι απόφθεγμα και αποκάλυψη, δεν έχει ανάγκη από συζήτηση και τεκμηρίωση, από
επιχειρηματολογία και απόδειξη.» (Σελ.
159, Θεοχάρης Κεσσίδης)(3)
Το μύθο δεν τον απασχολεί το ζήτημα
της απόδειξης. Δεν έχει ανάγκη να αποδείξει κάτι, ούτε μπορεί. Στο κόσμο του
μύθου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ υποκειμενικού και αντικειμενικού, μεταξύ αληθινού και ψεύτικου, γιατί το υποκειμενικό και το αντικειμενικό ταυτίζονται. Επομένως το μυθικό είναι πραγματικό και το πραγματικό μυθικό, μυθικό
και πραγματικό είναι ένα και το αυτό.
Αυτός δεν μπορεί να λέει ψέματα, γιατί
δεν μπορεί να λέει αλήθειες.
Ο μύθος χρησιμοποιεί εικόνες, παραστάσεις, αναπαραστάσεις, σύμβολα. Η
ίδια η λέξη «εικόνα» παραπέμπει στο
αρχαίο ρήμα «ἔοικα», δηλαδή «ομοιάζω». Έτσι η εικόνα ορίζεται ως ομοίωμα της πραγματικότητας, οπότε η συμφωνία της εικόνας, της παράστασης,
της αναπαράστασης με την πραγματικότητας είναι προφανής και θεωρείται αυταπόδεικτη, από την προέλευσή της,
από τη φύση της, από τη μορφή της. Η
συμφωνία λοιπόν μύθου- πραγματικότητας τίθεται ως δεδομένη, συχνά μάλιστα αποδίδεται σε θεία έμπνευση, αποκάλυψη, ενόραση, φώτιση.
Αντίθετα, ο λόγος προϋποθέτει τη διάκριση του υποκειμενικού κόσμου της νόησης από τον αντικειμενικό κόσμο, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς τους. Οπότε η συμφωνία ονόματος και πράγματος δεν θεωρείται πια δεδομένη αλλά ζητούμενο. Η έννοια του αληθινού έχει πια
γεννηθεί και είναι η σχέση της νόησης με
το “Είναι”. Έτσι ο λόγος δεν είναι βεβαιότητα, δεν είναι στάση αλλά πορεία, ταξίδι,
ανίχνευση της αλήθειας. Αποτολμώντας
την πιστή και ακριβή καταγραφή των γεγονότων πρέπει να μετρήσει με ακρίβεια,
να προσκομίσει μαρτυρίες και πειστήρια,
να αναφέρει τις πηγές του, να παραθέσει
αντίθετες απόψεις, να τεκμηριώσει λογικά τη θέση του, να προσφέρει εργαλεία ελέγχου της αλήθειας του. Επιλέγοντας την

ερμηνεία της πραγματικότητας μέσω εννοιών οφείλει να τις έχει επεξεργαστεί
και ορίσει με ακρίβεια, να ακολουθεί κανόνες ορθού συλλογισμού, να δείχνει τις
σχέσεις πραγμάτων, καταστάσεων, γεγονότων, τις αιτιώδεις σχέσεις, να αποζητά
τη συμφωνία και την κριτική των συνομιλητών, όπως και να δείχνει κάθε φορά, σε
κάθε βήμα, τη συμφωνία των θέσεών του
με τα γεγονότα της πραγματικής ζωής. Η
αλήθεια του ελέγχεται με δυο βασικά κριτήρια, με τη συμφωνία της μέγιστης πλειοψηφίας των ανθρώπων στο μέγιστο δυνατό τόπο και χρόνο αυτών που ασχολούνται με το εκάστοτε θέμα και λειτουργούν
με βάση το λόγο (τη λογική) και τη συμφωνία με τη φύση, με την πραγματικότητα, με την πράξη.
Το κριτήριο της αλήθειας συνδέεται
με το θεμελιώδες για τη φιλοσοφία ζήτημα της πραγματικότητας, του “Είναι”,
και κατά λογική ακολουθία με τα ζητήματα της γνωσιοθεωρίας.
6. Γνώση: Ο Πλάτωνας παρατηρεί: «η
γνώση είναι πίστη αληθής μετά λόγου».
Συνδέει λοιπόν τη γνώση με την αλήθεια
και τη λογική. «Η φιλοσοφία συγκροτείται ως δραστηριότητα μέσω μιας σειράς
θεμελιωδών ερωτημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας να αποκτήσουμε μια ευρεία και
συνεκτική κοσμοεικόνα και να κατανοήσουμε τη σχέση μας με την πραγματικότητα αλλά και τη θέση μας εντός αυτής»[4] (Στάθης Ψύλλος 24/2/2011). (Εκτός των ερωτημάτων που θέτει παίρνει
και θέσεις, αντιτιθέμενες συχνά, πάνω
σε φιλοσοφικά θέματα, κοσμοθεωρίας,
του όλου, για τη σχέση ύλης και πνεύματος, για το Είναι, το λόγο, κλπ. Όταν αποτολμά να ορίσει το “Είναι” ασκεί τη
δύναμή της, την εξουσία της.) Η φιλοσοφία είναι ο καταλύτης που πολλαπλασιάζει την ανθρώπινη γνώση, γιατί τα ερωτήματα που θέτει προκαλούν ζήτηση
γνώσης, αναζήτησης, έρευνας. Όλο και
περισσότερης και πιο έγκυρης γνώσης.
Αμφισβητώντας τις γνώσεις, που είχαν
κατακτήσει οι άνθρωποι πριν τη φιλοσοφία, το λόγο, την επιστήμη, απαιτεί
την λογική και εμπειρική τεκμηρίωσή
τους και προκαλεί τη γέννηση και τη
βελτιωτική διαλεκτική εξέλιξη της ίδιας
της φιλοσοφίας, της επιστήμης, των
πολλαπλασιαζόμενων επιστημονικών
τομέων και κλάδων, της λογικής.
7. α) Διάλογος: Προέρχεται από τη
απλή καθημερινή συνομιλία αλλά εξελίσσεται σε μορφή οργανωμένης επικοινωνίας. Προϋποθέτει βούληση για αναζήτηση της αλήθειας (δια μέσω της ετυμηγορίας) επομένως ρητή ή άρρητη ομολογία άγνοιάς της, διαφωνία, αντίλογο
και αντιπαράθεση απόψεων, διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά συμφωνία αντικειμένου συζήτησης, θέματος. Προϋπο-

θέτει ακόμα ελευθερία έκφρασης των
διαλεγομένων, κοινή γλώσσα, κοινό κώδικα επικοινωνίας, σεβασμό της προσωπικότητάς τους, τήρηση των κανόνων της
ισονομία, της ισηγορίας, της λογικής. Για
να τηρούν όμως ενσυνείδητα αυτούς τους
κανόνες οφείλουν να έχουν κατανοήσει
τη διαφορά μεταξύ προσώπου και άποψης. Άτομο και γνώμη είναι αδιαχώρητα
μεν (δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο)
διακριτά δε και ακόμα περισσότερο καθώς το άτομο δύναται να αλλάζει γνώμη.
Στο διάλογο δεν στρεφόμαστε εναντίον
του προσώπου αλλά εναντίον της παράλογης, της αναληθούς άποψης, καταδεικνύοντας με επιχειρήματα τις λογικές
της αντιφάσεις. Όπλο των διαλεγομένων
είναι η πειθώ, σκοπός η διόρθωση των
εσφαλμένων απόψεων, στη λογική «..να
θεραπεύσουμε την αρρώστια για να σώσουμε τον άρρωστο», όπως υποστήριζε
ο Μάο αναπτύσσοντας τις θέσεις του
«για τη λύση των αντιθέσεων στους κόλπους του λαού».
Ο διάλογος είναι ένα παιχνίδι που
παίζεται με τουλάχιστον δυο παίκτες και
ο ένας είναι πολύτιμος για τον άλλο.
Προφανώς το πλαίσιο λειτουργίας του
διαλόγου είναι η δημοκρατία έτσι που
διάλογος και δημοκρατία να αποζητούν
το ένα το άλλο.
7. β) Ιδεολογική πάλη: Το “Πόλεμος
πάντων μεν πατήρ εστί” κατά τον Ηράκλειτο ισχύει και για τη φιλοσοφία. Γι
αυτό λέγεται πως ο φιλοσοφικός λόγος,
αναπτύσσεται σε περιβάλλον ανταγωνιστικού διαλόγου.
Στην πραγματική ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών σπάνια συνυπάρχουν οι
απαραίτητες και αναγκαίες συνθήκες
που επιτρέπουν το δημοκρατικό διάλογο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο λόγος μετατρέπεται σε όπλο, σε μέσο, σε
εργαλείο επικράτησης επί των αντιπάλων στις κοινωνικές συγκρούσεις ή σε
δύναμη απελευθέρωσης των καταπιεσμένων. Έτσι οι ιδεολογικές, μυθικές,
θρησκευτικές και φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις εντάσσονται και υπηρετούν τις
κοινωνικές συγκρούσεις, οι οποίες
όμως αναγκαστικά επενδύονται με ιδεολογικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές θέσεις, επειδή “γυμνές”, χωρίς αυτές, δεν μπορούν να διεξαχθούν. Καθόλου παράδοξο δεν είναι λοιπόν που στην
ιστορική διαδρομή των κοινωνιών οι συγκρούσεις παίρνουν τη μορφή και εμφανίζονται ως συγκρούσεις θρησκευτικές, ιδεολογικές και κάποτε φιλοσοφικές. Ή που οι φιλόσοφοι, οι σχολές
τους, η ίδια η φιλοσοφία, πρωταγωνιστούν ή είναι θύματα τέτοιων συγκρούσεων. Άλλωστε δεν παράγεται ούτε υπηρετεί η ζωή τη φιλοσοφία αλλά το αντίστροφο. Η φιλοσοφία παράγεται από
την κοινωνική ζωή και την υπηρετεί. Οι
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κ ο ιν ω ν ι κ έ ς
συγκρούσεις
δεν αποσκοπούν στην επίλυση ιδεολογικών διαφορών
αλλά αντίθετα η
πάλη των ιδεών χρησιμοποιείται ως όπλο και μέσο
για την επιβίωση ή για την επικράτηση
των ανταγωνιστών στις κοινωνικές συγκρούσεις όπως και για τη επίλυσή των
κοινωνικών αντιθέσεων.
8. Πίστη-αμφισβήτηση: Ο μύθος βασίζεται και έχει ανάγκη την πίστη ενώ ο
λόγος την απόδειξη, την κριτική, την αμφισβήτηση. Λέγεται πως η αμφιβολία
είναι εχθρός της θρησκείας αλλά “μητέρα της φιλοσοφίας”.
9. Μορφές επικοινωνίας: ο μύθος μεταδίδεται με την αφήγηση ενώ ο λόγος
επιλέγει το διάλογο, τον αντίλογο, την αντιπαράθεση. Ακόμα και όταν μονολογεί, διαλέγεται, συνομιλεί, απαντά, ασκεί κριτική, ελέγχει, καταδεικνύει τις
λογικές αντιφάσεις και ανακρίβειες της
αντίπαλης άποψης.
10. Η επιστήμη δεν προέκυψε ού-τε
μπορούσε να προκύψει από το μύθο
αλλά αντίθετα προέκυψε από το λόγο
και μάλιστα από τη φιλοσοφία, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.(5)

Σε

λίδες φίας
ο σο
Φιλ

Λόγος

Αυτός που έχει εισαγάγει την έννοια
του ‘’Λόγου” στη φιλοσοφία είναι ο Ηράκλειτος:
- ᾧ μάλιστα διηνεκῶς ὁμιλοῦσι
λόγῳ, τῷ τά ὅλα διοικοῦντι, τούτῳ
διαφέρονται, καὶ οἷς καθ᾽ ἡμέρην
ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ξένα
φαίνεται.
(...) του δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ
ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ
πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώμενοι καὶ ἐπέων
καὶ ἔργων τοιούτων, ὁκοίωνἐγὼ διηγεῦμαι κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ
ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσαἐγερθέντες ποιοῦσιν ὅκωσπερ
ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.
(...) διὸ δεῖ ἕπεσθαι τῷ ξυνῷ· τοῦ
λόγου δ᾽ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ
πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.
Υπάρχει μας λέει ο Ηράκλειτος ένας,
ενιαίος, μοναδικός κόσμος, ίδιος για όλους και για όλα, αυθύπαρκτος, χωρίς
ανάγκη εξωτερικού δημιουργού, ένας
κόσμος σε διαρκή εξέλιξη, εν γίγνεσθαι, με δικό του, με “ενσωματωμένο”
νόμο, τον “λόγο” (τον κοσμικό λόγο),
τον αντικειμενικό λόγο, τον υλικό λόγο.
Ο άνθρωπος διαθέτει τον υποκειμενι-
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κό λόγο, (τη λογική του) ο οποίος είναι
αντίγραφο του κοσμικού λόγου. Αλλά
μόνο τότε έχει αξία ο ανθρώπινος λόγος , όταν αποτελεί αντανάκλαση του
κοσμικού λόγου, του αντικειμενικού
λόγου. Αλλιώς: ο ανθρώπινος υποκειμενικός λόγος έχει αξία, όταν αναγνωρίζει τον καθολικό κοσμικό λόγο ως
πηγή προέλευσής του, όταν έχει συνείδηση και επίγνωση του γεγονότος ότι
υπάρχει κοσμικός λόγος και επιδιώκει
την προσέγγισή του σε αυτόν. Όμως οι
άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν όσα
πράττουν σε εγρήγορση, όπως ακριβώς
λησμονούν όταν κοιμούνται. Σκέφτονται σαν ο υποκειμενικός τους λόγος να
είναι μοναδικός, ατομικός, προσωπικός και πρωταρχικός, οπότε βρίσκονται σε διάσταση με τον αντικειμενικό
κοσμικό λόγο, βρίσκονται ουσιαστικά
σε διάσταση με το λόγο που μόνο κοινός και καθολικός μπορεί να είναι. (Ο
λόγος είναι ο κοσμικός νόμος, η δύναμη που βρίσκεται μέσα στα πράγματα.
Το ανθρώπινο λογικό είναι μια συνέπεια του κοσμικού λόγου. Γι’ αυτό ο λόγος είναι κοινός και υποχρεωτικός για
όλους..)
Έτσι η φιλοσοφία αποδεικνύεται διφυής, μια ακόμα ενότητα αντιθέτων, γιατί
είναι ταυτόχρονα κοινωνική και προσωπική, γιατί πρώτιστα είναι σχέση του ατόμου με την φύση και την κοινότητα (και
μαζί “παιδί”, παράγωγο, αυτής της σχέσης), έξω από την οποία δεν μπορεί να
παραχθεί ούτε έχει νόημα. Γιατί ο λόγος,
η λογική, μόνο κοινή και κοινωνική μπορεί να είναι. Οπότε η φιλοσοφία είναι αναγκαστικά προσωπική και ταυτόχρονα
κοινωνική, στις δε ταξικές κοινωνίες είναι οπωσδήποτε ταξική, κάποτε και ενάντια στις προθέσεις του εμπνευστή της.
Έτσι η φιλοσοφία χωρίς το διάλογο και
την αντιπαράθεση, παύει να μετέχει του
κοινού λόγου, της συλλογικής πορείας
των φιλοσοφικών ιδεών. Κριτήριο της οποίας είναι η πράξη και ο κοσμικός λόγος. Άλλωστε λέγεται πως: χωρίς τη λογική της φύσης (χωρίς τον αντικειμενικό
λόγο) επιστήμη δεν υπάρχει. Και η επιστημονική αλήθεια δεν είναι ποτέ υποκειμενική ή προσωπική. Κριτήριο, μέτρο, κανών, πηγή του υποκειμενικού λόγου των ανθρώπων είναι ο αντικειμενικός λόγος, ο νόμος της φύσης.
«κωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεθηπότες, ἄκριτα φῦλα, οἷς τὸ πέλειν τε
καὶ οὐκ εἶναι ταὐτὸν νενόμισται
κοὐ ταὐτόν, πάντων δὲ παλίντροπός ἐστι κέλευθος.» (Κουφοί, τυφλοί
και έκπληκτοι, άκριτα στίφη που νομίζουν ότι το είναι και το µη είναι ταυτίζονται και δεν ταυτίζονται και όλοι τους ακολουθούν τροχιά παλίνδρομη.) Απαντά
πολεμόχαρα ο Παρμενίδης στον Ηράκλειτο χωρίς να τον κατονομάζει αλλά και

