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Ζούμε, ακόμα, στον αστερισμό της πανδημίας, η οποία 
χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να σαρώσει 

εναπομείναντα δικαιώματα και κατακτήσεις. Δεν αρκούν 
ούτε οι ευχές και τα μοιρολόγια, ούτε οι θεωρίες 

συνομωσίας, που απηχούν ένα μακρινό ιστορικό παρελθόν.  
Στην ουσία το σύνολο του αστικού κόσμου έχει βάλει 
πλάτη για να αλωνίζει ο Μητσοτάκης και το πολιτικό 

του σόι. Πρέπει να πούμε δυνατά και επίμονα «ναι στην 
επιστήμη, ναι στην ευρεία δημόσια δωρεάν υγεία για 

όλους» και φυσικά «όχι στο βούρδουλα που σήκωσε το 
κυρίαρχο σύστημα ενάντια στο λαό». 

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της ΝΔ αναζητά προστασία στις 
φτερούγες όποιου ιμπεριαλιστή βρεθεί στο δρόμο της... 
Η Ελλάδα έγινε το «Ρίο Γκράντε» με τις βάσεις των ΗΠΑ 

και η χώρα αγοράζει με τον ιδρώτα του λαού φρεγάτες και 
πολεμικό υλικό. Αλλά ο κόσμος βράζει, Ουκρανία, Λιβύη, 

Μέση Ανατολή, Καζακστάν, υποσαχάρια Αφρική. 
Ποιος είπε ότι ο Νέος Κόσμος δε θα ’χει τη μυρωδιά του 

Παλιού; Από το Πεκίνο ως τη Νέα Υόρκη,  
ο παλιός κόσμος σφαδάζει κι ανασυντάσσεται. 

Στην εκπαίδευση, η Κεραμεως έχασε τρεις μάχες 
(αξιολόγηση, εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 

εκλογές στα εκπαιδευτικά Συνδικάτα), αλλά ο πόλεμος θα 
συνεχιστεί χωρίς διαλείμματα και ανακωχές. 

Να προετοιμαστούμε για τη νέα χρονιά, να ζητήσουμε τα 
κλειδιά των σωματείων μας από τους φιλοκυβερνητικούς 
ή δειλούς και αναποφάσιστους· και να ετοιμαζόμαστε για 

ταξίδι στη Σαχάρα. «Επιμονή και νερό» να ‘χουμε μαζί μας. 
Ως «αντιτετράδια της εκπαίδευσης» συνεχίζουμε, 

και μόνοι και μετά πολλών. Αλλά ζητάμε την ηθική, 
οικονομική και συγγραφική σας στήριξη. Σε δύσκολους 

καιρούς όλα μετρούν. Και πάνω απ’ όλα η διάδοση 
των ιδεών μας, που πρέπει ν’αποδείξουν, όχι μόνο ότι 

αντέχουν, αλλά ότι μπορούν και να καρποφορήσουν!
Καλή Χρονιά!

αν
τί 

πρ
ολ

όγ
ου

Σφύριξε η μπουρού στο πλοίο,  
σαν βραχνή ντουντούκα που λιποθύμισε  
από την πολλή κούραση.  
Απέναντί της μαυροφοροι, πρασινοφόροι,  
πάνοπλα τέρατα.  
Πού πας με γυμνά χέρια βρε Δημήτρη;  
Η ιστορία δε σε δίδαξε καθόλου,  
πως όποιος πάει στον πόλεμο ξαρμάτωτος  
έχει σίγουρη θέση στο νεκροταφείο;  
Όπως και να ’χει η μπουρού -που λέγαμε-  
σήκωσε ένα σμήνος σπουργίτια  
που αναζητούσαν ψίχουλα από το δρόμο.  
Σκληρά πουλιά, δεν μπαίνουν στο κλουβί. 
Αδέσποτα, προτιμούν το λίγο χρόνο ζωής,  
παρά την ευημερία πίσω από τα σίδερα.  
Κι όμως εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας,  
μέσα σε πουρνάρια και φραγκοσυκιές. 
Ωραία η αναμονή σας  
σύντροφοι και συντρόφισσες.  
Δεν προκαλεί σε κανέναν αναταραχή  
μόνο στην ιστορία βάζει τρικλοποδιές. 
Ήσυχα-ήσυχα ξεφυλλίζουμε 
τις ομορφογραμμένες σελίδες,  
τι όμορφα χρώματα, τι χάρη και τι μπρίο. 
Όπως το άλλο κάδρο με το πέτρινο γεφύρι,  
τις σκαλιστές και λαξεμένες πλάκες, 
τα αφρίζοντα ύδατα και τις πρασιές.  
Πού είναι οι άνθρωποι ρε φίλε;  
Οι άνθρωποι πού είναι;  
Μπούχτισα με τη φύση.

Ν.Ζ.

όταν οι σύντροφοι φεύγουν
μη λυπάστε,
μα να χαίρεστε
γιατί φεύγουν σίγουροι

σίγουροι γιατί 

ήταν εκείνοι που 
όλη τους τη ζωή
σπόρους προσπαθούσαν να φυτέψουν
-αιώνιοι γεωργοί της νίκης των λαών-
χωρίς να σκέφτονται 
αν θα δούνε της συγκομιδής το μεγαλείο 

όταν οι σύντροφοι φεύγουνήταν αυτοί που
πέταξαν από πάνω τους 
κάθε ματαιοπονία
-της ελπίδας κοινωνοί του νέου κόσμου-
και φεύγουν έχοντας δει 
μες στην καρδιά τους 
πώς η καταπίεση πεθαίνει

μη λυπάστε γιατί 
εκείνοι μπορεί να έφυγαν
αλλά το χέρι τους 
είναι ακόμη εδώ, ζεστό,
δίπλα σε όποιο χέρι ακόμα αντιστέκεται

μη λυπάστε λοιπόν 
για τους συντρόφους 
όταν εκείνοι φεύγουν

μα μόνο να λυπάστε 
για τους συντρόφους 
όταν εκείνοι αποστρατεύονται 
γιατί αυτοί
έχουν πεθάνει πολύ πριν φύγουν

Β. Κ.
(για το σύντροφό μας Στέλιο που έφυγε)
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Το 2022 δεν προμηνύονται καλύτερες ημέρες για τους λα-
ούς όλου του κόσμου.

3 Τα πρώτα κιόλας εικοσιτετράωρα της νέας χρονιάς συνο-
δεύτηκαν με το ξέσπασμα μιας πρωτοφανούς κρίσης, με διε-
θνείς διαστάσεις, στο Καζακστάν με τον εξεγερμένο λαό του 
να βρίσκεται μαζικά στους δρόμους ενάντια στην ενεργειακή 
ακρίβεια και τη βαθιά φτώχεια στην οποία είναι καταδικασμέ-
νος. Η Ουκρανία μετατρέπεται για μια ακόμα φορά σε επίκε-
ντρο των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους Α-
μερικανούς και Ευρωπαίους, από τη μια πλευρά, και τη Ρω-
σία από την άλλη. Μαίνεται με αμείωτη ένταση ο λυσσασμένος 
ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κί-
να. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, μπροστά στην αμφισβήτη-
ση της παγκόσμιας κυριαρχίας και πρωτοκαθεδρίας του, γίνε-
ται ακόμα πιο απρόβλεπτος, επιθετικός και φιλοπόλεμος. 

Η γειτονιά μας, το Αιγαίο, και η λεκάνη της νοτιονατολικής 
Μεσογείου, παραμένουν εστίες μόνιμης έντασης. Οι ελληνο-
τουρκικές διαφορές, που χαρακτηρίζονται από τα επιθετικά 
σχέδια της τουρκικής αστικής τάξης και την πολιτική του εν-
δοτισμού που κυρίως ακολουθεί η ντόπια άρχουσα τάξη, ε-
ξελίσσονται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα και την επιδιαιτη-
σία των ιμπεριαλιστών κηδεμόνων, μέσα πάντα στο ζοφερό 
καθεστώς της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης που βαθαίνει. Κά-
τω από αυτό το καθεστώς, η χώρα μας μετατρέπεται σε ένα 
απέραντο αμερικανο-ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο. Λιμάνια, αεροδρό-
μια, υποδομές, τα πάντα παραδίδονται στους Αμερικανούς 
και στα φιλοπόλεμα και τυχοδιωκτικά σχέδιά τους, από τα 
Βαλκάνία ως την Ουκρανία και απ’ την Μεσόγειο ως τη Μέ-
ση Ανατολή. Ο λαός μας πληρώνει πολύ βαρύ το τίμημα της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, και με τις συμφωνίες υποτέλει-
ας για στρατιωτικούς εξοπλισμούς με αμύθητα ποσά. Οι λα-
οί δεν έχουν κανένα όφελος από τους αδυσώπητους αντα-
γωνισμούς των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και 
την σφοδρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται. Μόνο αιματο-
κύλισμα, λεηλασία, καταστροφή μπορεί να φέρει αυτή η 
πολιτική. Η ανάπτυξη ενός ισχυρού αντιιμπεριαλιστικού 
κινήματος προβάλλει επιτακτικά.

3 Βαδίζοντας τον τρίτο χρόνο της πανδημίας βγαίνουν α-
βίαστα ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Η διαχείρισή της α-
πό την μεριά της κυβέρνησης, αλλά και από το σύνολο των 
χωρών του δυτικού –τουλάχιστον– καπιταλιστικού κόσμου α-
ποδείχθηκε καταστροφική και εγκληματική. Η επέλαση της 
πανδημίας αφήνει πίσω της εκατόμβες νεκρών, ρημαγμένα 
τα Δημόσια Συστήματα Υγείας, φτώχεια, ανεργία, καταστολή. 

Η επιβολή της δεξιάς και ακραία νεοφιλελεύθερης πολιτι-
κής ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, που διέλυσε τις Δημόσι-
ες Κοινωνικές Δομές σε Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια, αφήνει 
σήμερα το αποτύπωμά της. Το ΕΣΥ βογκά, οι υγειονομικοί γο-
νατισμένοι και σε καθεστώς εξαθλίωσης, τα Δημόσια Νοσο-
κομεία υποστελεχωμένα, χωρίς διορισμούς μόνιμου προσω-
πικού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, πιστή στα δόγματα της δεξιάς – 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής αρνείται πεισματικά να το ενισχύ-
σει με ΜΕΘ, γιατρούς και νοσηλευτές. Αφήνει στο απυρόβλη-
το τους ιδιώτες κλινικάρχες, που τρίβουν τα χέρια τους αφού 
θησαύρισαν σε βάρος του λαού την τελευταία διετία. Στα Δη-
μόσια Σχολεία, στους εργασιακούς χώρους, στα ΜΜΜ λαμβά-
νονται μηδενικά μέτρα. Το κυβερνητικό μότο είναι η διαβόητη 
«ατομική ευθύνη», ο αυταρχισμός και η καταστολή, τελευταία 
και τα εμβόλια. Όσο όμως χρήσιμα και σπουδαία κι αν αποδει-
κνύονται τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και 
σωτήρια διαχρονικά για την ανθρωπότητα, από μόνα τους επι-
βεβαιώνεται ότι δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία της. 
Μαζί με τα εμβόλια απαιτείται ένα ισχυρό Δημόσιο Σύστημα Υ-
γείας που να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Αντ’ αυτών η κυβέρ-
νηση της ΝΔ αποδεικνύεται ηγέτιδα δύναμη και γενεσιουργός 
αιτία του λεγόμενου «αντιεμβολιαστικού κινήματος». Η πολι-
τική διαχείριση των εμβολίων, η χειραγώγηση των επιστημό-
νων και των επιστημονικών πορισμάτων (για να δικαιολογήσει 
την πολιτική της), τα μέτρα της υποχρεωτικότητας και των ποι-
νών που τη συνοδεύουν, οι αναρίθμητες παλινωδίες και οι α-
ντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει, καλλιέργησαν, γέννησαν, 
τροφοδότησαν κάθε είδους ανορθολογισμούς. Σε συνδυασμό 
με το κλίμα μαζικής ψύχωσης και εκφοβισμού του λαού υπερ-
διόγκωσαν την αμφισβήτηση, έστρωσαν και το έδαφος στις δυ-
νάμεις του σκοταδισμού και της ακροδεξιάς να αναπτύξουν 
κάθε είδους στρεβλές αντιλήψεις. Θα το πούμε για μια ακό-
μα φορά: Ναι στα εμβόλια – Όχι στην υποχρεωτικότητα, τις 
ποινές, τις αναστολές και τις απολύσεις. Μόνο μια τέτοια θέ-
ση είναι ικανή να αντιπαρατεθεί με επάρκεια στην κυβερνητι-
κή πολιτική.

3 Την ώρα που επελαύνει η πανδημία ο λαός και οι εργαζό-
μενοι βρίσκονται αντιμέτωποι και με το νέο κύμα εξωφρενι-
κής ακρίβειας και ανατιμήσεων. Μια κολοσσιαία επιχείρηση 

Εκπαιδευτικός Ό
μιλος

για Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, Υγεία, 
σταθερή μόνιμη εργασία, δημοκρατία!

Να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης
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καταλήστευσης του λαού έχει στηθεί, μια 
νέα κερδοσκοπική επίθεση που χτυπά 
τους όρους διαβίωσης των λαϊκών στρω-

μάτων. Το «φαινόμενο» δεν είναι παροδικό, 
ούτε η αγορά «θα αυτορρυθμιστεί» όπως προ-

σπαθούν να πείσουν την κοινωνία οι κήρυκες του 
νεοφιλελευθερισμού σαν το Μητσοτάκη και το 

Γεωργιάδη. Η φτώχεια και η εξαθλίωση, η 
δεξιά αντιλαϊκή πολιτική ήρθαν για να μεί-
νουν και μόνο ο μαζικός παλλαϊκός – πα-
νεργατικός αγώνας μπορεί να την ανακό-

ψει και να την ανατρέψει!
3 Μέσα σε αυτό το τοπίο το σύνολο των κοινο-

βουλευτικών κομμάτων προσφέρουν δυόμιση 
χρόνια τώρα, προκλητική ανοχή και στήριξη 
στην κυβέρνηση της ΝΔ. Στην πραγματικότη-

τα η ΝΔ βρίσκεται στο «γήπεδο» χωρίς αντίπαλο, ε-
πιβάλλει τα αντιλαϊκά μέτρα, το ένα μετά το άλ-

λο, δίχως την παραμικρή αντιπολιτευτική α-
ντιπαράθεση. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ εδώ και 

δύο χρόνια έβαλαν κανονικά πλάτη στην 
κυβέρνηση πάνω στο έδαφος «της εθνι-
κής ομοψυχίας και ενότητας απέναντι 

στον αόρατο εχθρό». Το –κατά τα άλλα– κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπειτα από δυόμιση 

χρόνια «ανακάλυψε» ότι η κυβέρνηση εγκληματεί 
και ζητά… εκλογές! Δεν έμαθαν τίποτα! Αλλά και 

η γραμμή που πρόβαλε το ΚΚΕ με συνέπεια 
ήταν μια πολιτική «υπεύθυνης δύναμης», 
θετικών προτάσεων προς την κυβέρνηση. 
(«Δεν είναι ώρα για να αποδοθούν ευθύνες» 

έλεγε ο Κουτσούμπας, την ώρα που η βόρεια Εύ-
βοια, η Βαριμπόμπη και η μισή Ελλάδα φλέγο-
νταν, «Δεχόμαστε ασύμμετρη απειλή», εννο-
ώντας την προσφυγική κρίση και την πανδη-
μία, διακήρυττε τέτοια εποχή το ’20 από την 

Κύπρο). Ηττοπάθεια, συνθηκολόγηση και υποταγή 
είναι το τρίπτυχο της πολιτικής που προβάλλει το ΚΚΕ/ΠΑΜΕ 
μέσα στο μαζικό κίνημα, επενδεδυμένο με τυμπανοκρουσίες 
και «ανατρεπτικές» κορώνες της οκάς. 

3 Το Δημόσιο Σχολείο βρίσκεται στη δίνη της αντιεκπαιδευτι-
κής πολιτικής, με τους ψηφισμένους «νόμους Κεραμέως» (τρά-
πεζα Θεμάτων, αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών, αυτο-
νομία σχολικής μονάδας) και πλειάδα νέων μέτρων, όπως η Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής, οι εξετάσεις τύπου «PISA», «αναμορφω-
μένα» Αναλυτικά Προγράμματα. Όλα αυτά συνιστούν ένα νέο, α-

κόμα πιο συντηρητικό, τοπίο για τη Δημόσια Εκπαίδευση. Εντεί-
νουν και βαθαίνουν τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση της 
νέας γενιάς, αποκλείοντας ολόκληρα τμήματα του μαθητικού 
πληθυσμού από την πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση. Παράλ-
ληλα κλείνουν τις πόρτες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, εξωθώ-
ντας ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα νέων στα ιδιωτικά κολέγια. Η 
αυτονομία, δηλαδή η ταξική κατηγοριοποίηση, κάνει το Δημόσιο 
Σχολείο πιο φτωχό, υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να εκλιπα-
ρούν για πόρους από ιδιώτες και χορηγούς. Η αξιολόγηση και η 
μεγάλη μάχη που δόθηκε από το εκπαιδευτικό κίνημα για την α-
νατροπή της, ανέδειξε το πραγματικό της περιεχόμενο, τις στο-
χεύσεις της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής σε βάρος του 
Δημόσιου Σχολείου. Υπογραμμίζει όμως και την ανάγκη να α-
ναπτυχθεί ένα ισχυρό και μαζικό πανεκπαιδευτικό κίνημα πά-
λης ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική συνολικά, για την 
υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου για όλα τα παιδιά, χωρίς 
ταξικές διακρίσεις και αποκλεισμούς.

3 Το τοπίο αλλάζει ριζικά στα συνδικάτα. Περνάμε οριστικά 
σε μια νέα σκοτεινή περίοδο. Το αντεργατικό έκτρωμα που ε-
πέβαλε ο Χατζηδάκης, αρχιερέας του νεοφιλελευθερισμού και 
ορκισμένος εχθρός των συνδικάτων, αλλάζει πλέον προς το 
χειρότερο την κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το πα-
ρατεταμένο συνδικαλιστικό lockdown πρέπει επιτέλους να 
σπάσει και ταυτόχρονα τα συνδικάτα οφείλουν να αμφισβητή-
σουν στην πράξη τα μέτρα εκείνα που τα οδηγούν στην χειρα-
γώγηση και την υποταγή, σε έναν ιδιότυπο «δοσιλογισμό», πα-
ραδίδοντας στο αστικό κράτος μητρώα μελών, πρακτικά συνε-
δριάσεων, Γενικών Συνελεύσεων κλπ, που απαγορεύουν επί 
της ουσίας την ίδια την απεργία. Είναι ευθύνη του ίδιου του σ/κ 
(και κυρίως της ταξικής του πτέρυγας) να αναμετρηθεί με την 
κυβερνητική πολιτική και να επιβάλει την πλήρη ανεξαρτησία 
των συνδικάτων από τα ασφυκτικά και αυταρχικά μέτρα του Χα-
τζηδάκη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απαράδεκτη η στάση 
και της ΑΔΕΔΥ η οποία εκλιπαρεί την κυβέρνηση να δώσει νέ-
ες παρατάσεις στη θητεία των ΔΣ. Πολύ περισσότερο απαρά-
δεκτη, που συνιστά αντιδημοκρατική εκτροπή, είναι η στάση 
των ηγεσιών των ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, που προσέτρεξαν στα Πρω-
τοδικεία για να αυτοδιοριστούν ως δοτές διοικήσεις ως το κα-
λοκαίρι του 2022! Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι σωστή 
και έντιμη η στάση της ταξικής πτέρυγας των Παρεμβάσεων 
ΔΕ που κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή το πραξικόπημα 
και δήλωσαν την αποχώρησή τους από τα δοτά – διορισμένα 
όργανα. Τα συνδικάτα οφείλουν να αντλούν την δύναμή τους α-
πό τη βάση, να καλλιεργούν και να ανανεώνουν την εμπιστο-
σύνη των εργαζομένων, να νομιμοποιούνται τελικά από τους ί-
διους τους εργαζόμενους, όχι από τα Πρωτοδικεία και τα όρ-
γανα του αστικού κράτους. Να γίνουν, λοιπόν, παντού εκλογές 
και να πραγματοποιηθούν αμέσως τα Συνέδρια, αμφισβητώ-
ντας στην πράξη το νόμο Χατζηδάκη και την αντεργατική – α-
ντισυνδικαλιστική πολιτική.

3 Η είσοδος του νέου χρόνου βάζει επιτακτικά το καθήκον 
του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου 
και της Υγείας για όλο το λαό, της περιφρούρησης των δημοκρα-
τικών δικαιωμάτων, των σωματείων, του δικαιώματος της απερ-
γίας, της διεκδίκησης και επαναπόκτησης των εργασιακών μας 
κατακτήσεων, της ανατροπής της αντιλαϊκής – αντιδραστικής 
πολιτικής της κυβέρνησης, της ντόπιας ολιγαρχίας και των ι-
μπεριαλιστών. Αναγκαίος όρος είναι η ανασυγκρότηση, η ισχυ-
ροποίηση και η μαζικοποίηση των συνδικάτων, σε ταξική και 
αγωνιστική κατεύθυνση. Προχωράμε! 
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Ο ιός του χρήματος  
πριμοδοτήθηκε 
από τον ιό της πανδημίας

Ενώ οι λαοί του πλανήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με τις 
βαριές επιπτώσεις της νέας οικονομικής κρίσης που ε-
πιταχύνθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, θεαμα-

τική αύξηση σημείωσε το μερίδιο επί του παγκόσμιου πλού-
του των νοικοκυριών που κατέχουν οι δισεκατομμυριούχοι, ε-
νώ ωφελημένοι αποδεικνύονται και οι εκατομμυριούχοι, ό-
πως αποτυπώνει σχετική μελέτη. Ειδικότερα, η έκθεση για 
την παγκόσμια ανισότητα, που συντάχθηκε από δίκτυο κοινω-
νικών επιστημόνων, δείχνει ότι το 2021 η κρίση του κορονοϊ-
ού έχει μεγεθύνει και οξύνει τις ανισότητες ανάμεσα στους 
πολύ πλούσιους και στο υπόλοιπο του πληθυσμού. Πρόκει-
ται, γι’ αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν «ακραία συγκέντρωση 
οικονομικής δύναμης στα χέρια μιας μικρής μειονότητας ζά-
πλουτων». Τα πορίσματα των μελετητών έρχονται προς επίρ-
ρωση άλλων ερευνών και καταλόγων πλουσίων, που δεί-
χνουν όξυνση στις ανισότητες, με γνώμονα 
την υγεία, την κοινωνική θέση, το φύλο και 
τη φυλή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το 2020
Η λίστα του περιοδικού Forbes αποδεικνύ-

ει ότι το 2020 ήταν κυριολεκτικά μια «χρυσή 
χρονιά» για τους δισεκατομμυριούχους, τη 
στιγμή που η πλειοψηφία των κατοίκων του 
πλανήτη βίωνε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 
λόγω της πανδημίας. Ελάχιστοι από τους 2.200 
δισεκατομμυριούχους ανήκουν στην κατηγο-
ρία των χαμένων στη διάρκεια του 2020 – έστω 
κι αν η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων 
του πλανήτη έχουν «πονέσει» πολύ και συνε-
χίζουν να υποφέρουν. Για του λόγου το αληθές, 
καθώς οι δείκτες στη Wall Street και σε πολ-
λά διεθνή χρηματιστήρια έχουν εκτιναχθεί σε 
ιστορικά υψηλά, τα νέα στοιχεία του Forbes 
δείχνουν ότι η ομάδα των μεγιστάνων του πλούτου έχει γίνει 
πλουσιότερη κατά 1,9 τρισ. δολάρια εντός του τρέχοντος έτους. 
Συγκεκριμένα, η περιουσία τους αποτίμηθηκε –με βάση τις 
τιμές κλεισίματος των μετοχών την Παρασκευή 11/12, καθώς 
μεγάλο μέρος της είναι τοποθετημένο εκεί– στα 11,4 τρισ. 
δολ. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο κατά 20% σε σύγκριση με 
τα 9,5 τρισ. της 31ης Δεκεμβρίου 2019, κάτι που σημαίνει πως 
η χρονιά της Covid-19 αποδείχθηκε κυριολεκτικά «χρυσή» 
για τους ισχυρούς του πλούτου.

Τι έγινε το 2021, δεύτερη χρονιά της πανδημίας
Η λίστα δισεκατομμυριούχων 2021 του Forbes συμπεριλαμ-

βάνει έναν αριθμό ρεκόρ 2.755 ανθρώπων, οι οποίοι συγκε-
ντρώνουν στα χέρια τους συνολικά 13,1 τρισ. δολ., όταν πέρυ-
σι διέθεταν 8 τρισ. Μεγαλύτερη ομάδα, 520.000 ατόμων, που 
ανήκουν στην ανώτατη εισοδηματική μειοψηφία του 0,01% 
των πλουσιότερων, είδε το μερίδιό της επί του παγκόσμιου 
πλούτου να διευρύνεται στο 11% από το 10% την προηγούμε-
νη χρονιά. Το να ανήκει κανείς στην κατηγορία του 0,01% ση-
μαίνει ότι ο πλούτος του νοικοκυριού του φθάνει τουλάχιστον 
τα 19 εκατ. δολάρια ή τα 16,7 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το 2021 ήταν κυρίως μια κα-
λή εποχή για να είσαι δισεκατομμυριούχος. Η άνοδος των με-
τοχικών αγορών και η αύξηση των αποτιμήσεων, από σπίτια 
μέχρι το κρυπτονόμισμα και τα εμπορεύματα, αύξησαν τη συλ-

λογική περιουσία των 500 πλουσιότερων αν-
θρώπων του κόσμου κατά περισσότερο από 1 
τρισ. δολάρια, ακόμη και όταν η πανδημία α-
πασχολούσε τον πλανήτη για δεύτερη χρονιά. 
Τα κέρδη αυτά σημαίνουν ότι υπάρχουν πλέ-
ον 10 περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 δισ. 
δολ. και περισσότερες από 200 που ξεπερ-
νούν τα 10 δισ.!

Οι συνδυασμένες καθαρές περιουσίες στο 
δείκτη Bloomberg Billionaires Index ξεπερ-
νούν πλέον τα 8, 4 τρισ. δολ., νούμερο μεγα-
λύτερο από το ΑΕΠ όλων των χωρών, εκτός α-
πό αυτό των ΗΠΑ και της Κίνας. Οι τεράστιες 
περιουσίες που συγκέντρωσε το 0,001% υπο-
γράμμισαν επίσης πως η άνιση ανάκαμψη α-
πό το οικονομικό σοκ του Covid-19 έχει πα-
γιωθεί ακόμη περισσότερο. Καθώς οι πολύ 
πλουσιότεροι επωφελήθηκαν από τις ανοδι-
κές αγορές και τη χαλαρή δημοσιονομική πο-

λιτική, η πανδημία έσπρωξε έως και 150 εκατ. ανθρώπους 
στην ακραία φτώχεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί αν ο πλη-
θωρισμός συνεχίσει να αυξάνεται. 

«Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το μερίδιο του πλούτου 
που κατέχει το πλουσιότερο 0,01% του πλανήτη αυξήθηκε από 
περίπου 7% σε 11%», δήλωσε ο Lucas Chancel, συνδιευθυντής 
του World Inequality Lab στη Σχολή Οικονομικών του Παρισιού. 
«Η κρίση δεν ανέτρεψε αυτή την τάση. Την ενίσχυσε ελαφρώς».

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση των πιο πλού-
σιων ανθρώπων, καθώς 724 Αμερικανοί διαθέτουν περιουσία 
άνω του 1 δισ. δολαρίων. Ακολουθούν η Κίνα με 698 δισεκα-
τομμυριούχους, η Ινδία με 140, η Γερμανία με 136 και η Ρω-
σία με 117. Στη «λίστα Forbes» περιλαμβάνονται και τέσσε-
ρις Έλληνες. Πρόκειται για τους Φίλιππο Νιάρχο (2,8 δισ. 
δολ.), Αριστοτέλη Μυστακίδη (2,3 δισ.), Ιβάν Σαββίδη (1,7 δισ.) 
και Βαρδή Βαρδινογιάννη (1,4 δισ.). 
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ς Εκτρωματικές αντεργατικές διατάξεις χαρακτηρίζουν τον εργα-
σιακό νόμο που ψήφισε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η κυοφορία του κράτησε μήνες στους κυβερνητικούς κόλπους, 
γεγονός που φανερώνει και το μεγάλο αντεργατικό βάρος που φέρ-
νει. Τα κυβερνητικά επιτελεία προσπάθησαν να το διαχειριστούν α-
πέναντι στις πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις που δημιουργεί, 
με μια προπαγανδιστική εκστρατεία εξωραϊσμού του, με μια προ-
κλητική προπαγάνδα που διαφημίζει τη θέσπιση αυξημένων και α-
πλήρωτων υπερωριών ως «όχι στις απλήρωτες υπερωρίες» και ως 
«ενίσχυση του εισοδήματος του εργαζόμενου». Τη διάλυση του κα-
νονικού εργατικού ωραρίου ως «ισορροπία μεταξύ επαγγελματι-
κής και προσωπικής ζωής». Τις εργασιακές «ρυθμίσεις» μεγαλύ-
τερης εργατικής εκμετάλλευσης και το χτύπημα του εργατικού συν-
δικαλισμού και του δικαιώματος της απεργίας ως νομοθεσία που 
«δίνει δύναμη στον εργαζόμενο»!

Ο νόμος Χατζηδάκη έπεσε σαν λαιμητόμος πάνω σε μια σειρά 
βασικά εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, γιατί επιβάλλει:

• Την καταναγκαστική αύξηση του χρόνου εργασίας των εργαζό-
μενων με την «υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας των μισθω-
τών απασχολουμένων», που μπορούν να ανέλθουν μέχρι και 11 ώ-
ρες την ημέρα και 150 ώρες υπερωριακή απασχόληση το έτος. Υ-
πέρβαση, που το νομοσχέδιο επιτρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτε-
ρη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας. Με τη θέσπιση, επίσης, «υποχρέωσης» των εργαζόμε-
νων μερικής απασχόλησης «να παρέχουν πρόσθετη εργασία αν πα-
ραστεί ανάγκη».

• Τη «διευθέτηση του χρόνου εργασίας» με ατομική συμφωνία 
εργοδότη-εργαζόμενου.

• Την «εξαίρεση από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά την Κυ-
ριακή και τις ημέρες αργίας» των μισθωτών απασχολούμενων ενός 
πολύ μεγάλου αριθμού κλάδων (επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, 
υπηρεσιών).

• Την κατάργηση της επαναπρόσληψης των εργαζομένων στην 
περίπτωση που κριθεί δικαστικά ως παράνομη και άκυρη η από-
λυσή τους και τη δυνατότητα να δίνουν οι εργοδότες στους απολυ-
μένους μόνο μια μικρή πρόσθετη αποζημίωση.

• Τη νέα μορφή εργατικής εκμετάλλευσης, την τηλεργασία, μέ-
σω ατομικής συμφωνίας εργοδότη-εργαζόμενου.

• Την υποχρεωτική εγγραφή των εργατικών συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ερ-
γαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε) μέσω του οποίου το Υπουργείο Εργασί-
ας θα έχει «εποπτεία της αγοράς εργασίας» αλλά και «της άσκη-
σης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων», θα παρακολουθεί τις εκλογές 
των εργατικών συνδικάτων, θα ενημερώνεται για τη σύνθεση των 
διοικήσεών τους και θα ελέγχει τα οικονομικά μεγέθη και το είδος 
των εσόδων και δαπανών τους. Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε και «η 
πλήρης, έγκαιρη και προσήκουσα» ενημέρωσή του με όλα τα απαι-
τούμενα στοιχεία θα είναι «προϋπόθεση» για να μπορούν τα εργα-
τικά συνδικάτα να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, να ασκούν 
το δικαίωμα της απεργίας και κάθε άλλο συνδικαλιστικό δικαίωμά 
τους και να έχουν «την προστασία συνδικαλιστικών στελεχών ένα-
ντι της απόλυσης και της μετάθεσης».

