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Κάθε προεκλογική περίοδος έχει την αναμφισβήτητη χάρη της. Μοιάζει λίγο με καρναβαλική 
φάση, όπου ο καθένας φοράει τη μάσκα και τη στολή του· οι προύχοντες ξοδεύουν και 
υπόσχονται στο πόπολο και η φαντασία οργιάζει, ο ρεαλισμός υποχωρεί, οι απώλειες 
εξαγοράζονται με μύθους και μυθεύματα. Θαυμάσια ατμόσφαιρα και όπως θα ’λεγε και ο 
αποθανών ηθοποιός «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας»! Ύστερα, και αφού κλείσουν οι κάλπες, το 
απελευθερωμένο τζίνι δείχνει το πραγματικό πρόσωπό του, προσγειωνόμαστε στο τραχύ 
έδαφος της ζωής, τα φώτα της ράμπας σβήνουν, «έρχεται η λυπητερή». Ο θαυμαστός κόσμος 
δίνει τη θέση του σ’ αυτό που ονομάζουμε «κυρίαρχη πολιτική». 
Οι «μένουμε Ευρώπη» χορεύουν αντάμα με το στρατό των «δεν ασχολούμαι με την πολιτική» 
και ο χάρος με τα θύματα. Στο θεωρείο των επισήμων, η παλιά και η νέα δεξιά ανοίγουν 
σαμπάνιες για να γιορτάσουν το αμοιβαίο μίσος τους και την κοινή τους επιδίωξη να 
χορεύουν ταγκό στις πλάτες των φτωχών και των απόκληρων. 
Η προεκλογική περίοδος έχει τη δική της μαγεία, τέτοια και τόση που να ρίχνει πέπλο 
άγνοιας, αμνησίας, αμεριμνησίας και χαζοχαρούμενης πλοήγησης στους ταξιδιώτες αυτής της 
χώρας και όχι μόνο.
Στην ίδια τη γηραιά Ήπειρο, εκείνο το παλιό φάντασμα που πλανιόταν απειλητικά υποχώρησε 
δραματικά και έδωσε τη θέση του σε κάτι εκλεκτούς του παρελθόντος, που θα τους έλεγες 
νεοφασισμό, ρατσισμό, εθνικισμό και μισαλλοδοξία. Το δεξιό στραβοπάτημα είναι εμφανές σ’ 
όλη την Ευρώπη και ο αστικός διαφωτισμός πισωπατεί φοβισμένος, μπροστά στους Όρμπαν, 
Σαλβίνι και Κουρτς.
Σημεία των σακάτικων καιρών, που συμπληρώνονται με τον Τραμπ στις ΗΠΑ και τον 
ανταγωνισμό των ισχυρών, που σημαίνει βόμβες για τους αδύναμους, καραβάνια 
προσφύγων, φτώχεια κα ορφάνια. Ακόμα και στη Λατινική Αμερική τη θέση των δειλών 
μεταρρυθμιστών την πήραν οι πιστολέρο και οι στρατιωτικοί χωρίς στολή.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές τα συμπτώματα ασθένειας του συνδικαλιστικού κινήματος 
και την εκφυλιστική κατηφόρα του. Τα συνδικάτα, εκτός από «αστικός θεσμός», αποτελούν και 
στοιχείο συνοχής των εργατών και, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να γίνουν όπλα στα χέρια 
τους. Είχαμε μάλιστα έγκαιρα υποβάλει την πρότασή μας για «ενεργητική άμυνα», που 
σημαίνει ταξική ανασυγκρότηση, αλλαγή συσχετισμών, αριστερή πορεία. Αντ’ αυτού είδαμε 
στο συνέδριο των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ γιούργιες, ΜΑΤ, αστυνομία, «τρίξιμο δοντιών». Η 
εργατική τάξη ήταν απούσα, μακριά και αποσβολωμένη, και η τρικυμία αφορούσε λίγους κι 
εκλεκτούς, ένα είδος ανακτορικών συνομωσιών, βυζαντινομαχίες, καταιγίδα σε εργαστήριο. 
Ελπίζουμε το επικείμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (Δεκέμβριος 2019) να αφορά στο σύνολο των 
δημοσίων υπαλλήλων, να μην έχει νόθους ή δοτούς και να γίνει με συνέδρους και όχι με 
κομάντο της -τάχα- ταξικής αντεπίθεσης. 
Στο επόμενο διάστημα τα συνέδρια ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μπορούν να αναδειχθούν σε βήματα 
ανάδειξης των εκπαιδευτικών προβλημάτων. Το «νέο Λύκειο, οι διορισμοί, οι μισθοί και οι 
συντάξεις, η υπεράσπιση της εκπαίδευσης ως δημόσιου χώρου για όλους, όπως και η υγεία 
και η πρόνοια, πρέπει να αποτελέσουν κομβικά σημεία και «μαρμαρένια αλώνια».
Βεβαιότατα έχουν τη σημασία τους οι αριθμοί και οι εκλογικές καταγραφές, αλλά οφείλουμε 
να προσπερνάμε με πολιτικό ρεαλισμό τούς αριθμούς που μας περιγελούν. Μεγαλύτερη 

σημασία έχει ν’ απλώσουμε την αρματωσιά μας σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά και «ν’ 
αλιεύσουμε» τις ψυχές και όχι μόνο τις ψήφους.

Ως αντιτετράδια της εκπαίδευσης-Εκπαιδευτικός Όμιλος αναμετράμε τις αντοχές μας 
και τον ίσκιο των αντιπάλων μας, χωρίς δισταγμούς και υπαναχωρήσεις. Αυτά που 

είπαμε ισχύουν στο ακέραιο! Αν πρέπει να ζωγραφίσουμε τις εικόνες του μέλλοντος, 
έχουμε υλικά από ένα εξαιρετικό παρελθόν και 
σιγουρεμένη εμπειρία. Άλλωστε, το ύψος των 
δέντρων εξαρτάται απ’ το βάθος της ρίζας τους!
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Οι ευρωεκλογές του Μάη διεξάγονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τον αγώνα του ελληνικού λαού 
και για τον αγώνα όλων των λαών της Ευρώπης. Με τις αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής της ΕΕ, σε συν-
θήκες βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, που χτύπησε ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου, επι-

ταχύνθηκε ο ρυθμός κατεδάφισης όλων των μεταπολεμικών εργατικών κατακτήσεων, επιβλήθηκε ένας νέος ερ-
γασιακός Μεσαίωνας, μια αιματηρή εξοντωτική λιτότητα για την εργατική τάξη και τους λαούς της Ευρώπης, 
προκειμένου το ευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του και να εξασφαλίσει καλύ-
τερους όρους ανταγωνισμού απέναντι στα άλλα διεθνή οικονομικά κέντρα. 

Ταυτόχρονα, το Προσφυγικό πυροδότησε εσωτερικές συγκρούσεις και αποσυνθετικές διεργασίες. Τόσο τα ξε-
νοφοβικά και ρατσιστικά μέτρα στην Ευρώπη (εναντίον των προσφύγων που μπόρεσαν να φτάσουν εκεί), όσο και 
η στρατοκρατική θωράκιση στις «πύλες εισόδου» και η προσφυγή στη νατοϊκή περιφρούρηση της Μεσογείου 
και του Αιγαίου, σηματοδότησαν την ένταση της πολιτικής αντίδρασης και του εκφασισμού στην ευρωπαϊκή πο-
λιτική σκηνή, που πάει χέρι-χέρι με τον ακρωτηριασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τα απανωτά κατα-
σταλτικά μέτρα για την κατάπνιξη των εργατικών και λαϊκών αγώνων, με τους ευρωτρομονόμους και τα αντικομ-
μουνιστικά μνημόνια. 

Στο όνομα της ασφάλειας, επιβλήθηκε στην καρδιά της Ευρώπης στρατιωτικός νόμος! Η Γαλλία κηρύχθηκε σε 
κατάσταση «πολέμου»· παρόμοια μέτρα πάρθηκαν και σε άλλα κράτη της ΕΕ. Βγάζοντας το στρατό και τα τεθω-
ρακισμένα στους δρόμους, καθηλώνοντας και επιδιώκοντας να εκφοβίσουν με τρομοσενάρια τους λαούς, διε-
γείροντας τις εθνικιστικές και ρατσιστικές προκαταλήψεις και υποδαυλίζοντας την ξενοφοβία, στρώνουν στην 
πράξη το δρόμο στην άνοδο των φασιστικών δυνάμεων, που συμμετέχουν ήδη σε κυβερνήσεις συνασπισμού σε 
πολλές χώρες της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση, μετά και την απόφαση του δημοψηφίσματος για αποχώρηση της Βρετανίας, το οικοδόμη-
μα της ΕΟΚ και μετέπειτα ΕΕ, ύστερα από 60 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο βαθιά κρίση της ιστορί-
ας του, εξασθενεί η ιμπεριαλιστική του συνοχή, απειλείται με διάσπαση. Αυτό που εμφανίστηκε από τους θια-
σώτες και προπαγανδιστές του ιμπεριαλισμού, στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, σαν κάτι σταθερό και αδι-
ατάρακτο (ο διαβόητος, «ευρωμονόδρομος», η «Ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση», στην οποία όφειλαν 
οι ευρωπαϊκοί λαοί να υποταχθούν) καταρρίπτεται με πάταγο από τις εξελίξεις και εμφανίζεται σαν κάτι σάπιο, 
ασταθές και προσωρινό.

Καμία «τάξη» και σταθερότητα δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στην πιο άγρια μορφή οικονομικής εκμετάλλευ-
σης και εξοντωτικής λιτότητας που προωθούν οι κυρίαρχες δυνάμεις του καπιταλιστικού και ιμπεριαλιστικού συ-
στήματος, πάνω στον ακρωτηριασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων, τα κατασταλτικά μέτρα, τα σιδερόφρακτα τεί-
χη που υψώνονται για τη βίαιη αναχαίτιση των προσφύγων. Οι λαοί, παρά τα αναρίθμητα εμπόδια που υψώνονται 
μπροστά τους, αντιστέκονται στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και επιθέσεις, στα αντεργατικά μέτρα των εκμεταλ-
λευτριών τάξεων. Σημαντικοί αγώνες αναπτύχθηκαν σε πολλές χώρες, ενώ ιδιαίτερη σημασία είχαν οι εκδηλώσεις 
αποδοκιμασίας των αντιμεταναστευτικών κηρυγμάτων και τα κινήματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες σε χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου, και στη χώρα μας. Παρά την πολύχρονη, αντιδραστική φιλοευρωπαϊκή προπαγάνδα αστών 
και ρεφορμιστών, οι εργαζόμενοι αφυπνίζονται και συνειδητοποιούν πως η ΕΕ, που στο όνομά της έγιναν τόσες 
θυσίες από την πλευρά τους, είναι ένας ιμπεριαλιστικός συνασπισμός, που στρέφεται ενάντια στους λαούς, που γί-
νεται θηλιά για την εργατική τάξη, την αγροτιά, την πλειοψηφία του λαού και κανένα φιλοΕΕ τροπάριο δεν μπορεί 

να συγκαλύψει την πραγματικότητα.
Τώρα, που πλατιά λαϊκά στρώματα κατανοούν τον αντιδραστικό χα-

ρακτήρα της, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για να χρυσώσει το χάπι πλα-
σάρει και αναμασά το σοσιαλδημοκρατικό παραμύθι για την 
«Ευρώπη των προοδευτικών δυνάμεων», κατακεραυνώνοντας 
δήθεν τη «νεοφιλελεύθερη Ευρώπη». Η προπαγάνδα της σο-

Έξω η Ελλάδα από την ιμπεριαλιστική ΕΕ
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σιαλδημοκρατίας και του ρεφορμισμού για τις «προοδευτικές φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις» έρ-
χεται ακριβώς να συγκαλύψει και να εξωραΐσει τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ΕΕ και να 
καλλιεργήσει την απατηλή ιδέα, πως είναι δυνατόν η σημερινή ΕΕ να μετεξελιχθεί και να με-

ταμορφωθεί από αντιδραστικός εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και βασικός μοχλός 
των Γερμανών και των Γάλλων ιμπεριαλιστών, σε εκπρόσωπο και εκφραστή μιας «άλλης», φιλειρη-

νικής, δημοκρατικής και προοδευτικής Ευρώπης.
Η υπαγωγή της Ελλάδας σε διεθνή οικονομικό έλεγχο και επιτήρηση (από τους κηδεμόνες της ΕΕ 
και του ΔΝΤ) κατέδειξε το ρόλο δυνάστη που ασκεί στη χώρα μας ο ιμπεριαλισμός. Αποκάλυψε το 
χαρακτήρα και την ξενόδουλη πολιτική των αστικών κομμάτων, που εξασφαλίζουν, με τη ληστρι-
κή εκμετάλλευση του λαού, τα ταξικά συμφέροντα της ντόπιας αστικής τάξης και πάνω από όλα τα 
συμφέροντα των ξένων προστατών της που λυμαίνονται την Ελλάδα και το λαό της. Η βαριά δοκι-

μασία που εξακολουθεί να περνά ο λαός μας, μια δοκιμασία από τις μεγαλύτερες στη μεταπολεμική 
ιστορία του, πηγάζει από αυτήν την κατάσταση. Ο αδιάκοπος αγώνας ενάντια στην πολιτική της φτώ-
χειας, της ανεργίας, της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και της υποτέλειας που εφαρμόζουν οι κυβερ-
νήσεις της άρχουσας τάξης, είναι ο μόνος δρόμος και η πραγματική διέξοδος. Για την απαλλαγή της 

χώρας από τα δεσμά της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, την έξοδο από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για Δουλειά, Ει-
ρήνη, Δημοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία, βαθειές κοινωνικές αλλαγές και Σοσιαλισμό.

«Δημοκρατικό μέτωπο»: Ένα πλαστό δίλημμα προεκλογικού σκοπού 
Μπροστά στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει σε βασικό ά-

ξονα και κεντρικό στόχο  της πολιτικής του, την σύσταση «του δημοκρατικού, προοδευτικού 
μετώπου σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενάντια στον κίνδυνο της ακροδεξιάς και του επιθετικού νεοφι-

λελευθερισμό».
Το ζήτημα της ανόδου ακροδεξιών δυνάμεων, είναι υπαρκτό και η απάντηση στους κινδύνους που 

αυτή σηματοδοτεί σαφώς και οφείλει να απασχολεί τις δυνάμεις της αριστεράς. Όμως αυτή η απά-
ντηση δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση στο κάλπικο «δημοκρατικό μέτωπο» που επιχειρεί να 

υψώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κυρίαρχο δίλημμα της περιόδου, με μοναδικό στόχο την εκλογική συσπεί-
ρωση των απογοητευμένων ψηφοφόρων του και τη διεύρυνση της επιρροής του.
Και είναι κάλπικο αυτό το δίλλημα ανάμεσα στην «πρόοδο» του ΣΥΡΙΖΑ και τον «επιθετικό νε-

οφιλελευθερισμό» του Μητσοτάκη, όχι γιατί δεν είναι μαύρος ο δεύτερος, αλλά γιατί αναστήθηκε 
και δικαιώνεται ξανά και ξανά από την πολιτική του πρώτου. Όταν π.χ.  ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει, σαν 
φοιτητής του Friedman, την «έξοδο στις αγορές» και την έκδοση ομολόγων, σε μια κοινωνία που 
συνθλίβεται στις μνημονιακές μυλόπετρες, δεν είναι η μεγαλύτερη δικαίωση του «επιθετικού νε-

οφιλελευθερισμού»;
Άλλωστε σε αυτή την πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας και της υποτέλειας βρίσκει το έδαφος να δράσει ο 

φασισμός και η ακροδεξιά. Και αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος που δεν μπορεί να υπηρετηθεί το «δημο-
κρατικό μέτωπο» από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Πίσω από τους αντιφασιστικούς δεκάρικους, υπηρετείται στην πραγματικότητα, η πολιτική της αναγέννησης και 
του εξωραϊσμού της ακροδεξιάς και των φασιστικών ιδεών. Ο ΣΥΡΙΖΑ  επί τέσσερα χρόνια συγκυβερνούσε με τους 
πατριδοκάπηλους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ, στελέχη της κυβέρνησής του συναγελάζονταν με βουλευτές της Χρυ-
σής Αυγής (Καστελόριζο), επί κυβέρνησής του σέρνεται χρόνια η δίκη της Χρυσής Αυγής, με τους κατηγορούμε-
νους να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να απουσιάζουν από τα δικαστήρια και να… αγορεύουν από τα κοινοβουλευτικά 
έδρανα. Πρόκειται γι’ αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ, που στην πραγματικότητα υπήρξε πάντα πιστός υπηρέτης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που δεκαετίες τώρα καλλιεργεί τη θεωρία «των δύο άκρων» και την εξίσωση του κομμουνισμού με το φα-
σισμό. Πρόκειται για τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει καθημερινούς όρκους στην ιμπεριαλιστική ΕΕ και μάλιστα τελευ-
ταία αγωνίζεται σκληρά για τη διάσωσή της. Αυτής της ΕΕ που μαζί με το ΝΑΤΟ διαμέλισε και βομβάρδισε τη Γιου-
γκοσλαβία. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένθερμος οπαδός της «δημοκρατικής» επέμβασης, όπως άλλωστε και στο 
Ιράκ και στη Λιβύη, και σε όσες χώρες βυσσοδομεί ο ευρωπαϊκός και αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. Μιλάμε πάντα 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το «δημοκρατικό μέτωπο» των δυνάμεων αυτής της ένωσης, που με παρέμβαση και 
ανάμειξή της στην Ουκρανία, έφερε στο προσκήνιο ακροδεξιές και νεοναζιστικές δυνάμεις. 

Κανένα πραγματικά «προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο» δεν μπορεί να σταθεί στον πολιτικό στίβο, δεν μπο-
ρεί να αντιπαλέψει την άνοδο της ακροδεξιάς, αν δεν υψώσει το σύνθημα της εξόδου από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 
Και σε ένα τέτοιο μέτωπο δεν χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κομιστής των συμφερόντων του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού 
και «φιλότιμος εργάτης» της εδραίωσης και εξάπλωσης των αμερικάνικων βάσεων. Ένα «προοδευτικό δημο-
κρατικό μέτωπο» θα είναι εξ ορισμού και αντιιμπεριαλιστικό. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα και μπροστά 
στις επερχόμενες πολλαπλές εκλογές. 



Εκπαιδευτική & Πολιτική
συγκυρία

Από το 2015 μέχρι σήμερα, όλες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή ευθυγράμμιση και την τελική  
υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ στα συμφέροντα των δανειστών και της ντόπιας πλουτοκρατίας. Στα εννέα χρόνια 
μνημονίων, τα αντιλαϊκά κύματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Το κυβερνητικό αφήγημα για την υποτιθέ-

μενη καθαρή έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία έχει πλήρως διαψευστεί. Καμία «κανονικότητα» δεν 
έχει επιστρέψει. Το καθεστώς επιτροπείας διατηρείται στο ακέραιο. Όλα τα μνημόνια –των προηγούμενων 
κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ– είναι εδώ. Τα εκατοντάδες μέτρα εξαθλίωσης του λαού, κατάργησης των ερ-
γατικών-λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, λεηλασίας και παράδοσης της χώρας στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, 
κλπ, μένουν ανέπαφα. Η ανεργία εξακολουθεί να μαστίζει τη νεολαία, να εξουθενώνει την ελληνική οικογέ-
νεια. Η διαρκής λιτότητα, οι συνεχείς φοροεπιδρομές, οι επερχόμενοι μαζικοί πλειστηριασμοί, φουντώνουν 
τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η κυβερνητική «ευσπλαχνία» εξαντλείται σε επιδόματα ελεημοσύνης. Η κα-
ταλήστευση, το ολοκληρωτικό ξεπούλημα της υποθηκευμένης για 99(!) χρόνια Ελλάδας, προκειμένου να εξυ-
πηρετείται το χρέος, συνεχίζεται. Η δήθεν πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά ως 
μια πολιτική ασφυκτικής πρόσδεσης και υποταγής στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, και τα επιθετικά τους σχέδια.

Με αυτά τα πεπραγμένα, είναι μεγάλη πρόκληση να ισχυρίζεται η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πως ασκεί φι-
λολαϊκή πολιτική, πως συγκρούεται με την ελίτ και τη διαπλοκή, πως έχει αναβαθμίσει το ρόλο και την υπό-
σταση της χώρας! Ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση και θράσος είναι να μιλούν στο όνομα της Αριστεράς, να 
παριστάνουν την Αριστερά. Η Αριστερά δεν υπογράφει και δεν εφαρμόζει μνημόνια. Δε λεηλατεί το λαϊ-
κό εισόδημα, τα λαϊκά και εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Δεν υποτάσσεται στους ισχυρούς, ντό-
πιους και ξένους. Δεν υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και του ιμπεριαλισμού. Δεν αλυσοδένει το 
λαό και τη χώρα με τα δεσμά της εξάρτησης και της υποτέλειας σε ΕΕ και ΗΠΑ. Δεν υπηρετεί τα σχέδια 
επίθεσης και πολέμου των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δεν μετατρέπει τη χώρα σε αλώνι και ορμητήριό τους, κα-
ταλύοντας κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας. Παλεύει για τα συμφέροντα του λαού και μόνο. Για δημοκρα-
τία και ριζική κοινωνική αλλαγή, για εθνική ανεξαρτησία.

Χρεοκόπησε η δεξιά πολιτική που υπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Αριστερά
Στην προεκλογική περίοδο που διανύουμε, το πολιτικό κλίμα κυριαρχείται από μια ανούσια, τεχνητή όξυν-

ση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και  ΝΔ, που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία, αλλά και των μι-
κρότερων που φιλοδοξούν να παίξουν συμπληρωματικό ρόλο σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. Όλοι 
τους πασχίζουν να κρύψουν πως η βασική πολιτική τους γραμμή είναι κοινή: Επίθεση στο λαό, υποταγή στα 
αστικά συμφέροντα, στα συμφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει από τις εκλογές θα ασκήσει αντιλαϊκή πολιτική. Οι 
δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες και αφορούν όλους. Το μνημονιακό πλαίσιο είναι απαράβατος όρος και το 
έχουν όλοι αποδεχθεί. Οι διαφοροποιήσεις είναι άνευ σημασίας, η επίκληση ιδεολογικών και πολιτικών δια-
φορών υποκριτική, οι διαχωριστικές τους γραμμές ψεύτικες, τα διλήμματα που βάζουν στο λαό κάλπικα.

Με τη χρεοκοπία του ΣΥΡΙΖΑ δε χρεοκόπησε η Αριστερά και η αριστερή πολιτική, δε χρεοκόπησε ο «άλ-
λος δρόμος», όπως κομπάζουν οι κάθε λογής αντιδραστικές δυνάμεις. Χρεοκόπησε η δεξιά πολιτική, η 
δική τους πολιτική, που υπηρέτησε τελικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.

3 Κάθε ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ και τα συμπληρώματά τους δεν είναι μόνο χαμένη ψήφος. Είναι ψήφος 
ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα.

3 Όσο δεν απορρίπτουμε τις σειρήνες της αστικής ενσωμάτωσης, όσο δεν οργανώνουμε μεγάλους αγώ-
νες ενάντια στους δυνάστες μας, η μνημονιακή βαρβαρότητα δεν πρόκειται να καταργηθεί.

ΥΠΟΤΑΓΗ, μέχρι τελικής πτώσεως (των εργαζομένων),  
στα συμφέροντα των δανειστών και της ντόπιας ολιγαρχίας

ΣΥΡΙΖΑ, 2015-2019 
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H αξιολογική περικύκλωση με νόμους και εγκυκλίους συ-
νεχίζεται με ιδιωτικές «πρωτοβουλίες» προώθησης της α-
ξιολόγησης, έτσι ώστε όλοι μαζί, κράτος και ιδιώτες, να συμ-
βάλουν στην υλοποίηση του γνωστού νεοφιλελεύθερου στό-
χου του ΟΟΣΑ: «να εμπεδωθεί η κουλτούρα αξιολόγησης». 
Στο διαδίκτυο έχει εμφανιστεί ιστοσελίδα με πλατφόρμα α-
ξιολόγησης όλων των σχολείων της χώρας. Ο εμπνευστής 
της, απαντώντας στο ερώτημα γιατί κάποιος πρέπει να κά-
νει κριτική σχολείων, γράφει χαρακτηριστικά πως, αν αξιο-
λογείς π.χ. ένα ξενοδοχείο, τότε πρέπει να αξιολογείς και 
το σχολείο του παιδιού σου. Τι δεν καταλαβαίνεις; 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε γονείς (μεμονωμένους ή 
συλλόγους γονέων), απόφοιτους και εκπαιδευτικούς. Όλοι 
αυτοί μπορούν, επώνυμα ή με ψευδώνυμο, να αξιολογήσουν.  
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 19 τομείς, που βαθμολογού-
νται με άριστα το πέντε (γενική αξιολόγηση, διοίκηση, εκ-
παίδευση, εκπαιδευτικοί, ενημέρωση γονέων, πειθαρχία, 
ασφάλεια, καθαριότητα, κτιριακές και αθλητικές εγκατα-
στάσεις, υποδομές και χρήση ΤΠΕ, ενδοσχολικές και εξω-
σχολικές δραστηριότητες, ενδιαφέρον μαθητή, επάρκεια 
εκπαίδευσης, διαμόρφωση προσωπικότητας, αντιμετώπι-
ση μαθησιακών δυσκολιών, ύπαρξη ΕΒΠ).  Αυτοί οι 19 το-
μείς περιλαμβάνονται στους νόμους της αξιολόγησης που 
κατατίθενται από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρό-
νια και φυσικά στον νόμο του Γαβρόγλου. Η ιστοσελίδα έχει 
ήδη βγάλει τη λίστα των δέκα κορυφαίων σχολείων (TOP 
10), παρόλο που είναι καινούργια και δεν έχει γίνει ευρύ-
τερα γνωστή. Μια απλή ανάγνωση των αξιολογήσεων που 
έχουν ήδη γίνει, ειδικά τα σχόλια που καταγράφονται στο 
ανοιχτό πεδίο, μπορεί να μας δώσει μια εικόνα του μέλλο-
ντος που μας επιφυλάσσει η επιβολή ή η αποδοχή του 
«προγραμματισμού-αποτίμησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου», όπως ονομάζουν τώρα την κακόφημη αξιολόγηση. Ο 
κανιβαλισμός σε όλο του το μεγαλείο! 

Ποιοι κρύβονται πίσω από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
δεν γνωρίζουμε. Το πολιτικό-ιδεολογικό στίγμα της όμως 
φαίνεται από το λεξιλόγιο και τα επιχειρήματα που επιστρα-
τεύει για να περιγράψει το «όραμά» της, αλλά και από την 
ίδια την κίνησή της να προωθήσει μια επιλογή του συστήμα-
τος, με την οποία έχουν συγκρουστεί, όχι μόνο οι εκπαιδευ-
τικοί, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Σειρά φράσε-
ων που χρησιμοποιεί έχουμε διαβάσει αυτούσιες στα κείμε-
να και τις κατευθύνσεις που προωθούνται προς υλοποίηση 
από διάφορα «ευαγή ιδρύματα», όπως ΟΟΣΑ και η Ε.Ε. 

Είναι φανερό πως ο εφησυχασμός που έχει επιβληθεί 
στον κλάδο των εκπαιδευτικών, δεν χαρακτηρίζει την κυ-
βέρνηση και το σύστημα, που στρώνουν το έδαφος για να 
περπατήσει το επόμενο διάστημα η αξιολόγηση. Η μακρά 
προεκλογική περίοδος που περνάμε και η σχετική χαλα-
ρότητα ας μην δημιουργεί αυταπάτες. Πρέπει να προετοι-
μαστούμε για τις μεγάλες μάχες που έρχονται. Σύντομα 
το σύστημα θα χρησιμοποιήσει όλα του τα όπλα. Αυτή τη 
μάχη πρέπει να τη δώσουμε ενωμένοι για να την κερδί-
σουμε. Μια πρώτη καλή αφορμή, είναι η 24ωρη κλαδική 
απεργία ενάντια στην ψήφιση του νόμου για το Νέο Λύ-
κειο στις 12 Απριλίου! 

(...) Το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για «τη νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το 
νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» που θα ψηφιστούν και θα 
εφαρμοστούν για πρώτη φορά για την Γ’ Λυκείου του 2019-2020 κινείται σε α-
ντιεκπαιδευτική κατεύθυνση.

• Υποβαθμίζεται η γενική παιδεία στο Λύκειο, που ήδη έχει πληγεί τραγικά.
• Μειώνεται η διδασκαλία βασικών γνωστικών αντικειμένων σε όλα τα πεδία 

των επιστημών, με αποτέλεσμα να είναι ελλειμματική η μάθηση και η απόκτηση 
των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών. 

• Ακρωτηριάζεται η τριετής δομή του Λυκείου με την μετατροπή της Γ΄ τάξης 
σε προπαρασκευαστικό έτος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Φροντιστηριοποιείται πλήρως η όλη λειτουργία της Γ΄ τάξης και υπονομεύ-
εται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του Λυκείου. Είναι αποπροσανατολιστική η επι-
χειρηματολογία του Υπουργείου Παιδείας περί «κατάργησης» των φροντιστηρί-
ων, αφού η ιδιωτική παραπαιδεία θα αυξηθεί με τις νέες εξεταστικές διαδικασί-
ες για το απολυτήριο και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για την εισαγωγή σε μια 
σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Μεταφέρεται το βάρος της επιλογής του μαθητή, και μάλιστα για συγκεκρι-
μένο Τμήμα κάποιας σχολής, σε μικρότερη ηλικία, ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται 
δραστικά οι δυνατότητες επιλογής.

• Διευρύνονται οι μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες.
• Αυξάνεται το άγχος των εξετάσεων με την οργάνωσή τους σε επίπεδο δήμων 

και νομών  για την απόκτηση απολυτηρίου και σε πανελλήνιο επίπεδο για την πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ  απορρίπτει το σχέδιο για τη νέα Γ΄ Λυκεί-
ου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητάει 
την απόσυρσή του. 

Ιδιώτες δημιούργησαν πλατφόρμα  
όπου καλούν τους γονείς  
να αξιολογήσουν τα σχολεία!

ΟΛΜΕ
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Μοιάζουν οι αγιογραφικές διακηρύξεις των Υπουργών Παιδεί-
ας των τελευταίων σαράντα χρόνων σαν δυο σταγόνες νερό 
κάθε φορά που άλλαζαν το σύστημα πρόσβασης στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση. Διαχρονικά αποδεικνύεται ότι τα αποτελέσμα-
τα των νέων τρόπων πρόσβασης στα ΑΕΙ – ΤΕΙ ήταν εντελώς αντί-
θετα από τις διακηρύξεις τους.

 Δεν υπάρχει Εξεταστικό σύστημα, που να μην περιλάμβανε στην 
Εισηγητική του Έκθεση σαν στόχους και σαν δικαιολογητικό λόγο 
της θέσπισής του:

• τον περιορισμό της παραπαιδείας,
• την αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή των μαθητών,
• την ισότητα ευκαιριών,
• το άνοιγμα των πανεπιστημίων,
• την ελεύθερη πρόσβαση,
•  το τέλος του «ασφυκτικού εναγκαλισμού» του Λυκείου από τις 

απαιτήσεις των εξετάσεων για το πανεπιστήμιο,
• την φραστική καταδίκη της έμφασης στην απομνημόνευση.
 

Εξεταστικοκεντρικό – ταξικό Λύκειο
για «λίγους και εκλεκτούς»

Το σχέδιο νόμου για το νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης 
του Υπουργείου Παιδείας κρύβει περισσότερα απ’ όσα αποκαλύ-
πτει. Αν και φαίνεται καθαρά ότι διαπερνάται από τη λογική «να 
δεις τι σούχω για μετά», είναι ήδη φανερό ότι πρόκειται για ένα 
ακόμη πιο ταξικό σχολείο για λίγους, πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο 
προσδεδεμένο στην εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και απο-
γυμνωμένο από γενικότερη μόρφωση. Στην πραγματικότητα, με το 
νόμο-έκτρωμα που προτίθεται να ψηφίσει η κυβέρνηση κάνει μία 
ακόμα τομή με την οποία αλλάζει με ριζικό τρόπο τη δημόσια εκ-
παίδευση σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια. Με 
αυτό τον τρόπο προχωρά στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ 
και του ΟΟΣΑ, που είχαν αποτυπωθεί στο πόρισμα Λιάκου και στις 
μελέτες του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ. 

Ο στόχος είναι σαφής, η πλήρης προσαρμογή της εκπαίδευσης 
στην αγορά και στις ευρύτερες αναδιαρθρώσεις που συντελούνται. 
Ο Υπουργός Παιδείας παρουσιάζει τμηματικά τις αλλαγές, γι’ αυτό 
λείπει η πρότασή του για την Τεχνική Εκπαίδευση και παράλληλα 
επιχειρεί να μεταθέσει τη συζήτηση σε δευτερεύοντα θέματα, όπως 
οι αλλαγές των ωρών των μαθημάτων ή ποια θα είναι τα γραπτώς 
εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο. Δεν φθάνει αυτό, όμως, για να 
κρύψει ότι η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην 
ουσία είναι ίδια με αυτήν της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Έξωση της γενικής παιδείας 
φροντιστηριοποίηση του Λυκείου

Η Γ΄ Λυκείου μετατρέπεται σε μια προπαρασκευαστική τάξη για 
εισαγωγή στα ΑΕΙ, μια εξεταστική αρένα, επηρεάζοντας βεβαίως 
και τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου. Οι ομάδες προσανατολισμού 
γίνονται 4, τα βασικά μαθήματα κάθε ομάδας είναι 3 και κάθε υπο-
ψήφιος των Πανελλαδικών εξετάζεται στα μαθήματα προσανατο-
λισμού και τη «Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία». Αυξάνονται 
οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε πανελλαδικά εξεταζό-

μενου μαθήματος σε 6+1. Η γενική παιδεία ουσιαστικά καταργεί-
ται, (δύο ώρες Φυσική Αγωγή και μία ώρα Θρησκευτικά). Η γενική 
μόρφωση των μαθητών ολοκληρώνεται στο τέλος της Β΄ λυκείου(;).

Η ύλη των μαθημάτων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Η πρόταση 
του ΙΕΠ αυξάνει κατά πολύ την ύλη, δυσανάλογα με τις ώρες διδα-
σκαλίας των μαθημάτων προσανατολισμού. Η ύλη πολλών μαθη-
μάτων είναι μεγαλύτερη και από αυτή των δεσμών ή από αυτήν του 
συστήματος Αρσένη. Ο υπουργός προκλητικά δηλώνει «σε κάποια 
μαθήματα τριπλασιάζουμε τις ώρες διδασκαλίας, αλλά δεν αυξή-
σαμε και την ύλη κατά 300%»! Πέρα από τις αναλήθειες της δή-
λωσης σχετικά με συγκεκριμένα μαθήματα, (όπως στα μαθηματικά 
που στη νέα ύλη ενσωματώθηκε και η ύλη των μαθηματικών γενι-
κής παιδείας και άλλο ένα κεφάλαιο) η αύξηση της ύλης μας οδη-
γεί σε ορισμένες διαπιστώσεις. Κοντολογίς, η αντικατάσταση ή η 
αναμόρφωση μαθημάτων γίνεται περισσότερο με εξεταστικά κρι-
τήρια ή διαχείρισης εκπαιδευτικού δυναμικού και λιγότερο παίρ-
νοντας υπόψη τη μορφωτική διάσταση.

Εξετάσεις και πάλι εξετάσεις, ταξικής κατηγοριοποίησης
Το απολυτήριο θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού πρό-

σβασης στα ΑΕΙ (αρχικά κατά 10% και σταδιακά περισσότερο, μόνο 
για τη χρονιά 2019-2020 δεν θα ισχύσει).

Οι απολυτήριες εξετάσεις θα γίνονται για τα ίδια μαθήματα 
που θα εξεταστούν αργότερα και πανελλαδικά. Θα είναι μόνο κατ’ 
όνομα «ενδοσχολικές»: τα σχολεία θα χωρίζονται σε ομάδες ανά 
Δήμο (σε μεγάλες πόλεις) και ανά Νομό (για την επαρχία). Η εξέ-
ταση θα διεξάγεται ταυτοχρόνως και με ενιαία θέματα για τα σχο-
λεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Τα θέματα θα μπαίνουν από 
ομάδα καθηγητών όλων των συμμετεχόντων σχολείων και η διόρ-
θωση των γραπτών θα γίνεται από καθηγητή άλλου σχολείου της 
ομάδας. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα βαραίνουν 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα γράφει ο Γιώργος Καββαδίας
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μαθήματος (τράπεζα θεμάτων).
Τα παιδιά περνούν από διπλά εξεταστικά φίλτρα, με κεντρικού 

τύπου εξετάσεις για το απολυτήριο και πανελλαδικές για εισαγωγή 
στα ΑΕΙ. Άρα οι εξετάσεις δεν καταργούνται για την εισαγωγή στα 
ΑΕΙ, απλώς μετονομάζονται.

Κατηγοριοποιούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα και άρα τα πτυ-
χία (κατηγορίες πτυχίων) και οι απόφοιτοι.

Κατηγοριοποιούνται οι μαθητές, σε αυτούς που δίνουν πανελλα-
δικές για σχολές υψηλής ζήτησης, σε αυτούς που περιέκοψαν τις 
προσδοκίες τους για την εισαγωγή σε σχολές χαμηλής ζήτησης, σε 
αυτούς που παίρνουν το απολυτήριο και σε αυτούς που παίρνουν 
το δρόμο για τα ΕΠΑΛ. 

Η πλειονότητα των μαθητών των ΕΠΑΛ δεν θα έχει δυνατότη-
τα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια, αλλά θα οδηγείται στις διετείς 
σχολές κατάρτισης που θα λειτουργούν μέσα σ’ αυτά. Με βάση την 
εκτίμηση του Υπουργού, πολύ περισσότερα παιδιά θα οδηγηθούν 
σε αυτήν την επιλογή. 

Είναι σαφές ότι η απόκτηση του Απολυτηρίου θα είναι 
μια σαφώς δύσκολη διαδικασία, καθώς τα θέματα και η 
βαθμολόγηση θα γίνεται όχι από τους καθηγητές του σχολείου 
τους, που γνωρίζουν το επίπεδο της τάξης, αλλά από καθηγητές 
Ομάδας Σχολείων. Όσοι επιλέξουν να τελειώσουν το Λύκειο ή να 
κατευθυνθούν στις λεγόμενες σχολές χαμηλής ζήτησης θα πρέπει 
να πάρουν μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις με τα χαρακτηριστικά 
των Πανελλαδικών εξετάσεων. «Άλογα κούρσας» και «ουραγοί», 
ταξικά οριοθετημένοι, θα νομιμοποιούν με την επιλογή τους 
που θα μοιάζει ελεύθερη, το νέο αριστοκρατικό Λύκειο που 
ετοιμάζεται. Το νέο αριστοκρατικό Λύκειο για λιγότερους, καθώς 
οι μηχανισμοί αναχαίτισης, με τη μορφή του προγράμματος 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα 
κατευθύνουν από νωρίς.

Ο δάσκαλος ιεροεξεταστής
H «καταιγίδα των εξετάσεων» που ενέσκηψε στο Λύκειο αλλάζει 

δραστικά το ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί παρουσιά-
ζονται σαν τον Iανό, τον αρχαίο θεό των Pωμαίων, με δυο πρόσω-
πα: του δασκάλου και του τεχνοκράτη - ελεγκτή. Όσο περισσότερο 
απλώνονται οι εξεταστικές δοκιμασίες και αυξάνεται η βαθμολογι-
κή τους κρισιμότητα για την επιλογή/απόρριψη των μαθητών, τόσο 
συρρικνώνεται ο παιδαγωγικός ρόλος τους και ο μορφωτικός ρόλος 
του σχολείου. Παραφράζοντας τον ποιητή ισχύει ότι «όταν ακούω 
τράπεζα θεμάτων, ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει». 

Η εκπαίδευση εντός του σχολείου θα αρχίσει σταδιακά να μοιά-
ζει με αυτήν του φροντιστηρίου, πλήρες τεχνικών επιτυχίας στις 
εξετάσεις, στεγνό και αφυδατωμένο από ουσιαστική και δημιουρ-
γική μόρφωση των μαθητών 

Όταν όλη τη χρονιά η εκπαιδευτική διαδικασία υποτάσσεται στις 
εξεταστικές ανάγκες, τότε εύκολα και ανεπαίσθητα μεταλλάσσε-
ται η μαθησιακή διαδικασία σε μεθοδολογική εκγύμναση, καθώς 
επιβάλλεται κατά κύριο λόγο ο φορμαλισμός και η σχηματοποίη-
ση, όχι μόνο στις πρακτικές αξιολόγησης, αλλά και στο ίδιο το δι-
δακτικό έργο. Τότε η παραπαιδεία κερδίζει έδαφος ως «σώμα και 
ως πνεύμα» μέσα κι έξω από το σχολικό χώρο, εκτρέποντας το εκ-
παιδευτικό έργο στη δική της λογική. 

Η μεταρρύθμιση σηματοδοτεί ένα Λύκειο ακόμα πιο ταξικό μέσα 
από τη σκλήρυνση των εξεταστικών φραγμών. Η σχετική εντατικο-
ποίηση οδηγεί στην περαιτέρω φροντιστηριοποίηση, αντίθετα από 
τους ισχυρισμούς του υπουργείου. Είναι μύθος πως με τον περιο-
ρισμό του αριθμού των μαθημάτων της Γ΄ λυκείου και την αύξηση 
των διδακτικών ωρών στα εξεταζόμενα μαθήματα θα μειωθούν τα 
φροντιστήρια, εφόσον το σύστημα εξακολουθεί να είναι εξετασι-
οκεντρικό. Είναι φανερό, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας προ-

χωράει σε μια εκτίναξη της φροντιστηριοποίησης (το «άγιο δισκο-
πότηρο» των φροντιστηρίων είναι οι εξετάσεις), ενώ την ίδια ώρα 
υποκριτικά κάνει κριτική στο ρόλο των φροντιστηρίων και υπόσχε-
ται τον περιορισμό τους.

Η βασική αλλαγή που οδηγεί στη συρρίκνωση του λυκείου, από την 
εποχή ακόμη της γνωστής ως «μεταρρύθμιση Αρσένη», είναι η από-
σπαση από τους εκπαιδευτικούς της τάξης του δικαιώματος να απο-
φασίζουν για το περιεχόμενο και τη δυσκολία των θεμάτων στις γρα-
πτές εξετάσεις. Η διαδικασία ελέγχου και προαγωγής των μαθητών, 
όταν γίνεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης είναι μία παιδαγωγική 
λειτουργία με κυρίαρχα τα στοιχεία της ανοχής και της κατανόησης, 
αφού ο ελεγχόμενος δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός, αλλά ένα συγκε-
κριμένο πρόσωπο. Για μία εκπαιδευτική λειτουργία που το ζητούμε-
νό της είναι η ενίσχυση των μηχανισμών απόρριψης πρέπει να πα-
ραμεριστεί ο εκπαιδευτικός της τάξης και στη θέση του να μπει μία 
τεχνοκρατική διαδικασία, όμοια για όλους και δίκαιη τυπικά, αλλά 
βαθύτατα άδικη, αφού μεταχειρίζεσαι σαν ίσους άνισους, κοινωνικά 
και οικονομικά, ανθρώπους και μάλιστα ανήλικους.

Θυμίζουμε ότι την χρονιά εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων 
εκτοξεύτηκαν τα ποσοστά των ανεξεταστέων και χρειάστηκαν αλ-
λεπάλληλες εγκύκλιοι από το Υπουργείο Παιδείας που χαμήλωναν 
τον πήχη προαγωγής, προκειμένου να κρυφτεί η βίαιη ουσία αυ-
τού του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών.

Στις προδιαγραφές του νέου Λυκείου καταγράφεται μια υπερ-
βολική εμμονή στην επιλεκτική λειτουργία του σχολείου. Οι πα-
νελλαδικού τύπου εξεταστικές δοκιμασίες, όπου η διόρθωση 
θα κυνηγά τη χίμαιρα της αντικειμενικότητας, η κρισιμότητα 
του βαθμού, η επιβολή του ισομορφισμού με την άτυπη «τρά-
πεζα ερωτήσεων» από όπου οι εκπαιδευτικοί θα αναγκάζονται 
να «αλιεύουν» την εξεταστέα ύλη, θα αποξηράνουν κάθε προ-
σπάθεια επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομέ-
νων. Η μαθησιακή διαδικασία θα καταδυναστευτεί ολοκληρωτι-
κά από το «άπλωμα» των εξεταστικών δοκιμασιών και την ανά-
γκη ανταπόκρισης σε αυτές. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι 
σύντομα θα εξωθηθούν να μεταφέρουν στην «καρδιά» της σχο-
λικής αίθουσας ρόλους εξεταστών - διορθωτών - βαθμολογη-
τών αφ΄ ενός και εξεταζομένων αφ΄ ετέρου, καθώς το εκπαιδευ-
τικό έργο καλείται να εστιάσει σε μια «τεχνολογία» των εξετά-
σεων, στην οργάνωση και διευθέτηση των προβλεπόμενων εξε-
ταστικών δοκιμασιών.

Σε αυτό, βέβαια, το περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευτικός καλείται 
να εξαντλήσει το ρόλο του στο πώς θα τεστάρει, επιτηρήσει, κα-
τατάξει, διαφοροποιήσει, ιεραρχήσει τελικά με «αντικειμενικό» 
τρόπο το μαθητικό πληθυσμό, όπου ευτελίζεται σε τυπικό χρή-
στη των «άνωθεν οδηγιών» και άγρυπνο επιτηρητή της εφαρμο-
γής τους, το εκπαιδευτικό έργο διολισθαίνει σε μια ρουτινιάρι-
κη, παθητική, άψυχη και απρόσωπη σχέση, που «βραχυκυκλώ-
νει» και ναρκοθετεί τα δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτι-
κών και εκπαιδευομένων.

Κατηγοριοποίηση των τμημάτων
Ο χωρισμός των πανεπιστημιακών τμημάτων σε χαμηλής και 

υψηλής ζήτησης, όχι μόνο αντίκειται σε όποια μορφωτική διά-
σταση, αλλά γίνεται με αγοραίους όρους προσφοράς και ζήτη-
σης. Περιορίζεται επίσης κατά πολύ ο αριθμός των πανεπιστη-
μιακών τμημάτων, αφού η επιλογή αυτών γίνεται μόνο από ένα 
επιστημονικό πεδίο.

Η πρόταση για τη Γ΄ Λυκείου, αντιστοιχίζεται στις κατευθύνσεις 
των συνολικότερων αντιδραστικών αλλαγών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, που ξεκίνησαν με το νόμο Γαβρόγλου και θα 
ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2019, με την αλλαγή του χάρτη 
των σχολών και τη δημιουργία σχολών, τμημάτων, προγραμμάτων 
και πτυχίων πολλών ταχυτήτων.
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Στροφή στην ειδίκευση και κατάρτιση
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να υλοποιήσει αυτό που δεν κα-

τάφεραν Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλος. Δηλαδή τη στροφή του 
μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών σε μια τεχνική εκπαίδευση 
που όλο και περισσότερο θα υποβαθμίζεται σε κατάρτιση, μαθη-
τεία και στα Διετή Προγράμματα Σπουδών που ιδρύονται στα ΑΕΙ 
καθ’ υπόδειξη της αγοράς. Έτσι ώστε να κάνει τη νέα γενιά «καύ-
σιμη ύλη» του νέου μοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης που ευαγ-
γελίζεται, με ανταγωνιστικότητα, χαμηλό εργατικό κόστος και χω-
ρίς δικαιώματα.

Η νέα Γ΄ Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής αποτελούν μέρος 
ενός συνολικότερου σχεδίου και οι νέες ρυθμίσεις βαθμιαία θα 
επεκταθούν μέχρι και την Α΄ Γυμνασίου.

 Είναι φανερό ότι το προσχέδιο, υπακούει και εξυπηρετεί το 
στένεμα των διόδων στο Λύκειο και ώθηση της πλειονότητας των 
τελειοφοίτων των Γυμνασίων σε ένα είδος επαγγελματικής εκ-
παίδευσης - κατάρτισης με εισβολή του ιδιωτικού και διεύρυν-
ση της μαθητείας.

Η νέα δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνιστά ένα αριστοκρατικό 
σύστημα, όπου θα κυριαρχεί η ταξική επιλογή, οι πολλαπλοί μη-
χανισμοί μορφωτικού αποκλεισμού των παιδιών των ασθενέστερων 
τάξεων και στρωμάτων και των απομακρυσμένων περιοχών της χώ-
ρας, η μαζική στροφή στο σύστημα της μαθητείας και της απλήρω-
της εργασίας, ακόμη και μετά το γυμνάσιο, η ταξική διαφοροποίη-
ση των σχολείων με βάση τους νόμους της αγοράς.

 Η «ελεύθερη πρόσβαση στα ΤΕΠ » είναι ο δούρειος ίππος για 
ένα Λύκειο «αριστοκρατικό». Στόχος ένα μεγάλο κομμάτι των μα-
θητών να οδηγηθεί σε Επαγγελματικές Σχολές. Μειωμένος θα εί-
ναι ο αριθμός των μαθητών που θα συνεχίσει προς τα Λύκεια, με 
ομολογημένο στόχο το 30% να κατευθύνεται προς τα ΓΕΛ και το 
70% προς την τεχνική εκπαίδευση-κατάρτιση. Είναι βασικό προ-
απαιτούμενο του 3ου μνημόνιου για την ΕΕΚ (επαγγελματική εκ-
παίδευση & κατάρτιση), το 33% των εκπαιδευομένων να συμμετέ-
χουν στη μαθητεία. 

Στην εποχή της ευαλσφάλειας, της συντριβής της μόνιμης εργα-
σίας και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, η γενική παιδεία ισο-
πεδώνεται και αποθεώνονται οι αποσπασματικές «δεξιότητες»: ο 
χειρισμός πληροφοριών αντί της κριτικής σκέψης, ο κατακερματι-
σμός της γνώσης σε χρήσιμα στοιχεία. Αυτή η χρησιμοθηρία οδη-
γεί στην αδυναμία συνολικής θεώρησης του σύγχρονου κόσμου, 
εξήγησης και αμφισβήτησής του.

Επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα σχολείο που το πρόγραμμά 
του διαμορφώνεται από ΜΚΟ, «ευαγή ιδρύματα» και επιχειρήσεις, 
θεμελιώνοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την αξιολό-
γηση και την «αυτονομία» των σχολείων. 

Έξωση μαθημάτων και εκπαιδευτικών
Εξετάσεις – αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση εκπαιδευτικών. 

Εκεί που κρύβει, ωστόσο, τα περισσότερα το νομοσχέδιο με τις 
αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης, είναι στο θέμα 
της επιχειρούμενης έξωσης χιλιάδων καθηγητών από το Λύκειο. 
Όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο 2011 - 2019, σύμ-
φωνα με τους τότε Υπουργούς Παιδείας, έγιναν «για παιδαγωγι-
κούς και εκπαιδευτικούς λόγους» και είχαν στόχο την «ποιοτικό-
τερη εκπαίδευση». Ωστόσο, οι αναβαθμισμένες πολιτικές εξαπά-
τησης και οι «φαεινές» ιδέες βασικό στόχο είχαν και έχουν: τις 
περικοπές προσωπικού.

Έτσι και τώρα, αφενός με τη μείωση του ωρολογίου προγράμ-
ματος και αφετέρου με τις αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα, το 
αποτέλεσμα θα είναι ο εξοστρακισμός μερικών χιλιάδων καθηγη-
τών. Εξοστρακισμός που συνδέεται και με την αξιολόγησή τους. Ο 
Υπουργός Παιδείας, σε συνέντευξή του στο Real Fm (31-8-17) δή-
λωνε ότι «το διαγώνισμα του Ιανουαρίου θα είναι ένας τρόπος να 

δούμε αν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι αποτελεσματικοί. Δι-
ότι κι αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά δεν είναι τόσο αποτελεσματι-
κοί». Οι προθέσεις του υπουργού να προχωρήσει στην εξωτερική 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και να την συνδέσει με τις επιδό-
σεις των μαθητών είναι προφανείς.

Η «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, η οποία στην πιο ακραία 
έκφρασή της θα συνδέεται με τις εξεταστικές επιδόσεις των μαθη-
τών, εκτός του ισοπεδωτικού της χαρακτήρα, θα χωρίζει τα σχολεία 
σε κατηγορίες, θα οξύνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, δηλητηρι-
άζοντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας 
τους τρόπους χρηματοδότησης, βάζοντας τους χορηγούς από το 
παράθυρο και τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία, 
οδηγώντας πολλά σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο. Η 
λεγόμενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέεται με την εξωτε-
ρική αξιολόγησή τους και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού. Όπως αναφέρεται στην έκθεση ΟΟΣΑ (σελ. 67), «η αυτοαξι-
ολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσι-
μη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται 
και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση».

Τι να κάνουμε
 Οι αλλαγές που προοιωνίζονται στην εκπαίδευση αποτελούν 

τομή και αφορούν στους πάντες. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευ-
τικούς. Και μόνο αν αντιμετωπιστούν με συνέχεια και συνέπεια, 
με τη μορφή του πανεκπαιδευτικού μετώπου, μπορούν να απο-
τραπούν. Και σε αυτό πρέπει να κατατείνουν όλες οι προσπάθειες, 
αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση και η γραμμή του αγώνα για να 
μην περάσει και να ανατραπεί το νέο αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα.
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Στη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον υπουργό Παιδεί-
ας, την υφυπουργό και τους επιτελείς τους, φάνηκε για 
μια ακόμη φορά ότι ο περίφημος «διάλογος» είναι ένα 

πρόσχημα για την εξασφάλιση της ανοχής των εκπαιδευτικών 
για το πέρασμα των αντιεκπαιδευτικών μέτρων από την κυβέρ-
νηση, των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που είχαν απο-
τυπωθεί και στις μελέτες του ΣΕΒ και του ΙΟΒΕ. Στην Ομο-
σπονδία που προσήλθε στη συνάντηση με δημοσιοποιημένη  
την αντίθεσή της στις εξαγγελίες για τις αλλαγές στη Γ΄ Λυκεί-
ου και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
καθώς και το αίτημά της για απόσυρσή τους, επιδόθηκε  σχέ-
διο που ελάχιστα διαφέρει από αυτές(...) 

Παραμένει η ουσία των αντιεκπαιδευτικών 
αλλαγών που προτείνει η κυβέρνηση

Στην πρόταση για το Λύκειο - σύστημα εισαγωγής, οι αλλα-
γές σχετικά με τις προηγούμενες εξαγγελίες του υπουργείου, 
αφορούν σε τρία σημεία. Ο συνυπολογισμός του βαθμού απο-
λυτηρίου στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης των πανελ-
λαδικών εξετάσεων δεν θα ισχύσει για το 2020 και μετατίθε-
ται στα επόμενα σχολικά έτη. Το πρώτο μηχανογραφικό, όπου 
οι μαθητές θα δηλώσουν 10 συγκεκριμένα Τμήματα Σχολών θα 
συμπληρωθεί από τους μαθητές που θα πάνε στην Γ’ Λυκείου, 
τέλη Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη κι όχι τον Ιούλιο, δηλαδή 
μετά το πέρας της προθεσμίας για αλλαγή Ομάδας Προσανα-
τολισμού. Πρόκειται για τα μηχανογραφικά με βάση τα οποία 
και τον αριθμό εισακτέων ανά Τμήμα, θα οριστούν τα «πράσι-
να» και «κόκκινα» Τμήματα. Και τέλος τα Λατινικά ορίζονται 
ως μάθημα επιλογής.

Η ουσία των κυβερνητικών εξαγγελιών παραμένει. Αφαιρείται 
μια τάξη από την αναγκαία εκπαίδευση όλων των παιδιών, η Γ’ 
τάξη του Γενικού Λυκείου μετατρέπεται σε «προπαρασκευαστι-
κή» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντί για τη γενική, σύγχρο-
νη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των παιδιών, στα πλαί-
σια ενός ενιαίου, δημόσιου και δωρεάν, δωδεκάχρονου σχολεί-
ου, βαθαίνει ακόμη περισσότερο ο διαχωρισμός του διπλού δι-
κτύου γενικής – τεχνικής εκπαίδευσης,  ενώ διαμορφώνεται νέος 
διχασμός εντός των μαθητών της γενικής εκπαίδευσης. 

Ως μοναδικά μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται 
όλοι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, παραμένουν μόνο η Νεοελλη-
νική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Θρησκευτικά και η Φυσική Α-
γωγή, ενώ  αυξάνεται η ύλη των μαθημάτων προσανατολισμού, 
πράγμα που στερεί τα παιδιά από την παροχή των απαραίτη-
των επιστημονικών γνώσεων, αλλά και καθιστά δύσκολη την 
παρακολούθησή τους από όλα. Ταυτόχρονα η πρόταση αυτή θα 
επιφέρει αλλαγές στην Α΄ και Β΄ Λυκείου,  στα μαθήματα και 
τη διδασκαλία τους, που θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 
2020-21, αλλά το υπουργείο δεν μας ανακοινώνει ακόμη! 

• Πιο λίγοι μαθητές θα μπορούν να αποκτήσουν το απολυ-
τήριο, αφού προστίθενται νέοι εξεταστικοί φραγμοί. Το 40% 
του βαθμού του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου, θα προκύ-
πτει από εξετάσεις στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα των πανελ-

λαδικών με θέματα εξωτερικά του σχολείου, σε ομάδες σχο-
λείων (ανά Διεύθυνση), που θα επιτηρούνται και θα βαθμολο-
γούνται από καθηγητές άλλων σχολείων. 

• Διαμορφώνεται η βάση για την υποβάθμιση του απολυτη-
ρίου των ΕΠΑΛ, αφού αναφέρεται ότι ο παραπάνω τρόπος ε-
ξετάσεων για την απόκτηση του απολυτηρίου στα Γενικά Λύ-
κεια, του δίνει «τη σοβαρότητα που του αξίζει», ώστε με αυτό 
«να αναζητήσουν μια θέση στο Δημόσιο ή και στον ιδιωτικό το-
μέα». Και επιπλέον γιατί το απολυτήριο των ΕΠΑΛ δεν θα μπο-
ρεί να οδηγήσει στην εισαγωγή σε κάποιο τμήμα (ΤΕΠ) χωρίς 
πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα πηγαί-
νουν στα διετή προγράμματα που δημιουργούνται στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση επιπέδου 5 και όσοι θέλουν να εισαχθούν 
σε κάποιο Τμήμα μιας Σχολής θα μπορούν μόνο μέσω πανελ-
λαδικών εξετάσεων.

• Ο χωρισμός των πανεπιστημιακών τμημάτων ουσιαστικά 
«σε χαμηλής και υψηλής ζήτησης», ασχέτως του ονόματος 
που θα τους δοθεί, όχι μόνο αντίκειται σε όποια μορφωτική δι-
άσταση, αλλά γίνεται με αγοραίους όρους προσφοράς και ζή-
τησης. Τμήματα και επιστημονικά αντικείμενα που «δεν παί-
ζουν στην αγορά» και δεν «προσελκύσουν» εισακτέους θα έ-
χουν ορατό το ενδεχόμενο της κατάργησής τους.

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα σε αυτό το τοπίο θα επι-
δεινωθεί και στο διδακτικό και στο εργασιακό επίπεδο. Στην 
υπάρχουσα εργασιακή υποβάθμιση θα προστεθεί και η εργα-
σιακή ομηρία, με τη μείωση ωρών και αντικειμένων. Επιπλέ-
ον η απόσπαση της Γ’ τάξης από το Λύκειο και τη γενική παι-
δεία και η πλήρης διαφοροποίηση του Γενικού Λυκείου από τα 
ΕΠΑΛ, διαμορφώνει τη βάση  και για την κατηγοριοποίηση των 
εκπαιδευτικών.

• Οι νέοι εξεταστικοί φραγμοί και ο εντεινόμενος αντα-
γωνισμός θα οδηγήσουν στη νέα γιγάντωση των φροντιστη-
ρίων και της παραπαιδείας.

Η πρόταση του υπουργείου παιδείας για τη Γ’ Λυκείου, α-
ντιστοιχίζεται στις κατευθύνσεις των συνολικότερων αντι-
δραστικών αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (...). 

14/03/2019

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
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Το «νέο Λύκειο» - σύστημα πρόσβασης 

και το «αναβαθμισμένο απολυτήριο»
γράφουν οι Χρήστος Κάτσικας και Νίκος Φιλιππίδης

Ανάμεσα στα τέσσερα κακά χαρακτηριστικά, που σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, έρχεται να 
εξαλείψει το νέο Λύκειο – σύστημα πρόσβασης, είναι το «υποβαθμισμένο απολυτήριο». Έχει πέσει 
το κύρος του απολυτηρίου, λέει η κυβέρνηση, άρα πρέπει να τού προσδώσουμε κύρος μέσω της 

συμμετοχής του στο βαθμό πρόσβασης. Αυτό όμως προϋποθέτει κάποια «αντικειμενικότητα», 
και έτσι οδηγούμαστε στις τοπικές εξετάσεις κατά το πρότυπο των πανελλαδικών.

Aς μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Υπουργός Παιδείας θεωρεί ότι η αναβάθμιση δεν είναι η 
διασφάλιση ολόπλευρης γνώσης και μόρφωσης για όλα τα παιδιά, η οικοδόμηση κατάλληλων 

συνθηκών γι’ αυτό, αλλά επιτυγχάνεται με τις εξετάσεις, με το ξεδιάλεγμα «της ήρας από το 
στάρι». Ας σταθούμε σε ένα άλλο σημείο. Ο Υπουργός Παιδείας, χωρίς να το αναφέρει ρητά, ουσιαστικά 

πριμοδότησε ένα αρκετά διαδεδομένο μύθο, ότι για την ανεργία φταίει ο άνεργος και η μόρφωσή του.  
Ότι δήθεν «εκείνο που απουσιάζει δεν είναι οι θέσεις στην αγορά εργασίας, 

αλλά το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό που θα τις καλύψει».
Πριν λίγο καιρό δημοσιεύθηκε «μελέτη» του ΙΟΒΕ με τίτλο «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην 

Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις», όπου παρουσιάζεται, με βάση επεξεργασμένα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μια απογραφή των επιπτώσεων της κρίσης στην αγορά εργασίας, με έμφαση 

στα δεδομένα που αφορούν στην απασχόληση και την ανεργία των νέων. Το «συμπέρασμα» είναι 
πως βασική ορίζουσα της ανεργίας των νέων είναι η αναποτελεσματική τους κατάρτιση σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης! Το «συμπέρασμα» αυτό είναι εξόχως βολικό και αξιοποιήσιμο από τις 
κυρίαρχες πολιτικές, που βρήκαν μια σημαία ευκαιρίας για τις δικές τους επικοινωνιακές μεθοδεύσεις. 

Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλύπτει στους νέους φοιτητές ότι δική του «έγνοια 
είναι να σπουδάσετε σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύγχρονα, οργανωμένα, λειτουργικά, που θα δίνουν 
πτυχία με αξία και αντίκρισμα στην πραγματική ζωή», ενώ ο Υπουργός Παιδείας την ίδια περίοδο 

προβάλλει την αναδιάρθρωση στα ΑΕΙ και τις αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης 
σαν το μαγικό φίλτρο που απαντάει στα προβλήματα.

Το «ανελαστικό εκπαιδευτικό μας σύστημα»
Χρόνια τώρα, μόνιμοι προσηλυτιστές της κοινής γνώμης, 

δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί, τεχνοκράτες και «ει-
δικοί», συνδικαλιστές της αριστοκρατίας, αυτό το είδος των 
«κρατικών ευγενών» που αντλούν το κύρος τους από τις πε-
ρίοπτες θέσεις τους στις «αυλές» και στις οθόνες, με δομή 
ρωσικής μπαμπούσκας, με γλώσσα που αποκρύπτει αριστο-
τεχνικά την αλήθεια και τους κώδικες αποκρυπτογράφησής 
της, υποστηρίζουν με άκαμπτη ομοφωνία ότι «εκείνο που 
απουσιάζει δεν είναι οι θέσεις στην αγορά εργασίας, αλλά 
το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό που θα τις καλύ-
ψει, καθώς στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας δημι-
ουργούνται θέσεις εργασίας με νέα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά». Παράλληλα ανακαλύπτουν ότι «το εκπαιδευτικό σύστη-
μα δεν μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα σ’ αυτές τις νέες 
ανάγκες, καθώς έχει δομηθεί πάνω σ’ ένα παρωχημένο σύ-
στημα παραγωγής, με κουλτούρα τακτοποίησης και όχι απα-
σχόλησης».

Στα πλαίσια αυτά, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
κατηγορείται ότι εμφανίζει «ανελαστικότητα» στην κατάλ-

ληλη εξειδίκευση των φοιτητών και σπουδαστών. Τα Πανε-
πιστήμια κατηγορούνται για αρχαϊσμό, ότι είναι αποκομμέ-
να από τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και 
ως εκ τούτου είναι φυσικό να παράγουν ανέργους!

Η πεμπτουσία των κατηγοριών συνίσταται στο ότι επανα-
καθορίζουν την ανεργία σαν «έλλειμμα κατάρτισης» αυτών 
που πλήττονται από αυτήν, πράγμα που φαινομενικά είναι 
εντελώς λογικό: Αν κάποιος δεν έχει δουλειά, οι γνώσεις 
που αυτός ή αυτή διαθέτει προφανώς δεν έχουν αγορά, δη-
λαδή ζήτηση, που να ενδιαφέρεται γι’ αυτές. Δική του, συ-
νεπώς, δουλειά είναι να καταργήσει αυτή την έλλειψη. Συ-
νέπεια είναι η δημιουργία ενός «καθήκοντος κατάρτισης», 
που ονομάζεται κυριολεκτικά έτσι, σε συνάρτηση με το δι-
καίωμα σε κοινωνικές παροχές που μπορούν να παρασχε-
θούν μόνο με την επιφύλαξη μιας προσαρμοσμένης κατάρ-
τισης που θα έχει επιτευχθεί ατομικά.

Ένας ορισμός του νεοφιλελεύθερου όρου της εκπαίδευ-
σης θα μπορούσε, έτσι, να είναι: «καθένας και καθεμιά εί-
ναι ο ίδιος και η ίδια υπεύθυνος και υπεύθυνη για τη δη-
μιουργία, τη διατήρηση και τη μόνιμα διευρυμένη αναπα-
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για, καθένας και καθεμιά είναι ατομικά αρμόδιος για την 
οικονομική αξιοποίησή του/της».

Μετατίθεται και μετακυλίεται έτσι, ανεπαίσθητα και πα-
ραπλανητικά, το πρόβλημα της ανεργίας από τις δομές 
ενός συστήματος (για το οποίο η παραγωγή και αναπαρα-
γωγή εφεδρικού στρατού ανέργων είναι χρυσοφόρα επέν-
δυση) στις «πλάτες» των ίδιων των νέων ανέργων, που 
έκαναν το «λάθος» να σπουδάσουν φιλολογία, μαθηματι-
κά, φυσική, ιατρική, αρχιτεκτονική, κοινωνιολογία, βιολο-
γία κ.λπ. σε αριθμούς μεγαλύτερους από ό,τι αντέχει ή 
επιτάσσει η «θεά» αγορά!

Δηλαδή, η ανεργία οφείλεται στην παιδεία; Παραδείγματος 
χάρη, στα νοσοκομεία δεν διορίζονται νοσοκόμες που τόσο 
χρειάζονται, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευμένες νοσοκόμες;

Ανακατασκευή των μύθων
Αν ανοίξουμε ένα «παράθυρο» στην πραγματικότητα, 

σπάζοντας το σκοτάδι της εικονικής κατασκευής της, θα 
δούμε ότι έχουμε άθλιο επίπεδο υγείας, νοσοκομεία της ου-
ράς και του ράντζου, αλλά υπάρχουν νέοι άνεργοι γιατροί 
που μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Χιλιάδες παιδιά βρίσκο-
νται έξω από το σχολείο, θερίζει ο λειτουργικός αναλφαβη-
τισμός, αλλά επιμένουμε στις τάξεις των 27 μαθητών, ενώ 
χιλιάδες νέοι άνεργοι εκπαιδευτικοί «σαπίζουν» στα λιμά-
νια της ανεργίας. Και πάει λέγοντας...

Σ’ ένα τέτοιο σύστημα, όπου ο άνθρωπος ενδιαφέρει μόνο 
σαν «μηχανή» που παράγει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρ-
δος για τον εργοδότη, η ανεργία όχι μόνον δεν βλάπτει, αλλά 
είναι και ωφέλιμη (οικονομικά, ιδεολογικά, πολιτικά).

Η «κοινή γνώμη», αδυνατώντας να συλλάβει ότι η γενικό-
τερη αδυναμία των πτυχιούχων να ενταχθούν στην αγορά ερ-
γασίας είναι αποτέλεσμα της δραματικής μείωσης των θέσε-
ων εργασίας, εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής που ακο-
λουθείται και των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας (που 
υποτάσσεται στο κέρδος), αποδίδει δυσανάλογα μεγάλο μέ-
ρος της ευθύνης για την ανεργία στις δομές, τις λειτουργίες 
και τους προσανατολισμούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Το αίτημά της συνοψίζεται στο μονόπλευρο προσανατολισμό 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 
«ανάγκες της αγοράς», υπαινισσόμε-
νη, εμμέσως πλην σαφώς, ότι αυτές οι 
τελευταίες πρέπει να είναι ο μόνος 
προσδιοριστικός παράγοντας παιδεί-
ας εν γένει.

Το επιχείρημα ότι η προσαρμογή 
των σπουδών στις ανάγκες της «αγο-
ράς», θα εξασφαλίσει άμεσα μια 
επικερδή εργασία στους αποφοίτους 
είναι, εκτός των άλλων, ολοκληρωτι-
κά αβάσιμο και παραπλανητικό. Η 
ανεργία των πτυχιούχων δεν οφείλε-
ται στην έλλειψη των κατάλληλων ει-
δικοτήτων και δεξιοτήτων τους, 
όπως ισχυρίζεται το ΙΟΒΕ, ο Σύνδε-
σμος Ελλήνων Βιομηχάνων και λοι-

ποί «συγγενείς» και προβάλλει η κυρίαρχη πολιτική και 
παπαγαλίζουν τα Μ.Μ.Ε. Αν το πρόβλημα ήταν τόσο απλό, 
τότε μέσα από μέτρα αναδιανομής του αριθμού των εισα-
κτέων στις διάφορες ειδικότητες –που σε ένα βαθμό μπο-
ρεί να γίνει και στα καπιταλιστικά πλαίσια– θα μπορούσε 
να αντιμετωπιστεί. 

Η ανεργία είναι αφ’ ενός σύμφυτη με τη συγκεκριμένη μορ-
φή οργάνωσης της κοινωνίας, καθώς εκτός των άλλων ο εφε-
δρικός στρατός των ανέργων χρησιμοποιείται από τους κυρί-
αρχους κύκλους για να συμπιέσει στο κατώτατο δυνατό όριο 
τις απαιτήσεις των εργαζομένων και να εντείνει την εκμετάλ-
λευσή τους, και αφ’ ετέρου στα χρόνια της «μνημονιακής χο-
λέρας» πριμοδοτείται από την αποδιάρθρωση του πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας της χώρας και 
τις τραγικές περικοπές στο δημόσιο τομέα.

Στην πραγματικότητα, οι νέες γενιές εργαζόμενων και ειδι-
κά πτυχιούχων είναι κατά τεκμήριο πολύ πιο «μορφωμένοι» 
από ό,τι μια γενιά πριν: μεταπτυχιακές σπουδές, ηλεκτρονι-
κός αλφαβητισμός, ξένες γλώσσες κλπ. Παρ’ όλα αυτά εντάσ-
σονται με πολύ πιο δυσμενείς όρους στην αγορά εργασίας. 

Βλέπουμε τους νέους σήμερα να δίνουν όλο και μεγαλύ-
τερη σημασία στις σπουδές τους, να προσπαθούν να πάρουν 
όλο και πιο πολλά «χαρτιά» στα χέρια τους, για να δημιουρ-
γήσουν περισσότερες και καλύτερες προϋποθέσεις εύρε-
σης εργασίας. Το ερώτημα είναι: Βρίσκουν; Όταν δεν υπάρ-
χουν θέσεις εργασίας, πώς είναι δυνατόν να τις βρουν;

Η ανεργία είναι μια πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για 
μια δυσλειτουργία του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, αντί-
θετα, είναι συστατικό – δομικό στοιχείο της λειτουργίας του. 
Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες που παράγουν τη μαζική 
ανεργία δεν είναι δυνατόν να αναιρεθούν από την όποια αλ-
λαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το αντίθετο. Το δικανικό 
επιχείρημα ότι η ανεργία θα εξαφανιστεί όταν η εκπαίδευ-
ση θα μπορεί να παράγει πτυχιούχους κατάλληλα καταρτι-
σμένους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων, οδηγεί στην άποψη ότι πηγή της ανεργία δεν είναι 
ο καπιταλισμός αλλά η πλημμελής εκπαίδευση. Η ανεργία, 
ωστόσο, θα εξακολουθήσει να υπάρχει όσο διατηρούνται οι 
γενικοί όροι που την παράγουν.  
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«Περιγραφική Αξιολόγηση» στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Ένας νέος παραπλανητικός επίδεσμος – μια νέα εκπαιδευτική θηλιά!