χωρίς να αφήνει αμφιβολία σε κανένα
σοβαρό μελετητή του ότι σε αυτόν απευθύνεται. Ο Παρμενίδης είναι αυτός που
εισάγει στη φιλοσοφία την έννοια του Είναι, του όντος, της πραγματικότητας. Αντιπαραθέτει την νόηση στην αίσθηση, αντιπαραθέτει το νοητό “Είναι”, στην πλάνη των αισθήσεων και των φαινομένων
«ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής» επίσης: «Κριτήριον δε
τόν λόγον ειπείν τάς δε αισθήσεις μή ακριβείς ύπάρχειν». Υποστηρίζει πως «τὸ
γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι»
το “Είναι” και η νόηση ταυτίζονται ή μάλλον πως νόηση μπορεί να υπάρχει μόνο
για το “Είναι”, γιατί δεν μπορεί να νοηθεί
αυτό που δεν υπάρχει.[6]
Επομένως μόνο με τη νόηση μπορεί
να γνωριστεί το “Είναι”, μόνο με το λόγο,
με τον “απόλυτο λόγο”, τον “καθαρό
λόγο” χωρίς συμμετοχή των αισθήσεων,
χωρίς την εμπειρική γνώση. Ο Παρμενίδης πετυχαίνει έτσι δυο πράγματα αφενός ο “Λόγος” διακρίνεται και τίθεται σε
αντιδιαστολή με την αίσθηση και την εμπειρία, απελευθερώνεται, αυτοπροσδιορίζεται, καθίσταται αυτάρκης, ανεξάρτητος, αυτοτελής και αυτόνομος γίνεται ‘‘απόλυτος”, ‘‘καθαρός” και αφετέρου καθώς ο ανθρώπινος υποκειμενικός λόγος παρουσιάζεται ως να μην πηγάζει από τον αντικειμενικό λόγο του υλικού κόσμου αλλά από τον “Απόλυτο
Λόγο”, (τον οποίο οι ιδρυτές του χριστιανισμού θα ονομάσουν Θεό Λόγο) ο
“Λόγος” του γίνεται το αντεστραμμένο
είδωλο του λόγου του Ηράκλειτου και
από την υλιστική πλευρά περνάμε στην
ιδεαλιστική πλευρά της φιλοσοφίας, οπότε ο άνθρωπος προβάλει ξανά τις ιδέες του, το πνεύμα του, τη νόησή του,
το λόγο του πάνω στη φύση και στον κόσμο, θεωρώντας πως εκφράζει το Απόλυτο Πνεύμα, το θεό.
Στην ιδεαλιστική θεώρηση της φιλοσοφίας το Απόλυτο Πνεύμα προκύπτει
ως αναγκαία λογική συνέπεια της προβολής της ανθρώπινης νόησης πάνω στο
“Είναι”, στο συμπαντικό “Είναι”, στην
“Ουσία” στο όντως “Ον”. Έτσι ο Θεός της
φιλοσοφίας, της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, δεν είναι πια ο θεός ή καλύτερα οι
θεοί του μύθου ή τα πνεύματα του μαγικού κόσμου, όταν αποδίδονταν στις υλικές δυνάμεις της αμέσου εμπειρίας
πνευματικές ιδιότητες. Ο κόσμος έχει
πια διχασθεί, όπως θα διατυπώσει με
σαφήνεια λίγο αργότερα ο Πλάτωνας,
στον κόσμο του πνεύματος, των τέλειων
ιδεών, της νόησης, της λογικής, των αφηρημένων εννοιών, της ουσίας και στον
κόσμο της ύλης, των ατελών σκιωδών αντιγράφων των ιδεών, των αισθήσεων,
της εμπειρίας, των φαινομένων.
Έτσι η ιδεαλιστική φιλοσοφία τροφοδοτεί ενώ ταυτόχρονα κατευθύνει τη θε-

ολογία και τη θρησκεία με ιδέες ώστε η
τελευταία να αφηγείται: Και «Ο Λόγος
σαρξ εγένετο», επίσης «Εν αρχή ην ο
Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν,
και Θεός ην ο Λόγος». Προφανώς ο Θεός-λόγος μόνο από την ιδεαλιστική φιλοσοφία μπορούσε να προκύψει. Άλλωστε τα χαρακτηριστικά του «Είναι» κατά
τον Παρμενίδη: (αγέννητο και ανώλεθρο, ακέραιο και ατάρακτο, αιώνιο και
ατελεύτητο. Ούτε ήταν, ούτε θα γίνει, επειδή υπάρχει τώρα, όλο μαζί ένα, συνεχές) είναι οι ίδιες ιδιότητες, ανάμεσα
σε άλλες, που αποδίδει ο χριστιανισμός
στο Θεό. Για τους θεολόγους μάλιστα και
τους ιδεαλιστές φιλοσόφους ο λόγος
περί του «όντος» είναι ουσιαστικά λόγος περί θεού.
Ο Παρμενίδης λοιπόν (και μαζί του οι
μεταγενέστεροι ιδεαλιστές φιλόσοφοι και
θεολόγοι) αρνείται το διαλεκτικό λόγο του
Ηράκλειτου, (ακινητεί τον κόσμο), ενώ τον
αντιστρέφει και τον οικειοποιείται. Ακόμα
ανοίγει το δρόμο για την ταύτιση «λόγου»
και «όντος» όπως θα το διατυπώσει με
σαφήνεια 2.300 χρόνια αργότερα ο ιδεαλιστής και διαλεκτικός, φιλόσοφος και
θεολόγος Χέγκελ: «ό,τι είναι έλλογο είναι
πραγματικό, και ό,τι είναι πραγματικό είναι έλλογο».6* Έτσι ο «λόγος» του Ηράκλειτου καθώς ως λέξη δύναται να σημαίνει είτε τον αντικειμενικό νόμο είτε τον υποκειμενικό ανθρώπινο λόγο είτε τη μεταξύ τους σχέση, αντιστρέφεται με τον
Παρμενίδη ενώ ταυτόχρονα εξυψώνεται,
αναδεικνύεται η σπουδαιότητά του, η αξία
του. Αυτή η απολυτοποίηση του λόγου, ως
«καθαρός λόγος» πλέον (κάτι που θα διατυπώσει πολλούς αιώνες αργότερα ο
Καντ) θα επιτρέψει στον ιδεαλιστή Πλάτωνα να χωρίσει τον κόσμο στα δυο: στον κόσμο των ιδεών (της νόησης, της λογικής)
και στον κόσμο των φαινομένων (των αισθήσεων). Χωρίζοντας έτσι τη νόηση, το
λόγο, τη λογική από τις αισθήσεις και την
εμπειρική γνώση.
Ακολουθεί ο Αριστοτέλης, μαθητής
του Πλάτωνα και αρνητής του διχασμένου κόσμου του. Γράφεται συχνά για τον
Αριστοτέλης πως ταλαντεύεται μεταξύ
ιδεαλισμού και υλισμού. Κινείται μεν
στη φιλοσοφική πλευρά του ιδεαλισμού,
του αντικειμενικού ιδεαλισμού, αλλά
ταυτόχρονα δέχεται την αντικειμενική
ύπαρξη της φύσης και της ύλης. Αυτός
αναδεικνύεται σε μεγάλο συνθέτη των
πριν από αυτόν φιλοσοφικών ρευμάτων
και σχολών, υλιστικών και ιδεαλιστικών.
Υποστηρίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει
μορφή χωρίς ύλη και ψυχή άνευ σώματος. Οι ιδεαλιστικές του απόψεις διαπιστώνονται, όταν θεωρεί την “αρχή” διαφορετική και πρωταρχικότερη από την
“ύλη” υποστηρίζοντας «ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης», όταν ονομάζει

τη φιλοσοφία “πρώτη φιλοσοφία” ή
“θεολογία”, όταν φαντάζεται το θεό ως
το «κινούν ακίνητο», όταν θεωρεί πως ο
ανθρώπινος νους συγκροτείται από τον
“ποιητικό νου”, που κατά τη γνώμη του
έχει θεϊκή προέλευση, «ὥστ’ ἐκείνου
μᾶλλον τοῦτο ὃ δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖον
ἔχειν», και από τον φθαρτό νου, τον
“παθητικό” που υπάρχει μόνο με την ύπαρξη του σώματος.
Από την άλλη πλευρά ο Αριστοτέλης,
δεν θεωρείται άδικα ο “πρώτος επιστήμονας” και ήταν λογικά αναγκαίο να θεμελιώσει τα επιστημονικά έργα του
(Φυσικά -Βιολογικά) πάνω στην αντικειμενική ύπαρξη της φύσης γι’ αυτό
υποστηρίζει: «Θα ήταν γελοίο να επιχειρήσουμε να αποδείξουμε ότι η φύση
υπάρχει, γιατί είναι φανερό πως υπάρχουν πολλά φυσικά όντα. Και το να αποδεικνύει κανείς το φανερό με εκείνο
που δεν είναι προφανές, σημαίνει πως
δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτό που είναι αφ’ εαυτού του γνώριμο, από εκείνο που δεν είναι». (Φυσικά, 193 a). Επομένως μόνο ως υλιστής, μπορούσε
να είναι επιστήμονας, μόνο δεχόμενος
την αντικειμενικότητα της φύσης, τους
νόμους της, τη λογική της.
Ακόμα στα ζητήματα της γνωσιοθεωρίας αρνείται την ανεξάρτητη προέλευση των ιδεών και αποκαθιστά το ρόλο
των αισθήσεων: «... διὸ οὐδέποτε
νοεῖ ἄνευ φαντάσματος ἡ ψυχή....
τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς
φαντάσμασι νοεῖ .. ». Επομένως διδάσκει πως οι αισθήσεις προσφέρουν
το υλικό και ο «ποιητικός» (ενεργητικός, δημιουργικός) νους το επεξεργάζεται. Μόνο με τη συνεργασία αίσθησης
και νόησης ο άνθρωπος πορεύεται προς
την αληθινή γνώση.
Επιπλέον αναδεικνύεται στον μεγάλο
ταξινομητή. Η μέθοδός του είναι αυτής
της ταξινόμησης βασισμένης στις τάξεις των γενών και των ειδών. Διακρίνει
επίσης τα “φυσικά” από τα “μετά τα φυσικά”, τη φιλοσοφία από την επιστήμη.
Επεξεργάζεται μεθοδικά τους νόμους
της Λογικής, τους κανόνες ορθού συλλογισμού, τη μέθοδο της σκέψης, τον
τρόπο αναζήτησης της αλήθειας. “Όργανο” ονόμασαν οι μεταγενέστεροι τον
κορμό του έργου του Αριστοτέλη σχετικά με τη λογική. Με το έργο του αυτό αρχίζει η ιστορία της λογικής, η οποία εξελισσόμενη στους αιώνες έχει φτάσει
στην εποχή μας στη συμβολική μορφή ή
καλύτερα στη μαθηματική λογική.
Με την κατάλυση της δημοκρατίας των
Ελληνικών πόλεων-κρατών, στην ελληνιστική περίοδο και στην διάρκεια της ρωμαιοκρατίας, η φιλοσοφία ατονεί, αν και
οι σχολές των Επικούρειων, των Στωικών, το Λύκειο, και η Ακαδημία συνεχίζουν να λειτουργούν ώσπου ο Ρωμαίος