• Την αλλαγή των καταστατικών των σωματείων για να «προβλέ-
πουν τους τρόπους εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευ-
ση και ψήφου κάθε μέλους που επιθυμεί» γιατί οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις πρέπει «υποχρεωτικά να παρέχουν στα μέλη τους τη δυ-
νατότητα της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας».

• Την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων με 
τη φυσική αλλά και την «εξ αποστάσεως παρουσία» μελών.

• Τη λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης και με ψήφους «εξ α-
ποστάσεως». Ειδικότερα «απαγορεύεται η λήψη απόφασης κήρυ-
ξης απεργίας χωρίς την παροχή πραγματικής δυνατότητας εξ απο-
στάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου». Το νομο-
σχέδιο ενσωματώνει και την αντιαπεργιακή ρύθμιση της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και την προσαρμόζει ανάλογα με τη διατύπωση: «ειδι-
κά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαι-
τείται φυσική ή εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευ-
τέρου (½) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών».

• Την αποδυνάμωση των διευκολύνσεων για συνδικαλιστική δρα-
στηριότητα (συνδικαλιστικές άδειες), ιδιαίτερα των συνδικαλιστών 
σε πρωτοβάθμια σωματεία.

• Την υπονόμευση των απεργιών, με τον εξαναγκασμό να ορίζε-
ται στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας προ-
σωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας που να καλύπτει 
«ως τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσί-
ας» (και όχι όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, που ο αριθμός του 
προσωπικού ασφαλείας ορίζεται μετά από ειδική συμφωνία της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και της διοίκησης 
της επιχείρησης). Το νομοσχέδιο επεκτείνει τον κατάλογο των επι-
χειρήσεων που η μέχρι σήμερα νομοθεσία είχε εντάξει σε αυτήν 
την κατηγορία. Δίνει ακόμα τη δυνατότητα να καθορίζεται προσω-
πικό ασφαλείας στη διάρκεια απεργίας «για όλες τις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως του δημόσιου ή μη χαρακτήρα τους και του χαρακτη-
ρισμού τους ή μη κοινής ωφέλειας».

• Την απαγόρευση του δικαιώματος περιφρούρησης της απερ-
γίας και την επιβολή «υποχρέωσης» στις συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις όταν κηρύσσουν απεργία «να προστατεύουν το δικαίωμα των 
εργαζομένων, που δε συμμετέχουν στην απεργία, να προσέρχονται 

Να καταργηθεί το κυβερνητικό τερατούργημα!
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και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους 
και να παρέχουν αυτήν χωρίς εμπόδιο».

Από τις βαθιά αντεργατικές και αντισυνδικαλιστικές διατάξεις 
του νόμου γίνεται ολοφάνερο πως οι στόχοι του είναι να προσφέ-
ρει στην εργοδοσία, στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ένα θεσμικό 
πλαίσιο με το οποίο:

1. Να απομυζά πρόσθετη και φθηνότερη εργασία από τους ερ-
γαζόμενους μέσα από το συνδυασμό της διευθέτησης του εργατι-
κού χρόνου εργασίας, της μεγάλης υπέρβασης των χρονικών ορί-
ων εργασίας και των απλήρωτων υπερωριών, της εκτεταμένης κα-
τάργησης της Κυριακάτικης αργίας και άλλων αργιών, για εκατο-
ντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, την προώθηση νέων μορφών εργα-
τικής εκμετάλλευσης.

2. Να αντικαθιστά τις συλλογικές συμβάσεις με ατομικές συμ-
φωνίες εργασίας, που τοποθετούν τον εργαζόμενο σε πολύ πιο α-
δύναμη θέση όταν διαπραγματεύεται με τον εργοδότη.

3. Να είναι πιο απελευθερωμένες οι απολύσεις, καθώς ούτε δι-
καστικές αποφάσεις θα μπορούν να τις ανακαλούν.

4. Να μπουν υπό έλεγχο η δράση και οι αποφάσεις των εργατι-
κών συνδικάτων, με την καθιέρωση της εξ αποστάσεως συμμετο-
χής και ψήφου, την κρατική εποπτεία της λειτουργίας τους και την 
εξάρτηση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους α-
πό το κράτος.

5. Να υπονομευθούν και να εμποδιστούν η λήψη απόφασης και 
η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.

Η ψήφιση του νόμου αυτού χτυπάει δυνατά τον κώδωνα κινδύνου 
για τα εργασιακά, οικονομικά, συνδικαλιστικά, και απεργιακά δι-
καιώματα. Έναν κώδωνα, ο οποίος πρέπει να θέσει, έστω και τώ-
ρα,σε γενικό αγωνιστικό συναγερμό την εργατική τάξη και όλο το 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Βασικός στόχος: η εξουδετέρωση άσκησης 
του δικαιώματος της απεργίας

Τα όσα προβλέπει ενάντια στο δικαίωμα της απεργίας, καταδει-
κνύουν πως διακαής πόθος του μεγάλου κεφαλαίου και των κυβερ-
νήσεων που το υπηρετούν, είναι να ξεμπερδεύουν με τις απεργίες. 
Σε αρκετά άρθρα του βλέπουμε ότι η κυβέρνηση με διαφορετικούς 
τρόπους επιδιώκει να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση απεργί-
ας. Πιο συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 85, όπου περιγράφεται πως για τη διεξαγωγή και λήψη 
αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων «απαιτείται» και η «εξ αποστάσεως» παρουσία και ψήφος και 
τονίζεται πως «κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συ-
νέλευση εξ αποστάσεως καθώς και να ψηφίζει εξ αποστάσεως ιδίως 
σε περίπτωση λήψης απόφασης περί κήρυξης απεργίας», σημειώνε-
ται ειδικά πως «απαγορεύεται η λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας 
χωρίς την παροχή πραγματικής δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμε-
τοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου σε όποιο μέλος το επιθυμεί». 
Με αυτήν την διάταξη η κυβέρνηση θέλει να αποδυναμώσει τη συμ-
μετοχή των εργαζομένων από τις συλλογικές διαδικασίες της συνδι-
καλιστικής τους οργάνωσης, γνωρίζοντας πως ο αποκομμένος εργα-
ζόμενος είναι και πιο ανενημέρωτος και πιο ευάλωτος στις εργοδοτι-
κές πιέσεις, έκθετος, δηλαδή, σε συνθήκες που μπορούν να τον επη-
ρεάζουν να στέκεται αρνητικά απέναντι στη λήψη αποφάσεων για α-
περγία. Θέλει να αποσπάσει τη λήψη απόφασης για απεργία από τη 
διαδικασία της άμεσης και ζωντανής συμμετοχής των εργαζομένων 
στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου οι εργαζόμενοι συναντιούνται, γνωρί-
ζονται, συνομιλούν, σπάνε το φόβο και εκφράζονται, καταθέτουν προ-
τάσεις, ανταλλάσσουν επιχειρήματα, αλληλοστηρίζονται και μπορούν 
να αντιλαμβάνονται τη δύναμη που περιέχει η συλλογική δράση τους 
και να την οργανώνουν, να διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη συλλογικού αγώνα, όπως είναι η απεργία. 

Επιπλέον σε άλλο σημείο του ίδιου άρ-
θρου, ενσωματώνεται και η αντεργατική δι-
άταξη που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, επίσης στην ίδια κατεύθυνση παρεμπόδι-
σης της απόφασης για κήρυξη απεργίας, σύμφωνα 
με την οποία «ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη α-
πόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η φυσική ή 
εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευ-
τέρου (1/2) των οικονομικώς τακτοποιημένων 
μελών». Δηλαδή, απαιτείται πολύ πιο αυξημέ-
νη απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις για τη λή-
ψη απόφασης για απεργία απ΄ ότι ορίζουν τα 
περισσότερα καταστατικά των πρωτοβάθμιων συν-
δικαλιστικών οργανώσεων.

Για να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την προ-
κήρυξη απεργίας στις επιχειρήσεις δημόσιου χα-
ρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, στο άρθρο 93 το οποίο 
αναφέρεται στη διαδικασία «δημόσιου διαλόγου» που 
πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις 
πριν ασκήσουν το δικαίωμα της απεργίας, καταρ-
γεί το σημείο 5 του άρθρου 3 του ν. 2224/1994 
που αναφέρονταν σε αυτή τη διαδικασία και 
όριζε πως «η διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου 
δεν αναστέλλει την άσκηση του δικαιώματος 
της απεργίας». Το αντικαθιστά με τη διάταξη ότι «ό-
σο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος αναστέλλεται η άσκηση του 
δικαιώματος της απεργίας».

Στο άρθρο 91 απαριθμούνται «οι επιχειρήσεις δη-
μόσιου χαρακτήρα και κοινής ωφέλειας, η λειτουρ-
γία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυ-
πηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συ-
νόλου», ο κατάλογος των οποίων μεγαλώνει σε 
σχέση με εκείνον που προβλέπονταν από τον προη-
γούμενο νόμο 1264/1982 και προβλέπεται ενισχυμέ-
νο σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα για το προσωπι-
κό ασφαλείας κατά την κήρυξη απεργιών. Το άρθρο 
94 διευρύνει το μέγεθος του προσωπικού ασφαλεί-
ας σε αυτές τις επιχειρήσεις, εισάγοντας τη διεύρυν-
ση αυτή με την πονηρή διατύπωση «Προσωπικό ελάχιστης εγγυημέ-
νης υπηρεσίας». Το ποσοστό του προσωπικού που πλέον θα εργά-
ζεται στην απεργία ορίζεται, επίσης, ότι θα πρέπει να καλύπτει «τις 
στοιχειώδεις ανάγκες ως τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως πα-
ρεχόμενης υπηρεσίας». Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε νομοθετικός 
προσδιορισμός του ποσοστού των υπηρεσιών ή του αριθμού των ερ-
γαζομένων που έπρεπε να δουλέψει τη μέρα της απεργίας ως προ-
σωπικό ασφαλείας. Αυτό καθορίζονταν με διαπραγμάτευση της συν-
δικαλιστικής οργάνωσης με τον εργοδότη. Τώρα νομοθετικά επιβάλ-
λεται (καθολικά στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ω-
φέλειας) κατά τη διάρκεια της απεργίας υποχρεωτικά να δουλεύει 
ένας μεγάλος αριθμός εργαζόμενων που να καλύπτει «τουλάχιστον 
το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας», διατύπωση που 
η ερμηνεία της μπορεί να οδηγήσει και σε υποχρεωτική εργασία πά-
νω από το 1/3 του προσωπικού! Π.χ. στη ΔΕΗ με τους περίπου 15.000 
εργαζόμενους όταν γίνει απεργία 5.000 τουλάχιστον εργαζόμενοι θα 
πρέπει υποχρεωτικά να εργάζονται! Πρόκειται για μια διάταξη - τορ-
πίλη κατά του δικαιώματος της απεργίας που, ουσιαστικά, ακυρώ-
νει την άσκησή του.

Σε άλλο καίριο σημείο του ίδιου άρθρου, τα παραπάνω προβλεπό-
μενα για «προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας» δίνεται η 
δυνατότητα να εφαρμοσθούν και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις! Όπως 
χαρακτηριστικά προβλέπεται: ζητήματα για προσωπικό ελάχιστης εγ-
γυημένης υπηρεσίας θα «μπορούν να ρυθμίζονται και με συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του δη-



μόσιου ή μη χαρακτήρα τους και του χαρακτη-
ρισμού τους ή μη ως κοινής ωφέλειας».

Στο άρθρο 92, επιδιώκει να αντιστρέψει 
το ρόλο της εργατικής συνδικαλιστικής οργά-

νωσης όταν προκηρύσσει απεργία. Από υπερασπι-
στή της απεργίας θέλει να την μετατρέψει σε προ-

στάτη της απεργοσπασίας! Με μια προκλητική δι-
άταξη επιτάσσει «η συνδικαλιστική οργάνωση 

που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προ-
στατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων, που 
δεν συμμετέχουν στην απεργία, να προσέρχο-
νται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπό-

διστα από την εργασία τους και να παρέχουν αυ-
τή χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την άσκηση σω-

ματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος του από 
οιονδήποτε». Με κανένα τρόπο, δηλαδή, δεν 

πρέπει να προστατεύει το δικαίωμα της απεργί-
ας το εργατικό σωματείο και η απεργία «μπορεί να 

διακοπεί» με δικαστική απόφαση «σε περίπτωση 
παραβίασης αυτής της υποχρέωσης». Με τον 

όρο, μάλιστα, «ψυχολογική βία», επιχειρεί-
ται να ποινικοποιηθεί κάθε προσπάθεια 
εργαζομένων και του σωματείου τους μέ-

σα στους χώρους δουλειάς να πείσουν τους 
συναδέλφους τους για το χρέος που έχουν απέ-

ναντι στην απεργία, για τα συλλογικά τους δικαιώματα και 
την αναγκαιότητα του σωματείου, ενώ ως «σωματική 

βία» μπορεί να εννοηθεί η προσπάθεια αποτροπής 
εισόδου απεργοσπαστών στον εργασιακό χώρο.

Με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση έρχεται να 
πλήξει το βασικό όπλο της εργατικής τάξης, 
την απεργία. Επιδιώκει να βάλει όσο περισσό-

τερα εμπόδια μπορεί στη διαδικασία προκήρυξης 
και υλοποίησης της απεργίας. Αλλά κι αν ακόμη οι 

εργαζόμενοι και τα σωματεία τους ξεπεράσουν 
αυτά τα εμπόδια και καταφέρουν να προκηρύξουν 
απεργία, προβλέπει επιπλέον υπονομευτικούς 

μηχανισμούς και ρυθμίσεις, στόχος των οποίων 
δεν είναι άλλος από την αποδυνάμωση των απεργιών.

Κατευθυνόμενα χτυπήματα  
στη λειτουργία των σωματείων

Ο νόμος επιδιώκει στοχευμένες παρεμβάσεις στην άσκηση συν-
δικαλιστικών δικαιωμάτων, κυρίως στα πρωτοβάθμια σωματεία, α-
φού οπροβλέπει:

Α] Καταχώρηση συνδικαλιστικών οργανώσεων και μελών στο 
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. (Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων) 
που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και είναι υ-
πό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Πέρα από το κατα-
στατικό της συνδικαλιστικής οργάνωσης, τις δικαστικές αποφά-
σεις που εγκρίνουν πράξεις της και την έδρα και τα στοιχεία ε-
πικοινωνίας, πρέπει να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή στο ΓΕ.
ΜΗ.Σ.Ο.Ε.: 1. Ο αριθμός των μελών της που είχαν δικαίωμα ψή-
φου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη γενική συνέλευση για ε-
κλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο α-
ριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές και η σύνθεση 
των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως 
προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του διοικητι-
κού συμβουλίου της, την οποία η συνδικαλιστική οργάνωση ερ-
γαζομένων οφείλει να καταθέσει στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. 2. Οι οικο-
νομικές της καταστάσεις και οι χρηματοδότες της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης, τα κύρια οικονομικά της μεγέθη ως προς τα έ-

σοδα κατά κατηγορία εσόδων (ιδίως συνδρομές μελών, δωρεές 
και χορηγίες, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του δημοσίου, πό-
ροι από εισφορές που παρακρατούνται υποχρεωτικά ή άλλες, 
λοιπά έσοδα) και ως προς τις δαπάνες κατά κατηγορία δαπανών 
(ιδίως μισθοί υπαλλήλων, αποζημιώσεις, οδοιπορικά και κάθε 
είδους λοιπές παροχές προς συνδικαλιστές, αμοιβές τρίτων, ε-
νοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα).

Β] Όσον αφορά στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ηλεκτρονι-
κές ψηφοφορίες ορίζονται τα εξής: 1. Ειδικά για την απεργία 
μπαίνει η προϋπόθεση της ψήφισής της από το 1/2 των οικονο-
μικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου, ενώ για όλες τις υ-
πόλοιπες αποφάσεις απαιτείται το 1/3 (επανάληψη της διάταξης 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ). 2. Επιπλέον μπαίνει ως υποχρέωση της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης η παροχή δυνατότητας για ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία και για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της 
γενικής συνέλευσης, διαφορετικά οι αποφάσεις της δεν θεωρού-
νται έγκυρες. Ιδιαίτερα το νομοσχέδιο ορίζει ότι «το καταστατι-
κό οφείλει να προβλέπει τους τρόπους εξ αποστάσεως συμμε-
τοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου». Η διάταξη αυτή συνε-
πάγεται ότι πρέπει να αλλάξουν όλα τα καταστατικά των σωμα-
τείων. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει παντού να συγκληθούν Κα-
ταστατικές Γενικές Συνελεύσεις που απαιτούν πολύ αυξημένη α-
παρτία για να εγκριθεί μεταβολή ή προσθήκη άρθρου στο Κατα-
στατικό. Αυτό στην πράξη σημαίνει μια διαδικασία που για πολύ 
καιρό μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία σωματείων, κα-
θώς χωρίς την προσθήκη άρθρου στο καταστατικό τους που να 
ρυθμίζει την εξ αποστάσεως συμμετοχή και ψηφοφορία δεν θα 
μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις! 3. Ταυ-
τόχρονα αφαιρείται το δικαίωμα ενός σωματείου και των μελών 
του να προσκαλέσουν στη Γενική Συνέλευση κάποιον ο οποίος 
δεν ανήκει στα μέλη του σωματείου. Συγκεκριμένα: «Απόφαση 
συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση παραβρέθη-
καν φυσικώς ή εξ αποστάσεως πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης και η παρουσία τους μπορούσε να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα».

Γ] Περιορίζονται οι συνδικαλιστικές άδειες κυρίως στα πρωτοβάθ-
μια σωματεία, αφού μέρος της συνδικαλιστικής άδειας που μέχρι τώ-
ρα καλύπτονταν από τον εργοδότη ως προς τον μισθό και τις ασφαλι-
στικές εισφορές, πλέον μετακυλίεται στα έξοδα του σωματείου.

Τα παραπάνω επιβάλλονται ως προϋποθέσεις για να μπορεί η ε-
κάστοτε συνδικαλιστική οργάνωση να ασκεί συνδικαλιστική δράση, 
να προκηρύσσει απεργίες, να διαπραγματεύεται συλλογικά και να 
καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προστατεύει τα μέ-
λη της έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης. Η λειτουργία των 
σωματείων, ο έλεγχος των οικονομικών εσόδων και εξόδων ε-
νός σωματείου, ο τρόπος σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων, 
ο τρόπος προκήρυξης απεργίας, μπαίνουν κάτω από πιο στενή 
κρατική εποπτεία.

Οι όροι λειτουργίας των σωματείων που περιγράφονται στο νόμο α-
ποτελούν προαπαιτούμενα για τη νόμιμη λειτουργία τους και συνιστούν 
έναν ακόμα πιο ασφυκτικό κρατικό και εργοδοτικό έλεγχο της συνδι-
καλιστικής δράσης. Κύρια στόχευση κυβέρνησης και εργοδοσίας α-
ποτελούν τα δύο αγκωνάρια του συνδικαλιστικού κινήματος, δηλαδή 
η απεργία, η προκήρυξη της οποίας όπως ήδη εξηγήσαμε γίνεται πλέ-
ον πολύ πιο δύσκολη έως και αδύνατη και η δια ζώσης Γενική Συνέ-
λευση των σωματείων, η οποία αποτελεί την πιο ζωντανή και σημαντι-
κή διαδικασία στην οποία οι εργαζόμενοι συνέρχονται για να συζητή-
σουν, να αντλήσουν δύναμη και να αποφασίσουν τη δράση τους, ενά-
ντια στις εργοδοτικές επιθέσεις και τις αντεργατικές πολιτικές. 

Εκτεταμένες ανατροπές στο χρόνο εργασίας 
Σχετικά με τον χρόνο εργασίας, ημερήσιο και εβδομαδιαίο, ενώ 
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στο άρθρο 54 οι συντάκτες του νόμου γράφουν ότι «καθιερώνεται σε 
όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους εργασίας και σε όλους τους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας η 8ωρη ημερήσια, η 40ωρη εβδομαδι-
αία και η 5ήμερη εργασία», έρχονται στα αμέσως επόμενα άρθρα να 
τα ανατρέψουν όλα, δείχνοντας ότι η κυβερνητική εξαπάτηση φτάνει 
μέχρι και μέσα στα νομοθετικά κείμενα. Στο άρθρο 56 για τους με-
ρικώς απασχολούμενους, επαναλαμβάνει την εξής «παράδοξη» 
πρόταση, ψηφισμένη ήδη από τον πατέρα Μητσοτάκη με τον νόμο 
1892/1990: «Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της 
συμφωνημένης, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν 
είναι σε θέση να το κάνει, και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την 
καλή πίστη». Για να απορρίψει κανείς, δηλαδή, την πρόσθετη εργα-
σία, πρέπει να αποδείξει ότι …δεν είναι κακόπιστος! Πρόκειται ξε-
κάθαρα για καταναγκαστική πρόσθετη εργασία. 

Νέα προσθήκη στον νόμο του 1990 οδηγεί τους εργαζόμενους σε 
ωράρια-λάστιχο: «Η πρόσθετη εργασία μπορεί να παρασχεθεί, εφό-
σον συμφωνεί ο εργαζόμενος, και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχό-
μενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας». Δηλα-
δή καθιερώνει το σπαστό ωράριο στις υπερωρίες, ενώ παράλληλα εν-
σωματώνει τη διάταξη του Ν.4635/2019, σύμφωνα με την οποία η α-
μοιβή για κάθε επιπλέον ώρα προσαυξάνεται κατά 12%, αισθητά χα-
μηλότερα από το ποσοστό προσαύξησης στις υπερωρίες της πλήρους 
απασχόλησης (20% στην 9η ώρα και 40% σε κάθε επόμενη ώρα).

Στη συνέχεια, το άρθρο 57 αποδομεί βήμα βήμα το εργασιακό ω-
ράριο. Αναφέρει ότι στην 8ωρη απασχόληση, η 9η ώρα λογίζεται ως 
υπερεργασία και αμείβεται με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%, 
ενώ κάθε επιπλέον ώρα πέραν αυτής θεωρείται υπερωρία. Και συ-
νεχίζει: «Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακώς δικαιούνται για 
κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας, και έως 3 (τρεις) ώρες ημερησίως, 
και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν πενήντα (150) ωρών ετησίως, α-
μοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σα-
ράντα τοις εκατό (40%)». Με άλλα λόγια, διαφαίνεται το ενδεχόμε-
νο οι εργαζόμενοι να εξαναγκάζονται σε 11ωρη ή 12ωρη εργασία 
ημερησίως (8 ώρες πλήρους απασχόλησης, 9η ώρα υπερεργασίας 
και έως 3 ώρες υπερωρίας). Αξίζει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το 
όριο των υπερωριών στη βιομηχανία μέχρι το 2019 ήταν 60 ετησί-
ως, για να γίνουν αμέσως μετά, με την πίεση του ΣΕΒ και την πρό-
θυμη ανταπόκριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 90 και να φτάσουν 
με τον παρόντα νόμο τις 150 ώρες, δηλαδή στον υπερδιπλασιασμό 
του ορίου υπερωριών μέσα σε 2 χρόνια, γεγονός που ικανοποιεί σε 
μεγάλο βαθμό τους μεγαλοεπιχειρηματίες και εξουθενώνει σε ε-
ξίσου μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους.

Ωστόσο, η διάταξη αποδεικνύει ότι τελικά δεν ισχύει ούτε αυτό το ό-
ριο των 150 ωρών υπερωρίας, με αποτέλεσμα η 40ωρη εβδομαδιαία 
εργασία να μπορεί να φτάσει εύκολα τις 60 ή παραπάνω ώρες: «Με α-
ποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να χορηγείται κατά περίπτωση ά-
δεια υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών όλων των επιχειρήσε-
ων και εργασιών εν γένει, επιπλέον των επιτρεπόμενων ανωτάτων ορί-
ων υπερωριακής απασχόλησης ετησίως της παρ. 3, σε περιπτώσεις ε-
πείγουσας φύσης εργασίας, η εκτέλεση της οποίας κρίνεται απολύτως 
επιβεβλημένη και δεν επιδέχεται αναβολή». Μια διατύπωση που επι-
δέχεται πολλών ερμηνειών και εφαρμογών και αφήνει για μία ακόμα 
φορά τους εργαζόμενους έκθετους στις ανάγκες και τις αυθαιρεσίες 
του εργοδότη. Η μόνη «δικλείδα ασφαλείας» -αν μπορεί κανείς να την 
πει έτσι- στη συγκεκριμένη διάταξη είναι η οδηγία της ΕΕ, που αναφέ-
ρει ότι στο 24ωρο οι 11 ώρες πρέπει να είναι της ανάπαυσης, υπονοώ-
ντας ότι οι υπόλοιπες μπορούν να δοθούν στη δουλειά!

Το άρθρο 58 επαναλαμβάνει τη διάταξη του νόμου του πατέρα 
Μητσοτάκη (ν. 1892/1990), που μιλά για 9ωρη ή 10ωρη ημερήσια 
απασχόληση, προσθέτοντας μια ουσιώδη διαφορά: κάθε διευθέ-
τηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται με ατομική συμφωνία «κατό-

πιν αιτήματος του εργαζομένου» και όχι με 
συλλογική σύμβαση. Στην αμέσως επόμενη 
πρόταση συναντάμε μια «αντίφαση»: «Σε κά-
θε περίπτωση, απαγορεύεται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας για το λόγο ότι ο εργαζόμενος αρ-
νήθηκε πρόταση του εργοδότη για συμφωνία διευθέτη-
σης». Μια «αντίφαση» που προδίδει ακριβώς ότι η 
διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν θα είναι προ-
ϊόν «αιτήματος του εργαζόμενου», αλλά απαίτη-
ση του εργοδότη. Είναι προφανές ότι ο νόμος 
προωθεί ως μόνη δυνατότητα τις ατομικές συμ-
φωνίες, που θα γίνονται κάτω από τις πιέσεις 
των εργοδοτών σε εργαζόμενους που θα διαπραγμα-
τεύονται μόνοι και απομονωμένοι.

Σε ό,τι αφορά στην Κυριακάτικη και τις λοιπές 
αργίες, στο άρθρο 62 αναφέρονται οι κατηγορίες ε-
παγγελμάτων που εξαιρούνται από την υποχρεωτική ανά-
παυση αυτές τις μέρες, προσθέτοντας στους ήδη γνω-
στούς κλάδους όλους όσοι σήκωσαν το βάρος της οι-
κονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της 
πανδημίας και της απαγόρευσης κυκλοφορίας: 
την ηλεκτρονική πώληση και τη διανομή ε-
μπορευμάτων, την εφοδιαστική αλυσίδα 
(logistics), τις υπηρεσίες επιχειρήσεων όπως 
πληροφορικής, λογιστικής, προμηθειών κ.ά., τα κέντρα 
δεδομένων και ψηφιοποίησης, τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπη-
ρέτησης πελατών, τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, τις 
υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, μηχανογράφη-
σης, γραμματείας. Συνεπώς, το 6ήμερο, η Κυρια-
κάτικη και οι λοιπές αργίες πλέον καταργού-
νται για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Με περιτύλιγμα διατάξεις για την «εξάλειψη 
της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας», 
για την «ισότητα των φύλων» και για τις γονικές ά-
δειες και άλλες παρόμοιες δημαγωγικού τύπου 
ρυθμίσεις, καταφέρει μία άνευ προηγουμένου ε-
πίθεση στο δικαίωμα στην 8ωρη – 5ήμερη εργα-
σία. Νομιμοποιούνται όλες οι υπερβάσεις και παραβά-
σεις που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια, και δη τον τελευταίο και-
ρό, κατά του εργασιακού ωραρίου. Πλέον όλα προσαρμόζονται στις 
βουλές της εργοδοσίας, με στόχο την αύξηση των κερδών τους, αλ-
λά και τη δημιουργία εργαζομένων χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώμα-
τα, χωρίς αξιοπρέπεια. Οι εργαζόμενοι οδηγούνται στη «νόμιμη» 
12ωρη εργασία, χωρίς αργίες, χωρίς συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις, ζουν στον 21ο και οδη-
γούνται σε συνθήκες εργασίας του 19ου αιώνα!

Ενίσχυση  
της τηλεργασιακής εκμετάλλευσης

Η τηλεργασία πήρε μεγάλες διαστάσεις τις 
συνθήκες της πανδημίας και επιβάρυνε χιλιά-
δες εργαζόμενους. Και θα συνεχίσει να τους 
επιβαρύνει, καθώς με τον αντεργατικό νόμο 
θεσπίζονται όροι εφαρμογής της και επέκτα-
σής της.

Η τηλεργασία πέρασε σε επίπεδο νομοθεσίας 
με τον μνημονιακό νόμο 3846/2010. Από στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζεται ότι έως το 2019 τα πο-
σοστά των ατόμων που εργάζονταν τακτικά ή κά-
ποιες φορές από το σπίτι ανέρχονταν στο 5,3%. Το 
ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε μέσα στο χρόνο της 
πανδημίας ξεπερνώντας το 25%. Ο νέος νόμος ε-



πιδιώκει έντεχνα να διευκολύνει τους εργοδό-
τες στο να επιβάλουν στους εργαζόμενους το 
συγκεκριμένο τρόπο εργασίας από απόσταση, 

με μια περιγραφή όρων παροχής της (κάλυψη του 
κόστους εξοπλισμού από τον εργοδότη, «δικαίωμα α-

ποσύνδεσης», κλπ.), που, αφ’ ενός επιχειρεί να «χρυσώ-
σει το χάπι» και να δημιουργήσει την εντύπωση πως η 

τηλεργασία δεν θα είναι βλαπτική για τον εργαζόμε-
νο, αφ’ ετέρου να κρύψει αυτό που αποτελεί και 
την αντεργατική ουσία της όλης σχετικής διάτα-
ξης, που συμπυκνώνεται στο «η τηλεργασία συμ-
φωνείται εγγράφως μεταξύ εργοδότη και εργαζο-

μένου κατά την πρόσληψη ή με έγγραφη τροποποίη-
ση της σύμβασης εργασίας». Ότι, δηλαδή, η τηλεργα-

σία θα είναι προϊόν ατομικής διαπραγμάτευσης και 
συμφωνίας του εργοδότη με τον εργαζόμενο, προϊ-

όν, μιας διαδικασίας όπου ο εργαζόμενος μόνος του 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον εργοδότη, ο οποίος εκ-

μεταλλευόμενος την αδύνατη θέση του εργαζόμενου 
σε μια τέτοια διαπραγμάτευση θα μπορεί με μεγα-

λύτερη ευκολία να του επιβάλει την τηλεργασία 
και τους όρους παροχής της. Αυτό σημαίνει 
νομοθετική στήριξη στους εργοδότες για να 

προωθήσουν ταχύτερα και ευρύτερα την τηλερ-
γασιακή σχέση, που είναι πιο πρόσφορη στην επέ-

κταση και την ελαστικοποίηση του εργατικού ωραρίου, εξατο-
μικεύει τη σχέση εργασίας, απομονώνει τον εργαζόμενο α-

πό τους συναδέλφους του, τον θέτει κάτω από ένα α-
σφυκτικότερο και καταπιεστικότερο εργοδοτικό έ-

λεγχο, τον κάνει πιο ευάλωτο στις εργοδοτικές πι-
έσεις και αυθαιρεσίες. 