Η Δράση 1 του ΕΠΕΑΕΚ 2014-2020, με τίτλο «Επιμόρφωση για 
την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρε-
ωτική Εκπαίδευση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους 
(ΕΣΠΑ 2014-2020), στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρ-
φωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού 
συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Με λίγα 
λόγια, έχουμε ακόμη μια «πληρωμένη οδηγία» της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για την αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης, σύμφω-
να με τις κατευθύνσεις του «καλοπροαίρετου» ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΕΠ, «σκοπός της δράσης εί-
ναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης 
μορφής αξιολόγησης» που επιδιώκει, ανάμεσα σε άλλα, «την υ-
ποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταπόκρισης 
στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, την ενθάρρυνση των 
μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου 
που επιτελούν, την αξιοποίηση της αξιολόγησης ως μαθησιακής 
διαδικασίας, την αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών και 
μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και πο-
σοτικών αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών ε-
πιτευγμάτων που αποτιμάται, την αξιολόγηση της ολόπλευρης α-
νάπτυξης των μαθητών».

Εύηχες λέξεις και ωραίες έννοιες, κλεμμένες από την παιδαγω-
γική ενός άλλου εκπαιδευτικού συστήματος, παρουσιάζονται σαν ό-
χημα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης των μαθητών, συνεργατικής και 
κοινωνικής μάθησης, εξατομίκευσης της διδασκαλίας και ισότητας 
ευκαιριών, ενώ στην πραγματικότητα σχεδιάζεται να χρησιμοποιη-
θούν στην καλύτερη περίπτωση σαν παραπλανητικός επίδεσμος, στη 
χειρότερη σαν «εκπαιδευτική θηλιά», με θύματα τους εκπαιδευτι-
κούς και τους μαθητές, για τους οποίους τάχα νοιάζονται και υπό-
σχονται να βελτιώσουν-καλυτερεύσουν τη μόρφωσή τους.

Να επισημάνουμε αρχικά ότι στη νέα αυτή δράση του ΙΕΠ, ενώ η 
έννοια της αξιολόγησης κλείνεται σε όλους τους γραμματικούς τύ-
πους, δεν υπάρχει ούτε λέξη για το μορφωτικό περιεχόμενο και την 
κατεύθυνση της εκπαίδευσης, παρά μόνο ευχολόγια. Είναι φανερό 
ότι συνειδητά το ΥΠΕΘ, ενώ είναι σημαιοφόρος της απορρόφησης 
κονδυλίων, αρνείται να αναλάβει την ευθύνη μιας ουσιαστικής και σε 
βάθος αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων της εκπαίδευ-
σης. Ουσιαστικά αναλώνεται σε φτιασιδώματα, πετώντας το μπαλά-
κι στην εξέδρα και αντιμετωπίζοντας μαθητές, γονείς και εκπαιδευ-
τικούς σαν ιθαγενείς που τους μοιράζει χάντρες και καθρεφτάκια.

 
ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Αλήθεια, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το υπουργείο 
ετοιμάζεται να επιβάλει τη λεγόμενη περιγραφική αξιολόγηση 
των μαθητών; Μήπως οι εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, 
όπως με υποκρισία υποστηρίζει το ΙΕΠ; Και αν το υπουργείο Παι-
δείας ενδιαφέρεται τόσο για τους μαθητές μας και τις ανάγκες 
τους, γιατί διατηρεί υπερφορτωμένα τμήματα  μαθητών; Γιατί 
φροντίζει η «κανονικότητα» των σχολείων να συντηρείται από ε-
ξουθενωμένους εκπαιδευτικούς που γυροφέρνουν σε 2, 3, 4 και 
5 σχολεία; Γιατί έχει αποψιλώσει όλους τους υποστηρικτικούς θε-
σμούς, τις βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, την ενισχυτική διδασκα-
λία; Η νέα χρυσόσκονη του υπουργείου Παιδείας, με την αποπρο-
σανατολιστική προώθηση της συζήτησης από τα πραγματικά προ-

βλήματα στη λογική της «καλής» περιγραφικής και «κακής» α-
ριθμητικής αξιολόγησης, δεν μπορεί να κρύψει το μαύρο φόντο 
μιας ερειπωμένης εκπαίδευσης!

2. Ποιος ακριβώς θα υλοποιεί την «περιγραφική αξιολόγηση», σε 
ένα σχολείο χωρίς καμιά διοικητική υποστήριξη, με εκπαιδευτικούς 
που ήδη το γραμματειακό-διοικητικό τους έργο μέσα στο σχολείο δυ-
σκολεύει το εκπαιδευτικό τους, που πηγαινοέρχονται σε πολλά σχο-
λεία, με μονόωρα και δίωρα μαθήματα, με 150 και 200 ή και 400 μα-
θητές, που ούτε το όνομά τους δεν προλαβαίνουν να μάθουν;

3. Τι ακριβώς σημαίνει «περιγραφική αξιολόγηση» για τους μα-
θητές μας και για τους γονείς τους, όταν είναι γνωστό ότι το ερειπω-
μένο σχολείο και η τσακισμένη οικογένεια δεν έχουν τα μέσα να α-
ντιμετωπίσουν τη «διάγνωση»; Μήπως για να καταλάβουν καλύτερα 
και γρηγορότερα οι μαθητές μας ότι ο «ατομικός τους φάκελος» δεν 
επιτρέπει τη συνέχεια των σπουδών τους στο αριστοκρατικό Λύκειο 
που προετοιμάζεται; Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η αξιολόγηση, 
είτε περιγραφική είτε αριθμητική, θα υλοποιείται μέσα σε αυτό το 
πλέγμα αρνητικών παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επί-
δοση, χωρίς να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους, και απλά 
θα διαπιστώνει-περιγράφει αρνητικά αποτελέσματα.

4. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα, κατά πόσον η περιγραφι-
κή αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας, η οποία είναι στους άμεσους στόχους του 
υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών 
πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών, καθώς και τα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, 
ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) περιλαμβάνονται 
στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μο-
νάδας, με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία έ-
χουν «αναμορφωθεί», αλλά δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφι-
κή αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί, έτσι κι αλλιώς, άλλο ένα 
μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας.

5. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από τα σχέδια του υπουργείου Παιδεί-
ας; Είναι πασιφανές ότι θέλουν κατ’ αρχάς (όπως έχουν κάνει και οι 
προκάτοχοί τους) να «απορροφήσουν» τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τις 
«πληρωμένες οδηγίες» για την εδραίωση των εκπαιδευτικών αναδι-
αρθρώσεων που προβλέπει το Μνημόνιο 3 και εξειδικεύει το τριετές 
σχέδιο του υπουργού Παιδείας. 

Επιδίωξή τους είναι να εσωτερικεύσουν οι μαθητές μας από την πιο 
μικρή ηλικία την αίσθηση της αδυναμίας τους, μέσω ενός ατομικού 
φακέλου που θα τους ακολουθεί ως βιογραφικό. Γιατί είναι σίγουρο 
ότι ο κατατεμαχισμός της εικόνας κάθε μαθητή και η υπαγωγή της 
στην προκρούστεια κλίνη των συμπεριφοριστικών περιγραφικών μο-
ντέλων (ο μαθητής παρατηρεί, επισημαίνει, κατανοεί, κατέχει, χρησι-
μοποιεί κ.λπ.) θα ενισχύσουν την ιδεολογία των φυσικών χαρισμάτων. 
Ο μαθητής θα μετατρέπεται σε ατομική φιγούρα, που θα κατατάσσε-
ται σε τυποποιημένες κατηγορίες ικανοτήτων, αποσυνδεδεμένη από 
κοινωνικούς – ιστορικούς προσδιορισμούς. Η σχολική του εξέλιξη θα 
καθορίζεται κυρίως από «εγγενείς» ατομικές ικανότητες και η επίδο-
σή του θα αποτελεί ατομική του υπόθεση και πρόβλημα.

Παράλληλα, σκοπεύουν να αυξήσουν το γραφειοκρατικό φόρτο 
των εκπαιδευτικών, να ελαστικοποιήσουν τον εργασιακό τους χρό-
νο, να τους τυποποιήσουν και να τους μετατρέψουν σε περιγραφι-
κούς συμβολαιογράφους επιδόσεων.  

γράφει ο Χρήστος Κάτσικας
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4 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Ο μεγάλος ιστορικός της αρχαιό-
τητας, ο Θουκυδίδης, εξιστο-
ρώντας τα δεινά του Πελοπον-

νησιακού Πολέμου που συντάραξε τα 
ελληνικά κράτη, μας αφήνει παρακα-
ταθήκη τα παραπάνω λόγια. Είναι α-
ξιοθαύμαστη η διορατικότητα και η 
πολιτική αντίληψή του που φώτισε τη 
μεγαλύτερη πολεμική αναμέτρηση της 
κλασικής εποχής. Αξιοθαύμαστη, ε-
πίσης, γιατί δύο και πλέον χιλιάδες 
χρόνια μετά, τα λόγια αυτά είναι σαν 
να ειπώθηκαν σήμερα.

Το ξεκίνημα του 2019 βρήκε τον κό-
σμο της εκπαίδευσης σε αγωνιστικό 
αναβρασμό. Ένα μεγάλο κομμάτι των 
εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα εκείνων  της 
ευελιξίας, της περιπλάνησης, της πο-
λύχρονης ανασφάλειας) βρέθηκε για 
άλλη μία φορά στο δρόμο του αγώνα. 
Ήταν πράγματι πολλοί όσοι, έπειτα 
από μεγάλο διάστημα «σιγής ασυρμά-
του», απάντησαν αγωνιστικά στον ο-
δοστρωτήρα των δικαιωμάτων και των 
ζωών τους, που τα τελευταία χρόνια 
έχει μηχανοδηγό το ΣΥΡΙΖΑ και το Γα-
βρόγλου. Θρυμμάτισαν  με τους αγώ-
νες τους το κρύσταλλο της «κανονικό-
τητας» που διαφημίζει η κυβέρνηση 
με κάθε ευκαιρία.

«Bright future», «λαμπρό μέλλον» 
στα εκπαιδευτικά πράγματα στην Ελ-
λάδα, διακηρύσσει ο πολύς ΟΟΣΑ! 
«Φέτος επιτέλους, επιστρέφουμε 
στην κανονικότητα», μας είπε ο υ-
πουργός Παιδείας. Απέναντι σε αυτές 
τις πομπώδεις διακηρύξεις, χιλιάδες 
υπήρξαν τα ΟΧΙ των εκπαιδευτικών της 
χώρας, που κοίταξαν πίσω από το αλ-
λοιωμένο μέχρι αηδίας νόημα των λέ-
ξεων της κυβερνητικής προπαγάνδας, 
χιλιάδες ήταν όσοι αντίκρισαν την απο-
γυμνωμένη από φτιασίδια και «καλο-
λογικά στοιχεία» πραγματικότητα. Ο 
βασιλιάς της εκπαίδευσης φάνηκε γυ-

μνός, η όψη του, όσα μετάξια και στο-
λίδια κι αν φορτωθεί, είναι αποκρου-
στικότερη από ποτέ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κι ο δοκιμα-
σμένος στο έργο αυτό υπουργός Παι-
δείας πράττουν ακριβώς αυτό που ο 
Θουκυδίδης στην «Παθολογία του πο-
λέμου» σημειώνει με διαχρονική έμ-
φαση. Αλλάζουν συστηματικά το νόη-
μα λέξεων και έργων, καθιστώντας 
ό,τι πράττουν και λένε κυριολεκτικά 
ψεύτικο. Συσκοτίζουν την πραγματι-
κότητα, δημιουργούν εικονικό αντί-
γραφό της, επιχειρώντας να αποκοι-
μίσουν συνειδήσεις, να προλάβουν α-
ντιδράσεις. Εμπορεύονται παντού, 
όπως και στην εκπαίδευση, την... κα-
νονικότητά τους.

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί έπει-
τα από την πολυτυπία των σχολείων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθιερώ-
θηκε ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νη-
πιαγωγείου-Δημοτικού. Θεωρεί σημα-
ντικό βήμα προόδου την αντικατάσταση 
ενός, πραγματικά άδικου, διπλού τύπου 
σχολείου (ΕΑΕΠ-Ενιαίο Αναμορφωμέ-
νο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με γνω-
στικά αντικείμενα που δεν υπήρχαν στα 
υπόλοιπα σχολεία), αποκρύπτοντας ότι 
αυτήν την αλλαγή την πραγματοποίησε 
θυσιάζοντας χιλιάδες θέσεις εκπαιδευ-
τικών, αναμορφώνοντας μέχρι παρα-
μορφώσεως το πρόγραμμα στα νέου Τύ-
που Ολοήμερα σχολεία. Η κατάσταση 
δύσκολα κρύβεται. Εξωραΐζεται εξό-
φθαλμα όμως, κάνοντας λόγο  για «ε-
μπλουτισμό» του Ωρολόγιου Προγράμ-
ματος, παροχή ίσων ευκαιριών στην εκ-
παίδευση κ.λπ.

Πανηγυρίζει για την ικανοποίηση, 
του αιτήματος για υποχρεωτική δίχρο-
νη Προσχολική Αγωγή, για τη θεσμο-
θέτησή της και την εφαρμογή της, 
όταν είναι φανερό πως αυτή εξακο-
λουθεί να χτυπιέται ανάμεσα στη Σκύ-

λα και τη Χάρυβδη της υποχρηματο-
δότησης, της αδιοριστίας νηπιαγω-
γών, της έλλειψης στέγης που θα στε-
γάσει αξιοπρεπώς τα νήπια, αλλά και 
των voucher!

Πανηγυρισμοί και διακηρύξεις  για 
την ενίσχυση του «δημοκρατικού χα-
ρακτήρα του Σχολείου, του Συλλόγου 
διδασκόντων ως κύτταρο δημοκρατί-
ας, της δημιουργίας σχολικών βιβλι-
οθηκών σε 913 δημοτικά σχολεία της 
χώρας, την τοποθέτηση Ψυχολόγων, 
Κοινωνικών Λειτουργών, ειδικότητες 
που λειτουργούν ενισχυτικά στο δύ-
σκολο έργο του εκπαιδευτικού». Η 
«τσάντα στο σχολείο», το πρόγραμμα 
κολύμβησης, το νέο Προεδρικό Διά-
ταγμα που κάνει το σχολείο μας δη-
μοκρατικό, σύγχρονο και ανοιχτό στην 
κοινωνία, η επιλογή των σημαιοφό-
ρων και παραστατών, ο εξορθολογι-
σμός της ύλης, το νέο βιβλίο των Μα-
θηματικών για την Ε΄ δημοτικού, τα 
σχολικά γεύματα για χιλιάδες μαθη-
τές, ο 2ος υποδιευθυντής και άλλα».

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα 
διαφημίζει ο ο Γαβρόγλου και βέβαια 
το πορτρέτο του εκπαιδευτικού πα-
ραδείσου που φιλοτεχνεί συμπληρώ-
νεται με άφθονες εξαγγελίες και δι-
ακηρύξεις, που καθώς βρισκόμαστε 
σε παρατεταμένη προεκλογική περί-
οδο, εύκολα αντιλαμβανόμαστε το 
χαρακτήρα τους.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; 
Είναι η εκπαίδευση των μηδενικών δι-
ορισμών, της μείωσης των δαπανών 
για τα σχολεία, των δεκάδων μνημο-
νιακών μέτρων και δεσμεύσεων που 
έχουν δημιουργήσει μία ασφυκτική 
κατάσταση σε Νηπιαγωγεία και Δη-
μοτικά σχολεία. Μία, κατ’ όνομα δω-
ρεάν δημόσια εκπαίδευση, βαθιά με-
ταλλαγμένη, που οδεύει όλο και σε 
πιο συντηρητικές ατραπούς, ντυμέ-

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ»
Μιά βαθιά διαστρεβλωμένη εικόνα της γκρίζας πραγματικότητας

γράφει ο Γιάννης Μελιόπουλος

«Άλλαξαν τη συνηθισμένη σημασία των λέξεων και τους έδωσαν όχι την πραγματική,  
αλλά αυτή που τους συνέφερε» (Θουκυδίδης)
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

νους την προβιά της προόδου και της 
εξέλιξης, όπως την αντιλαμβάνονται 
ΟΟΣΑ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΣΕΒ. Υποστελεχωμέ-
νες δομές στήριξης, υπό εξαφάνιση 
ή και ανύπαρκτες, με καθήκοντα που 
έπειτα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκεται να απλωθούν, 
να διαχυθούν σε τέτοιο βαθμό και βά-
θος, ώστε στο τέλος να εξαφανιστούν.

Τι διαφορετικό από μία τέτοια εξέ-
λιξη προιωνίζεται με το νέο νόμο 
4547, με τον οποίο ο εκπαιδευτικός 
καλείται να αναλάβει καθήκοντα τα ο-
ποία δεν του ανήκουν, αξιολογώντας 
μαθητές που χρήζουν ειδική στήριξη, 
για να βρεθεί αργότερα και ο ίδιος α-
ξιολογούμενος;

Διάχυση της κουλτούρας αξιολόγη-
σης από την κορυφή στη βάση, σταγό-
να-σταγόνα, ώστε να εμπεδωθεί όπως 
το υπουργείο επιθυμεί. 

Κανονικότητα σημαίνει μεγαλύτερη 
εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών, 
κακοπληρωμένη και απλήρωτη επι-
πλέον εργασία, δουλειά ως τα βαθύ-
τατα γεράματα και -για τους τυχε-
ρούς- συντάξεις πείνας έπειτα από 
δεκαετίες σκληρής εργασίας. 

Η πραγματικότητα της εκπαίδευσης 
που οικοδομείται μέρα τη μέρα με την 
εφαρμογή κάθε κομματιού της κυβερ-
νητικής πολιτικής έχει ως προϋπόθε-
ση το βάθεμα και την εμπέδωση από 
τη συντριπτική πλειοψηφία του νέου 
εργασιακού μοντέλου στην εκπαίδευ-
ση, αυτό της ευέλικτης εργασίας. Αυτό 
άλλωστε διακηρύσσει απερίφραστα η 
έκθεση ΟΟΣΑ, μιλώντας για ακόμη 
μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των ήδη 
ελαστικοποιημένων εργασιακών σχέ-
σεων στους εκπαιδευτικούς. Ακόμη 
κι αυτές οι ανακοινώσεις για διορι-

σμούς, υπακούουν ακριβώς σε αυτή 
τη λογική, αφού με το περιβόητο Προ-
σοντολόγιο θέτουν χιλιάδες εκπαιδευ-
τικούς κάθε ειδικότητας στο φάσμα 
ενός αέναου κυνηγητού τίτλων, προ-
σόντων και χαρτιών κάθε είδους, με 
απαξιωμένο το βασικό πτυχίο, για την 
κατάκτηση της περιβόητης θέσης ερ-
γασίας, υπό οποιεσδήποτε εργασια-
κές συνθήκες. 

Δεν πρέπει επίσης κανείς να ξεχνά 
τον ερχομό της αποτίμησης του εκπαι-
δευτικού έργου, προπομπό της αξιο-
λόγησης, που για άλλη μία φορά θα ε-
πιχειρηθεί να εφαρμοστεί. 

Τα παραπάνω, και σειρά άλλων, 
συνθέτουν το παζλ της ζοφερής πραγ-
ματικότητας στην εκπαίδευση, πραγ-
ματικότητα που συγκρούεται με την 
εικονική της «κανονικότητας» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Αυτά πρέπει να κυριαρχήσουν 
στην ατζέντα συζήτησης και ζυμώσε-
ων του εκπαιδευτικού κινήματος, 
στους κόλπους των εκπαιδευτικών 
κάθε σχολείου, σε αντιπαράθεση με 
την κάλπικη εικόνα ευδαιμονίας που 
καλλιεργείται.

Μπροστά σε αυτό το καθήκον σήμε-
ρα κρίνονται όλοι στο χώρο της εκπαί-
δευσης, όσοι αγωνιούν για το μέλλον 
της, όσοι οραματίζονται μία άλλη κοι-
νωνία και μία άλλη εκπαίδευση. Το δύ-
σκολο σήμερα είναι να συνθέσει κα-
νείς την εικόνα στην ολότητά της και 
να την αποκρυπτογραφήσει. Κι αυτό 
γιατί εξακολουθούν να υφίστανται και 
να κυριαρχούν εκείνοι οι παράγοντες 
που δυσκολεύουν το καθήκον αυτό, 
όπως η παρατεταμένη αγωνιστική νη-
νεμία, κληρονομιά της περιόδου ιδι-
αίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, οι άμαζες ή και α-
νύπαρκτες διαδικασίες του συνδικα-

λιστικού κινήματος των εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας τα τελευταία χρό-
νια, με εξαίρεση τις κινητοποιήσεις 
των αναπληρωτών και ωρομίσθιων συ-
ναδέλφων, η χρόνια κυριαρχία στη 
ΔΟΕ, αλλά και σε πρωτοβάθμια σωμα-
τεία μας, των παρατάξεων του κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-
ΕΡΑ), οι εξαιρετικά αρνητικοί συσχε-
τισμοί πολλές φορές και στη βάση, α-
πομαζικοποιούν ακόμη περισσότερο 
το συνδικαλιστικό μας κίνημα (σε μία 
περίοδο που θα έπρεπε να συμβαίνει 
το αντίθετο), απομακρύνουν από τους 
αγώνες μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών, 
δε συσπειρώνουν, δεν εμπνέουν, αντί-
θετα συκοφαντούν. 

Η πλήρης αποδοχή, υποταγή κι ε-
ξωραϊσμός των επιλογών και σχεδια-
σμών του ΟΟΣΑ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΣΕΒ από 
αυτές τις δυνάμεις, η στήριξη φανε-
ρά ή υπόγεια των κυβερνήσεων που 
υλοποιούν κάθε αντιεκπαιδευτική α-
πορρύθμιση, επίσης. 

Από κοντά ασφαλώς και οι εσφαλ-
μένες αντιλήψεις συνδικαλιστικών 
δυνάμεων με αναφορά στην αριστερά, 
για το πώς πρέπει να κινηθεί παραπέ-
ρα η υπόθεση, οι οποίες μπορεί σε 
κάποιους στο πλαίσιο αυτής της ακι-
νησίας της Ομοσπονδίας μας να φαί-
νονται ως η λύση, αλλά στην πραγμα-
τικότητα φρενάρουν κι αυτές το προ-
χώρημα της μαζικότερης συσπείρω-
σης των εκπαιδευτικών, κατακερμα-
τίζουν και πολυδιασπούν.

Σε πολιτικό επίπεδο βαριά πέφτει 
η σκιά του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, που 
δυνάμωσε αντιλήψεις και ιδέες αντί-
θετες προς τα συμφέροντα της συ-
ντριπτικής πλειονότητας των εργαζό-
μενων και των εκπαιδευτικών, κάνο-
ντας σε πολλούς να φαντάζει ως προ-
τιμότερη η κυβέρνηση ΝΔ , δυναμώ-
νοντας παράλληλα ακροδεξιές ή και 
φασιστικές φωνές και στο χώρο της 
εκπαίδευσης.

Συμπερασματικά, όντας στο κέντρο 
μιας περιόδου που κουβαλάει τα χα-
ρακτηριστικά όλης της προηγούμε-
νης τετραετίας, και μπροστά στις α-
πανωτές εκλογικές μάχες, γίνεται 
φανερό πως ο αγώνας για το ξεπέρα-
σμα αυτής της κατάστασης δεν πρέ-
πει να υποχωρήσει, αλλά αντίθετα 
πρέπει να ενταθεί.  
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Εργαλειακή λογική
Στις θεραπευτικές αγωγές που προωθούνται τα τελευ-

ταία χρόνια στην εκπαίδευση προβάλλει το σύνθημα «εκ-
μάθηση της μάθησης» ή λαϊκότερα «μαθαίνω πώς να μα-
θαίνω», που προβάλλεται σαν το ελιξίριο της σύγχρονης 
παιδαγωγικής, που αντιμετωπίζει την πλημμυρίδα πληρο-
φοριών και την παλαίωση των γνώσεων. Σύμφωνα με την ε-
πίσημη εκπαιδευτική ρητορική, ικανός για το μέλλον είναι 
όποιος μπορεί να αναζητήσει μέσα στην πλημμύρα των 
πληροφοριών που πέφτει επάνω του, εκείνη που έχει ση-
μασία για μια συγκεκριμένη ενέργεια. Η «εκμάθηση της 
μάθησης», προτεραιότητα της κυρίαρχης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, στηρίζεται σε ένα είδος γενικής μόρφωσης, το 
οποίο δεν καλλιεργεί και δεν αναπτύσσει τη συνθετική-
αναλυτική σκέψη, δε δίνει τις βάσεις για την ερμηνεία της 
κοινωνίας και του κόσμου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα 
είδος γενικής μόρφωσης, με κεντρικό χαρακτηριστικό την 
πολυδιάσπαση της γνώσης, τον κατακερματισμό της. Ο υ-
περτονισμός τού «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αποσυνδε-
δεμένος από το «τι και για ποιο σκοπό μαθαίνω», αποτελεί 
φανερή υποτίμηση της ουσίας της μόρφωσης. 

Για να αποφύγουμε κάθε αχρείαστη παρεξήγηση επιση-
μαίνουμε ότι η εκμάθηση μεθόδων μελέτης δεν είναι μια 
διαδικασία έξω από τη λογική της παιδαγωγικής. Προβλη-
ματικός γίνεται ο υπερτονισμός της μεθόδου από την κυρί-
αρχη πολιτική, καθώς αποσπάται από τα περιεχόμενα της 
διδασκαλίας-μάθησης και κυρίως από το σκοπό της όλης 
μορφωτικής διαδικασίας.

Λατρεία και νεύρωση  
στην «Παιδαγωγική της Καινοτομίας»

Παράλληλα με τις τάσεις τυποποίησης και ποσοτικοποί-
ησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια μέσα στους σχολικούς χώρους ολόκλη-
ρη βιομηχανία, μια κοσμική θεολογία θα λέγαμε, των λε-
γόμενων Καινοτόμων Προγραμμάτων: Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, «καινοτομίες», θεματικές εβδομάδες, προσπά-
θειες εμπλοκής με χορηγούς, μια καταναγκαστική εγχά-
ραξη του οικονομισμού και μαζί και ανάκατα θραύσματα 
του Φρενέ και του Φρέιρε. Το μάθημα όπως το γνωρίζαμε, 
η μαθησιακή διαδικασία που βασίζεται σε μια μεγάλη πα-
ράδοση της παιδαγωγικής σκέψης, προβάλλεται συχνά ως 
αναχρονισμός, ενώ η φωτοαντιγραφική καινοτομία (ενι-
σχυμένη με έννοιες τόσο πρόδηλες σε όλους μας για το 
θετικό τους πρόσημο, σύμφωνα με την κατήχηση που έ-
χουμε υποστεί), ως το ελιξίριο που βάζει το σχολικό τρέ-
νο στις ράγες του μέλλοντος.

Η ανθρωπιστική παιδεία στα αζήτητα
Η γενική παιδεία εξοβελίζεται σχεδόν στη Γ΄ τάξη του νέου 

Λυκείου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Είναι σίγουρο 
ότι η ίδια τύχη περιμένει και τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκεί-
ου που μένουν «απείραχτες» προσωρινά λόγω προεκλογικής 
περιόδου. Ιδωμένη, από αυτούς που ασκούν πολιτική, σαν 
περιττό μπιχλιμπίδι, χάνει τάχιστα τη θέση της στα προγράμ-
ματα σπουδών, για να μην αναφερθούμε και στα μυαλά και 
τις καρδιές των γονιών και των παιδιών. Είναι αυτή, βεβαίως, 
μια κεντρική «οδηγία» του ΟΟΣΑ, των επιτελικών οργάνων 
της ΕΕ και του εγχώριου ΣΕΒ, που ακολουθείται πιστά από 
τις κυβερνήσεις, με την καλλιέργεια χρήσιμων και εφαρμο-
σμένων δεξιοτήτων, κατάλληλων για να αποφέρουν βραχυ-
πρόθεσμο κέρδος.

Ο λόγος που αυτές οι παρεμβάσεις δεν προκαλούν ισχυρή α-
ντίδραση είναι ότι τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες οι ευαισθη-
σίες μας έχουν νεκρωθεί από τον πολλαπλασιασμό της γλώσ-

γράφει ο Χρήστος Κάτσικας

Αθέατες αλλαγές στη σχολική τάξη

Εργαλειακή λογική, τυποποίηση, κατακερματισμός

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, 

χαρτογραφούνται στην εκπαίδευση μια σειρά από 
-εκ πρώτης όψεως- «παράδοξα» χαρακτηριστικά. 

Πρόκειται για μια σειρά μόνιμων «επεισοδίων»,  
που συνθέτουν όμως μ΄ ένα πολύ συγκεκριμένο 

τρόπο το παζλ ενός σχολείου  που αλλάζει.
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σας της γραφειοκρατίας, όπως «ικανοποίηση του χρήστη», «οι 
δυνάμεις της αγοράς», «λογοδοσία», κλπ. Πιθανόν, τ’ αυτιά μας 
να μην μπορούν πλέον ν’ ακούσουν πόσο ανόητη και αμφιλεγό-
μενη είναι η φράση «Πλαίσιο για την Αριστεία στην Έρευνα» ή 
πόσο γελοία είναι η πρόταση «η ποιότητα μιας έρευνας να αξι-
ολογείται από τον αριθμό των εξωτερικών χρηστών αυτής» ή 
από τη γκάμα των «δεικτών απήχησης»!

H ελαστική εργασία στην εκπαίδευση:  
«Μια ευφυής άποψη»!

Εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμη από την αρχική φάση 
των μνημονίων, ο ΟΟΣΑ έδινε «οδηγία» μείωσης του εκπαι-
δευτικού προσωπικού. Στην τελευταία Έκθεσή του «Για ένα 
Λαμπρό Μέλλον της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» (2018)  το 
ζήτημα των διορισμών και της διαχείρισης του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού έχει κεντρική θέση. Το παρακάτω από-
σπασμα είναι ενδεικτικό της αντίληψης που έχει για το θέμα 
της στελέχωσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς και για 
τον τρόπο επίλυσής του: «Η επίλυση του προβλήματος των 
λιγότερων οργανικών θέσεων ήταν ευφυής  και από διοικη-
τική, και από οικονομική άποψη. Η εναλλακτική λύση ήταν 
η χρήση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τη συμφωνία και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...] Δεν μισθοδοτούνται κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού, κι έτσι –από μια μακροοικο-
νομική άποψη– δεν αποτελούν μια επιπλέον μακροχρόνια 
επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμφωνήσει ότι μπορούν χρήματα 
του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού Ταμείου να καλύπτουν τους 
μισθούς των αναπληρωτών (τυπικά, οι δαπάνες αυτές δεν 
αντιπροσωπεύουν μισθούς αλλά εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 
γι’ αυτό δεν λαμβάνουν μισθό το καλοκαίρι)».

Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή των αναπληρωτών νομάδων 
(πάνω από 30.000 φέτος), η επινόηση των οποίων καταργεί 
την παιδαγωγική σχέση και την αφοσίωση που είναι απαραί-
τητες στην εκπαίδευση, ενώ ανοίγει το δρόμο στο νέο εργα-
σιακό μοντέλο, που αργά και συστηματικά εμπεδώνεται στις 
σχολικές μονάδες.

Η «σούπα» των ειδικοτήτων
Η ενοποίηση διαφόρων ειδικοτήτων και η νέα παρέμβα-

ση (ανάμεσα στις πολλές των τελευταίων χρόνων) στις α-
ναθέσεις μαθημάτων έχει τόση σχέση με τη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της μαθησιακής διαδικασίας, όση ο φά-
ντης με το ρετσινόλαδο. Στο όνομα της «αξιοποίησης» του 
υπάρχοντος δυναμικού, που υπακούει στη μαγική λέξη 
«περικοπές», κοντολογίς πριμοδοτώντας μια μηχανιστική 
λογική της κάλυψης κενών και της τυπικής διεκπεραίω-
σης του ωρολογίου προγράμματος, παραβλέποντας επι-
στημονικά και διδακτικά κριτήρια, το υπουργείο Παιδείας 
αλλάζει και μοιράζει πρώτες, δεύτερες και τρίτες αναθέ-
σεις μαθημάτων!  Είναι φανερό ότι βρήκε, για μια ακόμη 
φορά, τον εύκολο τρόπο αφ’ ενός να κρύψει τα κενά εκπαι-
δευτικών στα σχολεία, αφ’ ετέρου να τους οδηγήσει σε αλ-
ληλοσπαραγμό. Μέσω των νέων αναθέσεων μαθημάτων 
προωθεί το μοντέλο του καθηγητή-δασκάλου που «τα κά-
νει όλα και συμφέρει», θίγοντας καίρια τα μορφωτικά δι-
καιώματα και των παιδιών.   

Εντύπωση προκαλεί η απόφαση του 2ου γυμνασίου Ελευσίνας 
να αποδεχτεί τη χορηγία αθλητικού υλικού από διαδικτυακή εται-
ρία στοιχημάτων αθλητικών αγώνων, στα πλαίσια ενός προγράμ-
ματος με ονομασία «Μικροί Ήρωες». Η εν λόγω στοιχηματική ε-
ταιρία πραγματοποιεί χορηγίες και εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Μι-
κροί Ήρωες» με σκοπό να «…προσφέρει στα παιδιά ένα μοναδι-
κό ταξίδι γνώσης, για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να ανθί-
σουν τη φαντασία τους, να εξερευνήσουν με όρεξη και να ανακα-
λύψουν αυτό που αγαπούν» και παρέχει δωρεάν επισκέψεις σε 
προγράμματα μουσείων.

Γεννούνται δύο εύλογες απορίες. Πρώτα και κύρια τι δουλειά 
έχει στα σχολεία μια ιδιωτική εταιρία και οι χορηγίες της. Χρόνια 
τώρα οι εκάστοτε κυβερνήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν το 
σχολείο της αγοράς. Το αυτάρκες εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα 
βρίσκει μόνο του πόρους. Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υποταγμένο 
στους εκάστοτε σχεδιασμούς των μεγαλοαστικών συμφερόντων. 

Πρέπει επιτέλους να πάρουμε θέση και να απαντήσουμε στο αν 
τα σχολεία πρέπει να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και όχι από κάθε είδους χορηγίες, στο αν 
τα σχολεία θέλουμε να παρέχουν πραγματική παιδεία στους μα-
θητές ή να υπηρετούν το κεφάλαιο. 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις  σε υλικο-
τεχνικές υποδομές. Είναι επίσης γεγονός ότι πολλά κτήρια που 
στεγάζουν σχολεία είναι ακατάλληλα. Όταν λοιπόν έρχεται μια ε-
ταιρία να «χαρίσει» κάτι που  λείπει από ένα σχολείο για να δια-
φημιστεί (γιατί αυτά τα περί φιλανθρωπίας είναι μόνο για όσους 
επιλέγουν να ζουν με αυταπάτες), θα έπρεπε να αναρωτηθούμε 
και να αναζητήσουμε τους υπεύθυνους της έλλειψης αυτής, οπό-
τε και θα καταλήγαμε στην ευθύνη του υπουργείου παιδείας και 
στην πολιτική που ασκείται εδώ και δεκαετίες.

Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να γίνουν καλύτε-
ρα τα σχολεία μας δεν χρειάζονται χορηγίες, αλλά αγώνες ενάντια 
σ’ αυτήν την πολιτική της υποβάθμισης της παιδείας. Αποδεχό-
μενοι χορηγίες ιδιωτικών εταιριών και άλλων ιδρυμάτων, στην ου-
σία βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας.

Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι το είδος της εταιρίας στην 
οποία επετράπη να μπει στο χώρο του σχολείου και να διαφημι-
στεί. Πρόκειται για εταιρία διαδικτυακού στοιχηματισμού! Το πα-
ράδειγμα που μεταφέρεται στα παιδιά από το σχολικό τους περι-
βάλλον είναι το πόσο καλοί είναι αυτοί οι χορηγοί, οι χορηγοί δη-
λαδή που πλουτίζουν από το διαδικτυακό τζόγο! Και μην πει κα-
νείς ότι δεν μπορούν τα παιδιά ακόμα να παίξουν γιατί πρέπει να 
είναι πάνω από 18 χρονών. Ίσως να μην μπορούν τώρα, αλλά όταν 
τους το πλασάρουμε σαν ευεργέτημα θα το ψάξουν τώρα και θα 
συμμετέχουν αργότερα. Άλλωστε, στην ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος «Μικροί Ήρωες» (εκείνη δηλαδή τη σελίδα που επισκέπτο-
νται τα μικρά παιδιά) υπάρχει υπερσύνδεση που σε μεταφέρει στη 
στοιχηματική σελίδα της εταιρίας!

Η πολιτεία έχει υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία που θα καθιστούν το σχολείο λειτουργικό πυρήνα παροχής 
γνώσεων και αξιών. Σ’ αυτά ακριβώς τα στοιχεία συγκαταλέγονται 
η υλικοτεχνική υποδομή, τα λειτουργικά κτήρια και φυσικά οι δω-
ρεάν εκπαιδευτικές επισκέψεις. Και επειδή είναι πολλοί αυτοί 
που θα πουν ότι τους χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζαν στα δό-
ντια, καλό είναι να αναδεικνύουμε ότι δεν πρόκειται για γάιδαρο, 
αλλά για δούρειο ίππο...

Βάϊος Κανδήλας 

Χορηγίες στα σχολεία

Γάιδαρος ή δούρειος ίππος;
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το υπουργείο Παιδείας 
επέβαλε, κατά την προσφιλή τους τακτική, με 
τροπολογία σε νομοσχέδιο που αφορούσε την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το λεγόμενο «νέο» σύστημα 
διορισμών, το διαβόητο προσοντολόγιο που αντικαθιστά 
τον παλιότερο κακόφημο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του Αρ-
σένη (που ίσχυε από το 1998 και είχε καταργηθεί από τα 
πρώτα χρόνια της μνημονιακής θύελλας). 

Το νέο σύστημα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Γα-
βρόγλου, υποτίθεται ότι έρχεται να καλύψει το κενό που 
υπήρχε εδώ και μια περίπου οκταετία στον τρόπο διο-
ρισμού  στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Η αλήθεια είναι πως εδώ και δέκα χρόνια η δη-
μόσια εκπαίδευση στενάζει κάτω από το βάρος και την 
πίεση της μακροχρόνιας αδιοριστίας. Περισσότεροι 
από τριάντα πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί συνταξιοδο-
τήθηκαν από τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνά-
σια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί 
ήσαν μηδενικοί. Τη θέση τους κατέλαβε πολύ γρήγορα 
η επισφαλής εργασία, η αναπλήρωση και η περιπλάνη-
ση.  Πολλές χιλιάδες εκπαιδευτικοί εδώ και μια δεκα-
ετία περιφέρονται στις εσχατιές του τόπου μας, κάθε 
χρόνο σε διαφορετικό μέρος και κάθε χρόνο ανακυκλώ-
νονται ανάμεσα στην ανεργία και την ελαστική εργασία, 
για να καλύψουν (προσωρινά) τα μόνιμα και διογκούμε-
να κενά στην εκπαίδευση. 

Όλες οι ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας στη μνημο-
νιακή περίοδο, όπως και ο Γαβρόγλου σήμερα, προσπερ-
νούσαν την ουσία του προβλήματος με μια γενικόλογη, 
αφηρημένη και θολή διακήρυξη για διορισμούς στο αβέ-
βαιο μέλλον. Πολύ γρήγορα μετατόπιζαν το επίκεντρο 
της αντιπαράθεσης από το αίτημα του εκπαιδευτικού κι-
νήματος για σταθερή και μόνιμη εργασία, στο διαχειρι-
στικό πρόβλημα του λεγόμενου «συστήματος διορι-
σμών», που δεν απαντά στο πραγματικό και αγωνιώδες 
ερώτημα «πόσοι», αλλά στο «πώς», εγκλωβίζοντας τις 
προσδοκίες χιλιάδων εκπαιδευτικών σε μια αδιάκοπη 
αναμονή. Πέρα όμως από την προσμονή για μια θέση στο 
κάδρο της εκπαίδευσης, η πολιτική αυτή δημιουργούσε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον κατακερματισμό 
των χιλιάδων αναπληρωτών, δημιουργώντας ρωγμές 
στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός ενιαίου αγωνιστικού 
μετώπου που να διεκδικεί σταθερή και μόνιμη εργασία.

Η επιβολή του «προσοντολογίου», που υπαγορεύτηκε 
πλήρως από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, ολοκληρώνει αυτή την 
επιχείρηση και ανοίγει το δρόμο για το παραπέρα χτύ-
πημα των εργασιακών σχέσεων σε όλη την εκπαίδευση. 
Παράλληλα το προσοντολόγιο ενσαρκώνει πλήρως τα 
ΠΑΣΟΚικά οράματα της Διαμαντοπούλου για τη διαβόη-
τη «δια βίου μάθηση». 

Η πολιτική αυτή έχει βάθος και διάρκεια και με τις 

συνέπειές της θα έρθει αντιμέτωπο το εκπαιδευτικό κί-
νημα όλο το επόμενο διάστημα. Οι μεγάλες πανεκπαι-
δευτικές κινητοποιήσεις της προηγούμενης περιόδου 
προσφέρουν μια πολύτιμη εμπειρία, που πρέπει να αξι-
οποιήσουμε, ώστε να εξάγουμε βασικά συμπεράσμα-
τα. Όχι αποστεωμένα και με το βλέμμα στραμμένο 
στους κοινοβουλευτικούς διαδρόμους, αλλά ως εργα-
λεία πάλης θα δώσουν ώθηση και θα εξοπλίσουν το εκ-
παιδευτικό κίνημα.

Οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές 
κινητοποιήσεις επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γενάρης του 2019 βρήκε την εκπαίδευση σε αναβρα-
σμό. Πιάνοντας το νήμα από τις εκπαιδευτικές κινητο-
ποιήσεις του περασμένου Μάρτη, ήταν ίσως η πρώτη 
φορά στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ο 
κόσμος της εκπαίδευσης βγήκε με τέτοιους μαζικούς 
και αγωνιστικούς όρους στους δρόμους για να διεκδική-
σει το αυτονόητο: Το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη 
εργασία, εδώ και τώρα. 

Η κυβερνητική πολιτική δεν πέρασε χωρίς ρωγμές.
Τρεις συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις, μαζικές 

διαδηλώσεις, καταλήψεις σε γραφεία και διευθύνσεις, 
συνοδευόμενες από κρατική βία και καταστολή, συνθέ-
τουν την εικόνα.

Οι –μικρές, αλλά υπαρκτές– υποχωρήσεις του υπουρ-
γείου που αφορούν στην αύξηση της μοριοδότησης του 
1ου πτυχίου, και η θεσμοθέτηση της άδειας λοχείας στις 
αναπληρώτριες μητέρες αποτελούν κατάκτηση του εκ-
παιδευτικού κινήματος και όχι μεγαλοψυχία της κυβέρ-
νησης. Υπογραμμίζουν πως οι μαζικοί αγώνες των ερ-
γαζομένων μπορούν να επιφέρουν ρήγματα στην κυ-
βερνητική πολιτική και να αποσπάσουν κατακτήσεις. 

Οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, κυρίως αναπληρωτές, που 
βρέθηκαν στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πό-
λεων αποδεικνύουν πως υπάρχει ένα μεγάλο ποτάμι εκ-
παιδευτικών που στενάζει κάτω από το βάρος της εργα-
σιακής περιπλάνησης και της ανασφάλειας και αναζητά 
αγωνιστική διέξοδο. Η μαζική είσοδος στο προσκήνιο 
χιλιάδων εκπαιδευτικών με αγωνιστική και μαχητική δι-
άθεση, έσπασε την επίπλαστη εικόνα της αδράνειας και 
της «κανονικότητας» του ΣΥΡΙΖΑ, της υποταγής και της 
ηττοπάθειας.

Η θεωρία της άρχουσας τάξης που θέλει τη νέα γενιά 
βουβή, σκυφτή και υπάκουη, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Το αγωνιστικό σκίρτημα της «νέας βάρ-
διας» στην εκπαίδευση, της γενιάς του «κάτσε καλά Γε-
ράσιμε», ακριβώς πάνω στη βάση των ζωτικών της συμ-
φερόντων και προβλημάτων, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο 
μήνυμα και θέτει σημαντικές παρακαταθήκες για το μέλ-
λον του εκπαιδευτικού κινήματος.

Το εκπαιδευτικό κίνημα στους δρόμους του παρατεταμένου αγώνα 

για σταθερή και μόνιμη εργασία!
γράφει ο Χρίστος Σόφης
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Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται όψιμα  
την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, για επικοινωνι-
ακούς και μόνο λόγους, για να παρουσιάσει δηλαδή 
ένα φιλολαϊκό προφίλ, ότι ασκεί τάχα κοινωνική πο-
λιτική, επέλεξε την ειδική αγωγή, δηλαδή την εκπαί-
δευση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
και αναπηρία. Εκμεταλλεύεται όψιμα τα άτομα με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την προσφορά και 
ευαισθησία που έτσι κι αλλιώς επιδεικνύουν οι εκπαι-
δευτικοί στο θέμα αυτό, υποσχόμενη μόνιμους διορι-
σμούς. Την ίδια στιγμή, και διόλου τυχαία, αφήνει 
εκτός ατζέντας τα δυσθεώρητα κενά στη γενική εκπαί-
δευση, που ξεπερνούν κάθε μεταπολιτευτικό προη-
γούμενο. Με υπόγειο και ταυτόχρονα ύπουλο τρόπο 
καλλιεργεί συνθήκες τεχνητού ανταγωνισμού ανάμε-
σα στη γενική και την ειδική εκπαίδευση.

Υπάρχει όμως και άλλη μια πτυχή ακόμα πιο επι-
κίνδυνη. Χρησιμοποιεί την ειδική εκπαίδευση σαν 
«κερκόπορτα» για την επιβολή της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση. Γνωρίζοντας πολύ καλά πως οι εκπαι-
δευτικοί –νέοι στην πλειοψηφία τους– που εργάζο-
νται εκεί έχουν έτσι κι αλλιώς 
αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα 
(μεταπτυχιακούς τίτλους, σεμι-
νάρια κλπ), εκτιμά πως μπορεί 
να τους εκμεταλλευτεί την επό-
μενη μέρα ως δούρειο ίππο για 
να δημιουργήσει ένα νέο καθε-
στώς τεμαχισμού και κατηγοριο-
ποίησης των εκπαιδευτικών (σε 
παλιούς και νέους, προσοντού-
χους και μη), που οδηγεί αναπό-
φευκτα στην κονιορτοποίηση 
των εργασιακών δικαιωμάτων, 
έτσι που την επόμενη ημέρα η 
ατομική αξιολόγηση να φαντάζει 
φυσικό επακόλουθο. 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως 
μέσα ή δίπλα στα δημόσια Πανε-
πιστήμια έχει στηθεί ένα ολό-
κληρο σύμπλεγμα ακριβοπληρωμένων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και σεμιναριακών κύκλων, με τη σφρα-
γίδα μάλιστα του υπουργείου Παιδείας, στα οποία 
κάθε τόσο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμμετά-
σχουν ώστε να «εμπλουτίσουν τα προσόντα τους».

Απέναντι στα κάθε είδους πλαστά διλήμματα που ει-
σάγει δόλια το υπουργείο Παιδείας, το εκπαιδευτικό 
κίνημα οφείλει να απαντήσει αποφασιστικά, πως στα 
σχολεία χωράνε όλοι, και πως αυτό που απαιτείται 
τώρα είναι ο διορισμός όλων των αναπληρωτών, 
ώστε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά. Απέναντι στα 
«προσόντα» που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση και 
τον κατακερματισμό, η απάντηση δεν μπορεί παρά να 
είναι η υπεράσπιση του πτυχίου και της προϋπηρε-
σίας ως μοναδικών κριτηρίων που ενοποιούν τους 
εκπαιδευτικούς και τη συλλογική τους πάλη, για τη 
διεκδίκηση σταθερής και μόνιμης εργασίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκπαίδευση  
και τι να κάνουμε

Οι κινητοποιήσεις και οι διαδηλώσεις όλης της προη-
γούμενης περιόδου ανέδειξαν την εκκωφαντική σιωπή 
και αδράνεια των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ 
– ΔΟΕ (ιδιαίτερα της ΟΛΜΕ). 

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, ξεδοντιασμένες και υπο-
ταγμένες, επέλεξαν να συρθούν στους διαδρόμους του 
«κοινωνικού διαλόγου» με το υπουργείο Παιδείας, να 
συνθηκολογήσουν και να παραδοθούν άνευ όρων στα κυ-
βερνητικά σχέδια. Η ευθύνη γι’ αυτό το κατάντημα  βα-
ρύνει αποκλειστικά τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε καμία από τις 
δυνάμεις αυτές δεν έκρυψε στην πραγματικότητα ποτέ 
την έλξη της προς την «αριστεία», με όποιο πρόσημο κι 
αν αυτή εμφανιζόταν.

Η απόφαση του ΠΑΜΕ να βρεθεί σε κοινές κινητοποι-
ήσεις και να μην αναζητήσει τη χωριστή πλατεία, δεν ση-
μαίνει αλλαγή πλεύσης, ούτε φυσικά αναθεώρηση της 
διασπαστικής γραμμής του στο σ/κ. Επιβεβαιώνει τον 
παρακολουθητισμό και την αμηχανία του απέναντι στις 
μεγάλες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε πως η ηγεσία του 
ΠΑΜΕ, έχοντας προεξοφλή-
σει την επιβολή του προσο-
ντολογίου, περίμενε την κα-
τάλληλη στιγμή για να διακη-
ρύξει πως «πρέπει τώρα οι 
εκπαιδευτικοί να βγάλουν τα 
συμπεράσματά τους», παρα-
πέμποντας πονηρά προς τις 
επερχόμενες εκλογές.

Η αδυναμία των πρωτοβάθ-
μιων σωματείων να συσπει-
ρώσουν στις Γενικές Συνε-
λεύσεις πλατιά τους εκπαι-
δευτικούς, υπογραμμίζει 
πως το γενικότερο κλίμα της 
απογοήτευσης δεν έχει σπά-
σει και πως μένει να διανυ-
θεί πολύς δρόμος μέχρι τα 

πρωτοβάθμια σωματεία να αποκτήσουν τα αναγκαία 
αγωνιστικά και ταξικά χαρακτηριστικά που απαιτού-
νται για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων 
και των ζωτικών συμφερόντων των εκπαιδευτικών. Σε 
αυτήν την κατεύθυνση οφείλουν να δουλέψουν όλες οι 
ταξικές δυνάμεις. Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο τρό-
πο και μέσο, από τις Επιτροπές Αγώνα και τις Γενικές 
Συνελεύσεις, μέχρι τις προσπάθειες συντονισμού και 
ενοποίησης, όπου είναι δυνατόν, τον κατακερματισμό 
και την πολυδιάσπαση. 

Η διεκδίκηση και η κατάκτηση του αιτήματος για 
σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους τους εκπαιδευ-
τικούς περνά μέσα από την ισχυροποίηση, τον ταξικό 
και αγωνιστικό προσανατολισμό των σωματείων, αξι-
οποιώντας και την εμπειρία των μακρόχρονων και 
σκληρών αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος. 
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γράφει ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης*

Παραδοσιακά η ελαστική και προσωρινή εργασία στη 
δημόσια εκπαίδευση ήταν συνδεδεμένη με την αναμονή 

του διορισμού και αντιμετωπιζόταν, τις προηγούμενες 
δεκαετίες, ως μια παρενέργεια χωρίς ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Ωστόσο, ήδη από την περίοδο του σημιτικού 
εκσυγχρονισμού, η κυρίαρχη πολιτική συμπυκνώθηκε, 

με οδικό χάρτη την ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο (1994), 
στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου ευέλικτου και 

αναλώσιμου εργαζομένου, εξωθούμενου να επιβιώνει μεταξύ της ελαστικής απασχόλησης, της διά βίου εκπαίδευσης και της 
ακραίας εξατομίκευσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση η αύξηση του χρόνου αναμονής για το διορισμό κατά τη δεκαετία του 

1990, η ευθεία βολή εναντίον της επετηρίδας και ο συνακόλουθος βίαιος αποκλεισμός χιλιάδων πτυχιούχων από τη δημόσια 
εκπαίδευση μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σηματοδότησε μια νέα περίοδο, χωρίς την άμεση προοπτική της μόνιμης και 

σταθερής εργασίας. Η γενικευμένη ελαστική απασχόληση άρχισε πλέον να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, και μάλιστα 
με όρους παρατεταμένης ομηρίας και κατακρεουργημένων μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,  

για τη νέα γενιά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 
Σε συνθήκες «μεταμνημονιακής» επέλασης του κεφαλαίου και μετατροπής της χώρας σε μια απέραντα φτωχοποιημένη Ειδική 
Οικονομική Ζώνη, ο νόμος Γαβρόγλου (ν. 4589/19) επιχειρεί με το προσοντολόγιο, είκοσι δύο χρόνια μετά την κατάργηση της 

επετηρίδας, να αλλάξει άρδην τον εργασιακό χάρτη στη δημόσια εκπαίδευση. Το προσοντολόγιο αποτελεί μια αντιδραστική τομή, 
με την οποία αφενός απαξιώνονται οριστικά τα εργασιακά δικαιώματα του πτυχίου (που μετατρέπεται πλέον  

σε απλή βεβαίωση σπουδών, στη διαδικασία της διά βίου κατάρτισης των αδιόριστων εκπαιδευτικών)  
και αφετέρου εγκαινιάζεται ο ατομικός φάκελος προσόντων ως κριτήριο προσλήψεων. 

Οι ενιαίοι πίνακες των πολυλειτουργικών πλέον αναπληρωτών (και των υποτιθέμενων 15.000 διορισμών, με προϋπολογισμένους 
μόνο τους 4.500) θα καταρτίζονται στο εξής με βάση τούς κάθε λογής τίτλους σπουδών και τις επί χρήμασι, κατά κανόνα, 

πιστοποιήσεις δεξιοτήτων: διπλώματα ξένων γλωσσών και ECDL, πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, 
δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια. Σ’ αυτό το ναρκοθετημένο 

πεδίο οι αναπληρωτές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα εξωθούνται σ’ έναν φαύλο κύκλο αέναης συλλογής τυπικών προσόντων, 
προκειμένου να καταταγούν σε πίνακες-κινούμενη άμμο και να μην σταλούν οριστικά στις ουρές του ΟΑΕΔ σαν στυμμένες 

λεμονόκουπες, υιοθετώντας ως οδηγό επιβίωσης την ακραία εξατομίκευση και τον ανταγωνισμό. 
Με λίγα και απλά λόγια, οι εργασιακές σχέσεις στη δημόσια εκπαίδευση αναδομούνται κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση της 

εργασιακής βαρβαρότητας του ιδιωτικού τομέα: οι αναπληρωτές θα κατατάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες είτε ως «ικανοί» 
για την υπογραφή μιας εννιάμηνης σύμβασης εργασίας, είτε θα απορρίπτονται σε μαζική κλίμακα  

ως «ανίκανοι» και «ανεπαρκείς» λόγω «ελλιπούς» βιογραφικού. 
Το προσοντολόγιο ως τρόπος πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνδέεται άρρηκτα με τη στρατηγική της ΕΕ και του 
ΟΟΣΑ για τη συνολική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα κυβερνητικά και ευρωπαϊκά επιτελεία κλίνουν σε όλες 

τις πτώσεις την «αποκέντρωση» και την «αυτονομία» των σχολικών μονάδων, όπως οργουελικά μετονομάζονται οι αιματηρές 
περικοπές δαπανών, οι μορφές έμμεσης ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου και η αναζήτηση πόρων μέσω χορηγών. 

Η αποδέσμευση από την κατάκτηση του «τυραννικού», σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενιαίου αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών και η πρόσδεσή του στις προτεραιότητες της τοπικής οικονομίας και του ιδιωτικού κεφαλαίου, αποτελούν ψηφίδες του 

«νέου σχολείου» των δεξιοτήτων, των διαρκών εξεταστικών φίλτρων  
και της ταξικής και μορφωτικής απόρριψης της πλειονότητας των μαθητών.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το «Νέο» Λύκειο είναι δηλωτικές αυτής της στρατηγικής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ευελιξία στα προγράμματα σπουδών συνδέεται τόσο με την (υπο)χρηματοδότηση (σήμερα με βάση τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΣΠΑ, αύριο από την τοπική αυτοδιοίκηση, μεθαύριο από τις ίδιες τις οικογένειες), όσο και με 
τις εργασιακές σχέσεις. Το νέο πρότυπο, που επιχειρεί να εγκαινιάσει το προσοντολόγιο, είναι αυτό του αρκούντως φθηνού, 

πειθαρχημένου, πολλαπλά αξιολογημένου και εξατομικευμένου εκπαιδευτικού,  
με τη δαμόκλειο σπάθη της εργασιακής απόρριψης να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του. 

Προσοντολογιο :
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Ο Γενάρης του ξεσηκωμού και της ελπίδας!
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του περασμένου Γενάρη δεν α-

ποτέλεσαν κεραυνό εν αιθρία. Σε μια συγκυρία κατά την οποία η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ συνεχιζό-
ταν κανονικά η συζήτηση επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της 
Βουλής, στην προοπτική ανασύνθεσής της για την επίταση της α-
ντιλαϊκής της επίθεσης. Η εισβολή του κινήματος της ελαστικής 
εργασίας στο προσκήνιο υπήρξε το ώριμο τέκνο της ανάγκης για 
μόνιμη και σταθερή εργασία και της αγανάκτησης των χιλιάδων α-
ναπληρωτών στο έδαφος της απόλυτης αδιοριστίας κατά την τε-
λευταία δεκαετία. Η απαξίωση του πτυχίου και της προϋπηρεσί-
ας, η δια βίου εργασιακή ομηρία, ανασφάλεια και περιπλάνηση, 
το εμπόριο ελπίδας με τους επί μια τετραετία εξαγγελλόμενους 
15.000 διορισμούς, καθώς και η προοπτική εναλλαγής τής ανα-
κυκλούμενης ανεργίας με την εκ περιτροπής ευέλικτη εργασία, α-
ποτέλεσαν τη θρυαλλίδα που τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της κυ-
βερνητικής «μεταμνημονιακής κανονικότητας». 

Ο πολύμορφος αγώνας των αναπληρωτών έθεσε ως βασικά του 
αιτήματα την κατάργηση της ελαστικής εργασίας, τους αναγκαίους 
μαζικούς διορισμούς για τη στοιχειώδη λειτουργία του δημόσιου 
σχολείου, τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυ-
χίο και την προϋπηρεσία και την προάσπιση των μορφωτικών δι-
καιωμάτων του συνόλου των μαθητών, διεκδικώντας αταλάντευτα 
την απόσυρση του προσοντολογίου. Οι μαζικές, μαχητικές και ελ-
πιδοφόρες απεργιακές διαδηλώσεις δονήθηκαν από το σύνθημα 
«μόρφωση-δουλειά σε όλο το λαό και όχι μόνο στον εκπαιδευτικό», 
στην προοπτική συμπόρευσης με το ευρύτερο λαϊκό κίνημα. 

Ο απεργιακός αγώνας των αναπληρωτών ήρθε σε ρήξη με τον 
συνδικαλισμό της υποταγής στα κυβερνητικά τετελεσμένα. Η 
κατάληψη της Πρυτανείας του πανεπιστημίου Αθηνών από το 
Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών λει-
τούργησε ως χώρος πολιτικοποίησης, συλλογικών διαδικασι-
ών και αγωνιστικού συντονισμού των επιτροπών αναπληρωτών, 
τους ΣΕΠΕ, τις ΕΛΜΕ και μιας σειράς πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων που συμπορεύθηκαν στον αγώνα μας. Αντίστοιχα, η συγκρό-
τηση επιτροπών αναπληρωτών στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων 
σωματείων, οι κατά τόπους αλλά και πανελλαδικές μαζικές α-
περγιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, η παρέμβαση ενα-
ντίον της κατεστημένης πληροφόρησης στην ΕΡΤ, καθώς και η 
αναζήτηση δρόμων διακλαδικού αγωνιστικού βηματισμού, α-
ποτέλεσαν την κινηματική απάντηση στην κυβερνητική επιθε-
τικότητα και τη συνδικαλιστική αφασία των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ.

Ειδικά στην ΟΛΜΕ, η πλειοψηφία ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ, έχο-
ντας πάρει οριστικό διαζύγιο από τις πάγιες θέσεις και το διεκ-
δικητικό πλαίσιο του κλάδου και αποτελώντας τη χυδαιότερη εκ-
δοχή του μεταπολιτευτικού κυβερνητικού και εργοδοτικού συν-
δικαλισμού, από τη μια πλευρά συνέπλευσε χωρίς το παραμικρό 
φύλλο συκής με τα ιερά και τα όσια κυβέρνησης-ΕΕ-ΟΟΣΑ και 
από την άλλη διατηρούσε αποκλειστικούς διαύλους επικοινωνί-
ας με τους κάθε λογής συντεχνιακούς και ανοιχτά φιλοκυβερνη-
τικούς συλλόγους και παρασυναγωγές αναπληρωτών. 

Στο έδαφος του κυβερνητικού συνδικαλισμού έχει ανθήσει, άλ-
λωστε, και η άνευ προηγουμένου βιομηχανία δια βίου δικαστικών 
προσφυγών μερίδας αναπληρωτών, ως η μοναδική οδός φαντα-
σιακού διορισμού και προσωπικής δικαίωσης, έναντι οποιασδή-
ποτε συλλογικής έκφρασης, κινητοποίησης και διεκδίκησης της 

μόνιμης και σταθερής εργασίας στη βάση των ενιαίων υλικών συμ-
φερόντων και αναγκών του κόσμου της αδιοριστίας.

Τα αιτήματα για την απόσυρση του προσοντολογίου και των μα-
ζικών διορισμών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία συνά-
ντησαν εξαρχής την κυβερνητική αδιαλλαξία. Η ταύτιση του κινή-
ματος των αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών με τις δυ-
νάμεις του «σκότους»  και η αναφορά στις «ηχηρές μειοψηφίες» 
που υπονομεύουν την προοπτική των 15.000 διορισμών –εκ των 
οποίων οι 10.000 ουδέποτε προϋπολογίστηκαν– αποτελούν θλι-
βερή επανάληψη της νεοφιλελεύθερης ρητορικής των αλήστου 
πολιτικής μνήμης προκατόχων του κ. Γαβρόγλου, του Αρσένη και 
της Διαμαντοπούλου, που υπηρέτησαν μέχρι κεραίας τη διάλυση 
των εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι ανέξοδες θριαμ-
βολογίες για «ευκαιρίες εργασίας στους νέους», η κυνική απαί-
τηση για διατύπωση αποκλειστικά βελτιωτικών προτάσεων επί του 
κατατεθειμένου νομοσχεδίου και η καλλιέργεια της αυταπάτης ότι 
η κυβέρνηση προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα όσων αυτό-
κλητων ομάδων δεν την ενοχλούν και δεν αντιπαλεύουν τον πυρή-
να της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά περιορίζονται σε επιμέρους «ε-
φικτούς» στόχους, αποτέλεσαν τις σταθερές της κυβερνητικής 
προπαγάνδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων η κυβερ-
νητική σκλήρυνση έδωσε τη θέση της στην ωμή αστυνομική βία, 
με τους τραυματισμούς αγωνιζόμενων διαδηλωτών εκπαιδευτι-
κών για την τρομοκράτηση και υποχώρηση του κινήματος.

Το κίνημα του Γενάρη κάθε άλλο παρά δεδομένο μπορεί να θε-
ωρηθεί στο σημερινό έδαφος του κατακερματισμού, της πολυδιά-
σπασης, των συντεχνιακών αντιλήψεων και πρακτικών ή και της 
υποταγής στα κυβερνητικά τετελεσμένα, που σε πολλές περιπτώ-
σεις χαρακτηρίζουν τον κόσμο της αδιοριστίας, κάνοντάς τον κομ-
μάτια και θρύψαλα. Ο ρόλος του Συντονιστικού Αναπληρωτών Α-
διόριστων Εκπαιδευτικών στην ανάπτυξή του υπήρξε καταλυτι-
κός. Τα μέλη του Συντονιστικού όλα τα προηγούμενα χρόνια έδω-
σαν την ψυχή τους στην αποκάλυψη των σχεδιασμών του Υπουρ-
γείου, την προάσπιση των μαζικών διορισμών στην προοπτική του 
ενιαίου δωδεκάχρονου σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμά-
των του συνόλου των μαθητών, έναντι της αποστασιοποίησης από 
τις συλλογικές διαδικασίες και το διαμορφούμενο κανιβαλισμό 
στους κόλπους των αναπληρωτών. Κορυφαία παραδείγματα αυ-
τής της παρέμβασης και των κινηματικών αντιστάσεων, που πυ-
ροδότησε το Συντονιστικό ως ισότιμο κομμάτι ενός ενεργού κινή-
ματος, υπήρξαν οι επιτροπές αναπληρωτών στο πλαίσιο των σω-
ματείων μας, η καμπάνια για την κατοχύρωση του δικαιώματος στη 
μητρότητα, αλλά και οι πανεκπαιδευτικές συνελεύσεις στο κατει-
λημμένο Υπουργείο την περσινή άνοιξη, ενάντια σε κάθε παραλ-
λαγή νέου συστήματος προσλήψεων/διορισμών στη βάση του προ-
σοντολογίου. Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς το Συ-
ντονιστικό έκανε με την παρέμβαση και τη δράση του τα αδύνατα 
δυνατά για τη συσπείρωση και την αγωνιστική ανάταση των συνα-
δέλφων σε θέση μάχης, σε ρήξη με την υποταγμένη συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία, καθώς και την αμηχανία και τις χωριστικές 
πρακτικές της επίσημης αριστεράς. Πολύ περισσότερο δε μετά 
την αναχώρηση της τελευταίας από τη συλλογική πάλη στους δρό-
μους, ορίζοντας την αδιοριστία ως συνταγματικό πρόβλημα(!), 
προς άγρα ψήφων ενόψει βουλευτικών εκλογών και όχι ως στρα-
τηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μνημονικά συ-
νασπισμένου αστικού μπλοκ. 
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των αναπληρωτών της δευτεροβάθμιας
Σε αυτές τις συνθήκες οι αναπληρωτές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συμμετείχαν σε μικρότερη κλίμακα, συγκριτικά με 
τους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας, στο κίνημα που αναπτύ-
χθηκε για την απόκρουση και απόσυρση του νέου συστήματος 
«διορισμών»-προσλήψεων. O βαθμός συμμετοχής τους στις γε-
νικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και τις απεργιακές διαδηλώσεις 
ήταν μεγαλύτερος όπου οι ταξικές δυνάμεις της εκπαιδευτικής 
αριστεράς έχουν συγκροτημένη παρέμβαση και δράση. Ωστόσο, 
ήταν πιο περιορισμένος σε σχέση με παλαιότερες κινητοποιή-
σεις του κλάδου εναντίον των αντιδραστικών νομοθετικών τομών 
με πυρήνα το προσοντολόγιο, όπως επί Διαμαντοπούλου το 2010 
και επί Φίλη το 2015. 

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι συνάδελφοι που αμφισβήτη-
σαν πολιτικά και ιδεολογικά τη λαιμητόμο των διαγωνισμών του 
ΑΣΕΠ και απέκρουσαν τη θεσμοθέτηση του test δεξιοτήτων, που 
αντιστάθηκαν σε μαζική κλίμακα στη λογική του ατομικού φα-
κέλου προσόντων με τον ν. 3848/10 και τάχθηκαν υπέρ της απερ-
γίας διαρκείας (που δεν έγινε) υπό καθεστώς επιστράτευσης το 
καλοκαίρι του 2013, εν έτει 2019 δεν συμμετείχαν αντίστοιχα στις 
κινητοποιήσεις του κλάδου; 

Οι αιτίες είναι πολλαπλές και πρέπει να αναζητηθούν στην υ-
λική θέση και τους αντικειμενικούς όρους εργασιακής ένταξης 
των αναπληρωτών της δευτεροβάθμιας, που παραδέρνουν μετα-
ξύ ανεργίας, κακοφορμισμένης αδιοριστίας και προσπάθειας ε-
πιβίωσης. Τα ίχνη της διαδικασίας καπιταλιστικής αναδιάρθρω-
σης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ορατά: η εκμηδένιση 
των διορισμών την τελευταία δεκαετία, σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση του διδακτικού ωραρίου επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου, 
οι διαδοχικές καταργήσεις σχολικών μονάδων απ’ όλες τις μνη-
μονιακές κυβερνήσεις και η δημιουργία μιας δεξαμενής διαρ-
κώς πλεοναζόντων μονίμων συναδέλφων, η εκκαθάριση ολόκλη-
ρων γνωστικών αντικειμένων και, συνακόλουθα, ειδικοτήτων 
από το αναλυτικό πρόγραμμα με γνώμονα το δημοσιονομικό κό-
φτη, καθώς και η σφοδρότατη επίθεση στην τεχνική επαγγελμα-
τική εκπαίδευση με μοχλό τις συμπτύξεις τμημάτων γενικής παι-
δείας και ειδικοτήτων, έχουν οδηγήσει σε απολύσεις διαρκείας 
και πλήρη εργασιακή επισφάλεια μεγάλο τμήμα των αναπληρω-
τών της δευτεροβάθμιας. Δεν αναφερόμαστε απλώς στη συρρί-
κνωση του επιπέδου προσλήψεων αναπληρωτών από το 2013 κι 
έπειτα στο 1/3 περίπου των σχολικών μονάδων της χώρας, αλλά 
και στην εμπέδωση μειωμένων προσδοκιών οποιασδήποτε εκ-
δοχής εργασιακής σταθερότητας και αξιοπρέπειας. 

Τα έργα και οι ήμερες των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν 
αδιάψευστα τεκμήρια της «κανονικότητας» του δημόσιου σχο-
λείου: επί μια τετραετία καλύπτονται τα μισά ή στην καλύτερη 
περίπτωση τα 2/3 των δηλωθέντων κενών ανά ΔΙΔΕ σε κάθε 
φάση προσλήψεων, επιβάλλοντας την υπολειτουργία των γυ-
μνασίων και των λυκείων τουλάχιστον έως τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων. Αντίστοιχα, οι συρρικνωμένες δομές αντισταθμι-
στικής αγωγής –από την παράλληλη στήριξη, έως τις τάξεις υ-
ποδοχής και ενισχυτικής διδασκαλίας– είναι ο δοκιμαστικός 
σωλήνας της βραχύχρονης απασχόλησης και της διαβάθμισης 
της εργασιακής εκμετάλλευσης, με την υπογραφή δουλοκτητι-
κών συμβάσεων εργασίας μειωμένου ωραρίου. 

Στο φόντο αυτών των δεδομένων εναλλαγής της ανεργίας με 
την εργασιακή επισφάλεια και απόγνωση, τόσο τα αστικά επι-
τελεία όσο και ο συνδικαλισμός της υποταγής επιχείρησαν τα 
τελευταία χρόνια τη σταδιακή εμπέδωση του αισθήματος απο-

καρδίωσης και ανημπόριας, πυροδοτώντας τις πιο απίθανες 
διαιρέσεις και τον κανιβαλισμό στους κόλπους των αναπληρω-
τών της δευτεροβάθμιας. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιή-
σεις τους στο επίπεδο της ρητορικής και της αισθητικής, τόσο 
ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ, ως πυλώνες του αστικού δικομματι-
σμού, έχουν ορίσει ως μοναδικό πεδίο ενός κατ’ όνομα κοινω-
νικού διαλόγου την απόλυτη αδιοριστία και την κατάθεση βελ-
τιωτικών προτάσεων επί του προσοντολογίου, καθιστώντας α-
νύπαρκτο το δίλημμα «3η φορά Τσίπρας ή 1η φορά Κούλης;». 

Σε αντίστοιχο πνεύμα η πλειοψηφία ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ της 
ΟΛΜΕ, ακοίμητος φρουρός της κυβερνητικής πολιτικής και της 
ύπνωσης του κλάδου, έκανε τα αδύνατα δυνατά για να διασφα-
λίσει σιγή νεκροταφείου: δεν απέρριψε καν φραστικά το προ-
σοντολόγιο για τα μάτια του κόσμου, ενώ ο κόσμος της εκπαί-
δευσης βρισκόταν στους δρόμους με την ίδια απούσα, αρνού-
μενη ακόμη και την κάλυψη του κόστους μετακίνησης από την 
επαρχία στην Αθήνα, πέραν του ποσού των 50 ευρώ την πρώτη 
μέρα της απεργιακής κινητοποίησης.  Συγχρόνως, η ηγεσία της 
ΟΛΜΕ αποκήρυξε μετά βδελυγμίας την προοπτική του αγώνα 
διαρκείας μέσω ενός απεργιακού προγράμματος, της σύγκλη-
σης γενικών συνελεύσεων των ΕΛΜΕ και συνέλευσης Προέ-
δρων. Αντίθετα, ως βασιλικότερη του βασιλέως προέβαλε μια 
«καλύτερη» και νομικά «τεκμηριωμένη» εκδοχή προσοντολο-
γίου, αρνούμενη ακόμη και την αναγκαιότητα των μαζικών δι-
ορισμών σε συνθήκες αποψίλωσης του κλάδου κατά 35.000 λι-
γότερους συναδέλφους την τελευταία μνημονιακή δεκαετία. 

Η επόμενη μέρα:  
οι αγώνες μας να πουν την τελευταία λέξη!