αυτοκράτορας Ιουστινιανός τις κλείνει οριστικά.
Η διαδικασία περάσματος από το μύθο
στο λόγο είναι μακραίωνη, ο μύθος συχνά
ενυπάρχει, εμφιλοχωρεί μέσα στο λόγο
όπως και το αντίστροφο: ο λόγος τρυπώνει μέσα στο μύθο, τον απωθεί και τον αναγκάζει βρει καταφύγιο μακρύτερα, ψηλότερα και βαθύτερα, τον αναγκάζει να
αρνείται τον εαυτό του, να μεταμφιέζεται
στον αντίπαλό του. Καθώς όμως δεν τον
καταργεί, αυτός επιστρέφει σε κάθε γύρο
αναμέτρησης μεταλλαγμένος, πιο ισχυρός, πιο λογικός, πιο μύθος μέχρι την επόμενη νίκη του λόγου.
Ισχύει το Χεγκελιανό εξελικτικό σχήμα,
θέση, αντίθεση, σύνθεση. Η επανάληψη
όμως του σχήματος είναι σαν το ποτάμι
του Ηράκλειτου, ποτέ δεν υπάρχει επαναφορά στο ίδιο σημείο. Ισχύει ο μύθος του
Σίσυφου αλλά η κορυφή σε κάθε επανάληψη ψηλώνει έτσι η πορεία είναι σπειροειδώς εξελικτική. Και οπωσδήποτε η
φράση: « δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει το είναι των ανθρώπων αλλά το είναι καθορίζει τη συνείδησή τους» που διατυπώνει ο Μαρξ δηλώνει την αρχική
πηγή προέλευσης του λόγου. Η φιλοσοφία προκύπτει ως κοινωνική αναγκαιότητα και η ελευθερία της είναι η αυτοσυνείδηση του κοινωνικού της ρόλου. Η κοσμοθεωρία είναι κοινωνικά απαραίτητη, γι
αυτό ο Μαρξ ζητά από αυτήν να μην δικαιολογεί την ασχήμια, τις αντινομίες του ισχύοντος κοινωνικού συστήματος, αλλά
να τις αποκαλύπτει και να περιγράφει τις
βασικές γραμμές του μέλλοντος.
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Οι οιμωγές των προσφύγων
που ναυαγούν στη Μεσόγειο θα
μπορούσε να είναι σε μια παράξενη αντιστροφή οι ιαχές του θριαμβεύοντος καπιταλισμού
στην Αφρική. Άλλωστε η Αφρική είναι η τελευταία και μόνη ήπειρος του πλανήτη που απέμεινε προς ανάπτυξη ή καταστροφή για τον ή
ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό. Πραγματικά οι
οικονομικές στατιστικές δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: ο καπιταλισμός αναπτύσσεται
ραγδαία στην Αφρική. Εκεί συρρέουν αμερικάνικα, ευρωπαϊκά, κινέζικα και λοιπά κεφάλαια. Εκεί οι πολυεθνικές. Και βεβαίως οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι ανταγωνισμοί,
οι εμφύλιοι πόλεμοι, οι εθνοκαθάρσεις, οι φυλετικές και θρησκευτικές σφαγές.
Και πώς να αποφύγεις τον πειρασμό να μιλήσεις για τις ΗΠΑ, για την εξέλιξή της σε Αυτοκρατορία του Χάους, για τις επεμβάσεις της
στη Λιβύη, στη Σομαλία, στο Σουδάν σε τόσες
ακόμα Αφρικανικές χώρες μα και στη Συρία,
το Ιράκ, το Κόσσοβο, την Ουκρανία και αλλού.
Παντού όπου επεμβαίνουν πια (μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ) οι ΗΠΑ, προκαλούν χάος,
εμφύλιους πολέμους, οικονομική καταστροφή, πείνα, προσφυγιά, φασισμό στις χριστιανικές χώρες, τζιχαντισμό στις μουσουλμανικές.
Εννοείται πως τις ΗΠΑ συνδράμουν και ακολουθούν στις ενέργειές τους στον έναν ή τον
άλλο βαθμό, ανάλογα με τα συμφέροντά τους,
και οι νατοϊκοί σύμμαχοί τους. Για τις χώρες
της ΕΕ μιλάμε που όπως είπε και η βοηθός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτώρια Νούλαντ: «ποιος τη γ…. την ΕΕ».
Μια σημαντική πτυχή των μεταναστευτικών
ροών προς τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες έχει να κάνει με την κάλυψη του πληθυσμιακού ελλείμματος της Ευρώπης. Κάθε
χρόνο τα τελευταία χρόνια ένα εκατομμύριο
άνθρωποι περίπου προστίθενται στον πληθυσμό της ΕΕ και αυτοί δεν προέρχονται από την
αύξηση των γεννήσεων. Η γεννητικότητα στην
Ευρώπη είναι για πολλά χρόνια κάτω από τα
2,1 παιδιά ανά γυναίκα (που είναι το αριθμητό
όριο αναπλήρωσης των πληθυσμών, το όριο
του σταθερού πληθυσμού). Συγκεκριμένα πριν
την κρίση η ευρωπαϊκή γεννητικότητα ήταν στο
1,6 και λόγω της κρίσης έπεσε πιο χαμηλά.
Εκείνο που αποφεύγουν να αναρωτηθούν
και να εξηγήσουν οι διανοούμενοι απολογητές
του καπιταλισμού είναι τα αίτια της υπογεννητικότητας και της υπογονιμότητας. Κι όμως την
εξαθλίωση του προλεταριάτου την περιέγραφε και την εξηγούσε ο Μαρξ πριν από 150 χρόνια. Στις μέρες μας πτυχή και δείκτης της εξαθλίωσης των εργαζομένων είναι η αδυναμία αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Γιατί η γέν-
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νηση, η ανατροφή, η εκπαίδευση των παιδιών
καθορίζονται από τις ευρύτερες κοινωνικές
συνθήκες και αυτές αναδεικνύουν σε καθοριστική παράμετρο την οικονομία για την απόκτηση παιδιού. Δηλαδή το κόστος ανατροφής
και εκπαίδευσης του παιδιού έχει εκτιναχθεί
σε τέτοια ύψη που δεν αντέχουν τα πορτοφόλια των ανέργων, των μεροκαματιάρηδων και
των μισθοσυντήρητων!
Προκύπτει με αδήριτη λογική αναγκαιότητα: Όταν ο εργαζόμενος αναγκάζεται να πουλήσει την εργατική του δύναμη χαμηλότερα
από την αξία της, όταν δεν παίρνει τόσα χρήματα ή παροχές ώστε να εξασφαλίσει στα παιδιά του τουλάχιστον την ανατροφή, φροντίδα,
περίθαλψη, εκπαίδευση που επιβάλλουν οι
κοινωνικές συνθήκες, όταν, απλουστευτικά
μιλώντας, το κόστος ζωής μιας εργατικής οικογένειας γίνεται μεγαλύτερο από τα έσοδά
της, τότε, η αναπαραγωγή της εργατικής τάξης
είναι ανεπαρκής σε ποσότητα και ποιότητα.
Αλλά και πέρα από τα άτομα και το σύστημα
(ως κράτος, ως επιχειρήσεις, ως αστικό δίκαιο, ως κοινωνικό κράτος κλπ) θεωρεί το κόστος ανατροφής και εκπαίδευσης των νέων ως
μη αποδεκτή δαπάνη! Το λεγόμενο μάλιστα νεοφιλελεύθερο κράτος λέει στους λαούς: ξεχάστε τη δωρεάν εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την περίθαλψη και γενικά ό,τι ξέρατε ως κράτος πρόνοιας. Κάθε τέτοια δαπάνη
βαρύνει επομένως την οικογένεια και το νέο.
Ιδιαίτερα η εκπαίδευση, που απαιτείται να
διαθέτει ένας νέος για να βρει δουλειά, έχει γίνει πολύχρονη, πολυδάπανη και αποκλειστική
ευθύνη του εργαζόμενου. Και όταν μετά από
χρόνια σπουδών, πτυχίων, μάστερ, καταρτίσεων φτάσουν να βρουν δουλειά οι νέες, τότε
τους λένε: «τώρα πρέπει να διαλέξετε ή καριέρα ή παιδιά». «Παγώστε τα ωάριά σας, απελευθερώστε την καριέρα σας» διαφημίζουν
οικονομικά έντυπα, περιοδικά μόδας, περιοδικά λαιφ στάιλ και εταιρείες παροχήςεμπορίου ιατρικών υπηρεσιών. Έτσι η γυναίκα
στο σύγχρονο κόσμο βιώνει τη γυναικεία χειραφέτηση ως απάτη και μπούμερανγκ, ενώ
καλείται να απαντήσει σε ηθικά διλλήματα και
να ανταποκριθεί σε αντικρουόμενους ρόλους.
Ακόμα η σύγχρονη επιχείρηση, ιδιαίτερα
του τομέα της υψηλής τεχνολογίας, απαιτεί

από τον εργαζόμενο αποκλειστική αφοσίωση,
απαιτεί όχι μόνο τη χειρωνακτική του δύναμη
αλλά και την πνευματική. Έτσι η σύγχρονη εργασία προκαλεί στον εργαζόμενο σωματική,
πνευματική και ψυχική καταπόνηση.
(Η εξαρτημένη Ελλάδα με τα μνημόνια της
τρόικας ή των ‘‘γεφυρών των θεσμών’’ λεηλατείται πολλαπλώς από τους ‘‘εταίρους’’ της.
Λεηλασία είναι και η φυγή των νέων της χώρας
για πιο ισχυρές χώρες. Η χώρα χάνει και στερείται πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και τα
χρήματα που έχουν δαπανηθεί για την ανατροφή και την πολύχρονη και πολυδάπανη εκπαίδευσή τους. Από οικονομική οπτική πρόκειται
για κλοπή κεφαλαίου.)
Η γέννηση λοιπόν ενός μωρού δεν είναι πια
φυσική διαδικασία αλλά όλο και πιο συχνά οικονομική – εμπορευματική– ιατρική πράξη, υπακούοντας στους εμπορικούς κανόνες, στο
νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, στο
νόμο του κέρδους. Έτσι βλέπουμε να φυτρώνουν σε φτωχές χώρες ‘‘εργοστάσια μωρών’’,
όπως στη Νιγηρία, όπου έφηβες μένουν έγκλειστες σε ειδικά ιδρύματα-επιχειρήσεις
μέχρι να γεννήσουν τα προς πώληση μωρά. Είναι επίσης γνωστό φαινόμενο η αγοραπωλησία μωρών, η ενοικίαση παρένθετων μητέρων
και άλλες παρόμοιες εμπορικές πράξεις.
Ως συμπέρασμα θα λέγαμε τούτο: ο σύγχρονος αναπτυγμένος, μάλλον γερασμένος,
καπιταλισμός καταστρέφει τη σωματική,
πνευματική, ψυχική και κοινωνική υγεία του
ανθρώπου ως το σημείο να μην μπορεί να αναπαράγει τον πληθυσμό του. Ενώ στις λιγότερο αναπτυγμένες παρατηρείται ένας νεανικός καπιταλισμός που δεν έχει προλάβει ακόμη να προκαλέσει τέτοιες φθορές. Στο βαθμό
όμως που οι χώρες αυτές καπιταλιστικοποιούνται, τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί
προηγουμένως στις πλούσιες χώρες κάνουν
την εμφάνισή τους και σε αυτές. Με τη μετανάστευση από τις φτωχές χώρες προς τις καπιταλιστικά αναπτυγμένες, οι πρώτες χάνουν
ανθρώπους και χρήματα που κερδίζουν οι
δεύτερες, οι οποίες αρνούνται να τα καταβάλουν έχοντας οδηγήσει την αξία της εργατικής δύναμης κάτω από την αξία της. Επίσης
η πίεση σε βάρος της εργασίας αυξάνεται και
διαχέεται παγκόσμια.

γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο

και τα προβλήματα της γλωσσικής διδασκαλίας
 γράφει η Αρετή Σπαχή
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Γλώσσα ως σύστημα «σημείων» επικοινωνίας, δηλ ως σύστημα ηχητικών αρχικά και γραπτών στη συνέχεια συμβόλων της
σκέψης μας, ως «όργανο» της συνεννόησης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας των ανθρώπων, στα πλαίσια του πρωτόγονου
αρχικά κοινοτικού βίου και του ανεπτυγμένου κοινωνικού στη συνέχεια, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις κοινωνικές κατακτήσεις στην
πορεία εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού. Μια κοινωνική κατάκτηση που είναι άρρηκτα δεμένη με την πορεία του εξανθρωπισμού του
είδους μας, αλλά και συνολικότερα με κάθε φάσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε στην ιστορική εξέλιξη, που
-με τη σειρά της- διέπεται από το νόμο της μετάβασης από ένα κατώτερο κοινωνικο-οικονομικό στάδιο σε ένα ανώτερο.
Στη βάση αυτή, γίνεται κατανοητό ότι είναι αδύνατο να μελετήσουμε τη γλώσσα ως ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο, χωρίς να τη
συνδέσουμε με την κοινωνική φύση του ανθρώπου ή καλύτερα με
την πολιτική του φύση, όπως επιτάσσει ο αριστοτελικός όρος «πολιτικό ζώον», όρος που συμπύκνωσε τον 4ο αιώνα όλες τις μέχρι τότε
θεωρητικές προσπάθειες προσδιορισμού της ανθρώπινη οντότητας
και απέδωσε, με τον πιο ορθό διαχρονικά τρόπο, την ανωτερότητά της,
ερμηνεύοντάς την ως έκφραση του πλέγματος των σχέσεων που διαμορφώνονται στο πολιτικό σώμα της κοινωνίας.
Βέβαια η οπτική του αντικειμενικού ιδεαλισμού, την οποία παρακολουθεί η αριστοτελική θεώρηση, ανάγει τη διαμόρφωση της ανθρώπινης φύσης (με όλα τα χαρακτηριστικά της όρθιας στάσης και
του ανεπτυγμένου νευρικού συστήματος) στην «εντελέχεια» που –
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη- διέπει τη φυσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και παράλληλα παραπέμπει την οργάνωση της πολιτικής κοινωνίας της «πόλης» και την εξελικτική διαδικασία της κοινωνικής
ζωής στο «πρώτον κινούν», δηλ σε μια πνευματική δύναμη ανώτερη
που καθορίζει την πορεία εξέλιξης του υλικού κόσμου.
Ωστόσο, η νεότερη επιστημονική έρευνα και –κυρίως- η διαλεκτική θεώρηση του διαχρονικού ζητήματος της κοινωνικής ανθρώπινης φύσης, με την οποία είναι σύμφυτη η γλώσσα, έδειξε άλλο
δρόμο. Εφερε στο ιστορικό προσκήνιο και ανέδειξε τον κυρίαρχο
ρόλο της εργασίας ως καθοριστικού παράγοντα διαμόρφωσης της
γλώσσας και ανάπτυξης του ανθρώπινου εγκεφάλου, οποίος αποτελεί την πιο ανεπτυγμένη μορφή οργάνωσης της ύλης.
Η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης -και ιδιαιτέρα η ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού το 19 αιώνα- έδωσε τις απαντήσεις
στα ερωτήματα που ήδη είχαν απασχολήσει τους αρχαίους φιλοσόφους (από το Δημόκριτο, τον Αριστοτέλη τον Επίκουρο κλπ), αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία της ανθρώπινης εργασίας
και ιδιαίτερα της χρήσης του χεριού στη διαμόρφωση του γλωσσικού κώδικα. Γιατί η εργασία ως διαδικασία ανταλλαγής της ύλης
ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, δηλ ως σκόπιμη, συνειδητή
ανθρώπινη δραστηριότητα που απέβλεπε στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και στη διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών επιβίωσης των πρώτων ανθρώπων , απαιτούσε και προϋπόθετε αρχικά τη συμ-βίωση και τη συν-εννόηση τους, δηλ τη συμπόρευσή τους σε μια αγωνιώδη προσπάθεια κίνησης των χεριών,
με βάση τον αδυσώπητο νόμο της Ανάγκης και όχι με βάση την επιταγή του ενστίκτου.