Το νομοσχέδιο αφήνει στην ατομική συμφω-
νία εργοδότη και εργαζόμενου τα ζητήματα:

1. Του καθορισμού του ωραρίου της τηλεργασίας η 
οποία, όπως γράφει, μπορεί να «παρέχεται κατά 
πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση», ενώ 
είναι προφανές ότι αυτό υπάγεται στις γενικές ρυθ-

μίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και α-
πλήρωτες υπερωρίες. 

2. Των χρονικών ορίων εργασίας του, του λεγόμενου «δικαιώμα-
τος αποσύνδεσης» («του δικαιώματος να απέχει πλήρως από την ερ-
γασία εκτός ορίου εργασίας και κατά τη διάρκεια νόμιμων αδειών 
του»). Μάλιστα αν για τα «τεχνικά και οργανωτικά μέσα» άσκησης 
αυτού του δικαιώματος δεν συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι, το νομο-
σχέδιο δίνει τη δυνατότητα μονομερώς «να καθορίζονται από τον ερ-
γοδότη και να γνωστοποιούνται από αυτόν στους εργαζόμενους». 

3. Της «τηλε-ετοιμότητας, των χρονικών ορίων αυτής και τις 
προθεσμίες ανταπόκρισης του εργαζομένου». Δηλαδή, της εργο-
δοτικής ευχέρειας να υποχρεώνει τον εργαζόμενο ανά πάσα ώρα 
να προσφέρει εργασία.

Μέσα σε ένα πλαίσιο ατομικής διαπραγμάτευσης εργαζόμενου-
εργοδότη δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι κάτω από την 
πίεση του τελευταίου και την απειλή της ανεργίας οι όποιες ρυθ-
μίσεις για το ωράριο της τηλεργασίας, την «αποσύνδεση» και την 
τηλε-ετοιμότητα, θα γέρνουν σε βάρος του εργαζόμενου, ο οποίος 
θα υπόκειται, έτσι, σε μεγαλύτερη εργοδοτική εκμετάλλευση.

Επιπλέον, μεταφέρει και ευθύνες εφαρμογής της νομοθεσίας 
στον τηλεργαζόμενο, ορίζοντας π.χ. ότι «υποχρεούται να εφαρμό-
ζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια στην ερ-
γασία» στο χώρο εργασίας του (στο σπίτι του ή αλλού κλπ.).

Αναφέρει, επίσης, ότι για την τηλεργασία, «ο εργοδότης αναλαμ-
βάνει το κόστος που προκαλείται στον εργαζόμενο από τη μορφή 

αυτή εργασίας, όπως ιδίως το κόστος εξοπλισμού», δεν παραλεί-
πει ωστόσο να προσθέσει και το «εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνε-
ται χρήση εξοπλισμού του εργαζόμενου», αφήνοντας ανοικτό το πα-
ράθυρο να γίνεται χρήση των ιδιόκτητων μέσων του εργαζόμενου 
από την επιχείρηση.

Ο υπουργός Εργασίας προσπάθησε να καθησυχάσει τις ανησυ-
χίες για το μέτρο της τηλεργασίας και να το παρουσιάσει ως ένα «α-
θώο» μέτρο που απλά «μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο ε-
κτελείται η εργασία». Ωστόσο, η διάταξη για την τηλεργασία επιβε-
βαιώνει το ακριβώς αντίστροφο: ότι προωθεί, όπως από καιρό α-
παιτούσε η μεγαλεργοδοσία του ΣΕΒ, μια νέα μορφή παροχής ερ-
γασίας, με την οποία επεκτείνεται και ελαστικοποιείται το εργατι-
κό ωράριο, για να επιτυγχάνουν οι εργοδότες μεγαλύτερη απομύ-
ζηση της εργατικής δύναμης.

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας: Καινοτομία 
ή «καθρεφτάκια» για τους ιθαγενείς – εργαζόμενους;

Μία από τις υποτιθέμενες καινοτόμες ρυθμίσεις του αντεργατι-
κού νομοθετήματος Χατζηδάκη είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 
74 για την «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», με την οποία θα μετράται 
από τις αρχές του 2022 ο χρόνος εργασίας «η ώρα έναρξης και λή-
ξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου 
εργασίας και κάθε είδους άδεια».

Μάλιστα η γενική γραμματέας του υπουργείου, που έχει αναλάβει 
το συγκεκριμένο «πρότζεκτ», είπε πως θα συνδυαστεί με το ΕΡΓΑ-
ΝΗ ΙΙ που θα ήταν έτοιμο στο τέλος του 2021. Το ΕΡΓΑΝΗ είναι το σύ-
στημα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, και γενικά οιοσδήποτε ερ-
γοδότης, προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, άδειες, καταστά-
σεις εργασίας, συμβάσεις και οτιδήποτε άλλο αφορά στις σχέσεις με 
εργαζόμενους, και μάλιστα την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και 
της πανδημίας από εκεί πέρασαν μια σειρά πλατφόρμες, όπως οι α-
ναστολές συμβάσεων κλπ. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφο-
ρίες μας, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ απασχολούνται δύο εργαζόμενοι και 
με τον προϊστάμενό τους τρεις (!), για να διαχειριστούν εκατομμύρια 
υποθέσεις που προκύπτουν καθημερινά, λάθη, προβλήματα και ό,τι 
άλλο προκύψει… Υποτίθεται ότι το ΕΡΓΑΝΗ θα αναβαθμιστεί σε ΕΡ-
ΓΑΝΗ ΙΙ σύμφωνα με τα λεγόμενα και τις σχετικές προβλέψεις. Με 
αυτήν και με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο πχ. κινητά, tablet 
κλπ., θα υποχρεώνονται να συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι το πότε 
προσέρχονται για εργασία, πότε αποχωρούν από αυτήν, θα μετρώ-
νται υποτίθεται οι υπερωρίες και όλα τα συμπαραμαρτούντα… Και ό-
λα αυτά θα ελέγχονται υποτίθεται σε πραγματικό χρόνο, από τις υ-
πηρεσίες του υπουργείου μέσω της ενεργοποίησης του εργαλείου 
της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Και εδώ προκύπτουν αβίαστα κάποια ερωτήματα με βάση τις ερ-
γασιακές συνθήκες στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε ο εργοδότης να 
δηλώνει μερική απασχόληση, γλυτώνοντας εκτός των άλλων και α-
σφαλιστικές εισφορές, και να υποχρεώνει τους εργαζόμενους να 
δηλώνουν στην ψηφιακή κάρτα πως αποχωρούν, ενώ ταυτόχρονα 
θα συνεχίζουν να εργάζονται; Και σε περίπτωση ελέγχου, πράγμα 
σπάνιο ως ενδεχόμενο, να παριστάνουν τους πελάτες σε ορισμένες 
επιχειρήσεις; Και ποιου ελέγχου; Από το αποδεκατισμένο ΣΕΠΕ 
(Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) και τις αποψιλωμένες από προσω-
πικό Επιθεωρήσεις Εργασίας, τα οποία θα αντικατασταθούν κατά 
τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, από μια ανάλογη «ανεξάρτητη αρχή» εισφο-
ροεισπρακτικού χαρακτήρα…

Ένα είναι το βασικό συμπέρασμα, όσα ηλεκτρονικά εργαλεία και 
αν τοποθετηθούν, αν δεν παταχθεί ή περιοριστεί η εργοδοτική αυ-
θαιρεσία με εντατικοποίηση ελέγχων δεν πρόκειται να γίνει τίπο-
τα από άποψη ουσίας. Και οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι α-
κριβώς αυτές, το πώς δηλαδή θα διευκολυνθεί η εργοδοσία, πε-
ριορίζοντας τα πάσης φύσης εργασιακά δικαιώματα. 
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Τη νύχτα 8 προς 9 Ιανουαρίου 1991, ο Νίκος Τεμπονέρας πέ-
φτει νεκρός μπροστά στο σχολικό συγκρότημα «Βουδ» στην 
Πάτρα, χτυπημένος από το δολοφονικό χέρι του ΟΝΝΕΔίτη 

Καλαμπόκα. Η συμμορία των Καλαμπόκα-Σπίνου είχε την ανοχή 
και τη στήριξη του νομάρχη Αχαΐας Κ. Μπεκίρη, του Ν. Νικολόπου-
λου, υπεύθυνου της ΟΝΝΕΔ στην Πάτρα. Υπουργός Παιδείας ο Β. 
Κοντογιαννόπουλος, (ο οποίος αργότερα μεταπήδησε στο… ΠΑΣΟΚ, 
για να τον φάει αμείλικτα η ιστορική λήθη). Πρωθυπουργός ο Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος, αφού ξεδόντιασε το Συνασπισμό 
των Φλωράκη - Κύρκου, ανατράπηκε από το Σαμαρά, ο οποίος ε-
πανήλθε 15 χρόνια μετά ως πρόεδρος της Ν.Δ., για να παραδώσει 
την αρχηγία στον Κυριάκο Μητσοτάκη... Ο Σέξπιρ θα ωχριούσε 
μπροστά στα δρώμενα του δολοφονικού νεοφιλελευθερισμού.

Ωστόσο, ο Τεμπονέρας είναι νεκρός.
Η είδηση μεταδίδεται με ταχύτητα αστραπής στο πανελλήνιο. Οι 

μαθητικές καταλήψεις και οι διαδηλώσεις φουντώνουν. Ο Κοντο-
γιαννόπουλος παραιτείται και ο επελθών Σουφλιάς προτείνει ανα-
κωχή. Η συμβιβασμένη ηγεσία της ΟΛΜΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) αποδέ-
χεται τον τακτικό ελιγμό.

Ήταν η πολλοστή δολοφονία του αστικού συστήματος που συ-
μπλήρωνε -σε καιρό αστικής δημοκρατίας- το πάνθεον των Λα-
μπράκη, Πέτρουλα, Κουμή-Κανελλοπούλου, Καλτεζά.

Ο Ν.Τεμπονέρας έκτοτε ταξιδεύει στις ιαχές των διαδηλώσεων, 
στις μνήμες των αριστερών, των φοιτητών και των μαθητών, καταυ-
γάζοντας φως, παράδειγμα και συνέχεια.

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος είμαστε σίγουροι ότι ο συναγωνιστής 
Ν. Τεμπονέρας –μέλος του ΕΑΜ στην Αχαΐα– έκανε το απόλυτο κα-
θήκον του. Βρισκόταν στο μετερίζι του, δίπλα στους μαθητές του, 
«τοις κείνων ρήμασιν πειθόμενοι», κοιτάζοντας στα μάτια τους φα-
σίστες δολοφόνους του, στο σωστό χώρο και το χρόνο του. Ύπατο 
παράδειγμα παιδαγωγικής, ύψιστο παράδειγμα αυτοθυσίας.

Το ταξίδι του Τεμπονέρα από τη ζωή προς το θάνατο είναι στην 
πραγματικότητα το πέρασμα από το Εγώ στο Εμείς. Ακριβώς στο 
δρόμο όπου η μικρότητα του εγώ υπερβαίνει τον εαυτό της και προ-
σπαθεί να σμίξει με το εμείς, που μπορείς να το πεις κόσμο, αν-
θρωπότητα, καθολικότητα, οικουμενισμό.

Σ’ αυτό το σκηνικό η ιστορική μνήμη παίρνει την εκδίκησή της. 
Οι άνθρωποι θυμούνται τους σταυρωμένους (όλους τους σταυρω-
μένους) αλλά οι σταυρωτήδες (όλοι οι σταυρωτήδες) πέφτουν στη 

λήθη, τη χλεύη και την αποστροφή. Κανένας 
δεν αναφέρεται στους διώκτες, τους δολοφό-
νους και τους δήμιους. Κατά ένα περίεργο τρόπο 
λειτουργεί μια ιστορική λογική.

Αυτήν τη θυσία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα μνημο-
νεύουν φωναχτά οι πορείες της νεολαίας, επαναφέ-
ροντας το σύνθημα «ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει», 
δείγμα μαχητικής ενότητας, ανεκπλήρωτων ο-
νείρων, περίσσιου πείσματος.

Ακριβώς αυτήν τη στιγμή, σμίγουν οι ζωντα-
νοί με τους –φυσικούς– νεκρούς, δείχνοντας ότι τί-
ποτα δεν πάει χαμένο και πως αυτοί που έφυγαν μέ-
σα στους αγώνες αποτελούν «λευτεριάς λίπασμα». 
Η θυσία τους, ως ακραία πράξη, τροφοδοτεί τις 
πράξεις του σήμερα και ο δολοφονημένος Νίκος 
Τεμπονέρας γίνεται ένα σώμα με το αγωνιστικό ποτάμι, ένα 
περίεργο κι επαναλαμβανόμενο ξόδι που τον κουβαλάει μ’ ευχαρί-
στηση στις πλάτες του, ως ξόρκι απέναντι στο επελαύνον κακό. Το 
προοδευτικό κίνημα θα βρίσκονταν πολλά βήματα πίσω αν δεν μνη-
μόνευε ευλαβικά, βαθειά και δημιουργικά όλους τους νεκρούς-
ζωντανούς του, αυτή την ατέλειωτη Μεγάλη Πορεία.

Στην «κοινωνία» των μυρμηγκιών, όταν η ομάδα πρέπει να δια-
βεί δύσβατο πέρασμα, χιλιάδες από δαύτα κάνουν γέφυρα με τα 
σώματά τους. Πεθαίνουν για να ζήσουν τα υπόλοιπα. Εκεί τα οδη-
γεί το ένστικτό τους.

Ο Νίκος Τεμπονέρας όμως έφτασε στο σχολικό συγκρότημα 
«Βουδ» έλλογα, όρθιος και ορθούμενος, οδηγούμενος από κείνο 
το «δαιμόνιο» που εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Που τον οδηγεί ν’ 
απορεί, να αμφιβάλλει, να αγωνίζεται, να ενώνεται με τους πολ-
λούς, ακόμα κι αν χρειαστεί να πεθάνει.

Σ’ ένα έξοχο διήγημά του, ο Μ. Γκόργκι παρουσιάζει τον ήρωα 
Ντανκό να ξεριζώνει την καρδιά του, κάνοντάς την πυρσό, για να 
φωτίσει τα σκοτάδια και να οδηγηθεί ο λαός του στο ξέφωτο.

3 Να γιατί ο Νίκος Τεμπονέρας εμπνέει τους αγώνες μας!
3 Να γιατί δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να σφυροκοπά-

με τις αλυσίδες μας.
3 Να γιατί πραγματικός δάσκαλος είναι αυτός που διδάσκει και 

με τη ζωή του.

31 χρόνια μετά
Τιμή στο Νίκο Τεμπονέρα,  
που ξερίζωσε την καρδιά του, κάνοντάς  
την πυρσό για να φωτίσει τα σκοτάδια!

Εκπαιδευτικός Ό
μιλος
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 1. Βλπ Κελεσίδης, 2014, σ.172.
2. Η ανάλυση της διαμόρφωσης αυτών των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών δύναμης και των αγώνων των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να περιληφθεί 
στα πλαίσια του παρόντος κειμένου. Για μια σχετική συνοπτική ανάλυση βλπ Γρόλλιος & Γούναρη, 2016.

 Εισαγωγικά

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί, εδώ και τρεις δεκαε-
τίες, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα τη συζήτηση για την 
ελληνική εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία, βέβαια, για την τοποθέτη-

ση του ζητήματος της αξιολόγησης «ψηλά στην ατζέντα», όπως είθισται 
να λέγεται, αυτής της συζήτησης ανήκει σχεδόν εξολοκλήρου στην κε-
ντρική πολιτική εξουσία, άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότε-
ρη ένταση, η οποία εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τους στόχους των 
διαφορετικών κυβερνήσεων. Έτσι, με μεγάλη ένταση επιχειρήθηκε να 
επιβληθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη διάρκεια της πρώτης 
κυβέρνησης Σημίτη (1997-2000), στη διάρκεια της μνημονιακής κυ-
βέρνησης Σαμαρά (2012-2015) και στη διάρκεια της παρούσας κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη (2019-2021). Βέβαια, η «παθογένεια» που προσπα-
θεί να θεραπεύσει η κεντρική πολιτική εξουσία, χωρίς επιτυχία μέχρι 
σήμερα, είναι η κατάργηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην 
πράξη, στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Τότε, στα πλαίσια της ανόδου του ριζοσπαστικού κοινωνικού και 
πολιτικού ρεύματος το οποίο σημάδεψε τουλάχιστον την πρώτη δε-
καετία μετά την πτώση της φασιστικής δικτατορίας, η κυβέρνηση Πα-
πανδρέου κατάργησε το θεσμό των επιθεωρητών το 1982, δηλαδή 
των στελεχών που διεκπεραίωναν την αξιολόγηση. Έτσι, έδωσε την 
ευκαιρία στο κίνημα των εκπαιδευτικών να καταργήσει την αξιολό-
γησή τους στην πράξη, παρά το γεγονός ότι η ίδια κυβέρνηση νομο-
θέτησε τη συμμετοχή των σχολικών συμβούλων στην «αξιολόγηση 
του διδακτικού προσωπικού» με το νόμο 1304/19821.

Αυτή ακριβώς η κατάργηση στην πράξη της αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών, ως προϊόν της αλληλεπίδρασης, από τη μια μεριά της 
διαμόρφωσης των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών δύναμης και, 
από την άλλη, των αγώνων των εκπαιδευτικών επί σχεδόν σαρά-
ντα χρόνια, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο για τον ο-
λοκληρωτικό ιδεολογικό και πολιτικό έλεγχό τους από την κεντρική 
πολιτική εξουσία2. Η υπέρβαση του συγκεκριμένου εμποδίου αποτε-
λεί κρίσιμο στοιχείο της ευρύτερης προσπάθειάς της να μεταβάλει τη 
συνολική λειτουργία της εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Επομένως, το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν μπορεί 
να μελετηθεί συστηματικά και σε βάθος χωρίς να κατανοηθεί η συνολι-
κή εκπαιδευτική πολιτική. Όσοι και όσες το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, 
συνήθως μέσω της τοποθέτησης ερωτημάτων του τύπου «είναι δυνατόν 
οι εκπαιδευτικοί να μην ελέγχονται αν δουλεύουν;» ή «δεν πρέπει να ε-
πιβραβεύονται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σκληρά;», είναι φανερό 
ότι συνειδητά ή ασυνείδητα προωθούν μια εξαιρετικά μονομερή, επιφα-
νειακή και τελικά απλοϊκή προσέγγιση του ζητήματος.

Ανάλογα μονομερής, επιφανειακή και τελικά απλοϊκή προσέγγιση 
του ζητήματος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών 
μονάδων είναι εκείνη η οποία θεωρεί αυτή την αξιολόγηση ως διακρι-
τό και φυσικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση «ξεχνά» ότι η διδασκαλία, ως έργο των εκπαιδευτικών, ό-
πως και η λειτουργία των σχολικών μονάδων, αποτελεί μια πολυσύν-
θετη διαδικασία την οποία επηρεάζουν σημαντικοί παράγοντες, όπως η 
κοινωνική και μορφωτική προέλευση των μαθητών, τα αναλυτικά προ-

γράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και οι υλικοτεχνικές υποδομές, για να 
περιοριστούμε μόνο σε ορισμένους από αυτούς.

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πέρα από το 
(κρίσιμης σημασίας) ερώτημα του τρόπου εξαγωγής τους, δεν είναι 
στην πραγματικότητα εφικτό να συνδεθούν άμεσα με το έργο των εκ-
παιδευτικών χωρίς μηχανιστικές - λανθασμένες αναγωγές. Καλό θα 
ήταν οι υποστηρικτές της ιεραρχικής από τα πάνω αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών να αναρωτηθούν γιατί οι δύο σημαντικότεροι παιδα-
γωγοί του πρώτου και του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, ο John 
Dewey και ο Paulo Freire (αντίστοιχα) δεν την πρότειναν ως λύση 
των εκπαιδευτικών προβλημάτων, υποστηρίζοντας (αντίθετα) τη θε-
μελίωση της βελτίωσης και του ριζικού μετασχηματισμού της εκπαί-
δευσης στη συνειδητή - ελεύθερη διδασκαλία των εκπαιδευτικών.

Η ελεύθερη και συνειδητή διδασκαλία των εκπαιδευτικών είναι α-
παραίτητος όρος για ένα δημιουργικό και δημοκρατικό σχολείο, ένα 
σχολείο που λαμβάνει υπόψη του την κουλτούρα και τις ανάγκες των 
μαθητών του, ένα σχολείο το οποίο αποτελεί κοινότητα συνεργασίας, 
αγάπης, χαράς, έρευνας και αλληλεγγύης, ένα σχολείο που θεμελι-
ώνει την εργασία του στην επιδίωξη της επιτυχίας, δηλαδή στην ολό-
πλευρη και άρτια μόρφωση όλων των μαθητών του ανεξαιρέτως, έ-
να σχολείο το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των αξιών της αλλη-
λεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Αντίθετα, η ιεραρχική από τα πάνω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών α-
ντιστοιχεί σε ένα σχολείο της μηχανικής μάθησης, το οποίο μοιάζει με ερ-
γοστάσιο, όπου οι ειδικοί –απρόσωποι και ψυχροί τεχνοκράτες– σχεδι-
άζουν τη διδασκαλία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τους εκπαι-
δευτικούς ούτε τους μαθητές, παρά μόνο τις επιδιώξεις της κρατικής πο-
λιτικής εξουσίας, η οποία, βέβαια, εξυπηρετεί συγκεκριμένα ταξικά συμ-
φέροντα. Σ’ αυτό το μοντέλο του σχολείου - εργοστασίου οι εκπαιδευτι-
κοί δεν θεωρούνται τίποτε άλλο από εκτελεστές - διεκπεραιωτές της ιδε-
ολογικής διαμόρφωσης των μαθητών τους και οι μαθητές δεν θεωρού-
νται τίποτε άλλο από προϊόντα τα οποία θα κατηγοριοποιηθούν για να χρη-
σιμοποιηθούν αργότερα ως ενήλικες στην αγορά εργασίας. Και, βέβαια, 
στα πλαίσια του μοντέλου του σχολείου - εργοστασίου θεωρείται φυσικό 
ότι όλοι οι μαθητές δεν θα αποκτήσουν πολύπλευρη άρτια μόρφωση, ε-
πειδή κάποιοι υποτίθεται πως είναι από τη φύση τους ικανοί και προορί-
ζονται να αποτελέσουν την ελίτ των αρίστων της οικονομικής, κοινωνι-
κής και πολιτικής ζωής, ενώ οι πολλοί υποτίθεται πως είναι από τη φύση 
τους μέτριοι ή ανεπαρκείς και προορίζονται για τις κατώτερες θέσεις της 
ιεραρχικής κοινωνικής πυραμίδας. 
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

 Η κυβερνητική υποκρισία 
για την αξιολόγηση  
και το διδακτικό έργο 

Η υποκρισία της κεντρικής πολιτικής ε-
ξουσίας όσον αφορά στο ζήτημα της αξι-
ολόγησης είναι ορατή δια γυμνού οφθαλ-
μού και δείχνει την προτίμησή της υπέρ 
του μοντέλου του σχολείου - εργοστασίου. 
Στις 11 Νοεμβρίου του 2021, μετά από τις 
δικαστικές ενέργειες τις οποίες προκάλε-
σε εναντίον των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων των εκπαιδευτικών για την απεργία 
- αποχή τους από τις διαδικασίες της αξι-
ολόγησης, η Υπουργός Παιδείας παρουσί-
ασε τα νέα Προγράμματα Σπουδών που εκ-
πόνησαν οι ειδικοί του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), προκειμένου να 
δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης τον επόμενο μήνα. Θα περίμενε κά-
ποιος, με δεδομένη την ακλόνητη πεποί-
θηση της Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας 
περί της κεφαλαιώδους σημασίας της αξι-
ολόγησης για την εκπαίδευση, τα νέα Προ-
γράμματα να έχουν θεμελιωθεί σε μια αξι-
ολόγηση της εφαρμογής των προηγούμε-
νων που ισχύουν από τις αρχές της δεκα-
ετίας του 2000. 

Και όμως, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. 
Τα νέα Προγράμματα δε θεμελιώνονται σε 
οποιαδήποτε αξιολόγηση των προηγούμε-
νων (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμ-
ματος Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμμα-
τα Σπουδών -ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ), όπως και 
αυτά δεν είχαν θεμελιωθεί σε οποιαδήποτε 
αξιολόγηση εκείνων τα οποία αντικατέστη-
σαν, δηλαδή των Προγραμμάτων της δεκα-
ετίας του 1980. Μάλιστα, τα νέα Προγράμ-
ματα που παρουσίασε η Υπουργός Παιδεί-
ας ούτε καν συνοδεύονται από κάποιο ει-
σαγωγικό κείμενο προς τεκμηρίωση της α-
ναγκαιότητας και της θεωρητικής θεμελίω-
σης της συγγραφής τους.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Η κε-
ντρική πολιτική εξουσία δεν αξιολογεί τις 
δικές της επιλογές, ακόμα και όταν αυτές 
αφορούν ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα 
για τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών, ό-

πως είναι τα Προγράμματα Σπουδών, αφού 
στη βάση των Προγραμμάτων συγγράφο-
νται τα εγχειρίδια των μαθητών και τα βι-
βλία των εκπαιδευτικών και συνεπώς, ανα-
ντίρρητα, αποτελούν κεντρικό θεμέλιο της 
διδασκαλίας. Η κεντρική πολιτική εξου-
σία θεωρεί τις δικές της επιλογές ασυζη-
τητί ορθές, παρότι διαθέτει άφθονο χρόνο 
και πληθώρα μέσων για να αξιολογήσει την 
εφαρμογή τους. 

Στις επιλογές αυτές, όπως γίνεται φα-
νερό από τη σιωπή τους για τα Προγράμ-
ματα Σπουδών, συναινούν και ο πρόεδρος 
και το συμβούλιο της Αρχής Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), 
η οποία σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νό-
μο (4142/2013) οφείλει να παρακολουθεί, 
να μελετά και να αξιολογεί την εφαρμο-
γή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ΑΔΙΠ-
ΠΔΕ δεν θεώρησε αναγκαίο να αξιολογήσει 
την εφαρμογή των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ από τό-
τε που ιδρύθηκε, τον Απρίλιο του 2013, μέ-
χρι την ανακοίνωση των νέων Προγραμμά-
των του ΙΕΠ από την Υπουργό τον Νοέμβριο 
του 2021, δηλαδή επί οκτώ ολόκληρα χρό-
νια. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την απρό-
σκοπτη συνέχιση της παράδοσης, σύμφω-
να με την οποία η ΑΔΙΠΠΔΕ συναινεί στις ε-
πιλογές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας 
και τις νομιμοποιεί3. 

Εκείνο που προφανώς ενδιαφέρει την 
κεντρική πολιτική εξουσία, λοιπόν, δεν εί-
ναι η ποιότητα της εκπαίδευσης γενικώς 
και αορίστως, όπως συνηθίζει να χρησιμο-
ποιεί τη λέξη. Εκείνο το οποίο την ενδιαφέ-
ρει είναι οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή οι εργά-
τες του μοντέλου του σχολείου - εργοστα-
σίου, να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά 
μια διδασκαλία που έχει σχεδιαστεί ερήμην 
τους, όπως, βέβαια, και ερήμην της κουλ-
τούρας και των αναγκών των μαθητών τους. 
Η αξιολόγηση δεν αφορά σε καμιά περί-
πτωση τις επιλογές της κεντρικής πολιτι-
κής εξουσίας και των ειδικών - συνεργατών 
της (ΙΕΠ). Αφορά αποκλειστικά τους εκπαι-
δευτικούς και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο εί-

ναι ιεραρχική από τα πάνω, δηλαδή μια δι-
αδικασία την οποία διεκπεραιώνει ένα ει-
δικό σώμα στελεχών - αξιολογητών. 

Αξίζει να προσέξουμε τη διαδικασία της 
ιεραρχικής από τα πάνω αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών, όπως προβλέπεται στο νό-
μο 4823 που ψήφισε η κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας τον Ι-
ούνιο του 2021 και να διατυπώσουμε ορι-
σμένα ερωτήματα και σκέψεις. Η αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών προβλέπεται ότι εί-
ναι υποχρεωτική (με απειλή ποινής περι-
κοπής μισθού τουλάχιστον ενός μήνα), πε-
ριοδική (ανά διετία και τετραετία) και πραγ-
ματοποιείται από το Διευθυντή της σχολι-
κής μονάδας και από το Σύμβουλο Εκπαί-
δευσης αντίστοιχα. 

Ο μεν Διευθυντής αξιολογεί τους εκπαι-
δευτικούς ως προς το παιδαγωγικό κλίμα 
και τη διαχείριση της σχολικής τάξης, ο δε 
Σύμβουλος τους αξιολογεί ως προς τη γενι-
κή και ειδική διδακτική τους. Η αξιολόγη-
ση καταλήγει σε τέσσερις χαρακτηρισμούς 
των εκπαιδευτικών («εξαιρετικός», «πολύ 
καλός», «ικανοποιητικός» και «μη ικανο-
ποιητικός») και σε επιμόρφωση των «μη ι-
κανοποιητικών» εκπαιδευτικών από το ΙΕΠ 
και τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Ένα ερώτημα που τίθεται με βάση τα 
προηγούμενα είναι το πώς είναι δυνατόν να 
αποχωριστούν και να αξιολογηθούν χωρι-
στά το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείρι-
ση της σχολικής τάξης από τη γενική και 
ειδική διδακτική του εκπαιδευτικού. Αν α-
νατρέξουμε σε έναν ορισμό της γενικής δι-
δακτικής που περιλαμβάνεται σε συναφές 
πανεπιστημιακό σύγγραμμα, διαπιστώνου-
με ότι αυτή έχει ως αντικείμενο το σύνο-
λο του φαινομένου της διδασκαλίας, δηλα-
δή, μεταξύ άλλων, τις επιδιώξεις (σκοποί 
και στόχοι), την επιλογή και οργάνωση του 
περιεχομένου, τη μέθοδο και τη μορφή της 
διδασκαλίας, καθώς και τους ρόλους που 
διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές στη διάρκεια της διεξαγωγής της4. 

Είναι, λοιπόν, επιστημονικά δυνατόν να 
χωριστούν θεωρητικά και πρακτικά και να 
αξιολογηθούν αναλόγως το παιδαγωγικό 
κλίμα και η διαχείριση της σχολικής τάξης 
από το τι επιδιώκει με τη διδασκαλία (σκο-
ποί και στόχοι), τι διδάσκει (επιλογή περιε-
χομένου) και πώς το διδάσκει (μέθοδος και 
μορφή διδασκαλίας) ο εκπαιδευτικός, κα-
θώς και από τον δικό του ρόλο σε σχέση με 
τον ρόλο των μαθητών του; Προφανώς όχι, 
και αυτό μπορεί να βεβαιωθεί όχι μόνο θε-
ωρητικά με βάση τον ορισμό της διδακτι-

3. Αναλυτικότερα για αυτή την οκταετή παράδοση βλπ Γρόλλιος, 2021.
4. Καψάλης & Νημά, 2002.
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αλλά και με την αξιοποίηση της εμπειρίας 
οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει, έστω μό-
νο ως μαθητής, σε διδασκαλία. 