Την τελευταία εικοσαετία οποιαδήποτε κατάκτηση του εκ-
παιδευτικού κινήματος υπήρξε καρπός ενιαίων παρατεταμέ-
νων αγώνων, σε ρήξη με το συνδικαλισμό της υποταγής και το 
μέτρο των εκάστοτε «εφικτών» στόχων. Από τους μαζικούς δι-
ορισμούς του 1998 μετά τη μάχη των εξεταστικών, έως τα 
στοιχειώδη δικαιώματα των αναπληρωτών, από τις κινητοποι-
ήσεις εναντίον της αναθεώρησης του άρθρου 16 και την από-
κρουση της αξιολόγησης έως την επαναφορά των υπό διαθε-
σιμότητα εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης, ο κόσμος 
της εκπαίδευσης έχει δώσει μεγάλες μάχες για την ανατροπή 
της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης του δημόσιου σχολείου. 

Ο δρόμος για την απόσυρση του προσοντολογίου περνά μέσα 
από τον ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας της μεγάλης πλειονό-
τητας των συναδέλφων, μονίμων και αναπληρωτών, την κινη-
ματική απόκρουση του «Νέου Λυκείου», την πάλη για τα μορ-
φωτικά δικαιώματα στην προοπτική του ενιαίου δωδεκάχρο-
νου σχολείου που θα χωράει όλα τα παιδιά και όλους τους εκ-
παιδευτικούς. Οι μαζικοί διορισμοί, η παιδαγωγική ελευθερία 
και η εργασιακή δημοκρατία, η επαναφορά του ωραρίου, η ε-
πανάκτηση των απωλειών στο μισθό και τη σύνταξη, η πλήρης 
σύνταξη στα τριάντα χρόνια εργασίας, η παροχή αντισταθμιστι-
κών μέτρων, αποτελούν αιτήματα αιχμής του κλάδου και τη 
βάση για την ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού κινήματος. 

Με την επίγνωση ότι το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς που το δι-
εκδικούν και ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε, αλλά να κερ-
δίσουμε τον κόσμο που μας κλέβουν. Γνωρίζοντας ότι υπό το 
βάρος της ανυποχώρητης συλλογικής μας κινητοποίησης δεν 
υπάρχουν συσχετισμοί που δεν αλλάζουν και πολιτικές που 
δεν ανατρέπονται!  

* Ο Α. Κατσιγάννης είναι φιλόλογος, αναπληρωτής στον Πειραιά
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Η κυβέρνηση και το υπουργείο 
Παιδείας δεν πρωτοτύπησε στον 
τρόπο που μεθόδευσε την επι-

βολή του νέου νόμου για το προσοντο-
λόγιο. Για περισσότερα από τέσσερα 
χρόνια όλες οι ηγεσίες του υπουργεί-
ου Παιδείας, τόσο επί κυβερνήσεων 
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, όσο και επί ΣΥΡΙΖΑ, δι-
ακήρυτταν κάθε Σεπτέμβρη πως από 
την επόμενη(!) χρονιά επίκεινται χιλιά-
δες διορισμοί. Πρώτος ο Λοβέρδος μί-
λησε για 5.000 μόνιμους διορισμούς. 
Τον πρόλαβαν όμως οι εκλογές του 
2015 και απέμεινε να καταγγέλλει πως 
το υπουργικό του έργο έμεινε ανολο-
κλήρωτο! Στη συνέχεια ο Μπαλτάς ε-
ξήγγειλε 25.000 διορισμούς, από τις 
πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Την ίδια γραμμή ακολούθησε και ο 
Φίλης, προσγειώνοντας τα νούμερα σε 
μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, της ί-
διας όμως δημαγωγικής πολιτικής, μι-
λώντας για 10.000 διορισμούς. Τελευ-
ταίος στη σειρά ο Γαβρόβλου εξειδι-
κεύει τις εξαγγελίες του, κάνοντας 
λόγο για 4.500 διορισμούς στην ειδική 
εκπαίδευση και περίπου 15.000 στο 
σύνολο. Με μαεστρία διευρύνει τον ο-
ρίζοντα (όχι στην επόμενη σχολική 
χρονιά, όπως θα ανέμενε κανείς), σε 
βάθος τριετίας, κλείνοντας πονηρά το 
μάτι στους δεκάδες χιλιάδες αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικούς για τη «σωστή» 
και «συνεπή»» στάση που θα πρέπει 
να κρατήσουν στις επικείμενες βου-
λευτικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές 
γίνουν. Με άλλα λόγια, πατώντας πάνω 
στις πιο βαθιές αγωνίες και στην εργα-
σιακή ανασφάλεια δεκάδων χιλιάδων 
εκπαιδευτικών, ασκεί τον πιο χυδαίο 
εκβιασμό, υποσχόμενος μόνιμη εργα-
σία, παράγοντας νέο κύκλο αυταπατών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πέτυχε και κάτι άλλο, 

πέρα από τη γενικότερη απογοήτευση 
και υποχώρηση που έσπειρε η πολιτι-
κή του. Επί τριάμισι χρόνια κατόρθωσε 
να σύρει τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδί-
ες (ΟΛΜΕ – ΔΟΕ), με ευθύνη των συν-
δικαλιστικών δυνάμεων που πρόσκει-
νται στη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, 
σε ένα άγονο κύκλο «διαλόγων» για το 
υποτιθέμενο κενό που υπήρχε στο σύ-
στημα διορισμών. Έτσι, όλες οι ηγεσίες 
του υπουργείου Παιδείας απαιτούσαν 
επιτακτικά από τις εκπαιδευτικές Ομο-
σπονδίες «να καταθέσουν τις προτά-
σεις τους». Πέτυχε  μ’ αυτόν τον τρόπο 
να τις ξεδοντιάσει, να τις μετατρέψει σε 
παρακολουθητές της κυβερνητικής πο-
λιτικής, κάθε φορά που η εκάστοτε η-
γεσία εξήγγειλε διορισμούς, την ίδια 
ώρα που τα επιτελεία του επεξεργάζο-
νταν και μεθόδευαν την επιβολή των 
νεοφιλελεύθερων συνταγών του ΟΟΣΑ 
και της ΕΕ. Έτσι το διαβόητο προσοντο-
λόγιο παρουσιάζεται σαν ώριμο φρού-
το, που έρχεται να καλύψει το υποτιθέ-
μενο κενό, σαν το κομμάτι εκείνο του 
παζλ που έλειπε από το κάδρο των μό-
νιμων διορισμών!

Περί τίνος πρόκειται
Συνοπτικά το προσοντολόγιο προ-

βλέπει έναν κατάλογο μοριοδοτούμε-
νων κριτηρίων και προσόντων, βάσει 
των οποίων ο υποψήφιος εκπαιδευτι-
κός θα διαμορφώνει τα μόριά του, θα 
κατατάσσεται και βάσει αυτών θα διο-
ρίζεται. Τα κριτήρια – προσόντα περι-
λαμβάνουν, πέρα από το βασικό πτυ-
χίο, μεταπτυχιακούς τίτλους, διδακτο-
ρικά, παντός είδους σεμινάρια, ξένες 
γλώσσες, δεξιότητες στους Η/Υ κλπ. 
Καθένα από τα προηγούμενα επιμερί-
ζεται και εξειδικεύεται ακόμα περισ-
σότερο, ανάλογα με τη βαθμολογία 

που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός σε κα-
θέναν από τους τίτλους σπουδών του. 
Εισάγονται επίσης και κοινωνικά κρι-
τήρια όπως η οικογενειακή κατάστα-
ση, τα παιδιά κλπ. Τέλος, η εργασιακή 
εμπειρία (προϋπηρεσία) αποτελεί 
κλάσμα του συνόλου των εισαγόμενων 
κριτηρίων – προσόντων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιάνει το νήμα 
από τους διακηρυγμένους στόχους του 
ΠΑΣΟΚ ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’90, όταν στο όνομα του εκσυγχρο-
νισμού, ακολουθώντας πιστά όλες τις 
υπαγορεύσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ε-
πιχειρούσε την πλήρη απαξίωση των 
πτυχίων ως εφόδια για την επαγγελμα-
τική αποκατάσταση. Ο διαγωνισμός του 
ΑΣΕΠ αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή α-
πόπειρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
(Αρσένης ’98) να αμφισβητήσει ευθέως 
την αξία του πτυχίου ως μοναδικό προ-
σόν για το διορισμό των εκπαιδευτικών. 
Οι προσπάθειες αυτές σήμερα συνα-
ντώνται με την κυβερνητική πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ, που επιφέρει ένα σαρωτι-
κό πλήγμα τόσο στα εργασιακά δικαιώ-
ματα των εκπαιδευτικών, όσο και στην 
αξία των πτυχίων. 

Αέναο κυνήγι τίτλων
Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τη ριζική 

και αντιδραστική αναδιάρθρωση του 
εργασιακού καθεστώτος στην εκπαί-
δευση. Κυβέρνηση και υπουργείο επι-
σημοποιούν την έναρξη ενός αδιάκο-
που αγώνα δρόμου χωρίς τελειωμό για 
δεκάδες χιλιάδες αποφοίτων και όσων 
εκπαιδευτικών εργάζονται πάνω από 
μια δεκαετία ως αναπληρωτές. Ενός 
αγώνα δρόμου για την απόκτηση δεύ-
τερων και τρίτων πτυχίων, μεταπτυχι-
ακών, διδακτορικών, σεμιναρίων κ.λπ.

Την ίδια στιγμή ενορχηστρώνεται και 

γράφει η Στέλλα Σπαχή

Η κυβέρνηση τάζει διορισμούς εκπαιδευτικών 

την ώρα που μεθοδεύει την άλωση 

των εργασιακών τους δικαιωμάτων
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χανία χρηματοδοτούμενων μεταπτυχιακών και σεμιναριακών 
προγραμμάτων μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από αυτά. Στή-
νεται, με άλλα λόγια, χορός πάνω στις αγωνίες δεκάδων χιλιά-
δων νέων ανθρώπων, με τεράστια κέρδη.

Οι πραγματικοί στόχοι 
της κυβερνητικής πολιτικής

Κανένας από τους υποτιθέμενους και διακηρυγμένους σκο-
πούς της κυβέρνησης δεν υπηρετείται από την πολιτική αυτή. Η 
μόνιμη και σταθερή εργασία θυμίζει περισσότερο τον ορίζοντα 
που όσο τον πλησιάζεις τόσο αυτός απομακρύνεται. Η πολιτική 
αυτή μετατρέπει τις ελπίδες χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών για μόνιμο διορισμό σε άπιαστο όνειρο. Η ελαστική και ε-
πισφαλής εργασία στην εκπαίδευση γίνεται καθεστώς και χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο θα υποχρεώνονται όχι μόνο να 
κυνηγούν νέα προσόντα, αλλά θα εγκλωβίζονται και θα ανακυ-
κλώνονται στο εκβιαστικό δίπολο εργασία – ανεργία.

Και βέβαια στο τέλος αυτής της σκληρής διαδρομής καραδο-
κεί η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πίσω από τα μό-
ρια, τα προσόντα, τα μεταπτυχιακά και τις «αριστείες» μεθοδεύ-
εται σιωπηλά η επιβολή της πιο σκληρής ατομικής αξιολόγη-
σης, νεοφιλελεύθερης κοπής και έμπνευσης, για να αλώσει τις 
εργασιακές κατακτήσεις δεκαετιών και να επιβάλει νέα δεσμά 
χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Η εικόνα του σχολείου που 
μετατρέπεται σε παλαίστρα ανταγωνισμού προσόντων ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς φαντάζει ζοφερή, αλλά δεν ανήκει στο 
πολύ μακρινό μέλλον.

Ενιαίος πανεκπαιδευτικός αγώνας για την 
απόκρουση της κυβερνητικής πολιτικής

Η νέα κυβερνητική επέλαση πρέπει να συναντήσει την πιο ι-
σχυρή αντίσταση. Η υπόθεση αυτή διαπερνά, και κατά συνέπεια 
αφορά, τις στρατιές των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 
αφορά τους πάνω από 120.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έρ-
θουν άμεσα αντιμέτωποι με τις αντιδραστικές συνέπειες αυτής 
της πολιτικής (στο μισθό τους, στο ωράριό τους, στις εργασια-
κές τους συνθήκες). Αφορά τις δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που 
βλέπουν τα πτυχία τους να κουρελιάζονται και να απαξιώνονται.

Η αναχαίτιση της αντιδραστικής και αντιεκπαιδευτικής πολι-
τικής, η απόκρουση και η ανατροπή της, περνά μέσα από τη συ-
γκρότηση ενός ενιαίου πανεκπαιδευτικού αγωνιστικού μετώ-
που διάρκειας. Μέσα στα σωματεία, στις επιτροπές αγώνα, 
στους φοιτητικούς συλλόγους και τις γενικές συνελεύσεις πρέ-
πει να δοθεί το σύνθημα της ανυποχώρητης πάλης για να ανα-
τραπεί το προσοντολόγιο.

Το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη εργασία είναι αναφαί-
ρετο για όλους. Απέναντι στον πολυκερματισμό των «προσό-
ντων» και της «αριστείας», το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να 
αντιτάξει το πτυχίο και την εργασιακή εμπειρία ως μοναδικά 
κριτήρια για το διορισμό.

Η πολιτική που διαιωνίζει και γιγαντώνει τα δεκάδες χιλιάδες 
κενά στα σχολεία και υπονομεύει τη Δημόσια Εκπαίδευση πρέ-
πει και μπορεί να ανατραπεί.

* Η Σ. Σπαχή είναι φιλόλογος, αναπληρωτρία στο νομό Λασιθίου

Το αν και πότε θα γίνεις γονιός πρέπει να το α-
ποφασίζεις μόνο εσύ, κανένα υπουργείο, κανέ-
νας εργοδότης!

Οι εκβιασμοί που δεχόμαστε οι νέοι εργαζόμε-
νοι γονείς πρέπει να σταματήσουν! Οι αναπληρώ-
τριες αφήνουν τα μωρά τους μόλις 5 μηνών για να 
γυρίσουν στη δουλειά τους, διακόπτοντας πρόωρα 
το θηλασμό, ή εξαναγκάζονται σε άδειες άνευ α-
ποδοχών και ενσήμων, που τους στερούν επίδομα 
ανεργίας το καλοκαίρι και έγκαιρη πρόσληψη την 
επόμενη χρονιά.

Στον ιδιωτικό τομέα, αν μείνεις έγκυος μπορεί 
και να απολυθείς. Ακόμα οι μάνες και οι πατέρες 
που δουλεύουν με μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπη-
ρεσιών) δεν δικαιούνται ούτε μια μέρα άδειας. 

Σε όλα αυτά απαντάμε αγωνιστικά και αποφα-
σιστικά! Η βαρβαρότητα της ελαστικής εργασίας, 
που καθοδηγείται από Κυβέρνση ΕΕ και ΟΟΣΑ, δεν 
θα περάσει!

Όλα τα παιδιά έχουν τις ίδιες ανάγκες. 
Καταγγέλλουμε υπουργεία και εργοδοσίες που 

διακρίνουν παιδιά αναπληρωτριών και μονίμων, 
παιδιά συμβάσεων αορίστου και ορισμένου χρό-
νου! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ΠΛΗΡΗ δικαι-
ώματα αδειών ανατροφής, χορήγηση αδειών επα-
πειλούμενης κύησης και ασθένειας τέκνου. (...)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•	 Πλήρη προστασία της μητρότητας – 9μηνη ά-

δεια ανατροφής για όλους τους γονείς αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς, με πλήρεις αποδοχές, κατα-
βολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

•	 Πλήρη προστασία της κύησης, ακώλυτη χορή-
γηση γονικών αδειών και άδειας ασθένειας τέκνου 
και 5μηνης άδειας επαπειλούμενης κύησης, με 
πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και ανα-
γνώριση της προϋπηρεσίας.

• Πλήρη καταβολή μισθού και ενσήμων κατά τη 
διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας, δίχως 
τον περιορισμό των 200 ενσήμων τη διετία - Κανέ-
νας αποκλεισμός από παροχές μητρότητας για τις 
άνεργες συναδέλφισσες - Αύξηση της άδειας κύ-
ησης και λοχείας σε περιπτώσεις πολύδυμης κύ-
ησης και πολυτεκνίας - Συμπερίληψη των περι-
πτώσεων υιοθεσίας.

• Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας 
και των ενσήμων για όσες/ όσους εξαναγκάστηκαν 
σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών.

• Να δοθεί σε ΟΛΕΣ τις αναπληρώτριες μητέ-
ρες η άδεια των 3,5 μηνών με παιδιά έως 4 ετών.

3 ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ 
3 ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ  

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

Πλήρης προστασία  
κύησης και μητρότητας 
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Επίδειξη κρατικού αυταρχισμού και ακραία μορφή συνδικα-
λιστικής δίωξης είναι η ΕΔΕ που δρομολογήθηκε σε βά-
ρος της προέδρου της ΕΛΜΕ Εύβοιας Χαράς Νίκα, μετά 

από ενέργειες του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυ-
ριτσόπουλου. Είναι ξεκάθαρο ότι η συναδέλφισσα Χ. Νίκα διώ-
κεται για τη συνδικαλιστική της δράση και τη στάση της σαν προ-
έδρου της ΕΛΜΕ. Στοχοποιείται η αγωνιστική στάση του κλάδου, 
από έναν προϊστάμενο γνωστό για τον αυταρχισμό, την αλαζονεία 
και την αντισυνδικαλιστική του στάση, αλλά και τις προκλητικές 
παρεμβάσεις του στη λειτουργία και τις εκλογικές διαδικασίες 
των εκπαιδευτικών στην Εύβοια. Δεν είναι τυχαίο πως έχει κα-
ταγγελθεί από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δ. 
Χαλκίδας (18.11.2018) και από την ΕΛΜΕ Εύβοιας (21.6.2017, 
12.10.2017, 27.9.18, 5.11.18 και 13.11.2018). 

Αυτός ο απαράδεκτος και προκλητικός διοικητικός παράγο-
ντας με αναφορά «για κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξε-
ων της προϊσταμένης αρχής» κινητοποίησε τον αυταρχικό μη-
χανισμό που, με βάση τον αναχρονιστικό και αντιδημοκρατικό 
δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, επιτρέπει στον 21ο αιώνα τη δίω-
ξη εκπαιδευτικού γιατί είχε το θάρρος της γνώμης της, αλλά 
και την αξιοπρέπεια να θεωρεί ότι ο συνδικαλισμός δεν είναι η 
δουλοπρέπεια απέναντι στον προϊστάμενο, αλλά η συλλογική 
αγωνιστική υπεράσπιση του σχολείου και του εκπαιδευτικού. 
Αυτός ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας επιτρέπει πρακτικά να 
θεωρηθεί αντικείμενο δίωξης οποιαδήποτε δράση όλων των 
μελών ΔΣ σωματείων του δημοσίου της χώρας. Το αυταρχικό ο-
πλοστάσιο των μνημονιακών κυβερνήσεων παραμένει ανέγγι-
χτο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς παραμένει ανέγγιχτη η 
αντιεκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Η αντιδημοκρατική αυτή δίωξη δεν είναι απλά η κατάπτυ-
στη ενέργεια ενός αυταρχικού γραφειοκράτη. Είναι κρατική 
παρέμβαση στη λειτουργία των ΕΛΜΕ και των σωματείων γε-
νικότερα. Έρχεται μετά από την άθλια δίωξη σε βάρος της 
ΕΛΜΕ Πειραιά, με όπλο το ΣΔΟΕ. Συμπληρώνει την αντισυν-
δικαλιστική – αντιαπεργιακή νομοθεσία Αχτσιόγλου. Έχει την 
πλήρη κάλυψη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και τη 
σφραγίδα της κυβέρνησης.(...)

Αυτή η απαράδεκτη στοχοποίηση της Χ. Νίκα έχει τη στήρι-
ξη και του εκφυλισμένου κυβερνητικού συνδικαλισμού ΔΑΚΕ 
- ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ), που επιχειρεί να μετατρέψει τις ΕΛΜΕ σε 
κρατικό παραμάγαζο και φερέφωνο της διοίκησης. Σε συνέ-
χεια μιας πρακτικής που οδηγεί την ΟΛΜΕ σε αφωνία, συναί-
νεση με την αντιεκπαιδευτική πολιτική, υπονόμευση των αγώ-
νων και εκφυλιστικές διαδικασίες, εμφανίζεται η ευθυγράμμι-

ση με τις πρακτικές και τον αυταρχισμό του Κυριτσόπουλου. 
Λειτουργούν σαν κρατικός βραχίονας, απέναντι στους εργαζό-
μενους και τους αγώνες, στέλνουν μήνυμα στον κάθε συνάδελ-
φο ότι είναι ακάλυπτος και μόνος απέναντι στον αυταρχισμό των 
στελεχών και της διοίκησης.

Η ακραία αυτή επίδειξη αυταρχισμού και προσπάθειας κρα-
τικής παρέμβασης στα σωματεία δε θα περάσει. Είναι κατάπτυ-
στος και χωρίς ανάστημα ο διευθυντής της ΔΔΕ Εύβοιας, που πρό-
θυμα γίνεται εργαλείο της κρατικής παρέμβασης, γιατί θεωρεί εύ-
κολο στόχο μια αγωνιζόμενη συναδέλφισσα, μια γυναίκα χωρίς 
πλάτες στα κόμματα εξουσίας, με μόνο στήριγμα τις συλλογικές 
δεσμεύσεις για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου. 

Δεκάδες ΕΛΜΕ και Σύλλογοι ΠΕ έχουν πάρει θέση συναδελ-
φικής αλληλεγγύης στη Χ. Νίκα και υπεράσπισης της συνδικα-
λιστικής ελευθερίας και της υπόστασης της ΕΛΜΕ. Καλούμε 
όλες τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους ΠΕ, τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και Ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να πά-
ρουν θέση μάχης απέναντι στην απαράδεκτη δίωξη και τον α-
ντιδημοκρατικό δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Απαιτούμε να 
σταματήσει τώρα η δίωξη και η διαδικασία ΕΔΕ. 

• Τη διάλυση των σωματείων μας δεν θα την επιτρέψουμε! Ο 
αυταρχισμός δεν θα περάσει!

ΑΓωΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καταγγέλλουμε Υπουργείο Παιδείας, Κυβέρνηση, ΔΙΔΕ Εύβοιας 
για την πρωτοφανή δίωξη της Χαράς Νίκα, προέδρου της ΕΛΜΕ Εύβοιας

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος – αντιτετράδια της Εκπαίδευ-
σης καταδικάζει απερίφραστα την αυταρχική συμπεριφο-
ρά του ΔΙΔΕ Εύβοιας, βρίσκεται στο πλευρό της Προέδρου 
της ΕΛΜΕ Χαράς Νίκα και καλεί τα ΔΣ των Εκπαιδευτικών 
Σωματείων αλλά και των άλλων εργαζομένων να εκφρά-
σουν την αλληλεγγύη τους στην πρόεδρο της ΕΛΜΕ. Η αή-
θης συμπεριφορά του προϊσταμένου αποδεικνύει έμπρα-
κτα ότι το «βαθύ κράτος» παραμένει υπεράνω των κυβερ-
νητικών αλλαγών και ενίοτε και κατά περίσταση χρησιμο-
ποιείται. Η ανοίκεια συμπεριφορά του προϊσταμένου έρ-
χεται σε μία στιγμή εκτράχυνσης και εκβαρβαρισμού των 
κοινωνικών σχέσεων, προδίδει περιφρόνηση προς όλον 
τον εκπαιδευτικό κόσμο, ο οποίος εργάζεται σ’ αντίξοες 
συνθήκες. Είναι ευθεία βολή στο συνδικαλισμό στον ο-
ποίο, άλλωστε, ο ΔΙΔΕ οφείλει σεβασμό. Οφείλει να 
θυμάται πως «η σιωπή μπορεί να μας έσωσε από 
το άδικο αλλά θα μας στερούσε τη δυνατότητα 
να ’χουμε δίκιο».

• Αλληλεγγύη στην πρόεδρο της 
ΕΛΜΕ Εύβοιας. Ο αυταρχισμός  
πρέπει να ηττηθεί!

Ανακοίνωση
του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη δίωξη 

της προέδρου της ΕΛΜΕ Εύβοιας



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12426

«Οι Περιφερειακές Ενότητες είναι αρ-
μόδιες για τη δωρεάν μεταφορά των μα-
θητών/τριών δημόσιων Δημοτικών Σχο-
λείων και Νηπιαγωγείων από τον τόπο 
κατοικίας τους προς τη σχολική μονάδα 
όπου φοιτούν και το αντίστροφο. Στα μι-
σθωμένα λεωφορεία που μεταφέρουν 
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, από τον τόπο κατοικίας τους 
προς και από τη σχολική μονάδα όπου 
φοιτούν, η ύπαρξη συνοδού είναι υπο-
χρεωτική κατ’ ελάχιστον μέχρι και τη Β’ 
Δημοτικού».

Αυτό διαβάζουμε στο Σχολικό Οδηγό που 
μοιράζεται στους γονείς των μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υ-
πουργείο Παιδείας. Ωστόσο, αυτή η «δω-
ρεάν μεταφορά» και οι συνθήκες με την ο-
ποία αυτή γίνεται, ταλανίζει χρόνια την πα-
ραμεθόριο, αφού οι ιδιαίτερες γεωμορφο-
λογικές συνθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη 
και οι γονείς δυσκολεύονται να μεταφέρουν 
τα παιδιά τους στο σχολείο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η περίπτωση της Ικαρίας, που ο γονείς, 
χρόνια τώρα, αντιμετωπίζουν προβλήμα-

τα με τη μεταφορά των παιδιών τους. Ο 
Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολεί-
ου  Ευδήλου από την αρχή της χρονιάς 
παλεύει για μια δίκαιη λύση στο πρόβλη-
μα, ενώ το τελευταίο διάστημα προέβη σε 
κατάληψη του σχολείου.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου αναφορικά 
με τις κινητοποιήσεις για την επίλυση προ-
βλημάτων στις μεταφορές μαθητών αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Για άλλη μια φορά ως σύλλογος γονέ-
ων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολεί-
ου Ευδήλου ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα 
χρόνια προβλήματα στις μεταφορές των 
μαθητών. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε την παραμο-
νή των μαθητών στον σχολικό χώρο πέραν 
της μίας ώρας από τη λήξη του σχολικού 
τους προγράμματος, καθώς και αναφορές 
για πλημμελή μέσα ασφαλείας. Το Νοέμ-
βριο έρχεται να προστεθεί ένα επιπλέον, 
σοβαρότερο, πρόβλημα. H μικροσυγκοι-
νωνία, που ξεκινάει από τον Χριστό Ρα-
χών, αλλάζει απροειδοποίητα την ώρα δι-
έλευσής της κατά ένα τέταρτο (νωρίτερα), 
με αποτέλεσμα οι μαθητές από τα χωριά 

Αυλάκι και Κάμπος να φθάνουν έξω από 
την κλειδωμένη πόρτα του δημοτικού 
σχολείου στις 07:30 και να παραμένουν 
δίπλα στον κεντρικό οδικό άξονα του νη-
σιού χωρίς επίβλεψη μέχρι τις 7:45, ώρα 
έναρξης του σχολείου.

Έπειτα από γενική συνέλευση (18 Φε-
βρουαρίου 2019) αποφασίστηκε τη Δευ-
τέρα 25 Φεβρουαρίου το ΔΣ του συλλόγου 
μαζί με γονείς να επισκεφθούμε το Επαρ-
χείο Ικαρίας, διαμαρτυρόμενοι και ζητώ-
ντας έγγραφες απαντήσεις σε συγκεκρι-
μένα αιτήματα. Την επόμενη κιόλας μέρα, 
γονείς που τα παιδιά τους μπαίνουν στην 
γραμμή Αυλάκι-Κάμπος-Εύδηλος, έκ-
πληκτοι λάβανε από τη διευθύντρια του 
σχολείου μια υπεύθυνη δήλωση προς υ-
πογραφή που έλεγε τα εξής: «Συμφωνώ 
όπως ο/η γιος/κόρη μου …… παραμένει στο 
λεωφορείο που εκτελεί την μικροσυγκοι-
νωνία στην Ικαρία (Ραχες – Αγ. Κηρυκος), 
να φτάνει μέχρι το Κέντρο Υγείας και να α-
ποβιβάζεται στο Δημοτικό Σχολείο κατά 
την επιστροφή του δρομολογίου. Φέρω δε 
αποκλειστικά την ευθύνη για οτιδήποτε 
του/της συμβεί στη διάρκεια αυτής της πα-
ράτασης της παραμονής του/της στο λεω-
φορείο (Δημοτικό Σχολείο – Κέντρο Υγεί-
ας-Δημοτικό Σχολείο)»!

Στις 4 Μαρτίου σε νέα γενική συνέλευ-
ση πήραμε την απόφαση να προβούμε σε 
νέες κινητοποιήσεις, κλείνοντας το σχο-
λείο από την Τετάρτη 13 Μαρτίου, με τα 
εξής αιτήματα:

α) Σχολικό λεωφορείο με συνοδό και 
ζώνες για την γραμμή Αυλάκι-Κάμπος-
Εύδηλος μετ’ επιστροφής.

β) Άφιξη και αναχώρηση όλων των παι-
διών του δημοτικού σχολείου Ευδήλου 
σύμφωνα με το ατομικό ωράριο, δηλαδή 
8:00 πρωινή με 13:15, με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να δι-
εκδικούμε. Καλούμε για συμπαράσταση 
συλλόγους, σωματεία και φορείς. Θεωρού-
με ως υπεύθυνους γι’ αυτήν την κατάσταση 
κυρίως το επαρχείο Ικαρίας, αλλά και ό-
σους φορείς εμπλέκονται με την μεταφορά 
των μαθητών (Περιφέρεια, Υπουργείο Παι-
δείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών).»

Πολλά σωματεία συμπαρίστανται στον 
αγώνα των γονέων, ενώ οι τελευταίοι 
πραγματοποιούν συνεχείς συνελεύσεις, 
ώστε να δοθεί λύση στο μακροχρόνιο  
πρόβλημά τους

ΙΚΑΡΙΑ

Κατάληψη του δημοτικού σχολείου Ευδήλου 

από το σύλλογο Γονέων

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την προσπάθεια αποκλει-
σμού και προπηλακισμού των δασκάλων και καθηγητών στη «σύσκε-
ψη» των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (Δευτέρα 28/01/2019) στη 
Σάμο, στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, για «να συζητη-
θούν μέτρα και κινήσεις εναντίον της επιβολής της εκπαίδευσης προσφυ-
γόπουλων εντός των σχολικών μονάδων της πόλης Σάμου, που μελλοντικά 
δύναται να επεκταθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού, λόγω των 
συνεχιζόμενων αυξητικών ροών των προσφύγων». 

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε στο  πρόσωπο του μέλους του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου και Γενικό Σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ Φώτη 
Μαντζώρο, όταν προσπάθησε να διαβάσει ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των δα-
σκάλων της Σάμου, για την ανάγκη όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο.

Η επίθεση που δέχτηκε ο σύντροφος και μέλος των Παρεμβάσεων ΠΕ Φώτης 
Μαντζώρος, για να μην διαβαστεί μια ανακοίνωση που θυμίζει ότι είναι χρέος της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε πολίτη να παλεύει για να προσφέρεται σε όλα 
τα παιδιά ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, είναι, δυστυχώς, η κορυφή του ρατσιστι-
κού-αντιπροσφυγικού παγόβουνου (...).

5/2/2019

Καταγγελία για την επίθεση στον εκπαιδευτικό, 
μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. Σάμου,
επειδή υπερασπίστηκε τα προσφυγόπουλα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ
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Η απόφαση γονέων και κηδεμόνων σε 
δημοτικό σχολείο της Σάμου να προ-
καλέσουν αποχή των μαθητών/τριών, 

με στόχο να απομακρυνθούν τα προσφυγό-
πουλα από το χώρο του σχολείου, πρέπει να 
μας προβληματίσει βαθιά και συνεχώς. Γιατί 
εδώ έχουμε το μικρόβιο του ρατσισμού και 
του μεταμφιεσμένου φασισμού να εισχωρεί 
στο κοινωνικό σώμα και να μολύνει πολίτες 
και μικρούς μαθητές. Πρόκειται για μια ανη-
συχητική εξέλιξη, που έρχεται ως συνέχεια 
του «Μακεδονικού», αλλά και ρατσιστικών 
και ξενοφοβικών πρακτικών σε αρκετά ση-
μεία της χώρας, με αφορμή τα κύματα των 
προσφύγων-μεταναστών.

Θα ήταν πολιτικό λάθος να εστιάσουμε την 
προσοχή μας «στο γείτονα», στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση στους γονείς των γηγενών μα-
θητών. Θα ήταν όμως επίσης λάθος να προ-
σπεράσουμε το ζήτημα και να αγιοποιήσουμε 
ό,τι προέρχεται από το λαό. Θυμίζουμε ότι με-
γάλες μάζες του γερμανικού λαού ψήφισαν, α-
νέχτηκαν και στήριξαν το ναζιφασισμό. Οι 
κομμουνιστές στράφηκαν ενάντια στο καθε-
στώς του Χίτλερ, υποδείχνοντας ταυτόχρονα ότι 
το χρέος των Γερμανών εργαζομένων ήταν να 
αντισταθούν στο φασισμό και να ενταχθούν στο 

αντίπαλο στρατόπεδο. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωσή μας. Οι στρατιές των προσφύγων-
μεταναστών γεννιούνται από τα εγκλήματα των 
ιμπεριαλιστών στις φτωχές χώρες της Μ. Ανα-
τολής και της Αφρικής. Δημιουργούνται από 
τον πόλεμο και τη στυγνή εκμετάλλευση των 
λαών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φτώ-
χεια, η πορνεία, οι θάνατοι στα σύνορα και στη 
θάλασσα είναι παράγωγα ενός βάρβαρου σά-
πιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Αυτό όμως 
το σύστημα, έχοντας στα χέρια του τα ΜΜΕ, 
μολύνει με τοξική προπαγάνδα τα μυαλά των 
ανθρώπων. Όπως τώρα στη Σάμο.

Λέμε πολλές φορές ότι είναι καλύτερο να 
βλέπουμε τα παιδιά όλου του κόσμου από τον 
κόσμο ενός παιδιού. Το να ξεφύγει κάποιος 
από το στενό, μικρό και εγωιστικό κύκλο και 
να δει τα πράγματα ευρύτερα, βαθύτερα, κα-
θαρότερα είναι αυτό που μεταφέρει τον άν-
θρωπο από τον εγωισμό στο σύνολο, από το 
μοναχικό στο κοινωνικό πεδίο, από τη φυλα-
κή του στο ξέφωτο.

Οι κυρίαρχες «λογικές», πολιτικές και 
πρακτικές, θέλουν να σπείρουν το φόβο και 
ύστερα να τον διαχειριστούν, να πισωγυρί-
σουν τον άνθρωπο-πολίτη στο επίπεδο του 
ζώου. Να τον κάνουν να συμπεριφέρεται με 

τα πρωτόγονα ένστικτά του και να βλέπει το 
διπλανό του ως «homo hominis lupus» (ο 
άνθρωπος λύκος για τον άνθρωπο).

Είναι απόλυτα προφανές ότι θα χρειαστεί 
πολλή δουλειά, κόπος και μόχθος για να πει-
σθούν οι γονείς στη Σάμο, οι εργάτες στον 
Πειραιά, οι μικροϊδιοκτήτες στη Μανωλάδα 
και την Επανωμή, ότι οι πρόσφυγες έχουν 
προβλήματα, δεν είναι οι ίδιοι πρόβλημα. Θα 
πρέπει να πεισθούν γονείς και μαθητές ότι ο 
εχθρός είναι κοινός, ότι δεν έχει σχέση με το 
χρώμα (του δέρματος) αλλά με το χρήμα.

Είναι εξόχως αρνητικό ότι χρησιμοποιήθη-
καν μικροί μαθητές σαν εμπροσθοφυλακή 
της ρατσιστικής ανοησίας. Είναι όμως πολύ 
ενθαρρυντικό ότι οι εκπαιδευτικοί της Σάμου, 
μέσω της τοπικής ΕΛΜΕ, ύψωσαν φωνή δια-
μαρτυρίας, στάθηκαν αλληλέγγυοι στους α-
πόκληρους και, αντί να κοιτούν το δάκτυλο, 
«έδειξαν στο φεγγάρι». 

Χρειάζεται πολλή δουλειά μέσα και έξω 
από τα σχολεία. Κανείς δεν μπορεί να ησυχά-
ζει όταν ένα παιδί δεν έχει στέγη, φαγητό, 
παιχνίδια και βιβλία. 

Σε κάθε περίπτωση ας θυμηθούμε τον τίτ-
λο του έργου του αμερικανού συγγραφέα Άρ-
θουρ Μίλερ, «Ήταν όλα τους παιδιά μας»!

Σε ένα περιβάλλον καταρρέουσας οικονομικής κατάστασης που 
σήμερα χαρακτηρίζει τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, χω-
ρίς δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, έλλειψη υποδομών και 
στοιχειωδών συνθηκών εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια, οι 
πρυτανικές αρχές με ύφος επείγουσας απόφασης (χωρίς να έχει 
υπάρξει γραπτή εισήγηση και σε έκτακτη Σύγκλητο 07.03.2019) 
έκριναν ως άμεση προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού 
για το Ίδρυμα τη συνένωση με την ΑΣΤΕΡ (Ανώτερη Σχολή Τουρι-
στικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και τη δημιουργία ενός «Τμήματος 
Σπουδών Φιλοξενίας, Αναψυχής και Εκδηλώσεων» στη Ρόδο, ε-
νταγμένο στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η πρόταση για συγχώνευση με μια Σχολή Τουριστικής Εκπαί-
δευσης που υπάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού και η ίδρυση 
ενός Τμήματος που δεν θεραπεύει κανένα συγκροτημένο επι-
στημονικό αντικείμενο, θίγει απροκάλυπτα βασικές αρχές της 
ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα 
δεν είχε ποτέ εκδηλώσει στο παρελθόν την ακαδημαϊκή ανάγκη 
για συνένωση με μια εξω-πανεπιστημιακή Σχολή Τουριστικής 
Εκπαίδευσης, ούτε την ανάγκη ίδρυσης ενός ακόμη πανεπιστη-
μιακού Τμήματος στο χώρο του Τουρισμού. Πιθανά μια τέτοια 
στρατηγική επιλογή και η εντυπωσιακή επίσπευσή της να συν-
δέεται με οικονομικά αιτήματα των μεγαλοξενοδόχων της Ρό-
δου, ώστε να έχουν φθηνό (ή ακόμα και δωρεάν στην περίπτω-
ση της μαθητείας) εξειδικευμένο προσωπικό (ΣΕΦ, ΜΑΙΤΡ 
κ.λπ.) που να στελεχώνουν τις ξενοδοχειακές τους μονάδες.

Εκτός από το μη ακαδημαϊκό χαρακτήρα του, ευλόγως ανακύ-

πτει και ένα επιπλέον ζήτημα, ότι η συγκεκριμένη πρόταση πα-
ραγνωρίζει την ύπαρξη Τμήματος του Ιδρύματος, του Τμήματος 
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού που λειτουργεί στη Χίο 
και σε άλλη Σχολή (Σχολή Επιστημών της Διοίκησης), οπότε εκ 
των πραγμάτων το νέο Τμήμα θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στο 
υπάρχον, με αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή και τη συναδελ-
φικότητα εντός του Ιδρύματός μας.

Τόσο η διαδικασία όσο και το ίδιο το αποτέλεσμα της πλειοψη-
φικής συναίνεσης μέσω της συνεδρίασης της έκτακτης Συγκλήτου, 
προκαλεί στα μέλη του Συλλόγου προβληματισμούς και ανησυχία.

Αναγνωρίζουμε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η κυβέρ-
νηση, που πιέζει όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να πάρει α-
ποφάσεις για συγχωνεύσεις και ιδρύσεις νέων πανεπιστημια-
κών Τμημάτων. 

Μεγάλη όμως είναι η ευθύνη της πρυτανικής αρχής, που συ-
ντάσσεται και μεταφέρει την πίεση στην πανεπιστημιακή κοινό-
τητα χωρίς κανένα απολύτως συγκροτημένο σχέδιο (πρώτα κα-
τέθεσε πρόταση στη Σύγκλητο για συνένωση με το ΤΕΙ Κρήτης, 
στη συνέχεια με την ΑΣΠΑΙΤΕ και τώρα με την ΑΣΤΕΡ). Τεράστι-
ες επίσης είναι και οι ευθύνες της πλειοψηφίας των μελών της 
Συγκλήτου που συναίνεσαν σε αυτήν την πρόταση.

Η παραβίαση των αρχών επί της διαδικασίας που οδήγησε σ’ 
αυτό το αποτέλεσμα προκαλεί το αίσθημα της ακαδημαϊκής τά-
ξης και είναι ένα δείγμα ακαδημαϊκής παρέκκλισης, με ισχυρό 
αντίκτυπο στο ήθος και τη συνοχή της ακαδημαϊκής μας ζωής.

19 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝωΣH ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Ε.Π.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκπαιδευτικός ΌμιλοςΣχετικά με την απόφαση γονέων σε δημοτικό σχολείο της Σάμου 
να προκαλέσουν αποχή των μαθητών, με στόχο να απομακρυνθούν τα προσφυγόπουλα

Σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου για ίδρυση «Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας, Αναψυχής 
και Εκδηλώσεων» στη Ρόδο και για συνένωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την ΑΣΤΕΡ



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12428

Η
 ε

κπ
αί

δε
υσ

η 
στ

ο 
στ

όχ
ασ

τρ
ο

Μέσα σε λιγότερο από μια εικοσαε-
τία η Ελλάδα μετατράπηκε από 
χώρα αποστολής σε χώρα υποδο-

χής μεταναστών και προσφύγων. Οι «άγρι-
οι» ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στη Μέση Α-
νατολή και η μανιώδης αναζήτηση νέων 
δρόμων «κεφαλαίου» και «πλουτοπαραγω-
γικών πηγών» οδήγησαν εκατομμύρια αν-
θρώπους σε μετανάστευση και προσφυγιά, 
κυρίως προς την ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών, στις 
αρχές Ιανουαρίου 2019 ο αριθμός των προ-
σφύγων στην Ελλάδα ανέρχονταν περίπου 
στις 60.000 ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά στα 
ανήλικα παιδιά, εκτιμάται ότι ο αριθμός 
τους είναι περίπου 3.500, από τα οποία τα 
2.800 συμμετείχαν τελικά σε προγράμματα 
εκπαίδευσης, που χρηματοδοτήθηκαν και 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, και φοίτησαν και στο ελληνικό σχο-
λείο. Απέναντι σε όλα αυτά τα παιδιά που 
ζούν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν οι 
γονείς τους είναι μετανάστες ή πρόσφυγες, 
ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους θεω-
ρείται ότι εισήλθαν «παράνομα» στη χώρα 
ή όχι, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρη-
σκεία και καταγωγή, η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει την αυστηρή, τυπική και θεσμική υ-
ποχρέωση να τους παρέχει τη δυνατότητα 
της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.

Το δικαίωμα αυτό είναι κατοχυρωμένο 
για όλα τα παιδιά του κόσμου από Διε-
θνείς Συμβάσεις, όπως η Διεθνής Σύμβα-
ση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και από το ελληνικό Σύνταγμα.

Η εκπαίδευση, όμως, ως μια σύνθετη, 
πολύπλευρη και απαιτητική διαδικασία 
έχει μια καταρχήν βασική προϋπόθεση, την 
κοινωνική ένταξη όλων αυτών των παιδιών.

Η κοινωνική ένταξη είναι μια δύσκολη έν-
νοια, τόσο στη θεωρητική προσέγγιση όσο 
και στην ουσιαστική πραγμάτωση, καθώς εί-
ναι μια έννοια της οποίας το κοινωνικό και 
πολιτικό συγκείμενο δύσκολα μπορεί να ο-
ριοθετηθεί και η οποία βέβαια δεν είναι 
γραμμική. Γενικά και σε μια πρώτη επιστη-
μονική – κοινωνιολογική προσέγγιση, ως 
κοινωνική ένταξη μπορεί να οριστεί η από-
δοση της θέσης σε ένα άτομο στα πλαίσια 

της οργάνωσης του κοινωνικού συνόλου. 
Κατά τ΄ άλλα και ως έννοια συμπεριλαμβά-
νει πλήθος διαδικασιών και ενεργειών, 
όπως η ενθάρρυνση της διαφορετικότητας, 
η δημιουργική ενσωμάτωση, η προσαρμογή, 
η συμφιλίωση, η πολιτιστική ισοτιμία, η ε-
ποικοδομητική ένταξη κ.α. Γενικά όμως και 
επί της ουσίας είναι μια αμφίδρομη και δυ-
ναμική διαδικασία, που δεν μπορεί να μην 
υπολογίζεται ως καταρχάς πολιτική και κατ΄ 
επέκταση κοινωνική, που απαιτεί μια σε βά-
θος και σε πλάτος ενεργοποίηση διαφορε-
τικών φορέων, με σκοπό ένα αποτέλεσμα σε 
μακροπρόθεσμη βάση, με βαθιές και ουσι-
αστικές πρακτικές και προεκτάσεις. 

Είναι πιο απλά ο τρόπος για να αντιλη-
φθεί και να «αισθανθεί» ένας άνθρωπος 
ότι ως μέλος μιας νέας κοινωνικής ομά-
δας θα αντιμετωπίζεται από όλους τους ε-
πίσημους (θεσμικούς) και ανεπίσημους 
(μη θεσμικούς) φορείς μιας κοινωνίας με 
ισοτιμία, ισονομία και ισοπολιτεία.

Έτσι η αποκατάσταση και η ένταξη των 
παιδιών των προσφύγων είναι, κατά γενική 
ομολογία, ο σημαντικότερος προς επίτευ-
ξη στόχος του σημερινού ελληνικού κρά-
τους, αναφορικά με το συγκεριμένο ζήτη-
μα. Αν λάβει κανείς υπ όψιν και όλες τις άλ-
λες επιμέρους δυσκολίες και δυσχέρειες, 
όπως τη δεινή οικονομική κατάσταση που 
επέφεραν οι πολιτικές των μνημονίων και 
των τεράστιων περικοπών, την ελλιπή ως 
προβληματική κρατική οργάνωση, την ο-
γκώδη προκατάληψη, το  ρατσισμό και ξε-
νοφοβία ένθεν κακείθεν στα όρια της πολι-
τείας και της κοινωνίας και το μεγάλο αριθ-
μό των προσφύγων που κατέφτασαν στη 
χώρα, αντιλαμβάνεται γιατί το έργο της κοι-
νωνικής τους ένταξης μπορεί να χαρακτη-
ριστεί από δύσκολο έως τιτάνιο. 

Από κει και πέρα όμως έρχεται το κρίσι-
μο ζήτημα της εκπαιδευτικής ένταξης των 
προσφύγων, το οποία φυσικά και λογικά έ-
πεται, ως διαδικασία, της κοινωνικής έντα-
ξής τους. Αν έψαχνε κανείς έναν ορισμό της 
εκπαιδευτικής ένταξης των προσφύγων θα 
μπορούσε να βρει έναν τυπικό ορισμό του 
Biklen (1983): : «Η διαδικασία κατά την ο-
ποία όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται στο με-
γαλύτερο βαθμό και σε ένα περιβάλλον με 
τους λιγότερους περιορισμούς». 

Η εκπαιδευτική ένταξη των προσφύγων 
υλοποιείται σε δύο επίπεδα: α) το πολιτι-
κό - θεσμικό και β) το σχολικό – εκπαι-
δευτικό.

Όσον αφορά στο πολιτικό – θεσμικό μπο-
ρεί κανείς να αντιληφθεί άμεσα τις πρώτες 
δυσκολίες και δυσλειτουργίες, μελετώντας 
απλά τυπικά τη νομοθεσία και τις προϋπο-
θέσεις που διέπουν ευρύτερα το θεσμό της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της δη-
μιουργίας τμημάτων υποδοχής στη β/θμια 
εκπαίδευση. Για παράδειγμα, για να ιδρυ-
θεί ένα τμήμα υποδοχής σε ένα σχολείο β/
θμιας εκπαίδευσης χρειάζεται να υπάρ-
χουν 7 και περισσότεροι μαθητές που 
φοιτούν για πρώτη φορά στο ελληνικό 
σχολείο. «Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/
τριών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. Ι 
ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17. 
Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να συμ-
μετέχουν μαθητές/τριες που είναι εγγε-
γραμμένοι/ες σε διαφορετικές τάξεις της 
ίδιας βαθμίδας»).

Έτσι αυτομάτως η δημιουργία τάξεων υ-
ποδοχής καθίσταται πολύ δύσκολη έως α-
δύνατη, καθώς είναι ελάχιστα πιθανή μέχρι 
σπάνια η περίπτωση να βρεθούν σε σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 7 μαθητές 
που φοιτούν για πρώτη χρονιά σε ελληνικό 
σχολείο. Ακόμα και αν υπάρχει αυτή η προ-
ϋπόθεση, δεν θεωρείται δεδομένο ότι τα 
τμήματα υποδοχής θα στελεχωθούν από 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Από κει και 
πέρα, τα γενικότερα προβλήματα που αφο-
ρούν στην ίδρυση, τις κτιριακές υποδομές, 
την οργάνωση και τη λειτουργία των διαπο-
λιτισμικών σχολείων στην Ελλάδα είναι λίγο 
πολύ γνωστά. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, η 
ουσιαστική παιδαγωγική και κοινωνική ευ-
θύνη για άλλη μια φορά πέφτει (πού αλ-
λού;) στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Εκεί 
που  βέβαια εγείρονται πολλά και διάφορα 
ζητήματα σχετικά με τη διαπολιτισμική ε-
πάρκεια των εκπαιδευτικών, το τεράστιο 
έλλειμμα επιμόρφωσής τους στο συγκεκρι-
μένο αντικείμενο και σχετικά με τις αντι-
κειμενικές δυνατότητες και δυσκολίες να 
αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί το φαινό-
μενο της γλωσσικής ανεπάρκειας, μέχρι 
και της πλήρους γλωσσικής αδυναμίας των 

«Μια χαρά ελληνικά μιλάει . . .»
 γράφει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου*
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 εκπαίδευση στο στόχαστρο

αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο 
σημερινό σχολείο. 

Στο βιβλίο «Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση» 
του Cummins, βιβλίο επιτομή στον τομέα της δι-
απολιτισμικής εκπαίδευσης, γίνεται αναφορά σε 
ένα ευρύ πλαίσιο σχετικά με τις δυνατότητες, τις 
αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες που επιφέρει 
στην τάξη η γλωσσική αδυναμία των μαθητών.  

Η αίσθηση ότι ένας μαθητής μπορεί να μιλά-
ει «μια χαρά ελληνικά», επειδή ανταποκρίνε-
ται θετικά σε ένα επικοινωνιακό επίπεδο, είναι 
μία από τις μεγαλύτερες πλάνες που μπορεί να 
βιώνει ένας εκπαιδευτικός, σε σχέση με την 
πραγματική γλωσσική δυνατότητα του μαθητή 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ελληνικού 
σχολείου. Είναι προφανές ότι η επικοινωνιακή 
δεξιότητα ενός μαθητή απέχει «παρασάγγας»από 
τις «ακαδημαϊκές» και γνωστικές του δυνατότη-
τες. Ο Cummins ενδεικτικά αναφέρει ότι για να 
φτάσει ένας μαθητής το επιθυμητό αντίστοιχο 
«ακαδημαϊκό επίπεδο» των συμμαθητών του, α-
κόμα και από τη στιγμή που αρχίζει να μαθαίνει 
τη γλώσσα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, χρειά-
ζεται 5 χρόνια. Αλλά ακόμα και αυτός ο χρόνος εί-
ναι σχετικός και μεταβαλλόμενος, καθώς κάτι τέ-
τοιο εξαρτάται παράλληλα από την ακαδημαϊκή 
και γνωστική εξέλιξη του μέσου όρου της τάξης 
στην οποία φοιτά ο μαθητής και προσπαθεί να 
«φτάσει». Έτσι λοιπόν για το μαθητή που υστερεί 
στη «γλωσσική επάρκεια» η σχολική τάξη απο-
δεικνύεται ένας συνεχής «κινούμενος» στόχος, 
αφού και η ίδια η τάξη «προχωρά» μαθησιακά 
και γνωστικά, την ίδια στιγμή που πλήθος άλλων 
εμπλεκόμενων παραγόντων (ελλείψεις υποστη-
ρικτικών δομών, ελλείψεις εκπαιδευτικών, πιθα-
νές μαθησιακές δυσκολίες) μεγιστοποιούν το 
πρόβλημα για τους συγκεκριμένους μαθητές.

Η παραπάνω πλάνη δεν είναι βέβαια η μοναδι-
κή που συνιστά έναν παράγοντα λανθάνουσας εκ-
παιδευτικής ανισότητας σε βάρος των συγκεκρι-
μένων μαθητών. Και δυστυχώς πηγάζει από την 
ελλιπή έως ανύπαρκτη επιμόρφωσή μας σε ζητή-
ματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Είναι προφανές ότι η βάση του προβλήματος 
δεν είναι εκπαιδευτική, αλλά ξεκάθαρα πολιτι-
κή. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της εκπαί-
δευσης των προσφυγόπουλων και των παιδιών 
των μεταναστών είναι επιπόλαιη και επιφανεια-
κή και δεν «άπτεται» των ουσιωδών ζητημάτων 
που συγκροτούν το πρόβλημα στην ολότητά του.

Μέχρι να γίνει αυτό, η εκπαδευτική κοινότητα 
έχει ένα βασικό, θεσμικό, παιδαγωγικό και πο-
λιτικό χρέος: ΝΑ ΑΓωΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΟΛωΝ ΤωΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓωΝ ΚΑΙ ΤωΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤωΝ ΣΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

• Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου  είναι  Πρόεδρος 
της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων και  υποψήφιος διδάκτορας 
στο ΠΤΔΕ Πάτρας στο αντικείμενο της Διαπολιτισμι-
κής  Εκπαίδευσης. 

Η Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση Εκπαιδευτικών ΔΕ Ιωαννίνων καταδικάζει 
και καταγγέλλει την επίθεση φασιστικής ομάδας κουκουλοφόρων (Κυριακή 17 
Μαρτίου) σε ανήλικους, ασυνόδευτους πρόσφυγες στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άγνωστοι, φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν, 
βάσει σχεδίου, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε ανήλικους που 
φιλοξενούνται σε δομή της περιοχής. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην 
προ ημερών, την Κυριακή της Αποκριάς, επίθεση πάλι σε νεαρούς πρόσφυγες 
στην ίδια περιοχή και στην προγενέστερη επίθεση των χρυσαυγιτών στον καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νιτσιάκο.

Δυστυχώς, οι φασιστικές αυτές επιθέσεις δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε μεμο-
νωμένα περιστατικά. Αν σήμερα οι φασίστες βγαίνουν από τις τρύπες τους, με 
ό,τι σημαίνει αυτό, είναι γιατί κάποιοι τους έδωσαν αέρα. Τα τάγματα εφόδου 
του εθνικισμού και του φασισμού τα φέρνει ξανά στην επιφάνεια η άμπωτη ρι-
ζοσπαστικοποίησης του κοινωνικού βυθού, που όλο και φουσκώνει σε αντιδρα-
στική κατεύθυνση, σαν συνέπεια της αντιλαϊκής, αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων.

Εκείνο που αποθρασύνει την ακροδεξιά είναι ότι τα μέτρα που κουρελιάζουν 
τα όνειρα και το μέλλον της νεολαίας και της στερούν ελπίδα και ιδανικά υλο-
ποιούνται από μια κυβέρνηση που μιλάει στο όνομα της «Αριστεράς». Η διαρ-
κής λιτότητα, η φτώχεια και το χτύπημα μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμά-
των, η ανάπτυξη με καύσιμη ύλη τη νεολαία και τους εργαζόμενους –που στο όνο-
μά της ορκίζονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση– εγκαινιάζουν την κανονικότη-
τα της μεταμνημονιακής περιόδου, αυτής που ακολουθεί τα μνημόνια που ψήφι-
σαν. Αυτό είναι το καλύτερο λίπασμα στο έδαφος του εθνικισμού και της ρατσι-
στικής έξαρσης. Κι όλα αυτά όταν πέντε χρόνια τώρα οι φονιάδες του Παύλου 
Φύσσα κυκλοφορούν ελεύθεροι, η καταδίκης της ΧΑ ως εγκληματικής ναζιστι-
κής οργάνωσης και το κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων της σε κάθε πόλη και 
γειτονιά παραμένει ζητούμενο, ενώ και στο συγκεκριμένο γεγονός που προα-
ναφέρθηκε είναι αξιοπερίεργο το ότι δεν έγινε καμία σύλληψη!

Στις σημερινές συνθήκες είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναπτύξουμε στο μέ-
γιστο τις αντιστάσεις μας ενάντια στον εθνικισμό και το φασισμό. Στο πεδίο που 
η νέα γενιά θα διεκδικεί και θα νικά για τα δικαιώματά της και θα στέκεται όρ-
θια, θα αποκτά και την πραγματική της ελευθερία από τους «προστάτες» που 
τη στέλνουν στο θάνατο. Με ένα μαζικό, ανατρεπτικό και ενωτικό, αντιπολε-
μικό, αντιιμπεριαλιστικό, αντιεθνικιστικό και διεθνιστικό κίνημα θα αγωνι-
στούμε για την ειρηνική συμβίωση των λαών, ενάντια στα σχέδια και τα συμ-
φέροντα του ιμπεριαλισμού, των αστικών τάξεων και του εθνικισμού.

Ιδιαίτερα οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν ξεχωριστή ευθύνη και ρόλο στη 
διαμόρφωση της αντιφασιστικής συνείδησης στη νεολαία, απέναντι στα νέα 
«τάγματα εφόδου» που στήνει η ΧΑ. Δουλεύοντας τη μνήμη, την ιστορία και την 
αλληλεγγύη των ανθρώπων, για να γυρίσουν την πλάτη σε αυτούς που υμνούν το 
δωσιλογισμό και την προδοσία του ελληνικού λαού στην Κατοχή, που ζητάνε πα-
ραίτηση από την ελευθερία και τυφλή υπακοή στους ελεεινούς υπόδικους φυρε-
ρίσκους. Θυμίζοντας ότι η προηγούμενη φορά που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
της ΧΑ, του εθνικισμού και του φασισμού ήταν όταν η χώρα μας και όλη η Ευρώ-
πη γέμισε από τα εκατομμύρια θύματα, ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

3 Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
3 ΑΓωΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΑ

ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!
Ιωάννινα, 19/03/2019

Καταδικάζουμε τις φασιστικές επιθέσεις εναντίον 
ανήλικων προσφύγων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων

Ανακοίνωση – Καταγγελία
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Τα ΔΣ του Συλλόγου Α/μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής «Κ. 
Βάρναλης» και της Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής καταδικάζουμε την ξε-
νοφοβική επίθεση  το βράδυ της Παρασκευής 15-03-2019 ενάντια 
σε πρόσφυγες, κατά την εγκατάστασή τους  σε ξενοδοχείο στα Βίλια 
Αττικής. Λίγο μετά την άφιξη των προσφύγων στα Βίλια μεμονωμέ-
νοι κάτοικοι παρουσία της Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας συγκε-
ντρώθηκαν μπροστά απ’ το ξενοδοχείο διαμαρτυρόμενοι για την πα-
ρουσία των προσφύγων στην περιοχή τους. Κάποιοι απ’ αυτούς κρα-
τώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, έσπασαν την τζαμαρία εισόδου 
και παράθυρα του ξενοδοχείου, με κίνδυνο να τραυματιστούν ακόμη 
και παιδιά. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι πρόσφυγες παρακο-
λουθούσαν σοκαρισμένοι από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου. Φυσι-
κά, δεν έγιναν ούτε προσαγωγές, ούτε συλλήψεις. 

Η απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων συνεχίστηκε με την  επίθε-
ση χειροδικίας ενάντια στο δημοτικό σύμβουλο Μάνδρας Μπάμπη Θε-
οδώρου, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στη συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου στις 18/3, ο οποίος κατήγγειλε τις απαράδεκτες 
επιθέσεις εναντίον των προσφύγων, καθώς και τις πολιτικές της ΕΕ 
και της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες, όταν ομάδα «αγανακτισμέ-
νων» τού επιτέθηκε διακόπτοντας την τοποθέτησή του.

Τα περιστατικά ρατσιστικής και ξενοφοβικής βίας στη χώρα μας 
δεν είναι μεμονωμένα. Απ’ ότι φαίνεται έχει διαμορφωθεί μια κατά-
σταση τρομακτική και ο κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα είναι πέρα 
για πέρα ορατός.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και όλους τους πολίτες των Βιλίων 
και της Δυτικής Αττικής να απομονώσουμε τις ξενοφοβικές φωνές, 
που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Με αυτόν τον 
τρόπο αθωώνεται ο ιμπεριαλισμός και το σύστημά του. Να βάλουμε 
στο στόχαστρό μας τον πραγματικό εχθρό, τα μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα, που για να θησαυρίσουν από τις πηγές και τους δρόμους 

της ενέργειας, σκοτώνουν και ξεσπιτώνουν λαούς, είτε με βόμβες, 
είτε με τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε ότι όταν φεύγει ο μετανάστης και ο πρό-
σφυγας απ’ τον τόπο του αφήνει πίσω το βιός του, τη μητέρα και τον 
πατέρα του. Αφήνει πίσω του πολλούς απ’ αυτούς που ήταν το  χα-
μόγελο κι η περισυλλογή του στο δρόμο για τη δουλειά του.

Εμείς, οι κάτοικοι αυτής της χώρας  γνωρίζουμε πολύ καλά απ’ 
αυτά. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει στις τάξεις της 
ένα μετανάστη ή πρόσφυγα, που ζει ή έζησε σε κάποια άλλη χώρα, στα 
πέρατα της οικουμένης, ή να μην ήλθαν πρόσφυγες σ’ αυτόν τον τόπο 
οι παππούδες ή και οι γονείς του. Άλλωστε μια Ελλάδα ζει ανά τον κό-
σμο και οι μισοί περίπου κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν ρίζα προ-
σφυγιάς. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους χιλιάδες Έλληνες που πα-
λιά, αλλά και σήμερα, διωγμένοι κυριολεκτικά ή μεταφορικά απ’ αυ-
τήν τη χώρα, ζουν στις ξένες πατρίδες, αλλά και αυτούς που ήλθαν σ’ 
αυτό τον τόπο ξεριζωμένοι και κυνηγημένοι για να γλιτώσουν απ’ το 
λεπίδι των διωκτών τους, ή για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής.

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, που δίνουμε καθημερινή μάχη για να με-
γαλώσουν οι μαθητές μας σε έναν κόσμο ειρηνικό και αλληλέγγυο, 
καταδικάζουμε τη ρατσιστική βία σε όλες της τις εκφάνσεις. Δηλώ-
νουμε ξεκάθαρα πως τέτοια περιστατικά  θα μας βρίσκουν συνεχώς 
απέναντί τους. Δεν θα αφήσουμε να φωλιάσει η μισαλλοδοξία, ούτε 
στα σχολεία μας, ούτε πουθενά.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τις  ξενοφοβικές λογικές που στη-
ρίζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, που βάζει  
εμπόδια ακόμη και στην υποδοχή προσφυγόπουλων μαθητών στα 
σχολεία. Είναι χρέος του κόσμου της εκπαίδευσης και όλης της κοι-
νωνίας να υπερασπιστεί το σχολείο και τη νέα γενιά από το δηλητή-
ριο της ξενοφοβίας, που εκμεταλλεύεται στο έπακρο ο εθνικισμός 
και ο φασισμός.

Α’ Ε.Λ.Μ.Ε.  
Δυτικής Αττικής 
(Θριάσιο-Μεγαρίδα-
Ειδυλλία)

Σύλλογος Α/μιας 
Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής 
«Κ. Βάρναλης»

Οι ξενοφοβικές επιθέσεις
δεν συμπορεύονται με την ιστορία 
και τη θέληση του λαού μας

Η ΕΛΜΕ Καλλιθέας - Ν. Σμύρνης - Μοσχά-
του χαιρετίζει τη μεγάλη και μαχητική αντι-
φασιστική συγκέντρωση ανήμερα της 25ης 
Μαρτίου, στην πλατεία Κύπρου στην Καλλι-
θέα και ανέκοψε για άλλη μια φορά την επέ-
λαση των φασιστικών συμμοριών που καρα-
δοκούσαν να αμαυρώσουν την επέτειο της Ε-
πανάστασης του ́ 21 κατά τη διάρκεια της μα-
θητικής παρέλασης.

Η πλατεία Κύπρου ήταν κατειλημμένη από 
νωρίς το πρωί από ισχυρή δύναμη των ΜΑΤ, 
σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσουν την α-
ντιφασιστική συγκέντρωση στην οποία κα-
λούσαν σωματεία, φορείς, συλλογικότητες 
και η ΕΛΜΕ μας. Όταν εμφανίστηκε μια φα-
σιστική ομάδα κρούσης, που με βρισιές, α-
πειλές και ναζιστικούς χαιρετισμούς ύψωνε 
σημαία με το σύμβολο της Χρυσής Αυγής, οι 
αστυνομικές δυνάμεις με προκλητικό τρόπο, 
αντί να τους απωθήσουν, τους επέτρεψαν να 
καταλάβουν εξέδρα που βρισκόταν στο χώρο 
της πλατείας για να ξεδιπλώσουν το πανό 

τους. Την ίδια στιγμή, δείχνοντας τις πραγμα-
τικές τους πολιτικές συμπάθειες, τα ΜΑΤ ε-
πιτέθηκαν βίαια με γκλοπ και χειροβομβίδες 
κρότου λάμψης στον κόσμο της αντιφασιστι-
κής συγκέντρωσης, άνοιξαν κεφάλια και έ-
στειλαν ανθρώπους στα νοσοκομεία. Κι όλα 
αυτά, όταν το δημοτικό συμβούλιο Καλλιθέας 
είχε λάβει ομόφωνη απόφαση ότι οι φασίστες 
της Ελληνικής/Χρυσής Αυγής είναι ανεπιθύ-
μητοι στις εορταστικές εκδηλώσεις του δή-
μου. Η δημοτική αρχή ωστόσο δεν περιφρού-
ρησε τις ίδιες τις αποφάσεις της, χαϊδεύοντας 
για άλλη μια φορά το ακροδεξιό ακροατήριό 
της, ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, 
σε αγαστή συνεργασία με τα ΜΑΤ.

Οι αντιφασιστικές δυνάμεις κατάφεραν με 
τη μαχητικότητά τους να διώξουν τη ναζιστι-
κή συμμορία από την πλατεία Κύπρου. Η α-
στυνομία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 
προσαγωγές φασιστών αργότερα και μονάχα 
όταν οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες 
και μολότοφ εναντίον των ΜΑΤ, στην προσπά-

θειά τους να επανακάμψουν και να προσεγγί-
σουν  τη μαθητική παρέλαση.

Δηλώνουμε για άλλη μια φορά, ότι το αντι-
φασιστικό κίνημα δεν τρομοκρατείται, ούτε 
από τους φασίστες, ούτε απ’ όσους τους κάνουν 
πλάτες. Εκφράζουμε την αγωνιστική μας συ-
μπαράσταση στους συμπολίτες μας που δέχτη-
καν τη βία των γκλομπς. Καταγγέλλουμε την 
ωμή βία των ΜΑΤ απέναντι σε εργαζόμενους, 
εκπαιδευτικούς, νέους και νέες που αντιστέκο-
νται στη φασιστική απειλή. Καταγγέλλουμε ε-
πίσης τη δημοτική αρχή Καλλιθέας για την α-
νοχή που επέδειξε απέναντι στην προσπάθεια 
των νεοναζί να δηλητηριάσουν τους μαθητές 
μας με εθνικιστικό μίσος, σε ένα κράμα βίας, 
χυδαίου σεξισμού και ναζιστικού παροξυσμού. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους μα-
θητές, τους γονείς, την κοινωνία της Καλλι-
θέας, της Νέας Σμύρνης και του Μοσχάτου 
να δώσουμε ηχηρή απάντηση στη φασιστι-
κή πρόκληση και με τη μαζική συμμετοχή 
μας στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο.

ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ

Οι στοχοποιήσεις και οι φραστικές επιθέσεις σε εκπαι-
δευτικούς από μέλη της Χρυσής Αυγής δε θα περάσουν. Συ-
νάδελφος μαθηματικός στην Ξάνθη αντίκρυσε  στους τοί-
χους του σχολείου που υπηρετεί (3ο ΓΕΛ Ξάνθης), υβριστι-
κά και απειλητικά συνθήματα εναντίον του, με φασιστικά 
και ναζιστικά σύμβολα. Το περιστατικό προστίθεται σε ένα 
γαϊτανάκι τέτοιων περιστατικών, που ξετυλίγεται  τους τε-
λευταίους μήνες. 

Ενοχλήθηκαν οι υπόδικες ναζιστικές συμμορίες που οι 
μαχόμενοι εκπαιδευτικοί αποκαλύπτουν την ενορχηστρω-
μένη προσπάθειά τους να δηλητηριάσουν τα νεανικά μυα-
λά των μαθητών με εθνικισμό και ρατσισμό, που υπερα-
σπίζονται το σχολείο για να μη γίνουν οι μαθητές «υλικό» 
για να ξεπλυθούν πολιτικά οι δολοφόνοι του Π. Φύσσα. 
Γιατί καλούν σε πρωτοβουλίες του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, με αντιφασιστικό, αντιεθνικιστικό, αντιπολεμικό, α-
ντιρατσιστικό χαρακτήρα, αλλά και  σε κοινό αγώνα για μια 
εκπαίδευση απελευθερωμένη από τα δεσμά των μνημονί-
ων, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 

Πώς, αλήθεια, να μην ενοχληθούν αυτοί που θεωρούν 
«φιλελληνικά καθεστώτα» το μεταξικό φασισμό, το ναζι-
στικό Ράιχ και την επτάχρονη δικτατορία, που οδήγησε τη 
βόρεια Κύπρο στην αγκαλιά του τουρκικού επεκτατισμού. 
Αυτοί που εχθρεύονται τις πατρίδες των άλλων, θέλουν να 
πυροδοτήσουν τον  εμφύλιο των φτωχών, για να μένει α-
πείραχτη κάθε εξουσία, που προσκυνούν τους Αμερικά-
νους και το ΝΑΤΟ. Αυτοί που είναι εχθροί του εκπαιδευτι-
κού, του μαθητικού και του εργατικού κινήματος για χάρη 
των αφεντικών τους.

Αυτό που αποδεικνύεται είναι πως το εθνικιστικό μίσος, 
η πατριδοκαπηλεία, η εχθρότητα προς τους γειτονικούς λα-
ούς, που προωθούνται συστηματικά από την κυρίαρχη ιδε-
ολογία, όχι μόνο φουσκώνουν τα πανιά των φασιστών και 
των νεοναζί, αλλά οπλίζουν και τα δολοφονικά τους χέρια. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μεγάλες ευθύνες, που έ-
στρωσε το έδαφος για όλα αυτά με την φιλοϊμπεριαλιστική, 
ευρω-μνημονιακή και αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική  πολιτι-
κή της, τη διεκδίκηση του ρόλου σημαιοφόρου των σχεδί-
ων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, μέσα από τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, αλλά και το ότι οι δομές και τα σκοτει-
νά δίκτυα υποστηρικτών της ΧΑ και των άλλων νεοφασιστι-
κών συμμοριών δεν έχουν κτυπηθεί, τέσσερα χρόνια τώρα.

Καταδικάζουμε το περιστατικό που συνέβη εναντίον του 
συναδέλφου στην Ξάνθη, ο οποίος εντάσσεται σε μια συνο-
λική προσπάθεια παρέμβασης φασιστικών στοιχείων στα 
σχολεία, εκφοβισμού, τρομοκράτησης και στοχοποίησης 
των εκπαιδευτικών. Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστα-
ση και την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο! Καλούμε τις 
ΕΛΜΕ και το ΔΣ της ΟΛΜΕ, να καταγγείλουν το γεγονός και 
να πάρουν πρωτοβουλίες υπεράσπισης των δικαιωμάτων, 
της ελευθερίας και της ζωής των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών, μαζί με το εργατικό και το νεολαιίστικο κίνημα.

01/02/19

Καταγγελία για τη φασιστική επίθεση
εναντίον συναδέλφου στην Ξάνθη

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

35 ατόμα με βαρύ αυτισμό και οι οικογένειές τους εκπέμπουν 
sos. Καλούν τους υπουργούς Πολάκη και Ξάνθο να πάρουν 
θέση και να δώσουν άμεση λύση. Η Στέγη Αυτόνομης Διαβί-

ωσης και Εκπαίδευσης Υπερηλίκων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
«ΕΛΠΙΣ», στο Λουτράκι, ενημέρωσε τις οικογένειες των ατόμων με αυ-
τισμό πως πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι 15/05, καθώς «η Μονάδα 
αλλάζει διεύθυνση και αντικείμενο δραστηριοτήτων και δεν δύναται να 
φιλοξενήσει τους συγγενείς σας’’. Μάλιστα ζήτησαν να ενημερωθούν για 
το πότε ακριβώς θα τους πάρουν οι οικογένειες, ώστε να προβούν και 
στην εξόφληση, κάθως κάθε άτομο επιβαρυνόταν για τη διαμονή του με 
35€/ημέρα!

Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που χρειάζονται 24ώρη φροντίδα υψη-
λού επιπέδου, που να πληρεί όλα τα επιστημονικά κριτήρια, χρησιμοποι-
ώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την α-
ντιμέτωπιση των προβλημάτων τους. Αυτό ση-
μαίνει ουσιαστικά ότι το Μάϊο, πετιούνται στο 
δρόμο, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κα-
μία δημοσία (ούτε καν ιδιωτική) δομή που να 
μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες.