Αυτή ακριβώς η σκόπιμη προσπάθεια υπέρβασης της τυποποιημένης, ενστικτώδους σωματικής κίνησης του ζώου σηματοδοτεί την
απαρχή της ευέλικτης κίνησης του χεριού, με στόχο την κατασκευή
την πρώτων εργαλείων που ήταν τα αναγκαία τεχνικά μέσα για την
παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και την αξιοποίηση των φυσικών
στοιχείων, για τη διασφάλιση της τροφής και την προστασία από τις
πολλαπλές απειλές. Μια τέτοια όμως πρακτική δραστηριότητα παραπέμπει στη δημιουργική φύση του ανθρώπου, δηλ στο έργο του
δήμου, του συνόλου που στην πράξη διαμορφώνει κανόνες γλωσσικής συνεννόησης. Αυτοί οι γλωσσικοί κανόνες υπερβαίνουν τη σημειωτική του ζώου και καταργούν το άναρθρο της κραυγής του. Έτσι,
σταδιακά διαμορφώνονται τα πρώτα φωνητικά όργανα του εξελισσόμενου ανθρώπινου είδους, ο οποίος «αρθρώνει λόγο», δηλ παράγει τις πρώτες λέξεις, για να ονομάσει αρχικά τα αναγκαία αντικείμενα και στη συνέχεια να ορίσει το πλαίσιο της συνύπαρξής του με
τους άλλους, αλλά και παράλληλα να προσδιορίσει τη φυσική και κοιτεύχος 121 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 55
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νωνική πραγματικότητα, στα πλαίσια της οποίας διαμορφώνεται, όντας σε μια σταθερή σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον.
Είναι βέβαια προφανές ότι η ευελιξία του χεριού που είναι όργανο εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα παράγωγό της, συμπορεύεται με
την όρθια στάση του οργανισμού και με την ανάπτυξη των φωνητικών
και των αισθητηρίων οργάνων και αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της
παραγωγής της σκέψης, δηλ της διαμόρφωσης του λογικού, που
σταδιακά αποτυπώνεται και βιολογικά στο διευρυμένο εγκέφαλο.
Ετσι, η πρώτη ανθρώπινη κοινότητα– απολαμβάνοντας ήδη την ασφάλεια που παρείχε η χρήση της φωτιάς και βαδίζοντας τον τραχύ
και ανηφορικό δρόμο της δημιουργίας των μέσων της επιβίωσής τηςανοίγει το κοινωνικό της κεφάλαιο, μέσα από την πρώτη πνευματική κατάκτησή της που είναι η άρθρωση των λέξεων, η απαρχή δηλ
της δημιουργίας της γλώσσας ως κοινού για όλα τα μέλη του πρωτόγονου κοινοτικού σώματος κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης.
Η μετάβαση λοιπόν από την αγελαία κατάσταση του ζώου στην
πρωτόγονη κοινοτική ζωή εδραιώνεται στη συνειδητή δραστηριότητα του ανθρώπου, στη συνε-ργασία, την κοινή πράξη, που με τη
σειρά της κατοχυρώνεται μόνο μέσα από την ανάπτυξη ενός συστήματος «σημείων» επικοινωνίας, λέξεων, ηχητικών συμβόλων, το οποίο καθρεπτίζει μια νοητική κίνηση ανώτερη, υπαγορευμένη από την
ανάγκη και αντίστοιχη του επιπέδου εξέλιξης των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.
Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι η επισήμανση ότι ο έναρθρος λόγος αποτελεί το τεκμήριο της ανωτερότητας του είδους μας, διαπιστώνεται ήδη από τους αρχαίους φιλοσόφους. Χαρακτηριστικό είναι
το παράδειγμα του Πρωταγόρα (Πρωταγόρας του Πλατωνα: « φωνήν
και ονόματα ταχύ διηρθρώσατο τη τέχνη..»), ο οποίος αναφέρεται
στην τέχνη, δηλ στη διαδικασία, τη δραστηριότητα που μετατρέπει
τη φυσική δυνατότητα σε ικανότητα, όμως θα περάσουν πολλοί αιώνες προβληματισμού μέχρι να ερμηνευτούν οι όροι και οι συνθήκες
παραγωγής των λέξεων, δηλ τα αίτια της χρήσης τους και να αποκρυσταλλωθεί η επιστημονική θέση για την πρωταρχική σημασία της
πράξης των χεριών στη νοητική κίνηση του ανθρώπου και τη συνακόλουθη γλωσσική του λειτουργία. Στους αιώνες αυτούς που ακολούθησαν από την αρχαιότητα μέχρι το 19ο, καθοριστική είναι η συμβολή του Ντεκάρτ και του Καντ, ο οποίοι με τη σειρά τους θα επιβεβαιώσουν την ίδια ιστορική αλήθεια: ότι η διαφοροποίηση, δηλ η λογική
φύση του ανθρώπου επιβεβαιώνεται στον αρθρωμένο λόγο του, μένοντας όμως και αυτοί στο τεκμήριο της πνευματικής ανωτερότητας
που είναι η γλώσσα, χωρίς την απαιτούμενη σύνδεσή της με την ανθρώπινη δράση.
Η θεωρητική ερμηνεία όμως που αποδεικνύει την άρρηκτη σχέση γλώσσας-εργασίας, η οποία αιτιολογεί την παραγωγή των λέξεων ως έκφραση της ανάγκης των ανθρώπινων για κοινή δράση, με
στόχο τη συλλογική ωφέλεια τους, ανήκει στο θεμελιωτή και βασικότερο εκπρόσωπο του διαλεκτικού υλισμού, Engels, του οποίου η
θέση αποτελεί πια παραδεδεγμένη αλήθεια στην εποχή μας . Ο Ενγκελς (στα έργα του…..), βοηθούμενος από τις έρευνες του Μόργκαν
και του Δαρβίνου, ερμηνεύει τη λογική φύση και επομένως τη γλωσσική λειτουργία του ανθρώπου, αναφερόμενος στη χρήση του χεριού στη διαδικασία της εργασίας, την οποία ορίζει ως συνειδητή και
ωφέλιμη ανθρώπινη δραστηριότητα. Μάλιστα σήμερα η ιστορική αλήθεια για την κατάκτηση του λόγου- ο οποίος νοείται ως αδιάρρηκτη
ενότητα σκέψης και γλώσσας- συμπυκνώνεται στη θέση ότι τα «χέρια μας είναι η βάση του λόγου μας».
Στη βάση αυτή, γίνεται προφανές ότι είναι αδύνατη η ερμηνεία της
γλώσσας ως συστήματος συμβόλων επικοινωνίας που αποτυπώνει
την ανθρώπινη σκέψη και δείχνει την πορεία της κοινωνικής εξέλιξής,
χωρίς την αναγωγή στην αναγκαιότητα της συν-ύπαρξης και της από
κοινού δράσης των πρώτων ανθρώπων, χωρίς δηλ τη θεώρηση του ορ-
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γάνου του χεριού ως κινητήριας δύναμης στην πορεία εξέλιξης του
πολιτισμού.
Με βάση αυτές τις παραδοχές, γίνεται προφανές ότι η γλώσσα γεννιέται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται μόνο στα πλαίσια της κοινωνίας ως έκφραση της κινητήριας δύναμης της ανάγκης και λειτουργεί ως κοινό σύστημα επικοινωνίας και ως ζωντανός οργανισμός
συλλογικής έκφρασης.Για το λόγο αυτό, είναι αδύνατη έξω από τα
όριά της κοινωνικής ζωής.
Η γλώσσα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις, ένα κοινωνικό φαινόμενο που αντανακλά όχι μόνο τις εξελίξεις στο οικονομικό σύστημα και στο εποικοδόμημα της κοινωνίας μιας
συγκεκριμένης εποχής, αλλά όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας σε κάθε στάδιο,είτε αυτή αναφέρεται στη βάση, είτε στο εποικοδόμημα. Ετσι, η γλώσσα ως ζωντανός οργανισμός και εξελισσόμενο σύστημα επικοινωνίας και συνεννόησης όλων των μελών του κοινωνικού σώματος έχει τη δύναμη να παρακολουθεί και να αντανακλά
την πορεία μετάβασης από την πρωτόγονη κοινότητα του γένους, της
φυλής στα μεταγενέστερα και ανώτερα στάδια της δουλοχτησίας, της
φεουδαρχίας και του καπιταλισμού.
Η ευρύτητα του φάσματος της αναφοράς της γλώσσας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητά
της να αφομοιώνει δημιουργικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του νέου
κοινωνικού περάσματος, διατηρώντας όμως στο λεξιλογικό της πλούτο και στη συνατκτικο-γραμματική δομή της τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά (δηλ τις ρίζες των λέξεων, τις συντάξεις των ρημάτων κλπ)
όλων των ιστορικών σταδίων κατά τη μετατροπή της από γλώσσα γένους και φυλής σε γλώσσα λαού και έθνους, επιβεβαιώνουν ότι βασικός νόμος ανάπτυξής της είναι η αφαιρετική της λειτουργία.
Αυτή η αφαιρετική της λειτουργία της επιτρέπει να κρατεί γερά τις
ρίζες στο παρελθόν, ενώ η εξελικτική της δύναμη της επιτρέπει να
αφομοιώνει δημιουργικά τα νέα στοιχεία του ανώτερου κοινωνικού
σταδίου, όπως διαμορφώνονται στο επίπεδο της οικονομικής βάσης.
Γιατί η γλώσσα αντανακλά απευθείας ως ευαίσθητος δέκτης κάθε παραγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα, αποτυπώνει κάθε κίνηση και
αλλαγή στο χώρο των ιδεών, αγκαλιάζοντας όλα το φάσμα της πνευματικής δημιουργίας που συνιστά το εποικοδόμημα κάθε εποχής, είτε
αυτό αναφέρεται στην επιστήμη, την ιδεολογία, τις επικρατούσες αντιλήψεις, πεποιθήσεις, είτε αφορά τους αντίστοιχους θεσμούς. Με αυτήν την έννοια, η γλώσσα ως αντανάκλση όλου του φάσματος της ανθρώπινης δραστηριότητας σε κάθε ιστορικό στάδιο και ως κοινό εργαλείο συνεννόησης και επικοινωνίας των μελών του κοινωνικού
σώματος, είναι αδιάψευστο τεκμήριο του επιπέδου της οικονομικοκοινωνικής και πνευματικής εξέλιξης κάθε εποχής, δηλ της ιστορικής αλήθειας που διαμορφώνεται σε κάθε στάδιο .Ως τέτοιο κοινωνικό φαινόμενο η γλώσσα αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο, που πρέπει να διδάσκεται στην εκπαίδευση, με τους απαιτούμενους όρους του σεβασμού των νόμων της ανάπτυξής της.
Ωστόσο, η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία επιβεβαιώνει το αντίθετο. Αρνείται την επιστημονική αλήθεια για το χαρακτήρα της
γλώσσας ως ζωντανού μηχανισμού επικοινωνίας, που παρακολουθεί και αφομοιώνει δημιουργικά τα χαρακτηριστικά των ιστορικών
σταδίων εξέλιξης ενός λαού και καθρεπτίζει τα γνωρίσματα του
κάθε νέου περάσματος με τρόπο ευθύ και άμεσο. Αρνείται να ερμηνεύσει τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο, με ιστορικές καταβολές και εξελικτική δύναμη, όπως πεισματικά αρνείται να διδάξει στο
νέο, αναπτυσσόμενο άνθρωπο τους βασικούς νόμους της μορφολογίας, της σύνταξης και της σημασιολογίας που αποτελούν τα θεμέλια
της κατανόησης της γλώσσας.
Συγκεκριμένα, η γλωσσική διδασκαλία, είτε αφορά το Γυμνάσιο,
είτε το Λύκειο, είτε αναφέρεται στην αρχαία, είτε στη νέα ελληνική,
έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αποσπασματικής και ασύνδετης πλη-