Αρκεί κάποιος απλώς να επαναφέρει στη 
μνήμη του και να αναλογιστεί την απώθηση 
που ένοιωθε ως μαθητής για την ύλη μαθη-
μάτων που δεν κινούσαν το δικό του ενδια-
φέρον και των συμμαθητών του, δημιουρ-
γώντας κάθε άλλο παρά δημιουργικό παι-
δαγωγικό κλίμα και δυσχεραίνοντας τη δι-
αχείριση της σχολικής τάξης. Ή αντιστρό-
φως, αρκεί απλώς να επαναφέρει στη μνή-
μη του και να αναλογιστεί την απώθηση που 
ένοιωθε ως μαθητής για τη χρησιμοποίηση 
μεθόδων και μορφών διδασκαλίας οι οποί-
ες δεν καλλιεργούσαν δημιουργικό παιδα-
γωγικό κλίμα και δυσχέραιναν τη διαχείρι-
ση της σχολικής τάξης, παρά το ενδιαφέρον 
που κινούσε για αυτόν και τους συμμαθητές 
του η ύλη της διδασκαλίας. 

Τι εξυπηρετεί, συνεπώς, ο θεωρητικά α-
τεκμηρίωτος και σαθρός διαχωρισμός του 
παιδαγωγικού κλίματος και της διαχείρισης 
της σχολικής τάξης από τη γενική και ειδική 
διδακτική; Τίποτε άλλο εκτός από τη συμ-
μετοχή και των Διευθυντών στην αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών. Ο διαχωρισμός του 
παιδαγωγικού κλίματος και της διαχείρι-
σης της σχολικής τάξης από τη γενική και 
ειδική διδακτική γίνεται για να συμμετέχουν 
στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εκτός 
από τους Συμβούλους και οι Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων, διευρύνοντας και ενι-
σχύοντας το σώμα των στελεχών - αξιολογη-
τών. Πρόκειται για μια διαδικασία αξιολόγη-
σης η οποία κατάγεται από την περίοδο της 
επταετούς (1967-1974) φασιστικής δικτατο-
ρίας της χούντας των συνταγματαρχών5. 

Ποια είναι, όμως, η διαδικασία της αξι-
ολόγησης από τον Διευθυντή και από τον 
Σύμβουλο όπως προβλέπεται από τον νόμο 
4823 του 2021; Πολύ συνοπτικά, συνίσταται 
στη συζήτηση προετοιμασίας της παρατή-
ρησης της διδασκαλίας μεταξύ αξιολογητή 
και αξιολογούμενου, στην παρατήρηση δύο 
ωρών διδασκαλίας από κάθε αξιολογητή, 
στην έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιολο-
γούμενου, στις συζητήσεις μεταξύ αξιολο-
γητή και αξιολογούμενου και στα τεκμήρια 
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής για 
τον αξιολογούμενο, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων τα οποία ο ίδιος ο αξιολογούμενος 
προσκομίζει στον αξιολογητή.

Εάν κάνουμε μερικούς απλούς αριθμη-
τικούς υπολογισμούς, μπορούμε να κατα-
λήξουμε στο ότι οι εκπαιδευτικοί της πρω-
τοβάθμιας (για παράδειγμα) εκπαίδευσης 
διδάσκουν ετησίως περίπου 190 ημέρες. 
Πολλαπλασιάζοντας αυτές τις ημέρες ε-
πί 5 ώρες διδασκαλίας την ημέρα κατά μέ-
σο όρο, οι ετήσιες ώρες διδασκαλίας ενός 
εκπαιδευτικού ανέρχονται περίπου σε 950. 
Με δεδομένο ότι ο Διευθυντής της σχολι-
κής μονάδας παρατηρεί, πάντα σύμφωνα 
με το νόμο, δύο (2) ώρες διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού ανά διετία, διαμορφώνει ά-
ποψη για το παιδαγωγικό κλίμα και τη δια-
χείριση της σχολικής τάξης από έναν συ-
γκεκριμένο εκπαιδευτικό με βάση την πα-
ρακολούθηση του 0,1% της διδασκαλίας 
του (2 ώρες σε σύνολο 1.900 της διετίας). 

Για να εξακριβώσουμε την εγκυρότητα της 
άποψης την οποία διαμορφώνει ο Διευθυ-
ντής της σχολικής μονάδας, αρκεί να παρο-
μοιάσουμε την παρατήρηση της διδασκαλίας 
με την παρακολούθηση ενός θεατρικού ή κι-
νηματογραφικού έργου. Είναι δυνατόν να δια-
μορφώσει οποιοσδήποτε θεατής ενός έργου 
έγκυρη άποψη για αυτό με την παρακολούθη-
ση του 0,1% της διάρκειάς του; Οι υποστηρι-
κτές της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πι-
στεύουν πως ναι, είναι δυνατόν, ενάντια σε κά-
θε λογική. Μάλιστα, όσον αφορά την αξιολό-
γηση της γενικής και ειδικής διδακτικής του 
εκπαιδευτικού, το 0,1% υποδιπλασιάζεται σε 
0,05%, αφού ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Επι-
στημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) παρακο-
λουθεί 2 ώρες από τις 3.800 που διδάσκει ο 
εκπαιδευτικός στη διάρκεια μιας τετραετίας. 

Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού με 
βάση την παρατήρηση 4 ωρών σε 4 χρόνια 
διδασκαλίας του, λοιπόν, δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να είναι αντιπροσωπευτική 
του διδακτικού έργου του και συνεπώς εί-
ναι παντελώς αυθαίρετη ως προς αυτό το 
έργο6. Επομένως, τα ερωτήματα του τύπου 
«είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να μην ε-
λέγχονται αν δουλεύουν;» ή «δεν πρέπει 
να επιβραβεύονται οι εκπαιδευτικοί που 
εργάζονται σκληρά;» πηγαίνουν, απλώς, 
περίπατο, αφού η αξιολόγηση του νόμου 
4823/2021 δεν αφορά επί της ουσίας το δι-
δακτικό έργο των εκπαιδευτικών στο οποίο 
αναφέρονται τέτοιου τύπου ερωτήματα.

Τι αφορά, λοιπόν, τελικά η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών με βάση τον συγκεκρι-
μένο νόμο, αφού στην πραγματικότητα δεν 

αφορά παρά μόνο λιγότερο από το 0,1% του 
διδακτικού του έργου και συνεπώς είναι 
τόσο αυθαίρετη όσο το να διατυπώνει κά-
ποιος άποψη για την Αντιγόνη του Σοφοκλή 
ή τον Άμλετ του Σαίξπηρ έχοντας παρακο-
λουθήσει μόνο το 0,1% της διάρκειας αυ-
τών των θεατρικών έργων; Αφορά τα υπό-
λοιπα στοιχεία της διαδικασίας της, δηλα-
δή την έκθεση αυτοαξιολόγησης του αξιο-
λογούμενου, τις συζητήσεις μεταξύ αξιολο-
γητή και αξιολογούμενου και τα τεκμήρια 
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής για 
τον αξιολογούμενο, στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται αυτά που ο ίδιος ο αξιολογούμε-
νος προσκομίζει στον αξιολογητή. 

Δεν είναι, λοιπόν, δύσκολο να αντιληφθεί 
κάποιος ότι εκείνα που ενδιαφέρουν την πο-
λιτική εξουσία είναι αφενός η θετική διάθε-
ση και η σχετική προθυμία των αξιολογούμε-
νων που αποτυπώνονται στις συζητήσεις με 
τους αξιολογητές τους και στην αυτοαξιολό-
γησή τους (των αξιολογούμενων, όχι των αξι-
ολογητών) και αφετέρου τα στοιχεία τα οποία 
συλλέγουν οι αξιολογητές για τους αξιολογού-
μενους. Αυτή η θετική διάθεση και προθυμία, 
βέβαια, δεν είναι διόλου απίθανο να σχετίζεται 
άμεσα με την προσδοκία της απόκτησης των 
προνομίων που προβλέπει ο νόμος 4823/2021 
για τους «εξαιρετικούς» και τους «πολύ κα-
λούς» εκπαιδευτικούς και συνίστανται στη δυ-
νατότητα είτε για ανάληψη αρμοδιοτήτων συμ-
βούλων-μεντόρων των νεοδιόριστων ή ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών, ενδοσχολικών συ-
ντονιστών σχολικών τάξεων ή γνωστικών πε-
δίων και εκπαιδευτικών ομίλων είτε για κατά-
ληψη θέσεων Υποδιευθυντών και Διευθυντών 
σχολικών μονάδων και θέσεων στελεχών της 
εκπαίδευσης (Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Ε-
πόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης). 

Η αξιολόγηση με βάση τις συζητήσεις α-
ξιολογητών - αξιολογούμενων και την αυτο-
αξιολόγηση των αξιολογούμενων δεν μπο-
ρεί να συμβάλει στην αξιολόγηση του πραγ-
ματικού διδακτικού έργου των αξιολογού-
μενων, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι θα προ-
σπαθούν να το εξωραΐσουν δεόντως, είτε 
για την απόκτηση των προνομίων που προ-
αναφέραμε, είτε (κυρίως) για την αποφυ-
γή μελλοντικών επιπτώσεων του χαρακτη-
ρισμού τους ως «ικανοποιητικών» και «μη 
ικανοποιητικών». Άλλωστε, το 2013, όταν 
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που ε-
πιχείρησε να εφαρμόσει η κυβέρνηση Σα-
μαρά συνδεόταν με τη μισθολογική εξέλιξή 

5. Βλπ Γρόλλιος, Λιάμπας & Τζήκας, 2002.
6. Χωρίς καν να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι το διδακτικό έργο του κάθε εκπαιδευτικού επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες που αφο-
ρούν το σχολείο στο οποίο εργάζεται, όπως η κοινωνική και μορφωτική προέλευση των μαθητών του, η σχέση αυτής της προέλευσης με τα αναλυτικά 
προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και οι υλικοτεχνικές υποδομές του σχολείου, παράγοντες που ο νόμος δεν προβλέπει ότι λαμβάνονται 
με οποιοδήποτε τρόπο υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
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 εκπαίδευση στο στόχαστρο

τους απέχει μόλις οκτώ χρόνια, αλλά και η 
ιστορία των επιπτώσεων της αξιολόγησης 
από τους επιθεωρητές δεν είναι άγνωστη 
στους εκπαιδευτικούς7. 

Με άλλες λέξεις, η αξιολόγηση η οποία 
εδράζεται στις συζητήσεις των αξιολογη-
τών με τους αξιολογούμενους και στις αυ-
τοαξιολογήσεις των αξιολογούμενων είναι 
προφανώς αναλόγως αυθαίρετη με την αξι-
ολόγηση της παρατήρησης του 0,1% του δι-
δακτικού έργου τους και κατά συνέπεια α-
πλώς σκοπεύει στην υποταγή των αξιολο-
γούμενων στην ιεραρχική εξουσία των αξι-
ολογητών. Στην ίδια κατεύθυνση της υποτα-
γής των εκπαιδευτικών λειτουργεί, βέβαια, 
και το τελευταίο στοιχείο της διαδικασίας 
της αξιολόγησης, δηλαδή η αξιολόγηση με 
βάση τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο 
αξιολογητής για τον αξιολογούμενο, εφόσον 
ο νόμος 4823/2021 δεν προσδιορίζει ποια 
μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοια τεκμήρια. 
Στόχος της αυθαιρεσίας που εμπεριέχει ο 
μη προσδιορισμός του είδους των τεκμη-
ρίων αξιολόγησης είναι οι αξιολογούμενοι 
να γνωρίζουν ότι οι αξιολογητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε για να τους α-
ξιολογήσουν, με συνέπεια να τελούν υπό έ-
να μόνιμο καθεστώς φόβου και απειλής. 

Αυτή η αυθαιρεσία της ιεραρχικής από 
τα πάνω αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
του νόμου 4823/2021 παραπέμπει στην ε-
φαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών πριν την κατάργηση των επιθεωρη-
τών, η οποία συμπεριλάμβανε, εκτός από 
τη μετεμφυλιακή περίοδο και τη φασιστι-
κή στρατιωτική δικτατορία (1949-1974), τα 
πρώτα χρόνια της μεταπολιτευτικής κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας (1974-1982). 
Γνωρίζουμε από τεκμήρια της ιστορίας της 
ελληνικής εκπαίδευσης το πλήθος των κα-
ταγγελιών των εκπαιδευτικών για τις αυ-
θαιρεσίες και την καταπίεση που δέχονταν 
από τους επιθεωρητές8. Γι’ αυτό, άλλωστε, 
η κατάργηση των τελευταίων το 1982 δεν 
συνάντησε ουσιαστικές αντιδράσεις, εκτός 
από εκείνες ορισμένων κοινοβουλευτι-
κών στελεχών του κόμματος της Νέας Δη-
μοκρατίας και, ασφαλώς, των ίδιων των ε-
πιθεωρητών οι οποίοι έχασαν την εξουσία 
και τα προνόμιά τους9. 

Συνεπώς, όσοι και όσες επιχειρούν να 
συνδέσουν τις αυθαιρεσίες και την καταπί-
εση της ιεραρχικής από τα πάνω αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών αποκλειστικά και 
μόνο με «ανώμαλες» (όπως τις αποκαλούν) 
περιόδους της ελληνικής ιστορίας, απλώς 
«λησμονούν» ότι αυτή η εφαρμογή συνε-

χίστηκε και στα χρόνια της κοινοβουλευτι-
κής δημοκρατίας. Οι αυθαιρεσίες και η κα-
ταπίεση δεν είναι φαινόμενα που σχετίζο-
νται αποκλειστικά με τα χαρακτηριστικά της 
κοινωνικοπολιτικής περιόδου στην οποία 
εφαρμόζεται η ιεραρχική από τα πάνω α-
ξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Συνδέονται 
πρωταρχικά με την ίδια την ιεραρχική φύση 
και τις συνέπειες αυτής της συγκεκριμένης 
αξιολόγησης για την εργασία τους.

 Εκπαιδευτική πολιτική και 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Η κυρίαρχη συνολική εκπαιδευτική 
πολιτική στη χώρα μας, τουλάχιστον α-
πό το 1990 και μετά, είναι νεοφιλελεύθε-
ρη - νεοσυντηρητική, παρά τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις των συστατικών αυτού 
του μείγματος πολιτικής από τις διαδοχι-
κές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Το γεγο-
νός αυτό συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με 
τη διεθνή κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων 
και νεοσυντηρητικών πολιτικών. Η αναδι-
άρθρωση την οποία σηματοδοτούν αυτές οι 
πολιτικές αποτελεί, πρώτα απ’ όλα, μια δι-
εθνή επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαί-
ου εναντίον των δυνάμεων της εργασίας, η 
οποία έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό 
τη μείωση των κοινωνικών λειτουργιών του 
κράτους και την ενίσχυση του κατασταλτι-
κού του ρόλου. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, στον πυ-
ρήνα της νεοφιλελεύθερης - νεοσυντηρη-
τικής αναδιάρθρωσης βρίσκεται η επιχει-
ρηματικοποίησή της, δηλαδή η αμεσότερη 
υπαγωγή της στις ανάγκες του κεφαλαίου. 
Πολύ συνοπτικά, βασικά της στοιχεία εί-
ναι α) η δραστική περικοπή των δαπανών, 
η απαξίωση και υποβάθμιση της δημόσι-
ας εκπαίδευσης και η προώθηση της ιδιω-
τικής, β) η διείσδυση επιχειρήσεων σε το-
μείς της δημόσιας εκπαίδευσης και η ε-
φαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων 
στη διοίκησή της για να λειτουργεί ευέλι-
κτα, πειθαρχημένα και αποτελεσματικά, ε-
ξυπηρετώντας τα συμφέροντα της κυρίαρ-
χης (αστικής) κοινωνικής τάξης, γ) η έμ-
φαση σε όσα γνωστικά αντικείμενα παρέ-
χουν δεξιότητες για την αγορά εργασίας, 
η υποβάθμιση εκείνων που έχουν κυρίως 
ανθρωπιστικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο, καθώς και η προώθηση της 
κατάρτισης έναντι της πολύπλευρης μόρ-
φωσης, δ) η ενίσχυση της διαφοροποίη-
σης και του ανταγωνισμού μεταξύ των εκ-
παιδευτικών μονάδων ώστε η εκπαίδευση 

να λειτουργεί ως αγορά και ε) η ενίσχυση 
της ιεραρχικής από τα πάνω αξιολόγησης 
της εκπαίδευσης, των μαθητών και των εκ-
παιδευτικών, με σκοπό τον ολοκληρωτικό 
ιδεολογικοπολιτικό έλεγχό τους.

Ορισμένες από τις συνέπειες της νεο-
φιλελεύθερης - νεοσυντηρητικής αναδι-
άρθρωσης που έχουν καταγραφεί και με-
λετηθεί είναι 1) η δημιουργία μιας εκπαι-
δευτικής βιομηχανίας παγκόσμιων διαστά-
σεων στην οποία πρωταγωνιστούν διεθνείς 
οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και μεγάλες επι-
χειρήσεις, πολυεθνικές και εθνικές, με τε-
ράστια κέρδη, ιδιαίτερα στον τομέα της α-
ξιολόγησης (μαθητών, εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), 2) η πτώση του 
ηθικού, η πρόωρη εγκατάλειψη του επαγ-
γέλματος, η αύξηση των ωρών εργασίας, οι 
μειώσεις μισθών, οι απολύσεις, η επέκτα-
ση των ελαστικών σχέσεων εργασίας των 
εκπαιδευτικών, καθώς και η επιδείνωση 
των συνθηκών εντός των οποίων διεξάγε-
ται η διδασκαλία, 3) η αντιμετώπιση των 
μαθητών ως εμπορευμάτων και η εμπέδω-
ση των άτυπων διακρίσεων εναντίον εκεί-
νων που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις 
από τη μεριά των διευθύνσεων των σχολεί-
ων για να μη βρεθούν στην κατηγορία των 
αποτυχημένων τα οποία κλείνουν ή ιδιωτι-
κοποιούνται και 4) η τυποποίηση και συ-
ντηρητικοποίηση των παιδαγωγικών πρα-
κτικών με στόχο την προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των πολυάριθμων εξετάσεων.

Η Νέα Δημοκρατία, στα δύο και πλέον χρό-
νια της διακυβέρνησής της, μεταξύ άλλων, α) 
θεσμοθέτησε τη δυνατότητα διορισμού στην 
εκπαίδευση για αποφοίτους ιδιωτικών κολλε-
γίων με το νόμο 4653/2020, τροφοδοτώντας τα 
με σπουδαστές - πελάτες και εξισώνοντας τις 
σαφώς χαμηλού επιπέδου σπουδές τους (λό-
γω ανεπαρκούς διάρκειας, απουσίας ερευνη-
τικού έργου, αδιαφανών διαδικασιών επιλο-
γής και χαμηλού επιπέδου προσόντων του δι-

7. Βλπ Γρόλλιος, Λιάμπας & Τζήκας, 2002.
8. Βλπ Γρόλλιος, Λιάμπας & Τζήκας.
9. Βλπ Νούτσος, 1986, σ.107-108.
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ακά πτυχία, υποβαθμίζοντας τη δημόσια εκ-
παίδευση, β) με το νόμο 4692/2020 αύξησε 
τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και καθι-
έρωσε ελάχιστο αριθμό μαθητών στα 7θέσια 
(και πάνω) σχολεία ώστε να μειώσει τις δα-
πάνες για τη δημόσια εκπαίδευση και να την 
υποβαθμίσει, αύξησε τον αριθμό των πρότυ-
πων σχολείων για να προωθήσει τη διαφορο-
ποίηση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκ-
παιδευτικών μονάδων ώστε η εκπαίδευση να 
λειτουργεί ως αγορά και επανέφερε αυταρχι-
κές πρακτικές του παρελθόντος όπως η ανα-
γραφή της διαγωγής των μαθητών στα σχολι-
κά απολυτήρια του Γυμνασίου και του Λυκεί-
ου και γ) καθιέρωσε πανελλαδικές διαγνωστι-
κές εξετάσεις των μαθητών στη Γλώσσα και 
στα Μαθηματικά στην Έκτη Δημοτικού και 
στην Τρίτη Γυμνασίου που οργανώνονται με 
βάση προτάσεις του ΙΕΠ και της ΑΔΙΠΔΔΕ, ε-
ξετάσεις οι οποίες στο μέλλον είναι βέβαιο 
ότι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγη-
ση και κατηγοριοποίηση των σχολικών μονά-
δων που επίσης καθιερώνεται με τον ίδιο νό-
μο (4823/2021), στον οποίο, όπως προαναφέ-
ραμε, συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών.

Η κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική 
δεν μπορεί να προωθηθεί χωρίς να αντι-
μετωπιστούν προληπτικά και κατασταλτι-
κά οι αντιδράσεις σ’ αυτήν. Η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο στοι-
χείο της προσπάθειας για τον ολοκληρωτι-
κό ιδεολογικοπολιτικό έλεγχο των ζωντα-
νών υποκειμένων της εκπαίδευσης. Όπως 
γενικότερα η πραγμάτωση των νεοφιλε-
λεύθερων δογμάτων στην οικονομία είναι 
ανεφάρμοστη χωρίς την ενίσχυση των κα-
τασταλτικών λειτουργιών του κράτους που 
αντιμετωπίζει τις αντιδράσεις των εργαζο-
μένων, έτσι και η επιχειρηματικοποίηση 
της εκπαίδευσης είναι αδύνατη χωρίς την 
επιβολή ενός ολοκληρωτικού ιδεολογικο-
πολιτικού ελέγχου των μαθητών, των φοι-
τητών και των εκπαιδευτικών10. 

Το τοπίο που επιχειρεί να διαμορφώσει 
η νεοφιλελεύθερη - νεοσυντηρητική πολι-
τική της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο 
σχολείο είναι δυστοπικό. Πρόκειται για ένα 
σχολείο απρόσωπο, γεμάτο γραφειοκρατι-
κά πλάνα και δείκτες, πολύ φθηνότερο από 
το σημερινό και επαίτης χορηγιών και δω-
ρεών, μορφωτικά φτωχότερο, που δουλεύ-
ει σχεδόν αποκλειστικά για τις εξετάσεις, 
περισσότερο επιλεκτικό σε βάρος εκείνων 
οι οποίοι προέρχονται από τις κατώτερες 
στην κοινωνική ιεραρχική πυραμίδα τά-

ξεις και στρώματα με στόχο την αναγκαστι-
κή στροφή τους στην (κυρίως) ιδιωτική κα-
τάρτιση, με ελάχιστες ελευθερίες και μη-
δενική συλλογικότητα, με εκπαιδευτικούς 
πειθήνιους και υποταγμένους εκτελεστές 
της κυρίαρχης κρατικής διδακτικής, ενδι-
αφερόμενους αποκλειστικά για την ατομι-
κή τους εργασιακή επιβίωση. 

Τα επόμενα βήματα στην ίδια κατεύθυνση 
που είναι πιθανό να επιχειρήσει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη δεν είναι δύσκολο να προ-
βλεφθούν, με βάση το τοπίο του δημόσιου 
σχολείου που κυριαρχεί στη Μεγάλη Βρε-
τανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής: κατάργηση της μονιμότητας των εκ-
παιδευτικών, σύνδεση της αξιολόγησης με 
τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύνδεση των 
αποτελεσμάτων των σχολικών εξετάσεων 
με τη χρηματοδότηση των σχολείων και ε-
πιλογή σχολικών μονάδων από τους γονείς. 
Άλλωστε, εκτός από τις νομοθετικές ρυθμί-
σεις της Νέας Δημοκρατίας, τις προθέσεις 
της δείχνουν, επίσης, τα χιλιάδες κενά που 
καλύπτονται από αναπληρωτές - νομάδες, 
οι οποίοι έχουν επιδοθεί σε ένα ασταμάτη-
το και δαπανηρό κυνήγι προσόντων με στό-
χο να έχουν δουλειά, οι ελλείψεις στις σχο-
λικές υποδομές, οι συγχωνεύσεις σχολικών 
τάξεων, η συρρίκνωση της παράλληλης 
στήριξης για τα παιδιά με αναπηρίες, η ου-
σιαστική κατάργηση της επιμόρφωσης και 
της μετεκπαίδευσης εδώ και μια ολόκληρη 
δεκαετία, η αντιδημοκρατική περιφρόνη-
ση της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης 
των εκπαιδευτικών με τη συστηματική κυ-
βερνητική προσπάθεια να κηρυχθούν πα-
ράνομοι οι αγώνες τους.

Όμως, το εάν ή το κατά πόσο θα εφαρ-
μοστεί η νεοφιλελεύθερη - νεοσυντηρητι-
κή εκπαιδευτική πολιτική της Νέας Δημο-
κρατίας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Διότι, 
δυστυχώς για την κυρίαρχη (αστική) κοι-
νωνική τάξη, οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές 
και οι μαθητές στη χώρα μας έχουν δια-
μορφώσει σημαντικές δημοκρατικές αγω-
νιστικές ριζοσπαστικές παραδόσεις που 
έχουν ακυρώσει στο παρελθόν κυβερνη-
τικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ, περι-
οριζόμαστε απλώς να υπενθυμίσουμε την 
κατάργηση του νόμου 815 του 1978 για τα 
πανεπιστήμια από τους φοιτητές, την κα-
τάργηση της νομοθεσίας Κοντογιαννόπου-
λου του 1991, της νομοθεσίας Αρσένη του 
1997 από τους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς και την κατάργηση του Προεδρικού 
Διατάγματος του 2013 για την αξιολόγηση 
από τους εκπαιδευτικούς.

Βέβαια, οι δημοκρατικές αγωνιστικές 
ριζοσπαστικές παραδόσεις των εκπαι-
δευτικών κινημάτων δεν διασφαλίζουν α-
πό μόνες τους τη νικηφόρα έκβαση των α-
γώνων τους στο παρόν και το μέλλον. Η πο-
λιτική γραμμή την οποία θα υιοθετήσουν, η 
επιλογή των κατάλληλων μέσων πάλης σε 
κάθε συγκεκριμένη συγκυρία και η δρά-
ση πρωτοπόρων δυνάμεων στο εσωτερικό 
τους αποτελούν ορισμένους από τους πα-
ράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν και θα 
συνεχίζουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρό-
λο. Σε συνδυασμό, βέβαια, με τη διαμόρ-
φωση των κοινωνικοπολιτικών συσχετι-
σμών δύναμης, η οποία προκύπτει ως α-
ποτέλεσμα κυρίως του συνόλου των κοινω-
νικών, πολιτικών και ιδεολογικών αντιπα-
ραθέσεων και συγκρούσεων.

 * Ο Γ. Γρόλλιος είναι καθηγητής 
στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ
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Οι μύθοι του ΥΠΑΙΘ  
για την αξιολόγηση ως «εσωτερική υπόθεση»

Με μύθους και επικονωνιακά τρικ το ΥΠΑΙΘ, μαζί με τους 
εξωνημένους διαμορφωτές της «κοινής γνώμης», επιδιώ-
κουν να πείσουν ότι είναι «ψευδείς ειδήσεις» οι αναφορές 
για κατηγοριοποίηση και κατάταξη των σχολείων στο πλαί-
σιο της αξιολόγησής τους. Στην ίδια κατεύθυνση το Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) «διαβεβαιώνει» ότι 
θα γίνεται μόνο συνο-
πτική δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης των σχο-
λείων, με μόνο σκοπό 
αυτό να συμβάλει στη 
διαφάνεια και ενημέ-
ρωση του κοινού σχετι-
κά με το έργο των σχο-
λείων. Στις οδηγίες ε-
πισημαίνεται ότι στην 
Εξωτερική Αξιολόγηση 
των σχολείων η ανάρτη-
ση των Εκθέσεων δε θα 
περιλαμβάνει αναφο-
ρές σε συγκεκριμένα 
σχολεία, παρά μόνο ό-
ταν πρόκειται για τη δι-
άχυση καλών πρακτι-
κών. Τη βαθμολογία του 
Συμβούλου Εκπαίδευ-
σης θα τη βλέπουν τα σχολεία και ο αρμόδιος Επόπτης Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης.

Ακόμα και οι πιο αφελείς δεν μπορούν να πειστούν ότι η 
αξιολόγηση βαθμολόγηση των σχολείων μπορεί να μείνει 
μόνο “εσωτερική υπόθεση”, αφού θεσμικά δε διασφαλίζε-
ται η μη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα α-
πό τα σχολεία που θα βαθμολογούνται με «άριστα 10». Άλ-
λωστε ποια είναι η χρησιμότητα της «μυστικής» βαθμολο-
γίας; Πώς και γιατί δε θα μπορέσουν τα σχολεία που αξιο-
λογούνται με “άριστα 10” να δημοσιοποιήσουν τα δεδομέ-
να της αξιολόγησης – βαθμολόγησής τους; 

Αυτό που λέει στην ουσία το ΥΠΑΙΘ θέλοντας να κρύψει την 
πραγματικότητα είναι ότι τα σχολεία θα κατηγοριοποιούνται, 
αλλά θα είναι σαν να μην … κατηγοριοποιούνται! Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι τα «καλά» σχολεία θα δημοσιοποιούν την αξιολό-
γηση – βαθμολόγηση προς άγραν πελατών και χορηγών, ενώ 
τα «κακά» σχολεία θα την κρατούν «κρυφή», πράγμα που θα 
σηματοδοτεί και την αρνητική αξιολόγηση – βαθμολόγησή 
τους. Άλλωστε και το ΙΕΠ αναφέρεται στη «συνοπτική δημο-
σιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των σχολεί-
ων με μόνο σκοπό αυτό να συμβάλει στη διαφάνεια και ενη-
μέρωση του κοινού σχετικά με το έργο των σχολείων» και τη 
δημοσιοποίηση για «διάχυση καλών πρακτικών»!

Σχολικές επιδόσεις  
και κατηγοριοποίηση σχολείων

Στο νόμο 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνά-
μωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», που ψηφί-
στηκε τον Αύγουστο σημειώνεται, ανάμεσα σε άλλα: «Κάθε 
σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις δι-
αγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των 
δημοτικών σχολείων και τους μαθητές της Γ’ Τάξης των γυ-

μνασίων σε θέματα ευρύ-
τερων/γενικών γνώσεων 
των γνωστικών αντικειμέ-
νων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και των Μαθη-
ματικών. Σκοπός των ως 
άνω εξετάσεων είναι η ε-
ξαγωγή πορισμάτων σχε-
τικά με την πορεία υλο-
ποίησης των προγραμμά-
των σπουδών και το βαθ-
μό επίτευξης των προσδο-
κώμενων μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων σε εθνικό 
επίπεδο, περιφερειακό ε-
πίπεδο και σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας».

Όπως είναι γνωστό με 
το ν.4692/2020 έχει ήδη 
θεσμοθετηθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση των σχο-

λείων και ετοιμάζεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το 
να αποτελέσουν οι βαθμολογίες των μαθητών βασικό «πυ-
λώνα» του νέου «οικοδομήματος» αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών, με δραστικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων (οι ο-
ποίοι στο νέο νόμο θα «βαφτιστούν» με άλλο όνομα) και της 
Τράπεζας Θεμάτων, προετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Παιδείας. Κοντολογίς, η «απόδοση» των μαθη-
τών και τα «μαθησιακά αποτελέσματα» (π.χ. βαθμολογίες, 
τεστ, συμμετοχή σε εργασίες και προγράμματα, αποτελέ-
σματα εξετάσεων, ροή αποφοιτούντων) θα αποτελέσουν 
κριτήρια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (που θα 
επηρεάσει την κρατική χρηματοδότησή της στη λογική κό-
στος - όφελος) και των εκπαιδευτικών. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση η έκθεση Πισσαρίδη προτείνει συγκεκριμένα τα εξής: 
«Συνεχής αξιολόγηση με βάση κριτήρια όπως οι επιδόσεις 
των μαθητών, το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών στα Πα-
νεπιστήμια, οι ειδικές προκλήσεις κάθε σχολείου.»