Οι ευθύνες βαρύτατες για το Υπουργείο Υ-
γείας, που –συνεχίζοντας το έργο των προη-
γούμενων κυβερνήσεων, παντα με τη σφρα-
γίδα της Ε.Ε.– έχει αφήσει τα ΑΜΕΑ και τις 
οικογένειές τους έρμαια στην ασυδόσια των 
διάφορων επιχειρηματιών. Με τις πολιτικές 
τους ενίσχυσαν τη δράση των μεγαλοεπιχει-
ρηματιών στο χώρο και από την άλλη υπο-
χρηματοδότησαν και υποβάθμισαν δημόσιες 
δομές. Και όλα αυτά μετά από τις αλλαγές 
που έφερε το Υπουργείο Υγείας στην ειδική αγωγή τη νέα χρονιά, με το 
κούρεμα θεραπειών και τη μείωση του προϋπολογισμού κατά 40% στην 
ειδική αγωγή, αφού προηγήθηκε το πετσόκομμα των αναπηρικών επι-
δομάτων και τα κουρέματα στα ποσοστά αναπηρίας!

Γονείς και εργαζόμενοι καλούνται να παλέψουν από κοινού ενάντια στις 
αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης, προστατεύοντας τα δικαιώματά τους 
και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ασφάλιση, στην περίθαλψη 
και στη θεραπεία! Ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει πίσω κατακτήσεις 
και να βάλει εμπόδιο στην πολιτική τους είναι ο δρόμος του αγώνα!

• Να δόθει άμεσα λύση για τους 35 εξυπηρετούμενους που πετάει 
στο δρόμο το «ΕΛΠΙΣ», χωρίς καμία νέα οικονομική επιβάρυνση των 
οικογενειών τους.

«Εμείς και οι συγγενείς μας ΑΜΕΑ ζητάμε τη στήριξη και τη συμπα-
ράσταση από κάθε σύλλογο ή αρμόδιο φορέα μπορεί να το κάνει. Θέλου-
με το πρόβλημά μας να δημοσιοποιηθεί για να ευαισθητοποιηθεί η κοι-
νωνία για τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε οι συγγενείς ΑΜΕΑ και για 
την έλλειψη χώρων διαβίωσης αναπήρων. Τέλος, ζητάμε από το Υπουρ-
γείο Υγείας και τον ΕΟΠΠΥ να μας προστατεύσει από την ασυδοσία του 
συγκεκριμένου επιχειρηματία και να βοηθήσει να βρούμε λύση στο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουμε. Γιατί αν η πολιτεία είχε δημιουργήσει τις 
απαιτούμενες δομές για ΑΜΕΑ, δεν θα καταλήγαμε έρμαια στα χέρια του 
κάθε στυγνού και ανεύθυνου ιδιώτη(...) »

(απόσπασμα από την ανακοίνωση των οικογενειών)

 γράφει ο  Βαγγέλης Σαλαπάτας

Η ιδιωτική δομή «Ελπίς» αφήνει χωρίς ελπίδα
35 άτομα με βαρύ αυτισμό

Λύση τώρα ζητούν οι οικογένειές τους
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Ας μιλήσουμε
για τον ιμπεριαλισμό!
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Εντείνονται 
οι πιέσεις & οι απειλές 
προς την κυβέρνηση Μαδούρο

Πύργο αντίστασης υψώνει ο λαός της Βενεζουέλας στον ιμπεριαλισμό
Έχουν περάσει 3 μήνες, από τότε που μια μαριονέτα των ΗΠΑ, σήκωσε το χέρι ψηλά, κοίταξε τον ουρανό και «στο 

όνομα του Θεού» αυτοανακηρύχτηκε(!) νέος πρόεδρος της Βενεζουέλας. Τρεις μήνες τώρα, τα διεθνή ιμπεριαλιστικά 
κέντρα έχουν εξαπολύσει μία πρωτόγνωρη σε κυνισμό και θράσος προπαγάνδα, απλώνοντας πάνω από τον 

πλανήτη μια πυκνή και βρώμικη ομίχλη από ψεύδη, συκοφαντίες και ύβρεις 
ενάντια στη Βενεζουέλα και τη νόμιμη κυβέρνησή της. Μια προπαγάνδα, που ακόμη και όταν 

ελάχιστες ακτίνες αλήθειας καταφέρνουν να τη διαπεράσουν και να δώσουν στη δημοσιότητα 
στοιχεία που καταρρίπτουν κάθε φράση και λέξη του ιμπεριαλιστικού τερατουργήματος, αυτή 

επανέρχεται ακόμα πιο ύπουλη και λυσσασμένη, για να φιμώσει και να εξοντώσει έναν λαό 
που αντιστέκεται στην ιμπεριαλιστική νέα τάξη,  

διεκδικώντας τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία του.
Από τις 11 Ιανουαρίου, και όσο ο λαός και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέχουν στην 

πίεση της ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης, εκθέτουν τους τυράννους των ΗΠΑ και της 
ΕΕ και αποδεικνύουν καθημερινά ποιες είναι οι πραγματικές «αξίες της Δύσης» 

και πόσο πραγματικά πιστεύουν και σέβονται οι γραβατωμένοι «ευγενείς» της Ουάσινγκτον 
και των Βρυξελλών, το Σύνταγμα και την «κοινοβουλευτική δημοκρατία».

Από τότε, και όσο η Βενεζουέλα αντιστέκεται στην ιμπεριαλιστική επίθεση 
και το πραξικόπημά της, κρατάει ζωντανή για τους λαούς του κόσμου τη σπίθα μιας 

μεγάλης αλήθειας. Αυτής που λέει ότι «ο ιμπεριαλισμός είναι μια χάρτινη τίγρης». 
Αυτής της αλήθειας που έχει βαθιά χαραγμένη την υπογραφή των λαών, όποτε αυτοί ύψωσαν 

το ανάστημά τους, κάνοντας θρύψαλα τις υπεροπλίες και τα μέσα που επιδεικνύουν οι 
δυνάστες του πλανήτη για να επιβάλουν το 

σύστημα της αδικίας και της εκμετάλλευσης.

ΗΠΑ και ΕΕ ενωμένες, ενάντια… στο Σύνταγμα 
και τον κοινοβουλευτισμό!

Το σύνταγμα και τον κοινοβουλευτισμό, ως ιερά δισκοπό-
τηρα του συστήματός τους, επιδεικνύουν στους λαούς διαρ-
κώς οι δυνάστες του πλανήτη. Στη Βενεζουέλα όμως φωτί-
ζεται η αλήθεια. Πάνω από πενήντα κράτη, δορυφόροι στην 
πραγματικότητα του διεθνούς ιμπεριαλισμού, αναγνώρισαν 
τον αυτοανακηρυγμένο Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο! 
Ένα ανδρείκελο, που μέχρι τις 10 του Γενάρη τον ήξεραν μόνο 
οι υπάλληλοι της CIA, επιχειρούν να τον φορέσουν με το ζόρι. 
Και όσο και αν τα φερέφωνα του ιμπεριαλισμού προσπαθούν 
να παρουσιάσουν ως δημοκράτη τον Γκουαϊδο και δικτάτορα 
το Μαδούρο, η αλήθεια βρίσκεται στον αντίποδα αυτού του 
αφηγήματος. Το μόνο που απασχολεί τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή 
είναι η επιβολή της φασιστικής μαριονέτας τους, που θα τους 
προσφέρει τη Βενεζουέλα και τα πετρέλαιά της, όποιο και αν 
είναι το τίμημα που θα πληρώσει ο λαός της για αυτό. 

Ποιον και τι ακριβώς στηρίζουν οι 
«δημοκράτες» του ιμπεριαλισμού;

Ο Γκουαϊδό παρουσιάζεται ως η «κραυγή» της Δύσης απέ-
ναντι στο «αυταρχικό καθεστώς Μαδούρο» και στην «πείνα» 

του λαού της Βενεζουέλας. Τι είναι όμως αυτό που πραγμα-
τικά επιχειρεί να φέρει στη Βενεζουέλα;

• Όχι εκλογές… αλλά δικτατορία.
Το αίτημα για εκλογές, που διατύπωσε αρχικά ο Γκουαϊ-

δό και αυτόματα έγινε το αίτημα τής Δύσης και η καραμέ-
λα των φερεφωνίσκων της δυτικής «ενημέρωσης», δεν 
ήταν παρά ένα προκάλυμμα. Άλλωστε τι εκλογές να «α-
παιτηθούν» σε μια χώρα που μέσα σε 20 χρόνια έχει 
πραγματοποιήσει 25 εκλογικές διαδικασίες και που τις 
τελευταίες τις έκανε τον περασμένο Μάη, επιτρέποντας 
και την παρουσία διεθνών παρατηρητών; Είναι βέβαιο ότι 
θα ήταν χαμένες από χέρι και αυτό το γνωρίζουν καλά και 
οι δυτικοί μέντορες του Γκουαϊδό. Αυτό που στην πραγμα-
τικότητα κρύβεται πίσω από το αίτημα για εκλογές, είναι 
η προκλητική επιχείρηση, το ξεδιάντροπο διαρκές κάλε-
σμα για την παρέμβαση του στρατού. Δηλαδή για την επι-
βολή δικτατορίας. Μιας ακόμη αιματοβαμμένης δικτατο-
ρίας, σαν αυτές (τις πολλές) που φύτεψαν, στήριξαν και 
στηρίζουν οι ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Αυτό κηρύττει καθημερινά ο Γκουαϊδό, γι’ αυτό 
παλεύει και αυτό επιδιώκουν αμερικάνοι και ευρωπαίοι 



Α
ς μιλήσουμε για τον ιμπεριαλισμό!
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στη Βενεζουέλα. Οι τελευταίοι άλλωστε, 
με τελεσίγραφα και χυδαίες απειλές για 
«τις μετρημένες μέρες του Μαδούρο», 
διατηρώντας στην επικαιρότητα το ενδε-
χόμενο στρατιωτικής επέμβασης, έχουν 
εγκαταλείψει προ πολλού το «αίτημα για 
εκλογές» και αγωνίζονται τώρα να επι-
βάλουν… «ανθρωπιστική βοήθεια».

• «Ανθρωπιστική βοήθεια»,
όχημα υποταγής και υποδούλωσης.

Η διεθνής προπαγάνδα προσπαθεί με 
αμέτρητα ψεύδη να παρουσιάσει τη Βενεζουέλα ως μια 
χώρα στην οποία έχει ξεσπάσει ανθρωπιστική κρίση. Και 
γι’ αυτό, υποτίθεται, οι ΗΠΑ στόλισαν λίγα φορτηγά και 
μέσω των «δημοκρατιών» τους, αυτών της Βραζιλίας και 
της Κολομβίας, προσπαθούν με το στανιό να την επιβάλουν 
στη Βενεζουέλα. Η μαριονέτα τους, σε ρόλο κλόουν, είναι ο 
μόνος που τη στιγμή που επιτίθεται ο ιμπεριαλισμός εμφα-
νίζεται πεινασμένος για την «ανθρωπιστική βοήθεια» και 
με τους όλο και λιγότερους οπαδούς του διαδηλώνει στα σύ-
νορα επιχειρώντας το άνοιγμά τους… στη Δύση.

Την ίδια στιγμή βέβαια που μιλάει για ανθρωπιστική κρί-
ση ο Γκαουαϊδό, καλεί τις ΗΠΑ να επιβάλουν και άλλες κυ-
ρώσεις και την ΕΕ και τις άλλες χώρες να υιοθετήσουν τις 
κυρώσεις των ΗΠΑ! Με δεδομένο ότι τα όποια οικονομικά 
προβλήματα της Βενεζουέλας οφείλονται πριν από οτιδή-
ποτε άλλο στην επιβολή αυτών των κυρώσεων, η δίψα του 
Γκουαϊδό για νέες κυρώσεις αποδεικνύει ότι καθόλου δεν 
τον απασχολεί η «πείνα» του λαού, αλλά αποκλειστικά και 
μόνο η υποδούλωσή του. Ενάντια σε αυτές τις κυρώσεις, με 
κάλεσμα της κυβέρνησης, στις 9 Μάρτη (4 χρόνια μετά την 
επιβολή των πρώτων κυρώσεων από τις ΗΠΑ) διοργανώθη-
καν μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη τη Βενεζουέλα.

Η «ανθρωπιστική βοήθεια», της οποίας το περιεχόμενο 
έχει χλευαστεί και από δυτικά ΜΜΕ, αποτελεί απλά το Δού-
ρειο Ίππο για την εισβολή και την επιβολή του Γκουαϊδό στη 
χώρα. Αν και σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιείχε όπλα για 
τον εξοπλισμό τμημάτων του Γκουαϊδό, σε κάθε περίπτωση, 
η απόρριψή της από την κυβέρνηση, είναι η μόνη αξιοπρε-
πής στάση –όπως σωστά οι ίδιοι την ονομάζουν– απέναντι σε 
αυτούς που ευθύνονται για το οικονομικό πρόβλημα και κυ-
ρίως επιδιώκουν την υποδούλωση του λαού της Βενεζουέ-
λας. Και για τα δυτικά παπαγαλάκια που θλίβονται για τη «βία 
στα σύνορα με την Κολομβία», υπενθυμίζουμε ότι η νόμιμη 
κυβέρνηση της Βενεζουέλας είναι αυτή που έχει την ευθύνη 
και το δικαίωμα ελέγχου των συνόρων και όχι τα ανδρείκελα 
και οι «εφιάλτες» των αμερικάνικων συμφερόντων.

• Κυνισμός και γελοιοποίηση.
Όσο ο καιρός περνάει και τα πραγματικά σχέδια του διε-

θνούς ιμπεριαλισμού και της μαριονέτας του αποκαλύπτο-
νται, τόσο οι κυνικές ενέργειες στις οποίες οδηγείται, ανα-
δεικνύουν τον Γκουαϊδό σε παγκόσμιο κλόουν. Τελευταία 
πράξη ήταν η αναγνώριση της «συνέχειας της γερμανικής 
πρεσβείας» στη Βενεζουέλα, αλλά και το αίτημα για «δια-

πίστευση» δικού του πρέσβη στη 
Γερμανία, μετά την απέλαση του 
γερμανού πρέσβη από την κυ-
βέρνηση της Βενεζουέλας. Έ-
χουν προηγηθεί πολλά αντίστοι-
χα γεγονότα, όπου ο Γκουαϊδό 
χωρίς να ελέγχει τίποτα και χά-
νοντας όλο και περισσότερο την 
όποια σοβαρότητά του, διορίζει 
διπλωματικούς αντιπροσώπους, 
ή ακόμη και διοικήσεις, όπως 
αυτή στην εταιρία πετρελαίου 

της Βενεζουέλας. Παρ’ όλ’ αυτά, παρά το μέγεθος της γε-
λοιότητας, κανένα δισταγμό δεν έχουν οι δυτικοί ιππότες 
της «δημοκρατίας», να αναγνωρίζουν ο ένας μετά τον άλλο 
τον Γκουαϊδό, τις ενέργειες και τους διπλωμάτες του, ως τις 
μόνες… «δημοκρατικές αρχές»!

• Οι ντόπιοι λακέδες
Από το άθροισμα της «δημοκρατικής Δύσης» δεν θα μπο-

ρούσαν να απουσιάζουν οι ντόπιοι λακέδες των ΗΠΑ και της 
ΕΕ. Με διαφορετικό τρόπο, όλες οι δυνάμεις του αστικού 
συστήματος, από τις ακροδεξιές και δεξιές συνιστώσες του, 
μέχρι τις αυτοανακηρυγμένες ως «αριστερές», αναπαρά-
γουν ατόφιες τις ιμπεριαλιστικές «αλήθειες». Σε κάθε λόγο 
τους υπάρχει η παραδοχή του «αυταρχικού καθεστώτος Μα-
δούρο», αναφέρονται σε αυτό σαν να μην έχει κάνει ποτέ ε-
κλογές, αναμασούν τα περί «ανθρωπιστικής κρίσης» και 
στοιχίζονται με τα σχέδια και τις αποφάσεις των ΗΠΑ και 
της ΕΕ. Είτε με τον ακραίο κρετινισμό του Μητσοτάκη, που 
ως άλλος «αυτοανακηρυγμένος πρόεδρος» αναγνώρισε τον 
Γκουαϊδό, είτε με την συγκαλυμμένη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ που 
ζητάει εκλογές(!) στη Βενεζουέλα και με κάθε αφορμή 
(όπως έγινε με την προσγείωση του κυβερνητικού αεροσκά-
φους) επανεπιβεβαιώνει ότι δεν θέλει να έχει και δεν έχει 
καμία σχέση με κυβερνήσεις και λαούς που αντιστέκονται 
εκεί που αυτός γλύφει.

Η Βενεζουέλα αντέχει! 
Κόντρα ίσως στις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση Μα-

δούρο δεν υποκύπτει στους εκβιασμούς και τις πιέσεις, δια-
τηρεί τον έλεγχο στο στρατό και κυρίως φαίνεται να εδραιώνει 
και να επεκτείνει τα λαϊκά ερείσματά της. Ο λαός, βλέποντας 
μια ακόμη πιο ωμή και απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική επέμβα-
ση, απομονώνει τα ανδρείκελα των ΗΠΑ και συσπειρώνεται 
στο κάλεσμα για αντίσταση στα σχέδια υποδούλωσής του.

Παρά το ιδιαίτερα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, η ιμπε-
ριαλιστική μέγγενη αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ανίκανη 
να επιβληθεί στο λαό της Βενεζουέλας. Και όσο και αν πλη-
θαίνουν οι πρόστυχες ιμπεριαλιστικές απειλές των στελε-
χών των ΗΠΑ απέναντι στην κυβέρνηση, το μήνυμα που 
στέλνει ο λαός της Βενεζουέλας είναι μήνυμα αντίστασης 
και ελπίδας.

Νίκη του λαού της Βενεζουέλας θα είναι νίκη των λαών 
στον αγώνα τους για ειρήνη, δημοκρατία και εθνική ανε-
ξαρτησία.   
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Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς μια 
λίμα που να κόβει μπανάνες και να μα-
τώνει. Μια LIMA όμως που να κόβει και 
να ράβει ξανά τις χώρες της Λατινικής 
Αμερικής σε αιμορραγούσες μπανανίες, 
δεν εντάσσεται στο χώρο της φαντασίας 
αλλά της πραγματικότητας.

Στις 8 Αυγούστου 2017, στη Λίμα του 
Περού συγκροτήθηκε ένας συνασπισμός 
κρατών της Αμερικάνικης ηπείρου, που 
υιοθέτησε το όνομα της πόλης στην οποία 
φιλοξενήθηκε, μιας και θα ήταν ιδιαίτε-
ρα προκλητικό να ονομαστεί Παράρτημα 
της CIA. Η LIMA περιλαμβάνει αλφαβη-
τικά τα κράτη: Αγία Λουκία, Αργεντινή, 
Γουατεμάλα, Γουιάνα, Καναδά, Κολομβία, 
Κόστα Ρίκα, Μεξικό, Ονδούρα, Παναμά, 
Παραγουάη, Περού και Χιλή. Είναι ένας 
συνασπισμός κρατών που θυμίζει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, σε οικονομική-πολιτική 
βάση και τη Συμμαχία των Προθύμων σε 
στρατιωτικό επίπεδο.

Όπως η Συμμαχία των Προθύμων, με 
στόχο τον «εκδημοκρατισμό και τα αν-
θρώπινα δικαιώματα», μετέτρεψε τη 
Γιουγκοσλαβία σ’ ένα κουρέλι προτεκτο-
ράτων με τις μεγαλύτερες βάσεις του 
ΝΑΤΟ, το Ιράκ σ’ ένα βάλτο αίματος κυ-
ριαρχίας των Αμερικάνων και των Ταλι-
μπάν και φυτώριο του Ίσις, το Αφγανι-
στάν σε μία απ’ τα ίδια κι επιπλέον στη 
μεγαλύτερη φυτεία ηρωίνης στον κόσμο, 
τη Συρία σ’ ένα σωρό από ερείπια που 
κάτω τους έχουν θαφτεί εκατοντάδες χι-
λιάδες άνθρωποι, τη Λιβύη σ’ ένα λάκκο 
που μέσα του στοιβάζονται νεκροζώντα-
νοι σκλάβοι, έτσι και η LIMA επιδιώκει 
να αναμορφώσει την παραστρατημένη 
Βενεζουέλα, από την οποία οι ΗΠΑ ει-
σάγουν 1,5 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο κα-
θημερινά και θα ήταν πολύ πιο συμφέ-
ρον να μην τα πληρώνουν.

Τα κράτη της Λατινικής Αμερικής εί-
χαν συνενωθεί παλιότερα σε δυο συνα-
σπισμούς, το Mercosur και την Κοινότη-
τα των Άνδεων.

Η LIMA φαίνεται να συμπληρώνει, κυ-
ρίως σε πολιτικό επίπεδο, αυτούς τους 
συνασπισμούς. Η διακήρυξη για την ί-
δρυσή της ήταν …συγκινητική καθώς μι-
λούσε για «το παναμερικανικό όνειρο», 
όπως ακριβώς η διακήρυξη της Ε.Ε. μι-
λούσε για «το πανευρωπαϊκό όνειρο». 
Προς το παρόν η LIMA περιορίζει το ό-
νειρό της στην επιβολή του αμερικάνι-

κου πραξικοπήματος και της μαριονέτ-
τας του στη Βενεζουέλα.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλί-
ας, Μπολσονάρο, δήλωσε ότι η LIMA θα 
συμβάλει στην αναμόρφωση της Βενε-
ζουέλας για το καλό του λαού της. Πριν 
λίγο καιρό είχε επίσης δηλώσει ότι ο Χίτ-
λερ ήταν ένας μεγάλος ηγέτης που αντι-
παρατέθηκε στους εχθρούς του έθνους 
του και πως αν, ζούσε εκείνη την εποχή, 
θα είχε καταταγεί στο στρατό των Ναζί. 
Όπως επίσης δήλωσε πως ο Πινοσέτ θα 
έπρεπε να είχε σκοτώσει περισσότερους.

Στην Αργεντινή, ο πρόθυμος εταίρος 
για την αναμόρφωση της Βενεζουέλας, 
με τη ευγενή χορηγία της Αμερικής, εί-
ναι ο νεοφιλελεύθερος Μαουρίσιο Μά-
κρι που εξήγγειλε νέο πρόγραμμα άγρι-
ας λιτότητας. Βρίσκεται σε επικοινωνία 
με το ΔΝΤ για νέα «συνεργασία» (στην 
προηγούμενη «συνεργασία», ο λαός της 
χώρας κόντεψε να αφανιστεί από την ε-
πιβολή μιας τεράστιας ανθρωπιστικής 
κρίσης για την αποπληρωμή του χρέ-
ους), ενώ ο ίδιος, παρότι αποδεδειγμέ-
να ήταν από τους κατηγορούμενους του 
σκανδάλου Panama Papers για την κα-
τοχή παράνομων εταιριών και την απο-
κομιδή αμύθητου πλούτου, όχι μόνο α-
πέφυγε να δικαστεί, αλλά εκλέχτηκε και 
πρόεδρος. Επίσης ο Μάκρι ήταν αυτός 
που δήλωσε ότι οι Desaparecisos, οι 
30.000 εξαφανισμένοι από το δικτάτορα 
Βιντέλα, δολοφονημένοι και μετά πετα-
μένοι στη θάλασσα, ήταν μόνο 9.000, 
αλλά ή εννιά ή τριάντα εννιά χιλιάδες, 
είπε, το θέμα τού είναι αδιάφορο. Επί 
του θέματος είχε επίσης δώσει κάλυψη 
στον αστυνομικό διοικητή Μιγκέλ Ετσε-
κολάτζ, όταν στη δίκη του δικτάτορα Βι-
ντέλα για τους χιλιάδες φόνους, φιλώ-
ντας το λευκό ροζάριό του ενώπιον των 
δικαστών, είχε πει  «Η χριστιανική ταυ-
τότητα μας ήταν σε κίνδυνο. Το καθε-
στώς ορκίστηκε να υπερασπιστεί τον δυ-
τικό και χριστιανικό πολιτισμό».

Για να μη μακρηγορούμε με τη νέα 
Συμμαχία των Προθύμων, να πούμε μόνο 
πως η Κολομβία διαθέτει επίσης ένα 
πλούσιο βιογραφικό ενεργητικής και 
παθητικής εμπειρίας στη δημοκρατία 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2002 
συμμετείχε στο πραξικόπημα κατά του 
Τσάβες, με άγνωστο αριθμό Κολομβιά-
νων στρατιωτικών εντός του εδάφους 

της Βενεζουέλας, από τους οποίους συ-
νελήφθηκαν 126.

Το Μάιο του 2018, ανοίχτηκαν από την ει-
σαγγελέα, Μόρι Κονέχο, ομαδικοί τάφοι 
που περιείχαν 9.000 θύματα ακροδεξιών 
παραστρατιωτικών οργανώσεων. Οι φονιά-
δες κλήθηκαν να δηλώσουν μεταμέλεια. 
Στην Κολομβία έχουν δηλωθεί 60.000 εξα-
φανισμένοι, ενώ κάποιοι δημοσιογράφοι α-
νεβάζουν τον αριθμό αυτό στις 83.000.

Με την ευγενική χορηγία των ΗΠΑ και 
του στρατού της (που στο μεταξύ μετέ-
τρεψαν, όπως είπαμε, το Αφγανιστάν στη 
μεγαλύτερη φυτεία ηρωίνης που μετα-
φέρεται ακόμη και μέσα στα φέρετρα 
νεκρών φαντάρων, σκεπασμένων με την 
αστερόεσσα) οι περιοχές της Κολομβίας 
που εικάζεται ότι έχουν φυτείες ναρκω-
τικών, ψεκάζονται με εκατομμύρια τό-
νους Glyphosate, μια βαριά τοξική χημι-
κή ουσία που παράγει η Μονσάντο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του 
Καρκίνου έχει δηλώσει ότι η Glyphosate εί-
ναι αποδεδειγμένα καρκινογόνα, διεισδύει 
στα κύτταρα των οργανισμών και αλλοιώνει 
το DNA. Διάφοροι επιστήμονες έχουν πα-
ραλληλίσει αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ στην 
Κολομβία με το Glyphosate, με τη χρήση 
του Agent Orange (επίσης παραγωγής 
Μονσάντο) στο Βιετνάμ, που κατέληξε σε 
500.000 νεκρούς και 3 εκατομμύρια βαριά 
ασθενείς ή με γεννητικές βλάβες.

Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις περιο-
χές με Glyphosate, οι οποίες πουλιού-
νται σε αμερικάνικες βιοτεχνολογικές ε-
ταιρίες για ένα κομμάτι ψωμί, προκειμέ-
νου να γίνουν «πειραματικές καλλιέργει-
ες ειδών» που δεν θα αλλοιώνονται από 
το καρκινογόνο δηλητήριο. Πόσο σοφή 
αλληλουχία ενεργειών!

Ο πρόεδρος, Ίβαν Ντούκε (όχι Ντούτσε) 
ευχαριστεί τις ΗΠΑ και ζητά επιπλέον ε-
πιχειρήσεις του ΝΑΤΟ (!) στη χώρα του, για 
την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η LIMA είναι βαθιά χωμένη στο αίμα, 
στην κατεύθυνση να παραμείνει το όμορ-
φο, αγαπημένο κομμάτι της Γης, που λέ-
γεται Λατινική Αμερική, μια ματωμένη ι-
στορική συνέχεια των χασάπηδων κονκι-
σταδόρων και των φονιάδων δικτατόρων, 
με ποταμούς από Lagrimas Νegras, 
μαύρα δάκρυα.

ΠΗΓΕΣ: Global Research, New Eastern 
Outlook, Strategic Culture Foundation

γράφει η Νίνα Γεωργιάδου

Λίμα, κοφτερή και ματωμένη:

Ο Λατινοαμερικάνικος εφιάλτης συμπυκνωμένος



ο καθοριστικός ρόλος του αμερικανικού «παράγοντα» στην επικράτηση
του μετεμφυλιακού κράτους και την επιβολή της δικτατορίας

γράφει ο Γιάννης ΜαρίνηςH δεκαετία 1958-1967

24-2-1948: Ο Βαν Φλιτ γίνεται δεκτός στο αεροδρόμιο από τον Π. Κα-
νελλόπουλο με την έκφραση «στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σου». Σημα-
τοδοτείται η αλλαγή του κυρίαρχου στο παιχνίδι των ανταγωνισμών και του 
μεταπολεμικού status quo από την Αγγλία στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υλοποι-
είται από τον επιτετραμμένο του Τρούμαν η τελική εφόρμηση του ελληνι-
κού κράτους, αλλά και των συνεπικουρούμενων σωμάτων, για την εξόντω-
ση του ΔΣΕ. Με βόμβες ναπάλμ, μπαζούκας, ισοπεδώνοντας ολάκερες 
περιοχές και ερημώνοντας κάθε ζωή, κυρίως στη δυτική Μακεδονία. Α-
κολουθούν δεκάδες χιλιάδες εκτοπίσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, εξο-
ρίες και μαζική εξόντωση. Η μεγάλη νύχτα που «φέγγει το στρατοδικείο». 
Οι «νέοι Παρθενώνες» κατά Κανελλόπουλο, που ήταν επικεφαλής και των 
εξελίξεων λίγο πριν τον Απρίλη του ́ 67. Οι δολοφονίες από αυτό το βαθύ 
κράτος των Μπελογιάννη, Πλουμπίδη και πολλών απλών λαϊκών αγωνι-
στών, σε αυτή την αιματηρή πορεία, είναι δείγμα ότι στην ουσία ο «εμφύ-
λιος» πόλεμος, με την έννοια της ανοιχτής ένοπλης αντιπαράθεσης μετα-
ξύ του αστικού καπιταλιστικού κράτους και των αντιστεκόμενων εκμεταλ-
λευόμενων, δεν σταμάτησε.

Η κρατική τρομοκρατία, οι παρακολουθήσεις, οι προβοκάτσιες και η 
δημιουργία και ενίσχυση παλιών και νέων μηχανισμών του κράτους και 
του παρακράτους, με πρόσχημα τον «κομμουνιστικό κίνδυνο», είναι στην 
ημερήσια διάταξη. Ταυτόχρονα η αύξηση της εκλογικής δύναμης της ΕΔΑ, 
το ΄58, επιβάλλει την «απαγόρευση» ενός αστικού δημοκρατικού κοινο-
βουλευτικού συστήματος δυτικού τύπου, από την ντόπια ολιγαρχία, το πα-
λάτι, τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές και λοιπούς επικυρίαρχους. 

Ο αντικομμουνισμός και η εθνικοφροσύνη, ως μέθοδος επιβολής, ε-
πέφεραν, παρά την άγρια καταστολή, τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά 
που επιζητούσε η άρχουσα τάξη. 

Η άνοδος της ΕΔΑ, αλλά και η ευρύτερη ανάπτυξη του λαϊκού κι-
νήματος, χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ ως πρόφαση για να μπουν 
τα θεμέλια του ΙΔΕΑ και της χούντας, από τις αρχές της δεκαετίας του 
΄60. Ο ταγματασφαλίτης Γ. Παπαδόπουλος μαθητεύει στην Αμερική 
και γίνεται σύνδεσμος της CIA με την ΚΥΠ. Ιδρύει την ΕΕΝΑ (Εθνική 
Ένωσις Αξιωματικών), παρακλάδι του ΙΔΕΑ. Η αμερικανική πρεσβεία 
και το ντόπιο καθεστώς ιδρύουν τον Ιούλη του ΄59 την ΓΔΕΑ (Γενική 
Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας) για τον επιπλέον συντονισμό των 
κρατικών υπηρεσιών και «εθνικών οργανώσεων», που ασχολούνται 
με τις διώξεις και τις εξοντώσεις των λαϊκών αγωνιστών.

Από το ́ 58 συλλαμβάνεται ο Μανώλης Γλέζος και οδηγείται σε δίκη, 
«διά προσφοράν εις κατασκοπείαν υπέρ της Σοβιετικής Ενώσεως», 
μαζί με τους Τρικαλινό, Βουτσά, Συγγελάκη, Καρκαγιάννη και καταδι-
κάζονται σε πολυετείς ποινές, μέχρι και ισόβια. Συλλαμβάνονται συ-
νολικά 175 στελέχη, μέλη και συνδικαλιστές της ΕΔΑ. Ο Καραμανλής 
χαρακτηρίζει την διεθνή κινητοποίηση αλληλεγγύης ως «παρέμβαση 
στα εσωτερικά της χώρας». Με αυτοσχέδιες βόμβες καταστρέφονται 
τα γραφεία της ΕΔΑ, σε Κοζάνη, Βόλο, Άργος. Όλοι οι προαναφερόμε-
νοι μηχανισμοί προσπαθούν να αλλάξουν τον κοινοβουλευτικό συσχε-
τισμό κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, με κύριο μοχλό τον Κ. Καραμανλή, 
που απορρίπτει συγχώνευση της ΕΡΕ με το μικρό κόμμα του Γ. Παπαν-
δρέου, ώστε σύμφωνα με τις επιταγές των αμερικανών να δημιουργή-
σει ο τελευταίος ισχυρή αντιπολίτευση, βγάζοντας από το παιχνίδι την 
ΕΔΑ. Έτσι στις 19-9-61 ανακοινώνεται η ίδρυση της «Ένωσης Κέ-
ντρου», ένα απροκάλυπτα αμερικάνικο δημιούργημα, που απορροφά 
εθνικιστικές οργανώσεις, Στεφανόπουλο, Βενιζέλο, Μητσοτάκη, Νόβα 
κλπ. Σύμφωνα με δήλωση του Παπανδρέου «θα κάνωμεν εκλογική και 
πολιτική συνεργασία με τον Καραμανλή. Τα στρατόπεδα είναι δύο: από 
το ένα μέρος είναι οι εθνικόφρονες και από το άλλο οι κομμουνισταί. 
Θα κάνωμεν τας εκλογάς με τους χωροφύλακες και το πιστόλι».

Στις 29-10-61 γίνονται οι γνωστές εκλογές «βίας και νοθείας». H ανάπη-
ρη δημοκρατία θριάμβευσε: ο Καραμανλής πήρε την εξουσία, ο Παπανδρέ-
ου την αντιπολίτευση και σύμφωνα με τις διακηρυγμένες κιόλας επιδιώξεις 

τους, η ΕΔΑ συρρικνώθηκε. Η ΕΔΑ κατήγγειλε ένα μήνα πριν αυτές τις «ε-
κλογές» το σχέδιο «Περικλής». Ήταν ένα ειδικό στρατιωτικό σχέδιο εκπο-
νούμενο από τον αρχηγό ΓΕΣ Καρδαμάκη, το στρατηγό Νάτσινα και τον Πα-
παδόπουλο, με στόχο την εκλογική επικράτηση του Καραμανλή. Ενώ ο τε-
λευταίος απορρίπτει τα στοιχεία που έρχονται στην Βουλή, ιδρύει τη λεγό-
μενη «Επιτροπή των 10», ώστε «ο κομμουνισμός να υποστεί κάμψη και το 
ποσοστό του να κατέλθει το 20%», αλλά και «δια την παρακολούθησιν του 
θεωρητικού και πολιτικού προβλήματος του κομμουνισμού», με γραμμα-
τέα τον Γ. Παπαδόπουλο και μέλη τους «θεωρητικούς» της χούντας Σ. Κων-
σταντόπουλο και Γ. Γεωργαλά. Το σχέδιο επέμβασης του στρατού και των 
σωμάτων ασφαλείας, δείχνει το πολύμορφο παιχνίδι του φασισμού και της 
ανεξέλεγκτης καθεστωτικής βίας που διατρέχει όλη τη χώρα: ένοπλες ο-
μάδες χτυπούν τις νύχτες τις πόρτες με την απειλή ότι «όποιος δεν ψηφίζει 
ΕΡΕ πάει εξορία», καθημερινοί ξυλοδαρμοί, τα ΤΕΑ, αξιωματικοί του στρα-
τού και της χωροφυλακής, η ΚΥΠ, κάνουν μαζικές συλλήψεις. Δολοφονού-
νται ο Σ. Βελδεμίρης στη Θεσσαλονίκη και ο Δ. Κερπινιώτης μέσα σε εκλο-
γικό κέντρο της ΕΔΑ στην Αρκαδία. 

O Παπανδρέου, ως βασικό χαρτί των Άγγλων για την ποδηγέτηση του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και μετά βασικός μοχλός των σχεδίων των Αμερικανών, αφού 
είδε κι αποείδε, καταγγέλλει την 1η Νοέμβρη του ́ 61 το εκλογικό αποτέ-
λεσμα ως συνέπεια βίας και νοθείας, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα κηρύσ-
σει το γνωστό «ανένδοτο αγώνα» ενάντια στην κυβέρνηση της ΕΡΕ. Στις 
6-11 ο αμερικανός πρέσβης Βriggs δηλώνει: «τα αποτελέσματα των ελ-
ληνικών εκλογών ήταν ένα τόσο δυνατό χαστούκι για τους κομμουνιστές 
που έκανε τα δόντια τους να κουνηθούν». 

Με την επίσκεψη Ντε Γκωλ στις 16 Μάη ́ 63 και το οριστικό ξεπούλημα 
των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη και του αλουμινίου της χώρας στη γαλ-
λική Πεσινέ, που αρχίζει από το 1960, 4000 αποβράσματα των παρακρα-
τικών φασιστικών οργανώσεων καλούνται ως εθελοντές αστυφύλακες για 
την ασφάλεια της επίσκεψης. Δεν σταματούν ποτέ (μαζί με το παλάτι, την 
αμερικανική πρεσβεία και το επίσημο κράτος) να δημιουργούν γεγονότα. 

Η ταπείνωση της Φρειδερίκης ή Φρίκης από τη συμμετοχή του Γρηγό-
ρη Λαμπράκη στις διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης των Ελλήνων 
πολιτικών κρατούμενων στο Λονδίνο, λίγους μήνες νωρίτερα, πυροδότη-
σε τη στόχευση και το σχεδιασμό της δολοφονίας του στις 22 Μάη ́ 63. 

Ως απάντηση, λοιπόν, στις απεργίες των οικοδόμων κ.ά, τις διαμαρτυ-
ρίες του 1-1-4 για δημοκρατικές ελευθερίες, ενάντια στο πιστοποιητικό 
κοινωνικών φρονημάτων, για την ανεξαρτησία της Κύπρου κλπ., κι ενώ 
στο στόχαστρο μπαίνει και η Ε.Κ., το μετεμφυλιακό υπερκράτος υλοποιεί 
τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ως προανάκρουσμα του νατοϊκού 
σχεδίου «Προμηθέας», που υλοποίησαν στις 21-4-67, με το πραξικόπη-
μα από το στρατό, «για την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου». 

Η συγκέντρωση, λοιπόν, της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρή-
νη στη Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από εκατοντάδες άτομα του υποκόσμου 
και από παρακρατικούς (με την επίβλεψη των αρχηγών της χωροφυλα-
κής-αστυνομίας Μήτσου, Διαμαντόπουλου, Καπελώνη και Δόλκα) σε μία 
κόλαση, που παρά τις εκκλήσεις του ίδιου του Λαμπράκη, καταλήγει στη 
βάρβαρη δολοφονία του, από παρακρατικούς και συνεργάτες των Γερμα-
νών που αναβαπτίστηκαν σε προστάτες της έννομης τάξης. Το ΓΕΣ δηλώ-
νει «ότι ο λαός προκληθείς υπό των ερυθρών πρακτόρων έδωσε την απά-
ντησίν του» και ο Καραμανλής «ποιος κυβερνάει αυτόν το τόπο;». Είναι ο 
Καραμανλής των πιστοποιητικών φρονημάτων, των επιτροπών λογοκρισί-
ας, που ανάμεσα στα άλλα άφησε ελεύθερο με Π.Δ. τον ναζί χασάπη των ε-
βραίων της Θεσσαλονίκης Μέρτεν. Αυτός είχε επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη 
για «διακοπές», ως ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της 
Δ. Γερμανίας. Ένας αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου τον είχε συλλάβει. 
Ο Μέρτεν κατονόμασε αργότερα σε γερμανικό δικαστήριο ως συνεργάτες 
του στη σφαγή των Εβραίων, στελέχη της κυβέρνησης Καραμανλή.

Ο Τάλμποτ μετέπειτα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε προβλέ-
ψει ότι ο Καραμανλής κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο Καραμανλής 



φεύγει στη Γαλλία, τοποθετώντας στη 
θέση του τον Πιπινέλη.

Η Ένωση Κέντρου κερδίζει τις εκλογές 
(3-11-63) με 42% και μπορεί να σχηματίσει 
κυβέρνηση με 167 ψήφους, μαζί με αυτές 
της ΕΔΑ και μια ανεξάρτητη ψήφο. Ο Πα-
πανδρέου, χρησιμοποιώντας τη «θεωρία 
των δύο άκρων» επαναπροκηρύσσει εκλο-
γές για τις 16-2-64, όπου η ΕΔΑ απέχει από 
24 περιφέρειες και η 6η ολομέλεια του ΚΚΕ 
καλεί σε αυτές στην υπερψήφιση των υπο-
ψηφίων της ΕΚ. Αποτέλεσμα 53% γι’ αυτόν 
που άδειασε το ΕΑΜ στο Λίβανο και, απορ-
ροφώντας την λαϊκή δυσαρέσκεια, με τις ΕΑΜικές ψήφους επιβάλλει την 
κυριαρχία της αστικής τάξης. Ως αντάλλαγμα στα σχέδια και τις μανούβρες 
του αστικού πολιτικού κόσμου και λοιπούς παράγοντες τοποθετεί αστούς 
στα υπουργεία εξωτερικών και άμυνας (Κωστόπουλος, Γαρουφαλιάς).

Ο λαϊκός κόσμος θα βγει στο προσκήνιο ως συνέπεια και της μερι-
κής θεσμικής χαλάρωσης των νομοθετημάτων του εμφυλίου, κατάρ-
γηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων εκτός των Δ.Υ., α-
πελευθέρωση πολλών πολιτικών κρατουμένων. Με την εγκύκλιο 1010, 
o Παπανδρέου προσπαθεί να διαλύσει τη Δημοκρατική Νεολαία Λα-
μπράκη και δεν απελευθερώνει όσους πολιτικούς κρατούμενους έ-
χουν καταδικαστεί για «κατασκοπεία» με νόμο του Μεταξά. Δεν κα-
ταργούνται οι νόμοι που έθεσαν το ΚΚΕ στην παρανομία και δεν ανα-
γνωρίζεται το ΕΑΜ ως αντιστασιακή οργάνωση. 

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στις 29-11-64 στο Γοργοπόταμο για 
την 22η επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας, μιας από τις κορυφαίες πρά-
ξεις αντίστασης κατά των Γερμανών (η καταστροφή της γέφυρας διέκο-
ψε τη συγκοινωνία πέντε βδομάδες και είχε τεράστια σημασία, συγκίνη-
σε το πανελλήνιο, η Ευρώπη θαμπώθηκε από το μεγάλο αυτό κατόρθω-
μα, η αντίσταση του λαού γιγαντώθηκε). Με την παρουσία κιόλας για πρώ-
τη φορά αγωνιστών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση απαγορεύει την κατά-
θεση στεφάνου, τόσο από τον ΕΛΑΣ, όσο κι από τον ΕΔΕΣ και στην ανα-
στάτωση που δημιουργείται από τις διαμαρτυρίες, το παρακράτος χτύπη-
σε και στον Γοργοπόταμο: έκρηξη νάρκης επέφερε τραγικό απολογισμό: 
13 νεκρούς και 45 τραυματίες. Το έγκλημα αυτό θεωρείται δικαίως, μαζί 
με το σαμποτάζ του Έβρου, ως ένας από τους βασικούς κρίκους που ο-
δήγησαν τελικά στην επιβολή της χούντας των συνταγματαρχών λίγα χρό-
νια αργότερα. Το καθεστώς ξεκινά διώξεις σε βάρος των θυμάτων, με κα-
τηγορία ότι πήγαν στην επέτειο για να «οργανώσουν στάση κατά των αρ-
χών». Στις 17-6-65 στο Πλημμελειοδικείο Λαμίας οι 12 από τους 18 κα-
τηγορούμενους καταδικάζονται, ενώ τις ίδιες περίπου μέρες ο φασίστας 
Ξ. Γιοσμάς δικάζεται για τη δολοφονία του Λαμπράκη και κρίνεται ένοχος 
για «διατάραξη κοινής ειρήνης»…

Η CIA οργανώνει μια σειρά από προβοκάτσιες (Νέα Ζωή Κιλκίς: αναρ-
τημένες κόκκινες σημαίες τα ξημερώματα, στην ασφάλεια Θες/νίκης 
βόμβα ανακαλύπτεται μέσα σε σόμπα, στο Γαλάτσι παρακρατικοί παρε-
λαύνουν με κόκκινες σημαίες κ.ά.). Αποκορύφωμα το λεγόμενο σαμπο-
τάζ του Έβρου, στην 117η μοίρα πυροβολικού που διοικητής είναι ο Γ. Πα-
παδόπουλος, όπου ρίχνουν ζάχαρη στα ρεζερβουάρ στρατιωτικών οχη-
μάτων και το γεγονός παρουσιάζεται ως επιβεβαίωση του «κομμουνιστι-
κού κινδύνου», ενώ συλλαμβάνεται και βασανίζεται εθνικόφρων γιος χω-
ροφύλακα που καταθέτει μήνυση στον Παπαδόπουλο. 

Με τον κίνδυνο της αποκάλυψης της σκευωρίας να πλησιάζει, ο Πα-
πανδρέου θέτει την υπόθεση στο αρχείο και αποφασίζει να αναλάβει 
ο ίδιος το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη θέση του Γαρουφαλιά, πράγ-
μα που αρνείται ο Γλύξμπουργκ, με την αιτιολόγηση ότι θέλει να ανα-
λάβει ο Παπανδρέου τις ανακρίσεις για τον Ασπίδα, δηλώνοντάς του 
σε επιστολή «σταματήστε αμέσως πάσαν δραστηριότητα καταλυτικήν 
θεμελιωδών κανόνων του Πολιτεύματος». Ο Παπανδρέου ζητά να α-
νοίξει και ο φάκελος του σχεδίου Περικλής και 15-6-65 παραιτείται 
κηρύσσοντας νέο «ανένδοτο». Ο Γλύξμπουργκ δίνει εντολή σχηματι-
σμού κυβέρνησης στον Νόβα και συντελείται η λεγόμενη αποστασία. 
Λίγες μέρες νωρίτερα, σε γράμμα της αμερικανίδας Μ. Παπανδρέου 
προς αμερικανούς γερουσιαστές εγκαλούνται η αμερικανική πρεσβεία 
και η CIA για ωμή υποστήριξη του παλατιού.

Ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους 
και συντελείται η μεγάλη κοινωνική 
έκρηξη του Ιούλη του ’65. Σε διάστη-
μα ενός μήνα έλαβαν χώρα 383 συ-
γκεντρώσεις, διαδηλώσεις και πο-
ρείες διαμαρτυρίας, από τις οποίες 
οι 67 στην Αθήνα. Κυριάρχησαν τα 
συνθήματα «1-1-4», «Κάτω η μοναρ-
χία», «Οι προδότες στο Γουδί», «Δεν 
σε θέλει ο λαός, παρ’ τη μάνα σου και 
μπρος» κ.ά. Στις 21-6 η αστυνομία 
χτυπά φοιτητική διαδήλωση που ξε-
κινά από τα Προπύλαια, με αποτέλε-

σμα 300 τραυματίες και τη δολοφονία του συνδικαλιστή φοιτητή της Α-
ΣΟΕΕ, ηγετική φυσιογνωμία της νεολαίας ΕΔΑ, του Σωτήρη Πέτρουλα, 
στην γωνία Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Η κηδεία του Πέτρουλα με δεκά-
δες χιλιάδες κόσμο (όπως και η κηδεία του Λαμπράκη που είχε επισή-
μως 200.000 κόσμο) μετατρέπεται σε βήμα καταδίκης της αστυνομίας 
που δολοφονεί και της δοτής-αυλικής κυβέρνησης που διατάζει. 

Ο Κοκός ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις για να χειριστεί το αντιβασιλι-
κό μένος και ετοιμάζει συνταγματική εκτροπή. Οι εφημερίδες, δημιουρ-
γώντας κατάλληλο κλίμα, χρεώνουν στη Νεολαία Λαμπράκη και στην ΕΔΑ 
σχέδια «ένοπλης κατάληψης της εξουσίας». 

Στις 30-12-66, η αστική δικαιοσύνη αποφασίζει ότι ο Λαμπράκης δεν 
δολοφονήθηκε και αθωώνει τους αξιωματικούς της χωροφυλακής Μή-
τσου, Διαμαντόπουλο, Δόλκα κ.ά. από την κατηγορία της παράβασης κα-
θήκοντος, αλλά και το φασίστα Γιοσμά για ηθική αυτουργία. Οι Γκοτζαμά-
νης (11 χρόνια για τραύματα) και ο Εμμανουηλίδης (8,5 χρόνια για πρό-
κληση τροχαίου) αποφυλακίζονται 16 μήνες αργότερα από τη χούντα.

Στο πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του για το 1967, ο κομμουνιστοφάγος 
Κοκός διατείνεται ότι «ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα έξω της Ελλά-
δος εμπνεόμενον(…) ηθική του είναι το ψεύδος και η προδοσία(…)». Στο 
αστικό πολιτικό επίπεδο οι αντιτιθέμενες και εναλλασσόμενες εκδοχές 
καταλήγουν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Παρασκευόπουλου, που 
πέφτει από την ΕΡΕ και στις 3/4 ο Π. Κανελλόπουλος σχηματίζει υπηρε-
σιακή κυβέρνηση της ΕΡΕ μέχρι τις κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 
Μάη, που βεβαίως δεν έγιναν αφού στις 21-4-67 με στρατιωτικό πραξι-
κόπημα η CIA και οι ντόπιοι συνεργάτες της επέβαλαν δικτατορία «για 
την σωτηρία του έθνους από τους κομμουνιστάς». Προηγήθηκε σκόπιμη 
φημολογία ότι το ΚΚΕ συγκέντρωνε όπλα. Προβοκατόρικες βόμβες το-
ποθετήθηκαν σε διάφορους στόχους, με χαρακτηριστικότερη τα γραφεία 
της εφημερίδας «Ελεύθερος Κόσμος», Ζαΐμη και Μετσόβου, ακριβώς 
δίπλα στα γραφεία της ΚΥΠ! 

Ο ρόλος της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας κάθε είδους, του ορ-
γανωμένου από τους νικητές του ’49 παρακράτους, του υπερκράτους της 
CIA, (που ποτέ δεν ήταν μόνο μια μυστική υπηρεσία, αλλά ένα σύμπλεγ-
μα από καπιταλιστικές επιχειρήσεις, πνευματικές οργανώσεις και πανε-
πιστήμια που προσφέρουν υποτροφίες και διδακτορικά, θρησκευτικές 
και φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κοινωφελή ιδρύματα κ.λπ) είναι 
σίγουρο ότι μπορεί να αποτιμηθεί μόνο κάτω από το φως των τραγικών 
και εγκληματικών συνεπειών του πάνω στον ελληνικό λαό και τη χώρα 
και μέσα από την απριλιανή φασιστική δικτατορία. Οι εξορίες, οι φυλα-
κίσεις, τα βασανιστήρια, οι ωμές δολοφονίες ξανά στην ημερήσια διάτα-
ξη, ενός από τα εγκληματικότερα καθεστώτα που γνώρισε ο τόπος και ο 
πλανήτης. Ταυτόχρονα ο «σταθμός» της CIA στην Ελλάδα, ήταν ο τρίτος 
πολυπληθέστερος και πιο πολυέξοδος στον κόσμο. 

Η σαπίλα του αστικού συστήματος σε όλες του τις εκδοχές, όταν 
επιπλέον σπαράσσεται από οξυμένες ενδοαστικές αντιθέσεις, που 
δεν μπορούν να ενσωματώσουν σε κοινοβουλευτικές, προσχηματι-
κές αλλά έστω αληθοφανείς λύσεις την πλειοψηφία του λαού, που 
με περισσή εθελοδουλία εκτελούν τα συμβόλαια του ιμπεριαλισμού, 
εξοντώνοντας μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, δημιουργεί είτε φα-
σιστικές δικτατορίες, είτε δημοκρατίες του σωλήνα, των ανά τις ε-
ποχές μνημονίων, «συνθηκών έκτακτης ανάγκης», που υλοποιούν 
τις ντιρεκτίβες των υπερεθνικών οργανισμών σε κάθε τομέα της κοι-
νωνικής ζωής. Η ταξική κυριαρχία των λίγων πάνω στους πολλούς 
έχει πολλές και διάφορες εκδοχές και επεισόδια. 



Α
ς μιλήσουμε για τον ιμπεριαλισμό!
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Στην Ιερουσαλήμ βρέθηκε ο Τσίπρας, να 
περιφέρει το αποκριάτικο κουρελιασμένο πια 
«αριστερό» κουστούμι του, στο πλαίσιο της 
τριμερούς με Κύπρο, Ισραήλ. Σε μια συνάντη-
ση που έγινε υπό την εποπτεία του υπουργού 
εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, και όπου 
περίσσεψαν τα χαμόγελα, η χαρά, η προκλητι-
κή υποκρισία και ο μέχρι διασυρμού ραγιαδι-
σμός, των πρωθυπουργών Ελλάδας και Κύ-
πρου. Τρεις φορές επανέλαβε ο Τσίπρας, ότι 
είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην Ιερου-
σαλήμ. Εξαιρετικά χαρούμενος (extremely 
happy!) δήλωσε ο έτερος λακές, της κατεχό-
μενης Κύπρου, ενώ και οι τρεις, μαζί με τον 
Νετανιάχου, δήλωσαν ευτυχείς για την παρου-
σία Πομπέο. Σε μια λυπηρή μακρόσυρτη επα-
νάληψη των ανακοινώσεων του υπουργείου ε-
ξωτερικών των ΗΠΑ, στις δηλώσεις του Τσί-
πρα περίσσεψαν οι λέξεις ενέργεια, ασφάλεια, 
σταθερότητα, ειρήνη, δημοκρατία, αλλά και τα 
άλλα υποκριτικά παραμύθια της τριμερούς. 
Στο ίδιο κλίμα άλλωστε, κάτω από την μπαγκέ-
τα του Πομπέο κινήθηκαν οι δηλώσεις και των 
τριών πρωθυπουργών.

Είναι σαφές ότι η τριμερής, όσο βεβαιώνε-
ται η ύπαρξη και προωθείται η εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων της ΑΟΖ της Κύπρου, έχει 
στο επίκεντρό της τα θέματα ενέργειας, όπως 
αυτά της άντλησης των κοιτασμάτων, αλλά και 
της κατασκευής του αγωγού East Med, που θα 
μεταφέρει αέριο από το Ισραήλ και την Κύπρο 
μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Άλλο τόσο σα-
φές είναι ότι η τριμερής αυτή ορίστηκε, λει-
τουργεί και υπακούει αποκλειστικά στους 
σχεδιασμούς και τα οικονομικά και στρατηγι-
κά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια 
περίοδο όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών α-
νταγωνισμών.

Είναι χαρακτηριστικές οι αναφορές του Πο-
μπέο στη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν και η α-
νάγκη να αποκρουστεί η επιρροή και ο ρόλος 
τους στην περιοχή. Όπως ο ίδιος αναφέρει για 
την τριμερή… «είναι ζωτικής σημασίας στιγ-
μή (για τις ΗΠΑ), όταν υπάρχουν όλες αυτές οι 
πυρηνικές δυνάμεις, Κίνα, Ρωσία, και όλα τα 
στρατιωτικά διακυβεύματα στο νότο και την Α-
νατολή…». Δεν σκέφτηκε καμία άλλη πυρηνι-
κή δύναμη ο Πομπέο. Κάποια, ίσως τη μονα-
δική, που να έχει κάνει χρήση πυρηνικών. 
Στην κοινή δήλωση που υπογράφουν και οι 
τέσσερεις (και ο Πομπέο) βεβαιώνεται, «… η 
κοινή δέσμευση, για την προώθηση της ειρή-
νης, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας 
στην Ανατολική Μεσόγειο…» και ότι «(…) δε-
σμεύονται οι τέσσερις πλευρές, να αποκρού-
σουν κάθε εξωτερική κακόβουλη επιρροή 

στην Αν. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή(…)». 
Ό Νετανιάχου με ιδιαίτερη ένταση σημείωσε 
ξανά ότι «(…)Αν φτιαχτεί αυτός ο αγωγός, τότε 
οι 3 χώρες αναλαμβάνουν και τη δέσμευση να 
τον προστατεύουν με κάθε τρόπο(…)»

Και ενώ λέγονται και συμβαίνουν όλα αυτά, 
οι Τσίπρας και Αναστασιάδης σε ρόλο κανονι-
κής μαριονέτας επαναλάμβαναν τις «αφε-
λείς» ανοησίες περί δημοκρατίας, σταθερό-
τητας, ασφάλειας και ειρήνης… Άλλωστε 
προς επιβεβαίωση των δημοκρατικών και ει-
ρηνικών προθέσεων της τριμερούς, η συνά-
ντηση έγινε στην Ιερουσαλήμ. Την αιματοβαμ-
μένη, από το σιωνιστικό φασισμό πόλη, την ο-
ποία πρόσφατα αναγνώρισαν οι αμερικάνοι 
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενισχύοντας την 
κατοχή και τις θηριωδίες των Ισραηλινών. Για 
την παρουσία του σε αυτή την πόλη και για τα 
όσα συμβαίνουν εκεί, ο Τσίπρας, που θέλει 
τάχα να χτίσει δημοκρατικά μέτωπα σε Ελλά-
δα και Ευρώπη, εποίησε την νήσσαν!

«Η παγίωση του αγωγού East Med μπορεί 
να λειτουργήσει τόσο ως προς την ασφάλεια, 
όσο και προς την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής…» δήλωσε ο Τσίπρας και μιλώντας 
για τον αγωγό έκανε λόγο για «γέφυρα συνερ-
γασίας και σταθερότητας…». Πρόκειται για 
την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυ-
ξη που απολαμβάνουν όλοι οι λαοί της περιο-
χής και του κόσμου, στις χώρες των οποίων οι 
ΗΠΑ εμπλέκονται στη διαχείριση των κοιτα-
σμάτων υδρογονανθράκων τους. Πρόκειται α-
κριβώς γι’ αυτήν τη «σταθερή»… αποσταθε-
ροποίηση και τους πολέμους, που προσφέ-
ρουν δεκαετίες τώρα οι ΗΠΑ στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Είναι τέτοιος ο ξεπεσμός 
του Τσίπρα, που κανένα πρόβλημα δεν έχει να 
επαναλαμβάνει τα παραμύθια για ασφάλειες 
και σταθερότητες που προσφέρει η συνεργα-
σία με τις ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αναστασιά-
δης, που βλέπει στην τριμερή και την παρου-
σία των ΗΠΑ τους εγγυητές της «ειρήνης, α-
σφάλειας, σεβασμό κυριαρχίας των κρατών 
της περιοχής(…)»! Πρόκειται ακριβώς για τον 
ίδιο σεβασμό της κυριαρχίας και της ειρήνης, 
που απολαμβάνει και η χώρα του, που η μισή 
βρίσκεται υπό τούρκικη κατοχή, για την εξυ-
πηρέτηση πάντα των αμερικάνικων σχεδια-
σμών και συμφερόντων στην περιοχή. Πρό-
κειται για την ίδια ασφάλεια που διακατέχει 
και τη «σύμμαχο» των ΗΠΑ Ελλάδα, στην ο-
ποία αμφισβητείται πλέον η συνθήκη της Λω-
ζάνης και σχεδόν το σύνολο του χώρου του Αι-

γαίου. Πρόκειται για τους πρωθυπουργούς 
δύο χωρών, που οι λαοί τους έχουν ματώσει, 
από τους αμερικάνους «συμμάχους» τους.

Πίσω όμως από τις αφελείς δηλώσεις και 
το ρεσιτάλ υποτέλειας των Τσίπρα και Αναστα-
σιάδη και τις αστείες δηλώσεις τους στην τρι-
μερή, το πραγματικό διακύβευμα για τους λα-
ούς της Ελλάδας και της Κύπρου είναι πολύ 
σοβαρό. Η κυβέρνηση Τσίπρα εμπλέκει τη 
χώρα στο κουβάρι των ανταγωνισμών των με-
γάλων δυνάμεων στην πιο εύφλεκτη περιοχή 
του πλανήτη, με όρους αμερικάνικου βραχίο-
να. Συνυπολογίζοντας το νέο ρόλο που προσ-
διορίζει σε Κύπρο και Ελλάδα η εξόρυξη υ-
δρογονανθράκων και η κατασκευή αγωγού, 
πίσω από το χαρούμενο και πανηγυρικό κλί-
μα της συνάντησης στην Ιερουσαλήμ, κρύβε-
ται το πραγματικό αντιδραστικό περιεχόμενο 
της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και 
οι μεγάλοι κίνδυνοι που σηματοδοτεί αυτή για 
τους λαούς.

Οι σαφείς αναφορές για τη Ρωσία, την Κίνα 
και το Ιράν, που έγιναν πολλές φορές από τον 
Πομπέο δεν αφήνει κανένα περιθώριο πα-
ρερμηνειών, για το ποιος πραγματικά είναι ο 
ρόλος που προσδίδει ο δημιουργός της τριμε-
ρούς (ΗΠΑ) σε αυτή τη «συνεργασία». Οι «αυ-
ταπάτες» με τις οποίες φορτώνουν την πολι-
τική επικαιρότητα οι ντόπιοι φιλοκυβερνητι-
κοί και αντικυβερνητικοί «αναλυτές», ότι τάχα 
η τριμερής είναι η απάντηση στον τούρκικο ε-
πεκτατισμό, αποτελούν φαιδρές φαντασιώ-
σεις. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, προκει-
μένου να ελέγξει την περιοχή και να αναχαιτί-
σει την επιρροή των άλλων μεγάλων δυνάμε-
ων, μοιράζει υποσχέσεις, εκβιασμούς ή και 
επεμβάσεις, με μοναδικό σκοπό την εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων του.

Και δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη αντίληψη 
από αυτήν που κομίζει και η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ότι οι λαοί μπορούν να εξασφαλίσουν 
την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρήνη 
κάτω από την «προστασία» των ιμπεριαλιστι-
κών συμφερόντων. Αυτήν ακριβώς την προ-
στασία πληρώνουν χρόνια τώρα οι λαοί της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτή την «υποταγή 
και προστασία» που πρεσβεύουν όλοι οι εκ-
πρόσωποι της μεγαλοαστικής τάξης στη χώρα 
μας. Όλοι οι παλιοί και νέοι λακέδες του τό-
που. Γι’ αυτό και η ΝΔ έσπευσε να δηλώσει για 
την τριμερή ότι, «πολύ σωστά κάνει η κυβέρ-
νηση», μη και την ξεπεράσει στο ρόλο του 
«καλού παιδιού» των αμερικάνων ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Αυτή η «νεοφιλελεύθερη-ακροδεξιά» ΝΔ, ε-
νάντια στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών 
υψώνει κάλπικα μέτωπα. 

Επικίνδυνη εμπλοκή Ελλάδας και Κύπρου στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των ΗΠΑ

γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου 

Ρεσιτάλ ραγιαδισμού 
Τσίπρα και Αναστασιάδη στην τριμερή!
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Σε ένα πρωτοφανές περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, δάσκαλοι που συμμετείχαν σε 
άσκηση σε σχολείο των ΗΠΑ, πυροβολήθηκαν με αεροβόλα όπλα για να καταλάβουν τι συμβαίνει 
όταν απλά «καλύπτονται και δεν κάνουν τίποτα». Δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

Πολιτεία των ΗΠΑ Ιντιάνα διατάχτηκαν να γονατίσουν ενώπιον ενός τοίχου προτού «εκτελεστούν» από 
πίσω με αεροβόλα όπλα (airsoft) κατά τη διάρκεια ασκήσεων ασφαλείας.

Στις 4 Ιανουαρίου, περίπου 30 εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου Μίντοουλόουν στο Μοντιτσέλλο 
υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση τύπου ALICE, η οποία ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
να είναι δραστήριοι όταν αντιμετωπίζουν έναν ενεργό σκοπευτή, προσπαθώντας μάλιστα να αφοπλίσουν 
τον επιτιθέμενο. Ωστόσο, οι «πυροβολισμοί» με πλαστικά σφαιρίδια κατά δασκάλων δεν περιλαμβάνο-
νται συνήθως στο πλαίσιο των ασκήσεων ALICE.

«Μας είπαν: Αυτό συμβαίνει αν απλά καλύπτεστε και δεν κάνετε τίποτα», δήλωσε διατηρώντας την α-
νωνυμία του ένας δάσκαλος στο IndyStar. «Μας πυροβόλησαν σε όλη την πλάτη μας. Με χτύπησαν τέσ-
σερις φορές […] πονούσε τόσο πολύ». Σύμφωνα με το RT, οι δάσκαλοι κατέθεσαν ότι μετά την υπερβο-
λικά ρεαλιστική άσκηση είχαν μώλωπες και εκδορές από τα «πυρά». Οι δάσκαλοι οδηγούνταν σε ένα δω-
μάτιο, τέσσερις κάθε φορά, στο οποίο δέχονταν τους πυροβολισμούς, χωρίς καμία προηγούμενη προει-
δοποίηση. Παράλληλα, έλαβαν εντολή να μην προειδοποιούν κανέναν από τους συναδέλφους τους όταν 
εγκατέλειπαν το δωμάτιο.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει ποτέ να υπομένουν να δέχονται σφαιρίδια στο πλαίσιο ασκήσεων», 
δήλωσε ο Κιθ Γκάμπιλ, αντιπρόεδρος της Ένωσης Δασκάλων της Ιντιάνα (ISTA), ο οποίος πρόσθεσε ότι 
θεωρεί πως η εκπαίδευση ήταν «βασισμένη στο φόβο», συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόκληση τραυ-
ματισμών.

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της συλλογής μαρτυριών 
για την υποστήριξη του νομοσχεδίου «House Bill 1004» στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο ασχο-
λείται με την ασφάλεια των σχολείων και αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 
συναισθηματικής στήριξης των μαθητών στα κρατικά σχολεία.

Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Ουάιτ Κάουντι, το οποίο συντονίζει τις συγκεκριμένες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες, δήλωσε ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί όπλα airsoft στις ασκήσεις μετά από 
τα παράπονα όσων συμμετείχαν σε αυτές. «Είναι ένα μαλακό, σφαιρικό βλήμα», δήλωσε ο Σερίφης Μπιλ 
Μπρουκς για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. «Πληροφορηθήκα-
με ότι ένας δάσκαλος αναστατώθηκε [από το περιστατικό]. Οπότε το τερματίσαμε»!

«Πυροβόλησαν» δασκάλους 
στο πλαίσιο άσκησης με αεροβόλα όπλα σε σχολείο!

BΡΑΖΙΛΙΑ
Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, 

Ζαΐχ Μπολσονάρου θέλει να «αναμορφώ-
σει» το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, 
ξεκινώντας από τις αναφορές στο φεμινι-
σμό, τις έμφυλες διακρίσεις, ακόμη και α-
ποσπάσματα από έργα του μεγάλου φιλοσό-
φου-παιδαγωγού Πάουλο Φρέιρε.

Στην προεκλογική του εκστρατεία, άλλω-
στε ο Μπολσονάρου είχε μεταξύ άλλων α-
ναφέρει: «Ένας από τους στόχους μας για να απομακρύνουμε τη Βραζιλία από τις τελευταίες θέσεις των 
ακαδημαϊκών κατατάξεων θα είναι να πολεμήσουμε τα μαρξιστικά σκουπίδια που διαδίδονται στα εκπαι-
δευτικά μας ιδρύματα», όπως επίσης: «Θα μπω στο υπουργείο Παιδείας με ένα φλογοβόλο για να διώ-
ξω τον Πάουλο Φρέιρε»!

 «Θα μπω στο υπουργείο Παιδείας 
με ένα φλογοβόλο, για να διώξω τον Πάουλο Φρέιρε»
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ΙΣΡΑΗΛ

H δημοσιογράφος-παρουσιάστρια του ισραηλινού 
Channel 13, Όσρατ Κότλερ, κινδυνεύει να δικα-
στεί βάσει της Τέταρτης Ενότητας του Νόμου 

περί Δυσφήμησης και έχει κληθεί για επίσημη πειθαρ-
χική ακρόαση από τα στελέχη του σταθμού ειδήσεων.

Στο κεντρικό βραδυνό δελτίο ειδήσεων του Σαββά-
του, η Κότλερ χαρακτήρισε στρατιώτες του IDF (ισραη-
λινός στρατός κατοχής) «ανθρώπινα κτήνη». Αφορμή 
για το χαρακτηρισμό ήταν η είδηση για τον ξυλοδαρμό 
δύο παλαιστινίων κρατουμένων από πέντε ισραηλινούς 
στρατιώτες του υπερ-ορθόδοξου τάγματος Netzah 
Yehuda, μιας θρησκευτικής μονάδας της Ταξιαρχίας 
Kfir του ισραηλινού στρατού.

«Όταν στέλνετε τα παιδιά σας στο στρατό, είναι παι-
διά», είπε η Κότλερ. «Τους στέλνετε στα κατεχόμενα 
και έρχονται πίσω ανθρώπινα κτήνη. Αυτό είναι το α-
ποτέλεσμα της κατοχής».

Μετά τις δηλώσεις της, περισσότεροι από 2.000 τη-
λεθεατές διαμαρτυρήθηκαν στο Ραδιοτηλεοπτικό 
Συμβούλιο. Εκατοντάδες διαμαρτυρήθηκαν στο Twit-
ter και οι ισραηλινοί πολιτικοί απάντησαν με σκληρά 
λόγια και απειλές.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απάντησε 
λέγοντας: «Είμαι περήφανος για τους στρατιώτες του 
IDF και τους αγαπώ πάρα πολύ. Τα λόγια της Όσρατ 
Κότλερ αξίζουν κάθε καταδίκη».

Ο ηγέτης του κόμματος New Right Party και υπουρ-
γός Παιδείας Ναφτάλι Μπένετ απεύθυνε έκκληση στον 
Γενικό Εισαγγελέα Αβιχάι Μάντελμπλιτ να παραπέμψει 
τη δημοσιογράφο σε δίκη.

«Οι στρατιώτες του IDF είναι τα παιδιά μας και η δύ-
ναμή μας», είπε ο Μπένετ. «Τα λόγια της Κότλερ βλά-
πτουν τη φήμη των ηρωικών στρατιωτών του IDF και 
τους συκοφαντούν».

Η Κότλερ προσπάθησε αργότερα να διευκρινίσει τις 
δηλώσεις της, λέγοντας ότι αναφέρεται συγκεκριμέ-
να σε αυτούς τους πέντε στρατιώτες και όχι σε ολό-
κληρο το IDF: «Η κριτική μου απευθυνόταν μόνο σε ε-
κείνους τους στρατιώτες που έχουν βλάψει αθώους 
ανθρώπους λόγω του ελέγχου μας στους Παλαιστινί-
ους στα κατεχόμενα».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν ντρέπεται για τις δηλώ-
σεις της και ότι θα συνεχίσει να εκφράζει τη γνώμη της. 
«Δεν θα πετύχετε να με φιμώσετε».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κότλερ έκανε αμ-
φιλεγόμενες δηλώσεις στην εκπομπή της. Το 2017 έ-
γινε γνωστή στο εξωτερικό την εποχή του MeToo, όταν 
αποκάλυψε στο ισραηλινό κοινό στην τηλεόραση ότι ο 
ισραηλινός δημοσιογράφος Mogul Alex Gilady της είχε 
κάνει μια άσεμνη πρόταση κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης πριν από 25 χρόνια.

Η είδηση για τον τραυματισμό των παλαιστινίων 
κρατουμένων από ισραηλινούς στρατιώτες του τάγμα-
τος Netzah Yehuda δεν ήταν μεμονωμένο περιστατι-
κό. Οι στρατιώτες του συγκεκριμένου τάγματος έχουν 
συνεχή παρουσία στην περιοχή του Silwad για να προ-
στατεύουν τους Ισραηλινούς στον κοντινό εποικισμό 
Όφρα, δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα στους 
Παλαιστίνιους.

Τον Ιούνιο του 2015, στρατιώτες της ίδιας μονάδας ξυ-
λοκόπησαν τον Παλαιστίνιο Shadi al-Ghabeesh στο 
στρατόπεδο προσφύγων Jalazone κοντά στη Ραμάλα και 
το κατέγραψαν οι ίδιοι σε βίντεο.