της ιστορικής του διαδρομής-διδασκαλία που είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος για την κατανόηση αρχικά του μηχανισμού της γλώσσας ως
ζωντανού οργάνου έκφρασης του κοινωνικού σώματος που αποτυπώνει όλη τη σφαίρα της κοινωνικής δημιουργίας σε μια συγκεκριμένη φάση -απουσιάζει από το πρόγραμμα σπουδών. Ετσι, αποσπασματικά και ασύνδετα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους γλωσσικούς τύπους της κλασικής αρχαιότητας, των ελληνιστικών χρόνων και
των πατερικών κειμένων στο Γυμνάσιο, όντας μέσα σε ένα πέλαγος
ακατάληπτων πληροφοριών, με αποτέλεσμα να εξωθούνται στην αποστήθιση και την παπαγαλία ή την απόρριψη όχι μόνο του μοντέλου της διδασκαλίας, αλλά και της αξίας συνολικά της μελέτης του
λόγου στα παλιότερα στάδια.
Και είναι προφανές ότι αυτό πρόγραμμα σπουδών της γλώσσας,
στην ουσία,στοχεύει στην καλλιέργεια ενός τέτοιου αισθήματος αποστροφής στους μαθητές, αφού οι ιθύνοντες του ΥΠΕΠθ γνωρίζουν καλά ότι η έλλειψη ιστορικού πλαισίου διδασκαλίας του γραπτού λόγου αναγκαστικά οδηγεί στην αποσύνδεση της γλώσσας από
την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα και επομένως στην απουσία των αναγκαίων κινήτρων κίνησης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, μάθησης και δημιουργικής αφομοίωσης της ιστορίας
του πολιτισμού τους. Γιατί πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη της εξέλιξης της γλώσσας ενός λαού αναγκαστικά συμπορεύεται και με τη
μελέτη της ιστορικο-κοινωνικής εξέλιξης, δηλ με τη γνώση των
σταδίων ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και του χαρακτήρα των συνακόλουθων παραγωγικών σχέσεων, πάνω στο τοπίο των
οποίων διαμορφώθηκαν ιστορικά τα κοινωνικά συστήματα και πρόκειται να διαμορφωθούν στο μέλλον.
Με αυτήν την έννοια, η γνώση της ιστορικής εξέλιξης της γλώσσας δεν αφορά μόνο τους ειδικούς επιστήμονες, γλωσσολόγους και
φιλολόγους και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο των γλωσσικών
μαθημάτων. Γιατί μια τέτοια γνώση παρέχει τα εφόδια για την αφομοίωση όλου του φάσματος της κοινωνικής δημιουργίας από την πρωτόγονη μέχρι τη σύγχρονη κοινωνία, είτε αυτή αφορά την υλική παραγωγή και την τεχνική ανάπτυξη, είτε τη φιλοσοφική σκέψη και τον επιστημονικό λογισμό, είτε την ιδεολογία και την καλλιτεχνική δημιουργία σε κάθε έκφρασή της. Το μέσο, το διαβατήριο για την κατανόηση κάθε εποχής και του πολιτισμού της είναι οι γραπτές πηγές,
δηλ τα φιλοσοφικά, ποιητικά, ιστορικά, επιστημονικά κείμενα, των
οποίων τα νοήματα κατανοούνται μόνο μέσω της γνώσης του εργαλείου της έκφρασής του, δηλ της γλώσσας τους. Συνεπώς, η γνώση
του λεκτικού πλούτου της γλώσσας, των μορφο-συντακτικών της
κανόνων, της σηματοδότησης των λέξεων και του εμπλουτισμού
των σημασιών τους ή της αλλαγής της σημασίας τους, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ανάγει το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας σε κινητήρια δύναμη παιδείας, έτσι ώστε να μας υποχρεώνει
να συνδέουμε το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας με όλο το φάσμα των μορφωτικών αξιώσεων της νεολαίας. Για το λόγο αυτό, το
περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας της γλώσσας δε συνιστά τοπίο προνομιακής ενασχόλησης αποκλειστικά των φιλολόγων, αλλά
αντιθέτως αφορά και πρέπει να αφορά όλες τις ειδικότητες στην εκπαίδευση, αφού η γνώση της γλώσσας και η συναφής καλλιέργεια
του γλωσσικού οργάνου είναι το μέσο για την κατανόηση και αφομοίωση όλων των θεωρητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών
κατακτήσεων στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Ωστόσο, αυτή την επιστημονική και ιστορική αλήθεια δε θέλει να
παρακολουθήσει η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική, που εστιάζει στη φορμαλιστική και την αποσπασματική διδασκαλία της
γλώσσας, επιλέγοντας φιλοσοφικά, ποιητικά και ιστορικά κείμενα, ασύνδετα με το κοινωνικό τους πλαίσιο, με τις ιστορικές συνθήκες παραγωγής τους. Στη βάση αυτή, η επιλογή π.χ κάποιων κεφαλαίων της
Πλατωνικής Πολιτείας, χωρίς την αντίστοιχη και δεδομένη αντιπαρά-

απόψεις

ροφορίας, που στέκει μετέωρη, καταναγκαστική και εν τέλει μη αφομοιώσιμη. Γιατί, ο μαθητής/τρια εξαναγκάζεται να μαθαίνει π.χ τύπους της μορφολογίας(πνεύματα, τονισμούς, καταλήξεις κλπ), χωρίς
ποτέ να του εξηγηθεί πώς και γιατί παίρνουν πνεύματα οι λέξεις, ποια
σύμφωνα και γιατί αποδόθηκαν συμβολικά με τα πνεύματα ή ποια απουσία συμφώνων αποτυπώθηκε με αυτά. Δε γνωρίζει ποιους ήχους
καθρεπτίζει η οπτική εικόνα των γραμμάτων, ποια η σύνδεση της οξείας με τον τρόπο και το χρόνο εκφοράς της συλλαβής και ποια της
περισπωμένης κλπ. Απουσιάζουν δηλαδή τα θεμελιώδη μαθήματα
κατανόησης των λεκτικών συμβόλων, ηχητικών και γραπτών, που θα
επιτρέψουν αρχικά την πρόσβαση στον τύπο και στη συνέχεια στον
κανόνα οργάνωσης και στο νόημα των λέξεων του αρχαίου σταδίου
της γλωσσικής έκφρασης. Γι’ αυτό, η διδασκαλία των αρχαίων, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα του Γυμνασίου και, λογικά,θα έπρεπε να διευκολύνει την κατανόηση των αρχαίων, ιστορικών, φιλοσοφικών και ρητορικών κειμένων που διδάσκονται στο Λύκειο(από το Ξενοφώντα, το
Θουκυδίδη, τον Πλατωνα, τον Αριστοτέλη, τον Ισοκράτη και το Λυσία
κλπ), στην πραγματικότητα, δημιουργεί ένα αρνητικό δεδομένο αποστροφής στον αρχαίο λόγο και απόρριψής του ως ακατάληπτου, δυσνόητου .Μένουν δηλ αναπάντητα τα θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν στους κανόνες της μορφολογίας της γλώσσας, στη σύνδεση των
λέξεων για την παραγωγή νοημάτων. Επομένως, δε διδάσκονται οι θεμελιώδεις νόμοι διαμόρφωσης και οργάνωσης του λόγου, όπως διαλεκτικά πρέπει να εξετάζονται από τους αντίστοιχους κλάδους της ιστορικής, συγκριτικής γλωσσολογίας, της φωνολογία και της σημασιολογίας. Και είναι προφανές ότι αναφερόμαστε στην εκλαϊκευση των
βασικών επιστημονικών νόμων .Γιατί η Β/θμια εκπαίδευση υπηρετεί
ακριβώς αυτό το σκοπό : να μυήσει το νέο στις βασικές επιστημονικές κατακτήσεις και να τον εξοπλίσει με ένα βασικό κεφάλαιο γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις θεμελιώδεις κατακτήσεις κάθε εποχής και να έχει συνείδηση της ιστορικής πορείας της
ανθρωπότητας ως την εποχή του.
Παρά ταύτα, απουσιάζει εντελώς από το μάθημα της γλωσσικής
διδασκαλίας η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ των γλωσσικών σταδίων, δηλ η
μετάβαση από τη γλώσσα των γεωμετρικών χρόνων, στην κλασσική,
την ελληνιστική, τη βυζαντινή, τη ρωμέϊκη της οθωμανικής κατοχής.
Δε διδάσκεται επίσης η γλωσσική διαμάχη κατά την προεπαναστατική περίοδο του 21(την επονομαζόμενη και περίοδο Νεοελληνικού
Διαφωτισμού), δε θίγεται το δημοκρατικό κίνημα του δημοτικισμού
και η διαπάλη του με τους γλωσσαμύντορες της αρχαϊκής και της
καθαρεύουσας, δε διδάσκεται δηλ μια ιστορική περίοδος που σηματοδότησε την έναρξη του νεότερου εθνικού βίου και έφτασε μέχρι τη μεταπολίτευση, γιατί στόχος είναι η απόκρυψη της ιστορικής
αλήθειας ότι η γλώσσα είναι ζωντανός όργανο επικοινωνίας, διαμορφώνεται από το λαό και αντανακλά τις κατακτήσεις τους σε όλο το φάσμα της δράσης του και ως τέτοιο όργανο δεν κατασκευάζεται, δεν τυποποιείται, δεν επιβάλλεται .
Η διδασκαλία δηλαδή του γραπτού λόγου, στην ιστορική του εξέλιξη ως αδιάψευστου τεκμηρίου της έκφρασης του λαού στα στάδια
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θεση με τη φιλοσοφική οπτική των Σοφιστών στο επίπεδο της γνωσιοθεωρίας, χωρίς την αναγκαία αναφορά στην αναίρεση της θεωρίας
«του κόσμου των ιδεών» από τον Αριστοτέλη, όχι μόνο δεν ευνοεί τους
μαθητές να αντιληφθούν τα νοήματα και τις θέσεις των φιλοσόφων,
αλλά επιπλέον τους αποκρύπτει ιστορικές αλήθειες σχετικά με τη
σύγκρουση των φιλοσοφικών σχολών στο θέμα της ερμηνείας της
ίδιας της γλώσσας και ιδιαιτέρα στον τρόπο παραγωγής των αφηρημένων εννοιών. Ετσι, μια τέτοια διδασκαλία απέχει πολύ από το
νόημα που εκφράζει η λέξη, αφού αποκόπτει τα κείμενα από το ευρύτερο φιλοσοφικό και κοινωνικό πλαίσιο που τα ορίζει, έτσι ώστε
όχι μόνο να φαντάζουν δυσνόητα και ακατάληπτα, αλλά επιπλέον να
πολλαπλασιάζουν το άγχος .Γιατί οι μαθητές μας καλούνται ακριβώς
πάνω σε αυτό το αποσπασματικό υλικό της φιλοσοφικής σκέψης να
εξεταστούν για την εισαγωγή στην Γ/θμια, ‘όντας μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφοριών ασύνδετων.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε θετική παρένθεση τη διδασκαλία της τραγωδίας στη Β του Λυκείου, αν βέβαια υπήρχαν οι προϋποθέσεις κατανόησης των λέξεων και αφομοίωσης των νοημάτων και αν συνοδευόταν η διδασκαλία με το απαιτούμενο θεατρικό μάθημα θεατρικής αγωγής.Λείπουν όμως όλες αυτές οι προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα και αυτό το γλωσσικό μάθημα εν πολλοίς να τυποποιείται, αφού ο χρόνος και η ένταση της διδασκαλίας δεν επιτρέπει
την ανάδειξη της ιστορικότητας της γλώσσας(με την ενδελεχή μελέτη του
λεξιλογίου του έργου που δείχνει τη ρίζα αρκετών λέξεων της νεοελληνικής), αλλά και τη συγκριτική μελέτη των χαρακτηριστικών των ιστορικών σταδίων, του δουλοκτητικού και σύγχρονου.
Παράλληλα, το μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας της Νεοελληνικής γλώσσας ορθώνει απαιτήσεις πύκνωσης νοημάτων και απόδοσης αφηρημένων εννοιών, ιδιαίτερα στη Γ Λυκείου, που δε μπορούν να θεμελιωθούν στην παρεχόμενη γνώση, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα που απογυμνώνει το μαθητή από τη θεωρητική γνώση και γλωσσική παιδεία να γίνεται στη συνέχεια ο τιμητής του(!), αξιολογώντας τον με τα αυστηρά κριτήρια του επιστημονικού λόγου
που δε δίδαξε και της θεωρητικής παιδείας που δεν παρείχε. Πρόκειται δηλ για μια εκπαιδευτική πολιτική που συνειδητά επιδιώκει τον
αποπροσανατολισμό της συνείδησης των νέων, με το ασύνδετο των
παρεχόμενων πληροφοριών, έτσι ώστε το σχολείο ως ιδεολογικός
μηχανισμός να υπηρετεί πιστά τα αιτήματα της κυρίαρχης ιδεολογίας που με τη σειρά της εστιάζει στην αφομοίωση της ιδεαλιστικής οπτικής και στην αποσύνδεση της ανθρώπινης, δηλ κοινωνικής
πράξης από το λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, χειραγωγείται εύκολα ο
νέος και διαμορφώνονται συνολικότερα στην κοινωνία οι συνθήκες
εύκολης και άκριτης αποδοχής όλων των αντιεπιστημονικών και αντιδραστικών θεωριών που κυριαρχούν στις μέρες μας.
Σε γενικές γραμμές, με τη σημερινή γλωσσική διδασκαλία διασπάται η άρρηκτη εσωτερική ενότητα σκέψης-γλώσσας, αναιρείται η επιστημονικά θεμελιωμένη αρχή ότι ο άνθρωπος σκέπτεται με τις λέξεις,
ότι δηλ οι έναρθροι ήχοι είναι νοήματα που αποτυπώνουν μια σύνθετη νοητική λειτουργία και καθρεπτίζουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό
στάδιο της ανάπτυξης της ανθρώπινης νόησης. Καλλιεργείται δηλαδή
τεχνηέντως και μεθοδικά, μέσω των προγραμμάτων της γλωσσικής διδασκαλίας, το αίσθημα της αποξένωσης του νέου από την ίδια τη γλώσσα του, την οποία αντιμετωπίζει ως «δοσμένο σύστημα λέξεων» έξω
από τις ανάγκες και τα αιτήματά του, έξω από τις ίδιες τις δυνατότητές
του για διεκδίκηση, κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου.
Συνολικά, το μάθημα της γλωσσικής αγωγής στο σημερινό σχολείο αποτρέπει τους νέους από την κατάκτηση εκείνου του εποικοδομητικού χαρακτήρα της σκέψης, ο οποίος οδηγεί στη σφαιρική αντιμετώπιση και ουσιαστική ερμηνεία όλων των ζητημάτων που αφορούν στο φυσικό και κοινωνικό κόσμο, στα φαινόμενα, τους νόμους
και τις νομοτέλειές τους. Με αυτήν την έννοια, οι συνέπειες του απο-
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προσανατολιστικού χαρακτήρα της επιβαλλόμενης από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις γλωσσικής διδασκαλίας δεν περιορίζονται μόνο σε όσα,
πολύ συνοπτικά και αφαιρετικά, για λόγους οικονομίας, αποτυπώνουμε σε αυτήν την τοποθέτηση.
Απεναντίας, οι συνέπειες αυτές αφορούν το συνολικότερο τοπίο της
σκέψης, της γλωσσικής και πολιτιστικής έκφρασης, της κοινωνικής
δράσης και της αναζήτησης των νέων. Γιατί η διδασκαλία του λόγου
είναι, ουσιαστικά, η διδασκαλία του παραγωγικού και εποικοδομητικού τρόπου σκέψης, ο οποίος μαθαίνει το νέο να ερευνά τα φυσικά
και κοινωνικά φαινόμενα, να θέτει ερωτήματα για τη φύση και τη λειτουργία τους, να αναζητεί τις εσωτερικές τους σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους στη διαδικασία της αδιάλειπτης κίνησης που διέπει το φυσικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι η διδασκαλία που τον
μαθαίνει να γίνεται πραγματικό υποκείμενο της γνώσης, να αρνείται και να αποστρέφεται την τυποποιημένη και αποσπασματική
πληροφορία. Είναι αυτή που τον μαθαίνει να διεκδικεί εκείνη τη νοητική κατάκτηση, η οποία του επιτρέπει να κατανοεί τους γενικούς νόμους της κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, να οριοθετείται στο ιστορικο- κοινωνικό πλαίσιο που ζει, να ανακαλύπτει και να ερμηνεύει τον αντιθετικό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων της εποχής
του. Είναι πάλι εκείνη που τον εξοπλίζει με τα αναγκαία νοητικά εργαλεία, τα οποία του δίδουν τη δυνατότητα να κατανοεί τις αντιφάσεις του κοινωνικού συστήματος και παράλληλα να δρα ως κοινωνικός άνθρωπος που έχει συνείδηση του ιστορικού φορτίου του πολιτισμού του και των κοινωνικών αναγκαιοτήτων της εποχής του.
Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο της κατακερματισμένης και ασύνδετης πληροφορίας, της αποσπασματικής γνώσης, της επιφανειακής προσέγγισης όλων των φαινομένων, είναι προφανές ότι όχι μόνο
δεν αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις, που παρακολουθεί και αντανακλά τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης, αλλά αντιθέτως επιβάλλει τη γλωσσική διδασκαλία της αποστήθισης που υπνωτίζει το νου και την
ψυχή του νέου και επιτάσσει την αποσύνδεση από τη ζωντανή κοινωνική πραγματικότητα, της οποίας καλός και ευαίσθητος δέκτης
είναι πάντα ο γεμάτος ανησυχίες νέος άνθρωπος.
Το αρνητικό αυτό μοντέλο διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων, που κατακερματίζει αντί να ενώνει σε ένα σώμα τις επιμέρους
μορφωτικές κατακτήσεις, που συσκοτίζει αντί φωτίζει το δρόμο
για τη γνώση της αντικειμενικής αλήθειας, οφείλουμε όλοι οι δάσκαλοι – που θέλουμε να υπηρετούμε την επιστημονική γνώση και
το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, απαρέγκλιτα και αταλάντευτα να αντιστρατευόμαστε. Γιατί αποστολή του δασκάλου και παιδαγωγού που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διδασκαλίας της
γλώσσας είναι πρώτα και κύρια να καταστήσει τους νέους ικανούς
να ακούν και να βλέπουν τις λέξεις ως ηχητικές και οπτικές εικόνες των σκέψεων, ως αγωγούς νοημάτων που παράγονται μέσα από
την αδιάλειπτη συλλογική προσπάθεια κατάκτησης της κρυμμένης
πίσω από τα φαινόμενα αλήθειας .Να αντιμετωπίζουν τον λόγο ως
ενότητα σκέψης και πράξης, ως έκφραση της συλλογικής πείρας
της κοινωνίας που κατακτήθηκε ιστορικά, αλλά και να μελετούν, να
ζουν και, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως ζωντανό οργανισμό που
εξελίσσεται διαρκώς, ανανεώνοντας το βασικό γλωσσικό του κεφάλαιο, ανασηματοδοτώντας το παλιό με νέες σημασίες ή και παράγοντας νέες λέξεις, για να εκφράσει τη νέα οικονομικο-κοινωνική και
πολιτισμική πραγματικότητα.
Αυτήν την αποστολή θέλουμε να προασπιστούμε, αυτό το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο επιθυμούμε να ασκούμε και γι΄αυτό,πρώτα
και κύρια, διαλέγουμε το χώρο του διαλόγου και του κοινού προβληματισμού.
Η εισήγηση έγινε σε εκδήλωση της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου

Το φάντασμα του Χερούτ:
Ο Αϊνστάιν για το Ισραήλ, πριν από 70 χρόνια
ρεί κανείς να σοκαριστεί που οι Ισραηλινοί
σκοπευτές που πυροβολούν νεαρούς Παλαιστινίους πανηγυρίζουν στην κάμερα καθώς πετυχαίνουν το στόχο τους.
Αυτός ο -κατεξοχήν φασιστικός- λόγος, δεν
είναι σε καμιά περίπτωση μια περιθωριακή
αφήγηση στην ισραηλινή κοινωνία.
Η συμμαχία του Νετανιάχου βρίθει ηθικά μη
αποδεκτών χαρακτήρων. Η ισραηλινή πολιτικός
Αγιελέτ Σακέντ έχει συχνά ζητήσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνιοι “είναι όλοι
εχθρικοί μαχητές και το αίμα τους βάφει τα χέρια τους”, έγραψε στο Facebook το 2015. “Τώρα
αυτό ισχύει επίσης για τις μητέρες των μαρτύρων (...) Θα πρέπει να καταστραφούν, όπως και
τα φυσικά σπίτια μέσα στα οποία έθρεψαν τα φίδια. Διαφορετικά, περισσότερα μικρά φίδια θα
ανατραφούν εκεί μέσα”.
Λίγους μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης, ο Νετανιάχου, το Δεκέμβρη του 2015, τη
διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης. Η Σακέντ ανήκει
στο Κόμμα Εβραϊκή Πατρίδα του Ναφτάλι Μπένετ. Ο τελευταίος είναι υπουργός Παιδείας και
γνωστός για ανάλογες βίαιες δηλώσεις. Ήταν
ένας από τους πρώτους πολιτικούς που βγήκαν
να υπερασπιστούν τους ισραηλινούς στρατιώτες
που κατηγορούνταν για παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη μεθόριο της Γάζας. Ακολούθησαν και άλλοι κορυφαίοι ισραηλινοί πολιτικοί.
Στις 19 Απριλίου το Ισραήλ γιόρτασε την ανεξαρτησία του. “Η Ναζιστική και Φασιστική” λογική που καθόρισε το Χερούτ το 1948, τώρα καθορίζει την πιο ισχυρή άρχουσα τάξη στο Ισραήλ. Οι ηγέτες του Ισραήλ μιλούν ανοικτά για γενοκτονία και δολοφονία, ωστόσο γιορτάζουν και
προβάλλουν το Ισραήλ ως είδωλο πολιτισμού,
δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ακόμα και οι πολιτισμικοί Σιωνιστές θα είχαν
τρομοκρατηθεί από το πλάσμα στο οποίο έχει
μετατραπεί το πολυαγαπημένο τους Ισραήλ εφτά
δεκαετίες μετά τη γέννησή του.
Φυσικά, ο Παλαιστινιακός λαός εξακολουθεί
να μάχεται για τη γη, την ταυτότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ είναι το
ίδιο το Ισραήλ. Η χώρα δεν κατάφερε να διαχωριστεί από τη βίαιη πολιτική και ιδεολογία του
παρελθόντος της. Αντίθετα, ο ιδεολογικός διάλογος στο Ισραήλ έχει εδραιωθεί υπέρ της συνεχιζόμενης βίας, του ρατσισμού και του απαρτχάιντ. Στην υποτιθέμενη “μοναδική δημοκρατία
στη Μέση Ανατολή”, το περιθώριο κριτικής είναι πολύ περιορισμένο.
Είναι οι φιγούρες των Νετανιάχου, Λίμπερμαν, Μπένετ και Σακέντ που εκπροσωπούν σήμερα το σύγχρονο Ισραήλ και πίσω απ’ αυτούς
μια μαζική εκλογική περιφέρεια δεξιών θρήσκων και υπερ-εθνικιστών, που έχουν μικρή

α

εκτίμηση
για τους Παλαιστινίους,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές
δίκαιο και τέτοιες φαινομενικά επιπόλαιες αξίες όπως η ειρήνη και η δικαιοσύνη.
Το 1938 ο Αϊνστάιν είχε αντιταχθεί στην ίδια
την ιδέα πίσω από τη δημιουργία του Ισραήλ.
Έρχεται σε αντίθεση “με τη θεμελιώδη φύση του
Ιουδαϊσμού” είχε δηλώσει. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1946, υποστήριξε μπροστά στην ΑγγλοΑμερικανική Επιτροπή Έρευνας για το Παλαιστινιακό Ζήτημα: “δεν μπορώ να καταλάβω για
ποιό λόγο (εννοώντας το Ισραήλ) χρειάζεται ...
πιστεύω ότι είναι κακό”.
Περιττό να ειπωθεί ότι αν ο Αϊνστάιν ζούσε
σήμερα θα είχε ενταχθεί στο Κίνημα BDS (Μποϊκοτάζ, Αποεπένδυση και Κυρώσεις), που έχει
στόχο να καταστήσει το Ισραήλ υπόλογο για τις
βίαιες και παράνομες ενέργειές του εναντίον
των Παλαιστινίων. Το ίδιο αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα είχε στιγματιστεί ως αντιΣημίτης ή ως
“Εβραίος που μισεί τον εαυτό του” από τους ισραηλινούς ηγέτες και τους οπαδούς τους. Οι σημερινοί Σιωνιστές είναι πράγματι ήσυχοι.
Αλλά αυτό το οδυνηρό παράδειγμα πρέπει να
ανατραπεί. Τα παιδιά των Παλαιστινίων δεν είναι
τρομοκράτες και δεν γίνεται να τους συμπεριφέρονται έτσι. Ούτε είναι “μικρά φίδια”. Οι Παλαιστίνιες μητέρες δεν πρέπει να δολοφονηθούν. Ο
παλαιστινιακός λαός δεν είναι “εχθρικός μαχητής” που πρέπει να εξολοθρευτεί. Η γενοκτονία
δεν πρέπει να κανονικοποιηθεί.
70 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του Ισραήλ
και την επιστολή του Αϊνστάιν, η κληρονομιά της
χώρας εξακολουθεί να είναι βαμμένη με αίμα
και βία. Παρά το συνεχιζόμενο πάρτυ στο Τελ
Αβίβ, δεν υπάρχει κανένας λόγος για εορτασμούς, αλλά για θρήνους.
Ωστόσο, η ελπίδα κρατιέται ζωντανή, επειδή
ο παλαιστινιακός λαός εξακολουθεί να αντιστέκεται και χρειάζεται ο κόσμος να είναι αλληλέγγυός του. Είναι ο μοναδικός τρόπος το φάντασμα
του Χερούτ να σταματήσει να στοιχειώνει τους
Παλαιστινίους και να ηττηθούν για πάντα οι “Ναζιστικές και Φασιστικές” φιλοσοφίες.
* Ο Ramzy Baroud είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και συντάκτης στο Χρονικό της Παλαιστίνης. Το τελευταίο του βίβλιο είναι το “Η Τελευταία
Γη: Μια Παλαιστινιακή Ιστορία” (Pluto Press,
London, 2018). Ο Baroud έχει διδακτορικό στις Παλαιστινιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ και είναι υπότροφος στο Κέντρο Orfalea για τις
Παγκόσμιες και Διεθνείς Σπουδές, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Σάντα Μπάρμπαρα. Η ιστοσελίδα του είναι www.ramzybaroud.net.
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 γράφει ο Ramzy Baroud*

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, μαζί με άλλους φωτισμένους Εβραίους, μεταξύ αυτών την Χάνα Άρεντ,
δημοσίευσαν μια επιστολή στους Νιού Γιορκ Τάιμς, στις 4 Δεκεμβρίου του 1948. Λίγους μόνο
μήνες μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Ισραήλ και καθώς εκατοντάδες Παλαιστινιακά χωριά κατεδαφίζονταν μετά την εκδίωξη των κατοίκων τους.
Η επιστολή καταδίκαζε το νεοσύστατο κόμμα Χερούτ του Ισραήλ και το νεαρό ηγέτη του,
Μεναχέμ Μπεγκίν. Το Χερούτ προέκυψε από
την τρομοκρατική συμμορία Ιργκούν, διάσημη
για τις πολλές σφαγές Παλαιστινιακών Αραβικών κοινοτήτων με αποκορύφωμα τη Νάκμπα,
την καταστροφική εθνοκάθαρση του Παλαιστινιακού λαού από την ιστορική του πατρίδα μεταξύ 1947-48.
Στην επιστολή, ο Αϊνστάιν και άλλοι περιέγραφαν το κόμμα Χερούτ (Ελευθερία) ως “πολιτικό
κόμμα πολύ κοντά στην οργάνωσή του, στις
μεθόδους του, στην πολιτική του φιλοσοφία
και την κοινωνική του απεύθυνση, στους Ναζί
και στα Φασιστικά κόμματα”.
Το να εμφανιστεί μια τέτοια επιστολή λίγα μόλις χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την καταστροφή του Ολοκαυτώματος
συνιστά ολοφάνερη ένδειξη του καθαρού χάσματος που υπήρχε μεταξύ της εβραϊκής διανόησης της περιόδου: οι Σιωνιστές που υποστήριζαν το Ισραήλ και τη βίαιη γέννησή του και εκείνοι που είχαν το υψηλό ηθικό σθένος να του εναντιωθούν. Δυστυχώς, η δεύτερη ομάδα -αν και
εξακολουθεί να υπάρχει- είχε χάσει τη μάχη.
Το Χερούτ αργότερα συγχωνεύτηκε με άλλες
ομάδες για να σχηματιστεί το Κόμμα Λικούντ. Ο
Μπεγκίν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης και το Λικούντ ηγείται τώρα της πιο δεξιάς κυβέρνησης
συνεργασίας. Η “Ναζιστικού και Φασιστικού”
τύπου φιλοσοφία του Χερούτ κυριάρχησε και
τώρα έχει καταπιεί και ορίζει την κυρίαρχη κοινωνία στο Ισραήλ.
Αυτή η δεξιόστροφη τάση είναι ακόμη πιο
έντονη ανάμεσα στους νεαρούς Ισραηλινούς,
απ’ ότι στις προηγούμενες γενιές. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο ηγέτης του κόμματος του Μπεγκίν, του Λικούντ.
Η τωρινή του συμμαχία περιλαμβάνει το γεννημένο στη Ρωσία υπουργό Άμυνας, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ιδρυτή του υπερεθνικιστικού κόμματος Μπεϊτεΐνου.
Σε απάντηση των συνεχιζόμενων λαϊκών διαμαρτυριών των πολιορκημένων Παλαιστινίων
στη Γάζα και για να δικαιολογήσει τον υψηλό
αριθμό θανάτων και τραυματισμών των άοπλων
διαδηλωτών από τον ισραηλινό στρατό, ο Λίμπερμαν δήλωσε ότι “δεν υπάρχουν αθώοι άνθρωποι στη Γάζα”. Όταν ο υπουργός Άμυνας
μιας χώρας ασπάζεται τέτοια πιστεύω, δεν μπο-
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ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