Οι διαφορετικές επιδόσεις των σχολείων στη βάση μετρή-
σιμων δεικτών, θα συμβάλουν τάχιστα στην κατηγοριοποίησή 
τους, τη διαφοροποιημένη χρηματοδότησή τους, αλλά και στο 
κλείσιμο πολλών εξ αυτών. Η σχεδιαζόμενη «άρση των γεω-
γραφικών ορίων» και η «ελεύθερη επιλογή σχολείου», δημό-
σιου και ιδιωτικού, που εισάγεται ως «οδηγία» στα επίσημα 

Μύθοι και πραγματικότητα
για την κατηγοριοποίηση των σχολείων με βάση την αξιολόγησή τους

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας 
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ητο ανταγωνισμό προς «άγραν πελατών», από την οποία θα συ-
ναρτούν τη χρηματοδότηση και τη συνέχιση της λειτουργίας 
τους. Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκει να διαλύσει τη 
δημόσια εκπαίδευση, να παραχωρήσει τα πάντα στο κεφάλαιο 
και τις επιχειρήσεις, και να μετατρέψει το δημόσιο σχολείο σε 
επιχείρηση που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτή-
ρια, με το διευθυντή – manager, τους εκπαιδευτικούς – λάστι-
χο ομήρους της εκάστοτε εξουσίας και της εργαλειοποιημέ-
νης αξιολόγησης – χειραγώγησης.

Εκπαιδευτικοί: οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» 
της σχολικής αποτυχίας!

Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επι-
τυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυποποιημένα 
τεστ και η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά 
της την επιτυχία και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, 
τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνο-
ούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί 
και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συνδι-
αμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευ-
τικό έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, 
συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή 
σχολείου, αναλυτικά προγράμματα, τύπος εξετάσεων, σχο-
λικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα 
πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γε-
ωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθή-
κες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα 
οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι ε-
κείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατά-
λειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού.

Η διεθνής εμπειρία
Γνωρίζουν οι κυβερνώντες και οι επιτελείς τους –αλλά ε-

πιμένουν στις ιδεοληψίες τους– ότι η αξιολόγηση μετατρά-
πηκε σε εφιάλτη και κατεδαφίζει σχολεία. Δεν είναι προσω-
πική μας άποψη. Η Νταϊάν Ράβιτς, διακεκριμένη Αμερικανί-
δα καθηγήτρια με ειδίκευση στην εκπαιδευτική πολιτική, ε-
ξηγεί γιατί, μετά την εμπειρία της ως υφυπουργός Παιδείας 
επί Τζορτζ Μπους πατρός, έπαψε να υπερασπίζεται την αξι-
ολόγηση: «Σήμερα δεν πιστεύω πια πως η αξιολόγηση ή η ε-
πιλογή σχολείου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης, όπως είχαμε ελπίσει. (…) Με άλλα λόγια, η α-
ξιολόγηση μετατράπηκε σε εφιάλτη για τα αμερικανικά σχο-
λεία. (…) Η τρέχουσα έμφαση στην αξιολόγηση έχει δημιουρ-
γήσει στα σχολεία μια τιμωρητική ατμόσφαιρα. (…) Η εκπαι-
δευτική πολιτική που ακολουθούμε αναστατώνει τις κοινό-
τητες, κατεδαφίζει σχολεία, εξαπατά τους μαθητές.(...)»

Για ποια βελτίωση της εκπαίδευσης μιλούν, όταν η διεθνής 
εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης ο-
δήγησε παντού σε κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων, 
στη λειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους ανταγωνι-
σμού και επιχειρηματικότητας; 

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες αξιο-
λόγηση και στην πλειονότητα όσων υπάρχει είναι μια γραφει-
οκρατική διαδικασία που δεν έχει βελτιώσει την εκπαίδευση 
και η οποία δέχεται πολλές επικρίσεις. Oι διευθυντές και οι 

εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται ότι οι επιθεωρήσεις και οι φόρ-
μες αξιολόγησης τούς δημιουργούν τεράστιο φόρτο εργασίας, 
η οποία δεν αμείβεται και γίνεται συχνά εις βάρος της προε-
τοιμασίας τους για το σχολείο και του παιδαγωγικού τους έρ-
γου. Κατέστρεψε το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά και ερ-
γασιακά δικαιώματα, άνοιξε το δρόμο για την είσοδο γονέων 
και δήμων σε αυτό, με ρόλο επόπτη του εκπαιδευτικού έργου. 
Η λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας, η διαφοροποί-
ηση στο ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, η μετατροπή των 
σχολείων σε οικονομικές μονάδες που θα προσπαθούν να ε-
ξασφαλίσουν το «ψωμί» τους μόνες τους (προφανώς από τους 
γονείς ή από κάποιους χορηγούς), η λεγόμενη «ελεύθερη ε-
πιλογή» του διδακτικού προσωπικού (που σημαίνει εδραίωση 
μηχανισμών ρουσφετιού), μαζί με την ενίσχυση του ρόλου της 
γονεϊκής επιλογής, της δυνατότητας δηλαδή των γονιών να ε-
πιλέξουν σχολείο, αποτελούν τη «χημεία» της αποδόμησης 
του δημόσιου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης των σχολείων με βάση τις ε-
πιδόσεις των μαθητών, είναι και η διαφοροποίηση των προ-
γραμμάτων τους. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Η.Β., ό-
που τα «καλά» σχολεία διαφοροποιούνται από το αναλυτικό 
πρόγραμμα που ισχύει σε εθνική κλίμακα (national 
curriculum), ώστε να μπορούν οι μαθητές να κάνουν τις επι-
λογές μαθημάτων.Επίσης, έχει εμφανισθεί το φαινόμενο ορι-
σμένα σχολεία να μην εγγράφουν μαθητές χαμηλής επίδοσης, 
ώστε να μην “φορτωθούν” την αποτυχία τους στις εξετάσεις. 

H επιλογή προϋποθέτει πληροφόρηση. H έκδοση εθνικών 
πινάκων (league tables) με την κατάταξη των σχολείων ανά-
λογα με την επίδοση των μαθητών τους, προκειμένου να ξέ-
ρουν οι γονείς ποια είναι τα καλά σχολεία, επέφερε την πόλω-
ση των σχολείων. Oι Benn και Chitty (1997: 51) παραθέτουν 
στοιχεία από περιοχές του Hampshire, του Newcastle, του 
Rothrman, του Oldham, του Manchester, όπου υπήρξε πόλω-
ση των σχολείων σε “καλά” και “κακά” και ανταγωνισμός των 
καλών σχολείων, με τρόπους όπου το ένα προσπαθούσε να δυ-
σφημίσει το άλλο ώστε να συγκεντρώσει περισσότερους μα-
θητές και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του! Tα καλά σχολεία 
της περιοχής του Yorkshire απέβαλαν πιο εύκολα μαθητές 
προκειμένου να κρατήσουν την καλή τους φήμη και την υψη-
λή τους θέση στους εθνικούς πίνακες επίδοσης. 

Σε καθεστώς ανταγωνισμού των σχολείων, ένα δυσλεκτικό 
παιδί, ένας ανήσυχος μαθητής, με προβλήματα συγκέντρωσης, 
με κενά και μαθησιακές δυσκολίες, είναι “κακό μαντάτο” για το 
καλό σχολείο, κηλίδα που θα κοιτάξει να την ξεφορτωθεί.

Στις ΗΠΑ κυριάρχησε η λογική της περικοπής «δευτερευό-
ντων μαθημάτων», όπως θεωρούν την αισθητική και τη φυσι-
κή αγωγή, προκειμένου να βρεθεί χρόνος για τη βελτίωση των 
επιδόσεων των μαθητών στα «προτυποποιημένα» τεστ γλωσ-
σικών μαθημάτων. 

Σε όλες τις χώρες, η αξιολόγηση συνδέεται με τη δημι-
ουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, όπου τελικά η ταξική 
προέλευση και οι οικονομικές δυνατότητες των οικογενει-
ών καθορίζουν τις επιδόσεις και τη σχολική τους πορεία. τη 
σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την επίτευ-
ξη εκπαιδευτικών στόχων. Δημοσιοποίηση των αποτελε-
σμάτων των αξιολογήσεων και σύγκριση μεταξύ των σχο-
λείων με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών «διαχείρισης 
μεγάλων δεδομένων» (big data)». 
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Η απεργία – αποχή να συνεχιστεί!

Η επιχείρηση της κυβέρνησης της ΝΔ να επιβάλει τα μέτρα για 
την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών δεν είναι και-
νούργια. Εδώ και 40 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, από το ΠΑ-

ΣΟΚ και τη ΝΔ ως το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σημαιοφόροι των νεοφιλελεύ-
θερων και αντιδραστικών σχεδίων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, για την τα-
ξική κατηγοριοποίηση, την επιβολή λουκέτων στα δημόσια σχολεία 
και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαί-
δευσης. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες το μαχόμενο εκπαιδευτικό 
κίνημα με τους μεγάλους αγώνες του έβαλε φραγμό στις προσπά-
θειες αυτές, ανέκοψε τις κυβερνητικές επιθέσεις, υπερασπίζο-
ντας με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο και το δικαί-
ωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά του λαού μας.

Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας και πάνω στο έδαφος της 
πανδημίας, εξαπόλυσε μια ανελέητη επίθεση, προσπαθώντας να ε-
πιβάλει δια της πυγμής την αξιολόγηση, πρώτα των σχολείων και έ-
πειτα των εκπαιδευτικών. Και πάλι όμως συναντά την ισχυρή και 
μαζική αντίσταση του εκπαιδευτικού κινήματος, των 160.000 δα-
σκάλων και καθηγητών, που αμφισβητούν και απορρίπτουν συνο-
λικά την αντιεκπαιδευτική πολιτική! Απέναντι στους ψηφισμένους 
νόμους της κυβέρνησης για την αξιολόγηση ορθώνεται ένα ισχυρό 
τείχος αντίστασης, που εδώ και μήνες εμποδίζει τις κυβερνητικές 
εντολές για αξιολόγηση των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί των δύο 
βαθμίδων συσπειρωμένοι στα σωματεία τους (ΣΕΠΕ – ΕΛΜΕ) συμ-
μετέχουν μαζικά, σχεδόν καθολικά, στην απεργία – αποχή που κή-
ρυξαν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.

Μπροστά στη μαζική αντίσταση του εκπαιδευτικού κινήματος, 
που έχει ανακόψει προς ώρας την εφαρμογή της αξιολόγησης, η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί για μια ακόμα φορά τα γνώριμα όπλα της, 
τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία και την καταστολή, εκτοξεύοντας 
απειλές για στέρηση μισθού και πειθαρχικές διώξεις. Η φιλοκυ-
βερνητική παράταξη της ΔΑΚΕ σε ρόλο «προθύμου» συνδράμει στο 
έργο του εκφοβισμού, διακινώντας ανακοινώσεις που αναπαράγουν 
τις κυβερνητικές απειλές. Η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΙΝΑΛ/
ΠΑΣΟΚ, ενημερώνει με «αντικειμενικότητα» τον κλάδο για τις «εν-
δεχόμενες κυρώσεις». Οι απειλές όμως και η τρομοκρατία δεν βρί-
σκουν έδαφος και δεν μπορούν να ανακόψουν την αγωνιστική κι-
νητοποίηση των εκπαιδευτικών. Όχι μόνο δεν κάμπτεται το εκπαι-
δευτικό κίνημα, αλλά αντίθετα το πλατύ και αγωνιστικό ρεύμα της 
απεργίας – αποχής ισχυροποιείται.

Με την προσφυγή της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ στα δικαστήρια την Πέ-
μπτη 30/9 και την κήρυξη της απεργίας – αποχής ως παράνομης, 
η κυβέρνηση κλιμακώνει την καταστολή ενάντια στο εκπαιδευτικό 
κίνημα, εφαρμόζοντας τον αντεργατικό – αντισυνδικαλιστικό νόμο 
«Χατζηδάκη» ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, επιχειρεί να 
βάλει στο γύψο τα συνδικαλιστικά – δημοκρατικά δικαιώματα. Ο 
αυταρχισμός και η καταστολή δεν σταματούν εκεί, αφού την επο-
μένη της κατάπτυστης δικαστικής απόφασης στο πανεκπαιδευτι-

κό συλλαλητήριο της Παρασκευής 1/10 οι εκπαιδευτικοί ήρθαν α-
ντιμέτωποι με την απρόκλητη αστυνομική βία και καταστολή, με 
ξυλοδαρμούς, χημικά και ρήψη νερού! 

Η κυβέρνηση της ΝΔ χτυπά τώρα το μαχόμενο εκπαιδευτικό 
κίνημα, τα εκπαιδευτικά σωματεία και τη συνδικαλιστική τους 
δράση για να στείλει μήνυμα ότι το δόγμα «νόμος και τάξη», η 
πολιτική της περιστολής των συνδικαλιστικών – δημοκρατικών 
δικαιωμάτων θα επιβληθούν με την πυγμή, γιατί θέλει να εντα-
φιάσει οριστικά το δικαίωμα στη διαδήλωση και την απεργία. Αυ-
τή η πολιτική πρέπει να καταγγελθεί απερίφραστα. Η περιφρούρη-
ση της συνδικαλιστικής δράσης και του δικαιώματος στη διαδήλω-
ση και την απεργία πρέπει τώρα να γίνει υπόθεση όλου του εργα-
τικού κινήματος.

Μετά το τελευταίο κυβερνητικό χτύπημα στην απεργία – αποχή, 
ο αγώνας, βρίσκεται σε νέα φάση. Παρά την καταστολή και το νέο 
κύμα κυβερνητικής τρομοκρατίας με απειλητικές εγκυκλίους, οι 
εκπαιδευτικοί μπαίνουν μαζικά και με συντριπτικά ποσοστά στην 
απεργία – αποχή δείχνουν την αγωνιστική τους διάθεση να αντιστα-
θούν στην τρομοκρατία και την καταστολή, να φτάσουν ως το τέλος 
τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση. Η απεργία – αποχή, που κήρυ-
ξαν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες μέσα από τις συλλογικές και 
δημοκρατικές τους διαδικασίες και με συντριπτικά ποσοστά, 
πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, παρά την κυβερνητική 
απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης.

Οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ για μια 
ακόμα φορά δείχνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δύναμη του 
μαζικού αγώνα. Αρνούνται να πάρουν καθαρή και ανοιχτή θέση για 
τη συνέχιση της απεργίας – αποχής παρά και ενάντια στις αποφά-
σεις των δικαστηρίων. Αντίθετα, με την πολιτική τους, επιχειρούν 
να σύρουν τις Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ – ΔΟΕ και πολύ περισσότερο να 
εγκλωβίσουν το μαζικό αγώνα των εκπαιδευτικών σε μια δικαστι-
κή διαμάχη, καταφεύγοντας στο Εφετείο, για να «προσβάλουν» την 
αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται τώρα τη «νομιμότητα» των 
αγώνων, λέγοντας δειλά πως «η απεργία – αποχή συνεχίζεται». 
Χρησιμοποιούν όμως την ίδια «νομιμότητα» ως άλλοθι ώστε στον 
κατάλληλο χρόνο και όταν η κυβέρνηση θα προχωρήσει στο επό-
μενο χτύπημα, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, να κηρύξουν το κλεί-
σιμο του αγώνα και να «αδειάσουν» έναν αγωνιζόμενο κλάδο, ό-
πως ακριβώς έκαναν και το 2013, όταν ο κλάδος βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με την επιστράτευση. Άλλωστε, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δη-
μαγωγούν ενάντια στην «αξιολόγηση της Κεραμέως», αφού η πραγ-
ματική και εκφρασμένη θέση τους είναι υπέρ της αξιολόγησης σαν 
κι αυτή που επέβαλε ο Γαβρόγλου πριν από λίγα χρόνια.

Πανομοιότυπη στάση κρατά η παράταξη του ΠΑΜΕ, δείγμα του 
λεγκαλισμού που τους διακατέχει. Όπως ρητά και ανερυθρίαστα 
γράφουν στις ανακοινώσεις τους «μέχρι να τελεσιδικήσει η από-

Όχι στην ποινικοποίηση του αγώνα των εκπαιδευτικών!
Κάτω η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης!

Εκπαιδευτικός Όμιλος
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Όλοι στον αγώνα και την απεργία – αποχή!
Υπερασπίζουμε το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο, τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα!

φαση, η απεργία-αποχή είναι σε ισχύ», βάζοντας έτσι ημερομηνία 
λήξης στον αγώνα των εκπαιδευτικών. Σε καμία από τις τελευταί-
ες ανακοινώσεις του το ΠΑΜΕ δεν καλεί σε συνέχιση του αγώνα ε-
νάντια στην προσπάθεια ποινικοποίησής του, παρά κρύβεται πίσω 
από τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Πίσω από τις τυμπανοκρου-
σίες και τη φθηνή ταξική λογοκοπία, το ΠΑΜΕ για μια ακόμα φορά 
κρύβει την προδιαγεγραμμένη υποταγή και συνθηκολόγηση απέ-
ναντι στην κυβερνητική πολιτική. Αντί της συνέχισης του απεργια-
κού αγώνα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ είχαν την καινοφανή ιδέα να 
προτείνουν να στηθούν κάλπες και να γίνουν μυστικές ψηφοφορί-
ες σε όλες τις ΓΣ των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών σωματείων, 
ώστε «να πάρει ο κάθε συνάδελφος την ευθύνη της απεργίας – α-
ποχής»! Γιατί κάνουν τώρα μια τέτοια πρόταση; Δεν τους αρκούσε 
το 92,3% της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ που α-
ποφάσισε στις 25/9 τη συνέχιση της απεργίας – αποχής; Δεν απο-
τελεί έμπρακτο δείγμα γραφής η ατομική και συλλογική δήλωση 
συμμετοχής στην απεργία – αποχή που υπέγραψαν δεκάδες χιλιά-
δες εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία της χώρας δύο φορές; Για να 
συγκαλύψει τη συνθηκολόγα γραμμή του το ΠΑΜΕ επιχειρεί να ρί-
ξει την ευθύνη στον κλάδο. Μάλιστα η γραμμή του είναι διπλά υπο-
νομευτική, γιατί η πρότασή του συνιστά έμπρακτη αποδοχή και ε-
νεργοποίηση του αντεργατικού – αντισυνδικαλιστικού νόμου «Χα-
τζηδάκη», σε μια περίοδο που ο αγώνας των εκπαιδευτικών βρί-
σκεται αντιμέτωπος με την εφαρμογή του!

Ο αγώνας του εκπαιδευτικού κινήματος ενάντια στην αξιολόγη-
ση και όλη την αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν θα κριθεί στα δικα-
στήρια. Θα κριθεί στον ανυποχώρητο δρόμο του μαζικού πανεκ-
παιδευτικού αγώνα, με όπλο τη διαδήλωση και την απεργία. Ε-
παναλαμβάνουμε, ο αγώνας των εκπαιδευτικών και η προκηρυγ-
μένη απεργία – αποχή πρέπει να συνεχιστεί αταλάντευτα και α-
νυποχώρητα! Τα εκπαιδευτικά σωματεία και οι Ομοσπονδίες να 
καταγγείλουν ανοιχτά την κυβερνητική καταστολή και την ποινικο-
ποίηση του αγώνα. Αντλώντας δύναμη και έχοντας εμπιστοσύνη 
στην εκφρασμένη αγωνιστική διάθεση του κλάδου, να καλέσουν α-
ποφασιστικά σε συνέχιση της κινητοποίησης με ακόμα μεγαλύτε-
ρη μαζικότητα. Πρέπει τα πρωτοβάθμια σωματεία να προχωρήσουν 
σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για να περιφρουρήσουν με κάθε 
τρόπο την απεργία – αποχή και τη συνδικαλιστική δράση. Η 24ωρη 
απεργία ΟΛΜΕ – ΔΟΕ πρέπει να αποτελέσει βήμα καταγγελίας, 
κλιμάκωσης και μαζικοποίησης του αγώνα ενάντια στην αντιεκ-
παιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια στην καταστολή 
και τη χειραγώγηση των αγώνων!

– Κάτω η πολιτική της καταστολής και της τρομοκρατίας! Οι α-
γώνες μας δεν ποινικοποιούνται!

– Δεν θα εφαρμοστούν τα κυβερνητικά σχέδια για την αξιολό-
γηση σχολείων και εκπαιδευτικών!

– Να ανατραπεί όλη η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρ-
νησης!

Οκτώβριος 2021

Η Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση εκπαιδευτικών 
ΔΕ ν. Ιωαννίνων, πιστή στις αρχές και τις διακηρύξεις 
της, δεν αποδέχεται το διορισμό μελών της στο ΔΣ 
της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων γατί :

• Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στη διοίκηση 
του σωματείου εκλέγονται από τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσες μέσα από εκλογές. Κανένα δικαστήριο δεν νομιμοποιείται 
πολιτικά να διορίσει εκπροσώπους. Η πρακτική διορισμού διοικήσε-
ων σωματείων χρησιμοποιήθηκε (φυσικά) κατά κόρον από τη χούντα!

• Η θητεία του ΔΣ της ΕΛΜΕ έληξε το Μάιο του 2021. Δεχθήκα-
με την ολιγόμηνη παράταση της θητείας -είχε δοθεί το Μάιο από το 
υπουργείο- επειδή πάλι το ίδιο το υπουργείο είχε απαγορεύσει τις 
εκλογικές διαδικασίες. Από το Σεπτέμβρη, όμως, η απαγόρευση 
των εκλογών δεν υφίσταται και για το λόγο αυτό καταθέσαμε αί-
τημα για άμεση προκήρυξη εκλογών, αίτημα που απορρίφθηκε 
από την πλειοψηφία ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ.

• Η ΕΛΜΕ μας έχει ήδη πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις 
και σαφώς ήταν σε θέση να οργανώσει και την εκλογοαπολογιστι-
κή Γενική Συνέλευση.

• Οι 55 από τις 80 ΕΛΜΕ της χώρας –πολλές μάλιστα πολυπλη-
θέστερες από την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων– έχουν ήδη πραγματοποιή-
σει εκλογές.

• Η μετάθεση των εκλογών για το 2022, εκτός από το γεγονός ότι ο-
δηγεί πρώτη φορά την ΕΛΜΕ σε δοτή διοίκηση, θέτει συνολικά σε κίν-
δυνο το σωματείο, καθώς από την 1/1/2022 επιβάλλεται από το νόμο 
Χατζηδάκη, παράλληλα με τη δια ζώσης, και η ηλεκτρονική κάλπη, γε-
γονός που έχει απορρίψει και σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα και 

το 95% των εκπαιδευτικών στις τελευταίες εκλογές των αιρετών.
• Οι ίδιες οι παρατάξεις που αρνούνται τις εκλογές στην ΕΛΜΕ 

έχουν ήδη προχωρήσει σε εκλογικές διαδικασίες στους πολιτικούς 
τους φορείς με πολύ περισσότερα μέλη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η εκπρόσωπος της παράταξης στο 
ΔΣ αρνήθηκε σήμερα 27/12/2021 να αποδεχθεί το διορισμό της 
από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στη θέση του μέλους του ΔΣ. Αν 
παρά τη δήλωσή της το δικαστήριο προχωρήσει στο διορισμό θα 
ακολουθήσει δήλωση παραίτησης.
Συνάδελφε, συναδέλφισσα,

μπορεί η ΔΑΚΕ και οι ΣΥΝΕΚ να ελπίζουν ότι με τον καιρό θα ξε-
χαστεί η προδοτική τους στάση, το ξεπούλημα των αγώνων όλων μας 
στο θέμα της αξιολόγησης, μπορεί να πιστεύουν ότι ο θυμός και η 
αγανάκτηση θα καταλαγιάσουν, να ελπίζουν ότι θα απαλλαγούν α-
πό τους εκπροσώπους της ΕΑΠ που συνεχώς καταγγέλλουν και ε-
μποδίζουν τη συνδιαλλαγή τους με τη διοίκηση, μπορεί να φοβού-
νται μην χάσουν τις καρέκλες τους στο ΔΣ και για αυτό να μην θέ-
λουν τις εκλογές και να επιλέγουν το διορισμό τους, όμως πολιτικά 
και ηθικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αρνούνται τις εκλογές! 
Κι αν για τη ΔΑΚΕ μια τέτοια στάση δεν ήταν απλά αναμενόμενη αλ-
λά και απόλυτα σύμφωνη με τα πιστεύω της, η στάση των ΣΥΝΕΚ που 
αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές δυνάμεις είναι αποκαλυπτι-
κή του τρόπου που πραγματικά αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία. 

Διαβεβαιώνουμε, τέλος, ότι η μη αποδοχή του διορισμού μας δε 
σημαίνει απουσία μας από τις διαδικασίες του δοτού ΔΣ. Θα βρι-
σκόμαστε εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή, προκειμένου να ενη-
μερώνουμε τους συναδέλφους/ισσες για όσα αποφασίζονται.

Δήλωση μη αποδοχής δοτής θέσης στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Ό
λους αυτούς τους μήνες ο κλάδος μας δίνει με πρωτοφανή 
μαζικότητα και συμμετοχή μια σπουδαία μάχη ενάντια στην 
αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Με τα συντριπτι-

κά ποσοστά συμμετοχής στην απεργία – αποχή, τόσο την περα-
σμένη άνοιξη όσο και τώρα, παρά το κλίμα της τρομοκρατίας, τους 
εκβιασμούς και τις απειλές, με τον αγώνα του ακύρωσε στην πρά-
ξη την εφαρμογή της αξιολόγησης, απέρριψε την αντιεκπαιδευ-
τική πολιτική στο σύνολό της. Η Δευτέρα 11/10 και η 24ωρη α-
περγία αποτέλεσε μια ημέρα – ορόσημο για το σύνολο του εκπαι-
δευτικού κινήματος. Η μεγαλειώδης συμμετοχή του κλάδου στην 
απεργία και σε όλα τα συλλαλητήρια επιβεβαιώνει ότι ο αγώνας 
πρέπει να συνεχιστεί.

Πάνω στο έδαφος της κλιμακούμενης κυβερνητικής καταστο-
λής, τα δικαστήρια και την απόπειρα του ΥΠΑΙΘ να ποινικοποιή-
σει τη συνδικαλιστική δράση, η ηγεσία των ΣΥΝΕΚ που μέχρι χθες 
εμφανίζονταν ως υπερασπιστής της απεργίας – αποχής, υπανα-
χωρεί τώρα και υποστηρίζει το σταμάτημά της, με το επιχείρημα 
ότι «κρίθηκε παράνομη» από τα δικαστήρια, που δικάζουν με 
γνώμονα το δίκιο των κυρίαρχων. Αναμασώντας τα επιχειρήματα 
της «υπεύθυνης στάσης», του στυλ θα σας «ταράξουμε στην νο-
μιμότητα» που δίδαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, πίσω από αοριστολογίες και 
«πύθιους χρησμούς» για δήθεν «ακύρωση της αξιολόγησης στην 
πράξη συλλογικά και συντεταγμένα με πρόσφορους τρόπους που 
θα προταθούν στην Ομοσπονδία», κρύβουν την άτακτη φυγή τους.

Η στάση τους αποτελεί πολιτική δήλωση απόσυρσης από την 
μορφή της απεργίας – αποχής και αναζητούν συνοδοιπόρους 
στους «άσπονδους» φίλους τους την παράταξη της ΔΑΚΕ. Ανα-
παράγοντας την ίδια ρητορική του φόβου, των κυρώσεων και των 
απολύσεων, η παράταξη των ΣΥΝΕΚ δικαιώνει όσα χυδαιολογή-
ματα διακήρυσσε η ΔΑΚΕ προ ημερών για να υπονομεύσει την α-
περγία – αποχή. Κατρακυλούν σε έναν ατελείωτο κατήφορο υπο-
ταγής και άνευ όρων συνθηκολόγησης με την κυβερνητική πολι-
τική. Σε αυτή την προσπάθεια συνεπικουρεί και η παράταξη της 
ΠΕΚ, η οποία ως άλλη «υπεύθυνη δύναμη», εδώ και καιρό έχει 
ταχθεί ενάντια στην απεργία – αποχή και επιδίδεται σε «αντικει-
μενικές ενημερώσεις» για τις ποινές και τα πειθαρχικά που προ-
βλέπονται.

Έτσι φτάσαμε στο απαράδεκτο σημείο, οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ 
– ΔΑΚΕ – ΠΕΚ να επιβάλουν στην ΟΛΜΕ την άθλια ανακοίνωση 
(13/10/2021) που ενημέρωνε για τα πρόστιμα και τις ποινές που 
επέβαλε τάχα η δικαστική απόφαση του Εφετείου, αφήνοντας να 
εννοηθεί πως όλα αυτά επικρέμανται ως δαμόκλειος σπάθη πά-
νω από τα κεφάλια των εκπαιδευτικών που απεργούν – απέχουν! 
Με τη στάση τους αυτή προσφέρουν τις πιο πολύτιμες υπηρεσί-
ες στην κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ, σε μια περίοδο μάλιστα που ο 
αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη, οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
πείθονται για τη συνέχιση της απεργίας – αποχής, αντιπαλεύουν 
μαζικά το φόβο και την τρομοκρατία. Προσφέρουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες στην κυβέρνηση, υπονομεύοντας τόσο την απεργία – α-
ποχή, όσο και την αναγκαιότητα ο αγώνας να συνεχιστεί και να 
κλιμακωθεί ενάντια σε όλη την αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη 
σημασία και αυτής της απόφασης του Εφετείου: Η απεργία κη-
ρύχθηκε «παράνομη» –νομικός χαρακτηρισμός που αφορά το τυ-
πικό μέρος της διαδικασίας κήρυξής της– και όχι «καταχρηστι-
κή», που σημαίνει ότι το δικαστήριο δεν μπήκε στη διαδικασία να 
κρίνει το περιεχόμενό της και το δίκαιο ή όχι των αιτημάτων της. 
Γενικότερα δε, σύμφωνα με το τερατούργημα Χατζηδάκη, «παρά-
νομη» θα θεωρείται από δω και μπρος κάθε συνδικαλιστική ή α-
περγιακή διεκδίκηση στο βαθμό που αφορά ψηφισμένο νόμο. Ο 
αυταρχισμός και η παραβίαση κάθε έννοιας εργασιακού και συλ-
λογικού δικαιώματος στο μεγαλείο του! Η νομιμότητα, όμως, κά-
θε συλλογικής δράσης και αγωνιστικής κινητοποίησης έχει πιο 
αντικειμενικό τρόπο να προσδιοριστεί από το «δίκαιο της πυγ-
μής». Η συλλογικότητα, η μαζική συμμετοχή, η καθολική σχεδόν 
αντίσταση του κλάδου είναι τα όπλα που δικαιώνουν τον αγώνα 
μας και μπορούν να μας προστατέψουν από κάθε ποινή, αλλά και 
από το «φόβο της ποινής», στον οποίο στηρίζεται και το Υπουρ-
γείο, αλλά και όσες δυνάμεις ετοιμάζονται να υποστείλουν τη ση-
μαία του αγώνα! Η μαζικότητα και η αποφασιστικότητα μπορούν 
να μας εγγυηθούν και τη νίκη!

Σε μια εποχή που αποδεικνύεται ότι κυβέρνηση και άρχουσα 
τάξη προετοιμάζουν έναν νέο κοινωνικό πόλεμο, που η άγρια πο-
λιτική τους επελαύνει και εγκυμονούνται μάχες απίστευτης έντα-
σης, που ο ν. «Χατζηδάκη» θα γίνεται το μόνιμο εμπόδιο στη δρά-
ση των συνδικάτων, που η νομιμότητα και το δίκιο των αιτημάτων 
θα βγαίνουν παράνομα, από την εξουσία και τους νόμους της, οι 
ΣΥΝΕΚ υπαγορεύουν τώρα στο σ/κ, σημαδεύοντας όμως και το 
μέλλον, να διαγράψει τις λέξεις αντίσταση και πάλη ενάντια 
στους νόμους που βγάζουν παράνομες τις διεκδικήσεις μας. Ξε-
χνάνε ότι οι αγώνες που νικούν είναι εκείνοι που δεν παζαρεύουν 
ούτε χρησιμοποιούν το φόβο ως άλλοθι για υποταγή. Η ιστορία 
του σ/κ διδάσκει πως η ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη 
κερδήθηκε μέσα από ανυποχώρητους αγώνες και όχι από την 
οδό της κάλπης κάθε 4 χρόνια.