Τον Αύγουστο του 2016 στρατιώτες του τάγματος 
Netzah Yehuda πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 38χρο-
νο Παλαιστίνιο Iyad Zakariyah Hamad σε σημείο ελέγ-
χου έξω από το χωριό Silwad.

https://poli-k.net

«Τους στέλνετε στα κατεχόμενα 
και έρχονται πίσω ανθρώπινα κτήνη»

Τάγμα Netzah Yehuda, Jordan Valley, August 2013. (Yaakov Naumi/Flash90)
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Ευρωπαίος καλλιτέχνης γκρά-
φιτι, ο οποίος προτιμά να διατη-
ρήσει την ανωνυμία και συμβα-
τικά ονομάζεται «Cakes», απο-
φάσισε να μιλήσει για την προ-
σωπική του ιστορία με πάνω 
από εκατό γκράφιτι σχεδιασμέ-
να σε ένα από τα πιο «επιθετι-
κά» τείχη. Ο 33χρονος Cakes, 
δημιουργεί τα γκράφιτι στο δια-
χωριστικό τείχος μήκους 750 
χλμ. που χτίστηκε από το Ισρα-
ήλ. Η τέχνη του είναι εύκολο να 
αναγνωριστεί. Τα σχέδιά του εί-
ναι πάντοτε παιδιά που έχουν 
μαύρο χρώμα και παραπέμπουν 
σε σκιές. Κάθε ένα συμβολίζει ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο, στην κατασκευή τοίχων 
(υλικών και άυλων) που χωρίζουν τους ανθρώπους και κάνουν την ειρήνη στην Παλαιστίνη όλο και πιο 
μακρινή. Χιλιάδες τουρίστες που διέρχονται από την περιοχή μπορούν εύκολα να δουν τί κάθε γράφη-
μα αντιπροσωπεύει, αλλά ο καλλιτέχνης εξηγεί ότι το νόημά τους πηγαίνει λίγο παραπέρα από αυτό 
που με πρώτη ματιά μπορούν να δουν.

https://www.facebook.com/PALESTINIANS.GREECE/

Ισραηλινοί στρατιώτες 
κατοχής τραυμάτισαν τριά-
ντα Παλαιστίνιους μαθη-
τές, μεταξύ των οποίων 
έναν που υπέστη σοβαρό 
τραυματισμό, μετά την επί-
θεσή τους στη Χεβρώνα, 
στη νότια Δυτική Όχθη. Ια-
τρικές πηγές στη Χεβρώνα 
δήλωσαν ότι τριάντα παιδιά 
υπέφεραν από σοβαρά 
προβλήματα λόγω εισπνο-
ής δακρυγόνων, συμπερι-
λαμβανομένου ενός παι-
διού που υπέστη σοβαρό τραυματισμό, πριν μετα-
φερθεί στο νοσοκομείο Mohammad Ali στην πόλη. 

Ο διευθυντής του σχολείου 
δήλωσε ότι μια ομάδα πε-
ρικύκλωσε το σχολείο πριν 
επιτεθεί σε πολλά παιδιά 
και πρόσθεσε ότι οι στρα-
τιώτες στη συνέχεια άρχι-
σαν να πυροδοτούν βόμβες 
αερίου στα παιδιά. Ο ίδιος 
δήλωσε ότι ένας από τους 
στρατιώτες που επιτέθη-
καν στα παιδιά είναι γνω-
στός ως Ofar, ο οποίος συ-
χνά ζητά τη δολοφονία των 
Παλαιστινίων και την απέ-

λαση των Παλαιστίνιων από τη Χεβρώνα και την 
υπόλοιπη Παλαιστίνη.

Ισραηλινοί στρατιώτες τραυμάτισαν 30 μαθητές στη Χεβρώνα

Αντιμετώπιση 
του παιδικού τραύματος
μέσω της τέχνης γκράφιτι

https://www.facebook.com/PALESTINIANS.GREECE/

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
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Νέες διαδηλώσεις ξέσπα-
σαν στη Γαλλία, μετά τη 
γενική απεργία που κή-

ρυξαν η CGT και άλλες εργα-
τικές ενώσεις, συνοδευόμενες 
από κόμματα της αριστεράς και 
τα «κίτρινα γιλέκα». Στόχος η α-
νατροπή της αντεργατικής πολι-
τικής κυβέρνησης και Μακρόν 
και οι αυξήσεις στους μισθούς. 
Στους δρόμους κατεβαίνουν και 
τα «Κόκκινα Στυλό». Οι εκπαι-
δευτικοί που ζητούν αύξηση μι-
σθών και καλύτερες συνθήκες για 
τους ίδιους και τους μαθητές, κα-
θώς πολλές φορές διδάσκουν σε 
υπεράριθμες αίθουσες.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», στο 12ο 
γύρο των κινητοποιήσεών τους, 
συνοδεύτηκαν από τα «Κόκκινα 
Στυλό», σε Παρίσι, Λυών, Νίκαια 
και Μπορντό.

Ήδη από τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, δάσκαλοι, διοικητικοί υπάλ-
ληλοι και άλλες ειδικότητες του ε-
θνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
της Γαλλίας συγκρότησαν το κίνημα 
των «Κόκκινων Στυλό», με στόχο να 
φέρουν τους αγώνες των εκπαιδευ-
τικών της Γαλλίας στο προσκήνιο. 
Μέσα σε τρεις εβδομάδες συγκε-
ντρώθηκαν σχεδόν 44.000 μέλη.

Ένα μέλος του κινήματος, ο κα-
θηγητής Nicolas Glière, αναφέρει 
ότι το υπουργείο Παιδείας υποσχέ-
θηκε να διευθετήσει τα ζητήματα 
που βάζουν τα «Κόκκινα Στυλό», 
όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρ-
ξει κάποια συγκεκριμένη κίνηση.

«Το υπουργείο ανέφερε ότι ά-
κουσε και κατανόησε τις καταγ-
γελίες μας, αλλά στην πραγματι-
κότητα τίποτα δεν έγινε», αναφέ-
ρει ο καθηγητής.

Πάνω απ’ όλα, οι μισθοί αποτε-
λούν το κύριο αίτημα.

«Έχουμε χάσει το 40% της α-
γοραστικής μας δύναμης από το 
1983. Ζητούμε την επαναξιολό-
γηση του μισθού που πρέπει να 
έχουμε, δηλαδή μια αύξηση μι-
σθών κατά 40 τοις εκατό, η οποία 
απλώς θα επιστρέψει τους μι-
σθούς μας στο κανονικό.

Μελέτη του ΟΟΣΑ διαπίστωσε 
ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών 
στη Γαλλία μειώθηκαν κατά πε-
ρίπου 10% μεταξύ του 2000 και 
του 2015. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που δημοσίευσε το υπουρ-
γείο Παιδείας της χώρας το 2015, 
ο μέσος ακαθάριστος μηνιαίος 
μισθός ενός καθηγητή που δι-
δάσκει για περίπου 40χρόνια εί-
ναι 2.971€ (2.475€ καθαρά). Τα 
«Κόκκινα Στυλό» επισημαίνουν 
ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί που ερ-
γάζονται με πλήρη απασχόληση 
μπορεί να έχουν ακαθάριστο μι-
σθό μικρότερο από 1.900 ευρώ.

Το κίνημα επιδιώκει επίσης να 
τερματίσει τις υποχρεωτικές α-
πολύσεις εργαζομένων και άλλες 
πολιτικές που, όπως σημειώνει ο 
Glière, εμποδίζουν τους εκπαι-
δευτικούς να κάνουν τη δουλειά 
τους σωστά.

«Η έλλειψη πόρων είναι φανε-
ρή», δήλωσε ο Glière. «Μαθήμα-
τα με τριάντα, τριάντα πέντε, τρι-
άντα οκτώ μαθητές – και ταυτό-
χρονα μας ζητείται να βοηθήσου-
με μαθητές που έχουν πρόβλη-
μα – είναι αδύνατο». «Θέλουμε 
σεβασμό και αξιοπρεπή μισθό 
που να αντικατοπτρίζει τη σημα-
σία της συμβολής μας στην κοι-
νωνία». «Το υπουργείο Παιδείας 

θέλει τους δασκάλους να παρα-
μείνουν ήσυχοι για να μην μας ε-
ξηγήσει τι συμβαίνει πραγματικά 
στα σχολεία της Γαλλίας.

«Πολλοί, πολλοί συνάδελφοι 
δάσκαλοι βρίσκονται σε οριακό 
σημείο», υπογραμμίζει ακόμη 
ο εκπαιδευτικός, σημειώνοντας 
ότι λαμβάνουν λίγη στήριξη από 
τους διευθυντές των σχολείων. Ε-
πιπλέον, οι ίδιες οι διοικήσεις εί-
ναι ενίοτε «εντελώς αποσυνδεδε-
μένες» από αυτό που συμβαίνει 
στην τάξη, με παράλογες απαιτή-
σεις κατά καιρούς.

Ο Ντομινίκ Dubarry, καθηγη-
τής Επιστημών της Γης στο νό-
τιο Παρίσι και μέλος των «Κόκ-
κινων Στυλό», δήλωσε σε τηλεο-
πτικό δίκτυο ότι οι κακές συνθή-
κες στις οποίες εργάζονται οι δά-
σκαλοι κάνουν επίσης πιο δύσκο-
λη την πρόσληψη.

«Είμαι η τρίτη γενιά δασκάλων 
στην οικογένειά μου και κανένα 
από τα παιδιά μου δεν θέλει να εί-
ναι δάσκαλος. Με έχουν δει πάρα 
πολύ συχνά με τα χαρτιά που με 
ακολουθούν παντού, τα μαθήμα-
τα που πρέπει να προετοιμάσω, 
τα ξενύχτια». «Και όμως βλέπουν 
ότι είμαι παθιασμένος με το έργο 
μου. Προτείνω τη δουλειά μου 
για χρόνια. Αλλά φέτος, για πρώ-
τη φορά, λέω: Σκέψου προσεκτι-
κά προτού να γίνεις δάσκαλος».

Η απογοήτευση για τους χαμη-
λόμισθους και τις κακές συνθή-
κες εργασίας επιδεινώνεται από 
αυτό που ορισμένοι δάσκαλοι θε-
ωρούν ως έλλειψη σεβασμού.

«Κάθε επάγγελμα πρέπει να ξε-
σηκωθεί και να ζητήσει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη», δηλώνει ο Glière.

Κόκκινα στυλό: 
«Θυμωμένοι δάσκαλοι, 
άρρωστο σχολείο, 
δημοκρατία σε κίνδυνο»

Από διαδήλωση εκπαιδευτικών στο Παρίσι,
τον Ιανουάριο του 2019 – Στο πλακάτ αναφέρεται: «Θυμωμένοι 

δάσκαλοι, άρρωστο σχολείο, δημοκρατία σε κίνδυνο»
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Ο φονιάς στη Νέα Ζηλανδία δε 
βγήκε από παρθενογένεση. Δε μεγά-
λωσε σ’ ένα περιβάλλον ειρηνικής 
συνύπαρξης των ανθρώπων. Στα 28 
χρόνια της ζωής του ήταν ένα πτυε-
λοδοχείο, μέσα στο οποίο έφτυναν οι 
φασίστες ροχάλες με δηλητήριο και 
τον έτρεφαν. 28 χρόνια υπόνομος για 
να μαζεύονται τα περιττώματα μιας 
ρατσιστικής πολιτικής και να πλά-
θουν ανθρωπόμορφους φονιάδες.

Όταν το 1890 οι συντηρητικοί στη 
Γερμανία στοχοποιούσαν γύφτους 
και Εβραίους, κανένας ίσως δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως, 50 χρό-
νια μετά, όλο αυτό το δηλητήριο θα 
κατέληγε σε ολοκαυτώματα, γενο-
κτονίες και κρεματόρια. 

Ο ιστορικός George Fredrikson, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Stanford, ειδικευμένος στα ζητήματα 
του ρατσισμού, σημειώνει: «όπως έ-
γινε στον αμερικάνικό Νότο, οι συντη-
ρητικοί στη Γερμανία, στο τέλος του 
19ου αιώνα, χρησιμοποίησαν το ρα-
τσισμό για να δελεάσουν ψηφοφό-
ρους από τη μεσαία τάξη και γρήγορα 
έμαθαν πως μπορούσαν να χρησιμο-
ποιούν το ρατσισμό όποτε ήταν ανα-
γκαίο να κρατήσουν για τον εαυτό τους 
τον ολοκληρωτικό κοινωνικό έλεγχο».

Ο Brenton Tarrant μεγάλωσε σε 
μια Αυστραλία όπου τα τελευταία εί-
κοσι τουλάχιστον χρόνια ο ρατσισμός 
οργιάζει. Οι Αυστραλοί πολιτικοί έ-
καναν τη ρατσιστική προπόνησή τους 
πολύ πριν πάνω στους Αβορίγινες. 
Για να κλέψουν τη γη τους, για να έ-
χουν τα παιδιά τους δούλους, για να 
τους εξαφανίσουν ολότελα από τη γη 
που τους γέννησε, δεν λυπήθηκαν 
καμιά βρωμιά. Αναγκαστικές εκτρώ-
σεις στις γυναίκες, αρπαγή των μι-
κρών παιδιών κι εξαναγκασμός τους 
σε απλήρωτη εργασία, απαγόρευση 
κάθε ιδιαίτερης εμφανισιακής ή 
γλωσσικής ιδιαιτερότητας, για ολο-
κληρωτική αφομοίωση. 

Όταν το 1996, το κόμμα των Νεο-
φιλελεύθερων της Αυστραλίας διέ-
γραψε την Pauline Hanson, δεν ήταν 
γιατί διαφωνούσε με τη ρατσιστική 
βρωμιά που κουβαλούσε και μετάγ-
γιζε, αλλά γιατί είχε φύγει πέρα από 
τα εσκαμμένα και μπορεί να προκα-
λούσε εκλογική συρρίκνωση ή και 
όπως επικαλέστηκαν, «εμπορικά 
ζητήματα». Η Pauline Hanson είπε 
κι έγραψε ανείπωτες αθλιότητες για 
τους Αβορίγινες, για τους Μουσουλ-
μάνους, για όλους τους Ασιάτες και 
Αφρικανούς μετανάστες. Και δια-
μόρφωνε συνειδήσεις στα χαμηλά 
στρώματα της «λευκής ανωτερότη-
τας», εκεί που σέρνεται η ημιμάθεια, 
η εύκολη χειραγώγηση και η ανάγκη 
να κολακευτεί το τίποτα σε άπαν. Το 
περιβάλλον, δηλαδή, μέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο φονιάς 
Brenton Tarrant.

Όλη η νομολογία και οι πολιτικές ε-
πιλογές που ακολούθησαν στο μετα-
ναστευτικό της Αυστραλίας, είναι κοι-
νές με τις Ευρωπαϊκές και τις Αμερι-
κάνικες επιδιώξεις και πρακτικές για 
τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
όπου η παλιανθρωπιά και η αθλιότη-
τα θα έχουν τον πρώτο λόγο. Στην Αυ-
στραλία διοχετεύτηκε, από πολιτι-
κούς και ΜΜΕ, μια άγρια ξενοφοβία 
και ισλαμοφοβία. Όλη αυτή η προπα-
γάνδα, την ίδια στιγμή που η Δύση δο-
λοφονεί εκατομμύρια μουσουλμά-
νους σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Μέση Ανα-
τολή, Αφρική και το Ισραήλ σφαγιά-
ζει τους Παλαιστίνιους.

Κι όλη αυτή προπαγάνδα και το 
μαζικό θανατικό και η ρατσιστική 
πολιτική κατέληξε στην Αυστραλία 
να έχει δυο τεράστια στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης για τους πρόσφυγες και 
μετανάστες στα νησιά Ναουρού και 
Μανάου στο Νότιο Ειρηνικό. Οι συν-
θήκες κράτησης μπορούν να παρα-
πέμψουν στην κόλαση. Απεργίες 
πείνας, μαζικές αυτοκτονίες και αυ-

τοπυρπολήσεις στην ημερήσια διά-
ταξη. Στο Ναουρού ήταν η πρώτη 
φορά που οι κρατούμενοι πρόσφυ-
γες, το 2002, έραψαν τα χείλη τους, 
όπως αργότερα στην Ειδομένη. Τα 
παιδιά, καταγγέλθηκε από γιατρούς 
που επισκέφτηκαν το Ναουρού, έπα-
σχαν από «το σύνδρομο της ψυχολο-
γικής παραίτησης», που οδηγεί νω-
ρίς στο θάνατο.

Μόνο όταν το 2015, κάποιοι από 
τους εργαζόμενους στο στρατόπεδο, 
μη αντέχοντας άλλο τη φρίκη που υ-
πηρετούσαν, έγραψαν μιαν ανοιχτή 
επιστολή, όπου δημοσιοποιούσαν 
όλα αυτά και μαζί τη σεξουαλική κα-
κοποίηση παιδιών από άλλους εργα-
ζόμενους, υπήρξε μια προσπάθεια 
πολιτικής πρωτοβουλίας για «βελτί-
ωση των συνθηκών»!

Ο φονιάς Brenton Tarrant είναι ο 
κληρονόμος και ο συνεχιστής όλης 
αυτής της βρώμας.

Στους γονείς της Σάμου και πιο 
πριν του Ωραιόκαστρου και του Πε-
ράματος, κι όπου αλλού η μνήμη της 
δικής τους προσφυγικής προέλευ-
σης ή της δικής τους μεταναστευτι-
κής εμπειρίας δεν τους λέει τίποτα. 
Ούτε και η παραπομπή στις δήθεν 
χριστιανικές τους αρχές. Ούτε η α-
ναδρομή στην ξένια βαθιά ιστορία. 
Ούτε καν η υπόμνηση περί στοιχει-
ώδους ανθρωπιάς. Σ’ αυτούς που 
συνεχίζουν, μαζί με τους κάθε λογής 
μαύρους κουκουλοφόρους και μα-
χαιροβγάλτες, να θεωρούν ότι με τις 
στάσεις της παλιανθρωπιάς, ανατρέ-
φουν ανθρώπους, ο Brenton Tarrant 
τούς κλείνει το μάτι και τους στέλνει 
χαιρετίσματα απ’ την κόλαση.

ΠΗΓΕΣ: 
• George Fredrikson, Racism: A Short 

History
• http://www.smh.com.au/…/rapes-

sexual-assault-drugs-for-favo…
• https://www.globalresearch.ca/new-

zealand-mosque-ma…/5672174 

Νίνα ΓεωργιάδουΕπιμέλεια - κείμενα

Χαιρετίσματα 
απ’ την κολαση
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Aπ’ τα ανοιχτά παράθυρα μπαίνει η Άνοιξη αλλά από την 
πόρτα έχουν μπει κι έχουν στρογγυλοκάτσει ο ρατσισμός 
και το απότοκό του, ο φασισμός. Όχι τώρα, από παλιά ο ρα-
τσισμός είναι ο μοχλός, το πρόσχημα και το άλλοθι, των ά-
γριων ταξικών διαχωρισμών, της εκμετάλλευσης, των πο-
λέμων, των μαζικών θανατικών.

Είσαι υποζύγιο γιατί είσαι κατώτερος. Είσαι εργάτης 
γιατί είσαι βιολογικά προορισμένος γι αυτό. Είσαι γυναί-
κα; υπάκουε.

Ο ρατσισμός που έχει θρέψει όλων των λογιών τις μισαλ-
λοδοξίες κι έχει αθωώσει όλων των λογιών τις παλιανθρω-
πιές, σφραγίζει σήμερα κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, 
με όλο και πιο αιμοβόρες εκδηλώσεις που κοντεύουν να 
συναγωνίζονται την αθλιότητα των κονκισταδόρων.

Όταν έφτασαν στο Μεξικό, φέρεται ότι ρώτησαν τους 
ντόπιους πώς λέγεται το μέρος κι αυτοί απάντησαν «δεν σε 
καταλαβαίνω». Από τότε στην Αμερική υπάρχουν δυο κα-
τηγορίες ανθρώπων, οι καθαρόαιμοι και οι «δεν σε κατα-
λαβαίνω» ή νέγροι, ερυθρόδερμοι, λύκοι, ζαμπάιγκο, χί-
μπαρο χαρότσο.

Ήταν η περίοδος που ο Βαρθολομαίος, αδερφός του Κο-
λόμβου, ως καθαρόαιμος, έκαιγε ζωντανούς τους ιθαγε-
νείς, γιατί δεν πίστευαν πως η Παρθένος Μαρία θα φέρει 
καλύτερη σοδειά κι έθαβαν στο χώμα τις εικονίτσες, ανα-
θέτοντας τις ελπίδες της συγκομιδής σε δικούς τους θε-
ούς. Αλλά κι έναν αιώνα μετά, όταν ο καθαρόαιμος Αντου-
άν Φουρετιέρ έγραψε το Παγκόσμιο Λεξικό του, περιέγρα-
ψε τους Ινδιάνους ιθαγενείς, ως «μαλλιαρά όντα, με πυκνό 
τρίχωμα σε όλο το σώμα», αυτούς που από τη φύση τους, 
εκτός από τα μακριά, εβένινα μαλλιά, ήταν εντελώς άτρι-
χοι. Γιατί έτσι επιβεβαίωναν τις θεωρίες της κατωτερότη-
τας και της ζωώδους κατάστασης. Ο Καντ, που φέρεται ως 
πατέρας του ορθολογισμού, θεωρούσε τους Ινδιάνους «α-
νίκανους προς πολιτισμό και είδος προς εξαφάνιση». Και 
πραγματικά εκεί οδηγήθηκαν, απ’ το λεπίδι των καθαρό-
αιμων σφαγέων κονκισταδόρων.

Στην περίοδο του μεσοπολέμου, η καταρρακωμένη Γερ-
μανική υπερηφάνεια, της ηττημένης στον πόλεμο των χαρα-
κωμάτων Γερμανίας, έπρεπε να τονωθεί. Και τονώθηκε με 
τη θεωρία της ανωτερότητας της γερμανικής φυλής και τον 
πιο θανητοφόρο κι αιμοσταγή φασισμό. Ο πληγωμένος εγω-
ισμός των ηττημένων Γερμανών έπρεπε να κολακευτεί, με 
βρωμιές που πήγαιναν πέρα από τον εθνικισμό, πέρα από 
τον έξαλλο πατριωτισμό, στο πολύ βάθος των κυττάρων του, 
απ’ όπου ανασύρθηκε η θεωρία της φυλετικής υπεροχής.

Και βγήκαν τότε τα τάγματα θανάτου στους δρόμους, τα Φρά-
ικορμπς, από κατακάθια του υπόκοσμου κι εγκληματίες του 
κοινού ποινικού δικαίου, πλην καθαρόαιμους, κι έσπειραν τρό-
μο και θάνατο στους δρόμους της Γερμανίας, πριν οι Βάφεν 
ΕςΕς το κάνουν ακόμη πιο μαζικά σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα, ζούμε ξανά την πανούκλα που κουβαλά ο βάκιλος 
του ρατσισμού. Αυτή η βρωμιά, που εφευρέθηκε απ’ τους 
πλούσιους για να εφαρμόζεται από φτωχούς. Πρόσφυγας, με-
τανάστης, γυναίκα, ομοφυλόφιλος, τσιγγάνος, μουσουλμάνος, 
κομμουνιστής, άθεος; Όχι; Ε, τότε σίγουρα φτωχός.

Υπάρχει για τον καθένα μας μια υποκατηγορία ανθρώ-
πων για να γίνει στόχος και θύμα. Γιατί μόνο πάνω στους 
διαχωρισμούς ισορροπεί η υποταγή όλων στο χρώμα του 
χρήματος.Το χρήμα, που στήνει πολέμους, εξανδραποδί-
ζει λαούς και ισοπεδώνει χώρες.

Γιατί, το χρήμα, λένε οι Βραζιλιάνοι, σε λευκαίνει...

Ρατσισμός:
και φονιάς και δικαστής

Τον Αύγουστο του 2015 με πήρε κάποιος τηλέφωνο. 
Ήταν η εποχή που τηλεφωνούσαν άγνωστοι. Δεν έδω-
σα βάση.

– Ονομάζομαι Γιάννης Μπεχράκης. Είμαι φωτορεπόρτερ. 
Βρίσκομαι στην Κω. Έμαθα ότι έχετε και στην Κάλυμνο 
πολύ κόσμο. Θέλω να ρθω.

Στην προκυμαία της Καλύμνου είχαν στριμωχτεί τότε πε-
ρίπου 1700 άνθρωποι. Δεν είχαμε τίποτα σχεδόν εκείνο 
τον καιρό. Βρεφικά γάλατα, πάνες, νερά σε μεγάλα παγού-
ρια και μια απίστευτη εξάντληση. Η προκυμαία βρωμού-
σε κάτουρο, ξερατό και φόβο. Δεν άντεχαν στον ήλιο και 
στη δίψα και ξέμεναν από ηλεκτρολύτες. Είχαν ήδη μήνες 
που είχαν αφήσει πίσω τους κουφάρια σπιτιών και ανθρώ-
πων. Είχαν περάσει κάτω από συρματοπλέγματα, είχαν 
περπατήσει χωρίς παπούτσια, είχαν στριμωχτεί στη σα-
πιόβαρκα κι έφταναν σε μας για να μπουν σ’ ένα νέο κύ-
κλο φρίκης. Δεν προλαβαίναμε να μεταφέρουμε στο νοσο-
κομείο στεγνούς λιπόθυμους.

Το Γιάννη Μπεχράκη δεν τον ήξερα τότε. Είχαν πλακώσει 
στο νησί και κάτι περίεργες φάτσες, ήμουν κουρασμένη βα-
θιά και μ΄ένα μόνιμο πονοκέφαλο να τρυπάει τα μηλίγγια.

– Ελάτε όποτε θέλετε.
Ήταν σίγουρα πριν τις 10 Αυγούστου. Στο μυαλό μου έχουν 

θολώσει πολλά ονόματα και γεγονότα από εκείνο τον καιρό. 
Όμως εκείνη την ημερομηνία τη θυμάμαι. Έφερνα την Άλια 
από το νοσοκομείο, το ίδιο στεγνή, όσο την είχα πάει. Και 
την πήγαινα ξανά κάτω από τον ίδιο ήλιο και την ίδια δίψα.

Στο λιμάνι επικρατούσε κάτι απροσδιόριστα απειλητι-
κό. Η προβοκάτσια έσκασε σε λίγο. Είχαν έρθει φασίστες 
από αλλού.

– Έσχισαν την ελληνική σημαία.
Ουρλιαχτά και ποδοβολητά.
– Βενζίνη, ρε, να τους κάψουμε τους αντίχριστους.
Ήμασταν στο λιμάνι όλοι κι όλοι τρεις δικοί μας, οι εκα-

τοντάδες στεγνοί, μισολιπόθυμοι με γουρλωμένα μάτια και 
οι εισαγόμενοι φασίστες. Δεν έγινε είδηση από κανένα. Δεν 
ήρθε κανένας να βοηθήσει στο λιμάνι. Δεν ρώτησε ποτέ, 
κανένας. Όχι μόνο γι αυτό, για όλη τη δίψα, το θάνατο, την 
απόγνωση, το φόβο.

Πέρασε περίπου μια βδομάδα. Τον θυμήθηκα κι έψαξα 
τις κλήσεις. Τον πήρα τηλέφωνο.

-Δεν θα έρθετε τελικά;
– Είμαι στην Ειδομένη. Η Κως ήταν γεμάτη ανθρώπους 

και γεγονότα. Η Ειδομένη βράζει. Θα προσπαθήσω να έρθω 
αργότερα.

Τον ξαναπήρα τηλέφωνο κάπου κοντά στα Χριστούγεννα.
– Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Φτιάχνω ένα μικρό βί-

ντεο για το προσφυγικό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιες 
φωτογραφίες σας; Είμαι εντελώς ερασιτέχνης αλλά θα το 
κάνω με πολύ σεβασμό. Ξέρετε, τη δική μας ματιά, σ’ αυτή 
την ιστορία.

– Όσες θέλετε. Γι αυτό υπάρχουν.
Σήμερα είχα όλη τη μέρα τον ίδιο πονοκέφαλο που τρυ-

πάει τα μηλίγγια. Ένοιωσα την ίδια κούραση, βαθιά μέχρι 
μέσα. Και στεγνή σαν την Άλια. Η προσφυγιά ορφάνεψε κι 
άλλο. Θα λείψεις πολύ, Γιάννη Μπεχράκη.

Η προσφυγιά ορφάνεψε κι άλλο
Θα λείψεις πολύ, Γιάννη Μπεχράκη
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Ζήσαμε και σήμερα μια μέρα της 
«κανονικότητάς» μας. Για μας η 
κανονικότητα πια δεν περιλαμ-

βάνει μόνο να είναι τα παιδιά σου ά-
νεργα και ψυχοπλακωμένα, να μην 
μπορείς να πληρώσεις τον ΕΝΦΙΑ και 
να σου ‘ρχεται το κατασχετήριο. Η 
δική μας κανονικότητα έχει εμπλου-
τιστεί με δόσεις μαζικού θανάτου σε 
επαναλαμβανόμενες δόσεις και συ-
σκευασμένου σε μαύρες σακούλες 
που τοποθετούνται, «γεμάτες», η μια 
πάνω στην άλλη.

Μια περίληψη λοιπόν της σημερι-
νής μας κανονικότητας. Ξυπνήσαμε 
μέσα στην άγρια νύχτα, μ’ ένα απ’ 
αυτά τα χτυπήματα του τηλεφώνου 
που φτάνουν την ταχυκαρδία στο κόκ-
κινο. Κατεβήκαμε τρέχοντας στο λι-
μάνι, κουβαλώντας ρούχα, κουβέρ-
τες, τσάγια και την τάση μας για τα-
χύρρυθμη κατάθλιψη. Έφτασε το 
πρώτο πτώμα αξημέρωτα. Μικρός ό-
γκος μέσα στην κουβέρτα, μάλλον 
παιδί. Έφτασαν στη συνέχεια 26 επι-
ζώντες. Οι 12 νεκροζώντανοι, με βα-
ριά υποθερμία. Τους νεκροζώντανους 

τους φορτώσαμε άρον-άρον στο α-
σθενοφόρο.

Τους πιο ζωντανούς, τους γδύσαμε, 
τους τρίψαμε, τους ντύσαμε, ανάμεσα 
σε πολλά και άνευ ουσίας « ΟΚ, my 
friend, tamam» και όλα αυτά ανακα-
τεμένα με πολλές μύξες και δάκρυα, 
γιατί δεν σε παίρνει να σκουπίζεσαι 
όταν πρέπει γρήγορα να ντύσεις τον 
ξυλιασμένο. Μετά, η κανονικότητά 
μας περιελάμβανε άλλα 13 πτώματα, 
μικρού και μεγάλου μεγέθους και την 
προσπάθεια να μην ξεράσεις.

Πού τους βάζουμε τόσους νεκρούς; 
Στη συνέχεια, στα πλαίσια της κανο-
νικότητας, παραλάβαμε δέκα κιβώτια 
πτωματοσακούλες. Να τις κάνουμε τι; 
Ας τες να βρίσκονται σε ώρα ανάγκης. 
Είναι εντυπωσιακή η βιομηχανία που 
λειτουργεί γύρω από το θάνατο... Η ε-
πόμενη φάση περιλαμβάνει σκόρπιες 
εικόνες στο καταφύγιο.

Η Αλίκη κρατά ακίνητη στην αγκα-
λιά της τη δεκαπεντάχρονη κοπέλα 
που έχασε τους γονείς και τα δυο της 
αδέρφια. Η Αλίκη είναι πιο μικρόσω-
μη. Απορείς. Ποιος παρηγορεί ποιόν;

Η Βασιλεία έχει μαζέψει τα παιδά-
κια στη γωνιά του ψηλοτάβανου θαλά-
μου, που με χάρη ονομάσαμε παιδό-
τοπο. Είναι τα παιδιά από αυτούς που 
ήρθαν προχτές. Από τους σημερινούς 
δεν σώθηκε ούτε ένα παιδί. Η Βασι-
λεία λέει με πολύ σιγανή φωνή παρα-
μύθια. Στα ελληνικά. Την ακούνε πά-
ντα, σαν να την καταλαβαίνουν. Έχει 
τον τρόπο της. Το παραμύθι έχει πά-
ντα τον τρόπο του.

Απ’ έξω περνάει πάλι το καταδιω-
κτικό του λιμενικού. Πόσους; Καμιά 
εικοσαριά; Πόσοι ήσασταν, Σάμι, στο 
σάπιο; Εξήντα ή ογδόντα. Απόκλιση 
20 ζωών. Δεν θα βρεθούν ποτέ. Δε θα 
δηλωθούν καν ως αγνοούμενοι. Αύριο 
είναι η μέρα της αναγνώρισης των 
πτωμάτων. Η κανονικότητά μας θα 
μεταφερθεί έξω από το νεκροτομείο. 
Θα έχει λίγη παραπάνω ένταση. Δε 
λέω. Θα είναι όμως μια κανονικότητα. 
Διεστραμμένη μεν, κανονικότητα δε.

Α να! Ο δείκτης του ρολογιού πέρα-
σε ήδη στο αύριο. Άλλη μια κανονική 
μέρα θα ξημερώσει σε λίγο.

Μάνα, είμαι καλά.
Εδώ δεν έχει ούτε πείνα, ούτε πόνο ούτε πόλεμο. Ζω και δουλεύω στον καθαρό 

αέρα. Και είναι τόσο παγωμένος, δυνατός και καθαρός, που σάρωσε όλους τους 
παιδικούς μου εφιάλτες,από την πείνα και τον πόνο και τον πόλεμο. Κοιμάμαι ήσυ-
χα και χορταστικά και βλέπω μόνο όμορφα όνειρα. Τα μάτια μου είναι πρησμένα 
απ’ τον ύπνο. Δεν με χτύπησε κανείς ούτε κι έκλαψα. Μη βάλεις κακό με το νου 
σου. Κι αν το βλέμμα μου μοιάζει απορημένο, είναι γιατί έχω εκείνη την παλιά απο-
ρία, σε ποια γωνιά της γης μπορώ να χωρέσω τη ζωή μου;

Θυμάσαι που σε ρώτησα κάποτε; Ρε μάνα, πώς και σκέφτηκες να με γεννήσεις, αφού ήξερες πως δεν χωράω που-
θενά; Και μου είπες τότε, τρέξε Σαλμάν. Αν τρέξεις, θα γίνεις άνεμος και θα χωράς παντού. 

Είμαι καλά. Δεν έγινα άνεμος και δε χωράω πουθενά, μα είμαι καλά, μαμά. Τα γένια μου ακόμη δεν πύκνωσαν και δε 
μεγάλωσαν, μα νομίζω ότι έχω κιόλας γεράσει. Μπορεί να γίναμε και συνομήλικοι.Μου είπες, τρέχα, πήγαινε στη Δύση.
Εκεί που ο ήλιος γέρνει κόκκινοs, όχι χλωμός και πεινασμένος.Κι έτρεξα. Έγινα άνεμος για να πετάξω πάνω απ΄τα βου-
νά, Άνεμος, να μη με πνίξει η θάλασσα. Και ήρθα εδώ που ο ήλιος δεν ανατέλλει, μόνο δύει και τα βάφει όλα κόκκινα. 
Αυτό στα χείλη μου, δεν είναι το αντιφέγγισμα του ήλιου, όμως, μην αρπάζεσαι, δεν είναι ούτε αίμα. Οι φράουλες εδώ 
έχουν ένα παχύ, κατακόκκινο ζουμί, σαν αίμα. Και τις τρώω τόσο απρόσεκτα, που στάμπωσα το κίτρινο μπουφάν μου.

Όχι, μαμά, δεν είναι κίτρινο γιλέκο, μη φοβάσαι. Μα τι σου λέω τώρα. Τι ξέρεις εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου για 
τα κίτρινα γιλέκα και το κόκκινο ζουμί της φράουλας; Λυπάμαι μόνο που δεν έχω κάτι να σου στείλω. εκτός απ’ αυτή την 
αναμνηστική φωτογραφία.

Ξέρω πως ήθελες να ποζάρω γελαστός. Δε γελώ, όχι γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να μου δίνει χαρά, αλλά για 
να δεις πως μεγάλωσα και σοβάρεψα.

Παιδί ξαναγίνομαι μόνο στον ύπνο μου.Τότε βλέπω πως με κρατάς αγκαλιά και με σφίγγεις δυνατά, για να με ξανα-
βάλεις στη μήτρα σου, μπας και με ξαναγεννήσεις κάπου που να χωράω κι εγώ, μαμά.

(Η ειδησεογραφία είναι πια μια διαρκής διάρρηξη των σπλάχνων).

Δεν έχει τίτλο. Μόνο αίμα! 
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10.000 περίπου παιδιά εξαφανί-
στηκαν στα σύνορα της Ελλάδας τα 
τρία τελευταία χρόνια της μεγάλης 
προσφυγικής απόγνωσης. Θεωρεί-
ται ότι έπεσαν θύματα απαγωγής για 
οίκους ανοχής και εμπορία οργάνων.

Το τι είναι πυώδης, το ξέρουμε. 
Μια χέουσα πληγή που κακοφορμί-
ζει και βγάζει πύον.

Το τι είναι ευυποληψία, επίσης το 
ξέρουμε. Η έξωθεν καλή μαρτυρία, 
με όλα τα σχετικά, περί «αμέμπτου 
ηθικής». Την διαθέτουν, σε μεγάλες 
ποσότητες, οι συστημικοί πολιτικοί, 
οι επίσκοποι, οι καρδινάλιοι, οι δι-
καστές, οι μεγαλογιατροί, οι μεγαλο-
δικηγόροι, οι υψηλόβαθμοι στρατι-
ωτικοί, οι μεγαλοεργολάβοι, οι με-
γαλοδημοσιογράφοι, πρωτίστως, 
όσοι έχουν βαθιές, καμπανιστές 
τσέπες, όσοι, μ’ ένα λόγο, εκπροσω-
πούν την αφρόκρεμα μιας κοινωνίας 
και παρατάσσονται συνήθως στις ε-
ξέδρες των επισήμων.

Μπροστά τους παρελαύνει, ένστο-
λη η νεολαία και τα στρατά που γυρ-
νούν, με μια ρομποτική κίνηση, την 
κεφαλή κατά τη μεριά της αφρόκρε-
μας, σε ένδειξη τιμής, ευγνωμοσύνης 
και απέραντου σεβασμού στα πρότυ-
πα των μελλοντικών πολιτών και τον 
επαρκή λόγο να δώσει ο φαντάρος τη 
ζωή του στα πεδία των μαχών.

Κατοικούν οι περισσότεροι σε πό-
λεις αλλά επισκέπτονται και τα χω-
ρία, προκειμένου να συμμετάσχουν 
στην περιφορά των επιταφίων τις 
Μεγάλες Παρασκευές, να εγκαινιά-
σουν κάποιο έργο, να βραβευτούν 
ως ευεργέτες, να σφίξουν το χέρι 
του ψηφοφόρου ή να νουθετήσουν 
τους χαλαρού πατριωτικού αισθήμα-
τος, σε πιο σφιχτό πατριωτισμό.

Οι εξέδρες των επισήμων χωράνε 
βέβαια λίγους, τους πιο εκλεκτούς. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπό-
λοιποι είμαστε ανυπόληπτοι. Το κα-
ϊμάκι της κοινωνίας μπορεί να είναι 
περιορισμένης ποσότητας, γι αυτό 
και υψηλής πολυτιμότητας, όμως η 
ευυποληψία χαρακτηρίζει κι άλλους, 
συνήθως τους συνωθούμενους γύρω 
απ’ την εξέδρα.

Αυτοί οι δεύτερης, ας την πούμε, 
κλάσης ευυπόληπτοι πολίτες, είναι 
οι γνωστοί νοικοκυραίοι. Ήσυχοι, 
φρόνιμοι, υπάκουοι, νομοταγείς 
όταν τους βλέπουν, ελεήμονες όταν 
τους βλέπουν, ευλαβείς ωσαύτως 
όταν τους βλέπουν, κάργα πατριώτες 
όταν επίσης τους βλέπουν και εθε-

λοντές ρουφιάνοι όταν δεν τους βλέ-
πουν, συναποτελούν το πάνθεον των 
ευυπόληπτων χρήσιμων, άνευ των ο-
ποίων, η αφρόκρεμα της κοινωνίας, 
οι άριστοι των αρίστων δηλαδή, θα 
ήταν μετέωροι και επισφαλείς.

Αυτοί, οι άριστοι των αρίστων με-
γαλώνουν με μια κυρίως γενική 
αρχή, ο κόσμος σας ανήκει, το χρή-
μα σας ανήκει, η εξουσία σας ανή-
κει, η δικαιοσύνη σας ανήκει, ο πα-
ράδεισος σας ανήκει.

Μάλλον είναι αυτοί, όχι μάλλον, σί-
γουρα είναι αυτοί που υπέρ τους συνο-
μωτεί το σύμπαν του Κοέλο, και ενίο-
τε, εισαγγελείς, δικαστές, καναλάρχες 
και όποιος κατά περίσταση κρίνεται α-
ναγκαίο να συνδράμει το σύμπαν.

Καμιά φορά, σ΄αυτό το διαρκή πε-
ρίπατο στο δρόμο της αρετής και της 

ευυποληψίας, στα ανάκλιντρα των 
συμποσίων, στα παιδικά κρεβάτια 
των μπουρδέλων, στο δούναι και λα-
βείν που είναι κυρίως λαβείν, βγά-
ζουν από τον κάματο φουσκάλες σε 
χέρια και πόδια.

Αν, κατά διαόλου σύμπτωση και 
πολύ σπανίως, οι φουσκάλες βγουν 
στη φόρα, κακοφορμίζουν και πυορ-
ρούν και αποτελούν σύμπτωμα της 
λεγόμενης πυώδους ευυποληψίας.

Τότε όλοι σαστίζουν και απορούν 
και λένε, «α πα, πα, πα».

Γρήγορα όμως, χάρη στη βραχύβια 
μνήμη, την αλληλεγγύη της συνομο-
ταξίας των ευυπόληπτων, την αυτο-
ϊαση του χρήματος και τη θεία μεγα-
θυμία, η σιχασιά υποχωρεί και η ευ-
υποληψία επανέρχεται.

 

Πίσω από τα κάγκελα των φυλακών βγαίνει η ακτινογραφία μιας ολό-

κληρης κοινωνίας. Ακτίνες Χ που διαπερνούν ένα σάπιο σώμα και φτά-

νουν ως το μεδούλι της αποσύνθεσης.

Πρώτοι ακτινοσκοπούνται και αποτυπώνονται οι σιδεροδέσμιοι. Οι 

φονιάδες φασίστες, οι παιδεραστές, οι καταχραστές του δημόσιου χρή-

ματος δεν είναι πουθενά στο κάδρο. Ελεύθεροι και ωραίοι συνεχίζουν 

να μαχαιρώνουν, να ασελγούν πάνω σε παιδικά κορμιά και να ρημά-

ζουν τον μπεζαχτά.
Έπειτα οι ανθρωποφύλακες. Ποιοι είναι και πώς αντιλαμβάνονται το 

ρόλο τους; Αυθαιρεσία, σαδισμός, βασανισμοί, ευξετελισμός. Εκπαι-

δευμένοι, μ’ ένα λόγο, να παραλαμβάνουν πρεζόνια και να τα βγάζουν 

στην κάσα ή έτοιμους εγκληματίες.

Στο γενικό κάδρο, οι χώροι των φυλακών. Στενά, υγρά, βρώμικα κε-

λιά, φριακαρισμένα από δεσμώτες, φόβο, απειλές, εκβιασμούς και 

ταπεινώσεις.
Στο βάθος του φόντου το δικαστικό κύκλωμα και ο νομικός μεααί-

ωνας, υπεράνω και ξεβράκωτος, δείχνει χωρίς αιδώ τα οπίσθια του, 

όταν δικάζει, όταν νομολογεί, όταν διεκδικεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ 

ως αναδρομικά.
Όλο το «σωφρονιστικό σύστημα» , μια μηχανή παλιανθρωπιάς.

Πριν δέκα χρόνια, η Κατερίνα Γκουλιώνη βρέθηκε νεκρή στο τέλος της 

μεταγωγής της με πλοίο από τον Πειραιά στις φυλακές Νεάπολης Λασι-

θίου. Ήταν με χειροπέδες και σε διαρκή παρακολούθηση. Και όμως, το 

επίσημο πόρισμα επικαλέστηκε θάνατο από χρήση ηρωίνης (σιδεροδέ-

σμια, εν πλω και με ανθρωποφύλακες-συνοδούς) κι έκλεισε αμέσως το 

φάκελο. Η Κατερίνα Γκουλιώνη κατήγγειλε πολλές φορές τη φρίκη των 

φυλακών, συμπαραστεκόταν πάντα στις κρατούμενες και απαιτούσε 

εξανθρωπισμό όρων και συμπεριφορών στις φυλακές.

Πυώδης ευϋποληψία…
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• Όταν η Ευανθία (απ’ την Παράγκα του Σαββόπουλου) 
αποφάσισε να βγάλει την παρθενιά της στο σφυρί, ήταν η 
μέρα Σάββατο. Είχε κλάψει, όχι μόνο πριν κοιμηθεί, αλλά 
και πολλές μέρες πριν, γιατί ματαίως περίμενε τον έρωτα 
αφού δεν είχε να φάει. Πήρε την απόφαση, πλύθηκε, ξύ-
ρισε τις γάμπες της και κόπηκε δυο φορές. Δεν μπορού-
σε να ελέγξει το τρέμουλο των χεριών της.

Η κυρία που είχε το μαγαζί, έτσι είχε αποφασίσει να λέει 
το μπουρδέλο για να μην της ξεφύγει καμιά φορά η λέξη 
πάνω στη φούρια του λόγου και κάψει τα χείλη της, η κυ-
ρία λοιπόν που είχε το μπουρδέλο, της είπε ότι έπρεπε να 
χαμογελάει συχνά.

«Ο πελάτης θέλει χαμογελαστό πρόσωπο και μικρά βογ-
γητά ευχαρίστησης. Θέλει να νοιώθει πως δεν πλήρωσε. 
‘Οτι το κάνεις γιατί τον γουστάρεις».

Κόλλησε δυο μικρά χαρτάκια στα κοψίματα για να μην 
τρέχει αίμα, φόρεσε ένα χαμόγελο, χωρίς δόντια και πήγε.
Έτσι έγινε και λέρωσε η Ευανθούλα τα σεντόνια με το αίμα 
της και καθώς απ’ τη γκριμάτσα του χαμόγελου, πονούσαν 
τα μάγουλά της, έκλαψε γιατί δεν ήξερε ποιο αίμα είχε 
τρέξει απ’ τα σωθικά της και ποιο απ’ τις κοψιές του ξυ-
ραφιού.

• Όταν ο κύριος Σ. βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του, 
το παράθυρο ήταν ανοιχτό και ο αέρας είχε σκορπίσει στο 
πάτωμα διάφορα τσαλακωμένα χαρτιά, τη φωτογραφία της 
γυναίκας του και το κατασχετήριο, Αυτά πρέπει να ήταν τα 
τελευταία πράγματα που ακούμπησε και είδε πριν περά-
σει τη θηλιά και κλωτσήσει την καρέκλα. Το κατασχετήριο 
το είχε ξεκολλήσει από την πόρτα γιατί ήταν ακόμα η πόρ-
τα του, το ακούμπησε στο τραπέζι και δεν το ξανακοίταξε 

γιατί, βλέποντάς το, τα μάτια του γινόντουσαν κάρβουνα και 
φοβήθηκε μην πυρπολήσει όλη τη γειτονιά. Τη φωτογρα-
φία της γυναίκας του όμως την κοίταζε πολλή ώρα και θυ-
μήθηκε που του έλεγε, «Το σπίτι θέλει βάψιμο τώρα που 
έρχεται η Λαμπρή. Να φύγουν κι αυτές οι καφετιές γραμ-
μές απ’ τη χωμάτινη βροχή που μοιάζουν με ξεραμένο 
αίμα.» Τον συνόδεψαν δυο φίλοι σε μια σιωπηλή εκφορά, 
καθώς ο παπάς είχε αποκλείσει εξόδιο ακολουθία για τον 
αυτοκτονημένο. Ο ένας είπε, «δε σου φαίνεται ότι χαμογε-
λάει;». Κι ο άλλος απάντησε «άκουσα ότι κάνουν μια γκρι-
μάτσα, σαν χαμόγελο, για να πάρουν αέρα».

•  Τον ξέρεις τον Φέλιξ Μπαρτόλντι;
– Όχι, Ρόζα.
– Τι ξέρεις τότε. Τον έπαιζαν οι κρατούμενοι μουσικοί 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανάμεσα στους βαρείς ή-
χους του Βάγκνερ, τότε που τους έλεγαν να χαμογελάνε. Η 
μουσική του Μπαρτόλντι θυμίζει απόδραση στην εξοχή.

• Πρέπει να πέρασε πολύς καιρός από τότε, αλλά κι 
από το Μάη του ’68 γιατί όταν μια κυράτσα που επιστα-
τούσε, μετά από χρόνια σ’ ένα μαγαζί, απαίτησε χαμό-
γελο, που όπως είπε ήταν πληρωμένο 300% πάνω απ’ 
το μηδέν, δεν είδα πουθενά το σύνθημα του Μάη. Έχω 
μπογιά και πινέλα και καθώς ο Μάης πλησιάζει, βγαί-
νω να βρω έναν τοίχο.

Τα 100 Χρόνια Μοναξιά είναι όλα του Μαρκές. Τα 100 συν πέντε όμως είναι δικά μας. Τα 

πέντε επιπλέον μετράνε από τις 6 του Μάρτη, πέντε χρόνια πριν, που ο Μαρκές έφυγε για 

πάντα. Όταν χάθηκε ο Μάγος των λέξεων, νομίζω πως αυτές ένιωσαν τέτοια ορφάνια και 

μοναξιά, που εξατμίστηκαν κι άφησαν πίσω τους στεγνές γούβες. Όμως, όταν έκλεινε η γη 

πάνω από την κάσα του κι αυτός δεν είχε σηκωθεί ακόμα, όπως πίστευαν οι λέξεις που έπλε-

ξαν τον παραμυθικό του ρεαλισμό, έπεσαν σαν μια σιγανή βροχή που πότισε τα σκασμένα χώ-

ματα και γέμισε ξανά τις στεγνές γούβες, να τον ποτίσουν, μήπως και συνεχίσει να καρπίζει.

Ήταν μάλλον η ίδια με τη βροχή των κίτρινων λουλουδιών, όταν πέθανε ο Χοσέ Αρκάδιο Μπουενδία στα 100 Χρόνια Μοναξιά.

«…όταν ο μαραγκός έπαιρνε τα μέτρα του για το φέρετρο, είδαν απ’ το παράθυρο πως έπεφτε μια ψιλή βροχούλα από μι-

κροσκοπικά κίτρινα λουλούδια. Έπεφταν όλη τη νύχτα πάνω σ’ ολόκληρο το χωριό, σαν μια σιωπηλή θύελλα, και σκέπα-

σαν τις στέγες και σφήνωσαν σ’ όλες τις πόρτες».

Όταν διαβάζει κανείς τον Μαρκές, όλα είναι πιθανά. Ο ίδιος είπε πως τίποτα, ούτε μια σειρά απ’ αυτά που γράφει, δεν 

είναι γέννημα της φαντασίας. Κι έλεγε την αλήθεια. Γιατί ο Ελ Γκάμπο έβλεπε και μέσα απ’ όσα φαίνονται. Αν όλοι βλέ-

πουμε το χώμα, αυτός έβλεπε μέσα του όλους τους υπόγειους ποταμούς κι όλων των λογιών τους σπόρους και τη δύναμη 

που έχει το λιανό βλαστάρι να τρυπήσει τη γη και να βγει στον ήλιο.

Ο Μαρκές έβλεπε όλα όσα προσπερνά το κοντό βλέμμα. Μπορούσε να δει την προσδοκία στο πόδι ενός περιστεριού, τον 

έρωτα στα χρόνια της χολέρας, τη θλίψη στο χαμόγελο της δόνια Μερσέντες. Και χωρίς καμιά προσπάθεια, έβλεπε μέσα 

σ’ όλους μας. Και σ’ εμένα. «Η καρδιά της, γεμάτη από μαζεμένες στάχτες, που είχε αντέξει στα πιο δυνατά χτυπήματα της 

καθημερινής πραγματικότητας, κομματιάστηκε στην πρώτη επίθεση της νοσταλγίας».

Ο Μαρκές κοίταζε μπροστά και μέσα από τα πράγματα και βλέποντάς τα όλα, στα 83 χρόνια που έζησε κι έπλεξε τις πιο 

όμορφες συνωμοσίες των λέξεων, κατέληξε, «Έμαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτάζει τον άλλο από ψηλά, μόνο 

όταν πρέπει να τον βοηθήσει να σηκωθεί».

100 συν πέντε χρόνια μοναξιά

Ένα χαμόγελο θα σας κάψει



Ο γενικός γραμματέας των ΗΠΑ, Mike Pompeo, δήλωσε πως ο Τραμπ στάλ-
θηκε απ’ το Θεό, για να σώσει το γένος των Εβραίων από τους Ιρανούς. «Είμαι 
σίγουρος», πρόσθεσε «πως ο Κύριος δουλεύει εδώ».

Η εξυπηρέτηση θεϊκών εντολών μέσα από βομβαρδισμούς, εκτεταμένους 
πολέμους, πυροδότηση εμφύλιων, ανατροπές καθεστώτων, εγκαθίδρυση δι-
κτατοριών, γενικά η επίκληση σε θεία και αγιασμένη αποστολή από Αμερικά-
νους πολιτικούς δεν είναι κάτι καινούργιο.

Στις 9 Αυγούστου 1945, τη μέρα της δεύτερης ατομικής βόμβας στο Ναγκα-
σάκι, ο πρόεδρος Τρούμαν, σε ραδιοφωνική του απεύθυνση προς τον αμερικά-
νικο λαό, δήλωσε ότι ο Θεός είναι με το πλευρό των Αμερικάνων: «May Ηe guide 
us to use it (nuclear weapons) in His ways and His purposes». «Ας μας οδη-
γήσει να τις χρησιμοποιήσουμε (τις ατομικές βόμβες) κατά τον τρόπο του και 
τους σκοπούς του». (Και με ευλάβεια η χρήση των θεϊκών κεφαλαίων στις τότε 
εφημερίδες).

Ο Θεός πρώτα βέβαια βρέθηκε χωμένος για τα καλά στον εθνικό ύμνο της 
Μεγάλης και κραταιάς, ανά τον αποικιοκρατούμενο κόσμο, Βρετανίας και είχε 
αναλάβει προσωπικά να σώζει το βασιλιά ή τη βασιλίσσα, από το 1612, λίγα χρό-
νια πριν ο γαλαζοαίματος Κάρολος καταργήσει το Κοινοβούλιο και ξεσπάσει η 
Αγγλική επανάσταση: 
God, save our gracious Queen. Θεέ, σώζε τη μεγαλόψυχη Βασίλισσά μας.
Πολλά χρόνια να ζήσει η ευγενής μας Βασίλισσα!

Ω, Κύριε, Θεέ μας, εγέρθητι,
Σκόρπισε τους εχθρούς της
και προκάλεσε την πτώση τους
περίπλεξε τις πολιτικές τους,
Ματαίωσε τα δολερά τους τεχνάσματα,
Σ’ Εσένα τις ελπίδες μας στηρίζουμε,
Ο Θεός να μας σώσει όλους!
Όταν όμως η πλανηταρχία πέρασε από τη Μεγάλη Βρετανία, στη θυγατρική 

της Αμερική, μαζί μετακόμισε κι ο Θεός, κι έπιασε δουλειά εκεί.
Έτσι, όταν το 1999, σε μια συνάντηση με τον Richard Land, επικεφαλής των 

Βαπτιστών, ο Μπους δήλωσε «I believe God wants me to be president», «Πι-
στεύω ότι ο Θεός με θέλει για πρόεδρο», ήταν κάτι απόλυτα φυσικό. Κι όταν 
μετά τους δίδυμους πύργους, η ίδια θεϊκή προσωπικότητα δήλωσε, «Ι was 
chosen by the grace of God to lead at that moment», («Έχω επιλεγεί με τη χάρη 
του Θεού να ηγούμαι αυτή τη στιγμή»), έγινε αντιληπτό πώς μετά την αντίστοιχη 
δήλωση του Τρούμαν, θα έτρωγε η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Τον Οκτώβρη του 2005, ο Μπους, συνομιλώντας με τον Παλαιστίνιο εκπρό-
σωπο, Nabil Shaath, αποκάλυψε μια ιδιωτική συνομιλία που είχε με το Θεό και 
την οποία δημοσίευσε το BBC: «God told me to strike at al-Qaeda and I struck 
them, and then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I 
am determined to solve the problem in the Middle East. If you help me I will 
act, and if not, the elections will come and I will have to focus on them» «Ο 
Θεός μου είπε να χτυπήσω την Αλ Κάϊντα και το έκανα. Έπειτα με καθοδήγησε 
να χτυπήσω το Σαντάμ, πράγμα που έκανα. Τώρα είμαι αποφασισμένος να λύσω 
το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Αν με βοηθήσετε, θα δράσω. Αν όχι, έρχο-
νται οι εκλογές και πρέπει να επικεντρωθώ σ’ αυτές.»)

Το ότι και ο Τραμπ είναι μια θεόσταλτη ευεγερσία στην ανθρωπότητα, αποτε-
λεί μια λογική συνέχεια των θεϊκών ενεργειών.

Όλες αυτές οι δηλώσεις δεν προκάλεσαν καθόλου τις εκκλησιαστικές ηγε-
σίες. Κανένα σχόλιο, καμμία αγανάκτηση, κανένας υπαινιγμός για βλασφημία.

Όλα είναι τόσο θεϊκά, που θα προκαλούσαν απίστευτο γέλιο αν δεν προκα-
λούσαν τόσο κλάμα.

Πάντως αυτές οι δηλώσεις του καλού χριστιανού γενικού γραμματέα και πρώ-
ην υπαλλήλου της CIA, Mike Pompeo,σημαίνουν δυο τουλάχιστον πράγματα: 

• Υπάρχουν πολλά ευήκοα ώτα στις ΗΠΑ, όπου το 25% πιστεύει σήμερα ότι 
η Γη είναι επίπεδη.

• Αυτή η αναφορά, με θεόσταλτους υπαινιγμούς για το Ιραν, δεν προοιωνίζεται 
κάτι καλό, πολύ περισσότερο αν συνδυαστούν οι θεϊκές επιλογές με τις νέες κυρώ-
σεις που επιβλήθηκαν πρόσφατα στο Ιράν και την πρεμούρα του Πομπέο να χαρα-
κτηριστεί μια συγκεκριμένη ομάδα Ιρανών ως τρομοκράτες.

Ο Θεός είναι μεγάλος και σίγουρα…αμερικανός! 

Πλήθος 5.000 αγροτών διαδήλωσε στην Πα-
ραγουάη ζητώντας ίσα δικαιώματα στη γη, 
αναθερμαίνοντας τον παλιό αγώνα για αγρο-

τική μεταρρύθμιση. Οι διαδηλωτές διέσχισαν την 
πρωτεύουσα Ascuncion κατά τη διάρκεια του 26ου 
Μαραθωνίου του Φτωχού Αγρότη, κρατώντας πανό 
με το σύνθημα «γη και παραγωγή, για εθνική α-
νάπτυξη, για την οικοδόμηση της λαϊκής εξου-
σίας». Η Teodolina Villalba,  γενική γραμματέας 
του εθνικού αγροτικού συνεταιρισμού δήλωσε 
πως «δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Παραγουάη, 
όσο οι αρχές συνεχίζουν να αγνοούν το δικαίωμα 
των αγροτών στη δική τους γη.»

«Η πιο άδικη μοιρασιά γης στον κόσμο, όπου 
ένας μεγάλος γαιοκτήμονας και μια αγρο-
παραγωγική μειοψηφία, κυρίως του εξωτερικού, 
συγκεντρώνει το 90% της γης, όταν το υπόλοιπο 
10% μοιράζεται ανάμεσα σε 280.000 μικρούς και 
μεσαίους παραγωγούς. Κινητοποιούμαστε για να 
ζητήσουμε τη δική μας γη από την κυβέρνηση και 
για να σταματήσουμε τη συγκέντρωσή της στα χέ-
ρια λίγων και εκλεκτών (...). Το αγροτικό μοντέλο 
της Παραγουάης οδήγησε σε έξοδο τους αγρότες 
και τους γηγενείς από τις επαρχίες προς τις πό-
λεις, αυξάνοντας τη φτώχεια και την ανέχεια. Ο 
νόμος καθορίζεται από μια καπιταλιστική αγορά, 
όπου όλα πουλιούνται κι αγοράζονται: οι άνθρω-
ποι, η πατρίδα, η τιμή, η αξιοπρέπεια», είπε η 
Villalba στο πλήθος των διαδηλωτών.

«Επτά μήνες πριν  (ο Mario Abdo Benitez) 
ούτε που οσμίστηκε τις ανάγκες του λαού. Η οι-
κονομική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο: 
εργοστάσια κλείνουν, δουλειές χάνονται, την 
ώρα που ο Mario Abdo Benitez ταξιδεύει στον 
κόσμο, όταν δεν διενεργεί βίαιες εξώσεις. Πρό-
σφατες στατιστικές δείχνουν ότι πάνω από το 
85% της αρόσιμης γης ανήκει στο 2% του πλη-
θυσμού, ενώ η φτώχεια αγγίζει περίπου το 
26,4%, με το 40% των Παραγουανών να απασχο-
λούνται σε αδήλωτη εργασία». 

Ο οικονομικός ερευνητής Gladys Benegas 
είπε στο AFP ότι «πάνω από το 63% των παρα-
γωγών εργάζονται σε έκταση μικρότερη από 10 
εκτάρια γης, αλλά αντιπροσωπεύουν λίγο πε-
ρισσότερο από το 2% της συνολικής καλλιερ-
γούμενης γης. Οι αιτίες που οξύνουν τις ανισό-
τητες είναι η ύπαρξη γενικευμένης ανασφάλει-
ας σε ό,τι αφορά στην ιδιοκτησία γης, αφού πε-
ρίπου το 27% των παραγωγών δεν έχουν δικαι-
ώματα στη γη που καλλιεργούν και ένα 36% ερ-
γάζεται σε παράνομες ιδιοκτησίες».

«Η μόνη ελπίδα για το μέλλον της Παραγουά-
ης είναι  να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος, που 
δε θα είναι μόνο αγροτικό, αλλά θα είναι ένα 
κράτος επίσης για τους εργάτες και τις εργάτρι-
ες, για τους φοιτητές, τις γυναίκες, τον νεαρό-
κοσμο, για τους Παραγουανούς μετανάστες που 
αναγκάστηκαν να φύγουν σε άλλες χώρες, μια 
καινούρια πατρίδα που θα είναι η ελπίδα για 
τους φτωχούς, για τους αποκλεισμένους και για 
όσους προσδοκούν μια κυρίαρχη και δημοκρα-
τική χώρα» τόνισε η Villalba.

Πηγή: telesur

Οι Παραγουανοί αγρότες ζητούν δικαιώματα 
στη γη, μεταρρυθμίσεις και ισότητα
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Χόμπσον
Οι βασικές θέσεις 

που διατύπωσε για 
τον ιμπεριαλισμό στο 
βιβλίο του «Ιμπερια-
λισμός. Μια μελέτη» 
(Χόμπσον, 2013) εί-
ναι οι εξής:

1. Μονοπωλιακός καπιταλισμός: Κατά τον 
Χόμπσον στη δύση του 19ου και στην αυγή 
του 20ου αιώνα ο καπιταλισμός έχει ξεπερά-
σει το ανταγωνιστικό στάδιό του και έχει 
προχωρήσει σε νέα φάση κατά την οποία 
συμβαίνει υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίου. 
Η συγκέντρωση αυτή οδηγεί στη δημιουρ-
γία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τα 
«τραστ» ή «καρτέλ». Να θυμίσουμε βέβαια 
εδώ ότι αυτή η άποψη είχε διατυπωθεί και 
από τον Ένγκελς κι όχι μόνο.

2. Ο Χόμπσον υιοθετεί τη θεωρία της υ-
ποκατανάλωσης, η οποία βέβαια πρωτο-
διατυπώθηκε σε δύο διαφορετικές εκδο-
χές από τον Μάλθους και τον Σισμοντί. 
Σύμφωνα με αυτήν, στον καπιταλισμό υ-
πάρχει μια εγγενής αντίφαση ανάμεσα 
στην παραγωγή και στη διανομή του παρα-
γόμενου πλούτου: Η αύξηση της παραγω-
γής συνοδεύεται από μείωση του εισοδή-
ματος των εργαζομένων. Αυτό έχει αποτέ-
λεσμα τη μείωση της κατανάλωσης η ο-
ποία οδηγεί αναπόδραστα σε επαναλαμ-
βανόμενες καπιταλιστικές κρίσεις.

3. Εξαγωγές κεφαλαίων: Η υποκατανά-
λωση έχει συνέπεια την ελάττωση των ε-
πενδυτικών σφαιρών. Η καπιταλιστική πα-
ραγωγή έχει ένα αυξανόμενο πλεόνασμα 
κεφαλαίου, λόγω της αποσπώμενης υπε-
ραξίας, το οποίο όμως δεν μπορεί να ε-
πενδυθεί με κερδοφόρο τρόπο, δηλαδή το 

πλεόνασμα κεφαλαίου παύει να μπορεί να 
λειτουργεί σαν αυτοαξιοποιούμενη αξία. 
Εδώ συνεισφέρει αρνητικά και η μονοπω-
λιακή δομή του καπιταλισμού.

4. Η πολιτική του ιμπεριαλισμού είναι 
πλέον η μοναδική επιλογή που έχουν τα α-
νεπτυγμένα κράτη ώστε να ξεπεράσουν το 
εμπόδιο της υποκατανάλωσης. Με άλλα 
λόγια, ο ιμπεριαλισμός είναι ο μοναδικός 
τρόπος για την αξιοποίηση του κεφαλαίου.

5. Ο Χόμπσον προχωρώντας την ανάλυσή 
του υιοθετεί τον όρο του «παρασιτικού ει-
σοδηματία», ο οποίος είχε διατυπωθεί από 
τον Προυντόν. Αυτός το μόνο που κάνει εί-
ναι να μετατρέπει το χρηματικό κεφάλαιο 
που διαθέτει σε χρεόγραφα και να ζει «πα-
ρασιτικά» από τους τόκους που εισπράττει. 

Η ιδέα αυτή του Χόμπσον συναντάται 
στα έργα του Μπουχάριν και του Λένιν, 
όπου λένε ότι τα ανεπτυγμένα καπιταλιστι-
κά κράτη μετατρέπονται σε κάποια φάση 
σε κράτη-εισοδηματίες που πλουτίζουν 
εκμεταλλευόμενα το δημόσιο χρέος των 
υπανάπτυκτων-φτωχών κρατών.

Παρενθετικά θα θυμηθούμε επιγραμμα-
τικά τις απόψεις των δύο που εισήγαγαν στη 
συζήτηση τη θεωρία της υποκατανάλωσης:

Μάλθους
Οι καπιταλιστές 

κάνουν υπεραποτα-
μίευση με σκοπό τη 
διευρυμένη αναπα-
ραγωγή του κεφα-
λαίου τους. Οι όλο 
μεγαλύτερες επεν-
δυμένες αποταμιεύσεις αυξάνουν διαρ-
κώς το παραγόμενο προϊόν. Η κοινωνική 
δυνατότητα κατανάλωσης δεν αυξάνεται 

όμως στον ίδιο βαθμό, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει πρόβλημα διάθεσης του προϊό-
ντος. Η λύση της αντίφασης δίνεται κατά 
τον Μάλθους αν αυξηθεί η κατανάλωση 
των μη παραγωγικών τάξεων. Σε αυτές 
περιλαμβάνει τους γαιοκτήμονες, τους α-
ριστοκράτες, τους δημόσιους υπαλλή-
λους, τους κληρικούς κλπ.

Σισμοντί
Η αυξανόμενη 

παραγωγικότητα της 
εργασίας αυξάνει 
και το προϊόν που 
παράγεται. Με δε-
δομένο όμως ότι οι 
μισθοί μένουν συνέ-
χεια χαμηλοί, προκαλείται αδυναμία κα-
τανάλωσης του προϊόντος που διαρκώς 
μεγαλώνει. Αυτό από οικονομική άποψη 
οδηγεί σε καπιταλιστική κρίση.

Ο Σισμοντί πίστευε ότι καθώς ο κα-
πιταλισμός, εισάγοντας τεχνολογικές 
καινοτομίες, αντικαθιστά συνέχεια ερ-
γαζόμενους με μηχανές, θα οδηγηθεί 
σε ένα στάδιο όπου η διατήρησή του θα 
είναι αδύνατη.

Οι Ναρόντνικοι στη Ρωσία και οι «ορ-
θόδοξοι Μαρξιστές» στη Γερμανία, αφό-
του είχαν πεθάνει ο Μαρξ και ο Ένγκελς, 
αποδέχονταν μια υποκαταναλωτική θε-
ωρία πάνω στην ανάλυση του Σισμοντί. 
Θεωρούσαν ότι στον καπιταλισμό η πα-
ραγωγή θα αυξάνει πάντοτε πιο γρήγορα 
από την κατανάλωση, με συνέπεια τις 
καπιταλιστικές κρίσεις. Σύμφωνα με την 
ανάλυσή τους, ανακούφιση από τις κρί-
σεις μπορούσε να δώσει η ύπαρξη των 
λεγόμενων «τρίτων προσώπων».

Σημειώσεις για τον Ιμπεριαλισμό

Οι Κλασικές Μαρξιστικές Θεωρίες
γράφει ο Γρηγόρης Πανταζόπουλος

Οι περισσότερες κλασικές αναλύσεις μαρξιστών θεωρητικών για τον ιμπεριαλισμό διατυπώθηκαν 
κατά τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Χρονολογικά γράφτηκαν ως εξής: Χίλφερντιγκ 1909, 

Λούξεμπουργκ 1912, Μπουχάριν 1915, Λένιν 1916. Απ’ ό,τι φάνηκε ιστορικά, οι αναλύσεις των πιο 
πάνω σπουδαίων μαρξιστών ερευνητών επηρεάστηκαν από τις δημοσιεύσεις ενός συγγραφέα και 

δημοσιογράφου, ο οποίος δεν ήταν μαρξιστής, του J. A. Hobson.  
Ο Χόμπσον ήταν αυτός που πρώτος εισήγαγε στη δημόσια συζήτηση τον όρο «ιμπεριαλισμός».
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Χίλφερντιγκ
Στο βιβλίο του 

«Χρηματιστικό κε-
φάλαιο» (Χίλφερ-
ντιγκ, 1982) εισήγα-
γε την ιδέα ενός «τε-
λευταίου σταδίου» 
του καπιταλισμού, ο 
οποίος έχει τα χαρακτηριστικά:

1. Τα ατομικά κεφάλαια σταδιακά ενώ-
νονται και σχηματίζουν μεγάλους επιχει-
ρηματικούς ομίλους, όπου ο καθένας 
στον τομέα που δραστηριοποιείται γίνε-
ται μονοπώλιο. Η ύπαρξη μονοπωλίου σε 
έναν κλάδο καταργεί αντικειμενικά τον 
κεφαλαιακό ανταγωνισμό.

2. Το τραπεζικό κεφάλαιο συμπλέκε-
ται με το βιομηχανικό και δημιουργεί-
ται μια νέα θεμελιώδης μορφή κεφα-
λαίου που την ονομάζει «χρηματιστικό 
κεφάλαιο».

3. Το κράτος, συμπυκνώνοντας την τα-
ξική κυριαρχία του κεφαλαίου σε οικο-
νομικό, πολιτικό και ιδεολογικό επίπε-
δο, υπάγεται στα μονοπώλια του συγκε-
κριμένου κοινωνικού σχηματισμού και 
στο χρηματιστικό κεφάλαιο.

4. Η τάση του κάθε μονοπωλίου για ε-
δαφική επέκταση πέρα από τα σύνορα 
του συγκεκριμένου εθνικού κράτους, ο-
δηγεί το κράτος σε επιθετική επεκτατι-
κή πολιτική. Στόχος του χρηματιστικού 
κεφαλαίου μέσα από την επεκτατική πο-
λιτική είναι να δημιουργήσει το κράτος 
μια μεγάλη οικονομική περιοχή, προστα-
τευμένη από τον ξένο ανταγωνισμό, ώστε 
να την εκμεταλλεύονται μόνο τα εθνικά 
μονοπώλια. Άμεση συνέπεια αυτής της 
πολιτικής είναι η εμφάνιση πολέμων και 
αποικιοκρατίας.

Η ιδέα του Χίλφερντιγκ για το «τελευ-
ταίο μονοπωλιακό» στάδιο του καπιταλι-
σμού υιοθετήθηκε από τον Μπουχάριν, 
τον Λένιν, τον Κάουτσκι κ.ά., παρά τις με-
ταξύ τους διαμάχες σε σχέση με την προ-
σέγγιση του καθενός στο θέμα του ιμπε-
ριαλισμού.

Οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο που 
το θεωρητικό υπόβαθρο του μονοπωλι-
ακού καπιταλισμού κυριάρχησε για δε-
καετίες στις αναλύσεις των περισσότε-
ρων μαρξιστικών ρευμάτων. Αυτό ήταν ε-
ντονότερο στις επεξεργασίες του λεγό-
μενου «σοβιετικού μαρξισμού».

Ρόζα Λούξεμπουργκ - Μπουχάριν
Στο βιβλίο της «Η συσσώρευση του 

κεφαλαίου» (Λούξεμπουργκ, 2011, Λού-
ξεμπουργκ, 1975) και όχι μόνο, η Λούξε-
μπουργκ διατύπωσε την άποψη ότι ο ι-

μπεριαλισμός είναι κατά βάση ο ανταγω-
νισμός των ανεπτυγμένων καπιταλιστι-
κών κρατών σε εκείνες τις περιοχές του 
πλανήτη που δεν αναπτύχθηκαν καπιτα-
λιστικά και επιπλέον δεν έχουν ακόμη 
κατακτηθεί.

Η Λούξεμπουργκ σε όλα τα έργα της α-
νέλυσε τον καπιταλισμό στη βάση της υ-
ποκαταναλωτικής θεωρίας. Πίστευε ότι 
σε κάθε ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κρά-
τος υπάρχει μια περίσσεια υπεραξίας η 
οποία δεν μπορεί να καταναλωθεί ούτε 
από τους καπιταλιστές ούτε από τους ερ-
γαζόμενους. Αυτή τη γνωστή αντίφαση 
της υποκαταναλωτικής θεωρίας την έλυ-
νε θεωρώντας ότι οι μη καπιταλιστικές 
περιοχές του πλανήτη αποτελούν τα 
«τρίτα πρόσωπα- καταναλωτές» όπου 
μπορεί να απορροφηθεί το πλεόνασμα υ-
περαξίας.