από την παθολογική χρήση της οθόνης

ο σφυροκόπημα των παιδιών από
Τκινητό,
κάθε είδους οθόνες (τηλεόραση,
υπολογιστής, tablet κλπ) αρχί-

ζει πολύ νωρίς· όταν φτάνουν στο σχολείο είναι συχνά «μπουκωμένα» από
οθόνες, ήδη από την τρυφερότερη ηλικία τους.
Οι μαθητές στην εποχή μας μοιάζουν σα να ζουν σε δυο παράλληλους
κόσμους. Στον έναν κόσμο, αυτόν εκτός σχολείου, τα παιδιά αντικρίζουν
τον κόσμο πολλές ώρες τη μέρα μέσα
από μια οθόνη. Οι εικόνες εναλλάσσονται αστραπιαία, τα χρώματα είναι σε
πανδαισία, υπάρχει βομβαρδισμός
πληροφοριών και η πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή τόπο είναι
εφικτή με το πάτημα ενός κουμπιού.
Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιδί έχει
την ψευδαίσθηση της επιλογής σε ένα
άπειρο μενού. Και επειδή ακριβώς είναι άπειρο και είναι και πανεύκολο, επιλέγει να πάρει λίγο από όλα από το
μενού αυτό. Έτσι, μεταπηδά από τη μια
πληροφορία στην άλλη, χωρίς να στο-

χάζεται, χωρίς να κρίνει και χωρίς να
μαθαίνει τίποτα ουσιαστικό που θα το
βοηθούσε να ωριμάσει. Σε ένα ξέφρενο σερφάρισμα, με μοναδικό καύσιμο
την αδρεναλίνη.
Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Τσιριγώτη, στο δεύτερο παράλληλο κόσμο, στον κόσμο του σχολείου,
έχουμε τα παιδιά να πρέπει συνήθως
σχεδόν ακίνητα να παρακολουθούν
έναν και μοναδικό άνθρωπο (εκπαιδευτικό) για μια ώρα που επιπλέον απαιτεί από αυτά απόλυτη συγκέντρωση. Αλήθεια, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ,
πόσο εύκολο είναι να μεταπηδά ο μαθητής από τον ένα παράλληλο κόσμο
των υψηλών ταχυτήτων και της διαρκούς εναλλαγής εικόνων στον άλλο κόσμο της σχεδόν παγωμένης εικόνας;
Πολλοί εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν
τα τελευταία χρόνια μια αλλαγή προς
το χειρότερο της ποιότητας των γραμμάτων των μαθητών. Σπάνια συναντάς
πλέον γραπτό με σχετικά καλά γράμματα. Με απίστευτη όμως ταχύτητα οι

ίδιοι αυτοί μαθητές πληκτρολογούν
ένα μήνυμα στο κινητό ή στον υπολογιστή τους. Προτιμούν δηλαδή να πληκτρολογούν παρά να γράφουν με το
χέρι. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε τους δύο κόσμους που ανταγωνίζονται: Στον κόσμο έξω από το σχολείο
τα παιδιά επικοινωνούν πληκτρολογώντας, συνήθως λίγες και μικρής γκάμας λέξεις, και στον κόσμο του σχολείου όπου γεμίζουν ατέλειωτες σελίδες τετραδίων γραμμένες με το χέρι.
Ένα χέρι που ολοένα και περισσότερο
ξεμαθαίνει να γράφει, γιατί μαθαίνει
να κτυπά πλήκτρα ή οθόνες αφής.
Οι εκπαιδευτικοί, όσο ικανοί και να
είναι, όσο ενδιαφέρον μάθημα και να
προσφέρουν, είναι σίγουρο ότι δεν
μπορούν να επιτύχουν συγκέντρωση
των μαθητών τους όταν εκείνοι όλη την
υπόλοιπη μέρα έξω από το σχολείο εθίζονται στην, χωρίς σταματημό, διάσπαση της συγκέντρωσής τους.
Καθόλου τυχαία πολλοί εκπαιδευτικοί οδηγούνται στο πικρό συμπέρασμα

 γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΩ

Από την εμπειρία σας στις μαθητικές τάξεις πιστεύετε ότι έχει αυξηθεί ο βαθμός παθολογικής χρήσης του κινητού ή του διαδικτύου στους μαθητές σας;

93%

5%

2%

Έχετε διαπιστώσει από συζητήσεις με μαθητές σας ότι αφιερώνουν σημαντικό μέρος του
χρόνου τους στις οθόνες (κινητό, υπολογιστή, tablet, παιχνιδομηχανές, τηλεόραση κλπ);

94%

4%

2%

Έχετε διαπιστώσει ότι η υπέρμετρη χρήση της οθόνης δημιουργεί προβλήματα στην επίδοση των μαθητών σας;

73%

11%

16%

Έχετε παρατηρήσει μαθητές νυσταγμένους ή αδιάφορους ή με διάσπαση προσοχής σε μεγαλύτερο ποσοστό απ΄ ότι στο παρελθόν και εάν ναι αυτό πιστεύετε ότι συνδέεται με υπέρμετρη χρήση της οθόνης;

86%

7%

7%

Έχετε διαπιστώσει αλλαγές της συμπεριφοράς των μαθητών σας στα διαλείμματα ή στις
εκδρομές όσον αφορά τις σχέσεις τους και την κοινωνικότητά τους και αν ναι θεωρείτε ότι
αυτό συνδέεται με την ενασχόληση με το κινητό τους;

76%

8%

16%

Έχετε παρατηρήσει αύξηση των συμπεριφορών βίας και των εκρήξεων θυμού των μαθητών σας και
εάν ναι θεωρείτε ότι σχετίζεται με εθισμό των τελευταίων στις οθόνες;

69%

18%

13%

Έχουν δημιουργηθεί εστίες έντασης μέσα στην τάξη σε ώρα μαθήματος με αφορμή τη χρήση του κινητού από μαθητές σας και εάν ναι θεωρείται ότι αυτό συμβαίνει συχνά;

58%

32%

10%

Έρευνα με κλειστό ερωτηματολόγιο του Χρήστου Κάτσικα σε 92 καθηγητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ της Νέας Σμύρνης, της Καλλιθέας,
του Αγίου Δημητρίου, του Μοσχάτου, της Γλυφάδας, του Περιστερίου, των Άνω Λιοσίων, της Ανατολικής Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων,
του Ηρακλείου Κρήτης, της Βέροιας και της Λευκάδας (Ιανουάριος 2017 – Μάιος 2017)
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ότι τα άτομα που έχουν μπροστά τους
«δεν είναι πια μαθητές», «δεν ακούνε
πια». Πρόκειται για ένα νέο ανθρωπολογικό είδος που συχνά, πριν μιλήσουν, στέκονται μπροστά στην οθόνη.

7 μέρες την εβδομάδα

Σε μια σημαντική Πανελλήνια Έρευνα στο Μαθητικό Πληθυσμό του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου
Ψυχικής Υγιεινής (Μάιος 2016) αποκαλύπτεται ότι περισσότεροι από δύο
στους τρεις 16χρονους μαθητές στην
Ελλάδα είναι στο διαδίκτυο και τις
επτά ημέρες της εβδομάδας. Μεταξύ
Δευτέρας και Πέμπτης, συχνή χρήση
του διαδικτύου (≥4 ώρες κάθε ημέρα)
αναφέρει ένας στους 4 μαθητές, ενώ
μεταξύ Παρασκευής και Κυριακής,
συχνή χρήση (≥6 ώρες κάθε ημέρα αναφέρει ένας στους 6 (17,6%).
Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών
στις ερωτήσεις της κλίμακας υπολογίστηκε ο βαθμός παθολογικής χρήσης
τού διαδικτύου. Σχεδόν ένας στους έξι
16χρονους εμφάνισε υψηλή βαθμολογία
στην κλίμακα (παθολογική χρήση), ενώ
κάτι παραπάνω από ένας στους τρεις
εμφάνισε υψηλή βαθμολογία στην ειδική κλίμακα για την προσκόλληση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Να σημειώσουμε εδώ ότι από το
2008 ξεκίνησε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης η λειτουργία
του πρώτου εξειδικευμένου ψυχιατρικού ιατρείου για την αντιμετώπιση του
εθισμού παιδιών και εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο Διαδίκτυο.

H online ζωή
μάς βγάζει offline

Ο αχανής και πολύτιμος σε μεγάλο
βαθμό κόσμος του Διαδικτύου, των
internet-ηλεκτρονικών παιχνιδιών και
των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης
είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ωστόσο, όπως μαρτυρούν όλο και περισσότερα ερευνητικά στοιχεία, ο κόσμος αυτός μπορεί να μετατραπεί σε
«μαύρη τρύπα» ικανή να ρουφήξει και
να εξαφανίσει το νου και την προσωπικότητα, προκαλώντας αλλαγές στον
εγκέφαλο και στη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να παρουσιάζει ακόμη
και αυτιστικά χαρακτηριστικά.
Ειδικοί προειδοποιούν ότι η «καλωδί-

ωση» θρέφει μια νέα γενιά με πρόβλημα συγκέντρωσης και προσοχής. Το
καμπανάκι χτυπά ιδίως για τα νεαρά παιδιά, που ξεκινούν όπως
η «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων»
το εξ απαλών ονύχων ταξίδι τους στα
δικτυακά μονοπάτια· είναι σημαντικό
ο άνθρωπος σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες να μη μετατραπεί στην «Αλίκη
στη χώρα των ιντερνετικών τεράτων».

«Βραχύχρονες εκχύσεις
ντοπαμίνης...»!

Η Σούζαν Γκρίνφιλντ, καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κάνει λόγο
για μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Neuron», από
την οποία προέκυψε συσχέτιση μεταξύ
της πολύωρης ενασχόλησης με τον υπολογιστή και της αύξησης συμπεριφορών
βίας, εθισμού και διάσπασης της προσοχής. Η νευροεπιστήμονας επισημαίνει κινδύνους για τον εγκέφαλο και τη
συμπεριφορά που συνδέονται και με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook και το Τwitter.
Ας λάβουμε υπ’ όψιν μας τι είπε
πριν από λίγο καιρό ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γίνουν τα
social media αυτό που είναι σήμερα
και φυσικά ό,τι αντιπροσωπεύει πλέον στις μέρες μας η on line κοινωνική δικτύωση. Ο 41χρονος Τσαμάθ Παλιχαπιτίγια, που γεννήθηκε στη Σρι
Λάνκα και μεγάλωσε στον Καναδά,
έχει εργαστεί το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του στη Silicon Valley. Το
2007 προσχώρησε στην ομάδα του
τότε νεοφυούς Facebook και έγινε αντιπρόεδρος της εταιρείας, υπεύθυνος ανάπτυξης του τομέα χρηστών, με
άλλα λόγια του τρόπου αύξησης των
χρηστών της πλατφόρμας.
Το Νοέμβριο του 2017, ο Παλιχαπιτίγια μίλησε σε μια κατάμεστη αίθουσα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ
όπου, ξεδιπλώνοντας τη δική του οπτική για τη νέα πραγματικότητα των κοινωνικών μέσων, είπε ότι αισθάνεται
«τεράστια ενοχή» για το ότι βοήθησε
και ίδιος στο να γίνουν τα social media
αυτό που είναι σήμερα. «Πιστεύω ότι
έχουμε δημιουργήσει εργαλεία που
καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό και
τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνία
μας» τόνισε, πριν συστήσει στο κοινό
να κάνει ένα «σκληρό διάλειμμα» από
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τη χρήση των κοινωνικών μέσων.
«Οι βραχυπρόθεσμοι επαναληπτικοί
κύκλοι ανάδρασης, βασισμένοι στην
ντοπαμίνη των likes και των emojis
καταστρέφουν τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία», τόνισε ο Παλιχαπιτίγια προσθέτοντας ότι τα likes του
Facebook, όπως το τσιγάρο ή τα σκληρά ναρκωτικά, σχεδιάστηκαν για να
προκαλούν «βραχύχρονες εκχύσεις
ντοπαμίνης (...) που καταστρέφουν τον
κοινωνικό ιστό»!
Παράλληλα και μελέτη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης επιβεβαιώνει την έκχυση ντοπαμίνης στον εγκέφαλό μας όταν οι φωτογραφίες μας
λαμβάνουν πολλά likes. «Διαπιστώσαμε ότι τα likes και τα θετικά σχόλια στο
Facebook ενεργοποιούν τα ίδια τμήματα του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από τα οπιούχα φάρμακα ή την
κοκαΐνη, αλλά σε μικρότερη κλίμακα»,
εξηγεί η ψυχολόγος Τάρα Εμράνι, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι χρήστες
«έξυπνων» κινητών τηλεφώνων κοιτάνε τις οθόνες τους συνολικά ώς και
πέντε ώρες την ημέρα, εκ των οποίων
μεγάλο μέρος ξοδεύεται (κυριολεκτικά) στα social media.
Όπως αποκάλυψε κι ο Σον Πάρκερ,
ένας εκ των ιδρυτικών στελεχών του
Facebook και πρώτος πρόεδρος της
εταιρείας το 2004, «είναι σαν ένα
ναρκωτικό σχεδιασμένο για να σε κάνει να “κολλάς” όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα στην οθόνη σου(...) Ο
Θεός ξέρει τι ζημιά κάνει στα μυαλά
των παιδιών μας»!