Αυτόν τον προσανατολισμό καλούμε όλους να πρεσβεύσουν σε 
αυτή την κρίσιμη καμπή. Να σταθούν στο ύψος των αναγκών του 
αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου, της 
μόρφωσης για όλα τα παιδιά του λαού. Όλοι θα κριθούν για τη 
στάση τους την κρίσιμη στιγμή.

Ο λόγος πέφτει στο κυρίαρχο όργανο των εκπαιδευτικών και 
των σωματείων τους, στις Γενικές Συνελεύσεις. Έχοντας εμπιστο-
σύνη στην ανεξάντλητη δύναμη του μαζικού μας αγώνα, με την 
πεποίθηση πως μόνο το ισχυρό και ενιαίο πανεκπαιδευτικό κί-
νημα μπορεί να βάλει φραγμό στην αντιεκπαιδευτική πολιτική, 
καλούμε όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν τη γραμμή 
του συμβιβασμού και τις ηττοπάθειας! Να στηρίξουν αποφασι-
στικά τη συνέχιση της απεργίας – αποχής, την κλιμάκωση του 
αγώνα με νέες απεργίες τις επόμενες ημέρες!

Συνεχίζουμε αποφασιστικά – οργανωμένα – μαζικά! Όλοι 
στις Γενικές Συνελεύσεις!

14 Οκτωβρίου 2021

Η Απεργία – Αποχή πρέπει να συνεχιστεί!
Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις! Ο αγώνας να κλιμακωθεί!

Αγω
νιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώ

σεις Κινήσεις ΔΕ
Κόντρα στην υπονόμευση του αγώνα!
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 Αγωνιστική Παρέμβαση καθηγητών Περιστερίου

Με νέα απειλητικά έγγραφα το ΥΠΑΙΘ  
επιχειρεί να τρομοκρατήσει σωματεία 

και εκπαιδευτικούς!

Η έννοια αριθμός είναι μια “επινόηση” κάποιου σοφού, μόνο αν τη δούμε ξεκομμένη απ’ την κοινωνία και 
την εξέλιξή της. Αλλά για να μπορέσει ο σοφός να μετρήσει χρειάστηκε μια ικανότητα αφαίρεσης απ’ όλες 
τις άλλες ιδιότητες των πραγμάτων, και συγκράτησης μόνο του ποσοτικού στοιχείου τους.

Αυτή την ικανότητα την απέκτησε η ανθρωπότητα μέσα σε μια μακριά σειρά χιλιετιών δράσης και αντίδρα-
σης με τη φύση, εμπειρίας. Αν το δούμε έτσι, τότε η έννοια αριθμός προβάλλει σαν αφομοίωση και άντλη-
ση της λογικής της φύσης, με την πράξη του ανθρώπου.

Φρίντριχ Ένγκελς

Με νέο έγγραφό του ο Κόπτσης, 
γνωστός εκφραστής της διάλυ-

σης του δημόσιου σχολείου, των συγ-
χωνεύσεων, των υποχρεωτικών υπε-
ρωριών, των μετακινήσεων, των θρα-
σύτατων δηλώσεων, [«δεν υπάρχουν 
κενά στα δημόσια σχολεία» και «ό-
που υπάρχουν οφείλονται στις άδειες 
που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί», 
κλπ) «ξαναχτύπησε». Ζητάει τα πρα-
κτικά συνεδρίασης του συλλόγου δι-
δασκόντων των σχολείων που δε 
συμμετείχαν στην αξιολόγηση, απαι-
τώντας από τους διευθυντές/θύντρι-
ες να εξηγήσουν εγγράφως τους λό-
γους για τους οποίους δεν το έκαναν. 

Άραγε ποια εναγώνια ανάγκη κινη-
τοποίησε το ΥΠΑΙΘ, αφού η πολιτική 
ηγεσία προσπαθεί νυχθημερόν να 
μας πείσει πως η αξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας προχωρά κανονι-
κά τώρα, που «ξεμπέρδεψαν» με τις 
«συνδικαλιστικές ηγεσίες»; 

Είναι φανερό πως τα αντιεκπαιδευ-
τικά τους σχέδια δεν προχωρούν α-
νεμπόδιστα! Το έγγραφο αυτό απο-
δεικνύει το φόβο τους γιατί διαπι-
στώνουν ότι η αντίσταση και η ανυπα-
κοή στην αξιολόγηση είναι εδώ! Η α-
περγία – αποχή αποτελεί ένα υπαρκτό 
ρεύμα που συνεχώς διευρύνεται (απο-
φάσεις ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ που επιμένουν 
αγωνιστικά). Αντιλαμβάνονται ότι ένας 

βασικός κρίκος της αντιεκπαιδευτικής 
πολιτικής τους έχει δεχθεί σοβαρό 
πλήγμα στη συνείδηση του εκπαιδευ-
τικού και της κοινωνίας.

Γι’ αυτό επιχειρούν ξανά να τρομο-
κρατήσουν τους εκπαιδευτικούς και 
τους Σ/Δ. Μετά την ποινικοποίηση 
των αγώνων και των συλλογικών α-
ποφάσεων, θέλουν να αναγκάσουν σε 
συμμόρφωση και υποταγή τα πρωτο-
βάθμια εκπαιδευτικά σωματεία, κα-
θώς και τους Σ/Δ και τους εκπαιδευ-
τικούς που ακόμη και τώρα αρνού-
νται πεισματικά να βάλουν την υπο-
γραφή τους σε μια πολιτική που ισο-
δυναμεί με την καταστροφή του Δη-
μόσιου Σχολείου [χρησιμοποιώντας 
ως όχημα και τις κυλιόμενες στά-
σεις εργασίας που πολλές ΕΛΜΕ έ-
χουν κηρύξει μέχρι και 12/1/2022, 
μεταξύ των οποίων και η δική μας, 
η ΕΛΜΕ Περιστερίου].

Το απειλητικό έγγραφο Κόπτση δεν 
μας φοβίζει, μας εξοργίζει! Ο αγώ-
νας μας ενάντια στην πολιτική αυτή 
είναι μονόδρομος! Δεν είναι παρά-
νομοι οι αγώνες και οι απεργίες 
μας. Παράνομο είναι το υπουργείο 
και οι απειλές του! Ο Κόπτσης πιθα-
νότατα εμπνεύστηκε από τους προ-
κατόχους του, που ζητούσαν «διευ-
θύνσεις και ονόματα» όσων εκπαι-
δευτικών δεν βαθμολόγησαν πέρσι 

την εποχή της τηλεκπαίδευσης και 
μας απειλούσαν με πειθαρχικά, ή α-
πό το Χρυσοχοΐδη που με χουντονό-
μους επεδίωξε την κατάργηση των 
συναθροίσεων, ή από την εποχή της 
επιστράτευσης των καθηγητών το 
2013. Δε διδάχθηκε τίποτα από την 
ιστορία! Η μαζικότητα του εκπαιδευ-
τικού κινήματος και τα σωματεία μας 
θα γίνουν και πάλι ασπίδες στις επι-
διώξεις τους. Η αντιεκπαιδευτική 
τους πολιτική δεν θα περάσει!

Απαιτούμε να αποσυρθεί αμέσως 
το έγγραφο Κόπτση! Καλούμε όλες 
τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να πάρουν 
θέση! Να υπερασπίσουν και να στη-
ρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις, κά-
θε σωματείο, Σ/Δ, διευθυντές/ντρι-
ες, συντονιστές ή μέλη ομάδων. Η 
ΟΛΜΕ να παρέχει οικονομική, συν-
δικαλιστική, νομική συμπαράσταση 
σε όλους τους συνάδελφους/ισσες 
και τους Σ/Δ που αντιστέκονται με ο-
ποιοδήποτε τρόπο στην επιβολή της 
αξιολόγησης και να αποφασίσει νέ-
ες ΓΣ και ΓΣ προέδρων, ώστε να ε-
παναπροκηρυχτεί Απεργία –Αποχή, 
αμέσως μετά τις διακοπές.

Επίσης, καλούμε την ΟΛΜΕ να κη-
ρύξει πανελλαδική στάση εργασίας 
την Τετάρτη 12/1/2022 και μαζική 
παράσταση στο ΥΠΑΙΘ και στις ΔΙΔΕ. 

Δεκέμβριος 2021
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Αγω
νιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώ

σεις Κινήσεις ΔΕ

Το Σάββατο 16/10, ενώ τα βλέμματα και οι αγωνίες των χι-
λιάδων εκπαιδευτικών ήταν στραμμένα στη Γενική Συνέ-
λευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, παίχτηκε η τελική πρά-

ξη της υπονόμευσης και του ξεπουλήματος της απεργίας – α-
ποχής του μεγαλειώδους αγώνα που έδωσε ο κλάδος με μαζι-
κότητα ενάντια στην αξιολόγηση και την αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική της κυβέρνησης.

Με πολιτική απόφαση των συνδικαλιστικών δυνάμεων των 
ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, που υπαγορεύτηκε ευθέως από τους πο-
λιτικούς τους φορείς, την κυβέρνηση της ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, έκλεισε βάναυσα η απεργία – αποχή, παρά την 
εκφρασμένη βούληση του κλάδου, όπως αποτυπώθηκε στη Γε-
νική Συνέλευση των Προέδρων, αφήνοντας μετέωρους δεκάδες 
χιλιάδες εκπαιδευτικούς και το μεγαλειώδη αγώνα ενάντια στην 
αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή έρ-
χεται μάλιστα μόλις λίγες ημέρες μετά την 24ωρη απεργία στις 11 
Οκτωβρίου στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100.000 δάσκα-
λοι και καθηγητές, πλημμυρίζοντας τους δρόμους της Αθήνας, 
της Θεσσαλονίκης και όλων των πόλεων. Οι δυνάμεις αυτές, α-
φού διαπίστωσαν πως η αναπαραγωγή της κυβερνητικής επιχεί-
ρησης φόβου και τρόμου, οι απειλές για πειθαρχικά, διώξεις, α-
πολύσεις κλπ δεν βρήκαν έδαφος μέσα στο μαχόμενο εκπαιδευ-
τικό κίνημα, ανέλαβαν το βρώμικο έργο να ξεπουλήσουν ανοιχτά 
την απεργία – αποχή, υποδεικνύοντας θρασύτατα σε εκπροσώ-
πους συγκεκριμένων ΕΛΜΕ να την καταψηφίσουν, παρά την α-
ντίθετη απόφαση των σωματείων τους, όπως μάλιστα καταγρά-
φηκε και στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων.

Δεν αποτελεί έκπληξη για τον κλάδο η πολιτική στάση της 
φιλοκυβερνητικής ΔΑΚΕ, η οποία όλο αυτό το διάστημα βρέθη-
κε απέναντι στην απεργία – αποχή, επαναλαμβάνοντας μονότονα 
τόσο την υποστήριξή της στην κυβερνητική πολιτική και την α-
ξιολόγηση, όσο και τα τρομοκρατικά σενάρια για πειθαρχικά και 
απολύσεις. Ούτε βέβαια είναι έκπληξη η 
στάση της ΠΕΚ που είχε ταυτόσημη πολι-
τική τοποθέτηση, επενδυμένη με πιο ήπιο 
προφίλ. Είναι όμως εξοργιστική και προ-
κλητική η στάση των ΣΥΝΕΚ, που μέχρι 
χθες μιλούσαν –τάχα– στο όνομα της αγω-
νιστικής ενότητας του κλάδου και του «α-
νένδοτου αγώνα» για να μην εφαρμοστεί 
η αξιολόγηση. Και τώρα μπροστά στα δύ-
σκολα ως άλλοι «Εφιάλτες», υπονόμευ-
σαν την απεργία – αποχή, την συκοφάντη-
σαν, εξαπέλυσαν τρομοκρατία πανομοιό-
τυπη με αυτήν της ΔΑΚΕ και στο τέλος την 
ξεπούλησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
δεκάδων προέδρων και εκπροσώπων ΕΛ-
ΜΕ στη Γενική Συνέλευση της 16ης Οκτώ-
βρη και ολόκληρου του εκπαιδευτικού κι-
νήματος. Για μια ακόμα φορά η παράταξη 
των ΣΥΝΕΚ ξέπλυνε την κυβερνητική πο-

λιτική, βγάζοντάς την από το αδιέξοδο. Δικαίωσαν τόσο την προ-
σφυγή του ΥΠΑΙΘ στα δικαστήρια, όσο και την ποινικοποίηση της 
συνδικαλιστικής δράσης που επιχειρεί η κυβέρνηση, βάζοντας 
στο στόχαστρο τώρα το εκπαιδευτικό κίνημα.

Καθόλου τυχαία, η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως το Μάη 
του 2013. Οι «όροι και οι προϋποθέσεις» εκείνης της περιόδου 
μετατράπηκαν τώρα σε «νομιμότητα και απολύσεις» από τους 
κήρυκες του τρόμου, τις παρατάξεις των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ 
και τους εκπροσώπους τους. Έγιναν το όχημα για να ξεπουληθεί 
βίαια ένας μεγαλειώδης αγώνας πολλών δεκάδων χιλιάδων εκ-
παιδευτικών, που ξεπέρασε τα όρια μιας ανέξοδης διαμαρτυρί-
ας όπως θα εύχονταν οι ΣΥΝΕΚ, που αμφισβήτησε την κυβερνη-
τική καταστολή και την τρομοκρατία που αναπαρήγαγαν τα (φι-
λο)κυβερνητικά φερέφωνα. Τώρα, έπειτα από το κολοσσιαίο ξε-
πούλημα οι δυνάμεις αυτές ετοιμάζονται να στοιχίσουν τους δε-
κάδες χιλιάδες συναδέλφους σε ομάδες εργασίας, να προτείνουν 
στους Σ/Δ να υιοθετήσουν έτοιμες φόρμες και κείμενα αποτίμη-
σης «φασόν», σκορπώντας μια νέα αυταπάτη πως έτσι θα απο-
νομιμοποιήσουν τάχα την αξιολόγηση.

Το μαζικό ρεύμα της απεργίας – αποχής ενάντια στην αξι-
ολόγηση, η μεγαλειώδης απεργία των 100.000 εκπαιδευτικών 
στις 11/10, το πανεκπαιδευτικό ποτάμι που αμφισβητεί την α-
ντιεκπαιδευτική πολιτική, φωτίζουν το δρόμο που πρέπει να 
διαβούμε. Οι προσπάθειες των επικυρίαρχων (ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ) και των συνδικαλιστικών τους παρατρεχάμενων 
(ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ) να φιμώσουν το εκπαιδευτικό κίνημα 
και να επιβάλουν γενικό σιωπητήριο, θα πέσουν στο κενό. Δεν 
υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα! Οι δεκάδες ΕΛΜΕ και 
ΣΕΠΕ που, παρά την υπονόμευση και το ξεπούλημα, επιμέ-
νουν να υπερασπίζουν την απεργία – αποχή, αποτελούν μια 
πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Αυτό το αγωνιστικό μέτωπο 
των πρωτοβάθμιων σωματείων πρέπει να διευρυνθεί, σε α-

ντιπαράθεση με τις δυνάμεις της υποτα-
γής και της συνθηκολόγησης. 

– Να πραγματοποιηθούν τώρα έ-
κτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε όλες 
τις ΕΛΜΕ, αποφασίζοντας τη συνέχιση 
της απεργίας – αποχής!

– Να πραγματοποιηθεί αμέσως νέα 
Γενική Συνέλευση των Προέδρων το αρ-
γότερο ως το Σάββατο 23 Οκτώβρη!

– Να συντονίσουν τη δράση τους οι 
ΕΛΜΕ, ενισχύοντας το μέτωπο της α-
περγίας – αποχής!

– Ανυποχώρητα και αταλάντευτα να 
συνεχίσουμε τη μάχη ενάντια στην α-
ντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρ-
νησης, για την υπεράσπιση του Δημό-
σιου Δωρεάν Σχολείου!

Συνάδελφοι, ψηλά το κεφάλι!
17 Οκτωβρίου 2021

ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ ξεπούλησαν τον αγώνα των εκπαιδευτικών
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία της απεργίας – αποχής!



Ο κατήφορος των ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ – ΠΕΚ δεν έχει τε-
λειωμό. Πρώτα υπονόμευσαν, μεθόδευσαν και 
επέβαλαν το σταμάτημα της απεργίας – αποχής 

στη τελευταία ΓΣ των Προέδρων, σπέρνοντας τον τρόμο 
στον κλάδο για πειθαρχικές κυρώσεις, περικοπές μισθών, 
απολύσεις. Στη συνέχεια και για να στρογγυλέψουν αυτό 
το ξεπούλημα, έκαναν λόγο για «άλλες μορφές αγώνα». 
Ένα μήνα μετά, ακόμα περιμένουμε να τις δούμε! Στο με-
ταξύ η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ με το μαστίγιο και το καρότο προ-
ωθεί εντατικά την αξιολόγηση στα σχολεία και ο κλάδος 
είναι ουσιαστικά και τυπικά ακάλυπτος, χωρίς συνδικαλι-
στική στήριξη. Έπειτα αρνήθηκαν πεισματικά την πραγ-
ματοποίηση νέων Γενικών Συνελεύσεων, ώστε να καθο-
ρίσει ο κλάδος με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο τη 
στάση του. Υποχρέωσαν έτσι 36 ΕΛΜΕ να βρουν διέξοδο 
στο καταστατικό της ΟΛΜΕ, απαιτώντας το προφανές που 
θα έπρεπε να κάνει το συνδικάτο, να πραγματοποιηθούν 
Γενικές Συνελεύσεις! Ακόμα αντιμετώπισαν εχθρικά την 
πρωτοβουλία αρκετών ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ, οι οποίες συντονί-
ζοντας τη δράση τους υιοθέτησαν μια γραμμή άμεσης και 
αποφασιστικής συνέχισης του αγώνα κηρύσσοντας απερ-
γία – αποχή στα σχολεία των περιοχών ευθύνης τους.

Η στάση αυτών των δυνάμεων στην πραγματικότητα ση-
μαίνει υποταγή στην κυβερνητική πολιτική και στα αντιεκ-
παιδευτικά μέτρα που επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ. Επιχειρούν να 
υποτάξουν την Ομοσπονδία και τον κλάδο μπροστά στον 
αντισυνδικαλιστικό – αντεργατικό «ν. Χατζηδάκη», που με-
τατρέπει τη συνδικαλιστική δράση και την απεργία σε ποι-
νικό αδίκημα. Για να υπηρετήσουν καλύτερα αυτό τον προ-
σανατολισμό έφτασαν στο σημείο να πάρουν απόφαση του 
ΔΣ της ΟΛΜΕ να παραγγείλουν νέα νομική γνωμοδότηση με 
προκατασκευασμένα και στημένα ερωτήματα, όχι για τη συ-
νέχιση του αγώνα, αλλά για το σταμάτημά του, για να πάρουν 
τις ανάλογες απαντήσεις που προσδοκούσαν. Το γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνεται και από την άρνηση των ΔΑΚΕ – ΣΥ-
ΝΕΚ – ΠΕΚ να πάρουν υπόψη την εμπειρία των ΕΛΜΕ – 
ΣΕΠΕ οι οποίες κάνουν πράξη την απεργία – αποχή. Επιβε-
βαιώνεται ακόμα και από την άρνησή τους η όποια γνωμο-
δότηση να αφορά στην απόφασή μας να συνεχίσουμε τον 
αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση με νέα απεργία – αποχή. 
Και όπως πάντα ξεχνούν ότι πέρα από τις γνωμοδοτήσεις, 
η νομιμότητα του αγώνα μας κρίνεται από το δίκαιο των 
αιτημάτων μας, από την μαζικότητα και την αποφασιστι-
κότητά μας.

Παράγγειλαν και δημοσίευσαν λοιπόν μια γνωμοδότηση 
για να επιβάλουν το σταμάτημα του αγώνα, για να διευκολύ-
νουν και να ενισχύσουν την προπαγάνδα του τρόμου που συ-
στηματικά σπέρνουν εδώ και εβδομάδες! Για να επισφρα-
γίσουν και να δώσουν το απαραίτητο «νομικό κύρος» στην 

πολιτική τους απόφαση να λήξουν την απεργία – αποχή. 
Αλήθεια όμως, ποιους αφορά το ερώτημα της «γνωμοδό-

τησης» που μιλά για επαναπροκήρυξη της απεργίας – απο-
χής «με το ίδιο περιεχόμενο και αιτήματα»; Δεν γνωρίζουν 
ότι αποτελεί κεκτημένη εμπειρία και τακτική του εργατικού 
κινήματος να διαφοροποιεί τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις 
του για να περιφρουρήσει τις απεργιακές του κινητοποιήσεις, 
θωρακίζοντάς τες και νομικά, όταν τα δικαστήρια την κρίνουν 
παράνομη ή και καταχρηστική; Αυτή την πρακτική εφάρμο-
σαν και οι ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ που, με δικές τους γνωμοδοτήσεις 
και εξώδικα που κατέθεσαν προς τις ΔΔΕ και το ΥΠΑΙΘ, προ-
χώρησαν σε κήρυξη νέας απεργίας – αποχής. Πρόσφατο πα-
ράδειγμα αποτελεί η ΑΔΕΔΥ που προκήρυξε 3 φορές την 
απεργία – αποχή από την αξιολόγηση στο δημόσιο το 2014 
ενώ τα δικαστήρια την έκριναν παράνομη. Μάλιστα οι ΣΥΝΕΚ, 
που σήμερα επικαλούνται τις «ποινές», έκαναν παντιέρα 
τους την απεργία – αποχή του Δημοσίου το προηγούμενο δι-
άστημα! Το ίδιο ακριβώς έκαναν επανειλημμένα οι διοικητι-
κοί υπάλληλοι στο Πανεπιστήμιο στην απεργία τους που κρά-
τησε τρεις μήνες. Το ίδιο συνέβη με την συνέχιση της απερ-
γίας στο ΜΕΤΡΟ κ.λπ.

Η συγκεκριμένη όμως γνωμοδότηση, παραβλέπει και 
παρακάμπτει εσκεμμένα:

• την αυτοτέλεια και αυτονομία των πρωτοβάθμιων συν-
δικαλιστικών οργανώσεων έναντι των δευτεροβάθμιων και 
τριτοβάθμιων, στις οποίες μετέχουν,

• το τεκμήριο νομιμότητας που διέπει τη συνταγματικά 
κατοχυρωμένη απεργία και που καθιστά υποχρεωτική για 
το κράτος – εργοδότη την προσφυγή στα Δικαστήρια για την 
κήρυξη παράνομης μίας απεργίας,

• τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του δεδικα-
σμένου κάθε δικαστικής αποφάσεως, διευρύνοντας αυθαί-
ρετα αυτά ώστε να καταλαμβάνουν κάθε απεργιακή κινητο-
ποίηση ανεξάρτητα της ταυτότητας των διαδίκων – συνδι-
καλιστικών οργανώσεων, των αιτημάτων, του τρόπου και της 
μεθόδου κήρυξης κάθε απεργίας.

Με τις κατά παραγγελία γνωμοδοτήσεις τους, σαν και 
την τελευταία, επιβεβαιώνεται ξανά ότι οι συνδικαλιστικές 
δυνάμεις που κυριαρχούν στην ηγεσία της ΟΛΜΕ έχουν χα-
ράξει μια στρατηγική εχθρική απέναντι στην αγωνιστική 
δράση των ΕΛΜΕ. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασαν κάθε 
όριο, αφού επιτίθενται ανοιχτά και στοχοποιούν τους 
ίδιους τους συναδέλφους! Η επικέντρωση στις «συνέπει-
ες των μελών του σωματείου» για την υλοποίηση απόφα-
σης του σωματείου ξεπερνά σε φιλοεργοδοτισμό όλες τις 
μέχρι τώρα συνήθεις πρακτικές! Είναι απερίγραπτη, φι-
λοεργοδοτική και άκρως επικίνδυνη! Ας μην ξεχνάμε πως 
σε αντίστοιχο γνωμοδοτικό σημείωμά της η ΟΛΜΕ, στις αρ-
χές Σεπτέμβρη κατά την έναρξη της απεργίας – αποχής, 

Με νέες «γνωμοδοτήσεις» σπέρνουν τον φόβο 
και την υποταγή στον κλάδο! Αιδώς Αργείοι!
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προειδοποιούσε ότι όσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν 
στην απεργία – αποχή θα υποστούν κυρώσεις με βάση το 
νόμο και θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια για να 
τις προσβάλουν. Κάτι που δεν επαληθεύτηκε ποτέ από τις 
εξελίξεις.

Και δεν σταματούν εδώ τη χυδαία επίθεση ενάντια στον 
κλάδο και την κατασυκοφάντηση της απεργίας – αποχής! Οι 
ίδιες δυνάμεις προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, εισάγο-
ντας για πρώτη φορά την ατομική ευθύνη του κάθε εκπαι-
δευτικού χωριστά, στον οποίο μετακυλίεται –σύμφωνα πά-
ντα με την εν λόγω γνωμοδότηση– ο έλεγχος της νομιμότη-
τας μιας απεργίας που έχει προκηρυχθεί από νόμιμα συνε-
στημένη συνδικαλιστική οργάνωση. Πρόκειται για μια 
ενέργεια που δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε οι πλέον αντι-
δραστικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών! Αν 
έγραφαν τέτοια πράγματα η Κεραμέως ή ο Κόπτης θα τους 
κατήγγειλε η Ομοσπονδία αμέσως, ή τουλάχιστον θα όφει-
λε να το πράξει. Δεν έχει συμβεί όμως ποτέ στην ιστορία 
του εργατικού κινήματος στη χώρα, τουλάχιστον μετά την 
μεταπολίτευση, το συνδικάτο να υποδεικνύει στο Υπουργείο 
και εργοδότη μας το πώς θα στραφεί ενάντια σε κάθε εκ-
παιδευτικό, με τη βοήθεια «γνωμοδοτήσεων».

Όλες οι απαντήσεις για τη νομιμότητα του αγώνα, και την 
κήρυξη νέας απεργίας – αποχής υπάρχουν. Πρώτα απ’ όλα, 
η νομιμότητα του αγώνα έχει κριθεί στη μεγαλειώδη συμ-
μετοχή για δεύτερη φορά στην απεργία – αποχή, μετά την 
περσινή άνοιξη, στην απεργία στις 11/10 και στα συγκλο-
νιστικά συλλαλητήρια, στη μάχη που δίνεται ακόμη και 
τώρα, μετά την άνωθεν υπονόμευση, καθυστερώντας και 
αποτρέποντας την εφαρμογή της αξιολόγησης, υποχρεώνο-
ντας το ΥΠΑΙΘ σε απανωτές παρατάσεις. Οι απαντήσεις 
υπάρχουν στο αίτημα πολλών ΕΛΜΕ για κήρυξη νέας 
απεργίας – αποχής, και στη συμμετοχή των εκπαιδευτι-
κών στην απεργία – αποχή που κήρυξαν τα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Η απάντηση δόθηκε ήδη από τους εργαζόμε-
νους στην COSCO που συνέχισαν ανυποχώρητα τον απερ-
γιακό αγώνα τους, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις 
των δικαστηρίων, και νίκησαν, περιφρονώντας το «ν. Χα-
τζηδάκη» στην πράξη!

Οι παρατάξεις που έχουν την πολιτική ευθύνη γι’ αυτή 
την εξέλιξη, προσπαθούν να κρύψουν την ανοιχτή πολιτική 
επιλογή τους να επιβάλουν τη γραμμή Κεραμέως στο εκπαι-
δευτικό κίνημα με κάθε μέσο και κάθε κόστος, αποκαλύ-
πτοντας ξεδιάντροπα το ρόλο τους. Επιδιώκουν με κάθε 
τρόπο να μπλοκάρουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στις προκηρυγμένες ΓΣ 
και να σπείρουν το φόβο και την τρομο-
κρατία για να ανακόψουν την προσπάθεια 
κήρυξης νέας απεργίας – αποχής. Γι’ 
αυτό και αναπαράγουν τρομοκρατικά στο 
δημόσιο λόγο τους τις διαβόητες «ειδι-
κές πειθαρχικές κυρώσεις» του «ν. Κε-
ραμέως». Γι’ αυτό κραδαίνουν απειλητι-
κά τις καταδικαστικές αποφάσεις των δι-
καστηρίων. Γι’ αυτό επιστρατεύουν και 
τις γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβού-
λων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο αποκρου-
στικό αυτό σχέδιο του αγώνα έχουν όχι 

μόνο η ΔΑΚΕ και η ΠΕΚ αλλά και οι ΣΥΝΕΚ, που επιδιώκουν 
να διευκολύνουν το πέρασμα της αξιολόγησης. Άλλωστε ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με τον ΟΟΣΑ ως κυβέρνηση. 

Η πολιτική αυτών των συνδικαλιστικών δυνάμεων 
πρέπει να απομονωθεί και να απορριφθεί από τους εκ-
παιδευτικούς.

Η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ, αντί να παραγγέλνει «κατά το 
δοκούν» γνωμοδοτήσεις με παρελκυστικά και κατευθυνό-
μενα ερωτήματα για να αποσπάσει πληρωμένες απαντήσεις 
«κλείνοντας το μάτι» στην κυβέρνηση – εργοδότη, αντί να 
θέτει φραγμούς στο εργατικό – εκπαιδευτικό κίνημα, καλά 
θα κάνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να ενεργή-
σει ως εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών κι όχι του ΥΠΑΙΘ 
και να δώσει μέχρι τελικής νίκης τον αγώνα ενάντια στη δι-
άλυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, στην παραπέρα ιδι-
ωτικοποίησή της, στην κατηγοριοποίηση, την αξιολόγηση 
σχολείων και εκπαιδευτικών και την κατάργηση κάθε εργα-
σιακού και συνδικαλιστικού δικαιώματος.

Μέσα από τις ΓΣ των σωματείων τις επόμενες μέρες η 
μαχόμενη εκπαίδευση να δώσει ηχηρή απάντηση! Οι 
ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ που επαναπροκηρύσσουν την απεργία – 
αποχή δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο 
κλάδος! Στις ΓΣ των ΕΛΜΕ που γίνονται τις επόμενες μέ-
ρες (22 – 26/11) να πάρουμε μαζικά αποφάσεις συνέχι-
σης της απεργίας αποχής!

3 Συνεχίζουμε μέχρι την νίκη!
Νοέμβριος 2021
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Η ΓΣ των Προέδρων έδειξε ότι ο δρόμος της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ είναι υπαρ-
κτός. Μπορεί να μην συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο ποσοστό του 66,7% 
που απαιτεί το καταστατικό της ΟΛΜΕ, όμως το υψηλό ποσοστό (53,3%) 
που συντάχθηκε με την απεργία – αποχή καταγράφεται ως ένα πλατύ πλει-
οψηφικό ρεύμα μέσα στον κλάδο! Την ίδια ώρα, μπροστά στην αφωνία και 
τη σιγή που επιβάλλουν ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ – ΠΕΚ στην ΟΛΜΕ, πολλές ΕΛΜΕ 
προχωρούν συντονίζοντας τον κοινό τους αγωνιστικό βηματισμό ενάντια 
στην αξιολόγηση και την αντιεκπαιδευτική πολιτική. Ιδιαίτερα ελπιδοφό-
ρο είναι το γεγονός ότι δίπλα στις 8 ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ που έχουν ήδη κηρύ-
ξει απεργία – αποχή σε τοπικό επίπεδο, νέες ΕΛΜΕ ήρθαν στη ΓΣ των προ-
έδρων με αντίστοιχες αποφάσεις, υιοθετώντας μια γραμμή άμεσης και α-
ποφασιστικής συνέχισης του αγώνα. Οι τακτικές απολογιστικές Γενικές Συ-
νελεύσεις που πραγματοποιούν οι ΕΛΜΕ τις επόμενες ημέρες πρέπει να 
ενισχύσουν ακόμα πιο αποφασιστικά το ρεύμα της απεργίας – αποχής, να 
διευρύνουν το αγωνιστικό μέτωπο των πρωτοβάθμιων σωματείων!

Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι μάχη για την υπεράσπιση:
• Του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου, ενάντια στα σχέδια για την ταξική 

κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο σχολικών μονάδων, την παραπέρα ιδι-
ωτικοποίηση και εμπορευματοποίησή του!

• Των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών μας ενάντια στους 
νέους ταξικούς φραγμούς που ορθώνονται, στην υποβάθμιση του περιε-
χομένου των σπουδών, στον ακραίο ανταγωνισμό που επιβάλλουν οι συνε-
χείς εξετάσεις και η εντατικοποίηση!

• Των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενάντια στην αύξηση του φόρτου 
εργασίας, στην αύξηση του ωραρίου, στη χειραγώγηση, την απόλυση, την 
απώλεια των οργανικών θέσεων!

Δεν πρέπει να υπάρξει καμία απογοήτευση! Καλούμε όλους τους συνα-
δέλφους να συσπειρωθούν στις ΕΛΜΕ τους, να απαιτήσουν μαζικά από τα 
σωματεία τους τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, να ενισχυ-
θεί ο συντονισμός της δράσης των ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ. Κόντρα στη γραμμή της 
υποταγής και της άνευ όρων παράδοσης του κλάδου, έχουμε τη δύναμη να 
οικοδομήσουμε πανεκπαιδευτικό μέτωπο αγώνα ενάντια στην αντιεκπαι-
δευτική πολιτική της κυβέρνησης! Δεν υπάρχουν αδιάβατοι δρόμοι για 
το εκπαιδευτικό κίνημα!

29 Νοέμβρη 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΝΥΠΟΧωΡΗΤΑ ΤΟΝ ΑγωΝΑ!
Χαιρετίζουμε τις 40 ΕΛΜΕ (53,3%) απ’ όλη την Ελλάδα που στη Γ.Σ. των Προέδρων της ΟΛΜΕ 
στις 27/11/2021 πρέσβευσαν την ανάγκη και την αγωνία των εκπαιδευτικών όλης της χώρας, 

μεταφέροντας το αγωνιστικό μήνυμα της συνέχισης της Απεργίας - Αποχής ενάντια στην αξιολόγηση. 
Παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς στις ΕΛΜΕ εκείνες που δεν συντάχθηκαν με την κήρυξη 

της απεργίας – αποχής, η αξιολόγηση έχει αποδοκιμαστεί από την πολύ πλατιά πλειοψηφία 
των εκπαιδευτικών. Παρ’ όλη την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να τρομοκρατήσει τους 

εκπαιδευτικούς με ποινές, απειλές, δικαστήρια, αλλά και την προσπάθεια της πλειοψηφίας του 
ΔΣ της ΟΛΜΕ, που με κατά παραγγελία γνωμοδοτήσεις επιχείρησε να σπείρει το φόβο και να 
παρουσιάσει την υποταγή τους ως θάρρος, χιλιάδες εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Διδασκόντων 

επιμένουν να αντιστέκονται στα κυβερνητικά μέτρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις πρόσφατες 
παρατάσεις πάνω στις παρατάσεις που ανακοινώνει η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στις προθεσμίες για την 

κατάθεση σχεδίων, ομάδων, εκθέσεων αποτίμησης κλπ. Είναι περισσότερο από έκδηλη η αδυναμία 
τους να προχωρήσουν ανεμπόδιστα τα αντιδραστικά – αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια!

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ
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Αριστερά και αξιολόγηση 
Να θυμίσουμε ότι οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, είχαν εξ αρχής, 

από το 1987 - 88 δηλαδή, καθαρή θέση ενάντια στην αξιολόγηση σ’ ό-
λες της τις εκδοχές, κι αυτό λειτούργησε θετικά στον ολικό ή μερικό 
επανακαθορισμό των θέσεων των άλλων δύο παρατάξεων που αναφέ-
ρονται στην αριστερά, αλλά και στην τροποποίηση των θέσεων της ΟΛ-
ΜΕ μέσα από τα τελευταία συνέδριά της και τις αποφάσεις των ΓΣ 
Προέδρων των ΕΛΜΕ. Η μεν ΕΣΑΚ –ΔΕΕ (σήμερα ΑΣΕ/ΠΑΜΕ) ήταν υ-
πέρ της αξιολόγησης και ευτυχώς άλλαξε θέση προς το τέλος της δε-
καετίας του ’90, η δε Αγωνιστική Συνεργασία (σήμερα ΣΥΝΕΚ) ήταν αυ-
τή που μαζί με την ΠΑΣΚ είχε περάσει τη θέση για την «καλή» αξιο-
λόγηση (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση σχολικής μονάδας και άλλα 
φληναφήματα) στο 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, θέση που μόνον οι Παρεμ-
βάσεις πολέμησαν τότε με όλες τους τις δυνάμεις, όπως είχαν κάνει 
και στο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ στα Τρίκαλα λίγα χρόνια νω-
ρίτερα, ενάντια σε βασικά τότε στελέχη της ίδιας παράταξης. 

Επίσης, οι ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αρνήθηκαν τη συμμετο-
χή στο διάλογο – κοροϊδίας και υποταγής την άνοιξη του 2012 επί κυ-
βέρνησης Παπαδήμου, ενώ η πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΛΜΕ συμμε-
τείχε. Τον ίδιο προσανατολισμό είχαν και το Νοέμβρη του 2012 για την 
αξιολόγηση, που δεν συμμετείχαμε στη σχετική συνάντηση του ΔΣ της 
ΟΛΜΕ με τον Αρβανιτόπουλο. Τονίζαμε τότε χαρακτηριστικά: «Κακο-
στημένο θέατρο ήταν οι συναντήσεις του υπουργού παιδείας Μπαμπι-
νιώτη με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για την αξιολόγηση. Εκεί οι 
πλειοψηφίες σε ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ είχαν το ρόλο του κομπάρσου. Τα 
περί συζήτησης από μηδενική βάση για την εφαρμογή της αξιολόγη-
σης και οι δήθεν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνουν απολύσεις δεν πεί-
θουν κανένα» 

ΚΚΕ / ΕΣΑΚ – ΔΕΕ και αξιολόγηση
Αν ανατρέξουμε στη δεκαετία του 1980 μέσα από ντοκουμέντα του 

ΚΚΕ/ΕΣΑΚ – ΔΕΕ θα δούμε τα εξής (η ευθύνη των υπογραμμίσεων δι-
κή μας):

Α. Αξιολόγηση μαθητών - Εξετάσεις. «Σε ένα πράγμα δε θα σας υ-
ποστηρίξουμε και δε θα σας καλύψουμε πολιτικά. Απεργία η οποία θα 
έχει σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση των εξετάσεων» (Χ. Φλωράκης, Γ.Γ. 
ΚΚΕ, 6 – 6 – 1988). «Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα και να εί-
ναι εξετάσεις έγκυρες και αδιάβλητες» (Χ. Φλωράκης, Γ.Γ. ΚΚΕ, 15 – 7 – 
1990, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»). «Δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι στα Πανεπι-
στήμια. (...)Πρέπει να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα» (Α. Παπαρήγα, Γ.Γ. ΚΚΕ, «Ριζοσπάστης 2 – 12 – 1994», σε α-
πάντηση προς τον πρύτανη του ΕΜΠ, Μαρκάτο που πρότεινε «κατάργηση των 
εξετάσεων»...).

Β. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. ΚΚΕ και ΔΕΕ τη δεκαετία του 1980 
γίνονται διαπρύσιοι κήρυκες της αξιολόγησης: «Κάθε απόρριψη της 
αξιολόγησης, στοχεύει στην υποβάθμιση της παιδείας και εξυπηρε-
τεί άλλα συμφέροντα, διαφορετικά απ’ αυτά των εργαζομένων», 
25/2/1980). Η μόνη αντίρρησή τους είναι να μην ασκείται η αξιολόγη-
ση από «μονοπρόσωπα όργανα». 

Αλλά και μετά το 2000 που ΚΚΕ/ΠΑΜΕ τάσσονται ενάντια στην αξι-
ολόγηση ανακαλύπτοντας τους «ταξικούς φραγμούς» στην εκπαίδευ-
ση και υιοθετώντας ένα διαχρονικό σύνθημα της αντισυστημικής αρι-
στεράς «Όχι παιδεία για λίγους και εκλεκτούς, αγώνας ενάντια στους 
ταξικούς φραγμούς» –που ακούγονταν πολύ δυνατά ιδιαίτερα στην α-
περγία του 1988– οι θέσεις του για την αξιολόγηση, παρόλο που κινού-
νται σε μια κατεύθυνση εναντίωσης και απόρριψης και αυτό είναι πο-
λύ θετικό, εξακολουθούν να είναι αντιφατικές. Εδώ και χρόνια το ΠΑ-
ΜΕ εμφανιζόταν ως πολέμιος της αξιολόγησης ομνύοντας στην ανά-
γκη αγώνων και αντίστασης για να μην υλοποιηθεί. Ωστόσο, σήμερα η 
εναντίωσή του αφορά την «αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση», την «α-
ντιπαιδαγωγική αξιολόγηση», αφήνοντας το παράθυρο ανοιχτό για 
τις ψευδαισθήσεις περί καλής αξιολόγησης και η επιχειρηματολογία 

ενάντια στην αξιολόγηση επικεντρώνεται στα κριτήρια της αξιολόγη-
σης που διατυπώνει η κυβερνητική πρόταση.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν αρνούνται την αξιολόγηση. (…) Τα κριτήρια 
της αξιολόγησης, που προωθεί η κυβέρνηση, δεν έχουν καμία σχέ-
ση με αυτήν την ανάγκη και αποκαλύπτουν το πραγματικό αντιπαι-
δαγωγικό περιεχόμενό της.» (ΠΓ του ΚΚΕ, 16 – 10 – 2021)

Η πρόταση της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ στη Γενική Συνέλευση Πειραιά την Τε-
τάρτη 22/12/2021 συνιστά μια ακόμα πιο συντηρητική επεξεργασία της 
παραπάνω γραμμής ενσωμάτωσης. Ουσιαστικά σημαίνει την αποδοχή 
της και καλεί τους εκπαιδευτικούς να υποκύψουν στο συμβιβασμό 
«των ενιαίων κειμένων». Η γραμμή της ΑΣΕ –ΠΑΜΕ για κείμενο δεν 
είναι καινούργια όσον αφορά στη λογική τους. Το έλεγαν τον Οκτώβρη, 
για κατάλληλη στιγμή και σωστό timing που θα πρέπει να επιλεχθεί 
με κάθε σοβαρότητα.

Στο πραξικόπημα των 7 προέδρων στη Γενική Συνέλευση των προ-
έδρων των ΕΛΜΕ στις 16 Οκτώβρη 2021 αντέδρασε από χαλαρά έως 
αδιάφορα και επί δύο μήνες δεν πήρε καμία πρωτοβουλία αφήνοντας 
να κυλάει ο χρόνος και να εφαρμόζεται η αξιολόγηση σε μια σειρά σχο-
λείων. Υπονόμευσε οποιαδήποτε άλλη, όπως το συντονισμό σωματεί-
ων που προσπαθούν να συνεχίσουν την απεργία – αποχή. 

Εύστοχα στην προκήρυξη της Αγωνιστικής Παρέμβασης τονίζεται: 
«Να θυμίσουμε την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά στις 18/5/2014, 
σχετικά με την τότε προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να περάσει την 
αυτοαξιολόγηση. Μια απόφαση που την υπερψήφισε η ΑΣΕ - ΠΑΜΕ. 
«Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην καταθέσουν καμία πρόταση 
– εισήγηση – έκθεση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, γιατί, ανε-
ξάρτητα από προθέσεις και περιεχομένου, θα χρησιμοποιηθεί από το 
υπουργείο για την προώθηση της πολιτικής της αξιολόγησης. Καλού-
με επίσης τους συναδέλφους, που κάτω από το καθεστώς εντολών και 
πιέσεων, διαμόρφωσαν κάποια εισήγηση ή έκθεση να υπερψηφίσουν 
κι αυτοί την πρόταση της ΕΛΜΕ». Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμε-
ρα ώστε αυτή η απόφαση που θωράκιζε τους συλλόγους διδασκόντων 
και τους εκπαιδευτικούς, να μετατραπεί, στις 22/12/2021, σε κείμενο 
που ουσιαστικά αποτελεί συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης 
των σχολείων; Γιατί αυτή η στροφή του ΚΚΕ/ΠΑΜΕ; Εκφράζει μια πολι-
τική αντίληψη ανάθεσης και, κυρίως, φόβου και αποφυγής σύγκρου-
σης. Είναι η πολιτική του «να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του και να 
το αποδείξει στην όποια κάλπη». Είναι μια κοινοβουλευτική αντίληψη 
για το κίνημα, που δεν εμπιστεύεται την κίνηση των εκπαιδευτικών και 
γενικότερα των εργαζομένων.

Στην ουσία το ΠΑΜΕ ποτέ δε θεώρησε τον αγώνα ενάντια στην αξι-
ολόγηση ως έναν αγώνα που πρέπει να δοθεί αποφασιστικά, παρά τον 
αρνητικό συσχετισμό στην κοινωνία και τον κοινωνικό αυτοματισμό «ε-
νάντια στον τεμπέλη εκπαιδευτικό που δε θέλει να αξιολογηθεί» που 
καλλιεργούν ΜΜΕ και κράτος. Η αξιολόγηση είναι ένας κεντρικός στό-
χος του συστήματος και αφορά το βαθύ ιδεολογικό του πλαίσιο. Και με 
αυτό το ΚΚΕ δε θέλει να συγκρουστεί. Στο δίλημμα: κείμενο και έντα-
ξη στην αξιολογική διαδικασία ή Απεργία –Αποχή και αντίσταση ενά-
ντια στην αξιολόγηση χειραγώγηση και κατηγοριοποίηση των σχολεί-
ων, απαντά θετικά στο πρώτο σκέλος του διλήμματος.

Άλλωστε για το ΚΚΕ/ΠΑΜΕ δεν υπάρχουν μεγάλες εικόνες του εκ-
παιδευτικού αλλά και γενικότερα λαϊκού κινήματος που να μην κινή-
θηκε εντός των κυρίαρχων ορίων. Στις πανεκπαιδευτικές απεργίες 
στην ΟΛΜΕ το 1988, το 1990, το 1997, το 2006 στους δασκάλους, το 
2013 με τις διαθεσιμότητες, αλλά και το 2008 με τη δολοφονία Γρηγο-
ρόπουλου. Είναι η ίδια λογική του ΚΚΕ, του ρεαλιστικού συμβιβασμού.

Πρόσφατα το ΠΑΜΕ μέσω ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ έχει κηρύξει lock down 
στις απεργίες. Δεν έχουν απευθύνει κανένα απολύτως απεργιακό κά-
λεσμα. Έφτασαν στο σημείο να ταυτίζονται και να αντιγράφουν το 
«πρόγραμμα δράσης» της ΓΣΣΕ και να μένουν άφωνοι ακόμα και 
μπροστά στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Και αν για τις παρατάξεις 
του κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι αναμενόμενο, πλέον καμία έκ-
πληξη δεν προκαλεί και η στάση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. 
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Το ΠΑΜΕ και ο φαύλος κύκλος της «άρνησης» και της ενσωμάτωσης στην αξιολόγηση
«Οι εκπαιδευτικοί δεν αρνούνται την αξιολόγηση» (ΠΓ του ΚΚΕ, 16 – 10 – 2021)



Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της 
προηγούμενης περιόδου σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού κινήματος ήταν οι κι-

νητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια 
στην αξιολόγηση. Από την Άνοιξη του 2021, 
οπότε και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες 
ΔΟΕ και ΟΛΜΕ υλοποίησαν την απεργία – 
αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, 
μέχρι την κορύφωση του αγώνα με την με-
γαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών των 
100.000 απεργών και τη μεγαλειώδη απερ-
γιακή κινητοποίηση στις 10 Οκτώβρη με 
δεκάδες χιλιάδες απεργούς στον δρόμο, οι 
εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων της Ελ-
λάδας διατράνωσαν την αντίθεσή τους στα 
σχέδια διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. Το όπλο που χρησιμοποίησαν οι εκ-
παιδευτικοί όλο το προηγούμενο διάστημα 
ήταν αυτό της απεργίας – αποχής. Με την 
απεργία – αποχή έδειξαν την αποφασιστι-
κότητά τους να παλέψουν ενάντια στην αντι-
εκπαιδευτική πολιτική, όξυναν την αντιπα-
ράθεσή τους με το υπουργείο, ανέδειξαν το 
πραγματικό περιεχόμενο και τους στόχους 
της αξιολόγησης, ξεσκέπασαν τα ψεύδη 
του υπουργείου και οδήγησαν την πολιτική 
ηγεσία να δείξει το πραγματικό της πρόσω-
πο, σέρνοντας τις εκπαιδευτικές ομοσπον-
δίες στα δικαστήρια για να τρομοκρατήσει 
τους εκπαιδευτικούς και να καταστείλει 
τους αγώνες τους.

Οι κυρίαρχες συνδικαλιστικές δυνάμεις 
σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ, 
οι παρατάξεις του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και τελι-
κά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπονόμευσαν 
και έσπασαν τη μεγαλειώδη απεργία των 
εκπαιδευτικών. Από κοινού αυτές οι δυνά-
μεις επικαλούμενες τη «νομιμότητα» και τη 
συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις 
που έβγαζαν παράνομη την απεργία των εκ-
παιδευτικών, επέβαλαν στις δύο Ομοσπον-
δίες μια γραμμή συνθηκολόγησης και υπο-
ταγής του κλάδου, που πέρασε μέσα και α-
πό τα διαβόητα «ενιαία κείμενα» στη ΔΟΕ. 
Μια κατεύθυνση που καλεί τους Συλλόγους 
Διδασκόντων στις αξιολογικές φόρμες με 
κείμενα «φασόν», για να ακυρώσουν τάχα 
στην πράξη την αξιολόγηση. Αυτή τη συν-
θηκολόγα και ηττοπαθή κατεύθυνση υλο-
ποιεί ήδη η ΔΟΕ (με τη συναίνεση δυστυ-
χώς ενός τμήματος των Παρεμβάσεων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο τρέ-
φει αυταπάτες πως έτσι θα «ακυρωθεί» η 
αξιολόγηση).

Ποια όμως ήταν η στάση του ΠΑΜΕ απέ-
ναντι στο ζήτημα της αξιολόγησης και του α-
γώνα που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί όλη την 
προηγούμενη περίοδο; Το ΠΑΜΕ μπορεί να 
εμφανίζεται σαν η δύναμη που έπαιξε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα, όμως στην 
πράξη η στάση του ήταν μια στάση διγλωσ-
σίας και συνεχών αναδιπλώσεων. Θυμίζου-
με ότι μετά τη δικαστική προσφυγή της Κε-
ραμέως και την κήρυξη της απεργίας-
αποχής ως παράνομης από το Πρωτοδικείο 
(30/09), χρειάστηκε να περάσουν 17 ολό-
κληρες ημέρες και να μεσολαβήσει η μεγα-
λειώδης 24ωρη απεργία ώστε να μιλήσουν 
ανοιχτά για «συνέχιση της απεργίας-
αποχής». Ως τότε, με μισόλογα περί «συνέ-
χισης του αγώνα» προσπαθούσαν να συγκα-
λύψουν τη συμβιβαστική τους στάση μπρο-
στά στην κυβερνητική καταστολή. Η σταθε-
ρή και επίμονη στάση των ταξικών δυνάμε-
ων στην εκπαίδευση, αλλά και το μαζικό 
ρεύμα τής απεργίας-αποχής τους υποχρέω-
σε να ανασκευάσουν τη στάση τους, ακριβώς 
για να μη βρεθούν στο περιθώριο του εκπαι-
δευτικού κινήματος και στην ίδια όχθη με 
αυτούς που ξεπούλησαν τον αγώνα.

Πόσο όμως πραγματικά εννοούσαν οι δυ-
νάμεις του ΠΑΜΕ τη «συνέχιση της απερ-
γίας-αποχής»; Εκείνη την περίοδο διατυ-
μπάνιζαν πως «δεν έχουν φετίχ με τις μορ-
φές πάλης» και πως «τώρα οι διαθέσεις 
του κόσμου είναι υπέρ της απεργίας-
αποχής» και συμπλήρωναν με νόημα πως 
«θα έρθει και η ώρα των ενιαίων κειμέ-
νων». Στην πραγματικότητα λοιπόν καθό-
λου δεν εννοούσαν τη συνέχιση του αγώνα, 
δημαγωγικά μόνο εκτόξευαν πυροτεχνήμα-
τα για να διαχωριστούν στα λόγια. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ 
στη ΔΟΕ, Σ.Μ., σε άρθρο του εκείνης της 
περιόδου κατακεραύνωνε τις ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΕΙΣ γράφοντας: «Η στάση των “ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΩΝ – ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ” 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την 
ψήφο του ενός από τα δύο μέλη τους στο ΔΣ 
της ΔΟΕ υπέρ των ενιαίων κειμένων, αντι-
κειμενικά διευκόλυνε τις δυνάμεις που δεν 
ήθελαν τη συνέχιση της απεργίας – απο-

χής(…) Καλούμε κάθε αγωνιστή και ριζο-
σπάστη εκπαιδευτικό, κάθε απεργό και κά-
θε συνάδελφο που έδωσε τη μάχη στο σχο-
λείο του, να προβληματιστεί από τη στάση 
των «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣ-
ΠΕΙΡΩΣΕΩΝ». Η επιλογή τους στο ΔΣ της 
ΔΟΕ και η συγκεκριμένη τακτική που ακο-
λούθησαν σε μια κρίσιμη στιγμή, κομβική 
για την πορεία των κινητοποιήσεων, είναι 
επιζήμια για τον αγώνα των εκπαιδευτι-
κών» για να συμπληρώσει βέβαια στο ίδιο 
κείμενο: «Δεν ήταν τώρα η ώρα για το ενι-
αίο κείμενο», ενώ σε μια θολή διατύπωση 
στο τέλος του άρθρου αναφέρει: «Η μάχη 
ενάντια στον αντιδραστικό νόμο της κυβέρ-
νησης θα συνεχιστεί με όλες τις μορφές και 
όλα τα μέσα που θα κρατήσουν τους συνα-
δέλφους ενωμένους…». Το ποιες βέβαια ή-
ταν οι μορφές και τα μέσα με τα οποία το 
ΠΑΜΕ πρότεινε να συνεχιστεί ο αγώνας των 
εκπαιδευτικών φάνηκε από το ότι τελικά το 
ΠΑΜΕ σύρθηκε πίσω από τις αποφάσεις 
της ΔΟΕ και προσχώρησε στη γραμμή των 
ενιαίων κειμένων. Στην πραγματικότητα, 
λοιπόν, όλο εκείνο το διάστημα το ΠΑΜΕ έ-
στρωνε μεθοδικά το έδαφος για να υπάρξει 
ευρεία συναίνεση και αποδοχή των «ενιαί-
ων κειμένων» και τελικά της αξιολόγησης. 
Μια συναίνεση που το εύρος της θα ξεκι-
νούσε από το ΠΑΜΕ και θα κατέληγε στη 
ΔΑΚΕ, διαμέσου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Για τη στάση του ΠΑΜΕ 
στον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση

γράφει ο Παναγιώτης Αργυράκης
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και φυσικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
είναι οι ΣΥΝΕΚ

Αφού:
φρόντισαν στην ολομέλεια Προέδρων των ΕΛΜΕ σε αγα-

στή συνεργασία με ΔΑΚΕ και ΠΕΚ, με πραξικοπηματικό τρό-
πο να σταματήσουν την Απεργία - Αποχή,

φρόντισαν να αφήσουν σχεδόν ένα μήνα τους συναδέλ-
φους - ισσες ακάλυπτους συνδικαλιστικά και πολιτικά, έρ-
μαια στις ορέξεις του Υπουργείου και της κυβέρνησης,

δεν ψηφίζουν τη συνέχεια της Απεργίας - Αποχής παρά 
την πλειοψηφική θέληση του κλάδου υπέρ της,

σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια που γίνεται από τα πρω-
τοβάθμια σωματεία για συντονισμό με στόχο την επαναπρο-
κήρυξη της Απεργίας - Αποχής,

έχουν το θράσος να προτείνουν «ενιαία κείμενα» και να 
τα στέλνουν στα σχολεία, ενώ στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, τα 
ψήφισαν μόλις εννέα (9) συνάδελφοι -ισσες, ανοίγοντας έ-
τσι τον δρόμο της αποδοχής της αξιολόγησης και του συμ-
βιβασμού με την κυβερνητική πολιτική. Η απόφαση της ΓΣ 
στην ΕΛΜΕ Πειραιά είναι να επαναπροκηρυχθεί μέσω της 
ΟΛΜΕ, η Απεργία - Αποχή, να κηρυχθούν στάσεις εργασίας, 
όπου καλούνται συνάδελφοι και συναδέλφισσες σε συνεδρι-
άσεις, ώστε να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία με απο-
φάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

Διασπώντας το κίνημα και υπονομεύοντας τον αγώνα των 
εκπαιδευτικών οι (ΣΥΝΕΚ) προτείνουν «ενιαία κείμενα», τό-
σο για την αποτίμηση όσο και για τα σχέδια δράσης του προ-
γραμματισμού. Μια τέτοια στάση ήταν αναμενόμενη από 
την ΔΑΚΕ, μιας και είναι η κυβερνητική παράταξη που υπε-
ρασπίζεται σφόδρα την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, 
κάτι που το έδειξε από την αρχή, αφού σε καμία περίπτωση 
δεν συμφώνησε και δεν στήριξε την Απεργία –Αποχή. Όμως 
υπάρχει μια «πολύ μικρή λεπτομέρεια» εδώ. Η πρόταση αυ-
τή των ΣΥΝΕΚ συμβάλλει στην αξιολογική διαδικασία, γιατί 
απαντά στο ερώτημα που θέτει η Κυβέρνηση. Ναι ή όχι στην 
αυτοαξιολόγηση των σχολείων. Και η απάντηση τους είναι 
θετική. Το «ενιαίο» κείμενο δεν είναι καθόλου «ενιαίο», για-
τί δεν είναι αποτέλεσμα των συλλογικών διαδικασιών της 
ΕΛΜΕ, αλλά μόνο μίας συγκεκριμένης παράταξης και κυρί-
ως γιατί νομιμοποιεί την κυβερνητική πολιτική για την αξι-
ολόγηση!

Ποια είναι τα κίνητρα όμως των ΣΥΝΕΚ; Γιατί προχωρά α-
πό μόνη της σε αυτή τη διαδικασία, αφού έχει απορριφθεί η 
πρότασή τους τόσο από την ΟΛΜΕ, όσο και από την πλειο-
ψηφία των ΕΛΜΕ; Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο οι ΣΥ-
ΝΕΚ προλειαίνουν το έδαφος, ώστε σε περίπτωση που γίνει 
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουν έτοιμη και την απάντηση. Ε-
ξάλλου αποτελεί και απόφαση τη κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η 
αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων (Νόμος Γαβρό-
γλου 4547/2018). Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που ο συγκεκρι-
μένος νόμος μνημονεύεται στην υπουργική απόφαση της 

τωρινής Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των σχολείων.
Ο υποταγμένος συνδικαλισμός, όπως εκφράστηκε από τις 

δυνάμεις των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, αλλοίωσε με συνδικα-
λιστικά τερτίπια και πραξικοπηματικό τρόπο τις αποφάσεις 
των ΕΛΜΕ στη ΓΣ των Προέδρων και υπονόμευσε τον αγώ-
να του εκπαιδευτικού κινήματος. Μάλιστα είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η παράταξη των ΣΥΝΕΚ μαζί με τη ΔΑΚΕ στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ (9-11-21) καταψήφισε 
την πρόταση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ακόμα και για συμμετοχή 
στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 11/11, αλλά και την 
πρόταση για στήριξη του συλλαλητηρίου των μαθητών! Ο κα-
τήφορος δεν έχει πάτο!

Το μαζικό ρεύμα της απεργίας – αποχής ενάντια στην αξι-
ολόγηση, η μεγαλειώδης απεργία των 100.000 εκπαιδευτι-
κών στις 11/10, το πανεκπαιδευτικό ποτάμι που αμφισβητεί 
την αντιεκπαιδευτική πολιτική, φωτίζουν το δρόμο που πρέ-
πει να διαβούμε. Εξάλλου, μετά το συντονισμό 36 ΕΛΜΕ που 
απαίτησαν, με βάση και σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΛ-
ΜΕ, νέες ΓΣ και νέα ΓΣ Προέδρων, όπου θα τεθεί εκ νέου το 
ζήτημα της επαναπροκήρυξης της Απεργίας – Αποχής. Και 
ενώ συμβαίνει αυτό, οι ΣΥΝΕΚ στέλνουν στα σχολεία το «ε-
νιαίο» κείμενο σαμποτάροντας για μια ακόμη φορά την Α-
περγία – Αποχή. 

Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα! Οι δεκάδες ΕΛ-
ΜΕ και ΣΕΠΕ που, παρά την υπονόμευση και το ξεπούλημα, 
επιμένουν να υπερασπίζουν την απεργία – αποχή, αποτελούν 
μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Αυτό το αγωνιστικό μέ-
τωπο των πρωτοβάθμιων σωματείων πρέπει να διευρυνθεί 
σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της υποταγής και της συν-
θηκολόγησης.

• Να αγωνιστούμε ώστε, στις έκτακτες Γενικές Συνελεύ-
σεις σε όλες τις ΕΛΜΕ, να στηριχθεί η πρόταση για την επα-
ναπροκήρυξη της Απεργίας – Αποχής!

• Να συντονίσουν τη δράση τους οι ΕΛΜΕ, ενισχύοντας το 
μέτωπο της απεργίας – αποχής!

• Ανυποχώρητα και αταλάντευτα να συνεχίσουμε τη μάχη 
για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, για την υπεράσπιση του Δημόσιου Δωρε-
άν Σχολείου!

• Κανένα «ενιαίο» ή μη κείμενο ως έκθεση αυτοαξιολό-
γησης να μην έχει την συγκατάθεση και την έγκριση του συλ-
λόγου διδασκόντων. Εξάλλου οι συνεδριάσεις των Σ.Δ. έχουν 
παρέλθει από τις 10/10/2021.

• Όπου κληθούμε σε συνεδριάσεις Σ.Δ. με αυτό το θέμα 
απαιτούμε να μην γίνουν, και αν διεξαχθούν κάνουμε τις στά-
σεις εργασίας που αποφάσισε η ΓΣ της ΕΛΜΕ. 