Η Λούξεμπουργκ, καθώς και ο Μπου-
χάριν στο έργο του «Ιμπεριαλισμός και 
παγκόσμια οικονομία» (Μπουχάριν, 
2004), αναλύουν τον καπιταλιστικό τρό-
πο παραγωγής (ΚΤΠ) σαν να είναι μια ε-
νοποιημένη παγκόσμια δομή. Θεωρούν 
ότι στην περίοδο του ιμπεριαλισμού, η 
διευρυμένη αναπαραγωγή του ΚΤΠ μπο-
ρεί να πραγματοποιείται μόνο σε παγκό-
σμιο επίπεδο και όχι εντός του κάθε κα-
πιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού.

Προχωρώντας την ανάλυσή του, ο 
Μπουχάριν βλέπει τον ιμπεριαλισμό σαν 
την πολιτική του χρηματιστικού κεφαλαί-
ου. Στο σύγχρονο καπιταλισμό συμπλέ-
κονται με αυτόν τον τρόπο η πολιτική και 
η ιδεολογία του ιμπεριαλισμού.

Άμεση απόρροια είναι πως οι καπιτα-
λιστικές σχέσεις μπορούν να αναπαρά-
γονται μόνο στο επίπεδο της παγκόσμι-
ας οικονομίας. Αυτό σημαίνει πως για 
τον Μπουχάριν οι επεξεργασίες του 
Μαρξ για τον ΚΤΠ αφορούν το σύνολο 
της παγκόσμιας οικονομίας κι όχι κάθε 
ξεχωριστή καπιταλιστική οικονομία. Α-
ντίστοιχα και η Λούξεμπουργκ θεωρού-
σε ότι καμία εθνική οικονομία δεν είναι 
αυτοτελής αλλά πρόκειται για ένα μέρος 
της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις αναλύσεις της η Λούξεμπουργκ 
μιλάει για εσωτερική και εξωτερική αγο-
ρά. Για το κεφάλαιο εννοεί σαν εξωτερι-
κή αγορά τις μη καπιταλιστικές περιοχές 

που απορροφούν καπιταλιστικά προϊό-
ντα. Η εξωτερική αγορά είναι που προ-
μηθεύει στο κεφάλαιο εργατική δύναμη 
και διάφορα μέσα παραγωγής, πρώτες 
ύλες κ.λπ..

Ο Μπουχάριν, στη συνέχεια, υποστη-
ρίζει ότι, όπως μια καπιταλιστική επιχεί-
ρηση είναι ένα τμήμα της αντίστοιχης ε-
θνικής οικονομίας, έτσι και μια εθνική 
οικονομία υπάρχει και αναπαράγεται στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας. Έτσι, οδηγείται 
στο συμπέρασμα ότι δημιουργείται ένας 
παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας. Σε 
αυτό το παγκόσμιο επίπεδο εκδηλώνεται 
η αντίθεση και η πάλη ανάμεσα στην πα-
γκόσμια αστική τάξη και στο παγκόσμιο 
προλεταριάτο. Η επόμενη διαπίστωση 
του Μπουχάριν είναι η αντίφαση ανάμε-
σα στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυ-
νάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη 
μία, και στην εθνική οργάνωση της πα-
ραγωγής κάθε καπιταλιστικής οικονομί-
ας, από την άλλη.

Ο Μπουχάριν, υιοθετώντας τις από-
ψεις του Χίλφερντιγκ για τα μονοπώλια 
και την κυριαρχία τους, τις ενσωματώνει 
στη θέση του για τον παγκόσμιο καπιτα-
λισμό και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι 
το μονοπωλιακό κεφάλαιο συγχωνεύεται 
με το κράτος όπου ανήκει και με αυτόν 
τον τρόπο προκύπτει το κρατικομονοπω-
λιακό τραστ.

Η θεωρία που θέλει τον καπιταλισμό 
να είναι μία παγκόσμια ενοποιημένη κοι-
νωνική και οικονομική δομή, δηλαδή η 
θεωρία του «παγκόσμιου καπιταλι-
σμού», αναπαράγεται και κυριαρχεί στο 
εσωτερικό του επαναστατικού μαρξι-
σμού κατά τη δεκαετία 1910-1920.

Το 1925 εκδόθηκε στη Γερμανία το βι-
βλίο του Μπουχάριν «Ο ιμπεριαλισμός 
και η συσσώρευση του κεφαλαίου». Σε 
αυτό ο Μπουχάριν απαντά στο βιβλίο της 
Λούξεμπουργκ «Η συσσώρευση του κε-
φαλαίου» και συνολικά ασκεί κριτική στη 
θεωρία της υποκατανάλωσης, η οποία 
είχε ενσωματωθεί στις μέχρι τότε μαρξι-
στικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού 
(Μπουχάριν, 1992). Η κριτική του Μπου-
χάριν ασκείται από μαρξιστικές θέσεις 
και λέει ότι η παγκόσμια οικονομία δεν 
αποτελεί ενιαίο σύνολο, ανασκευάζοντας 
τη θέση που είχε διατυπώσει το 1915 στο 
προηγούμενο βιβλίο του. Επίσης, δείχνει 
ότι η διεθνοποίηση του κεφαλαίου δεν 
είναι αποτέλεσμα έλλειψης επενδυτικών 
ευκαιριών στις καπιταλιστικές χώρες, 
αλλά αντίθετα προϊόν ανταγωνισμού των 
ατομικών κεφαλαίων στο κυνήγι μεγαλύ-
τερου κέρδους. Έτσι, για τον Μπουχάριν, 
η επιδίωξη μεγαλύτερου κέρδους είναι 
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η αιτία ανάπτυξης του διεθνούς εμπορί-
ου και κατ’ επέκταση και των εξαγωγών 
κεφαλαίου. Εγκαταλείπει, έτσι, τη θεω-
ρία της υποκατανάλωσης ως αιτία της ε-
ξαγωγής κεφαλαίων. Από την άλλη, α-
πορρίπτει τη θέση ότι ο καπιταλισμός θα 
οδηγηθεί από μόνος του σε κατάρρευση 
λόγω των εσωτερικών αντιφάσεών του. 
Υποβάλλει σε κριτική τη θέση του επα-
ναστατικού κινήματος της εποχής, ότι οι 
πραγματικοί μισθοί στον καπιταλισμό 
δεν αυξάνονται ποτέ πάνω από το όριο 
που επιβάλλει η φυσική αναπαραγωγή 
των εργατών. Αντίθετα, πιστεύει ότι οι μι-
σθοί μπορούν να αυξάνονται διαρκώς, 
λόγω της ταξικής πάλης, αρκεί να μην ε-
μποδίζεται η διευρυμένη αναπαραγωγή 
των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας.

Τουγκάν-Μπαρανόφσκι
Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα, ο Ρώσος μαρξιστής Τουγκάν-
Μπα ρανόφσκι αντέκρουσε στο σύνολό 
της την θεωρία της υποκατανάλωσης 
δείχνοντας ότι αυτή η προσέγγιση είναι 
σε αντίθεση με το μαρξικό έργο. Ο Μαρξ 
άλλωστε έχει δείξει στον δεύτερο τόμο 
του Κεφαλαίου, μέσα από τα αναπαρα-
γωγικά σχήματα, ότι είναι δυνατή η διευ-
ρυμένη αναπαραγωγή μιας καπιταλιστι-
κής οικονομίας χωρίς την ύπαρξη των 
λεγόμενων «τρίτων προσώπων». Επίσης 
ο Τουγκάν-Μπαρανόφσκι έδειξε ότι η 
ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας 
και των κερδών μιας καπιταλιστικής οι-
κονομίας σε σχέση με τους πραγματι-
κούς μισθούς, οδηγεί σε αναδιάρθρωση 
την εσωτερική αγορά, αυξάνοντας τη ζή-
τηση μέσων παραγωγής και καταναλωτι-
κών εμπορευμάτων. Σαν αποτέλεσμα δεν 
υφίσταται ζήτημα υστέρησης της εσωτε-
ρικής ζήτησης και επομένως δεν υπάρ-
χει ανάγκη «εξωτερικής αγοράς» ή «τρί-
των προσώπων», ούτε ο καπιταλισμός ο-
δηγείται σε διαρκή κρίση.

Ο Λένιν στο «Ο ιμπεριαλισμός 
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού»

Στον πρόλογο της μπροσούρας του ο 
Λένιν γράφει στα 1917: «Την μπροσούρα 
αυτή που υποβάλλεται στην κρίση του α-
ναγνώστη, την έγραψα στη Ζυρίχη την ά-
νοιξη του 1916. Με τις συνθήκες δου-
λειάς που επικρατούσαν εκεί έπρεπε, 
φυσικά, να υποφέρω από κάποια έλλει-
ψη γαλλικής και αγγλικής φιλολογίας και 
πολύ μεγάλη έλλειψη ρωσικής φιλολογί-
ας. Παρ’ όλα αυτά όμως, χρησιμοποίησα 
το κυριότερο αγγλικό έργο για τον ιμπε-
ριαλισμό, το βιβλίο του Τζ. Χόμπσον, με 

την προσοχή που, κατά τη γνώμη μου, α-
ξίζει αυτό το έργο.» (Λένιν, 2009). Χρη-
σιμοποιώντας ο Λένιν τις αστικές στατι-
στικές που είχε στη διάθεσή του, παρου-
σιάζει την εικόνα της παγκόσμιας καπι-
ταλιστικής οικονομίας στις παραμονές 
του Πρώτου Παγκόσμιου ιμπεριαλιστι-
κού πολέμου. Τεκμηριώνει τη θέση ότι 
αυτός ο πόλεμος ήταν κι από τις δύο 
πλευρές ιμπεριαλιστικός για το μοίρα-
σμα του κόσμου (αποικιών, σφαιρών ε-
πιρροής).

Η ανάλυση ξεκινάει με την παράθεση 
στατιστικών στοιχείων για τη συγκέ-
ντρωση της παραγωγής και τα μονοπώ-
λια. «Η τεράστια ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας και η εξαιρετικά γοργή διαδικασία 
συγκέντρωσης της παραγωγής σε όλο 
και μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι μια 
από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες 
του καπιταλισμού». (ό.π., σελ. 18) Ο Λέ-
νιν, και όχι μόνο, θεωρεί ότι ο πρώτος 
ανταγωνιστικός καπιταλισμός έχει πα-
ραχωρήσει τη θέση του σε μια νέα μορ-
φή, στον μονοπωλιακό καπιταλισμό που 
είναι ο ιμπεριαλισμός. Σε αυτή τη μορ-
φή καπιταλισμού καταργείται ο κεφα-
λαιακός ανταγωνισμός λόγω της δημι-
ουργίας των μονοπωλίων. «Για την Ευ-
ρώπη μπορεί να καθορίσει κανείς με 
αρκετή ακρίβεια το χρόνο της οριστικής 
αντικατάστασης του παλιού καπιταλι-
σμού από τον καινούργιο: είναι ακριβώς 
οι αρχές του 20ου αιώνα». (ό.π., σελ. 24). 
Συνοψίζοντας την ανάλυσή του, μας 
λέει. «Έτσι τα βασικά συμπεράσματα 
της ιστορίας των μονοπωλίων είναι: 1) 
1860-1870 και 1870-1880- ανώτερη 
βαθμίδα ανάπτυξης του ελεύθερου συ-
ναγωνισμού. Τα μονοπώλια δεν είναι 
παρά έμβρυα που μόλις διακρίνονται. 2) 
Ύστερα από την κρίση του 1873- μακρό-
χρονη περίοδος ανάπτυξης των καρτέλ, 
που αποτελούν όμως ακόμη εξαίρεση. 
Δεν είναι ακόμη σταθερά. Αποτελούν α-
κόμη παροδικό φαινόμενο. 3) Η άνοδος 

στα τέλη του 19ου και η κρίση του 1900-
1903: τα καρτέλ γίνονται μια από τις βά-
σεις όλης της οικονομικής ζωής. Ο κα-
πιταλισμός μετατράπηκε σε ιμπεριαλι-
σμό». (ό.π., σελ. 25).

Έτσι λοιπόν, στις αρχές του 20ου αιώ-
να παύει να υπάρχει ελεύθερος καπιτα-
λιστικός συναγωνισμός, μετατρεπόμε-
νος σε μονοπώλια. Αυτό, βέβαια, προ-
καλεί αλματώδη πρόοδο στην κοινωνι-
κοποίηση της παραγωγής. Τα μονοπώ-
λια οξύνουν το χάος της καπιταλιστικής 
παραγωγής, μεγαλώνουν την αναντι-
στοιχία γεωργίας -βιομηχανίας, φέρνο-
ντας έτσι πιο γρήγορα καπιταλιστικές 
κρίσεις. Από την άλλη συμφύεται το βι-
ομηχανικό με το τραπεζικό κεφάλαιο 
δημιουργώντας το λεγόμενο χρηματιστι-
κό κεφάλαιο. «Τα χρηματιστικό κεφά-
λαιο, που είναι συγκεντρωμένο σε λίγα 
χέρια και ασκεί πραγματικό μονοπώλιο, 
βγάζει τεράστια και διαρκώς αυξανόμε-
να κέρδη από την ίδρυση εταιρειών, από 
την έκδοση χρεογράφων, από κρατικά 
δάνεια κ.λπ..» (ό.π., σελ. 63).

Η εξαγωγή κεφαλαίου στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, η αναζήτηση νέων αγο-
ρών, το κυνήγι φτηνών εργατικών χε-
ριών, φτηνών πρώτων υλών και γης, η 
όσο το δυνατόν εκμετάλλευση από την 
πλευρά του κεφαλαίου αποκτούν τερά-
στιες διαστάσεις σε συνθήκες ιμπερια-
λισμού. Ο Λένιν αποκαλύπτει κάθε αντι-
δραστική προσπάθεια μικροαστικού ρε-
φορμισμού και εξωραϊσμού της ιμπερι-
αλιστικής ωμότητας.

Στο ζήτημα της εξαγωγής του κεφα-
λαίου από μία χώρα σε άλλη, ο Λένιν 
φαίνεται να ενστερνίζεται τη θεωρία της 
υποκατανάλωσης: «Για τον παλιό καπι-
ταλισμό, που κυριαρχούσε απόλυτα ο ε-
λεύθερος συναγωνισμός, χαρακτηριστι-
κή ήταν η εξαγωγή εμπορευμάτων. Για 
το νεότατο καπιταλισμό, όπου κυριαρ-
χούν τα μονοπώλια, έγινε χαρακτηριστι-
κή η εξαγωγή κεφαλαίου. […] Η αύξηση 
των ανταλλαγών τόσο μέσα στη χώρα 
όσο και σε διεθνή ιδιαίτερα κλίμακα, εί-
ναι το χαρακτηριστικό διακριτικό γνώρι-
σμα του καπιταλισμού. Η ανισομετρία 
και ο αλματικός χαρακτήρας της ανά-
πτυξης των διαφόρων επιχειρήσεων, 
των διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας, 
των διαφόρων χωρών είναι αναπόφευ-
κτα στις συνθήκες του καπιταλισμού. 
[…] Είναι αυτονόητο πως, αν ο καπιταλι-
σμός μπορούσε ν’ αναπτύξει τη γεωρ-
γία, που τώρα μένει παντού φοβερά 
πίσω από τη βιομηχανία, αν μπορούσε 
ν’ ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο των μα-
ζών του πληθυσμού, που παντού, παρά 
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την ιλιγγιώδη τεχνική πρόοδο, μένει μι-
σοπεινασμένος και εξαθλιωμένος, τότε 
δε θα μπορούσε ούτε λόγος να γίνει για 
περίσσευμα κεφαλαίου. Και το «επιχεί-
ρημα» αυτό προβάλλεται ακατάπαυστα 
από τους μικροαστούς κριτικούς του 
καπιταλισμού. Τότε όμως ο καπιταλι-
σμός δε θα ήταν καπιταλισμός […] το 
περίσσευμα του κεφαλαίου δε θα χρη-
σιμεύει για το ανέβασμα του βιοτικού ε-
πιπέδου των μαζών σε μια δοσμένη 
χώρα, γιατί αυτό θα μείωνε τα κέρδη 
των καπιταλιστών, μα για το ανέβασμα 
των κερδών με την εξαγωγή κεφαλαίου 
στο εξωτερικό, στις καθυστερημένες 
χώρες. Σ’ αυτές τις καθυστερημένες 
χώρες, το κέρδος είναι συνήθως σχετι-
κά μεγάλο, γιατί έχουν λίγα κεφάλαια, η 
τιμή της γης δεν είναι μεγάλη, ο μισθός 
εργασίας είναι χαμηλός και οι πρώτες 
ύλες φτηνές. Η δυνατότητα εξαγωγής 
κεφαλαίου δημιουργείται από το γεγο-
νός ότι μια σειρά καθυστερημένες χώ-
ρες έχουν πια τραβηχτεί στην τροχιά του 
παγκόσμιου καπιταλισμού. […] Η ανά-
γκη της εξαγωγής κεφαλαίου δημιουρ-
γείται από το γεγονός ότι σε μερικές χώ-
ρες ο καπιταλισμός έχει «παραωριμά-
σει» και για το κεφάλαιο δεν υπάρχει 
(στις συνθήκες της ανεξέλικτης γεωρ-
γίας και της εξαθλίωσης των μαζών), 
πεδίο για «επικερδή» τοποθέτηση.» 
(ό.π., σελ. 72-74).

Ο Λένιν πιστεύει ότι η εξαγωγή κεφα-
λαίου σε μια αναπτυσσόμενη χώρα επι-
ταχύνει την ανάπτυξη του καπιταλισμού 
ενώ από την άλλη στη χώρα εξαγωγής 
κεφαλαίου μπορεί να επέλθει οικονομι-
κή στασιμότητα. Όμως, για τις χώρες που 
εξάγουν κεφάλαια, σχεδόν πάντα δημι-
ουργούνται οφέλη, τα οποία οφέλη απο-
καλύπτουν το χαρακτήρα του χρηματιστι-
κού κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Σε 
σχέση με το μοίρασμα του κόσμου ανά-
μεσα στα μονοπώλια μας λέει: «Οι μονο-
πωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, τα 
καρτέλ, τα συνδικάτα, τα τραστ, μοιρά-
ζουν μεταξύ τους, πριν απ’ όλα, την εσω-
τερική αγορά, κατακτώντας περισσότερο 
ή λιγότερο ολοκληρωμένα την παραγωγή 
της συγκεκριμένης χώρας. Στις συνθή-
κες όμως του καπιταλισμού, η εσωτερι-
κή αγορά συνδέεται αναπόφευκτα με την 
εξωτερική. Ο καπιταλισμός από καιρό 
έχει δημιουργήσει την παγκόσμια αγο-
ρά.» (ό.π., σελ. 79).

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις α-
νάμεσα στους διάφορους καπιταλιστές 
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν συνε-
χώς μορφές και εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες, έχουν όμως συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, το οποίο είναι βαθιά ταξι-
κό και έχει άξονα το κέρδος.

Απόρροια του ιμπεριαλισμού είναι και 
η εξάρτηση πολλών χωρών από τις ι-
μπεριαλιστικές: «Χαρακτηριστικές γι’ 
αυτή την εποχή δεν είναι μόνο οι δύο 
βασικές ομάδες χωρών: οι χώρες που 
κατέχουν αποικίες και αποικιακές χώ-
ρες, αλλά και οι ποικίλες μορφές των ε-
ξαρτημένων χωρών, που πολιτικά, τυπι-
κά είναι ανεξάρτητες, στην πράξη όμως 
είναι μπλεγμένες στα δίχτυα της χρημα-
τιστικής και διπλωματικής εξάρτησης.» 
(ό.π., σελ. 99).

Στο σημείο όμως αυτό της μπροσού-
ρας ο Λένιν, διατυπώνοντας αντιφατική 
θέση σε σχέση με την προηγούμενη, 
μας λέει: «Ο ελεύθερος συναγωνισμός 
είναι βασική ιδιότητα του καπιταλισμού 
και της εμπορευματικής παραγωγής γε-
νικά. Το μονοπώλιο είναι η άμεση αντί-
θεση του ελεύθερου συναγωνισμού….. 
Ταυτόχρονα, τα μονοπώλια, ξεπηδώντας 
από τον ελεύθερο συναγωνισμό, δεν τον 
καταργούν, μα υπάρχουν πάνω σ’ αυτόν 
και δίπλα σ’ αυτόν, γεννώντας έτσι μια 
σειρά εξαιρετικά οξείες και βίαιες αντι-
θέσεις, προστριβές, συγκρούσεις. Το 
μονοπώλιο είναι πέρασμα από τον καπι-
ταλισμό σ’ ένα ανώτερο στάδιο.» (ό.π., 
σελ. 102-103).

«Ο ιμπεριαλισμός είναι το μονοπω-
λιακό στάδιο του καπιταλισμού» (ό.π., 
σελ. 103), με βασικά γνωρίσματα τη συ-
γκέντρωση και συγκεντροποίηση που 
οδηγεί σε μονοπώλια, τη δημιουργία 
του χρηματιστικού κεφαλαίου, την εξα-
γωγή κεφαλαίων, τις διεθνείς μονοπω-
λιακές ενώσεις που μοιράζουν τη γη α-
νάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστι-
κές δυνάμεις.

Ο Λένιν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
ο καπιταλισμός στο ιμπεριαλιστικό στά-
διό του τείνει στη στασιμότητα και στο 
σάπισμα. «και το καπιταλιστικό μονοπώ-
λιο, όπως και κάθε μονοπώλιο, γεννάει 
αναπόφευκτα την τάση προς τη στασιμό-
τητα και το σάπισμα» (ό.π., σελ. 115), αι-
τιολογώντας τη θέση αυτή με το σκεπτι-
κό ότι οι μονοπωλιακές τιμές εξαλεί-
φουν μέχρι ένα σημείο τα κίνητρα για τε-
χνική πρόοδο. Στη συνέχεια της μπρο-
σούρας, ο Λένιν σχετικοποιεί τη θέση για 
το σάπισμα του καπιταλισμού, λέγοντας 
πως τα μονοπώλια αποτελούν μεμονω-
μένες περιπτώσεις που δεν διαρκούν για 
πάντα. Ο ανταγωνισμός, ως βάση του κα-
πιταλισμού, οδηγεί αναπόφευκτα στην 
τεχνική πρόοδο. Πάνω σε αυτήν τη δια-
τύπωση, διαπιστώνει τον παραλογισμό 
της θεωρίας του υπεριμπεριαλισμού. 

Εδώ ο Λένιν μιλάει για τα κράτη τοκογλύ-
φους: «Ο κόσμος χωρίστηκε σε μια χού-
φτα κράτη-τοκο γλύφους και σε μια τερά-
στια πλειοψηφία κράτη-οφειλέτες.» 
(ό.π., σελ. 117) και πιο κάτω «το κράτος-
εισοδηματίας είναι το κράτος του παρα-
σιτικού καπιταλισμού, του καπιταλισμού 
που σαπίζει.» (ό.π., σελ. 118). Αποδυνα-
μώνοντας ακόμη περισσότερο την έννοια 
του μονοπωλίου, παρότι η αστική τάξη 
«ζει όλο και περισσότερο από την εξα-
γωγή κεφαλαίου και το κόψιμο κουπο-
νιών» (ό.π., σελ. 145), λέει «Θα ήταν λά-
θος να νομίζει κανείς ότι αυτή η τάση 
προς το σάπισμα αποκλείει τη γρήγορη 
ανάπτυξη του καπιταλισμού» (ό.π., σελ. 
145). Επομένως, ο καπιταλισμός δεν ε-
μποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων και την τεχνική πρόοδο. Δεν 
μπορεί έτσι να καταρρεύσει από μόνος 
του. Εντέλει, όμως, «Απ’ όσα είπαμε πιο 
πάνω για την οικονομική ουσία του ιμπε-
ριαλισμού βγαίνει το ότι πρέπει να τον 
χαρακτηρίσουμε σαν μεταβατικό ή, πιο 
σωστά, σαν καπιταλισμό που πεθαίνει». 
(ό.π., σελ. 147).

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, φαίνε-
ται ότι στο πλαίσιο ανάλυσης της μπρο-
σούρας του, ο Λένιν υιοθετεί τη θεωρία 
της υποκατανάλωσης. Εντούτοις, αντιπα-
ρατιθέμενος στους Ναρόντνικους, που 
ήταν τότε το βασικό ρεύμα της ρωσικής 
αριστεράς, αναδιατυπώνει τις θέσεις του 
και απορρίπτει τη θεωρία της υποκατα-
νάλωσης. Ισχυρίζεται ότι σε μια καπιτα-
λιστική οικονομία δεν μπορεί να τίθεται 
ζήτημα μεγέθους εσωτερικής αγοράς, 
άρα και ζήτησης, αφού η εσωτερική α-
γορά προκύπτει από το επίπεδο της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης. Άρα είναι απο-
τέλεσμα και όχι προϋπόθεση της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης, όπως αποφαίνε-
ται η υποκαταναλωτική θεωρία. Αυτό το 
τεκμηριώνει ισχυριζόμενος ότι κατά τη 
διαδικασία διευρυμένης αναπαραγωγής 
σε μια καπιταλιστική οικονομία, αυξάνει 
η ζήτηση για μέσα παραγωγής και επί 
πλέον γίνεται σταδιακή μετατροπή των 
μέσων συντήρησης των λαϊκών μαζών σε 
εμπορεύματα. Αυτό είναι συνέπεια της 
μετατροπής της προκαπιταλιστικής οι-
κονομίας σε καπιταλιστική. Οι θέσεις 
αυτές του Λένιν βρίσκονται διατυπωμέ-
νες στους τρεις πρώτους τόμους των Α-
πάντων του (Λένιν, 1985).

Ο Λένιν, στηριζόμενος στη μαρξιστική 
θεωρία για το κράτος και τις εξουσιαστι-
κές δομές του, έρχεται σε οριστική ρήξη 
με τη θεωρία του «παγκόσμιου καπιτα-
λισμού», διατυπώνοντας τη δική του θε-
ωρία της «παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής 
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αλυσίδας». Το εξωτερικό εμπόριο, η πα-
γκόσμια αγορά και η εξαγωγή κεφαλαί-
ων οδηγούν στη διεθνοποίηση του καπι-
ταλισμού και στη δημιουργία καρτέλ, 
τραστ με διεθνή δράση. Αυτή η διαδικα-
σία φέρνει σε αλληλοσυσχέτιση και δια-
πλοκή τους ξεχωριστούς καπιταλιστι-
κούς κοινωνικούς σχηματισμούς, μέσα 
από άνισες ανταλλαγές και σχέσεις, δη-
μιουργώντας μια συνεκτική παγκόσμια ι-
μπεριαλιστική αλυσίδα. Η ιμπεριαλιστι-
κή αλυσίδα όμως δεν αποτελεί μια πα-
γκόσμια ενιαία δομή. Αντίθετα το κάθε ε-
θνικό- κράτος αναπτύσσεται με τον δικό 
του καπιταλιστικό τρόπο, που συνδέεται 
άμεσα με το αποτέλεσμα της ταξικής πά-
λης στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια όλα 
τα εθνικά κράτη συνδέονται μεταξύ τους. 
Άμεσο συμπέρασμα του Λένιν από αυτήν 
τη θέση είναι ο νόμος της ανισόμετρης 
ανάπτυξης κάθε καπιταλιστικού κρίκου 
της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας. Όπου, 
φυσικά, ο Λένιν στη θέση κάθε καπιταλι-
στικού κρίκου δεν τοποθετεί την αντί-
στοιχη εθνική οικονομία, αλλά αντίθετα 
το αντίστοιχο καπιταλιστικό κράτος, α-
πορρίπτοντας κατηγορηματικά τη θέση 
της «παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονο-
μίας». Στη συνέχεια, ο Λένιν απορρίπτει 
τη θέση ότι ο καπιταλισμός θα ανατραπεί 
λόγω αδυναμίας αναπαραγωγής του σε 
παγκόσμια κλίμακα και λόγω «ωρίμαν-
σης» ή «σαπίσματος». Αντίθετα, πιστεύ-
ει ότι η σοσιαλιστική επανάσταση θα εκ-
δηλωθεί στη χώρα που αποτελεί τον α-
δύναμο κρίκο της ιμπεριαλιστικής αλυ-
σίδας. Στη χώρα δηλαδή εκείνη που η τα-
ξική πάλη στο εσωτερικό της, σε συνδυ-
ασμό με τις διεθνείς αντιθέσεις, οδηγεί 
τη σύγκρουση κεφαλαίου- εργασίας σε 
επίπεδο επανάστασης.

Αυτές οι παρεμβάσεις του Λένιν οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι για την κατανό-
ηση του ιμπεριαλισμού, της αποικιοκρα-
τίας αλλά και της αποαποικιοποίησης 
που ακολούθησε, οδηγώντας στη δημι-
ουργία νέων ανεξάρτητων κρατών, θα 
πρέπει να κατανοηθούν πλήρως το καπι-
ταλιστικό κράτος και οι λειτουργίες του.

Ο Μαρξ για τον ανταγωνισμό 
και τα μονοπώλια

Ο Μαρξ σε όλη 
την έκταση του έρ-
γου του, όπου με-
λετάει τον καπιτα-
λιστικό τρόπο πα-
ραγωγής, αναφέρε-
ται ρητά στον κε-
φαλαιακό ανταγω-

νισμό ως μια θεμελιώδη ιδιότητα που 
δεν αναιρείται ούτε στιγμή. Από την ώρα 
που μιλάει για την κεφαλαιακή σχέση, α-
ναφέρεται διαρκώς στον ανταγωνισμό ως 
κινητήρια δύναμη που ωθεί το κεφάλαιο 
σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσα από την 
αύξηση της παραγωγικότητας. Ενδεικτι-
κά, «Ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι η 
σχέση του κεφαλαίου προς τον εαυτό του 
σαν ένα άλλο κεφάλαιο, δηλαδή η πραγ-
ματική συμπεριφορά του κεφαλαίου σαν 
κεφαλαίου […] η παραγωγή που βασίζε-
ται στο κεφάλαιο τοποθετείται στις ε-
παρκείς της μορφές μόνο στο βαθμό και 
στο μέτρο που αναπτύσσεται ο ελεύθε-
ρος ανταγωνισμός, γιατί αυτός είναι η ε-
λεύθερη ανάπτυξη του τρόπου παραγω-
γής που βασίζεται στο κεφάλαιο.» 
(Μαρξ, 1984, σελ.498). Ή πάλι, «Δεν 
πρόκειται να εξετάσουμε εδώ τον τρόπο 
που εμφανίζονται στην εξωτερική κίνη-
ση των κεφαλαίων οι εσωτερικοί νόμοι 
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, τον 
τρόπο που επιβάλλονται σαν αναγκαστι-
κοί νόμοι του συναγωνισμού και που 
γιαυτό τους συνειδητοποιεί σαν κίνητρα 
ο ατομικός κεφαλαιοκράτης. Ωστόσο μας 
είναι ξεκάθαρο εκ των προτέρων ότι η ε-
πιστημονική ανάλυση του συναγωνισμού 
είναι δυνατή μόνο όταν έχει κατανοηθεί 
η εσωτερική φύση του κεφαλαίου….» 
(Μαρξ, 2002, σελ.331).

Οι κλασικές θεωρίες του μονοπωλια-
κού καπιταλισμού έχουν ως βασική θέση 
τους ότι ο καπιταλιστικός αντ(συν)αγωνι-
σμός βρίσκεται στον αντίποδα του μονο-
πωλίου. Αυτή η θέση όμως αντιβαίνει 
στη θεώρηση του Μαρξ, ο οποίος εντάσ-
σει το μονοπώλιο στην κατηγορία του α-
τομικού κεφαλαίου ενώ ο ανταγωνισμός 
εντάσσεται, αντίθετα, στην κατηγορία του 
συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου. Άλλω-
στε, και ο Λένιν είχε, όπως είδαμε, ανα-
σκευάσει αυτή τη θέση.

Στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου, ο 
Μαρξ αναφέρεται αναλυτικά στα μονο-
πώλια, τα οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερη 
κατηγορία ατομικών κεφαλαίων. Αναλύ-
ει διεξοδικά τη μετατροπή του κέρδους 
του ατομικού κεφαλαίου σε μέσο καπι-
ταλιστικό κέρδος. Στη συνέχεια, η τάση 
εξίσωσης του ποσοστού κέρδους ανα-
γκάζει τα ατομικά κεφάλαια να σχημα-
τίσουν αυτό που ο Μαρξ ονομάζει συνο-
λικό κοινωνικό κεφάλαιο. Κατά τη δια-
δικασία αυτή, τα ατομικά κεφάλαια δεν 
έχουν κάθε στιγμή το ίδιο ποσοστό κέρ-
δους. Αντίθετα, υπάρχουν διαφορετικά 
ατομικά ποσοστά, τα οποία όμως τεί-
νουν να εξισωθούν: «Γενικά, στην κεφα-
λαιοκρατική παραγωγή ο γενικός νόμος 

επιβάλλεται σαν η κυρίαρχη τάση, μόνο 
με ένα πολύ πολύπλοκο και κατά προ-
σέγγιση τρόπο, σαν κάποιος μέσος όρος 
αιώνιων διακυμάνσεων, που ποτέ δεν 
μπορεί να διαπιστωθεί με ακρίβεια». 
(Μαρξ, 1978, σελ 203-204). Άρα, το μο-
νοπώλιο, σύμφωνα με τον Μαρξ, δεν α-
ναιρεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά 
αντίθετα εμφανίζεται λόγω αυτού του 
κεφαλαιακού ανταγωνισμού και για ό-
ποιο χρόνο διατηρείται υπάρχει έξω 
από αυτόν. Με άλλα λόγια, το μονοπώ-
λιο εμφανίζεται ως ένα ατομικό κεφά-
λαιο το οποίο έχει ποσοστό κέρδους με-
γαλύτερο από το μέσο και σε καμία πε-
ρίπτωση δεν κατέχει (μονοπωλεί) συνο-
λικά την αγορά.

Στη σφαίρα της παραγωγής, σύμφωνα 
πάντα με τον Μαρξ, μπορούν να εμφανι-
στούν δύο τύποι μονοπωλίου, το φυσικό 
και το τεχνητό μονοπώλιο.

Το φυσικό μονοπώλιο προκύπτει από 
τη μονοπωλιακή κατοχή ενός στοιχείου 
παραγωγής, μιας φυσικής δύναμης. «Η 
κατοχή αυτής της φυσικής δύναμης α-
ποτελεί μονοπώλιο στα χέρια του κατό-
χου της, όρο υψηλής παραγωγικής δύ-
ναμης του επενδυμένου κεφαλαίου, που 
δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το 
προτσές παραγωγής του ίδιου του κε-
φαλαίου. Η φυσική αυτή δύναμη, που 
μπορεί να μονοπωληθεί έτσι, είναι πά-
ντα δεμένη με τη γη. Μια τέτοια φυσική 
δύναμη δεν ανήκει στους γενικούς ό-
ρους της προκείμενης σφαίρας παρα-
γωγής, όχι επίσης στους όρους της που 
μπορούν γενικά να δημιουργηθούν από 
όλους.» (ό.π., σελ. 803).

Το τεχνητό μονοπώλιο υπάρχει και λει-
τουργεί μέσα στην παραγωγή έχοντας 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασί-
ας από το μέσο όρο του κλάδου όπου 
δραστηριοποιείται. Αυτό οφείλεται σε 
μία τεχνολογική καινοτομία που χρησι-
μοποιεί το συγκεκριμένο ατομικό κεφά-
λαιο και του δίνει τη δυνατότητα να πα-
ράγει εμπορεύματα χαμηλότερης αξίας 
από την πραγματική αξία, η οποία πραγ-
ματική αξία καθορίζεται από το συνολι-
κό κοινωνικό κεφάλαιο. Το μεγαλύτερο 
κέρδος του τεχνητού μονοπωλίου ανα-
γκάζει τους ανταγωνιστές του να εισά-
γουν και αυτοί σταδιακά το νέο τρόπο πα-
ραγωγής. «Η ατομική αξία αυτού του ε-
μπορεύματος βρίσκεται τώρα κάτω από 
την κοινωνική του αξία, δηλ. το εμπόρευ-
μα στοιχίζει λιγότερο χρόνο εργασίας απ’ 
όσο στοιχίζει ο μεγάλος σωρός των προ-
ϊόντων του ίδιου είδους, που παράγονται 
με τους υπάρχοντες μέσους κοινωνικούς 
όρους. […] Η πραγματική αξία ενός ε-
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μπορεύματος όμως δεν είναι η ατομική 
του, αλλά η κοινωνική του αξία, δηλ. δε 
μετριέται με το χρόνο εργασίας που στοι-
χίζει πραγματικά στον παραγωγό στην 
κάθε περίπτωση χωριστά, αλλά με το 
χρόνο που απαιτείται κοινωνικά για την 
παραγωγή του. Αν ο κεφαλαιοκράτης που 
χρησιμοποιεί τη νέα μέθοδο πουλάει το 
εμπόρευμά του στην κοινωνική του 
τιμή…το πουλάει πάνω από την ατομική 
του αξία και πραγματοποιεί μια πρόσθε-
τη υπεραξία.» (Μαρξ, 2002, σελ 332). 
Πιο κάτω λέει: «Ο ίδιος νόμος του καθο-
ρισμού της αξίας από το χρόνο εργασίας, 
που στον κεφαλαιοκράτη που εφαρμόζει 
τη νέα μέθοδο γίνεται αισθητός με τη 
μορφή ότι είναι υποχρεωμένος να που-
λάει το εμπόρευμά του κάτω από την κοι-
νωνική του αξία, σπρώχνει τους ανταγω-
νιστές του σαν αναγκαστικός νόμος του 
συναγωνισμού να εισαγάγουν το νέο τρό-
πο παραγωγής.» (ό.π., σελ. 334).

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας, ο Μαρξ 
λέει ότι μπορεί να εμφανιστεί και μία 
τρίτη μορφή, το τυχαίο μονοπώλιο: «Όταν 
μιλάμε για τυχαίο μονοπώλιο, εννοούμε 
το μονοπώλιο που προκύπτει για τον α-
γοραστή ή πουλητή από την τυχαία σχέ-
ση μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.» 
(Μαρξ, 1978, σελ. 224).

Παρατηρήσεις
Από όσα αναφέρθηκαν και από τα μέ-

χρι σήμερα εμπειρικά δεδομένα, προ-
κύπτει ότι η ιμπεριαλιστική διεθνοποί-
ηση του καπιταλισμού μπορεί να μελε-
τηθεί μόνο πάνω στις επεξεργασίες του 
Λένιν για την παγκόσμια ιμπεριαλιστική 
αλυσίδα. Η αντίληψη της «παγκόσμιας 
καπιταλιστικής δομής» δεν μπορεί να 
ερμηνεύσει τα ιστορικά εμπειρικά δε-
δομένα και από την άλλη δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί θεωρητικά

Η θεωρία της Λούξεμπουργκ είναι 
στηριγμένη εξ ολοκλήρου στη θεωρία 
της υποκατανάλωσης. Οι υπόλοιπες κλα-
σικές θεωρίες ερμηνεύουν με αυτήν τις 
εξαγωγές κεφαλαίου από τις ανεπτυγμέ-
νες καπιταλιστικές χώρες. Ωστόσο, πρώ-
τος ο Τουγκάν-Μπαρανόφσκι την αμφι-
σβήτησε θεωρητικά, φέρνοντάς την σε α-
ντιπαράθεση με τις αναλύσεις του Μαρξ. 
Στην πορεία εγκαταλείφθηκε από τον 
Λένιν και τον Μπουχάριν.

Οι απόψεις περί «αποσύνθεσης» και 
«σαπίσματος» του καπιταλισμού δεν έ-
χουν σχέση με τις αναλύσεις του Μαρξ 
και δεν επιβεβαιώνονται εμπειρικά.

Οι αναλύσεις για τα μονοπώλια καθώς 
και το πέρασμα από τον ανταγωνιστικό 
καπιταλισμό στον μονοπωλιακό, με τη 

συνακόλουθη κατάργηση του κεφαλαια-
κού ανταγωνισμού, έρχονται σε προφανή 
αντίθεση με το έργο του Μαρξ.

Η διεθνοποίηση του καπιταλισμού, 
μέσα από τις εξαγωγές κεφαλαίων από 
τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, 
δεν μπορεί να εξηγηθεί από το πλεονά-
ζον κεφάλαιο και τη δήθεν αδυναμία δι-
ευρυμένης αναπαραγωγής στο εσωτερι-
κό αυτών των χωρών, ούτε από τα αποι-
κιακά πρόσθετα κέρδη. Αντίθετα φαίνε-
ται να συνδέεται με το διαφορετικό πο-
σοστό κέρδους σε κάθε χώρα καθώς και 
με τον κεφαλαιακό ανταγωνισμό στη δι-
εθνή αγορά. Άλλωστε, όπως επισημάν-
θηκε, ο Μαρξ στον δεύτερο τόμο του 
Κεφαλαίου απέδειξε μέσα από τα ανα-
παραγωγικά σχήματά του ότι είναι δυνα-
τή η διευρυμένη αναπαραγωγή ενός κα-
πιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού, 
χωρίς την ύπαρξη «τρίτων προσώπων- 
καταναλωτών» (Μαρξ, 1979).

Την εποχή που διατυπώθηκαν οι κλα-
σικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού, η α-
ποικιοκρατία και ο προστατευτισμός θε-
ωρούνταν μόνιμα χαρακτηριστικά του 
μονοπωλιακού καπιταλισμού, αποκλείο-
ντας τη δυνατότητα του ελεύθερου εμπο-
ρίου. Σήμερα, όμως, γνωρίζουμε ότι 
αυτή η πολιτική του ιμπεριαλισμού επι-
κράτησε μόνο κατά την περίοδο του Με-
σοπολέμου.

Η θέση του Λένιν για ταχύτερη ανάπτυ-
ξη του καπιταλισμού στις αποικίες και 
στις υπερπόντιες χώρες επιβεβαιώνεται 
εμπειρικά μόνο για κάποιες από αυτές 
και όχι για όλες.

Για τις πρώτες διατυπώσεις των κλασι-
κών θεωριών είναι δεδομένο ότι το κρά-
τος των αναπτυγμένων καπιταλιστικών 
κρατών συγχωνεύεται με τα μονοπώλια, 
στηρίζοντας τη διεθνή επέκταση των ατο-
μικών κεφαλαίων. Συνέπεια αυτού είναι 
να μοιράζεται ο κόσμος σε σφαίρες επιρ-
ροής. Με άλλα λόγια, ο ανταγωνισμός των 
ατομικών κεφαλαίων γίνεται ανταγωνι-
σμός κρατών με αποτέλεσμα διεθνείς δι-
αμάχες και πολέμους. Από την άλλη, τα 
κράτη των αποικιών και γενικά των εξαρ-
τημένων χωρών, γίνονται εργαλεία του ι-
μπεριαλισμού και των μονοπωλίων.

Στη συνέχεια, η αντίληψη αυτή ανα-
σκευάστηκε από τη θεωρία της ιμπερι-
αλιστικής αλυσίδας του Λένιν, από τον 
Μπουχάριν όταν ασκούσε κριτική στην 
υποκαταναλωτική θεωρία, ή από τον 
Λένιν όταν βρισκόταν σε διαμάχη με τον 
Μπουχάριν.

Η αντίληψη ότι το κράτος συγχωνεύε-
ται με τα μονοπώλια, στηρίζοντάς τα 
στην καπιταλιστική επέκτασή τους, υ-

ποβαθμίζει τον ρόλο του κράτους σε 
απλή αντανάκλαση του οικονομικού ε-
πιπέδου. Κάτι τέτοιο όμως παραβλέπει 
τη σχετική αυτονομία του κράτους, δη-
λαδή τη σχετική αυτονομία του πολιτι-
κού απέναντι στο οικονομικό. Άλλωστε, 
η τάση για επέκταση είναι εγγενής σε 
κάθε εθνικό καπιταλιστικό κράτος, ιδι-
αίτερα όταν είναι ανοιχτά τα λεγόμενα ε-
θνικά ζητήματα. Έτσι, είναι, προφανώς, 
σωστή η θέση του Λένιν ότι το μοίρασμα 
σε σφαίρες επιρροής και κυριαρχίας, 
στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής αλυσί-
δας, είναι συνάρτηση της συνολικής πο-
λιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής 
δύναμης του κάθε κράτους. Το μοίρα-
σμα αυτό όμως, δηλαδή οι ενδοιμπερι-
αλιστικές αντιθέσεις και τα αποτελέ-
σματά τους, επικαθορίζεται κάθε φορά 
από τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυ-
ρία, δίνοντας ανάλογα αποτελέσματα.
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Η επίσημη Ιστορία χαρακτη-
ρίζεται από ουκ ολίγες δι-
αστρεβλώσεις και αποσι-

ωπήσεις. Δεν αποτελεί εξαίρεση 
και η Ένωση της Επτανήσου με 
την Ελλάδα που πραγματοποιή-
θηκε, πριν από 155 χρόνια, στις 
21 Μάιου 1864. Σύμφωνα με την 
επίσημη Ιστορία η Ένωση ήταν το 
δώρο, η «προίκα» της Αγγλίας 
προς τον βασιλέα Γουλιέλμο – Γε-
ώργιο Γλύξμπουργκ (Γεώργιο Α’).

Αποσιωπάται, όμως, ότι από την 
περίοδο της Ενετοκρατίας (14ος 
αι. – 1797) και στη διάρκεια της 
τριπλής κατοχής από Γάλλους, 
Ρώσους, Άγγλους, της Ιονίου Πο-
λιτείας (1800 - 1864) οι εξεγέρ-
σεις και οι επαναστάσεις των α-
γροτών, των ποπολάρων, αφού η 
ντόπια αριστοκρατία είχε ευθυ-
γραμμιστεί με τον κατακτητή, α-
ποτελούσαν μόνιμο φαινόμενο. 
Από την εξέγερση της βουκέντρας 
(Λευκάδα) και τις σποραδικές ε-
ξεγέρσεις σε απομακρυσμένα χω-
ριά της Κέρκυρας (Νυμφές, Επί-
σκεψη, Λευκίμμη, Αυλιώτες, Κα-
ρουσάδες) και την Επανάσταση ή 
το Ρεμπελιό των Ποπολάρων (Ζά-
κυνθος 1628-1631) που θεωρείται 
η πρώτη ταξική επανάσταση της 
νεοελληνικής ιστορίας, μέχρι την 
εξέγερση στο Σταυρό και στη Σκά-
λα (Κεφαλονιά 1848 – 49) μεσολα-
βούν μικροί ή μεγάλοι αγώνες. Α-
γώνες για κοινωνική δικαιοσύνη 
και εθνική απελευθέρωση. Αγώ-
νες που παρά τις διάφορες φά-
σεις του, ουσιαστικά κράτησαν 
σχεδόν τέσσερις αιώνες.

Η ελληνική επανάσταση (1821) 
και η δημιουργία του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους αποτέλεσαν 
το έναυσμα μακρών αγώνων που 
απέκτησαν και την πολιτική τους 

έκφραση μέσα από τις τάξεις του 
ριζοσπαστικού κόμματος το 1848. 
Είναι μια χρονιά ορόσημο στην 
παγκόσμια ιστορία, όπου εκδόθη-
κε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
των Κ, Μαρξ – Φρ. Ένγκελς, η 
χρονιά των επαναστάσεων στη 
Γερμανία και στη Γαλλία. 

Σκοπός των ριζοσπαστών ήταν 
όχι μόνο η ένωση με την Ελλάδα, 
αλλά έθεταν ως στόχο την οικοδό-
μηση μιας δίκαιης και ελεύθερης 
κοινωνίας. Το κίνημα συμπορεύ-
τηκε ιδεολογικά με τα επαναστα-
τικά κινήματα της Ευρώπης. Τα 
κινήματα αυτά είχαν κοινούς στό-
χους, όπως την οικοδόμηση μιας 
γνήσια ελεύθερης κοινωνίας ισό-
τητας και την ένωση όλων των 
λαών πέρα από εθνικούς και άλ-
λους διαχωρισμούς. Ο επτανησι-
ακός Ριζοσπαστισμός (1848-
1864) ήταν κίνημα εθνικό-
απελευθερωτικό απαιτώντας δη-
λαδή την Ένωση της Επτανήσου 
με την ελεύθερη Ελλάδα σύμφω-
να με την πολυδύναμη αρχή των 

εθνοτήτων (καρμποναρισμός) και 
συγχρόνως εμπνεόταν από τα δη-
μοκρατικά ιδανικά των γαλλικών 
επαναστάσεων του 1789 και του 
1848 (λαϊκή κυριαρχία, ισότητα, 
ελευθερία, αδελφότητα)». Βέβαια 
η ηγεσία του ριζοσπαστικού κινή-
ματος αποτελείτο από τα προο-
δευτικά, φιλελεύθερα και δημο-
κρατικά στοιχεία της υπό διαμόρ-
φωση τοπικής αστικής τάξης (έ-
μποροι, καραβοκύρηδες κ.α) και 
της διανόησης, που σήκωσε το 
βάρος της ανάπτυξης του κινήμα-
τος αυτού και της αντίστασης στην 
αγγλική κατοχή και κυριαρχία. Οι 
συνεχείς εξεγέρσεις εντάθηκαν. 
Η επέμβαση του αγγλικού στρα-
τού τις περιόρισε για λίγο, αλλά το 
1848 - 49 η εξέγερση στη Σκάλα 
Κεφαλονιάς εξελίχθηκε σε κανο-
νική ένοπλη αντιπαράθεση.

Δύο φορές 1850 και 1857 οι Ρι-
ζοσπάστες υποβάλλουν πρόταση 
Ένωσης με την Ελλάδα. Όταν στις 
26 Νοεμβρίου 1850, ο Ριζοσπά-
στης βουλευτής Ιωάννης Δετορά-

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας

Το ριζοσπαστικό κίνημα στα Επτάνησα 
και η Ένωση με την Ελλάδα



απόψ
εις

τεύχος 124 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 55

τος Τυπάλδος προτείνει στη βου-
λή το ψήφισμα για την ένωση της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, η Βρε-
τανία απαντά με διωγμούς, συλ-
λήψεις, φυλακίσεις, εξορίες και 
κλείσιμο των εφημερίδων. Αντί-
θετα οι Ευγενείς και το κόμμα 
τους Προστασιανοί ή Καταχθόνιοι 
συναρτούσαν τα συμφέροντά τους 
από την αγγλική «προστασία» 
κρατώντας υποτελή στάση, ενώ οι 
Μεταρρυθμιστές επιδίωκαν με-
ταρρυθμίσεις μεταθέτοντας την 
Ένωση στο απώτερο μέλλον.

Όταν ο Μομφερράτος και ο Ζερ-
βός επέστρεψαν από την εξορία 
(1857) και ήρθε η ώρα της σύ-
γκρουσης με τον Λομβάρδο, ο τε-
λευταίος είχε ήδη γίνει πανίσχυ-
ρος. Η σταδιακή σύγκρουση του 
Λομβάρδου, την άνοιξη και το κα-
λοκαίρι του 1858, αλλά και την ε-
πόμενη χρονιά, αρχικά με τους 
ζακυνθινούς Ριζοσπάστες Δημή-
τριο Καλλίνικο και Γεώργιο Βερύ-
κιο και στη συνέχεια με τον ίδιο 
τον Μομφερράτο, δεν αφήνει κα-
νένα περιθώριο παρερμηνειών. Ο 
Λομβάρδος κατηγορούσε τους α-
ντιπάλους του για «κομμουνισμό» 
και ανατρεπτικές κοινωνικές ιδέ-
ες, οι οποίες θα μπορούσαν να ε-
ξοργίσουν τους «βασιλείς της Ευ-
ρώπης» και να υποσκάψουν την 
πορεία προς την Ένωση, διακη-
ρύσσοντας μαζί ότι ο Ριζοσπαστι-
σμός ουδέποτε είχε κοινωνική 
χροιά. Την κρίσιμη περίοδο 1959 
– 62 προκαλούνται πολιτικές ανα-
κατατάξεις με τη διάσπαση των 
Ριζοσπαστών. 

Οι «Αληθείς Ριζοσπάστες» ( Η-
λίας Ζερβός – Ιακωβάτος, Ιωσήφ 
Μομφεράτος) θα επιμένουν μέ-
χρι τέλος στο κοινωνικό περιεχό-
μενο του αγώνα καταδικάζοντας 
τις μεγάλες δυνάμεις, τους «τυ-
ράννους και καταπιεστές των 
λαών» αρνούμενοι να υπογρά-
ψουν την Ένωση στις 23 Σεπτεμ-
βρίου/5 Oκτωβρίου 1864 το IΓ' 
Iόνιο Κοινοβούλιο. Η εφημερίδα 
του Ι. Μομφερράτου: «… η Ανα-
γέννησις κηρύττει άνευ δισταγ-

μού ενώπιον της Επτανήσου και 
του έθνους ότι Ριζοσπαστισμός 
είναι ταυτόσημος με το δημοκρα-
τικομμουνισμός. […] Αν τινές […], 
δύο ή τρεις εν Κεφαλληνία σοσι-
αλισταί ή κομμουνισταί αποκα-
λούνται Ριζοσπάσται, δεν έπεται 
εκ τούτου ότι όσοι αποκαλούνται 
Ριζοσπάσται είναι δια τούτο σο-
σιαλισταί ή κομμουνισταί». Η Α-
ναγέννηση (9 Απριλίου 1849), ε-
πικροτούσε τα συνθήματα που α-
ναρτήθηκαν στο «Δημοτικό Κα-
τάστημα Αργοστολίου» για τον ε-
ορτασμό της 25ης Μαρτίου της 
χρονιάς εκείνης: «Εθνική ανε-
ξαρτησία — Ζήτω η απελευθέ-
ρωσις των λαών» και «Ελευθερία 
— Ισότης — Αδελφότης. — Ζήτω 
η Παγκόσμιος Δημοκρατία»

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Βρα-
νά ο Μομφεράτος «κατεπολέμησε 
πάσαν νέαν βασιλικήν υποψηφιό-
τητα [...] Η αγγλική κυβέρνησις […] 
απεφάσισε να παραχωρήση τας υπ' 
αυτής, δικαιώματι του ισχυρού, κα-
τεχομένας νήσους, αλλ' υπό τον 
όρον της εκλογής αρεστού αυτή η-
γεμόνος και αποχής από πάσης 
προς απελευθέρωσιν των δούλων 
ημών αδελφών ενεργείας. […] Πα-
ρεχώρει την Επτάνησον, όπως κα-
τακτήσει ηθικώς την Ελλάδα. Επί-
στευεν, ίσως, ότι ούτω πράττουσα 
θα κατώρθου να μεταφέρη τον αρ-
μοστήν της από Κερκύρας εις Α-
θήνας, θέτουσα επί κεφαλής αυ-
τού βασιλικόν στέμμα.» (Οι υπο-
γραμμίσεις δικές μου).

Με άλλα λόγια η Αγγλία αναγκά-
στηκε, κάτω από την πίεση των ε-
θνικοαπελευθερωτικών και κοι-
νωνικών εξεγέρσεων, αλλά και της 
υποχώρησης της θέσης της στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην 
Ανατολική Μεσόγειο, να παραχω-
ρήσει τα Επτάνησα στην Ελλάδα. 
Με διπλή στόχευση την εξάρτηση 
και τον έλεγχο και για να μη συνε-
χιστεί ο αγώνας για την απελευθέ-
ρωση από τους Τούρκους των άλ-
λων περιοχών (Θεσσαλίας, Ηπεί-
ρου, Μακεδονίας, Θράκης, νησιών 
του Αιγαίου) με βάση το δόγμα «Α-

κεραιότητα της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας».

Το τότε ελληνικό κράτος με 
προσπαθεί εκμεταλλεύεται ασύ-
στολα τα Ιόνια νησιά με την πλού-
σια παράδοση, ιστορία, εμπειρία 
και πολιτισμό. Φτάνει μέχρι την 
κατάργηση της Ιονίου Ακαδημίας. 
που «απετέλεσε διεθνή πρωτοτυ-
πία στο πεδίο της οπισθοδρόμη-
σης και εθνικής ντροπής. … Ο νό-
μος που καταργούσε την Ιόνιο Α-
καδημία καθώς και τις άλλες 
σχολές της Επτανήσου … έσβηνε 
ελληνικά φώτα που τα σεβάστη-
καν οι ξένοι και ονομάστηκε πε-
ρίτεχνα Νόμος «περί διοργανώ-
σεως της εκπαιδεύσεως κατά την 
Επτάνησο». Είναι ο νόμος ΡΗ του 
1865 (ένα χρόνο μετά την ένωση) 
που πρέπει να τον ξέρουν και να 
τον θυμούνται οι νεώτεροι Έλλη-
νες ως «Νόμο σκοταδισμού» (Μ. 
Λυκίσσας, Ιόνιος Ακαδημία)

Ο επτανησιακός ριζοσπαστι-
σμός επηρέασε την πολιτική ζωή 
της Ελλάδας (Σύνταγμα 1864)με-
ταφέροντας την εμπειρία από α-
γώνες εθνικοαπελευθερωτικούς 
και κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι 
τυχαίο ότι τα πρώτα βήματα του 
Κοινωνισμού (σοσιαλισμού) στην 
Ελλάδα συνδέονται με ονόματα Ε-
πτανησίων, όπως: του Π. Πανά, 
του Ρόκου Χοϊδά, του Δρακούλη, 
του Μαρίνου Αντύπα. Επηρέασαν 
βαθύτατα και συνέβαλαν στην α-
νανέωση της πνευματικής και πο-
λιτιστικής ζωής (Σπ. Ζαμπέλιος, 
Πέτρος Βράιλας Αρμένης, Παύλος 
Καλλιγάς κ.α.). φέρνοντας μια λα-
μπρή ποιητική κληρονομιά με κο-
ρυφαίο τον Δ. Σολωμό. Η επτανη-
σιακή σχολή επηρέασε και μετα-
μόρφωσε την αθηναϊκή. Συνέβα-
λαν, τέλος, στην προβολή και δι-
εκδίκηση του αιτήματος για ανα-
γνώριση της δημοτικής γλώσσας. 
Για πρώτη φορά σε ακαδημαϊκή 
εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί δη-
μοτική γλώσσα από τον Αρ. Βαλα-
ωρίτης στα Προπύλαια του Πανε-
πιστημίου. 



γράφει η Ευγενία Καβαλάρη

ΕκπαιδΕυτικα τΕκμήρια για τη χρησιμοποίηση των
εκπαιδευτικών από κυβερνήσεις, στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας

Διαχρονική είναι η προσπάθεια της άρχουσας τάξης να 
χρησιμοποιήσει τους εκπαιδευτικούς ως βασικούς κή-
ρυκες της προώθησης της αστικής ιδεολογίας στους μα-

θητές (στο πλαίσιο πάντα του θεσμικού πλαισίου που αναπα-
ράγει με τις λειτουργίες του,τον προσανατολισμό του κ.α συ-
νολικά το καπιταλιστικό σύστημα). Ταυτόχρονα ανάλογα με την 
πολιτική συγκυρία προσπάθησε να τους χρησιμοποιήσει και 
ευρύτερα στην υπόλοιπη κοινωνία ως προπαγανδιστές των ε-
κάστοτε πολιτικών επιδιώξεων αναγνωρίζοντας έστω έμμεσα 
τον ρόλο τους ως «πνευματικών ανθρώπων» και άρα ικανών 
διαμορφωτών της «κοινής γνώμης».

Στα ντοκουμέντα που παρουσιάζουμε (βρίσκονται στα ΓΑΚ 
Ν. Ημαθίας) δείχνουν τις παραπάνω στοχεύσεις σε διαφο-
ρετικές χρονικά περιόδους. Να σημειώσουμε ότι παρόμοι-
ες επιδιώξεις γίνονταν πράξη συνήθως με το «μαστίγιο» και 
λιγότερο με το «καρότο».
Ντοκουμέντο 1

Πρόκειται για ντοκουμέντο της περιόδου του Εμφυλίου 
(20/11/1948). Είναι επείγουσα εγκύκλιος της Γενικής Επιθε-
ώρησης προς τους Διευθυντές των Δημοσίων Σχολείων της 
Περιφέρειας Θεσ/νικης

«Έχοντας υπόψη το υπ. Αριθμ. Α.Π 12220/21/52 ΦΔ2/17-
11-48 έγγραφον του Γ’ Σώματος Στρατού δι’ ου καλεί τους εκ-
παιδευτικούς όπως συμβάλουν εις τον ιδεολογικόν εξοπλι-
σμόν των υπέρ ως κατά των ξενόδουλων συμμοριτών 
αγωνιζομένων ενόπλων μας δυνάμεων αναλαμβάνο-
ντες να επισκεφθώσι τας διαφόρους εν υπαίθρω μα-
χομένας στριατιωτικάς μονάδας, ανά την Κ. Μακεδο-
νίαν και διά καταλλήλων ηθικοπλαστικών ομιλιών να 
χαλυβδώσωσιν έτι περισσότερον το εξαιρετικόν φρό-
νημα των, παρακαλούμεν όπως εις την πρόσκλησιν 
ταύτην μη υστερήση και η Μέση Εκπαίδευσις, ήτις ε-
πανειλημμένως κατά το παρελθόν εις παρομοίας πε-
ριστάσεις έπραξε το καθήκον της, εμπνεομένη πάντο-
τε από τας αγνοτέρας εθνικάς, θρησκευτικάς και εκ-
πολιτιστικάς παραδόσεις της ελληνικής Πατρίδος. 

Η επιθυμία των μαχομένων δυνάμεων όπως ζητήσουν την 
συνδρομήν των εκπαιδευτικών διά τον ηθικοπνευματικόν εξο-
πλισμόν των,πιστεύομεν ότι θα έχη απήχησιν εις τας ψυχάς 
όλων των συναδέλφων.

Όθεν παρακαλούμεν ίνα εν συνεδρία του συλλόγου διδα-
σκόντων αναγνωσθή η παρούσα και οι επιθυμούντες δηλώ-
σωσι τούτο εις υμάς, υποβάλητε δε ημίν εντός πενθημέρου 
το βραδύτερον κατάστασιν ονομαστικήν τούτων. Δέον επί-
σης να γίνη γνωστό ότι τα μέσα της μεταβάσεως και επανό-
δου ως και της παραμονής των συναδέλφων θα εξευρεθώ-
σι μερίμνη του Γ’ Σώματος Στρατού».

Εδώ οι εκπαιδευτικοί (όσοι γλύτωσαν από τις φυλακές 
και τις εξορίες) ουσιαστικά καλούνται με το πνευματικό 
τους κύρος να ανεβάσουν το ηθικό του «εθνικού στρατού» 
στις μάχες κατά του ΔΣΕ. Να σημειώσουμε ακόμη ότι η 
χρήση των εκπαιδευτικών δεν ήταν μόνο προς την κατεύ-
θυνση αυτή, αλλά και γενικότερα προς την «διαφώτιση» 

του λαού της υπαίθρου μέσω φυσικά πολύπλευρης 
στήριξης της κυβέρνησης-στρατού. 
Ντοκουμέντο 2

Είναι έγγραφο της Επιθεώρησης Στοιχειώδους Εκ-
παίδευσης (Β’ Περιφέρειας Βέροιας) και απευθύνεται 
στους διευθυντές Δημοτικών Σχολείων. Αν προσέξει 
κάποιος την ημερομηνία, είναι 3/12/1958. Έχουν γίνει 
ήδη οι εκλογές (11/5/ 1958) και η ΕΔΑ είναι πλέον αξι-
ωματική αντιπολίτευση με την ΕΡΕ στην κυβέρνηση… 

«Κατόπιν α) της υπ. Αριθμ. Ε.Π. 3/12//58 διαταγής 
της Νομαρχίας Ημαθίας β0 της υπ. Αριθμ. Φ. 
554/37/158067/23/11/58 δ/γης του Βου Σώματος 
Στρατού και εν τη συνεχεία προς την υπ. Αριθμ. Ε.Π. 
18/18/-11-58 ημετέρας, γνωρίζομεν υμίν, ότι την 14η 
τρέχοντος μηνός ημέραν Κυριακήν και ώραν 14ην ακρι-
βώς θέλει πραγματοποιηθή εις την Λέσχην Φρουράς 
Βεροίας συγκέντρωσις προσωπικού πυρήνων διαφω-
τίσεως, εις ην καλείσθε, όπως παραστήτε προσωπι-
κώς ή δια εκπροσώπου σας αφενός διδασκάλου του 
υφ’ υμάς Σχολείου, εφ’ όσον η συγκοινωνιακή κατά-

στασις της έδρας σας επιτρέπει την μετακίνησιν ταύτην, ίνα 
λάβητε τελικάς κατευθύνσεις και οδηγίας παρ’ εκπροσώ-
που του Β’ Σώματος Στρατού»

Εδώ πρόκειται αφενός για δείγμα της στενής σχέσης και 
παρέμβασης του στρατού στα ζητήματα της εκπαίδευσης και 
αφετέρου στην ουσιαστικά υποχρέωση των εκπαιδευτικών 
να χρησιμοποιούνται σε διαλέξεις στην ύπαιθρο στο πλαίσιο 
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της «Εθνικής Ηθικής Διαπαιδαγώγησης» (αντικομουνιστι-
κής στην ουσία της).
Ντοκουμέντο 3

Είναι έγγραφο της Νομαρχίας Ημαθίας (περίοδος δικτα-
τορίας 2/4/1970) και αφορά τη μη συμμετοχή εκπαιδευτι-
κών σε «εθνικές εκδηλώσεις».
Προς την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Νομού

Περίληψις: «Περί της αποχής του προσωπικού του Δημο-
σίου Γυμνασίου από Εθνικάς εκδηλώσεις»

Εν σχέσει προς το υπ’ αριθμ. Φ. 180.24/60/3036 ε.ε υμέ-
τερον έγγραφον περί του εν περιλήψει θέματος, έχομεν την 
τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι, ως διεπιστώθη εξ ενεργειθεί-
σης διοικητικής εξετάσεως, το καθηγητικόν προσωπικόν του 

Δημοσίου Γυμνασίου Ναούσης, απέσχεν όντως εκ δύο δια-
λέξεων, ούχί όμως και εκ των λοιπών εθνικών εκδηλώσεων.

Εξ’ αφορμής της ως άνω παραλείψεως των καθηγητών του 
Γυμνασίου Ναούσης τη προσκλήσει του υποφαινομένου επραγ-
ματοποιήθη συγκέντρωσις 10 απάντων των Δημοσίων υπαλλή-
λων της εν λόγω πόλεως εις το Διοικητήριον (αίθουσα Πταισμα-
τοδικείου) αυτής την 11.30 π.μ. της 24ης Μαρτίου 1970 και 2) α-
πάντων των καθηγητών του ανωτέρου Γυμνασίου και εις την αί-
θουσαν αυτού την 12.15’ μ.μ. προς ους εδόθησαν οδηγίαι και 
παραινέσεις περί της υποχρεώσεως και σκοπιμότητος της πα-
ρουσίας των εις τας διοργανουμένας πνευματικάς και εθνικάς 
τοπικάς εκδηλώσεις, απευθυνθεισών δ’ άμα και αυστηρών συ-
στάσεων διά την εν των μέλλοντι συμμόρφωσίν των.

Διά την τήρησιν των ανωτέρω εδόθη εντολή εις τον Δ/ντην 
Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής να παρακολουθή εμπιστευ-
τικώς και αθορύβως και αναφέρη ημίν προσωπικώς.

Ο Νομάρχης, Ανδρέας Κατερινιάς»
Εδώ βλέπουμε ότι το καθεστώς της Χούντας υποχρέωνε 

τους εκπαιδευτικούς (αλλά και τους δημόσιους υπαλλήλους 
γενικότερα ) να συμμετέχουν υποχρεωτικά («αυθορμή-
τως» όπως τόνιζε) στις πολλές «εθνικές εκδηλώσεις» 
που διοργάνωνε, θεωρούσε τη μη συμμετοχή ως «ύπο-
πτη», ενώ και η Χωροφυλακή αναλάμβανε το έργο της πα-
ρακολούθησης της δράσης- συμπεριφοράς και των εκ-
παιδευτικών.

Η αριστεία,
η μετριότητα  
και η σιωπή των αμνών

Θα υπερασπίσω τον εαυτό μου ενάντια σ όλο τον 
κόσμο(…) δεν θα καθίσω με σταυρωμένα χέρια, θα 

πολεμήσω(…) Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος(…)  
και μέχρι να ́ ρθει το τέλος 

θα παραμείνω άνθρωπος!  Όχι δεν θα συνθηκολογήσω! 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΩ ΣΑΝ ΚΙ ΕΣΑΣ!

(Ευγένιος Ιονέσκο, Ο Ρινόκερος)

γράφει ο Απόστολος Ντάρλας

Η πρόσφατη απόσυρση του άρθρου 40, το οποίο 
αφορούσε στη λειτουργία των μουσικών σχο-
λείων ανέδειξε για μια ακόμη φορά τον τρόπο 

σκέψης, διαχείρισης και εφαρμογής της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής των συριζανέλ. 

Μια από τις επίμαχες διατάξεις του Άρθρου 40, παρ. 
5γ) του Σχεδίου Νόμου, (εφεξής, Σ.Ν) «Συνέργειες Ε-
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» ήταν 
αυτή περί του αναλυτικού προγράμματος, στην οποία 
αναφερόταν το εξής: «Το αναλυτικό πρόγραμμα των 
μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 
παιδείας, μαθήματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα 
εργαστήρια ειδικότητας καθώς και απογευματινή με-
λέτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η ά-
σκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και 
εξατομικευμένη». 

Η φαιδρά διατυπωμένη, «απογευματινή μελέτη» (η 
οποία θυμίζει απογευματινό τσάι), ο εξοβελισμός των 
υποχρεωτικών μαθημάτων και η μετατροπή τους σε 
προαιρετικά και η νέα αντίληψη για ομαδική μελέτη 
των μουσικών οργάνων στα «εργαστήρια ειδικότητας» 
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κατέδειξε για μια ακόμη φορά την 
έλλειψη γνώσης όσων ασχολούνται 
με εξειδικευμένα θέματα και δη 
όπως αυτά της μουσικής. Ευτυχώς 
που δεν διαχειρίστηκε το θέμα ο 
Καρανίκας...

Σε καμία χώρα του κόσμου (εδώ 
και πολλούς αιώνες) δεν νοείται ο-
μαδική μελέτη ενός μουσικού οργά-
νου, ιδιαίτερα όταν η ομάδα που ε-
πιχειρείς να δημιουργήσεις απαρτί-
ζεται από ετερόκλητο, μαθησιακά, 
μαθητικό κοινό. Ακόμη κι όταν, υπο-
θετικά, έχεις να διδάξεις τρεις, πέ-
ντε ή περισσότερους μαθητές ιδίου 
επιπέδου, δεν είναι εφικτό εντός 
μιας διδακτικής ώρας να καθοδηγή-
σεις τεχνικά, αισθητικά και καλλιτε-
χνικά περισσότερους από… ένα μα-
θητή. Ίσως ακούγεται περίεργο, 
αλλά η εξατομικευμένη διδασκαλία 
είναι υποχρεωτική στα μουσικά όρ-
γανα. Η εξατομικευμένη διδασκαλία 
είναι μονόδρομος και δεν πρέπει ε-
πουδενί να αλλάξει. Αν θέλουμε να 
δημιουργήσουμε καλές ορχήστρες, 
καλούς μουσικούς και καλούς δά-
σκαλους μουσικής πρέπει να το 
πράξουμε ορθά και όχι στρεβλά.  Εξ 
άλλου στο υφιστάμενο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η 
σύμπραξη μαθητών μέσα από τα 
μουσικά σύνολα, εντός των οποίων 
εφαρμόζονται όσα διδάσκονται οι 
μαθητές ατομικά.

Όσοι ασχολούνται με τον χώρο της 
μουσικής στη Δ/θμια εκπαίδευση, 
αναρωτιούνται πόσο πιο εξόφθαλμα 
μπορεί κάποιος να προετοιμάσει 
μαζικές απολύσεις, μετακινήσεις 
και βέβαια πάγωμα προσλήψεων, 
καθώς ουδείς πλέον αναπληρωτής 
εκπαιδευτικός μουσικής θα χρειά-
ζεται να διδάξει σε ένα μουσικό 
σχολείο υπεραρίθμων μουσικών. Με 
έμφαση όμως δηλώνω, «πλασματι-
κά υπεραρίθμων».

Το εν λόγω Σ.Ν του υπουργείου 
ήταν αναφανδόν καταστροφικό για το 
θεσμό των μουσικών σχολείων και ι-
σοπεδωτικό για τα εργασιακά δικαι-
ώματα των εκπαιδευτικών, αλλά και 
για τις παιδαγωγικής φύσης ανάγκες 
των μαθητών. Σε πρώτο στάδιο, η 
προσπάθεια κατάργησης των ατομι-
κών μαθημάτων, πρόκειται να υπο-
βαθμίσει τα μουσικά σχολεία. Σε 
δεύτερο στάδιο θα εξοντώσει ένα θε-

σμό, ο οποίος αποτελεί αναντίρρητα 
όαση στην πολιτισμική βαρβαρότητα 
της σύγχρονης εποχής.

Ποιος άραγε να είναι ο λόγος αυ-
τής της επικείμενης μεταρρύθμι-
σης; Πρόσφατα ακούσαμε πως ο 
δούρειος ίππος της άλωσης των 
μουσικών σχολείων είναι η υπουρ-
γική επιχείρηση εξάλειψης και α-
ποτροπής φαινομένων σεξουαλι-
κής παρενόχλησης! Διότι σου λέει, 
αν κύριε/κυρία επίδοξε/η διαφθο-
ρέα, εκμαυλιστή/στρια, βιαστή, έ-
χεις πρόθεση να ικανοποιήσεις το 
πάθος σου σε ατομικό μάθημα θα 
σε αποτρέψω, δημιουργώντας τμή-
μα ομαδικής διδασκαλίας και όχι 
ατομικής!