Παρεμβάσεις
στην
επικαιρότητα

Το Μάτι της Φωτιάς
Jennifer Walton

Το βλέμμα του δεν είχε μόνο πόνο, δεν είχε μόνο σπαραγμό. Είχε αποκαρδίωση και απώλεια ελπίδας. Έδειχνε άδειος, με τη θλίψη της βεβαιότητας ότι έζησε τα πιο επικίνδυνα και ήρθε το Τέλος. Το προηγούμενο
βράδυ είδε όνειρο φουρτουνιασμένη θάλασσα. Δεν του άρεσε. «Θάλασσα
και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν» αναφέρει ο Μένανδρος. Ο Κ. το θυμήθηκε αλλιώς. «Πυρ, γυνή και θάλασσα» είπε στην αποστροφή του λόγου του
μπροστά στην κάμερα κάνοντας flashback στη ζωή του γι’ αυτά που τον
φόβιζαν. Το πρώτο το έζησε τελευταίο, ο θαλασσόδαρτος ναυτικός, όταν
σε μια στιγμή οι κόποι μιας ζωής έγιναν στάχτη. Η γυνή δεν ήταν της παρούσης αναφορά, αλλά στο φλεγόμενο τοπίο ο λανθάνων λόγος εμπεριείχε ασυνείδητα ότι τον «έκαιε» περισσότερο. Δεν τον προβλημάτιζε τόσο ο μετα-αριστοφανικός λόγος του
Μένανδρου, αλλά ως Νεοέλληνας έμενε στο άκουσμα του Καζαντζίδη, όταν το 1967 μέσα στη μαυρίλα
της χούντας τραγουδούσε για τα τρία κακά της μοίρας του «πυρ, γυνή και θάλασσα». Ήταν χρήσιμο να
μένει σε αυτά και μόνο. Με τον τρόπο αυτό θρηνούσε ο Κ. τη μοίρα και την κακοτυχία του. Αυτό το μάθημα ζωής τού είχαν «περάσει» στο πετσί του. Να θρηνεί αποδεχόμενος το κακό δίχως την αναζήτηση
των αιτίων. Σωσμένος απ’ τις φουρτούνες πολλές φορές, περίμενε ακόμα μια και καρτερούσε για σύμμαχό του το νερό. Το υγρό στοιχείο στάθηκε αδύναμο. «Το φρόνιμον πυρ» έδειξε δυνατότερο ως «αείζωον απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα». Το πυρ «χρησμοσύνη και κόρος», μια κοσμολογική
αρχή που καθορίζει τα πάντα και μεταμορφώνεται αέναα. Μεταβαλλόμενο από τις αντιθέσεις του Καιρού θα διαφύγει της ανθρώπινης πρόνοιας και θα συμμαχήσει κλασσικά με το «στρατηγό άνεμο», κατά
την ρήση παλαιότερου πολιτικού.
Μια δεκαετία μετά, ο «στρατηγός άνεμος» θα επανέλθει με το μεταμοντέρνο λόγο της πρωτοδεύτερης
φοράς αριστεράς μετά Καμμένου, ως «ασύμμετρη απειλή», με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα της καταστροφής των πάντων. Στο άκουσμα της λέξης η Μνήμη θα συρθεί στα αποκαΐδια του Ιράκ και της Γιουγκοσλαβίας σε εποχές άλλων «ασύμμετρων» και «παράπλευρων» καταστροφών. Τη στερνή στιγμή ούτε μια παραίτηση για το Μάτι του κόσμου. Για τη συγγνώμη, το συγχωρείν (Pardon), ούτε λόγος. Επί του προκειμένου ο διάλογος Jankelevitch, Levinas, Derrida και Ricoeur μάλλον είναι terra incognita για την Εξουσία.
Την τραγωδία, την εκατόμβη των αθώων θυμάτων διαδέχθηκε η παρωδία. Από την πάροδο εισήλθε στη
Σκηνή ο Απρόσωπος με τους Αρχηγούς. Θρήνησαν παίζοντας το ρόλο τους. Δεν βρήκαν κανένα σοβαρό
λάθος. Αν ξαναγινόταν πάλι τα ίδια θα κάνανε, είπαν.Το σχέδιο εξετελέσθη άψογα και με επιτυχία. Και
φέτος πάλι καθηλωμένοι θεατές στο ίδιο έργο, μια επανάληψη απ’ τα παλιά. Φύγαμε με τους νεκρούς
μας χωρίς την κάθαρση.
Ειρωνεία. Την Τρίτη 8 Μαίου 2018 λίγα μέτρα από τη σκηνή της τραγωδίας στη θέση Πύριζα μόλις είχε
τελειώσει με πλήρη επιτυχία η άσκηση «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018» με εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας. Περιμέναμε από τον μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη που παραβρέθηκε και ευλόγησε την άσκηση να απαντήσει στον Αμβρόσιο αν ήταν θέλημα Θεού να καεί το Μάτι για
τις αμαρτίες μας. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση...
Στο μεταξύ το αείζωον πυρ δεν μας εγκατέλειψε, αλλά έφθασε γρήγορα στη θάλασσα, διαψεύδοντας το
«ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2018», αφού «πυρός τροπαί πρώτον θάλασσα» κατά το Σκοτεινό φιλόσοφο. Πώς θα συνεχιστεί η ζωή στο Μάτι αύριο; Υπάρχει σχεδία ζωής για να διαβούμε; Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει
ούτε σχέδιο, ούτε σχεδία σωτηρίας. Μόνος κυρίαρχος έμεινε ο φόβος. Αυτός είναι η μεγαλύτερη απειλή
που κρατάει τον άνθρωπο αλυσοδεμένο στον Καύκασο της μοίρας του, καθώς η φωτιά του Προμηθέα ευχή
και κατάρα χρησιμοποιείται «πολλαχώς» και έχει άριστα αποτελέσματα στην παραγωγή τρόμου.
Ένας καλά οργανωμένος εμπρησμός ποικίλλει αιτίων και αποτελεσμάτων. Το βέβαιον είναι πως ο φόβος- εκφοβισμός μιας κοινωνίας που καίγεται χρησιμοποιείται δεόντως και κατά περίσταση. Η Μνημοσύνη μας οδηγεί στα αποκαΐδια της Marfin (5-5-2010), όταν ο Λαός σήκωνε κεφάλι στο memorandum
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της χρεοκοπίας και κάηκαν άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε μια φωτιά που πάγωσε τους πάντες. Αυτή η παγωμάρα προοιωνίζεται την αποδοχή όλων των δεινών αδιαμαρτύρητα, όλων όσων θα συνέβαιναν στο μέλλον για εμάς χωρίς εμάς. Και μετά σιωπή. Κεράκια αναμμένα, λουλούδια και προσευχές στο πεζοδρόμιο, με την ψυχή σφιγμένη από το φόβο. Το εμπεδώσαμε. Κάλλιο να ζεις κλεισμένος στο σπίτι σου, παρά
να διαμαρτύρεσαι και να καείς στη Σταδίου. Για να γλιτώσεις, σκάσε και κάτσε σπίτι σου.
Στο σπίτι της έκατσε και η γιαγιά Β. Χρόνια τώρα δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Η αυλή με τα γεράνια
ήταν η ανάσα της. Σ’ αυτήν έζησε χαρές και λύπες από τη νεότητα μέχρι τη μέρα της κόλασης. Δεν πρόλαβε να κάνει παρά μόνο μερικά βήματα. Το νιαούρισμα της γάτας ξεθυμασμένο ζητούσε απεγνωσμένα
το χάδι της. Έμειναν από την ασφυξία και οι δυο εκεί. Την επομένη, κάποιος επίσημος και με ύφος
«στρατηγού», δήλωνε υπεύθυνα σε κανάλι του εξωτερικού ότι ήταν ανεύθυνος για το κακό. Τελικά φάνηκε ότι γιαγιά και γάτα ήταν οι υπεύθυνες για τη φωτιά εξαιτίας του «αυθαίρετου» της ζωής τους.
Λίγο πιο κάτω, στο σπίτι με τις μπουκαμβίλιες, το ηλικιωμένο ζευγάρι έμεινε μαζί ως το τέλος. Τα πάντα ολοκαύτωμα, θυσία για την αγάπη. Εκείνη μόνο, η γυναίκα του, η Άλκηστις δεν τον εγκατέλειψε. Έμεινε δίπλα του στη ζωή και στο θάνατο. Έσωσε από την ευτέλεια ότι απόμεινε από το κάρβουνο και τη
στάχτη. Τραγωδία. «Αλκήστιδος αναβίωσις». Στο Μάτι και στο πρόσωπο αυτής της γυναίκας η δύναμη
της φωτιάς νικήθηκε, από την ίδια τη φωτιά μιας ζωοδότριας σπίθας που σιγοκαίει στην αγάπη.

‘’Τοπίο
στην ομίχλη’’
Θεόδωρος Αγγελόπουλος

Την άλλη μέρα στο Μάτι, στάχτες σε τοπίο θολό. «Τοπίο στην ομίχλη». Οι αγνοούμενοι φανερώνονταν ένας-ένας στο προσκήνιο
της Ιστορίας. Πόνος βουβός. Δεν έμεινε τίποτα ούτε από το σπίτι
του «Τεό». «By the sea»... ακούγεται μελαγχολικά η Καραΐνδρου.
Και ξαφνικά στο βάθος εμφανίζονται δυο παιδιά πιασμένα από το
χέρι να βαδίζουν προς το Δένδρο λουσμένο στο φως. Το πλάνο ανοικτό... Ποιός είπε ότι «κάηκε» το έργο του Αγγελόπουλου;
Θα ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες μας, όταν δούμε τον κόσμο με άλλο Μάτι.

«Αντεπίθεση της Διαλεκτικής»
Είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό ότι το αστικό σύστημα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την -προσωρινή- υποχώρηση των ιδεών της αριστεράς και ν’ ανασυνταχτεί. Σ’ αυτόν το δρόμο επιδιώκει να «μολύνει» τα μυαλά των ανθρώπων με ό,τι σαπροειδές διαθέτει. Πλασάρει στην κοινωνία ως μέθοδο ανάλυσης την αποσπασματική πληροφορία, το ασύνδετο, το τυχαίο, το
«ό,τι μου λάχει και ό,τι καταλαβαίνω». Είναι προφανές ότι έτσι υποτιμάται και παραγκωνίζεται το υλιστικό και διαλεκτικό
κριτήριο, η αναλυτική και συνθετική μεθοδολογία· τη θέση της παίρνει η «μεταμοντέρνα λεπτομέρεια», ασύνδετη από το γενικό πλαίσιο, μόνη κι έρημη, «σαν καλαμιά στον κάμπο».
Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος – αντιτετράδια της εκπαίδευσης και ως μαχόμενοι και μάχιμοι εκπαιδευτικοί σ’ αυτήν την αντιπαράθεση αναλάβαμε την πρωτοβουλία έκδοσης και επανέκδοσης βιβλίων για μία σειρά ζητήματα που αφορούν στη διαμόρφωση σταθερών και διαλεκτικών κριτηρίων.
Έτσι εκδώσαμε: α) «Τα αίτια της παρακμής της Αρχαίας Ελλάδας», του καθηγητή Κοράντο Μπαρμπαγκάλο, β) «Την καταγωγή των θρησκειών», του Ανατόλ Λουνατσάρσκι, γ) «Το αλάτι της γης», του Β. Χουνγκ, το οποίο αναφέρεται στο γυναικείο ζήτημα, δ) «Το Ελληνικό Έθνος», του καθηγητή Νίκου Σβορώνου, με μία εκτεταμένη εισαγωγή για το έθνος, ε) «Τι είναι και τι
θέλει το ΕΑΜ», του Δημήτρη Γληνού.
Και θα συνεχίσουμε την εκδοτιμή μας προσπάθεια.
Τα βιβλία κοστίζουν 5€ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο τηλ. 6974438720
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Επίσκεψη - Εκδήλωση

στη

Μακρόνησο

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ, οργανώνουμε, (Κυριακή 14 Οκτώβρη), επίσκεψη στο μαρτυρικό νησί της Μακρονήσου. 70 χρόνια από τη μεγάλη σφαγή στο Α’ ΕΤΟ (1948)
θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους λαϊκούς αγωνιστές και τους κομμουνιστές, που πάλεψαν για τα μεγάλα ιδανικά.
Για την επίσκεψη στη Μακρόνησο ισχύουν τα εξής:Η αναχώρηση θα γίνει με πούλμαν από το Αρχαιολογικό
Μουσείο Αθήνας, στην Πατησίων, στις 8.00 π.μ., την Κυριακή 14 Οκτώβρη. Η ώρα αναχώρησης θα τηρηθεί
αυστηρά, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε την προκαθορισμένη ώρα, που δεν επιδέχεται καθυστέρηση, στο
Λαύριο. Επομένως, πρέπει να είμαστε στο Μουσείο ένα τέταρτο πριν την αναχώρηση.Το πέρασμα από το Λαύριο στη Μακρόνησο θα γίνει στις 9.30 π.μ. με φεριμπότ που ναυλώθηκε για τη μεταφορά και την επιστροφή
όλων μας ταυτόχρονα. Η αναχώρηση απο τη Μακρόνησο
για το Λαύριο θα γίνει στις
13.00. Θα επιστρέψουμε με τα
πούλμαν στο Αρχαιολογικό
Μουσείο στις 15.00.
Θα πρέπει να προνοήσουμε να
έχουμε μαζί μας: Νερό, καπέλο
ή ομπρέλα και κλειστά παπούτσια κατάλληλα για βάδισμα σε
χωματόδρομο.
Για τη μεταφορά στο Λαύριο με
πούλμαν και από κει με πλοίο
στη Μακρόνησο, η συμμετοχή
είναι 15 ευρώ το άτομο, μαζί με
την επιστροφή στο Αρχαιολογικό
Μουσείο.
Για όσους φτάσουν και φύγουν
από το Λαύριο με δικό τους μεταφορικό μέσο, για το πέρασμα
στη Μακρόνησο με πλοίο, η συμμετοχή είναι 10 ευρώ το άτομο.
Συμμετοχή μέχρι 7 Οκτώβρη στα
τηλέφωνα: 6945892700 (Χρήστος
Κάτσικας), 6946174427 (Δημήτρης
Κουφοβασίλης) και 6974438720
(Αγγελική Φατούρου).
Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα. Λογαριασμός: 66648000447 ή IBAN:
GR4501106660000066648000447,
δικαιούχος ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. Σημειώνετε το όνομα ή τα ονόματα. Στην αιτιολογία κατάθεσης
γράφετε «Μακρόνησος».