Στο άκουσμα αυτού του επιχειρή-
ματος αρχικά μένεις ενεός. Αισθά-
νεσαι βαθύτατα προσβεβλημένος. 
Το Υπουργείο Παιδείας σε αντιμετω-
πίζει, χωρίς διάκριση, δυνητικά, ως 
εγκληματία. Μετά έρχεται η λογική. 
Δεν  μπορεί να συμβαίνει αυτό! Μας 
εμπαίζουν; Μήπως μας κάνουν πλά-
κα; Διαπιστώνεις με θλίψη πως οι 
άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι. 
Είναι έτοιμοι να σε κατηγορήσουν 
για κακούργημα. Το δόγμα «να α-
παγγελθούν κατηγορίες και άσ’ τους 
να τρέχουν να αποδείξουν την αθω-
ότητά τους» μας αφορά πλέον ό-
λους. Το θέατρο του παράλογου αρ-
χίζει, κουρτίνα, πάμε! 

Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ανα-
γνώστες και αναγνώστριες, η κατα-
βαράθρωση των αξίων είναι δυστυ-
χώς επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Η α-
ριστεία χαρακτηρίστηκε ρετσινιά, η 
μετριότητα εισήλθε στα σχολεία με 
τη θέσπιση βραβείου στο μαθητή 
που από το 8 καταφέρνει το 12. Οι 
λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στο λύ-
κειο, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα 

μαθήματα, η «ελεύθερη εισαγωγή 
στα ΑΕΙ», το κουδούνι στις 9 και η 
τσάντα στο σχολείο τα π.σ.κ της Π/
θμιας που οσονούπω έρχεται και στη 
Δ/θμια είναι παρακλάδια μιας υφέρ-
πουσας διάλυσης της παιδείας. Η 
παραμονή στα μουσικά σχολεία μα-
θητών που αξιολογούνται με 8 στα 
μουσικά μαθήματα, αλλά παραμέ-
νουν στο σχολείο εφόσον έχουν μέσο 
όρο πάνω από 13, ισχύει από το 
2018. Η βιωματική προσέγγιση των 
τεχνών, από εξατομικευμένη μετα-
τρέπεται σε ομαδική με καταστροφι-
κά αποτελέσματα. Το ατομικό μάθη-
μα θα μετατραπεί σε ομαδική διδα-
σκαλία εικοσιτεσσάρων μαθητών 
πιάνου, εκ των οποίων οι δυο παί-
ζουν διαφορετικά έργα του Μπαχ, ο 
ένας παίζει Κλεμέντι, άλλοι επτά εί-
ναι διαφορετικού επίπεδου, από αρ-
χάριοι έως προχωρημένοι και οι υ-
πόλοιποι αδιαφορούν κυριολεκτικά 
για την αξία της δυτικής μουσικής, 
λόγω της στοχευμένης απαξίωσης 
των παραστατικών τεχνών και των 
ανθρωπιστικών επιστημών εν γένει. 

Με αυτοσαρκασμό σκέπτομαι πως 
μετά την απόσυρση, η επαναδιατύ-
πωση του Σ.Ν του Υπουργείου,  θα  
επιβάλει στους εκπαιδευτικούς τη 
διδασκαλία των οργάνων μέσα από 
την περίφημη «στολή» του έγκλει-
στου κανίβαλου Χάνιμπαλ Λέκτερ, 
της ταινίας του Τζόναθαν Ντέμι, Η 
Σιωπή των Αμνών. Κι αν τολμάς να 
διορθώσεις το πέρασμα του αντίχει-
ρα στις κλίμακες ή προσπαθήσεις 
να εξηγήσεις την αισθητική του 
Stockhausen… την έβαψες.

Υγ. Στις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης του, ο Τσίπρας ισχυριζόταν 
ότι είναι «κάθε λέξη του Συντάγματος». 
Στην Ελλάδα είσαι τελικά, ό,τι δηλώσεις. 
Το Υπουργείο, με τη σημαία των δημοκρα-
τικών του πεποιθήσεων να ανεμίζει σε ά-
πνοια, ζήτησε προτάσεις για την αναμόρ-
φωση του Σ.Ν που αφορά στα μουσικά 
σχολεία, μόνο από τους διευθυντές των 
μουσικών σχολείων. Ζήτησε τη γνώμη ε-
κείνων που έχει διορίσει το ίδιο το Υπουρ-
γείο! Το Υπουργείο δεν ρώτησε κανένα εκ-
παιδευτικό, ο οποίος ΔΙΔΑΣΚΕΙ σε μουσι-
κό σχολείο. Να σημειωθεί πως οι διευθυ-
ντές δεν υποχρεώνονται από κανέναν να 
ζητήσουν τη γνώμη του συλλόγου διδα-
σκόντων. 

14/3/2019
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«Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica» Με αυτό τον τίτλο στις 5 
Ιουλίου 1687 στο Λονδίνο δημοσίευσε ο 
Νεύτων στα λατινικά το έργο που τον α-
νέδειξε ως τον μεγαλύτερο ίσως φυσικό 
επιστήμονα της νεότερης εποχής. O τίτ-
λος ξενίζει στην εποχή μας αλλά εξέ-
φραζε με ακρίβεια την τότε κοινωνικά 
κυρίαρχη αντίληψη για τη φιλοσοφία 
και τη φυσική, όπως και του ίδιου του 
συγγραφέα. Ο Νεύτων ήταν φυσικός 
φιλόσοφος. Άλλωστε δεν υπήρχε καν 
τότε ο όρος «science» στην αγγλική 
γλώσσα ούτε η γλώσσα αυτή προσφερό-
ταν τότε για τη συγγραφή φιλοσοφικών 
ή επιστημονικών εργασιών. Σήμερα βέ-
βαια, τρεις αιώνες μετά, έχει μετεξελι-
χθεί σε κυρίαρχη και προσφορότερη 
γλώσσα της λεγόμενης «παγκόσμιας ε-
πιστημονικής κοινότητας». 

Στο πέρασμα των αιώνων άλλαξε πολ-
λές φορές η αντίληψη των ανθρώπων για 
τις σχέσεις φιλοσοφίας και επιστήμης. 
Οι αντιλήψεις που κυριαρχούν στην επο-
χή μας δεν ήταν κυρίαρχες στο παρελθόν 
ούτε θα είναι στο μέλλον.

Ο πρώτος συστηματικός μελετητής 
των σχέσεων φιλοσοφίας και επιστήμης 
ήταν ο Αριστοτέλης, ο Μεγάλος Ταξινο-
μητής. Στην αντίληψή του, όπως αυτή έ-
φτασε έως εμάς με τα γραπτά του, φιλο-
σοφία και επιστήμη δεν είναι διαχωρι-
σμένες αλλά συνδεδεμένες, συνδυα-
σμένες, γι’ αυτό τις αναπτύσσει ενιαία. 
Συγγράφει και τα «Φυσικά» και τα 
«μετά τα φυσικά» (από τον τίτλο των ο-
ποίων οι μεταγενέστεροι μελετητές του 
έπλασαν τον όρο μεταφυσική)1. Τους ό-
ρους φιλοσοφία και επιστήμη τους χρη-
σιμοποιεί εναλλακτικά, αφού το ένα 
προσδιορίζει το άλλο, η φιλοσοφία την 
επιστήμη μα και το αντίστροφο. Η φιλο-
σοφία είναι επιστήμη και αυτή φιλοσο-
φία. Μέσα όμως στην ταυτότητά τους α-
ναγνωρίζει και τις διαφορές τους.

Για την έννοια της λέξης «επιστήμη» 
συμφωνούσε μάλλον με τον πλατωνικό 
ορισμό του δασκάλου του: «δόξα αληθής 
μετά λόγου»2. Η δε φιλοσοφία σήμαινε, 
εκτός των άλλων, την αγάπη της σοφίας, 
του «ειδέναι». Έτσι και οι δυο, φιλοσο-
φία και επιστήμη βασίζονται, στη «γνώ-
ση μετά λόγου» ή πιο απλά στη λογική 

γνώση. Ισχυρίζεται πως: «ὑπολαμβάνο
μεν  δὴ πρῶτον μὲν ἐπίστασθαι πάντα 
τὸν σοφὸν ὡς ἐνδέχεται, μὴ καθ’ ἕκα
στον ἔχοντα ἐπιστήμην αὐτῶν». (-Θε-
ωρούμε λοιπόν, πρώτον, ότι ο σοφός 
γνωρίζει τα πάντα, όσο αυτό είναι δυνα-
τό, χωρίς όμως να έχει και γνώση του κα-
θενός από αυτά ξεχωριστά.)3

Μια διάσταση λοιπόν της Αριστοτελι-
κής οπτικής αντιμετωπίζει τη φιλοσο-
φία ως γνώση του γενικού και την επι-
στήμη ως γνώση του μερικού. Από την 
πιο πάνω προσέγγιση προκύπτει πως η 
σχέση τους είναι αναγκαστικά διαλε-
κτική, αμφίδρομη, αμφίρροπη, σχέση 
συνέχειας και άρνησης, ταυτότητας 
και διαφοράς. Ο Αριστοτέλης επιμένει 
στις διαφορές φιλοσοφίας και επιστή-
μης τις οποίες και εκθέτει. Χαρακτηρί-
ζει τη φιλοσοφία «μάλιστα επιστήμη», 
«αρχικωτάτη των επιστημών», «μόνην 
ούσαν ελευθέρα των επιστημών», 
«μόνη γαρ αυτή αύτης ένεκέν εστι», 
«πρώτη φιλοσοφία», «θεολογία», «επι-
στήμη των καθόλου». Συνεπώς θεωρεί 
πως η φιλοσοφία είναι η «κατεξοχήν» 
επιστήμη, η «επιστήμη των επιστη-
μών»,4 η επιστήμη του όλου, του καθό-
λου, του γενικού, των πρώτων αρχών και 
αιτίων, των βασικών στοιχείων και αρ-
χών, των γενικών νόμων του κόσμου, ως 
πρωταρχική δε προηγείται των επιστη-
μών, είναι το χρονικό πριν των επιστη-
μών αλλά και το λογικό πριν, το υπόβα-
θρο, το πρότυπο, ο τρόπος, το υπόδειγ-
μα, το παράδειγμα και το πλαίσιο των ε-
πιστημών.5

Άλλωστε η φιλοσοφική σκέψη την ο-
ποία ασκεί, βασίζεται, μεταξύ άλλων, 
στην ανάλυση και τη σύνθεση, στη σα-
φήνεια, στο επιχείρημα, στην πειστική 
δικαιολόγηση, στη θεωρητική γενίκευ-
ση. Επεξεργάστηκε τους νόμους της λο-
γικής μελετώντας τα θεωρητικά μαθη-
ματικά. Απαίτησε τη λογικά συνεκτική 
και συνεπή χωρίς αντιφάσεις θεωρία. Η 
λογική συνοχή συνεπώς είναι κοινό χα-
ρακτηριστικό φιλοσοφίας και επιστή-
μης. Έδωσε λοιπόν θεωρητική διάστα-
ση στις επιστήμες και διευκόλυνε τη 
θεμελίωσή τους σε αξιωματική βάση. 
Έτσι που η επιστήμη γίνεται φιλοσοφι-
κή και η φιλοσοφία επιστημονική.

Επισημαίνει πως διαφέρουν ως προς 
το κίνητρο τους η φιλοσοφία και η επι-
στήμη καθώς κίνητρο ανάπτυξης των ε-
πιστημών είναι η φιλοσοφία ενώ κίνη-
τρο για τη φιλοσοφία είναι αυτή η ίδια, 
ως κίνητρο, ως σκοπός του εαυτού της, 
ως αυτοσκοπός, ως αγάπη για τη σοφία, 
ως ανάγκη της ανθρώπινης φύσης, 
«Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέ
γονται φύσει» υποστηρίζει, «δια το 
θαυμάζειν..., δια το φεύγειν την άγνοιαν. 
.., εφιλοσόφησαν». Γιατί η αγάπη, η α-
νάγκη της γνώσης δεν μπορεί να είναι 
μερική, τμηματική, περιορισμένη, απο-
σπασματική, ελεγχόμενη αλλά πλήρης, 
γενική, απεριόριστη, άτμητη, ακέραια 
και ενιαία. Τέτοια ακριβώς είναι η φύση 
της φιλοσοφίας, κοσμοθεωρία που α-
γκαλιάζει όλη τη γνώση.

Γι αυτό υποστηρίζει πως η μόνη ελεύ-
θερη από όλες τις επιστήμες είναι η φι-
λοσοφία (ως μόνην ούσαν ελευθέραν). 
Επίσης υποστηρίζει πως υπάρχει για 
χάρη του εαυτού της (ένεκεν εαυτής). 
Ούτε υπηρετεί κάποια άλλη «..καὶ τὴν 
ἀρχικωτέραν τῆς ὑπηρετούσης μᾶλ
λον σοφίαν: οὐ γὰρ δεῖν ἐπιτάττε
σθαι τὸν σοφὸν ἀλλ’ ἐπιτάττειν,..» α-
ντίθετα οι άλλες υπάρχουν για χάρη της, 
οι άλλες την υπηρετούν.      

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως ο φιλό-
σοφος, ο Αριστοτέλης εν προκειμένω, 
είναι ελεύθερος, όταν διαπραγματεύεται 
τα «μετά τα φυσικά» και υπηρέτης όταν 
αφιερώνει τόσα χρόνια στην ανάπτυξη, 
στη συγγραφή των «φυσικών» του. (Το 
αυτό βέβαια ισχύει και στην περίπτωση 
που ο φιλόσοφος και ο επιστήμονας εί-
ναι δυο διαφορετικά πρόσωπα). Σημαί-
νει όμως πως τα «φυσικά» είναι το όργα-
νο, το μέσο, η απαραίτητη διαδρομή, η 
διαδικασία, ο αλγόριθμος για να φτάσει 
έως τα «μετά τα φυσικά» έως το τέρμα 
του ταξιδιού, έστω και αν αυτό απομα-
κρύνεται όσο το πλησιάζει κανείς σαν 
την γραμμή των οριζόντων. Σημαίνει α-
κόμα πως χωρίς την ανάπτυξη των επι-
στημών, δεν υπάρχει ανάπτυξη της φιλο-
σοφίας, δεν υπάρχει ταξίδι φιλοσοφικό.

Ακόμα και τα έργα του πάνω στη λογι-
κή, που οι μελετητές του τα ονόμασαν 
πολύ εύστοχα «όργανον», ήταν η προ-
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«Ταυτόν εστί νοείν τε και είναι» (Παρμενίδης)
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σπάθεια κατασκευής εκείνων των εργα-
λείων, των μέσων, των μεθόδων , των ορ-
γάνων της νόησης για να φτάσει στην 
«πρώτη φιλοσοφία», τη «θεολογία» 
όπως διαφορετικά την ονομάζει, τα ο-
ποία όμως αποδείχτηκαν «όργανον» που 
προσφερόταν ως πολυεργαλείο κατάλ-
ληλο για χρήση από πολλές επιστήμες. 

Διαφορά επιπλέον ολοφάνερη μεταξύ 
τους είναι η εξής: καμιά άλλη επιστήμη 
δεν μπορεί να είναι «θεολογία» πλην 
της φιλοσοφίας. Άλλο επιστήμη, άλλο 
«μεταφυσική».

Οι θεολόγοι βέβαια μας έχουν επιστή-
σει την προσοχή στη διαφορά μεταξύ του 
θεού της θρησκείας και του θεού της φι-
λοσοφίας: «Η θεολογία έχει ως αντικεί-
μενο και γνωστικό πεδίο την αποκάλυψη 
και την εμπειρία του ακτίστου, ενώ η φι-
λοσοφία και η επιστήμη έχουν ως αντι-
κείμενο και γνωστικό πεδίο αποκλειστι-
κά και μόνο την κτιστή πραγματικότητα 
(...) η κτιστή πραγματικότητα γνωρίζεται 
με τη χρήση της εμπειρικής έρευνας και 
της λογικής διεργασίας, χωρίς να χρειά-
ζεται προς τούτο κάποιες ηθικοπνευμα-
τικές προϋποθέσεις». Σύμφωνα λοιπόν 
με τους θεολόγους, σύμφωνα με την «α-
ποκαλυπτική» προσέγγιση του «ακτί-
στου», «(...) θεωρούν τη φιλοσοφία όχι 
απλώς ως «θεραπαινίδα της θεολογίας» 
(ancilla theologiae), όπως οι Σχολαστι-
κοί του Μεσαίωνα, τάσσοντάς την απο-
κλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση 
της θεολογίας τους. παράλληλα τη βλέ-
πουν και τη χρησιμοποιούν τρόπον τινά 
και ως «θυγατέρα της θεολογίας» (filia 
theologiae).» 

Αντίθετα, όταν ο Αριστοτέλης ονομά-
ζει τη φιλοσοφία «θεολογία», μιλά για 
το δικαίωμα και την υποχρέωση, την «εκ 
των ων ουκ άνευ» υποχρέωσή της να 
παίρνει θέση περί των μειζόνων, των 
πρώτων, των εσχάτων. Γιατί διαφορετι-
κά δεν είναι πλήρης, δεν είναι ελεύθε-
ρη, δεν υπάρχει «ένεκεν εαυτής», δεν 
είναι κοσμοθεωρία. οφείλει να απαντά 
στο ερώτημα για την ύπαρξη ή μη του α-
κτίστου όπως και στο εάν η επεξεργα-
σία των θέσεών της και των ερωτημά-
των της απαιτεί την παρουσία του. Η δύ-
ναμη του ισχυρισμού του ήταν τέτοια 
που χρειάστηκαν πολλοί αιώνες και οι 
συντονισμένες ενέργειες κράτους, άρ-
χουσας τάξης και θεολόγων για να υπο-
βαθμιστεί σε «θεραπαινίδα».

Το «θείον» κατ΄ αυτόν προκύπτει ως 
λογική συνέπεια, ως συμπέρασμα συλ-
λογισμού, και αληθεύει ο ισχυρισμός 
του στο βαθμό που είναι αληθείς οι 
προκείμενες προτάσεις, τα αξιώματα, οι 

αρχικές παραδοχές και τηρούνται οι κα-
νόνες της λογικής.

«Στο έργο του «Λουδοβίκος Φόυερ-
μπαχ» ο Ένγκελς χωρίζει τους φιλοσό-
φους σε «δυο μεγάλα στρατόπεδα»:  
τους υλιστές και τους ιδεαλιστές...., 
βρίσκει πως η βασική διαφορά ανάμεσά 
τους είναι ότι για τους υλιστές η φύση 
είναι το πρωτεύον και το πνεύμα το δευ-
τερεύον, ενώ για τους ιδεαλιστές συμ-
βαίνει το αντίστροφο. Ανάμεσα στους 
πρώτους και τους δεύτερους. .τοποθε-
τεί αυτούς που ονομάζει αγνωστικι-
στές.»6 H φιλοσοφία επομένως στη μα-
κραίωνη πορεία εξέλιξής της ξεδιπλώ-
νεται ως πάλη και ενότητα αντιθέτων, 
του υλισμού και του ιδεαλισμού και ό-
ποια θεωρία δεν παίρνει θέση υπέρ του 
ενός ή του άλλου, δεν παίρνει θέση για 
τη σχέση ύλης και πνεύματος ή του «Εί-
ναι» και του «Νοείν», όποια δεν μετέχει 
αυτής της πάλης δεν είναι πλήρης φιλο-
σοφία, δεν είναι κοσμοθεωρία.

Ο Αριστοτέλης ήταν ειλικρινής και α-
ναγνώριζε αυτή την πάλη και ετοποθε-
τείτο διαζευκτικά: « εἰ μὲν οὖν μὴ ἔστι 
τις ἑτέρα οὐσία παρὰ τὰς φύσει συνε
στηκυίας, ἡ φυσικὴ ἂν εἴη πρώτη ἐπι
στήμη»· (Αν λοιπόν δεν υπήρχε καμία 
άλλη ουσία πέρα από τις ουσίες που έ-
χουν συσταθεί από τη φύση, τότε η φυσι-
κή θα ήταν η πρωταρχική επιστήμη.) Α-
κολουθώντας το συλλογισμό του νομιμο-
ποιούμαστε να συμπεράνουμε πως, σε 
αυτή την εκδοχή, καθίσταται περιττή η 
φιλοσοφία ως «θεολογική». «Εἰ δέ τί 
ἐστιν ἀΐδιον καὶ ἀκίνητον καὶ χωρι
στόν, φανερὸν ὅτι θεωρητικῆς τὸ 
γνῶναι, οὐ μέντοι φυσικῆς γε (περὶ κι
νητῶν γάρ τινων ἡ φυσική) οὐδὲ μα
θηματικῆς, ἀλλὰ προτέρας ἀμφοῖν». 
(Αν υπάρχει κάποιο ον αιώνιο, ακίνητο 
και χωριστό, τότε είναι φανερό ότι η γνώ-
ση του είναι έργο μιας θεωρητικής επι-
στήμης· όχι όμως της φυσικής επιστή-
μης ούτε των μαθηματικών, αλλά μιας ε-
πιστήμης πιο πρωταρχικής και από τις 
δύο.) Την προσωπική του προτίμηση βέ-
βαια τη δηλώνει ο ίδιος αλλά συχνότατα 
στοχάζεται εμπειρικά και υλιστικά.

Η επιστήμη πάλι εξ ορισμού, από τη 
φύση της, από το αντικείμενό της δεν 
μπορεί να είναι «θεολογία» ούτε και 
κατά την Αριστοτελική ερμηνεία του 
όρου, γιατί οτιδήποτε υπερφυσικό (είτε 
δεχτεί κανείς την ύπαρξή του, είτε όχι) 
βρίσκεται έξω από πεδίο επιστημονι-
κής έρευνας ούτε απαιτείται η ύπαρξή 
του για τη γέννηση και την ανάπτυξή 
της. Ο υλικός αντικειμενικός κόσμος 
εκλαμβάνεται ως δεδομένος και πλή-

ρης για αυτήν. Η αντίληψη της επιστή-
μης είναι φιλοσοφικά υλιστική, έστω 
και αν ως πρόσωπα οι επιστήμονες έ-
χουν διαφορετικές κοσμοθεωρήσεις. 
Το «Παγκόσμιο Πνεύμα», ο Θεός, ο «ά-
κτιστος» κόσμος, ο κόσμος των πλατω-
νικών ιδεών δεν είναι παρατηρήσιμος 
ούτε από τις ανθρώπινες αισθήσεις 
ούτε από τα επιστημονικά όργανα και 
συνεπώς δεν αποτελεί αντικείμενο ε-
μπειρικής έρευνας ούτε λογικής επι-
στημονικής επεξεργασίας. Η επιστήμη 
μελετά τον αντικειμενικά υπαρκτό υλι-
κό κόσμο και γι αυτό δεν έχει υποκει-
μενικό χαρακτήρα αλλά είναι απρόσω-
πη, οι δε νόμοι της, λέγονται συχνά φυ-
σικοί, ισχύουν για όλους. Είναι αντικει-
μενικοί και οπωσδήποτε διυποκειμενι-
κοί. Όποιες και αν είναι οι ιδέες του 
παρατηρητή δεν δεσμεύουν τα άλλα 
νοήμονα υποκείμενα ούτε επηρεάζουν 
τους φυσικούς νόμους. Επιπλέον δεν 
μπορεί να υπάρξει επιστήμη του όλου, 
γιατί κάθε επιστήμη είναι μελέτη, γνώ-
ση του μερικού, του ειδικού, γι αυτό υ-
πάρχουν υποχρεωτικά πολλές επιστή-
μες ταυτόχρονα.

Ο Αριστοτέλης συνεχίζει να αναλύει τη 
«θεϊκή» διάσταση της φιλοσοφίας: 
«οὔτε τῆς τοιαύτης ἄλλην χρὴ νομί
ζειν τιμιωτέραν. [5] ἡ γὰρ θειοτάτη 
καὶ τιμιωτάτη: τοιαύτη δὲ διχῶς ἂν 
εἴη μόνη: ἥν τε γὰρ μάλιστ’ ἂν ὁ θεὸς 
ἔχοι, θεία τῶν ἐπιστημῶν ἐστί, κἂν εἴ 
τις τῶν θείων εἴη. μόνη δ’ αὕτη τού
των ἀμφοτέρων τετύχηκεν: ὅ τε γὰρ 
θεὸς δοκεῖ τῶν αἰτίων πᾶσιν εἶναι καὶ 
ἀρχή τις, καὶ τὴν τοιαύτην ἢ μόνος ἢ 
μάλιστ’ [10] ἂν ἔχοι ὁ θεός. ἀναγκαι
ότεραι μὲν οὖν πᾶσαι ταύτης, ἀμείνων 
δ’ οὐδεμία»7. (κι εμείς δεν χρειάζεται 
να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποια άλλη 
γνώση με μεγαλύτερη αξία – η πιο θεϊκή 
επιστήμη είναι και η πιο άξια. Mια γνώση 
τώρα μπορεί να είναι θεϊκή με δύο μόνο 
τρόπους: η γνώση που κατεξοχήν θα κα-
τείχε ο ίδιος ο θεός είναι μια επιστήμη 
θεϊκή, όπως θεϊκή θα ήταν και μια γνώ-
ση των θεϊκών όντων. H επιστήμη μας εί-
ναι η μόνη που έχει και τις δύο αυτές ιδι-
ότητες: γιατί (1) όλοι πιστεύουν ότι ο 
θεός ανήκει στα αίτια και είναι ο ίδιος 
μια αρχή, και γιατί (2) πρόκειται για μια 
γνώση της οποίας ο θεός θα είναι ο μο-
ναδικός ή, έστω, ο κατεξοχήν κάτοχος. 
Όλες οι άλλες επιστήμες είναι πιο ανα-
γκαίες απ’ αυτήν, καμία όμως δεν είναι 
καλύτερη). Αξίζει να κρατήσουμε την ε-
πισήμανσή του: Η φιλοσοφία είναι «θεϊ-
κή». Σε καμιά άλλη επιστήμη δεν μπορεί 
να αποδοθεί αυτός ο χαρακτηρισμός.



Ο κροκόδειλος, στο συγκεκριμένο έργο του Ντο-
στογιέφσκι, είναι το θηρίο που μας καλεί να μπού-
με μέσα του, να ζήσουμε μες στην υγρή και σκοτει-
νή κοιλιά του, που μας πείθει για την ωφελιμότητα 
της δημόσιας έκθεσής μας. Ο αυτοεξευτελισμός, 
μας λέει, δεν είναι μονάχα προς το δικό μας, το ιδι-
ωτικό όφελος, μα προς όλης της ανθρωπότητας. 
Είναι εκείνος που φωνάζει με στριγκή φωνή και 
μας αρέσει. Είναι το θηρίο που μας καλεί να ξεχά-
σουμε τις δικές μας ανάγκες, να ακουμπήσουμε 
στα ιδεολογήματά του, να ενστερνιστούμε τις συνή-
θειες του, να του μοιάσουμε. Ο κροκόδειλος είναι 
ο άλλος μας εαυτός, εκείνος που βαφτίζει την ητ-
τοπάθεια ρεαλισμό, ο φτωχός συγγενής της μοί-
ρας, ο ικανός για τους μεγάλους, τους ξένους πό-
θους, ο τολμηρός νεολαίος, ο έτοιμος να κάνει τη 
μεγάλη θυσία αρκεί να έχει μια χρηματική τιμή.

«Ο κροκόδειλος - ένα σπάνιο γεγονός» είναι η α-
πρόσμενη ιστορία ενός δημόσιου υπαλλήλου, που 
είχε την ατυχία ή την τύχη, αντί να βρεθεί διακοπές 
στην Ευρώπη και να διδαχτεί από αυτήν για τις επι-
στήμες και τις τέχνες, να μπει κατά λάθος (;) στην κοιλιά ενός κροκό-
δειλου. Αυτό το καθόλα απρόσμενο γεγονός αποτελεί το έδαφος πάνω 
στο οποίο εκδηλώνονται ανθρώπινες συμπεριφορές που ενώ αρχικά 
ξαφνιάζουν πείθουν στη συνέχεια πως είναι αληθινές ως το μεδούλι.

Κι είναι αλήθεια πως ακόμη και στην πρώιμή της ανάπτυξη, όπως τα 
χρόνια που εξελίσσεται η ιστορία του κροκόδειλου, η εμπορευματοποι-
ημένη-αστική κοινωνία είχε ήδη δείξει την πορεία της. Η εξύμνηση του 
κέρδους, της συσσώρευσης κεφαλαίων καθώς κι η στροφή στις ξένες ε-
πενδύσεις, αποτέλεσαν αλλά και αποτελούν το έδαφος για την εκμετάλ-
λευση, το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι κοινωνικές α-
ντιλήψεις και συμπεριφορές. Ο Ντοστογιέφσκι, περιγράφει σε αυτή την 
ιστορία όχι μόνο τις βασικές κοινωνικές αντιθέσεις και αντινομίες της ε-
ποχής του, μα με επιστημονική λεπτότητα και ακρίβεια μας παραθέτει 
τις βασικές νομοτέλειες της αστικής κοινωνίας. Είναι άνθρωπος της ε-
ποχής του και συλλαμβάνει από νωρίς ολάκερη την πορεία προς τη σήψη 
της αστικής κοινωνίας, αντιλαμβάνεται το γενικό, το όλο, στέκεται κριτι-
κά χωρίς να φοβηθεί ούτε στιγμή να πάρει θέση, γι’ αυτό άλλωστε κι οι 
ήρωες του, απογυμνωμένοι εμπρός στα μάτια μας, αποκαλύπτουν τις α-
δυναμίες τους και μας πείθουν για την υπόστασή τους.

Αξίζει να αναφερθεί ένα σημείο της ιστορίας: ένας ξένος, ένας πλα-
νόδιος Γερμανός κουβαλά έναν κροκόδειλο προς επίδειξη στην ανερ-
χόμενη αστική «καλή» ρωσική κοινωνία. Ο σκοπός βέβαια το κέρδος. 
Κι όσο κι αν φαντάζει υπερβολική, αυτή ακριβώς η επίδειξη θα θεω-
ρηθεί, σε μια αποστροφή της ιστορίας, ως ξένη επένδυση, ενδεικτική 
μάλιστα του τρόπου με τον οποίο η καθυστερημένη Ρωσία θα μπορέσει 
να ακολουθήσει την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 

Η ιστορία του κροκόδειλου αποτελεί μια δυνατή αλληγορία, μια τρα-
νή απόδειξη πως τα σημαντικά έργα αντέχουν στον χρόνο, ξεπερνούν 
την εποχή τους, διότι περιγράφουν με ακρίβεια τον πυρήνα της ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς πλαισιωμένης αναπόσπαστα από τις κοινωνικές 
της επιδράσεις. 

Σύμφωνα λοιπόν με το συλλογισμό του οι επι-
στήμες είναι αναγκαίες, γιατί έχουν πρακτική 
χρησιμότητα ενώ η φιλοσοφία δεν έχει. Ιδού λοι-
πόν μια ακόμα διαφορά επιστήμης και φιλοσο-
φίας που προκύπτει, αν τις δούμε με κριτήριο 
την πρακτική χρησιμότητα. Ταξινομεί επιπλέον 
και διακρίνει τις επιστήμες σε πρακτικές και θε-
ωρητικές: « ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θε
ωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική». 
Σε αυτή τη θεώρηση η φιλοσοφία ονομάζεται 
«θεολογική» και συνοδεύεται από τα μαθηματι-
κά και τη φυσική. Προφανώς μιλά για τα θεωρη-
τικά μαθηματικά, για τα «καθαρά», τα αφηρημέ-
να, τα επιστημονικά, τα μη πρακτικά, τα φιλοσο-
φικά, τα λογικά, του Θαλή, των πυθαγορείων, του 
Πλάτωνα και άλλων. Αυτά που αναπτύσσονταν ε-
ντός των φιλοσοφικών σχολών ή παράλληλα με 
αυτές και έθεταν φιλοσοφικά γνωσιοθεωρητικά 
ζητήματα.

Σημειώσεις:
1. Σύμφωνα με την διάταξη του έργου του από τον 
Ανδρόνικο το Ρόδιο.
2. Από τον Πλατωνικό διάλογο που παραθέτει «Θε-
αίτητος» ή «Περί Επιστήμης» 
3. Συμφωνεί μάλλον με τους προγενέστερούς του 
φιλοσόφους, οι οποίοι υποστήριζαν πως ο άνθρω-
πος δεν μπορεί να γίνει παντογνώστης, δηλαδή σο-
φός, αλλά μόνο φιλό-σοφος, εραστής της γνώσης, 
σε ένα αέναο ταξίδι προς τη σοφία. 
4. scientia scientarum, σύμφωνα με τους Λατίνους 
μελετητές του.
5. Η φιλοσοφία των Ιώνων αρχίζει, όταν προσπα-
θούν να ερμηνεύσουν τις μεταβολές της φύσης με 
τα στοιχεία, τις δυνάμεις, τις κανονικότητες της ί-
διας της φύσης. Ξεκινά επομένως με τη διάκριση 
του νοήμονος υποκειμένου από τον αντικείμενο α-
πρόσωπο υλικό κόσμο, με τη διάκριση του «Εγώ» 
από τον άψυχο κόσμο. Θα προκύψει έτσι με την 
πάλη των φιλοσοφικών ιδεών, υλιστικών και ιδεα-
λιστικών, η εξέλιξη της φιλοσοφικής αντίληψης, η 
οποία θα φέρει μια σειρά παραδοχών: α) ύπαρξη 
του «Είναι» και διάκρισή του από την ανθρώπινη 
νόηση, (Νοείν), β) ύπαρξη τάξης, κόσμου, κανονι-
κότητας, νόμου, αιτίας, λόγου, λογικής μέσα στο 
ίδιο το φυσικό σύμπαν, γ) ύπαρξη αναλογίας, αντα-
νάκλασης μεταξύ του «Είναι» και του «Νοείν», του 
κόσμου της ύλης και του κόσμου των ιδεών, δ) από 
τις πιο πάνω παραδοχές προκύπτει η δυνατότητα 
της ανθρώπινης νόησης να γνωρίσει το «Είναι», ε) 
η μέθοδος, η οδός της γνώσης για τον άνθρωπο εί-
ναι συνεπώς λογική και εμπειρική, φιλοσοφική και 
επιστημονική. Από τις παραδοχές αυτές προέκυψε 
το βάσιμο και αναγκαίο της επιστήμης, όπως και το 
ενιαίο, το οργανικό σύστημα της επιστημονικο-
φιλοσοφικής ανάπτυξης.
6. Λένιν: «Υλισμός και Εμπειριοκριτικισμός», σελ.25
7 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, Βασίλης Κάλ-
φας, ΣΕΑΒ 2015.

Ο κροκόδειλος - ένα σπάνιο γεγονός
(ή μια αληθινή ιστορία για το πώς ένας κύριος 

γνωστής ηλικίας και γνωστών διαστάσεων 
καταβροχθίστηκε ολοσούμπιτος από έναν 

περαστικό κροκόδειλο και τι βρήκε απ’ αυτό)
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, διήγημα, 1865

γράφει ο Νίκος Γαλάνης
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Από τη Μήδεια του Ευριπίδη
στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη
Δύο εμβληματικές γυναικείες φιγούρες της λογοτεχνίας που ανάμεσά τους 

χωρούν 25 περίπου αιώνες, κι όμως είναι σαν να μην τις χωρίζει ούτε ενός τσι-
γάρου δρόμος. Μήδεια και Φραγκογιαννού. 

Ευριπίδης και Παπαδιαμάντης, με τις μορφές αυτές, καταγγέλλουν την κοι-
νωνική αδικία τον 5ο π.Χ. και τον 20ο  αιώνα αντίστοιχα, προκαλούν παγιωμένες, 
οπισθοδρομικές και κατασταλτικές αντιλήψεις και πρακτικές, εναντιώνονται στο 
να χρησιμοποιείται η γυναίκα ως εργαλείο και να ωθείται μέσα από ποικίλες δι-
αδρομές σε ενέργειες που ύστερα απ’ αυτές δεν υπάρχει περαιτέρω.

Ας παρακολουθήσουμε κάποια αποσπάσματα από το έργο τους. Πρώτα από τη 
«Μήδεια» του Ευριπίδη (μτφρ. Τ. Ρούσσου), (στ. 230-251):

«Απ’ όσα έχουν ψυχή και νου, γυναίκες,
το πιο δυστυχισμένο είμαστε πλάσμα·
πρώτα με χρήματα περίσσια πρέπει
τον άντρα ν’ αγοράσουμε κι αφέντη
να βάλουμε έτσι στο κορμί μας· τούτο
χειρότερο κακό από κείνο. Η πιο μεγάλη
εδώ ’ναι αγωνία· καλός θα βγει;
κακός; Γιατί καμιά τιμή δε φέρνει 
στη γυναίκα να χωρίσει
μηδέ να τον αφήσει. Έπειτα πάλι
σε νέες συνήθειες μπαίνοντας και τρόπους,
το φέρσιμο του ανδρός ανάγκη πάσα
να προμαντεύει, αφού απ’ το σπιτικό της
δεν το ’μαθε. Κι αν πάμε σ’ όλα τούτα

καλά και δεν βαρυγκομάει εκείνος
για το ζυγό, χαρούμενη η ζωή μας·
ειδάλλως κάλλιο να χαθούμε. Ο άντρας
με τους δικούς του όταν στενοχωριέται,
βγαίνει έξω κι αλαφρώνει την καρδιά του
βρίσκοντας συνομήλικους ή φίλους·
όμως εμείς σε μια ψυχή μονάχα
τα μάτια πρέπει να ’χουμε στραμμένα.
Λένε πως δίχως κίνδυνο στο σπίτι 
ζούμε, ενώ έξω πολεμούν εκείνοι
με το κοντάρι· άμυαλη σκέψη· θα ’ταν
καλύτερο για μένα τρεις φορές πλάι
στην ασπίδα να σταθώ, παρά μόνο
μία να γεννήσω».

Και τώρα ο κυρ-Αλέξανδρος στη «Φόνισσα»:
… Η Χαδούλα, ή άλλως Φραγκογιαννού, ήτο γυνή σχεδόν εξηκοντούτις, καλο-

καμωμένη, με αδρούς χαρακτήρας. Συγκεφαλαιούσα όλην την ζωήν της, έβλεπεν 
ότι ποτέ δεν είχε κάμει άλλο τίποτε ειμή να υπηρετή τους άλλους. Όταν ήτο παιδί-
σκη, υπηρέτει τους γονείς της. Όταν υπανδρεύθη, έγινε σκλάβα του συζύγου της 
– και όμως, ως εκ του χαρακτήρος της και της αδυναμίας εκείνου, ήτο συγχρόνως 
και κηδεμών αυτού· όταν απέκτησε τέκνα, έγινε δούλα των τέκνων της· όταν τα τέ-
κνα της απέκτησαν τέκνα, έγινε πάλιν δουλεύτρια των εγγόνων της…

… Αφού την υπάνδρευσαν και την «εκουκούλωσαν» και την «ενεκροβλόγη-
σαν» κατά τη συνήθη φρασεολογίαν της μητρός της, της είχαν δώσει ακόμα και 
την προίκα της… 

… Και πάσα οικογένεια εις την γειτονιάν, και εις την συνοικίαν και εις την πό-
λιν είχαν από δύο έως τρία κοράσια. Μερικαί είχον τέσσαρα, άλλαι πέντε. Μία 
μητέρα είχεν εξ θυγατέρας χωρίς κανέναν υιόν, άλλη μία είχεν επτά κ’ έναν υιόν, 
ο οποίος εφαίνετο προωρισμένος να φανή άχρηστος.

Λοιπόν όλοι αυτοί οι γονείς, όλα τα ανδρόγυνα, όλαι αι χήραι, ανάγκη πάσα 
και χρέος απαραίτητον, να υπανδρεύσουν όλας αυτάς τας κόρας – και τας πέ-
ντε, και τας εξ, και τας επτά! Και να δώσουν εις όλας προίκα. Πάσα πτωχή οικο-
γένεια, πάσα μήτηρ χήρα, με δύο στρέμματα αγρούς, μ’ ένα πενιχρόν οικίσκον, 
ταλαιπωρουμένη, ξενοδουλεύουσα – εις τα κτήματα άλλων ευπορωτέρων οικο-
γενειών, εις τας συκάς και τας μορέας –συλλέγουσα φύλλα, παράγουσα ολίγην 
μέταξαν– ή τρέφουσα δύο ή τρεις αίγας ή αμνάδας –γινομένη κακή με όλους 
τους γείτονας, πληρώνουσα πρόστιμα διά μικράς ζημίας– φορολογουμένη 
ασπλάγχνως, τρώγουσα κρίθινον άρτον ποτισμένον με ιδρώτα αλμυρόν – ώφει-
λεν εξ άπαντος «ν’ αποκαταστήση» όλα τα θήλεα ταύτα, και να δώση πέντε, εξ, 
ή επτά προίκας! Ω Θεέ μου!

Η Φραγκογιαννού, ζώντας εξήντα χρόνια μια ζωή σκληρή και άχαρη και μη 
αντέχοντας να δει τα μικρά κορίτσια της τάξης της να υφίστανται την ίδια ή και 
χειρότερη κοινωνική αδικία, αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια της και να 
επιφέρει κάποια δικαιοσύνη, μειώνοντας τον αριθμό των κοριτσιών, τα οποία 
της φαίνονταν πολλά και εφτάψυχα!

… Τα κορίτσια είν’ εφτάψυχα, εφρόνει η γραία. Δυσκόλως αρρωστούν και 
σπανίως αποθνήσκουν… Ω, πόσα αγόρια, και αρχοντόπουλα μάλιστα, αρπάζο-

νται άωρα. Ακόμη και τ’ αρχοντοκόριτσα ευκολώτερον αποθνήσκουν, παρ’ όσον 
τα απειράριθμα θηλυκά της φτωχολογιάς. Τα κορίτσια της τάξεως ταύτης είναι τα 
μόνα εφτάψυχα! Φαίνονται ως να πληθύνωνται επίτηδες, διά να κολάζουν τους 
γονείς των, απ’ αυτόν τον κόσμον ήδη. Α! όσον το συλλογίζεται κανείς, «ψηλώ-
νει ο νους του»!...

… Της Φραγκογιαννούς άρχισε πράγματι «να ψηλώνη ο νους της». Είχε «πα-
ραλογίσει». Επόμενον ήτο, διότι είχεν εξαρθή εις ανώτερα ζητήματα. 

Ο Παπαδιαμάντης μ’ αυτά τα λόγια (αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους, που 
ξεπερνούν τα όρια αυτού του άρθρου) στέκεται στο πλάι της Φραγκογιαννούς, την 
κατανοεί και την συμπονά. Το ίδιο κάνει και ο Ευριπίδης στη Μήδεια: με το χορό 
να στηρίζει τη γυναίκα που έμεινε μόνη και προδομένη σε ξένη χώρα, κι ας φρίτ-
τει με τη θανάτωση των παιδιών. Με το τραγικό της μοιρολόι για τα παιδιά της, 
ενώ είναι ακόμη ζωντανά. Με τις αντοχές της να τσακίζουν μπροστά στα μάτια 
και το γέλιο των παιδιών της. Με τη φοβερή επίγνωση ότι είναι αναγκασμένη 
(στ.1240-1) να προχωρήσει στην αποτρόπαια πράξη, γιατί μαύρη μοίρα περιμέ-
νει τα παιδιά της. Κι αποφασίζει να τους αφαιρέσει τη ζωή για να μην πέσουν στα 
χέρια των εχθρών της. Απόγνωση δεμένη με την πλήρη συνείδηση ότι βυθίζει τη 
ζωή της στη δυστυχία: Παντέρμο χέρι, πάρε το ξίφος, πάρε το, προχώρα/ ν’ αρ-
χίσεις μια ζωή γεμάτη πόνο…./ πόσο δυστυχισμένη πάω να γίνω. (στ. 1244-50).

Ευριπίδης και Παπαδιαμάντης στέκονται με δέος απέναντι στις δυο γυναικεί-
ες μορφές που έπλασαν. Δεν διανοούνται να τις καταδικάσουν. Ούτε καν να τις 
δικάσουν. Και ο μεν Ευριπίδης στο τέλος της τραγωδίας παρουσιάζει τη Μήδεια 
να εξαφανίζεται πάνω από τη στέγη του σπιτιού μέσα σ’ ένα άρμα, ανάμεσα στους 
θεούς και τους ανθρώπους. Ο Παπαδιαμάντης – σε εκπληκτικό συσχετισμό με 
τον Ευριπίδη – παρουσιάζει τη Φραγκογιαννού να βρίσκει το θάνατο «μεταξύ της 
θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης». Ας τον παρακολουθήσουμε.

… Εις ολίγα λεπτά της ώρας κατήλθε την ακτήν, κ’ έφθασεν εις τα χαλίκια 
του αιγιαλού, εις την άμμον. Αντίκρυσε τον αλίκτυπον βράχον, επάνω εις τον 
οποίον εφαίνετο ο παλαιός ναΐσκος του Αγίου Σώζοντος. Ο λαιμός της άμμου, 
ο ενώνων τον μικρόν βράχον με την στερεάν, μόλις ανείχεν ένα δάκτυλον υπε-
ράνω του κύματος. Τώρα ήρχιζε να γίνεται πλημμύρα. Η Φραγκογιαννού εστά-
θη κ’ εδίστασε. 

Αλλά την ιδίαν στιγμήν ήκουσε θόρυβον όχι μικρόν επί του κρημνού. Δύο άν-
δρες, ο εις στρατιωτικός, ο άλλος πολίτης, με δύο τουφέκια επ’ ώμου, κατήρχο-
ντο τρέχοντες τον κατήφορον. 

Η Φραγκογιαννού έτρεξεν, έκαμε τον σταυρόν της, κ’ επάτησεν επάνω εις το 
πέραμα της άμμου. Η άμμος ήτον ολισθηρά. Το κύμα ανήρχετο, εφούσκωνε. Η 
γυνή δεν ωπισθοδρόμησε. Δεν είχεν άλλην σανίδα σωτηρίας. 

Το κύμα ανέβαινεν, ανέβαινε. Η Φραγκογιαννού επάτει. Η άμμος ενέδιδε. Οι 
πόδες της εγλιστρούσαν.

Ο βράχος του Αγίου Σώζοντος απείχε περί τας δώδεκα οργυιάς από την ακτήν. 
Ο λαιμός της άμμου, το πέραμα, θα ήτο πλέον ή πεντήκοντα βημάτων το μήκος.

Το κύμα την έφθασεν έως το γόνυ, είτα ως την μέσην. Η άμμος εγλιστρούσε. 
Εγίνετο βάλτος, λάκκος. Το κύμα ανήλθεν έως το στέρνον της.

Οι δύο άνδρες, οίτινες την εκυνήγουν, έρριψαν μίαν τουφεκιάν διά να την πτο-
ήσουν. Είτα ηκούσθησαν αι φωναί των, φωναί αλαλαγμού και βεβαίας νίκης.

Η Φραγκογιαννού απείχεν ακόμη ως δέκα βήματα από τον Αϊ-Σώστην.
Δεν είχε πλέον έδαφος να πατήση· εγονάτισεν. Εις το στόμα της εισήρχετο το 

αλμυρόν και πικρόν ύδωρ.
Τα κύματα εφούσκωσαν αγρίως, ως να είχον πάθος. Εκάλυψαν τους μυκτή-

ρας και τα ώτα της. Την στιγμήν εκείνην το βλέμμα τη Φραγκογιαννούς αντίκρυ-
σε το Μποστάνι, την έρημον βορειοδυτικήν ακτήν, όπου της είχον δώσει ως προί-
κα ένα αγρόν, όταν νεανίδα την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν, και την 
έκαμαν νύφην οι γονείς της.

— Ω! να το προικιό μου! είπε.
Αυταί υπήρξαν αι τελευταίαι λέξεις της. Η γραία Χαδούλα εύρε τον θάνατο εις 

το πέραμα του Αγίου Σώστη, εις τον λαιμόν τον ενώνοντα τον βράχον του ερημη-
τηρίου με την ξηράν, εις το ήμισυ του δρόμου, μεταξύ της θείας και της ανθρω-
πίνης δικαιοσύνης.
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«δε
δουλώνω,  

δεν 
απογράφω»

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

127 χρόνια μετά από την πρώτη απεργία εργατριών στην Ελ-
λάδα που έγινε στις 14 Απριλίου 1892, στον Πειραιά από υφα-
ντουργίνες εργάτριες.

Για χιλιάδες χρόνια μετά τη Μήδεια του Ευριπίδη, η γυναίκα 
παραμένει αντικείμενο -εργαλείο στην παραγωγική διαδικασία. 
Θα γίνει Φραγκογιαννού – Φόνισσα, θα πετάξει το μωρό της σε 
κάδο σκουπιδιών, μην αντέχοντας τις κοινωνικές συνέπειες της 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Αλλά θα γίνει και Υπατία των Μα-
θηματικών και της Φιλοσοφίας, Κασσιανή,  του «διά γυναικός 
πηγάζει τά κρείττω», Μαντώ Μαυρογέννους και Σουλιώτισσα στο 
Ζάλογγο, αντάρτισσα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.

Στη διάρκεια του 17ου – 18ου αιώνα, η βιομηχανική επανά-
σταση, παγκόσμια, θα οδηγήσει στη μαζική παραγωγή αγαθών 
με τη βοήθεια των μηχανών και της ραγδαίας ανάπτυξης της ε-
πιστήμης. Η παραγωγή στα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες, θα α-
παιτήσει πολλά περισσότερα χέρια, από αυτά των ανδρών – ερ-

γατών. Θα τα αναζητήσει και θα τα βρει στον γυναικείο πληθυσμό. 
Η απασχόληση της γυναίκας εκτός σπιτιού, με δικό της μισθό, θα την κάνει οικονομικά ανεξάρτητη. Η οικονομική της 

ανεξαρτησία, θα φέρει σταδιακά και τους αγώνες των γυναικών για το σπάσιμο των αναχρονιστικών κοινωνικών δεσμών 
και τη χειραφέτηση.

Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα, όπως την έχουμε στο νου μας σήμερα, αποτελεί μια καθυστερημένη εσχα-
τιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιας αυτοκρατορίας τεχνολογικά και βιομηχανικά επίσης καθυστερημένης, σε σχέ-
ση με τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες της εποχής.

Οι κοινωνικές σχέσεις στον τόπο μας, σκιαγραφούνται απόλυτα στην εικόνα της γυναίκας φορτωμένης με τα ταγάρια και 
τον άντρα καβάλα στο γάιδαρο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, πως μετά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821, το 1836 
με βασιλικό διάταγμα, καθιερώθηκε το Ρωμαϊκό Δίκαιο σαν ρυθμιστής των ιδιωτικών σχέσεων των Ελλήνων. Το Δίκαιο 
αυτό χαρακτηρίζει τη γυναίκα σαν άνθρωπο κατώτερο με «μειωμένη προσωπική κατάσταση». Ένας Δικαιικός Κώδικας 
1500 και πλέον ετών... Την ίδια στιγμή η Ευρώπη, αλλά και η Αμερική, ο Καναδάς κλπ, δονούνται από τους αγώνες των γυ-
ναικών για τη χειραφέτηση.

Στο νεαρό Ελληνικό κράτος, από το 1821, έως και το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, όπου η Ελλάδα αποκτά τα σημε-
ρινά της όρια, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, ιδρύονται βιομηχανίες και βιοτεχνίες και το εργατικό προλεταριάτο αυξάνε-
ται στη χώρα μας. Ανάμεσά του αυξάνονται και οι γυναίκες εργάτριες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως εργατική νομο-
θεσία, αρχίζει να θεσπίζεται μετά το 1909. Μέχρι τότε, το μεροκάματο οριζόταν από την απευθείας συμφωνία του εργα-
ζόμενου με το αφεντικό. Στα πρώτα αυτά χρόνια προλεταριοποίησης των γυναικών η πλειοψηφία των γυναικών δεν είναι 
οργανωμένες ή δε γίνονται δεκτές στα επαγγελματικά τους σωματεία και η διεκδίκηση καλύτερων όρων εργασίας και ζωής 
πραγματοποιείται μέσω των οργανώσεων των αστών φεμινιστριών. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, τεκμηριωμένα στοιχεία για το Συνδικαλιστικό Κίνημα βρίσκουμε ελάχιστα. Για το γυναικείο 
συνδικαλιστικό κίνημα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτα. Ακόμη και ο Κορδάτος, ενώ αναφέρεται σε συγκεκριμένες απεργίες 
εργατριών, δεν αναφέρει στοιχεία για τη συμμετοχή της γυναίκας στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τεκμηριωμένα στατιστικά 
και άλλα στοιχεία υπάρχουν ουσιαστικά από το 1951 και μετά, μέχρι σήμερα.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια σύντμηση της έρευνάς μας για τη Γυναίκα. Έρευνα που ωστόσο απέχει πολύ, από το να 
είναι ολοκληρωμένη, που να δίνει οριστικές απαντήσεις. Άλλωστε, αν κάποιος μπορούσε να δώσει τέτοιες απαντήσεις, με 
σιγουριά δεν θα ήμασταν μόνο εμείς.

Επιμέλεια - Κείμενα:  Μαρία Δανιήλ, Τάνια Ζωγράφου, 
Αναστασία Λεοντή, Φανή Μανδελενάκη
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δα 1. Το γυναικείο ζήτημα –δηλ. το 
ζήτημα της χειραφέτησης και 

των δικαιωμάτων της γυναίκας– εμφα-
νίζεται στον ελλαδικό χώρο από τα 
μέσα του 19ου αι. και κυρίως μετά το 
1880. Η γυναικεία χειραφέτηση εκ-
φράστηκε με τις πρωτοβουλίες για τη 
μόρφωση των γυναικών. 

Η Εφημερίς των Κυριών που εκδό-
θηκε το 1888 της Καλλιρόης Παρρέν 
(το γένος Σιγανού από το Ρέθυμνο)  και 
ομάδας συντακτριών, ήταν δεύτερη σε 
κυκλοφορία μετά τον Ρωμηό του Σου-
ρή. Προσπάθησε να προωθήσει το γυ-
ναικείο ζήτημα σε μια εποχή τυφλω-
μένη από τις προλήψεις, γι’ αυτό συνι-
στά τομή στον αγώνα για τα δικαιώμα-
τα της γυναίκας, όπως σημειώνει η 
Χρύσα Χατζηβασιλείου. Επίσης στην 
Παρρέν οφείλομε τις πρώτες καταγρα-
φές της άθλιας θέσης των εργατριών, 
καθώς και την αναφορά στην πρώτη α-
περγία των υφαντριών στο εργοστάσιο 
του Ρετσίνα στις 14 Απριλίου 1892.

Ο πυρήνας των απόψεων της Παρ-
ρέν, όπως η ίδια διακήρυξε, ήταν ένας 
συντηρητικός φεμινισμός, μία «μετρι-

οπαθής ισοτιμία». Υποστήριξε την α-
νάγκη να μορφώνονται οι γυναίκες για 
να γίνουν καλύτερες μητέρες, σύζυγοι, 
οικοδέσποινες. Όταν το θεατρικό της 
έργο «Η Νέα Γυναίκα» σήκωσε θύελ-
λα αντιφεμινιστικών σχολίων, η Παρ-
ρέν γράφει: «Όχι ζήτημα ψήφου και 
πολιτικής χειραφετήσεως και δι-
εκδικήσεως δικαιωμάτων και υπε-
ροπτικής εξεγέρσεως και αυθαδεί-
ας της γυναικός. Τίποτα από όλα 
αυτά… απλούστατα ετέθη το ζήτη-
μα της γυναικός ως ανθρώπου δη-
μιουργούντος το εγώ του και ως 
μητέρας δημιουργούσης τας γενε-
άς του μέλλοντος». Το έργο παρου-
σιάστηκε στο Θέατρον του Συντάγ-
ματος το 1907. Το 1908 η Κοτοπού-
λη ερμήνευσε το περίφημο νούμε-
ρο στην Επιθεώρηση Παναθήναια 
1908. «Είμαι εγώ η νέα γυναίκα / που 
θα καπνίζω και θα γυρίζω (ψηφίζω)/ 
κάθε  μια μας αξίζει για δέκα / δεν 
δίνω γι’ άντρες ένα παρά». 

Σημειώνομε ότι στην Ελλάδα την ε-
ποχή εκείνη δεν καταγράφονται αγωνι-
στικές διεκδικήσεις για ψήφο στις γυ-
ναίκες, όπως ήδη είχαν εμφανιστεί 
στην Ευρώπη, Η.Π.Α. και Αυστραλία με 
μεγάλη μαχητικότητα οι σουφραζέττες. 

Όμως από το 1917 άνοιξε για τις γυ-
ναίκες το επάγγελμα της δασκάλας, το 
μόνο δημόσιο λειτούργημα που μπο-
ρούσε μέχρι τότε να ασκεί η γυναίκα 
και που αντιμετωπιζόταν με αρκετή α-
μηχανία και αρκετή δυσφήμιση  («Πε-
ρίεργον τι τέρας» - η διδασκάλισσα). 

Ο «Σύνδεσμος Διδασκαλισσών Πει-
ραιώς», πρώτος και μοναδικός αμιγής 
σύλλογος γυναικών στην ιστορία του 
εκπαιδευτικού συνδικαλισμού, επέδει-
ξε εντυπωσιακή δράση τα επόμενα 
χρόνια. Υπήρξε το πρώτο διδασκαλικό 
σωματείο. Το 1922 κατακτιέται η ισομι-
σθία στον κλάδο των διδασκάλων, οι 
δασκάλες την επιβάλλουν και στα ιδιω-
τικά σχολεία στον Πειραιά, υπογράφο-
ντας, όλες, διορισμένες και μη «Πρω-
τόκολλο Tιμής» να μη δεχθούν εργασία 
με κατώτερο μισθό των αντρών. 

Ο φεμινισμός στην Ελλάδα για τους 
ειδικούς οικονομικούς – πολιτικούς 
λόγους της νεοελληνικής εξέλιξης, έ-
μεινε μια κακέκτυπη απομίμηση του 
ευρωπαϊκού προοδευτικού πνεύμα-
τος, κατά την Χρύσα Χατζηβασιλείου. 

Η νικηφόρα εξέλιξη του σοσιαλισμού 
μετά τον Α’ ΠΠ είχε επίδραση στα προ-
γράμματα και στη δράση κάποιων γυναι-
κείων οργανώσεων, αν και οι οργανώσεις 
αυτές ήταν ξένες προς τον σοσιαλισμό. 
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Τα γυναικεία στελέχη του κομμουνιστικού κινήματος έκαναν σημαντικές παρεμβάσεις για τα δικαιώματα των γυναι-
κών. Η Κλάρα Τσέτκιν  και η Ρόζα Λούξεμπουργκ  πήραν ενεργό μέρος στον αγώνα για ψήφο στις γυναίκες, ήδη πριν 
τον Α’ ΠΠ (1890 – 1914).

Λένιν: «Το προλεταριάτο δεν μπορεί να αποκτήσει πλήρη ελευθερία, αν δεν κατακτήσει πλήρη ελευθερία για τις γυναί-
κες».  – «Προς τις γυναίκες εργάτριες»

Το 1919 γράφει: «Δεν μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει πραγματική «ελευθερία», ωσότου δεν λυ-
τρωθεί η γυναίκα από τα προνόμια που ο νόμος παραχωρεί στον άνδρα, δε λυτρωθεί ο εργάτης από το ζυγό του κεφαλαί-
ου, δε λυτρωθεί ο εργαζόμενος αγρότης από τον ζυγό του καπιταλιστή, του τσιφλικά, του εμπόρου…

Μέσα σε δύο χρόνια, σε μια από τις πιο καθυστερημένες χώρες της Ευρώπης η Σοβιετική Εξουσία έκανε για την απε-
λευθέρωση της γυναίκας, για την ισοτιμία της με το «ισχυρό» φύλο τόσα όσα δεν έκαναν σε 130 χρόνια όλες μαζί οι προ-
ηγούμενες φωτισμένες ρεπουμπλικάνικες «Δημοκρατίες» όλου του κόσμου».

Η Οκτωβριανή επανάσταση αποτέλεσε  επα-
νάσταση και σε σχέση με τη θέση της γυναίκας. 
Το 1918 νομοθετείται ο πολιτικός γάμος μετα-
ξύ δύο «ισότιμων προσώπων». Κηρύσσεται 
πραγματική εκστρατεία για να σωθούν οι γυναί-
κες από την πορνεία. Καθιερώθηκε νομικά η ι-
σότητα ανδρών και γυναικών και ο ίσος μισθός 
για ίση εργασία, το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι,  νομοθετήθηκε το αυτόματο διαζύ-
γιο, αποποινικοποιήθηκαν οι αμβλώσεις, δό-
θηκαν δωρεάν μέσα αντισύλληψης. Οργανώθη-
καν κοινοτικά εστιατόρια, παιδικοί σταθμοί, 
πλυντήρια για να περιοριστεί η σκλαβιά των γυ-
ναικών στις δουλειές του σπιτιού.

Εισήγηση για αυτό το νομικό πλαίσιο, έκανε 
η Αλεξάνδρα Μ. Κολοντάι, η πρώτη γυναίκα υ-
πουργός (Κομισάριος του Λαού) στον κόσμο, 
στην κυβέρνηση του Λένιν, στο υπουργείο Κοι-
νωνικής Πρόνοιας), που αφορίστηκε από την 
εκκλησία της Ρωσίας και πρώτη γυναίκα πρέ-
σβειρα, παγκόσμια. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 
το γυναικείο ζήτημα και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της γυναίκας.

«Η νέα θέση της γυναίκας δεν οδήγησε μόνο σε μια νέα και θετική επανεκτίμηση των πολι-
τικών και κοινωνικών της δικαιωμάτων αλλά και σε μια βαθιά μεταβολή των σχέσεων ανάμε-
σα στο δύο φύλα».

Η Κολοντάι τονίζει ότι η χειραφέτηση της γυναίκας έχει άμεση σχέση και είναι αποτέλεσμα 
της συμμετοχής της στην παραγωγή. Η θέση αυτή τεκμηριώνεται και περνάει σαν κύριο μήνυ-
μα σε όλο το έργο της.

«Θα ήταν λάθος να πιστεύουμε πως η απελευθέρωση της γυναίκας εξαρτάται από την ανάπτυ-
ξη του πολιτισμού και των επιστημών, πως η ανεξαρτησία της γυναίκας είναι συνάρτηση του πολι-
τιστικού επιπέδου ενός λαού. Μόνο οι εκπρόσωποι της αστικής επιστήμης μπορούν να υποστηρί-
ζουν τέτοια πράγματα. Εμείς ξέρουμε πως αυτό που θα απελευθερώσει τη γυναίκα δεν είναι ούτε 
η κουλτούρα, ούτε η επιστήμη, αλλά ένα κοινωνικο – οικονομικό σύστημα όπου η γυναίκα θα μπο-
ρεί να κάνει μια εργασία παραγωγική, σημαντική για την κοινωνία. Ο κομμουνισμός είναι ένα τέ-
τοιο κοινωνικο – οικονομικό σύστημα.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ Η ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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δα Το ΚΚΕ για τις γυναίκες 
«Σφυρί – Δρεπάνι και ψήφο στο φουστάνι»

2. Το ΚΚΕ πάλεψε για την καταπολέμηση των προκα-
ταλήψεων, της αμορφωσιάς, της θρησκοληψίας 

που κρατούσαν μεγάλες μάζες γυναικών στην κοινωνική 
καθυστέρηση. Οι αγωνίστριες που με τη στάση τους κα-
τάκτησαν την πραγματική χειραφέτησή τους, είναι το κα-
λύτερο παράδειγμα. 

Στο πρόγραμμα του ΣΕΚΕ στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο το 
Νοέμβρη 1918, περιλαμβάνεται «το δικαίωμα της ψηφοφο-

ρίας και της εκλογής σε άνδρες και γυναίκες για κάθε εί-
δος εκλογής», «πλήρη αστική, πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική εξίσωση των γυναικών προς τους άνδρες», «κα-
τάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τα δικαιώματα 
της γυναικός και του νόθου παιδιού» και «με νόμο απαγό-
ρευση της νυχτερινής εργασίας για παιδιά και γυναίκες». 

Στο 2ο συνέδριο του ΣΕΚΕ (Απρίλης του1920) ψηφίστη-
κε καταστατικό, που προέβλεπε τη δημιουργία «Ομίλων γυ-
ναικών». Τέτοιοι όμιλοι συμμετείχαν στο γιορτασμό της 
Πρωτομαγιάς με δικές τους διακηρύξεις για τα δικαιώματα 
των γυναικών. 

Στο εκλογικό πρόγραμμα του Σ.Ε.Κ.Ε. το 1920, μαζί με 
τα άλλα υπάρχει και το σύνθημα «Σφυρί, δρεπάνι και ψήφο 
στο φουστάνι».

Σε όλα τα κομματικά σώματα  και προγράμματα το Κ.Κ.Ε. 
αναφέρεται στα δικαιώματα της γυναίκας και συνδέει το 
θέμα με την μητρότητα και τη φροντίδα για το παιδί. Το 1930 
καλεί τους εργάτες να αγωνιστούν για 50% αύξηση του με-
ροκάματου και για το ίδιο  μεροκάματο ανδρών, γυναικών 
και νέων για την ίδια δουλειά.

Με την εμφάνιση στον ορίζοντα της απειλής του φασι-
σμού και του πολέμου, η 4η Ολομέλεια τον Σεπτέμβρη του 
1935 τονίζει την ανάγκη να προσκληθούν στο ενιαίο παλλα-
ϊκό μέτωπο οι δυνάμεις των γυναικών. 

Την περίοδο αυτή το εργατικό κίνημα βρίσκεται σε μεγά-

λη άνοδο με κορυφαία στιγμή τα καπνεργατικά του ηρωικού 
Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου οι καπνεργάτριες και οι 
υφαντουργίνες είχαν εντυπωσιακή συμμετοχή.

Στο 7ο συνέδριο του ΚΚΕ διατυπώθηκε το καθήκον να 
στρατολογηθούν τόσες γυναίκες ώστε να αποτελούν το 50% 
των μελών του Κόμματος και αντίστοιχα στα καθοδηγητικά 
όργανα, όπως αναφέρει η Χρύσα Χατζηβασιλείου Ήταν η 
πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ-στο 6ο Συ-
νέδριο του ΚΚΕ-και στο ΠΓ το 1942. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με την ανάπτυξη της δουλειάς του ΚΚΕ στις γυναίκες. Είναι 
η συγγραφέας της μπροσούρας «Το  Κομμουνιστικό Κόμμα 
Ελλάδας και το Γυναικείο Ζήτημα».

1943.  Στο πρόγραμμα του Κ.Κ.Ε. για τη Λαϊκή Δημοκρα-
τία προβλέπεται: Προστασία της γυναίκας, του παιδιού και 
της ελληνικής οικογένειας, εξίσωση της γυναίκας  με τον 
άνδρα σε όλα τα δικαιώ-
ματα – οικονομικά, κοι-
νωνικά, πολιτικά.

Ο Φασισμός είναι ιδι-
αίτερα επιθετικός ενά-
ντια στη χειραφέτηση της 
γυναίκας, γεγονός που 
εκφράστηκε χαρακτηρι-
στικά στην ναζιστική α-
ντίληψη για τον ρόλο της 
γυναίκας «Κρεβάτι, Κου-
ζίνα, Εκκλησία» και εμ-
φανίστηκε με το εφιαλτι-
κό πρόσωπο των «πειρα-
μάτων», της «ευγονικής» 
και του απίστευτου σαδι-
σμού εναντίον των γυναι-
κών κρατουμένων στα 
στρατόπεδα συγκέντρω-
σης και εξόντωσης.
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Αυτά ήρθαν στο φως από στοιχεία και μαρτυρίες επι-
ζώντων από το στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, 
καθώς και από συνεντεύξεις   γιατρών και ενός φαρμα-
κοποιού, που είχαν άμεση εμπλοκή στην εξόντωση,στα 
ιατρικά «πειράματα»,στην «ευθανασία» και στην ενσω-
μάτωση σχετικών απόψεων στο σύστημα ιατρικής – πε-
ρίθαλψης των ναζί.

Έτσι καταγράφονται: 
Υποχρεωτικές συνευρέσεις επιλεγμένων νέων, υγιών 

γυναικών με άρια χαρακτηριστικά με επιλεγμένους άρι-
ους νέους για τη δημιουργία γενιάς αρίας καθαρότητας. 
Εγχύσεις τσιμέντου και τοξικών ουσιών στη μήτρα κρα-
τουμένων γυναικών,και στειρώσεις  για την εξάλειψη 
«κατώτερων» φυλών υπό μορφή ιατρικών πειραμάτων. 

Η εφαρμογή του νόμου για την ευγονική στο διάστημα 
της ναζιστικής διακυβέρνησης της Γερμανίας, είχε σαν 
αποτέλεσμα 250.000 στειρώσεις κυρίως γυναικών. 

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των Ελληνίδων 
που οδηγήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα καταναγκα-

στικής εργασίας και εξόντωσης.  Αναφέρεται ότι στο 
40% των Ελληνίδων κρατουμένων έγινε φαρμακευτική 
στείρωση. Καρκίνοι, φυματίωση, αβιταμινώσεις, επιδη-
μίες, υποσιτισμός και εξαντλητική δουλειά θέρισαν τις 
γυναίκες στα στρατόπεδα εργασίας.

Οι Εβραίες γυναίκες της Ελλάδας οδηγήθηκαν σε 
στρατόπεδα εξόντωσης. Εντός ωρών μετά την άφιξή 
τους εξοντώθηκαν σε θαλάμους αερίων οι 65.000 Ε-
βραίοι της Θεσσαλονίκης. Επέστρεψαν στην Ελλάδα ε-
λάχιστες Ελληνίδες Εβραίες. 

ΚΑΤΟΧΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Μια μικρή παρένθεση

Στις 10 Μαρτίου 1944 συγκροτείται στην Βίνιανη η Πολι-
τική Επιτροπή  Εθνικής Απελευθέρωσης.(Κυβέρνηση του 
Βουνού). Με προμετωπίδα το σύνθημα:

«ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ»

Στις 23 Απριλίου 
1944, στην ελεύθερη 
Ελλάδα ο λαός ψηφί-
ζει τους αντιπροσώ-
πους του. Οι γυναίκες 
ψηφίζουν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα. Ε-
πίσης συμμετέχουν ι-
σότιμα σαν δικαστίνες 
στα λαϊκά δικαστήρια.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΟ ΕΑΜ, 
ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Ο Β’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος βρήκε την 
Ελληνίδα (παρά τη 
σχετική βελτίωση της 
κοινωνικής της θέσης 
λόγω της συμμετοχής 
της στην παραγωγή), 
με σημαντικά προβλή-
ματα κοινωνικής κα-
θυστέρησης. Θρησκο-
ληψία, αναλφαβητι-
σμός (αναφέρονται α-
ναλφάβητες 57,45% 
και αγράμματες 69%), 
μειωτική σχέση στην 
οικογένεια. 

Η κατάσταση στις α-
γροτικές περιοχές, ιδι-
αίτερα τις απομονωμέ-
νες ορεινές, λίγο απεί-
χε από την κατάσταση 
στην Τουρκοκρατία. 
Τον Φλεβάρη του 1944 
ο Σπύρος Μελετζής 
που ακολουθεί τον 
ΕΛΑΣ και τον απαθα-
νατίζει με τη φωτογρα-
φική του μηχανή περι-
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δα γράφει: «Φτώχεια και 
δυστυχία. Εδώ πραγ-
ματικά ήταν «οι τυρά-
γνιες και οι χλιμά-
ρες». Σωστή κόλαση η 
ζωή τους και προπα-
ντός για τις γυναίκες. 
Ό,τι και να γράψω γι’ 
αυτές τις γυναίκες δεν 
θα μπορέσω να σας 
περιγράψω το πώς 
ζούνε. Και ενώ σωμα-
τικά στο σύνολό τους 
οι γυναίκες είναι πολύ 
δυνατότερες από τους 
άντρες, κι αυτό οφεί-
λεται στη συνεχή 
σκληρή δουλειά, οι ά-
ντρες είναι οι αφεντά-
δες. Οι γυναίκες στέ-
κονται σούζα μπροστά 
τους. Ήταν πραγματι-
κές αλευθέρωτες 
σκλάβες».  Και εύχε-
ται στην Ελεύθερη Ελ-
λάδα η γυναίκα να 
βρει τη θέση που της 
αξίζει. 

Όμως σε πολλές 
περιοχές οι γυναίκες 
έδωσαν πολύτιμη βο-
ήθεια στους μαχητές 

του ΕΛΑΣ και με το όπλο στο χέρι αγωνίστηκαν για τη λευ-
τεριά δίπλα στους άντρες και τους γιους τους.

Κατοχή 
Τον χειμώνα του 1941 – 

42, οι γυναίκες είδαν τα 
παιδιά τους να πεθαίνουν 
αβοήθητα από την πείνα 
και τις επιδημίες, εξα-
ντλημένες και ετοιμοθάνα-
τες οι ίδιες. 300.000 ήταν 
τα θύματα της πείνας. 

Η Εθνική Αλληλεγγύη, η 
«Μάνα του Αγώνα», ιδρύ-
θηκε στις 28 Μάη του 1941 
με πρωτοβουλία εξορί-

στων που είχαν αποδράσει, με σκοπό να σώσει τους κρατού-
μενους στις φυλακές και τις εξορίες από τον θάνατο. Εξελί-
χθηκε σε μια γιγάντια οργάνωση με 3 εκατομμύρια μέλη. Τα 
2/3 γυναίκες (Εθνικές Περιστέρες τις έλεγε ο λαός). Στήριξε 
τις οικογένειες των εκτελεσμένων και διωκόμενων αγωνι-
στών, φρόντισε τους εξόριστους και φυλακισμένους που εί-
χαν αφεθεί να πεθάνουν από πείνα. 

Στην Αθήνα η ΕΑ ενί-
σχυσε 2.500 οικογένειες 
εκτελεσμένων και 16.000 
διωκόμενους. Μέχρι τον 
Αύγουστο του 1943 μοί-
ρασε 1.161.000 μερίδες 
φαγητό. Φρόντισε τις οι-
κογένειες των ανταρτών, 
συντήρησε τους πρόσφυ-
γες του πολέμου. Στη 
μάχη του Δεκέμβρη νο-
σηλεύτηκαν 7.500 τραυ-
ματίες,στο 75% άμαχοι. 

Στην  Ελεύθερη Ελλά-
δα συγκρότησε επιτρο-
πές υγείας, 1.255 φαρ-
μακεία με δωρεάν διανομή φαρμάκων, 679 λαϊκά ιατρεία, 
επαναλειτούργησε και ίδρυσε 70 νοσοκομεία και 90 αναρ-
ρωτήρια. Στις ελεύθερες Ανατολικές Συνοικίες της Αθήνας. 
Ανάμεσα σ’ αυτά το Νοσοκομείο ΗΛΕΚΤΡΑ, στον Υμηττό,στο 
κτήριο Παπαστράτου, με 300κρεβάτια και αναρρωτήριο με 
100 επιπλέον κρεβάτια,που βομβαρδιζόταν συστηματικά 
από τους Άγγλους του Σκόμπυ τις τελευταίες μέρες της Μά-
χης του Δεκέμβρη. Μετά τον πόλεμο, με πρόεδρο τη Μαρία 
Σβώλου, στήριξε και έδωσε νομική βοήθεια στους διωκό-
μενους του μεταΔεκεμβριανού κράτους.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΕΑΜ
Στην πόλη, οι γυναίκες πύκνωσαν τις γραμμές  του ΕΑΜ 

και συμμετείχαν και στις πιο επικίνδυνες αποστολές. Εικα-
στικοί καλλιτέχνιδες, 
ηθοποιοί, γυναίκες 
μορφωμένες που έβα-
λαν τη μόρφωσή τους 
στην υπηρεσία του α-
γώνα, παιδαγωγοί με 
τις αρχές του Εκπαι-
δευτικού Ομίλου στα 
σχολεία της κατεχόμε-
νης και της Ελεύθερης 
Ελλάδας.

Κομψές κοπελίτσες, 
μοδίστρες, πλέχτριες, 
καπελούδες, έκρυβαν στα ατελιέ πολύγραφους και παρά-
νομους και στα τσαντάκια τους προκηρύξεις.

Επιστράτευσαν το θάρρος, την γυναικεία αλληλεγγύη, τη 
μητρική φροντίδα, την ετοιμότητα και την ευρηματικότητα 
που είχαν αποκτήσει παλεύοντας με αντιξοότητες και τη 
φτώχεια για να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους και να α-
ναστήσουν τα παιδιά τους στις φτωχογειτονιές και στο με-
ροκάματο. 
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Στην Αθήνα, οι γυναίκες των προσφυγικών ανατολικών 
συνοικιών, στον Πειραιά, στην Κοκκινιά και στην Δραπετσώ-
να, οι γυναίκες στην Κατοχή και τον Δεκέμβρη δίνουν μονα-
δικά παραδείγματα θάρρους και ηρωισμού. 

Ανάμεσά τους οι πρωτοπόρες κομμουνίστριες στην καθο-
δήγηση, στην οργάνωση του αγώνα, στην έκδοση των εντύ-

πων της Αντίστασης, παρα-
δείγματα πατριωτικής και 
ταξικής στάσης, που συχνά 
πλήρωσαν με φυλακίσεις, 
βασανιστήρια και το εκτελε-
στικό απόσπασμα.)

Είναι πολύ μεγάλος ο κα-
τάλογος των γυναικών που 
έδωσαν τη ζωή τους στον 
αγώνα για τη Λευτεριά. Γυ-
ναίκες που μάθαμε τα ονό-
ματα τους, συχνά από τα 
σημειώματα τους πριν την 
εκτέλεση, γυναίκες που δεν 
γνωρίζουμε ούτε το όνομα 
τους. Νέες και ηλικιωμέ-
νες, μητέρες και κορίτσια 
γεμάτα όνειρα για τη ζωή. 
Γυναίκες των μαρτυρικών 
χωριών που έγιναν ολοκαυ-
τώματα από τη ναζιστική 
θηριωδία. 

Θέλομε να αποτίσομε 

φόρο τιμής σε μια εμβληματική μορφή του Εθνικοαπε-
λευθερωτικού Αγώνα και του Κομμουνιστικού Κινήμα-
τος. Σε μια συνειδητή αγωνίστρια, κομμουνίστρια, σε-
μνή, χαμογελαστή και ευγενική νέα γυναίκα και μητέρα, 

που γέννησε το κοριτσάκι της στο Μεταγωγών του Πει-
ραιά, γυναίκα όλο ζωντάνια και αγάπη για τους ανθρώ-
πους.

Στην Ηλέκτρα Αποστόλου. Φυλακισμένη, εξόριστη, δρα-
πέτις, παράνομη. Μέλος της καθοδήγησης της ΟΚΝΕ, ιδρυ-
τικό μέλος της ΕΠΟΝ, καθοδηγήτρια της πανελλαδικής ορ-
γάνωσης «Ελεύθερη Νέα». 

Το 1943 χρεώνεται τη δουλεία της διαφώτισης στην Κομ-
ματική Οργάνωση Αθήνας. Οργανώνει έναν τεράστιο παρά-
νομο μηχανισμό με τυπογραφεία, πολύγραφους, γραφομη-
χανές, παράνομες εφημερίδες (20 τέτοιες κυκλοφορούσαν 
στην Αθήνα),γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους, αφισο-
κόλληση, τρικ, τα περίφημα χωνιά.

«Προσοχή, προσοχή! Σας μιλά η ΕΠΟΝ, σας μιλά το 
ΕΑΜ. Πατριώτες…

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ!»
Στις 22 Ιουλίου 1944, παράνομη συλλαμβάνεται, βασανίζε-

ται με κτηνώδη τρόπο και πεθαίνει από τα βασανιστήρια. Στις 
ερωτήσεις των βασανιστών της δεν λέει ούτε το όνομά της.

-Πώς σε λένε; -Ελληνίδα.
-Με ποιους συνεργάζεσαι; -Με τους Έλληνες. 
Ήταν μόνο 32 χρονών. Η ΟΠΛΑ εκδικήθηκε τον θάνατο της 

Ηλέκτρας. 
Ο ΔΣΕ θέσπισε παράσημο «Ηλέκτρα» και σε πολλές κό-

ρες αγωνιστών και πολιτικών  Προσφύγων δόθηκε το όνο-
μα της. 

Στο μικρό δρομάκι της Ελπίδος, δυό βήματα από την πλα-
τεία Βικτωρίας,στο επιταγμένο κτήριο που στέγαζε τα ε-
γκλήματα των γερμανοτσολιάδων της Ειδικής Ασφάλειας, 
ήρθαν αντιμέτωποι δύο κόσμοι.

Το εφιαλτικό σκοτάδι,η βαρβαρότητα,ο υπόκοσμος που 
στρατολογήθηκε στα Τάγματα Ασφαλείας του Ράλλη  και ο 
φωτεινός κόσμος του αγώνα για τη Λευτεριά της Πατρίδας. 
Για ένα φωτεινό και ειρηνικό μέλλον της Προκοπής και της 
Δημοκρατίας για το Λαό της. Η Ηλέκτρα της μνήμης μας χα-
μογελάει σ’ αυτό το μέλλον.



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12470

Α
Φ

ΙΕ
ΡΩ

Μ
Α

: Η
 γ

υν
αί

κα
 σ

το
 ε

ργ
ατ

ικ
ό 

κα
ι κ

ομ
μο

υν
ισ

τικ
ό 

κί
νη

μα
 σ

τη
ν 

Ελ
λά

δα Στις Φυλακές Αβέρωφ

Στις αρχές του 1947, 1200 πολιτικές κρατούμενες, που 
κρατούνταν σε πολυκατοικία της Αθήνας, μεταφέρθηκαν 
στις Φυλακές Αβέρωφ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι χώ-
ροι που κρατήθηκαν οι 1200 γυναίκες και παιδιά, αντιστοι-
χούσαν για 200 κρατούμενες μόνο. Οι συνθήκες κράτησης, 
αφόρητες. Οι φυλακές αυτές γκρεμίστηκαν αργότερα, στη 

διάρκεια της χούντας και στη θέση τους, σήμερα, βρίσκε-
ται το μαρμάρινο κτίριο του Αρείου Πάγου. Ειρωνεία της Ι-
στορίας!

Στη διάρκεια 
του  Εμφυλίου 
στις φυλακές Α-
βέρωφ περίπου 
το 80% των ηρωι-
κών κρατούμε-
νων  γυνα ικών 
προερχόταν από 
τ η ν  ε π α ρ χ ί α . 
Ήταν κατά κανόνα αγρότισσες και συχνά αναλφάβητες ή με 
ελάχιστες γνώσεις Δημοτικού. Στην πλειονότητά τους επρό-
κειτο για γυναίκες που είχαν συλληφθεί γιατί είχαν συμπα-
ρασταθεί στους άντρες τους ή στους συγγενείς τους ή γιατί 
συνεργάζονταν με οργανώσεις του ΚΚΕ.   Επιστημόνισσες, 

και γυναίκες από τις ηρωικές 
γειτονιές της Αθήνας, υπήρχαν α-
νάμεσα σε αυτές. Μεταξύ των γυ-
ναικών υπήρχαν 150 γυναίκες με 
παιδιά κάτω των 5 ετών, από τις 
οποίες οι 106 για κάποιο διάστη-
μα τα είχαν μαζί τους. Οι εκτελέ-
σεις των γυναικών άρχισαν τον Ι-
ούλιο του 1946 και συνεχίστηκαν 

αδιάλειπτα μέχρι τη λήξη του εμφυλίου.
Η «αγραμματοσύνη» τους, δεν τους στέρησε ούτε δράμι 

από την Ανθρωπιά, την Αλληλεγγύη, το Θάρρος και τη Λε-
βεντιά που χαρακτηρίζουν τους λαϊκούς ανθρώπους. Δεν 
τους στέρησε, την εδραιωμένη πίστη για ένα καλύτερο κό-
σμο. Πίστη που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του Λαϊκού 
Κράτους στην ελεύθερη Ελλάδα, από το ΕΑΜ και το ΚΚΕ, 
στη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής.

Παραθέτουμε παρακάτω, μαρτυρία από το βιβλίο της Ο-
λυμπίας Παπαδούκα «Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ». 

Μια γιαγιά φυλακισμένη είχε πέντε γιούς και μια κόρη. 

Οι τρεις γιοι σκοτώθηκαν στην Εθνική Αντίσταση. Οι άλλοι 
δυο γιοί της καταδικάστηκαν μετά την «Απελευθέρωση» 
από έκτακτο στρατοδικείο σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Την 
είδηση την μεταφέρει με γράμμα της, η κόρη της.

«Αρχίζω να της διαβάζω το γράμμα, χωρίς να ξέρω, ούτε 
για τους τρεις σκοτωμένους γιούς της, ούτε για τους άλλους 
δυο καταδικασμένους σε θάνατο. (Μήπως ήτανε ή μόνη με 
τόσα θύματα στην οικογένεια;).

H κόρη έτσι αρχίζει το γράμμα στη μάνα της: «Μάνα, όταν 
σε ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις, θα λες: «Έχω μονάχα μια 
κόρη, γιατί τώρα μονάχα εγώ σου απόμεινα..»

Τούτες μονάχα τις γραμμές - χωρίς ν’ αποσώσω την τελευ-
ταία λέξη – διάβασα και ή γιαγιά σωριάστηκε, αφήνοντας 
κραυγή. Το γράμμα απόμεινε στα χέρια μου. Το διάβασα μετά. 
Οι δυο γιοί της, τα δυο αδέρφια, εκτελέστηκαν μαζί.

Όταν η γιαγιά έπεσε χάμω και στριφογύριζε στα στρωσί-
δια της τραβώντας μαλλιά και μάγουλα και φώναζε τούς γι-
ούς πού έχασε, όλους σκοτωμένους, έσκυψα κοντά της... 
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μα... δε μου έρχονταν 
λόγια να ξεστομίσω... 
Σκέφτηκα αμέσως κι 
έτρεξα στη θειά-
Μαρία Ζιώγα. Είπα: 
Εκείνη μόνο ξέρει 
από αυτόν τον πόνο, 
γιατί είχε δυο γιούς 
και της τούς σκότω-
σαν. Αυτή θα βρει λό-
για παρηγοριάς στη 
νέα συφορά πού βρή-
κε τη γιαγιά. Πήγα 
στο θάλαμο των μελ-
λοθάνατων. Η θεια-
Μαρία ήτανε μελλο-
θάνατη.

Θεια-Μαρία -της 
λέω-, έλα απέναντι 
στο θάλαμο. Εκτελέ-

σανε και τους άλλους δυο γιούς τής γιαγιάς. Και χτυπιέται 
η δόλια. Έλα εσύ που έχεις όμοιους καημούς και ξέρεις 
πώς να την παρηγορήσεις.

- ‘Αμέσως, Λιουμπάκι μ’, αμέσως! Να ‘ρθώ! Έρχουμαι 
λέει η θεια-Μαρία, ενώ σιάζει κιόλας το κεφαλομάντιλο, τον 
μπούστο και τη φούστα της, κι ανασκουμπώνεται, για ν’ α-
ναλάβει, λες, αποστολή μεγάλη. Και μάνι μάνι τρέχουμε στο 
θάλαμο τής χαροκαμένης...

Έκατσε ή Θεια-Μαρία καταγής κι έσκυψε πάνω από τη 
συφοριασμένη μάνα. Τη χτύπησε απαλά με το χεράκι της 
στην πλάτη, στον ώμο, στο κεφάλι ...

- Κλάψε! Κλάψε! της λέει. Τί έχεις να κάνεις κι εσύ κι εγώ 
και όλοι μας για τόσους λεβέντες πού μας σκότωσαν... Λε-
βέντες... σαν τη χαρά του Ήλιου... Μας τους σκοτώνουνε 
μαζί με τα κορίτσια μας... Κλάψε! Κλάψε! Μας τα σκοτώνουν 
τα παιδιά μας... και γιατί; γιατί αγωνίζονται για του Θεού το 
δίκιο... Σαν το Χριστό μας τα σταυρώνουνε ... Και το Χριστό 
και τα παιδιά μας και όλους που αγωνίζονται για την αγάπη 
και το καλό του κόσμου ... Κλάψε! Κλάψε!...».

Αχ! (αναστενάζει η θεια-Μαρία και συνεχίζει). Δυο λεβέ-
ντες είχα και μου τούς σκοτώσανε ... Έρμη εγώ, σαν καλα-
μιά απόμεινα... Και μ’ έχουνε εδώ μέσα κλεισμένη και δε 
μπορώ, δε είμαι λεύτερη, έξω, να βάλω κι εγώ ένα χέρι, να 
βοηθήσω κι εγώ για το καλό του κόσμου».

‘Έλεγε, έλεγε ή θεια-Μαρία ... Τα λόγια της βγαίνανε κο-
φτά, σιγαλά και κατασταλαγμένα από βαθιά σκέψη... Το 
βλέμμα της πάει μακριά, λες και βλέπει όλα όσα λέει.

- «Κοίτα! Κοίτα πόσα παιδιά ‘δω μέσα. Πόσα στο πλάι μας, 
στις αντρικές. Όλα είναι δικά μας παιδιά! Μέσα τους είναι και 
οι γιοί σου και οι γιοί μου και όλοι που σταυρώνουνται, γιατί 
αγαπήσανε τον κόσμο πάνω από τη ζωή τους... Ή Θυσία των 
παιδιών μας δε θα χαθεί... Ο πόνος και το δάκρυ μας δεν 
πάνε χαμένα. Άι ντε! ... μην κλαις.. Θα ‘ρθει η μέρα που θα 
γιορτάσει ο κόσμος και θα χαρεί Λευτεριά και Δικαιοσύνη του 
Θεού. Κείνη τη μέρα, θα γιορτάζουνε μαζί και τα δικά σου και 
τα δικά μου τα παιδιά. Και τα κορίτσια μας και όλοι που δώ-
σανε τη ζωή πάνω στη νιότη τους. Έ! Αυτή τη μέρα της Χαράς, 
θ’ αναστηθούν και τα παιδιά μας. Μην κλαις...»

Στο Δημοκρατικό Στρατό
Η υπέρβαση που έπρεπε να 

κάνει, κατά κύριο λόγο, η  κο-
πέλα του χωριού –που στερού-
νταν ακόμα και τη βασική εκ-
παίδευση, που δεν είχε δικαί-
ωμα να διαλέξει ούτε τον άντρα 
της– για να φτάσει να σφυρηλα-
τηθεί σε ανταρτοπούλα με το 
όπλο στο χέρι, με γνώμη στη 
συνέλευση, σε ομαδάρχισσα 
που οδηγούσε τους μαχητές 
και τις μαχήτριες της ομάδας ή 
του λόχου στην κατατρόπωση 
του αντιπάλου, ήταν τεράστια.  

Στο ΔΣΕ η γυναίκα συμμε-
τείχε ισότιμα με τον άντρα, ως 
μαχήτρια στην πρώτη γραμμή 
της μάχης, στο πυροβολικό, 
στην ανίχνευση και στη ναρκο-
θέτηση, ως τηλεφωνήτρια στις 
διαβιβάσεις, ως σαμποτέρ, ως 
τραυματιοφορέας και ως νο-
σοκόμα. Στις υγειονομικές υ-
πηρεσίες τού ΔΣΕ, στην επιμε-
λητεία, στο μεταγωγικό, στους 
σταθμούς διοίκησης, ως αξιω-
ματικός στην οργάνωση και 
στην εκτέλεση επιχειρήσεων.   
380 γυναίκες αποφοίτησαν 
από τις σχολές Αξιωματικών 
του ΔΣΕ. Πολλές γυναίκες α-
κόμα, αναδείχτηκαν στις ομά-
δες των Πολιτικών Επιτρόπων 
Πόλεων και Υπαίθρου. Χιλιά-
δες άλλες γυναίκες στήριξαν 
την πάλη του ΔΣΕ στα μετόπι-
σθεν, όπως, για παράδειγμα, 
στην κατασκευή οχυρωματι-
κών έργων. Υπολογίζεται ότι οι 
μαχήτριες του ΔΣΕ ανέρχονταν 
στο 25% της συνολικής δύνα-
μής του. Ανάμεσα στους μαχητές του ΔΣΕ, ο μέσος όρος η-
λικίας των γυναικών ήταν μικρότερος από τον αντίστοιχο των 
αντρών. Η κοινωνική σύνθεση των γυναικών ήταν ίδια μ’ ε-
κείνη των αντρών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία προ-
ερχόταν από την αγροτιά.

Η Ασημίνα Στούπα από τον Κοκκινοπλό Θεσσαλίας, ήταν16 
χρονών αντάρτισσα. Ύστερα 
από σκληρή μάχη με τον εχθρό 
στα υψώματα του Ολύμπου, το 
τμήμα της, αφού αντιμετώπισε 
αρκετές ώρες ισχυρή δύναμη 
του εχθρού, υποχώρησε σε 
άλλο ύψωμα. Στην υποχώρηση, 
το ζώο που είναι φορτωμένο το 
πολυβόλο της ομάδας μένει 
στο δρόμο. Χωρίς καθυστέρη-



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12472

Α
Φ

ΙΕ
ΡΩ

Μ
Α

: Η
 γ

υν
αί

κα
 σ

το
 ε

ργ
ατ

ικ
ό 

κα
ι κ

ομ
μο

υν
ισ

τικ
ό 

κί
νη

μα
 σ

τη
ν 

Ελ
λά

δα ση η Ασημίνα με το διμοιρίτη της το μοιράζονται και το φορ-
τώνονται οι δυο τους στην πλάτη. Απότομος και μεγάλος ο α-
νήφορος. Τα αεροπλάνα τούς πολυβολούν συνέχεια. 

«Αίμα θα φτύσω, το πολυβόλο θα το σώσω, δε θα πέσει 
στα χέρια τους, αυτό είναι η ζωή μας», είναι η απόφαση της 
Ασημίνας. Τρεις ολόκληρες ώρες το κουβάλησαν στην πλά-
τη. Και το πολυβόλο σώθηκε.

Ο ΔΣΕ θέσπισε παράσημο με το όνομα «Ηλέκτρα», αφιε-
ρωμένο στην Ηλέκτρα Αποστόλου. Το παράσημο «Ηλέκτρα» 
απονεμόνταν σε μαχήτρια, απλή ή στέλεχος, που με την παλικα-
ριά, τη μαχητικότητά, την αυτοθυσία, την ψυχραιμία της είχε α-

ποδείξει πως είναι άξια συντρόφισ-
σα της αξέχαστης ηρωίδας του ελ-
ληνικού λαού. Το μετάλλιο απεικόνι-
ζε μέσα σ’ έναν κόκκινο κύκλο ανά-
γλυφη προσωπογραφία της Ηλέ-
κτρας Αποστόλου, αποτελούνταν 
από μια ταινία μπλε με κόκκινο πε-
ριθώριο στο πάνω και στο κάτω μέ-
ρος που έφερε το όνομα της Ηλέ-
κτρας.

Στις Εξορίες
Πόσες πολλές θαυμα-

στές ιστορίες ηρωισμού 
εξόριστων γυναικών, 
στη Χίο, στο Τρίκερι, στη 
Μακρόνησο, θα μπο-
ρούσαμε να αναφέρουμε 
εδώ! Κρατήσαμε την ι-
στορία της 80χρονης 
Μπλαζάκαινας. Γιατί εί-
ναι η εικόνα της Περη-
φάνιας, της Ανθρωπιάς, του Θάρρους και της Δέσμευσης που 
διακρίνει το λαϊκό άνθρωπο που στοιχίζεται στο κίνημα, ορι-
στικά, αμετάκλητα, ως το θάνατο. 

Ντα, τσι Τούρκους δεν εδούλωσα 
 σε σας θα δουλώσω; 

Δε δουλώνω, δεν απογράφω!
Τούτη την απάντηση έδωσε στους βασανιστές του Μακρο-

νησιού η Κρητικιά ανταρτομάνα, Μπλαζάκαινα. Η «δήλωση 
μετανοίας», που είναι δούλωση- υποδούλωση του ελεύθε-
ρου πνεύματος και η παρανοημένη ηχητικά Υπογραφή που 
γίνεται Απογραφή, αποκτούν στο στόμα της, πελώριες δια-
στάσεις, τις διαστάσεις του Ανθρώπου, με κεφαλαίο το άλφα.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Αναφερθούμε, εδώ, σε ορισμένα στατιστικά 
στοιχεία για την εργαζόμενη γυναίκα στη 
χώρα μας. 

Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται στοιχεία που ανα-
φέρθηκαν στο ιδρυτικό συνέδριο της Ενωτικής ΓΣΕΕ, 
το 1929 και αφορούν στοιχεία του 1928. Η Ενωτική 
ΓΣΕΕ, που απαρτιζόταν από Ομοσπονδίες και Σωμα-
τεία που καθοδηγούνταν από το ΚΚΕ, με την εφαρμο-
γή του αντικομμουνιστικού «Ιδιώνυμου» του Βενιζέ-
λου, τέθηκε εκτός νόμου τον ίδιο χρόνο, στα 1929.

Γίνεται αναφορά σε σύνολο εργαζομένων αν-
δρών και γυναικών και όχι σε προλετάριους και υ-
παλλήλους. Έτσι παρατηρούμε τους εργαζόμενους 
στον κλάδο των οικοδομών, με 405 γυναίκες, που 
προφανώς δεν δούλευαν στο γιαπί. Μπορούμε α-
κόμα να παρατηρήσουμε την αναλογία εργαζομέ-
νων ανδρών και γυναικών, στους δυο κλάδους που 
ξέσπασαν οι σημαντικότερες απεργίες, με τη δρα-
στήρια συμμετοχή των γυναικών, στην Υφαντουρ-
γία και στην Καπνοβιομηχανία.

Πρέπει να πούμε πως οι ορισμοί του ποιος είναι 
εργαζόμενος - απασχολούμενος και ποιος άνερ-
γος, διαφέρει ανά απογραφή, ανάλογα με τις ανά-
γκες της μεγαλοαστικής τάξης και την ευημερία 
που ήθελε να αποδείξει πως υπάρχει στη χώρα. 
Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος κατά την απο-
γραφή του 1961, ήταν κάποιος που είχε εργαστεί 
την προηγούμενη βδομάδα της απογραφής τουλά-
χιστον 10 ώρες, λιγότερο από δέκα ώρες, αλλά  συ-
νήθως εργαζόταν, ή έψαχνε για δουλειά. Με ανά-
λογο τρόπο στις συνθήκες της Μνημονιακής κατα-
στροφής, στα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία, 
προκειμένου να μειώνονται τα ποσοστά ανεργίας, 
στους εργαζόμενους υπολογίζονται ακόμα και οι 
απασχολούμενοι για 1 ώρα τη βδομάδα.

Ας παρακολουθήσουμε τώρα τις Απογραφές του 
Ελληνικού Κράτους, που διενεργεί η ΕΣΥΕ, η με-
τέπειτα ΕΛΣΤΑΤ.



και  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Η απογραφή του 1928, αν και θεωρείται η πληρέστερη 
μέχρι τότε, δεν κάνει αναφορά στους εργαζόμενους (γυ-
ναίκες ή άντρες). Αντίθετα περιλαμβάνει εξαιρετικές λε-
πτομέρειες για τη σύσταση της καταγωγής του πληθυ-
σμού, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ. (Μικρασιατική κατα-
στροφή- Οκτωβριανή κλπ).

Η προπολεμική απογραφή του 1940 έγινε το Μάρτη 
(δεν υπήρχε η γερμανική κατοχή). Τα στοιχεία της επικυ-
ρώθηκαν το 1946 και αφορούσαν μόνο τον αριθμό των κα-
τοίκων χωριών και πόλεων.

Οι μεταπολεμικές απογραφές φαίνονται στον  ΠΙΝΑ-
ΚΑ 2. (οι αναγραφόμενοι αριθμοί αντιστοιχούν σε χι-
λιάδες). Τα στοιχεία κάθε απογραφής απεικονίζουν 
την κατάσταση και τις μεταβολές της προηγούμενης 
δεκαετίας.

Με τον όρο «Εργατικό Δυναμικό» ορίζεται το πλήθος 
των ανδρών ή γυναικών που είναι σε θέση να εργαστούν. 
Είναι οι «οικονομικά ενεργοί πολίτες». Με τον όρο «Απα-
σχολούμενοι» ορίζεται  το πλήθος των ανδρών ή γυναικών 
που αποδεδειγμένα εργάζεται, ακόμα και αν έχει εργα-
στεί 1 ώρα τη βδομάδα.

Στην απογραφή του 1951, μόλις το 12,2% των ενεργά οι-
κονομικών γυναικών εργάζεται επίσημα. Βέβαια και η α-
ντίληψη της ίδιας της γυναίκας για την ιδιότητά της ως ερ-
γαζόμενη, έχει να κάνει με την καταγραφή της. Έτσι πχ μια 
φτωχή αγρότισσα, που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού 
(μαγείρεμα, καθαριότητα, κατασκευή υφαντών, ένδυσης 

κλπ), αλλά δουλεύει και στο χωράφι, δεν αποδίδει στον ε-
αυτό της τον όρο «εργαζόμενη». 

Στην απογραφή του 1961, καθώς η ντόπια βιομηχανία 
και ο μεταπρατικός τομέας αυξάνονται, αυξάνει και το πο-
σοστό  των εργαζομένων γυναικών, σε 25,7%. 

Μετά το 1980, η γυναίκα εργάζεται με σταθερά ανοδι-
κούς ρυθμούς. Αποκορύφωμα της απασχόλησης θα συ-
ντελεστεί στα χρόνια 2000 (απογραφή 2001 και εντεύθεν), 
έως το 2010, όπου αρχίζει η εφαρμογή των μνημονίων. 
Στην αύξηση των εργαζομένων γυναικών θα συντελέσουν 
οι φιλεργατικοί νόμοι της Μεταπολίτευσης, η αναθέρμαν-
ση της οικονομίας με την Ολυμπιάδα του 2004 και η ροή 
χρημάτων με τη μορφή δανείων από τις τράπεζες 
(σ+τοιχεία ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).

Η μνημονιακή κρίση, θα επιδράσει στη γυναικεία ερ-
γασία. Ο μέσος μισθός θα μειωθεί κατά περίπου 30%. 
Οι συμβάσεις εργασίας, θα μετατραπούν σε συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, σε 
συμφωνία εργαζόμενης με τον εργοδότη ατομικά, ή α-
κόμα χωρίς καμία σύμβαση, αδήλωτη εργασία. Η γυναί-
κα κρατάει τα σκήπτρα στην ανεργία (πάνω από 50%) 
και στους μακροχρόνια ανέργους όπου πάνω από το 
70% των μακροχρόνια άνεργων είναι γυναίκες. Επιπλέ-
ον θα μπουν στην αγορά εργασίας μικρότερες ηλικιακά 
γυναίκες, από τα προηγούμενα χρόνια. (Το κάτω όριο η-
λικίας της οικονομικά ενεργής γυναίκας, θα πέσει από 
τα 20 χρόνια στα 15 χρόνια). 

τεύχος 124 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 73

Α
Φ

ΙΕΡΩΜ
Α

: Η
 γυναίκα στο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα



 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | τεύχος 12474

Α
Φ

ΙΕ
ΡΩ

Μ
Α

: Η
 γ

υν
αί

κα
 σ

το
 ε

ργ
ατ

ικ
ό 

κα
ι κ

ομ
μο

υν
ισ

τικ
ό 

κί
νη

μα
 σ

τη
ν 

Ελ
λά

δα ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΚΊΝΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΆ
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κατακτήσεις της γυναί-

κας στη Σοβιετική Ένωση και τη Λαϊκή Κίνα, αποτελούν ένα 

τρανταχτό παράδειγμα,  για το μέλλον που δικαιούνται οι Γυ-
ναίκες. Το μισό του Ουρανού. 

Ο καπιταλιστικός κόσμος, κύρια στις αναπτυγμένες χώ-
ρες της Δύσης, σπεύδει να παραχωρήσει ψήγματα ισότητας, 
περισσότερες συνδικαλιστικές ελευθερίες, καλύτερα μερο-
κάματα, υγεία και μόρφωση, ψήφο. Όπως πάντα οι μεγάλες 
ζώνες της φτώχειας του πλανήτη, μένουν απέξω.

Ταυτόχρονα, σπεύδει να εξαπολύσει τον Ψυχρό Πόλεμο, 
τη γιγαντιαία αντικομμουνιστική, αντισταλινική προπαγάν-
δα, για να μουτζουρώσει τα σοσιαλιστικά επιτεύγματα για 
τη γυναίκα και το σοσιαλισμό. Σε κάτι λιγότερο από δυο δε-
καετίες μετά, η επικράτηση του χρουστσοφικού ρεβιζιονι-
σμού στη χώρα του Λένιν και του Στάλιν, και οι βαλτωμένοι 

δρόμοι του ευρωκομμουνισμού, θα θολώσουν τα μυαλά των 
ανθρώπων ακόμα περισσότερο.

Τα λόγια της Αλεξάνδρας 
Κολοντάι, θαμπώνουν: «Θα 
ήταν λάθος να πιστεύουμε 
πως η απελευθέρωση της 
γυναίκας εξαρτάται από 
την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού και των επιστημών, 
πως η ανεξαρτησία της 
γυναίκας είναι συνάρτηση 
του πολιτιστικού επιπέ-
δου ενός λαού».

Θα εμφανιστούν τα ονο-
μαζόμενα Φεμινιστικά κι-
νήματα. Το κάψιμο των 
σουτιέν, η μαριχουάνα των 
χίπις, το «Κάντε έρωτα – 
όχι πόλεμο». Προβάλλο-
νται τα μέγιστα από την α-
στική προπαγάνδα και 
χρησιμοποιούνται για να απορροφήσουν τους κραδασμούς 
που φέρνει η συνειδητοποίηση του απάνθρωπου χαρακτή-
ρα του ιμπεριαλισμού, που την επομένη της συντριβής του 
Φασισμού, θα εφαρμόσει τις μεθόδους του, απ’ άκρη σε 
άκρη της γης.  

***
Στην Ελλάδα ο 

μεταπολεμικός α-
ντικομμουνισμός 
μετατρέπει  τη 
χώρα σε ένα απέ-
ραντο στρατόπε-
δο. Τα κέρδη για 
τις Γυναίκες, της 
περιόδου της Ε-
θνικής Αντίστα-
σης και του ΔΣΕ, 
ξηλώνονται με ι-
διαίτερη λύσσα. 
Οι πρωτοπόρες γυναίκες βρίσκονται στις εξορίες, ή έξω από 
αυτές, παλεύοντας για να ζήσουν, καθώς τους αρνούνται α-
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κόμα και τη δουλειά, λόγω «φρονημάτων». Η  γυναίκα της 
υπαίθρου οδηγείται βίαια στις πόλεις ή στη μετανάστευση. 
Λίγο αργότερα η επιβολή της αμερικανόπνευστης δικτατο-
ρίας θα οξύνει περισσότερο τα προβλήματα. Το πρόσωπο 
της άρχουσας τάξης είναι γυμνωμένο από χρυσόσκονες και 
φιοριτούρες, σε αντίθεση με αυτό της Δύσης. Είναι άγριο και 
αποτροπιαστικό.  Ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν ευδοκί-
μησε ο αποκαλούμενος φεμινισμός, στη χώρα μας. 

Η πτώση της χούντας το 
1974, μαζί με την άνοδο του 
δημοκρατικού κινήματος, θα 
οδηγήσει σε ορισμένες βελ-
τιώσεις της θέσης της γυναί-
κας. Έτσι στο Σύνταγμα του 
1975, θα προβλεφθεί ως θε-
μελιώδης αρχή η ισότητα των 
Ελλήνων πολιτών, γενικά. 
Με σαφήνεια όμως, που να 
περιλαμβάνεται στην έννοια 
του Έλληνα πολίτη και η Ελ-
ληνίδα, θεσμοθετείται  στην 
Αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος μόλις το 2001.

Το 1986, με νόμο κατοχυ-
ρώνεται η  νομιμοποίηση της 
άμβλωσης για τις ενήλικες 
γυναίκες, με προϋπόθεση τη 
συναίνεσή της και τις συνθή-

κες νοσοκομείου. Για τις ανήλικες πρόσθετη απαίτηση εί-
ναι η συναίνεση των γονιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι γυναίκες συμμετέχουν μαζικά και αγωνιστικά στους α-
γώνες που ξεσπάνε για δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα. Η δημιουργία των διάφορων οργανώσεων γυναι-
κών, πχ ΕΓΕ κλπ, θα χρησιμοποιηθεί ως ανταλλακτήριο 
στην πελατειακή ψήφο και όχι για την απελευθέρωση της 
γυναίκας. 

***
Οι σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες υποχώρησαν, 

και πολύ μελάνι χρειάστηκε για να πειστούν οι λαοί πως ο 
καπιταλισμός είναι το μόνο σύστημα που είναι δυνατόν να 
υπάρξει. Τί όμως επιτεύγματα έχει να επιδείξει η αχαλίνω-
τη Παγκοσμιοποίηση και η ξέφρενη Οικονομία της Αγοράς; 

Ο ιμπεριαλισμός;
Η γυναίκα επιστρέφει στις 

δεισιδαιμονίες, τις καφε-
τζούδες, τις χαρτορίχτρες, 
τις μάντισσες, στη θρησκεία. 
Η εικόνα της «νέας - μοντέρ-
νας» γυναίκας, προτεινόμε-
νη από την τηλεόραση των 
ριάλιτι σόου και τα ΜΜΕ γε-
νικότερα, είναι η πλαστική 
κούκλα της χολιγουντιανής 
βιομηχανίας. Νεαρές κοπέ-
λες δεν διστάζουν να παρα-
μορφώσουν το σώμα τους με 
πλαστικές εγχειρίσεις και 
κολλαγόνα, προκειμένου να 

πάρουν την επιθυμητή μορφή των ...διεθνών προτύπων. Η 
επιθυμητή προσωπικότητα της γυναίκας είναι συνώνυμο της 
ανοησίας και της ρηχότητας, της ντροπιαστικής υποταγής. 

Στην ποικιλόμορφη εκμετάλλευση των γυναικών στους χώ-
ρους εργασίας, στην «ευημερούσα» Δύση, προστέθηκανοι 
στρατιές των γυναικών από τις χώρες του παλινορθωμένου κα-
πιταλισμού, από τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας ή της Μέσης 

Ανατολής, (που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ισοπέδωσε), που 
πουλάνε το σώμα ή τη «νοικοκυροσύνη» τους.  Η φασιστική α-
ντίληψη του 3ου Ράιχ για τη γυναίκα, «Κρεβάτι - Κουζίνα - Εκ-
κλησία», βρίσκει την εφαρμογή της στην Ουγγαρία του Όρμπαν 
που δηλώνει πως «Εμείς χρειαζόμαστε παιδιά Ούγγρων».

Στις «αθέατες» μεριές της γης, στην Ασία και την Αφρι-
κή ανήλικες γυναίκες, μικρά κορίτσια, γίνονται θύματα σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας.

Στη φετινή έκθεσή της, η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ισότητα των Φύλων εκφράζει τη θλίψη της που «σε 
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δα μια εποχή παγκόσμιου πλούτου χωρίς προηγούμενο», ε-
κατομμύρια γυναίκες είναι αναγκασμένες να αποδέχονται 
θέσεις εργασίας με χαμηλή αμοιβή και «μέτριας ποιότη-
τας», ενώ ταυτόχρονα τους αρνούνται «βασικές υπηρεσίες 
υγείας, αλλά και την πρόσβαση σε καθαρό νερό και σε αξι-
οπρεπείς συνθήκες υγιεινής». Μπορεί η ...θλίψη της Υπη-
ρεσίας να είναι ειλικρινής, παραμένει ωστόσο το ότι ο ΟΗΕ 
συμμετέχει στρατιωτικά και οικονομικά στην ερήμωση χω-
ρών, με στρατεύματα και οικονομικές κυρώσεις. Η τραγική 
θέση της γυναίκας στον αιώνα της απογείωσης της τεχνο-
λογίας, είναι αδιαμφισβήτητη.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που κρατάει από το 2008, 
επιδείνωσε θεαματικά τα δικαιώματα, τη δυνατότητα εύρε-
σης εργασίας, το μισθό των γυναικών. Άρα την οικονομική 
της ανεξαρτησία και τον αγώνα της για χειραφέτηση.

Στη χώρα μας μόνο το 33% των γυναικών που είναι σε η-
λικία τέτοια που να μπορούν να εργαστούν, εργάζονται. Οι 
γυναίκες αποτελούν το 54% των ανέργων. Σημειώνουμε ότι 
το ποσοστό των μακροχρόνια (άνω του ενός έτους) ανέργων, 
έφτασε  το 72,1% του συνόλου των ανέργων στη χώρα. Τα 
στοιχεία αυτά προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία, η οποία θεωρεί εργαζόμενο (απασχολούμενο), αυτόν 
που εργάζεται μια (1) ώρα την εβδομάδα! Η πραγματικότη-
τα της ανεργίας είναι εφιαλτική.

Η μνημονιακή κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υ-
γείας έπληξε, και, τη γυναίκα στη χώρα μας. Η πρόληψη εί-
ναι ανύπαρκτη, οι γυναικείοι καρκίνοι θερίζουν και η συ-
ντηρητικοποίηση της κοινωνίας επανέφερε τη «ντροπή» 
της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Η ανυπαρξία της σεξουα-
λικής αγωγής στα σχολεία, αφήνει τους έφηβους και τις έ-
φηβες, σε πελάγη άγνοιας και οπισθοδρόμησης. Χαρακτη-
ριστικά είναι τα πρόσφατα σπαρακτικά περιστατικά, όπου 
ένα νεογέννητο πετάχτηκε στον κάδο σκουπιδιών από τη νε-
αρή μητέρα του και τη γιαγιά του και το άλλο, της 20χρονης 
μητέρας που πέταξε το νεογέννητό της στον ακάλυπτο της 
πολυκατοικίας, από το φόβο της κοινωνικής κατακραυγής.

Πολλά θα έπρεπε να γραφούν ακόμα για την επιστροφή 
της βίας μέσα στο σπίτι, για επιστροφή στην αντίληψη ότι η 
γυναίκα είναι αντικείμενο και άρα μπορεί να βιαστεί, ή να 
εκπορνευτεί, για τη μαύρη μοίρα της γυναίκας μετανάστρι-
ας ή της μειονοτικής γυναίκας.

Σήμερα, μπροστά στην κατάργηση των δικαιωμάτων της 
γυναίκας, κινήματα που στηρίζονται στις ίδιες παλιές αστι-
κές αντιλήψεις δημιουργούνται στον ανεπτυγμένο καπιτα-
λιστικό κόσμο. Στις «αθέατες» μεριές της γης, ούτε συζή-
τηση για ύπαρξη κινήματος. Τα κινήματα αυτά αγνοούν τις 
υλικές συνθήκες στον κόσμο, αναζητούν κυρίως την πολι-
τιστική πλευρά του προβλήματος. Αγνοώντας τις ταξικές δι-
αφορές των γυναικών εξισώνουν την πάμπλουτη Ατζελίνα 
Τζολί με την πωλήτρια στο σουπερμάρκετ, ή την εργαζόμε-
νη στο εργοστάσιο, υποστηρίζοντας ότι και οι δυο υφίστα-
νται τη σεξουαλική παρενόχληση, το ίδιο, όπως κάνει το κί-
νημα Me Too στην Αμερική. Παραμερίζουν την κύρια αντί-
θεση στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο, που είναι η 
αντίθεση Κεφάλαιο - Εργασία, ή στις τεράστιες ζώνες της 
φτώχειας του πλανήτη που είναι Ιμπεριαλισμός - Λαός, α-
ναγορεύοντας σε κύρια αντίθεση την αντίθεση Γυναίκα - Ά-
ντρας. Τα κινήματα αυτά, νομοτελειακά, θα ακυρωθούν.

Ένα πραγματικά επαναστατικό, διεκδικητικό γυναικείο κί-
νημα, δεν μπορεί παρά να είναι ταξικό, να παλεύει για το 
ψωμί, τη δουλειά, την απελευθέρωση και για τα δυο φύλα. 
Δεν μπορεί παρά να έχει πρόσημο και χρώμα. Κόκκινο. 
Ούτε ροζ, ούτε μωβ.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
Με αφορμή την 8η Μάρτη -αλλά όχι μόνο- οφείλουμε να 

μιλήσουμε, να σκεφτούμε και κυρίως να πράξουμε για το 

γυναικείο ζήτημα. Γυναίκες και άντρες, εργαζόμενοι, άνερ-
γοι, πρέπει να έχουν έναν κοινό βηματισμό. Πρέπει ν’ αγω-
νιστούμε όλοι μαζί:

* Πάνω απ’ όλα για το δικαίωμα στη δουλειά.
* Για την κατάργηση όλων των διακρίσεων (και της νομο-

θεσίας που τις πιστοποιεί και τις αναπαράγει). 
* Για την ισότητα ανδρών και γυναικών στην αμοιβή της 

εργασίας τους, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, .
* Για την πλήρη προστασία της μητρότητας και της μονο-

γονεϊκής οικογένειας, για τη δημόσια και δωρεάν φροντίδα 
και την εκπαίδευση των παιδιών. 

* Για τον πολιτισμό της ζωής, της φυσικής άσκησης και 
όλων των κοινωνικών ενδιαφερόντων, της δημιουργικής α-
πασχόλησης, του βιβλίου, της μελέτης, της έρευνας, της 
κριτικής ανάλυσης, 

* Ενάντια στην κουλτούρα που αναπαράγει το πρότυπο της 
γυναίκας – αντικείμενο, της υποταγμένης.

* Ενάντια στο αντιδραστικό πρότυπο (γυναίκα – όμορφη 
– νέα – επιτυχημένη), που η ζοφερή πραγματικότητα δηλα-
δή η ανεργία, η φτώχεια, η εγκατάλειψη, η μιζέρια, ο εξευ-
τελισμός, θρυμματίζουν τη γυαλιστερή του προσωπίδα.

ΠωΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΜωΣ;
Αν παραμείνουμε στη γενικόλογη χάραξη των σωστών 

στόχων, τα πράγματα θα παραμείνουν όπως ακριβώς έχουν 
τώρα, για τα εκατομμύρια των γυναικών της πατρίδας μας, 
ιδιαίτερα των λαϊκών γυναικών, που ας μη ξεχνάμε δεν εί-
ναι όλες απαλλαγμένες από δεισιδαιμονίες ή αντιδραστικές 
νοοτροπίες, (καφετζούδες, ζώδια, θρησκεία, ακόμα και α-
ντικομμουνισμός).



τεύχος 124 | αντιτετράδια της εκπαίδευσης | 77

Α
Φ

ΙΕΡΩΜ
Α

: Η
 γυναίκα στο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα

Αξίζει να αναφέρουμε 
εδώ την άποψη της Ηλέ-
κτρας Αποστόλου, για την 
πλατιά δουλειά, στις λαϊ-
κές γυναίκες. Σε άρθρο 
της στο δεύτερο τεύχος 
της ΚΟΜΕΠ το 1934, με 
θέμα τη δουλειά στις ερ-
γάτριες και τους εργάτες 
της υφαντουργίας στην 
περιοχή της Νέας Ιωνίας, 
που το έγραψε στη φυλα-
κή, κάνει μια εξαιρετική 
ανάλυση των συνθηκών 
που επικρατούσαν. Πολλά 
από αυτά που διακρίνει, 
ισχύουν ακέραια και σή-
μερα. Αναφερόμενη στην 
ανυπαρξία εργατικού κι-
νήματος στην περιοχή 
παρατηρεί:

«...Παρ’ όλ’ αυτά όμως 
δεν είχαμε τα τελευταία 
χρόνια κανένα σοβαρό α-
γώνα των υφαντουργών 

των Ποδαράδων εχτός από μερικές μικροαπεργίες και 
στάσεις, που οι περισσότερες αποτύχανε. Τι φταίει γι’ 
αυτό, γιατί σήμερα που όλα τα τμήματα της εργατικής τά-
ξης κατεβαίνουν σε σκληρούς αγώνες οι υφαντουργοί κα-
θυστερούν; Εξετάζοντας το ζήτημα αυτό δεν μπορεί κανέ-
νας να παραγνωρίσει πως οι εργάτες των υφαντουργείων, 
από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό (80% περίπου) 
είναι γυναίκες, είναι καθυστερημένοι, δεν έχουνε επανα-
στατικές παραδόσεις κλπ.

Όλα αυτά όμως δεν εμποδίζουνε να υπάρχει σήμερα ανά-
μεσά τους μια μεγάλη αγανάχτηση και μια διάθεση για πάλη 
η οποία δεν εκδηλώνεται έμπραχτα μονάχα γιατί οι εργάτες 
φοβόνται βλέποντας την ανοργανωσιά τους. Επομένως ο κυ-
ριότερος λόγος δεν είναι ούτε η καθυστέρηση, ούτε η έλλει-
ψη επαναστατικών παραδόσεων, αλλά η δικιά μας αδυνα-
μία, το γεγονός ότι εμείς δεν καταπιαστήκαμε ποτέ στα σο-
βαρά με την οργάνωση της πάλης των υφαντουργών, για τα 
ζητήματά τους. Κι όταν ακόμα προσπαθούσαμε να πλησιά-
σουμε το εργοστάσιο αυτό, το κάναμε τόσο στραβά που έ-
φερνε τ’ αντίθετα αποτελέσματα (...)

Η κατάχτηση των υφαντουργείων των Ποδαράδων θα πρέ-
πει να γίνει πρώτ’ απ’ όλα δουλειά ολόκληρης της οργάνω-
σης Ποδαράδων και όχι να φορτωθεί σε 2-3 συντρόφους. 
Όλοι οι πυρήνες μας θα πρέπει να το καταλάβουνε καλά 
αυτό. Και τώρα ας δούμε τις μέθοδες που θα μας βοηθή-
σουν στη δουλειά μας αυτή.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη πλει-
οψηφία των υφαντουργών είναι γυναίκες που φοβούνται α-
κόμη των κομμουνισμό κ’ έχουν ένα σωρό προλήψεις. Οι ί-
διες όμως αυτές εργάτριες νιώθουνε πολύ καλά την ανάγκη 
να παλέψουν για τα ζητήματά τους. Γι’ αυτό όλη μας η προ-
παγάνδα, όλη μας η δουλειά πρέπει να στηριχτεί πάνω στη 
δημιουργία ενός πλατιού ενιαίου μετώπου με τις εργάτριες 

στην οργάνωση του αγώνα για τις άμεσες διεκδικήσεις τους. 
Οι διεκδικήσεις αυτές θα πρέπει να διατυπωθούνε από το 
σωματείο απλά, απλά έτσι που να τις καταλαβαίνει και η πιο 
καθυστερημένη εργάτρια. Αν εμείς δώσουμε στις εργάτρι-
ες να καταλάβουν ότι ο εργοδότης τις χτυπάει και τις εκμε-
ταλλεύεται, ανεξάρτητα, από το αν είναι κομμουνίστριες, 
βενιζελικές ή τσαλδαρικές, θα τις έχουμε πολύ σύντομα 

μαζί μας. Η διαφωτιστική αυτή δουλειά είναι πολύ εύκολο 
να γίνει στους Ποδαράδες, γιατί εκεί κάθε σπίτι σχεδόν έχει 
κι έναν υφαντουργό. Φτάνει μονάχα να γίνει δουλειά όλων 
των συντρόφων...] 

Ας προχωρήσουμε μπροστά για:
*Να τραβήξουμε τις γυναίκες στις γραμμές του αγώνα, 

γεγονός που σημαίνει πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώ-
γηση των εργατριών, των εργαζόμενων και λαϊκών γυναι-
κών, μπολιάζοντας αυτή τη διαπαιδαγώγηση με τις κομμου-
νιστικές ιδέες. 

*Να συμβάλλουμε στη δραστηριοποίησή τους μέσα στην 
κοινωνική ζωή, ώστε να ξεφύγουν από την ατομικιστική θε-
ώρηση των ιδιαίτερων προβλημάτων τους. 

Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι:
3  Η γυναικεία χειραφέτηση είναι τμήμα της 

κοινωνικής απελευθέρωσης. 
3  Ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία, ειρήνη, 

δημοκρατία και σοσιαλισμό περιλαμβάνει 
την γυναικεία απελευθέρωση. 

3  Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε κινήματος και 
κάθε κοινωνίας καθορίζεται απ’ τη θέση της 
γυναίκας σ’ αυτά.

 
 
  

* Εκτεταμένα αποσπάσματα από την εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στο ΣΗΜΑ, το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019, με αφορμή την 8η 
Μάρτη, ημέρα της γυναίκας



Η πρωτοβουλία των κινηματογραφικών προβολών από φίλους και μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου – αντιτετράδια της Εκπαιδευσης, στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, πραγματοποιούνται από το Νοέμβρη του ’18 και εκφράζει τη βούλησή μας να συμμετέχουμε ενεργά στο δημόσιο διάλογο και να ευαισθητοποιούμε σταθερά 
την  κοινή γνώμη της πόλης μας για τα διάφορα ζητήματα των ημερών μας. Με βάση αυτή τη βούληση,  η επιλογή των ταινιών στηρίζεται σε θεματικές της επικαιρό-
τητας. Οι μέχρι τώρα προβολές, αφορούσαν στις θεματικές των Δικτατορικών καθεστώτων, της Αλληλεγγύης, του Προσοντολογίου και της Γυναίκας.

Οι προβολές των αντιτετραδίων φιλοξενούνται στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, με δωρεάν είσοδο, και υποδέχονται  δεκάδες φίλους του κι-
νηματογράφου. Διαμορφώνοντας ένα κοινό με σταθερή παρουσία, η πολιτιστική αυτή πρωτοβουλία από την αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς, αποδεικνύεται ότι υπήρ-
ξε ένα σωστό και αναγκαίο βήμα, αφού με αφορμή πολυσυζητημένες ταινίες και ντοκιμαντέρ σημαντικών σκηνοθετών, εκφράζονται προβληματισμοί και ξεκινούν  
εποικοδομητικές συζήτησεις πάνω σε καίρια ζητήματα των ημερών μας. Ταυτόχρονα, όσοι προσέρχονται στις προβολές έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τα τε-
λευταία τεύχη των αντιτετραδίων, καθώς και ανακοινώσεις που αφορούν στα τρέχοντα ζητήματα, όπως και έντυπο υλικό διαμορφωμένο στα πλαίσια της εκάστοτε 
θεματικής. Η ανταπόκριση του κόσμου -δείχνει πως το εγχείρημα των προβολών  δεν μπορεί παρά να κρίνεται επιτυχημένο και αισιόδοξο. 
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Το βιβλίο του Ανατόλ Λουνατσάρσκι «Εισαγωγή στην ιστορία των θρησκευμάτων» γρά-
φτηκε το 1930 και εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1934, σε μετάφραση του 
Χ. Βάτη. Ο Λουνατσάρσκι γεννήθηκε το 1875 στην Πολτάβα της Ρωσίας και πέθανε το 
1933 στην πόλη Μαντόν της Γαλλίας. Υπήρξε ένας φωτισμένος διανοητής. Μιλούσε ά-
πταιστα 12 γλώσσες, εκ των οποίο οι δύο αρχαίες. Διετέλεσε επίτροπος του λαού στην 
ΕΣΣΔ για θέματα Παιδείας από το 1917 ως το 1929. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Επιστη-
μών της ΕΣΣΔ και διευθυντής του Επιστημονικού Ινστιτούτου Ερευνών για τη φιλολογία 
και την τέχνη. Έγραψε πληθώρα θεωρητικών και φιλολογικών έργων. Το 1932 επισκέ-
φτηκε την Ελλάδα και το 1933 έγινε πρεσβευτής της ΕΣΣΔ στην Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την πολιτική του διαδρομή, σε ηλικία 17 χρόνων οργανώθη-
κε δουλεύοντας ως προπαγανδιστής στους σιδηροδρομικούς του Κιέβου. Το τσαρικό 
καθεστώς τον απέκλεισε απ’ όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας και μετανάστευσε στην 
Ελβετία, όπου γνωρίστηκε με την Λούξεμπουργκ, τον Πλεχάνωφ και τη Βέρα Ζασού-
λιτς. Το 1899 επέστρεψε στη Μόσχα, συλλαμβάνεται και εξορίζεται στη Σιβηρία. Το 1904 
επιστρέφει στη Γενεύη και αρθρογραφεί στη μενσεβίκικη εφημερίδα «Βπεριόντ». Αρ-
γότερα δουλεύει στην εφημερίδα «Προλετάριος» την οποία διευθύνει ο Λένιν. Στο 3ο 
Συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ο Λουνατσάρσκι εισηγείται το θέμα της 
ένοπλης επανάστασης.

Το 1905 γυρίζει στην Πετρούπολη, συμμετέχει στην αποτυχημένη επανάσταση, συλλαμβάνεται, αποδρά και καταφεύγει στο ε-
ξωτερικό. Το 1907 παίρνει μέρος στο συνέδριο της Β΄ Σοσιαλιστικής Διεθνούς σαν αντιπρόσωπος των μπολσεβίκων.

Στα χρόνια της αντεπανάστασης που ακολουθεί την αποτυχημένη εξέγερση του 1905, επηρεάζεται από τις θεωρίες του 
Μαχ και μαζί με τον Μπογκντάνωφ έγινε θερμός υποστηρικτής του μαχισμού. Ο Μαχ υποστήριζε ότι η νέα κατάσταση επι-
βάλλει την αναπροσαρμογή και «επαναθεμελίωση» του μαρξισμού, καθώς και τη συμπλήρωσή του από τις νέες επιστή-
μες. Είναι αλήθεια ότι μετά το «αποτυχημένο 1905», το οποίο ο Λένιν χαρακτήρισε ως γενική πρόβα για το 1917, οι μάζες 
βυθίστηκαν στην ηττοπάθεια, την παραίτηση και το θρησκευτικισμό – μυστικισμό. Ο Λουνατσάρσκι κόντρα στη λενινιστική 
θέση υποστήριξε τη γνωσιολογική θεωρία του Μαχ και το «μαχητικό αθεϊσμό» του, σ’ αντίθεση με τους μπολσεβίκους που 
ήθελαν μαζί τους τα αγροτικά στρώματα για τη συγκρότηση της εργατο-αγροτικής συμμαχίας. Ο Λένιν ασκεί δριμύτατη κρι-
τική στο Μαχ και το μαχισμό, θεωρώντας ότι είναι κοκκαλωμένη επιστήμη, ότι ο θετικισμός του δεν προάγει την ταξική 
πάλη και οργάνωσε την αντιπαράθεσή του στο σπουδαίο έργο «Υλισμός και εμπειριοκριτικισμός». Ο Λουνατσάρσκι βρίσκε-
ται έξω από τις γραμμές του μπολσεβίκικου κόμματος και κατηγορείται για δεξιά απόκλιση, για μενσεβικισμό και ότι ανα-
μειγνύει το μαρξισμό με μικροαστικές αποκλίσεις. Παρ’ όλα αυτά ο Λουνατσάρσκι έμεινε πάνω στις βάσεις του μαρξισμού. 
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου υποστηρίζει την ομάδα του Τρότσκι. Στις παραμονές της Οκτωβριανής επα-
νάστασης ζήτησε να ξαναμπεί στο μπολσεβίκικο κόμμα. Η αίτησή του έγινε δεκτή. Κατά τη διάρκεια της Οκτωβριανής ε-
πανάστασης και ύστερα απ’ αυτήν, ο Λουνατσάρσκι δίνει μια προσωπική και αξιοσημείωτη μάχη για να σωθούν μνημεία, 
αγάλματα, βιβλιοθήκες, επειδή θεωρεί ότι είναι κοινωνικός, λαϊκός και ιστορικός πλούτος που δεν πρέπει να χαθεί.

Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάσουμε κριτικά. Πολλά από τα γραφόμενά του ενέχουν ισχυρά στοιχεία υπερβολής και μπο-
ρούν να θεωρηθούν ακόμα και εσφαλμένα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τις έννοιες «Σοσιαλισμός» και «Ιμπεριαλισμός» για 
κοινωνίες και κινήματα που δρούσαν πριν από 2000 χρόνια. Ή προσπαθεί να οικειοποιηθεί το χριστιανικό ρεύμα στη γέννησή του 
με ηθικο-πολιτικούς όρους. Ακριβώς την ίδια προσέγγιση («ο χριστιανισμός στην αρχή του είχε σοσιαλιστικά ιδεώδη») κάνουν 
μια σειρά επιστήμονες που βρίσκονται μέσα ή κοντά στη Β΄ Διεθνή. Πρόκειται για μια μη υλιστική προσέγγιση, η οποία βεβαίως 
δεν στηρίζεται στη μαρξιστική επιστημονική μεθοδολογία. Η τελευταία επιμένει στην «ιστορικότητα» όλων των κοινωνικών φαι-
νομένων και στην ανάλυσή τους μέσα στο πλαίσιο της εποχής, δεν χρησιμοποιεί υπεριστορικά εργαλεία. (Στο ίδιο λάθος υποπί-
πτει και ο Γ. Κορδάτος, παρά την ευρυμάθειά του και τον ανεξάντλητο πλούτο των πηγών του).

Ο Μ. Γκόργκι με το Λ. Τολστόι, τον Α. Τσέχωφ και το Φ. Ντοστογιέφσκι αποτε-
λούν την ισχυρή ρώσικη λογοτεχνική «τετράδα» στο τέλος του 19ου αιώνα και 
στις αρχές του 20ου. Δεκάδες έργα τους μεταφράστηκαν σ’ όλες τις γλώσσες του 
κόσμου και είναι μία εμπράγματη μαρτυρία στις κριτικές ορισμένων δυτικών α-
ναλυτών για την υστέρηση του ανατολικού κόσμου και των σλάβικων λαών ένα-
ντι της Δύσης.

Στο παρόν βιβλίο, εκτός από μία εκτεταμένη βιογραφική αναφορά στο Μαξίμ 
Γκόργκι, έχουμε μία λογοτεχνική προσέγγιση του Τολστόι και του Τσέχωφ με τη 
ματιά του Γκόργκι. Το βάθος του πολέμου, η αγροτική ρώσικη ζωή, ο δυναμισμός 
των μαζών, η αναδυόμενη επανάσταση περιγράφηκαν με γλαφυρό τρόπο από τον 
ειρηνιστή Τολστόι, τον καινοτόμο Τσέχωφ και τον επαναστάτη Γκόργκι. Ο Ντοστο-
γιέφσκι με την προσπάθειά του να ανιχνεύσει το βάθος της ανθρώπινης ψυχής α-
ποτελεί δική του σχολή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πεντηκονταετία που γεφυρώνει τους δύο προηγούμε-
νους αιώνες χαρακτηρίστηκε από μεγάλες τομές στην οικονομία, τεράστια άλματα 
στην τεχνολογία και τη γέννηση «τεραστίων» μορφών όπως οι Μαρξ - Ένγκελς, ο 
Δαρβίνος, ο Φρόιντ κ.α., όπως και σημαντικότατοι λογοτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, 

καλύπτοντας όλο το φάσμα των κοινωνικών αναζητήσεων.                          
Η πρώτη έκδοση των λογοτεχνικών πορτραίτων του Γκόργκι έγινε το 1957. 
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Σ Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) Ο θεατρογράφος των εργατών
Το 1964 ο ελβετός συγγραφέας Μαξ Φρις διατύπωσε τη βιαστική απογοήτευσή του περί «εξάντλησης και 

αναποτελεσματικότητας του Μπρεχτ» και λίγο μετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων ένας α-
στός γερμανός κριτικός (1994) έγραφε ότι ο Μπρεχτ είναι «εντελώς νεκρός». Στην αυγή του 21ου αιώνα τα 
έργα τού γερμανού θεατρικού συγγραφέα είναι στην πρώτη γραμμή των παραστάσεων και ο ίδιος συγκατα-
λέγεται –μαζί με τους αρχαίους δραματικούς συγγραφείς, τον Σαίξπηρ, τον Ίψεν και τον Τσέχωφ– στη χο-
ρεία των κλασσικών.

Οι μπρεχτικές τεχνικές της αποστασιοποίησης (κριτική απόσταση του ηθοποιού από το ρόλο), του ρεαλι-
σμού, του gestus (σχέση ανάμεσα στον ηθοποιό και το θεατή) και η χρησιμοποίηση τεχνικών του τσίρκο εί-
ναι στοιχεία όχι μόνο του μπρεχτικού θεάτρου, αλλά και της τηλεόρασης και της διαφήμισης. Εξήντα χρόνια 
μετά το θάνατό του (1956) το μπρεχτικό θέατρο δημιουργεί «σχολές», δεσμεύσεις, υπερβολές, αναθεωρή-
σεις, και σε κάθε περίπτωση είναι ένα «εργαλείο για την αλλαγή του κόσμου».

Όταν το 1948 ο Μπρεχτ ιδρύει στο Ανατολικό Βερολίνο το Μπερλίνερ Ανσάμπλ αντιμετωπίζεται με καχυ-
ποψία από την κυβέρνηση της Αν. Γερμανίας, ενώ ο ίδιος αποφεύγει να εκθειάσει το καθεστώς, παρότι απο-
δείχτηκε ο φανατικότερος και πιο οξυδερκής πολέμιος του γερμανικού φασισμού.

Η έκδοση των Απάντων του Μπρεχτ σε 30 τόμους από τη Δυτική και Ανατολική Γερμανία το 1988 δημιούρ-
γησε το έδαφος για νέα έριδα γύρω από το γερμανό ποιητή, φιλόσοφο, θεατρικό συγγραφέα, σταλινικό, αντιφασίστα, αντισυμβατικό, επαναστάτη.

Ο ίδιος ο Μπρεχτ λειτούργησε σαν ιδεολογικοπολιτικό εργαλείο. Εργατιστής ως προς τον πυρήνα της σκέψης του, οξυδερκής, θεατράνθρωπος φαίνεται κα-
θαρότατα σε όλα τα μεγάλα έργα του και κυρίως σ’ αυτά που έχουν την αντιφασιστική πολεμική και ειρωνεία του, όπως «Η άνοδος και η πτώση του Αρτούρο 
Ουί», «Η όπερα της πεντάρας», «Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ» κ.α.

Ο Μπρεχτ μελετάει το μαρξισμό και γίνεται κομμουνιστής στα τέλη της δεκαετίας του ’20. Είχε προηγηθεί (1919) η αποτυχημένη επανάσταση των Σπαρτακι-
στών στη Γερμανία (Λούξεμπουργκ – Λίμπκνεχτ) και η δεκαετία έχει πλέον το χρώμα του ανερχόμενου φασισμού. Χρησιμοποιεί τη μαρξιστική σκέψη για να κα-
ταλάβει και να αλλάξει τον κόσμο και αποτελεί από αυτήν την άποψη πρότυπο συγγραφέα που δηλώνει κάτι τέτοιο. Ο Μπρεχτ δε βλέπει ωραιοποιημένα τα πράγ-
ματα. Πιστεύει στη δύναμη του λόγου, στη μόρφωση των μαζών, στους ανθρώπους που λύνουν προβλήματα, πιστεύει στην πρόοδο και την εξέλιξη, ρίχνει άμμο 
στα γρανάζια των θεσμών και χρησιμοποιεί με υπερβολικό τρόπο την πανουργία στο προτσές της επανάστασης. Η επίδρασή του στο σύγχρονο θέατρο είναι α-
νυπολόγιστης αξίας. Ξεπερνώντας το ρομαντισμό, την ηθογραφία και το γερμανικό νατουραλισμό τροφοδότησε με ιδέες, πρωτοποριακές τεχνικές και σοσιαλι-
στική ευρηματικότητα εκατοντάδες συγγραφείς και θιάσους σ’ όλον τον κόσμο. Μαζί με τον Ίψεν και τον Τσέχωφ αποτελεί την αγία θεατρική τριάδα του 19ου 
αιώνα στο ευρωπαϊκό θέατρο. Χαρακτήρες του όπως ο Γαλιλαίος και η Μάνα Κουράγιο έμειναν εσαεί υποδειγματικές. Το πιο σημαντικό όμως είναι η στρά-
τευσή του στο επαναστατικό κίνημα, γεγονός που τον τροφοδότησε μ’ ένα δυναμικό τρόπο για να το ανταποδώσει πολλαπλάσια. 

Για να κωδικοποιήσουμε και να εντάξουμε το έργο του Μπρεχτ στο ιστορικό του πλαίσιο θα πρέπει να θυμηθούμε: • την ακτινοβολία της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης • τη χαμένη επανάσταση των Σπαρτακιστών και την άνοδο του φασισμού στην Γερμανία. Η μαρτυρία του ίδιου του Μπρεχτ είναι ότι προσέγγισε το μαρ-
ξισμό διαβάζοντας το Κεφάλαιο.

Την ίδια περίοδο του 1920-1930 η Οκτωβριανή Επανάσταση φέρνει τα πάνω-κάτω στην τέχνη. Στη Ρωσία οι Μέγιερχολντ-Τάτλιν και Μάλεβιτς εισάγουν τον 
Κονστρουκτιβισμό στην υπηρεσία της Επανάστασης. Ο Αϊνζεστάιν πρωτοσκηνοθετεί το 1923 ένα θεατρικό έργο στο οποίο βάζει ατραξιόν από τσίρκο, φασιστι-
κές καρικατούρες, κάτι σαν Μιούζικ Χωλ, πυροτεχνήματα, κλόουν και μπάντες. Είναι φανερότατο ότι οι ιδέες του Μέγιερχολντ για το θέατρο-γροθιά επηρεά-
ζουν τον Μπρεχτ. Ο αντιβερμπαλισμός του, το λαϊκό και φολκλορικό στοιχείο, τα ακροβατικά και οι παντομίμες ενάντια στο μυστικισμό και το συμβολισμό που 
κυριαρχούσε στη χώρα του –αλλά και στη Ρωσία– θα τον ακολουθούν στα κατοπινά χρόνια.

Η δεύτερη επιρροή έρχεται από το μαρξιστή σκηνοθέτη Έρβιν Πισκάτορ. Ο τελευταίος πίστευε πως η επική και ολοκληρωμένη αφήγηση συνταρακτικών γε-
γονότων επηρεάζει το λαό. Το επικό θέατρο του Μπρεχτ (αφήγηση, πυρήνας, εξέλιξη) αποδίδει εναργέστατα τις θέσεις του Πισκάτορ.

Η Μπρεχτική μέθοδος
Εκείνος έκανε προτάσεις.
Εμείς τις κάναμε δεκτές.

Σε τι ακριβώς συνίστανται οι καινοτομίες του γερμανού θεατρικού συγγραφέα; Συνοπτικά αναφέρουμε.
• Τη δημιουργία του Επικού Θεάτρου, με δομή, αφήγηση, το ρόλο του κοινού όπως ο αρχαίος χορός και κυρίως την αλλαγή και μεταμόρφωση των χαρα-

κτήρων μέσα από τη δράση.
• Την αποστασιοποίηση. Στο μπρεχτικό θέατρο όπου η συγκίνηση μικραίνει για να μην ταυτιστεί κανείς με το ρόλο του ηθοποιού και «να χρησιμοποιήσει το 

μυαλό αντί για το στομάχι» ισχύει η διαλεκτική αρχή «άρνηση της άρνησης». Το Α είναι και δεν είναι Α, διότι εξελίσσεται διαρκώς, φθείρεται και βρίσκεται σε 
αντίφαση και με τον ίδιο του τον εαυτό. Η αποστασιοποίηση του Μπρεχτ είναι η άρνηση και υπέρβαση όλου του αστικού θεάτρου. Θέλει το θεατή δράστη και 
όχι παθητικό υποκείμενο. Μ’ αυτόν τον τρόπο γκρεμίζει τον θεατρικό ήρωα από το βάθρο του και στη θέση του βάζει το λαό. Η δόξα των μεγάλων ανήκει στο 
παρελθόν. «Την εφτάπυλη Θήβα την έκτισαν οι δούλοι». Ακόμα κι αν κάποιος διαφωνεί με τη σύλληψη του Μπρεχτ, δε μένει παρά να συμφωνήσει πως είναι 
ένας άλλος δρόμος, μια άλλη σχολή επαναστατικής αισθητικής.

• Η συνεργασία του με το μουσικό Κουρτ Βάιλ και –κυρίως– με την τελευταία του γυναίκα, την Έλενα Βάιγκελ, σταθεροποιεί τη θεατρική του ματιά στη 
νέα σκηνογραφική του ματιά. Το θέατρο του Μπρεχτ «φεύγει» από το κλασικό «κουτί» του ιταλικού θεάτρου και γίνεται μία κοινωνική σκηνή με ακροβά-
τες, σκοινιά, μπάντες και ηθοποιούς γυμνασμένους. Άλλωστε, στο ρώσικο θέατρο Πρόλετ-κουλτ (Προλεταριακή Κουλτούρα) τη χρονιά που ανέβηκε ο «Σο-
φός άνθρωπος» (1923) ένας δημοσιογράφος αναφέρει: «Οι προλετάριοι ηθοποιοί κάνουν μια μεγάλη άσκηση. Αρχικά προπονούνται φυσικά με σπορ, μποξ, 
ελαφρό αθλητισμό, ομαδικά παιχνίδια, ξιφομαχία και βιο-μηχανική. Μετά αρχίζουν ειδικές φωνητικές ασκήσεις και πιο πέρα μελετούν την ιστορία των 
ταξικών αγώνων. Η άσκηση αρχίζει στις δέκα το πρωί και τελειώνει στις εννιά το βράδυ. Διευθυντής στο εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι ο Αϊνζεστάιν, ο ε-
φευρέτης της νέας τσιρκολάνικης σκηνής». 

• Το βασικό, όμως, όπλο του Μπρεχτ είναι η αλλαγή πάνω στη σκηνή. Δηλαδή η δυνατότητα και η αφηγηματική σύλληψή του πως «τα πάντα ρει» και πως τίποτα 
δεν είναι αιώνιο και απαρασάλευτο. Οι χαρακτήρες που πλάθει, όσο κι αν βασίζονται στην υπόγεια ειρωνεία του και τον αγγλικό σαρκασμό του, βρίσκονται με το ένα 
πόδι στη θέση και με το άλλο στην αντίθεση. Τα πάντα μεταβάλλονται, άλλοτε με το μπρεχτικό «παραξένισμα», άλλοτε βίαια. Η ψυχολογική τους διάθεση διαμορφώ-
νεται από τις κοινωνικές καταστάσεις. Είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στη βάση, όπως έξοχα έδειξε στην «Αγία Ιωάννα των σφαγείων». Η πρωταγωνίστρια που εί-
ναι μια τίμια, φιλάνθρωπη γυναίκα γίνεται λυσσασμένη των οδοφραγμάτων, όταν νιώθει πως ο καπιταλισμός δουλεύει σαν ανθρωποκρεατομηχανή.

Είναι αλήθεια πως η Ανατολική Γερμανία έδωσε στα στερνά του πολλές τιμές στο συγγραφέα των εργατών και στον αντιφασίστα ποιητή. Είναι όμως εξίσου 
αλήθεια ότι ποτέ δεν τον αγάπησε βαθειά και ειλικρινά. Το επαναστατικό και το «ψαγμένο» θεατρικό κίνημα, χωρίς να υμνολογεί και να δοξολογεί, οφείλει να σκύ-
ψει στο έργο του «αλγεβρικού» θεατρικού συγγραφέα.
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