Νοέμβριος 2021
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«ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ – ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ» και οι «ΠΛΟΥΣΙΟΙ – ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ»

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει για ψήφιση έναν ακό-
μα αντιλαϊκό – αντικοινωνικό προϋπολογισμό που συμπυκνώνει ό-
λη την ουσία και το πραγματικό περιεχόμενο της πολιτικής που ε-
φαρμόζει εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Έναν προϋπολογισμό που 
προβλέπει ακόμα μεγαλύτερη λεηλασία των εισοδημάτων μας, νέα 
άγρια φοροληστεία των εργαζομένων, δώρα και κέρδη στο μεγάλο 
κεφάλαιο, αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, υποταγή στα δημο-
σιονομικά σύμφωνα της ΕΕ, αποχώρηση των κρατικών ευθυνών α-
πό τα κοινωνικά αγαθά, για να ακολουθήσει η πλήρης ιδιωτικοποί-
ησή τους. Όπως και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις α-
πό το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα η ΝΔ υπόσχεται ψίχου-
λα αντί για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, βάζοντας ως 
προαπαιτούμενο την καπιταλιστική τους «ανάπτυξη», δηλαδή την α-
κόμα μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρήσεων και της εργοδοσί-
ας. Μόνο που οι «λύσεις» τους αποδείχτηκε ότι οδηγούν συνεχώς σε 
ένα καθεστώς όπου οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτω-
χοί φτωχότεροι.

Οι αριθμοί έχουν την σημασία τους. Όσο κι αν ο Σταϊκούρας δι-
αμαρτύρεται υποκριτικά και αναρωτιέται δημόσια «πού είδατε τη 
λιτότητα. Εμείς μειώνουμε τους φόρους. Εμείς διατηρούμε τη βο-
ήθεια στην κοινωνία και την ενισχύουμε», τα στοιχεία του νέου 
προϋπολογισμού είναι αμείλικτα!
ü  Αύξηση της φορολογίας κατά 3,5 δισ. ευρώ (7,5%) που θα 

προέλθει κυρίως από τους έμμεσους φόρους, γονατίζοντας τα 
λαϊκά νοικοκυριά! Την ίδια ώρα τα ψίχουλα που υπόσχεται η 
κυβέρνηση στον κατώτατο μισθό δεν ξεπερνούν το 2%!

ü  Μείωση κατά 820 εκατ. ευρώ για τη Δημόσια Υγεία! Η κυβερ-
νητική αναλγησία δεν έχει όριο! Εν μέσω πανδημίας μειώνουν, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά τις περσινές περικοπές των 
570 εκατ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες, αφήνοντας τα Δημό-
σια νοσοκομεία και το λαό στο έλεος της πανδημίας χωρίς 
ΜΕΘ και υγειονομικό προσωπικό! Ωμά και κυνικά η κυβέρνη-
ση μέσω του προϋπολογισμού προαναγγέλλει μάλιστα 600 ε-
κατ. ευρώ λιγότερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας!

ü  Οι άνεργοι καταδικάζονται να ζουν κυριολεκτικά κάτω από 
τα όρια της εξαθλίωσης, αφού προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ 
λιγότερα για τα ήδη πενιχρά επιδόματά τους. Την ίδια τύχη ε-
πιφυλάσσει και για τα επιδόματα αναπηρίας!

ü  Επιβάλλουν οικονομική ασφυξία στα ασφαλιστικά ταμεία, 
περικόπτοντας τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κα-
τά 3% ή αλλιώς 850 εκατ. ευρώ, τα οποία προσφέρονται α-
πλόχερα στο κεφάλαιο και την εργοδοσία!

ü  Έρχεται νέα λεηλασία των συντάξεων αφού προβλέπονται 
1,1 δισ. ευρώ λιγότερα για όλους τους φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προωθήσει πιο εντα-

τικά την ιδιωτικοποίησή της! Θυμίζουμε ότι έχει ψηφιστεί η ιδι-
ωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στα επενδυτικά funds 900 εκατ. ευρώ που προβλέπο-
νταν για το υφιστάμενο ειδικό επίδομα των συνταξιούχων.

ü  Η λεγόμενη «ανάπτυξη» σημαίνει νέες φοροελαφρύνσεις και 
ασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο, αφού η κυβέρνηση μειώνει 
κατά 2% τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων 
και κατά 50% τη φορολογία από τη συγκέντρωση κεφαλαίου!

ü  Οι δαπάνες για τη Δημόσια Παιδεία παραμένουν για πολλο-
στή χρονιά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα!

Η κυβέρνηση της ΝΔ εμφανιζόμενη σαν ο καλός στρατιώτης των 
Αμερικανο–ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών, της ΕΕ και των πολυεθνικών 
τους, αφού πρώτα μετέτρεψε τη χώρα μας σε ένα τεράστιο ΝΑΤΟ-
ϊκό στρατόπεδο, παίζοντας με αυτό τον τρόπο με τη φωτιά, υπηρε-
τώντας τα φιλοπόλεμα τυχοδιωκτικά σχέδια των Ιμπεριαλιστών και 
του Κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Με-
σογείου, επιβάλλει τώρα νέες υπέρογκες δαπάνες για όπλα, αερο-
πλάνα, φρεγάτες. Χρήματα που θα πληρώσει ο λαός από την τσέπη 
του για μια ακόμα φορά. 4 δισ. ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για 
το ΝΑΤΟ και 3,5 δισ. για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό που 
αγγίζει το 6% του ΑΕΠ ή το 10% των κρατικών δαπανών!

Το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης της ΝΔ ολοκληρώνεται και συ-
νοψίζεται στην εκτόξευση του δημόσιου χρέους στο εξωπραγματικό 
ποσό των 355 δισ. ευρώ και στο 189,6% του εκτιμώμενου ΑΕΠ.

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη 
σκλήρυνση και όξυνση της αντιλαϊκής πολιτικής, την επίθεση στους 
μισθούς και τις συντάξεις, στα δικαιώματα των εργαζομένων. Το α-
ντεργατικό – αντισυνδικαλιστικό έκτρωμα «Χατζηδάκη» θα αξιοποι-
ηθεί ως φόβητρο για να μπουν στο γύψο τα συνδικάτα, καθώς επί-
σης και ο αναγκαίος απεργιακός αγώνας που πρέπει να αναπτυχθεί 
απέναντι στη βάρβαρη πολιτική τους.

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ καλούν: 
Την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση και συλλα-
λητήριο την Πέμπτη 16/12 στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις, την 
ΟΛΜΕ να κηρύξει στάση εργασίας και να πραγματοποιήσει απερ-
γιακό συλλαλητήριο την ίδια ημέρα! Να απευθυνθεί στη ΔΟΕ και 
σε όλες τις Ομοσπονδίες του Δημοσίου για αγωνιστική – απεργια-
κή συμπόρευση, τις ΕΛΜΕ να συντονίσουν τη δράση τους και να 
προχωρήσουν στην οργάνωση του απεργιακού αγώνα, με στάσεις 
εργασίας και συμμετοχή σε συλλαλητήριο στις 16/12!

Τα σωματεία σε θέσεις μάχης! Να μην περάσει ο αντιλαϊκός – 
αντικοινωνικός προϋπολογισμός! Να ανατραπεί η πολιτική της 
κυβέρνησης!

Δεκέμβριος 2021

Η αντιλαϊκή – αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης δεν έχει τελειωμό. Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από τη 
διαρκή φοροληστεία και την ακρίβεια που εκτινάσσεται σε δυσθεώρητα ύψη (είδη λαϊκής κατανάλωσης, 

ενέργεια, κλπ) κάνοντας το κόστος ζωής δυσβάσταχτο. Η ανεργία αυξάνεται την ίδια στιγμή που το έκτρωμα 
«Χατζηδάκη» οικοδομεί τα σύγχρονα εργασιακά κάτεργα, εντείνει την υπερεκμετάλλευση και καταπίεση 

των εργαζομένων, διαλύει τις Συλλογικές Συμβάσεις, μετατρέπει τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις σε 
φιλοδωρήματα ελεημοσύνης, βάζει τα συνδικάτα στο γύψο και ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Τα 

κοινωνικά αγαθά της Υγείας – Παιδείας – Πρόνοιας ιδιωτικοποιούνται,  
ενώ εν μέσω πανδημίας το ίδιο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καταρρέει υπό το βάρος της εγκατάλειψης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΑγωΝΑΣ γΙΑ: Υγεία – Παιδεία – Πρόνοια – Αυξήσεις στους μισθούς!
Τα συνδικάτα να κηρύξουν απεργία αμέσως! Να ανατραπεί ο αντιλαϊκός κρατικός προϋπολογισμός!

Αγω
νιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώ

σεις Κινήσεις ΔΕ
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Αντιδράσεις για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, που 
ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας και α-
ναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), εκφράστηκαν από επιστημονι-
κούς φορείς και πανεπιστημιακούς, ενώ τις επόμενες μέ-
ρες αναμένονται ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών Ομο-
σπονδιών. Να σημειώσουμε αρχικά ότι όλες οι παρεμβά-
σεις του Υπουργείου Παιδείας, τουλάχιστον από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα, που αφορούν στο περι-
εχόμενο σπουδών, έχουν ένα κοινό: την ίδια επιχειρηματο-
λογία και την ίδια πηγή χρηματοδοτησης.

“Αλλαγή μοντέλου από το δασκαλοκεντρικό στο μαθητο-
κεντρικό”, “βιωματική μάθηση και όχι παπαγαλία”, “ανά-
πτυξη δεξιοτήτων, όχι στείρες γνώσεις”, “ερευνητική μά-
θηση και όχι μετωπική διδασκαλία”, “χτύπημα στην παρα-
παιδεία”, “από τις στείρες γνώσεις στο να μάθουν πως να 
μαθαίνουν”. Και πάντα με την κατάλληλη προσθήκη των λέ-
ξεων “νέο”, “καινοτόμο”, “όχι παραδοσιακό”. Από το Γερά-
σιμο Αρσένη – Πέτρο Ευθυμίου (1997-2004) έως την Άννα 
Διαμαντοπούλου (2009 -2012), τον Κώστα Γαβρόγλου και τη 
Νίκη Κεραμέως, 25 χρόνια τώρα, εξαγγέλλουν αλλαγές στα 
Προγράμματα Σπουδών, μεταφράζοντας απλώς από τα αγ-
γλικά στα ελληνικά την κυρίαρχη και δεσπόζουσα εκπαι-
δευτική πολιτική των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Χωρίς την 
παραμικρή κριτική προσέγγιση και αναστοχασμό για το αν 
αυτή η πολιτική των “δεξιοτήτων και όχι της γνώσης” έχει 
συμβάλει αρνητικά, επί δεκαετίες τώρα, στο γενικότερο 
ρεύμα απομόρφωσης των νέων ανθρώπων. Έχουν και μια 
δεύτερη ομοιότητα, ποτέ δεν έχουν κάνει απολογισμό των 
προηγούμενων αλλαγών, (αλλά και τι απολογισμό να κάνουν, 
αφού οι ίδιες πολιτικές και συχνά οι ίδιοι άνθρωποι που έ-
καναν τις αλλαγές δέκα και είκοσι χρόνια πριν, είναι αυτοί 
που σήμερα εξαγγέλλουν νέες επαναστατικές αλλαγές και 
παρεμβάσεις!).

Η ίδια η υπουργός «Παιδείας» δήλωσε χαρακτηριστικά 
ότι το υπουργείο «έχτισε και πάνω στο έργο των προηγού-
μενων κυβερνήσεων». Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που και 
ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δεν βρίσκει να πει λέξη για τον 
αντιδραστικό πυρήνα των νέων προγραμμάτων σπουδών, 
αλλά αντίθετα διεκδικεί «δάφνες» για την υλοποίησή τους.

Νέα Προγράμματα Σπουδών:  
Ένα απελπιστικά πρόχειρο συνονθύλευμα

Καταπέλτης είναι ο Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης, τ. καθη-
γητής Διδακτικής Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευ-
σης, τ. κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. ο οποίος ευ-
θύς εξαρχής σημειώνει ότι τα Προγράμματα Σπουδών της Ι-
στορίας αποτελούν ένα απελπιστικά πρόχειρο συνονθύλευ-
μα από παλιότερα προγράμματα, από καινοτόμες προτάσεις 
που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν (ΠΣ 2018-2019), από κακοχω-
νεμένες ιδέες για το τι είναι πρόγραμμα, διδασκαλία και μά-
θηση, από αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους 
στοιχεία. Παράλληλα τονίζει ότι αποτελούν προϊόν χυλού που 

έχει εξαχθεί από το blender της σκληρής παράδοσης με κα-
ρυκεύματα εκσυγχρονιστικά και στην καλύτερη περίπτωση 
μπορεί να εκληφθούν ως έκθεση ιδεών που θυμίζει τις αγω-
νιώδεις προσπάθειες υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετά-
σεις να τα πουν όλα (κατά τις υποδείξεις των φροντιστών 
τους), καταλήγοντας να μην λένε τίποτε. Κάνει λόγο για ένα 
συνονθύλευμα πρόχειρων αντιγραφών από προηγούμενα 
προγράμματα, γενικών μεθοδολογικών αρχών και μεγαλό-
στομων διακηρύξεων (τι είναι η ιστορία, ποιοι είναι οι γενι-
κοί σκοποί διδασκαλίας, μεθοδολογία της ιστορικής επιστή-
μης κ.λπ.), χωρίς όλα αυτά να αντιστοιχούν στο «διά ταύτα». 
Πέρα από κάθε αμφιβολία τα «νέα» ΠΣ:

1. Κινούνται (τουλάχιστον του Δημοτικού και του Γυμνασί-
ου) στο πλαίσιο του ακλόνητου παπαρρηγοπούλειου σχήμα-
τος (Ιστορία Αρχαία, Βυζαντινή – Μεσαιωνική, Νεότερη – 
Σύγχρονη), αλλά στο Λύκειο εισάγουν είδος Θεματικής Ιστο-
ρίας που ερανίζεται στοιχεία ακόμη και από τις παλιότερες 
εκδοχές της (από την εποχή ακόμη του εγχειριδίου της Αι-
κατερίνης Χριστοφιλοπούλου «Εισαγωγή στις ιστορικές 
σπουδές», το 1978).

2. Αναφέρονται, εντελώς ψευδεπίγραφα, σε «νεωτερικά» 
στοιχεία της Διδακτικής Μεθοδολογίας και των Θεωριών 
Μάθησης, όπως μαθητοκεντρική μάθηση, ενεργή εμπλο-
κή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, εννοιοκεντρική 
οργάνωση της διδασκαλίας, διαθεματικές προσεγγίσεις, 
διαδικαστική γνώση, κριτική επεξεργασία πηγών, χρήση 
πολυτροπικού υλικού, σύνδεση με τοπική ιστορία κ.λπ. 
κ.λπ. Όταν, όμως, περνούν στο «διά ταύτα», εκεί παρατί-
θεται ένας κατάλογος περιεχομένων, όπως γινόταν από το 
1899 και για έναν αιώνα περίπου, αναμεμειγμένος με 
«προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα», τα οποία 
προσιδιάζουν απολύτως στον συμπεριφορισμό. Έτσι, οι ει-
σαγωγικές διακηρύξεις στην ενότητα «Διδακτική πλαισίω-
ση – σχεδιασμός μάθησης» καθίστανται «απλούς τριγμός 
και πάταγος οδόντων».

Ψηφιακός κόσμος από την κούνια!
Μεταξύ των αλλαγών που φέρνουν τα νέα Προγράμματα 

Σπουδών συμπεριλαμβάνεται και η σχεδόν βίαια ένταξη του 
ψηφιακού κόσμου στην εκπαιδευτική διαιδκασία. Αυτό γί-
νεται μέσω της της ψηφιοποίησης μεγάλου μέρους του εκ-
παιδευτικού υλικού, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μέσω η-
λεκτρονικών βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών πλατφορμών 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά και μέσω του ίδιου του μα-
θήματος της Πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται στο πρό-
γραμμα των σχολείων ήδη από την Α’ Δημοτικού. Έτσι, λοι-
πόν, οι 6χρονοι μαθητές και μαθήτριες που καλά-καλά δεν 
έχουν μάθει την αλφαβήτα, θα διδάσκονται προγραμματι-
σμό, ανάλυση δεδομένων και «ψηφιακή πολιτειότητα». Κι 
αν ακούγεται τραβηγμένο, αρκεί κανείς να ανατρέξει στο 
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίες και των Επικοινωνιών και Πληροφορικής Δημο-
τικού, έτσι όπως αναρτήθηκε από το ΙΕΠ.

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών χωρίς γραβάτα
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γράφουν οι Χ. Κάτσικας - N. Φιλιππίδης



Μαθηματική Εταιρεία: Καμία μελέτη της 
εκπαιδευτικής λειτουργικότητας ανά βαθμίδα

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) με ανα-
κοίνωσή της σημείωσε ότι οι επεξεργασίες του ΙΕΠ 
αφενός «αποσιωπούν τις συλλογικά καταγεγραμμέ-
νες εμπειρίες της εκπαιδευτικής μαθηματικής κοι-
νότητας για συγκεκριμένες δυσχέρειες και ασυμβα-
τότητες από την εφαρμογή των εν ισχύ Αναλυτικών 
Προγραμμάτων», αφετέρου κινούνται με «γνώμονα 
την οργάνωση εξεταστικών διαδικασιών γύρω από 
μια τράπεζα θεμάτων και την επιδότηση της έκδοσης 
πολυσέλιδων βιβλίων χωρίς καμία μελέτη της εκπαι-
δευτικής λειτουργικότητας ανά βαθμίδα». 

Για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τα νέα βι-
βλία στα Μαθηματικά είναι ένας απίστευτος αχταρ-
μάς που στο όνομα της “ομαδοσυνεργατικής και βιω-
ματικής μάθησης” έχει τις ίδιες παιδαγωγικές μεθό-
δους τόσο για τα παιδιά του δημοτικού όσο και για τα 
παιδιά του λυκείου και στόχο έχει να ανταποκρίνονται 
οι μαθητές στις (νεοφερμένες) διαγνωστικές εξετά-
σεις του δημοτικού και του γυμνασίου.

Το «πολλαπλό βιβλίο», η διαφοροποίηση 
και η διαδρομή του χρήματος

Την ίδια ώρα, στη βάση των νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών δρομολογείται η εισαγωγή του «πολλαπλού 
βιβλίου». Τα σχολικά βιβλία έχουν μπει στο στόχαστρο 
της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ με διπλό τρόπο και ως 
προς το περιεχόμενο (προγράμματα σπουδών) και ως 
προς την έκδοση και διανομή τους. Αφορούν σε έναν 
ακόμα ζωτικό χώρο για την επιχειρηματική διείσδυση 
ιδιωτών και την αποκόμιση μεγάλων κερδών, καθώς 
περίπου 1,5 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί 
εμπλέκονται με αυτά.

Πέρα από τους πλείστους άλλους κινδύνους, ενε-
δρεύει αυτός της πλήρους εξάρτησης της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας από ψηφιακό υλικό. Για την κυρίαρ-
χη εκπαιδευτική πολιτική οι νέες τεχνολογίες εμφα-
νίζονται ως πανάκεια, σαν το μαγικό ραβδί που λύνει 
όλα τα προβλήματα, και στα πλαίσια αυτά, στον πυρή-
να της ψηφιακής στρατηγικής για την Παιδεία (Βίβλος 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού) βρίσκεται η ανάπτυξη 
της ψηφιακής κουλτούρας στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα αλλά και η μετάβαση από τις document-centric 
στις data-centric λύσεις.

Σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 
η στρατηγική ενίσχυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
μάθησης θα υποστηρίζεται από δύο πυλώνες δράσε-
ων. Ο πρώτος εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακού πε-
ριεχομένου, ο δεύτερος στον εκσυγχρονισμό των ορι-
ζόντιων πλατφορμών και υπηρεσιών για την ανάδειξη 
και αξιοποίηση του περιεχομένου (νέα τεχνολογικά 
μέσα, αναπτύσσονται περαιτέρω οι πλατφόρμες και τα 
εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, ε-
νώ δίνεται έμφαση και στο ψηφιακό περιεχόμενο).

ΣΧΕΤΙΚΑ	ΜΕ	ΤΟΥΣ	ΝΕΟΥΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ	 
ΤΗΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ	ΒΑΣΗΣ	ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Πανελλαδικές 2022:  
Οι «συντελεστές»  
απόρριψης χιλιάδων υποψηφίων 
και αποψίλωσης των ΑΕΙ

Οι νέοι βαθμολογικοί συντελεστές ανά μάθημα και 
πανεπιστημιακό τμήμα με βάση τους οποίους θα καθοριστεί 

νέα Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα ΑΕΙ το καλοκαίρι 
του 2022, υπογράφηκαν επίσημα και δημοσιεύθηκαν στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην Υπουργική Απόφαση 
συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 

(Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, 
καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 

(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για τη 
συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 

στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., 
στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές 
της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., 
στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και 

Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε., όπως αυτοί προτάθηκαν από 
τα ΑΕΙ και τα συναρμόδια υπουργεία και θα ισχύσουν για τις 

επόμενες πανελλαδικές εξετάσεις (Ιούνιος 2022). Σε σχέση με 
τις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις 27 τμήματα αύξησαν 
τους συντελεστές της ΕΒΕ και 24 τμήματα τούς μείωσαν. Οι 

μεταβολές αυτές αφορούν κοντά στο 10% των τμημάτων 
και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά τα 
πράγματα, κοντολογίς ο αριθμός των υποψηφίων που θα 

αποκλειστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 δεν θα 
είναι ορατά διαφορετικός από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

του 2021. Κάποια τμήματα μείωσαν τους συντελεστές (που 
τους άφησαν χωρίς κανένα εισακτέο, όπως για παράδειγμα το 

τμήμα Αρχιτεκτόνων Ξάνθης). Κάποια άλλα τον αύξησαν από 
0,8 σε 1,2, όπως για παράδειγμα η Ιατρική Ιωαννίνων, γεγονός 

που δεν έχει απολύτως καμία σημασία, αφού για να εισαχθεί 
στην Ιατρική Ιωαννίνων χρειάζεται ο υποψήφιος πάνω από 

18.000 μόρια, συνεπώς υπερκαλύπτεται η ΕΒΕ του τμήματος.
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Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
Οι συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ είναι κοινοί και για τους 

υποψηφίους από το Γενικό Λύκειο και για τους υποψηφίους από το Ε-
ΠΑΛ. Το γινόμενο του συντελεστή της ΕΒΕ επί το μέσο όρο των βαθ-
μών όλων των μαθημάτων όλων των υποψηφίων της Ελλάδας σε κάθε 
πεδίο δίνει την ΕΒΕ του τμήματος. Αν ένας υποψήφιος έχει μέσο όρο 
στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) μεγαλύ-
τερο από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε έχει το δικαίωμα να δηλώσει το 
τμήμα στο Μηχανογραφικό του. Διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα να 
το δηλώσει ούτε μπορεί να εισαχθεί. Η ΕΒΕ δεν έχει καμία σχέση με 
τη βάση που καθορίζεται από τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφι-
ος. Στον υπολογισμό των μορίων μετράνε και οι συντελεστές βαρύτη-
τας κάθε μαθήματος και κάθε τμήματος.

Τι θα γίνει το 2022
Τα αποτελέσματα των τελευταίων Πανελλαδικών δίνουν τη δυνατό-

τητα ορισμένων προβλέψεων και για τις Πανελλαδικές του 2022: Από 
τις 79.000 θέσεις εισακτέων καλύφθηκαν περίπου 63.000. Άρα 16.000 
θέσεις έμειναν κενές, με δεκάδες τμήματα χωρίς φοιτητές! Από τους 
103.000 περίπου υποψήφιους, θέση βρήκαν στα ΑΕΙ και στις στρατι-
ωτικές και αστυνομικές σχολές οι 63.000 περίπου. Άρα 40.000 υπο-
ψήφιοι, τα 2/5 του συνόλου των υποψηφίων, έμειναν εκτός, αποκλεί-
στηκαν. Πάνω από 22.000 υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων δεν έκαναν 
μηχανογραφικό (πιο σωστά δεν τους επέτρεψε η Ελάχιστη Βάση Εισα-
γωγής να κάνουν μηχανογραφικό). Αφετέρου υποψήφιοι με υψηλές 
βαθμολογίες, που είχαν την «ατυχία» να επιλέξουν σχολές με ειδικά 
μαθήματα τον καιρό της ΕΒΕ αποκλείστηκαν από σχολές και τμήματα 
της προτίμησής τους. Η «ορθολογικοποίηση του αριθμού των εισακτέ-
ων» στην ούγια γράφει «ξεσκαρτάρισμα» των Τμημάτων.

Οι χιλιάδες αυτές θέσεις εισακτέων που δεν καλύφθηκαν (σε συν-
δυασμό με τη «δράση» των μετεγγραφών», που δρουν με τη λογική 
της «λιποαναρρόφησης») αποψίλωσαν περίπου 40-60 τμήματα κατά 
βάση περιφερειακών Πανεπιστημίων. Το ίδιο περίπου αναμένεται να 
συμβεί και φέτος, καθώς η αποψίλωση των Πανεπιστημίων θα πρι-
μοδοτηθεί και με δυο νέους «μηχανισμούς κοπής» υποψηφίων: Την 
πανδημία «συντελεστών» βαρύτητας και το «διπλό-τριπλό» μηχανο-
γραφικό!

Στις Πανελλαδικές του 2022 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μο-
ρίων. Μέχρι τώρα όλα τα Τμήματα κάθε πεδίου έχουν δύο μαθήματα 
βαρύτητας. Δύο μαθήματα, δηλαδή, που ο βαθμός τους πολλαπλασιά-
ζεται με συντελεστή 1,3 το πρώτο και 0,7 το δεύτερο. Από τις προσε-
χείς Πανελλαδικές κάθε τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές βα-
ρύτητας στα μαθήματα. Έτσι κάθε υποψήφιος θα συγκεντρώνει διαφο-
ρετικά μόρια σε κάθε Τμήμα, ακόμη και στα Τμήματα που έχουν το ί-
διο αντικείμενο σπουδών. Προκειμένου να υπολογιστούν τα μόρια των 
υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ δημιουργούνται περισσότεροι 
από 5.000 «συνδυασμοί» συντελεστών. Το δεδομένο αυτό, συνδυαζό-
μενο με την απόφαση του Υπουργείου για «περιορισμό των Τμημάτων 
που επιλέγουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό τους, στο 10% του 
συνόλου των Τμημάτων κάθε Επιστημονικού Πεδίου», θα δυσχεράνει 
σημαντικότατα τις επιλογές τους. Διαμορφώνεται ένα σύστημα που ο-
δηγεί σε μία απίστευτα χαώδη πρόβλεψη «συνδυασμών», «συντελε-
στών» και «περιορισμένων επιλογών Τμημάτων». Με αυτό τον τρόπο, 
το ΥΠΑΙΘ, επιδέξια και αθόρυβα, με τη βοήθεια του τακτοποιημένου 
λόγου μιας «μεταρρυθμιστικής σταυροφορίας» θα σύρει, νομιμοποι-
ημένα, τα «κενά» τμήματα στον «ανακριτικό» φακό της Εθνικής Αρ-
χής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), η οποία, σαν έτοιμη από 
καιρό, θα εισηγηθεί μείωση των πανεπιστημιακών τμημάτων.
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Τα 24 τμήματα που μείωσαν το συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΒΕ 2022

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΒΕ 2021

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 1,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,8 1,1
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0,9 1,1
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 1 1,2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 1
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 1
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 0,8 1
Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 1,05 1,2
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 1,1
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,9
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 0,86 0,96
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 1
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9
Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,9
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 0,9

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 0,8 0,9
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 1
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,1 1,2
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσ-
σαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,85 0,9

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,9
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 1,05
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0,95 1
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,9
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1,04

Τα 27 τμήματα που αύξησαν το συντελεστή της ΕΒΕ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΒΕ 2022

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΒΕ 2021

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 0,8
Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 0,8
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 0,8
Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 0,8
Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 0,8
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 1 0,8
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 1 0,8
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 0,8
Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1,2 1
Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 1 0,8
Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 0,8
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,01
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,8
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 0,8
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,8
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 1 0,9
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 1,2 1,1
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 1 0,95
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,85
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,95 0,9
Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 0,8
Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,86
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 0,96
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 1,1 1,08
Πηγή: Με στοιχεία από τον Στρατή Στρατηγάκη
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Σ
την 98η Σύνοδο των Πρυτάνεων η Κεραμέως ανακοίνωσε 
στους Πρυτάνεις ότι θα λάβουν επιστολή της με την οποία θα 
δίνεται παράταση μέχρι τέλος του Γενάρη για να καταθέσουν 

τις εισηγήσεις τους για το νέο ακαδημαϊκό χάρτη, με άλλα λόγια για 
τις προτάσεις των Πανεπιστημίων για συγχωνεύσεις και καταργή-
σεις σχολών και τμημάτων τους. Θυμίζουμε ότι είχε ζητήσει το κα-
λοκαίρι από τους Πρυτάνεις να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους το 
αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, αλλά μόνο ένα ΑΕΙ (το Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη) κατέθεσε σχέδιο κα-
τάργησης – συγχώνευσης τμημάτων του, γεγονός που δεν καλύπτει 
ούτε μέρος των σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας, που έχει απο-
φασίσει συγχωνεύσεις και καταργήσεις μεγάλης έκτασης.

Στον «οδηγό πλεύσης» που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στα 
Πανεπιστήμια για τα κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσουν τα ίδια 
για τον «ακρωτηριασμό» τους είναι η επάρκεια του προσωπικού, η 
διαθεσιμότητα των υποδομών, η γεωγραφική εγγύτητα συναφών 
τμημάτων, η ζήτηση του τμήματος από τους υποψήφιους των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων, ο ρυθμός αποφοίτησης, η απορρόφηση των 
αποφοίτων από την αγορά εργασίας. 

Οι επιτελείς του ΥΠΑΙΘ, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν από τα ίδια 
τα Πανεπιστήμια να αποφασίσουν ποια τμήματα θα κλείσουν, θα 
συγχωνευθούν ή θα αλλάξουν χαρακτήρα, με κριτήρια για τα οποία 
την ευθύνη την έχει η κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική.

Γιατί είναι σαφές ότι για την έλλειψη προσωπικού, για τις υποδο-
μές, για τη ζήτηση των τμημάτων από τους υποψήφιους, για τις κε-
νές θέσεις λόγω μη εισαγωγής φοιτητών ή για την απορρόφηση των 
αποφοίτων από την αγορά εργασίας, αυτός που έχει τη βασική, την 
κύρια (για να μην πούμε την αποκλειστική) ευθύνη είναι εκάστοτε 
οι κυβερνητικές πολιτικές.

Μοντάρετε, μαντάρετε και κόβετε…
Στη Σύνοδο Πρυτάνεων η Υπουργός αναφερόμενη στην «ανάγκη α-

ναδιάρθρωσης του Ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας» σημείωσε τρεις 
κεντρικές παραμέτρους που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για την 
αναδιάρθρωση: α. η εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ΕΘΑΑΕ λαμ-
βάνοντας υπόψιν και τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, β. το 
τοπίο που διαμορφώθηκε από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης 
εισαγωγής, γ. οι προτάσεις των ίδιων των ΑΕΙ για τη φυσιογνωμία που 
επιδιώκει να διαμορφώσει το κάθε Ίδρυμα στο μέλλον.

Στην παραπάνω διατύπωση συμπυκνώνεται και η ουσία της λειτουρ-
γίας της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που ήρθε για να πριμοδοτήσει 
την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, κοντολογίς το σχεδιασμό 
για συγχωνεύσεις, μετατροπές και δραστική μείωση των σχολών.

Η πρώτη μεθόδευση του υπουργείου Παιδείας αφορά στη μείωση 
του αριθμού των εισακτέων με λαιμητόμο την ελάχιστη βάση εισαγω-
γής και την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων, εργαλεία τα οποία, 
με τους «κατάλληλους» ελιγμούς στο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων 
μπορούν να δημιουργήσουν εκατόμβες απορριπτόμενων. Η δεύτερη 
αφορά στην καταδίκη της βιωσιμότητας πολλών περιφερειακών (και 
όχι μόνον) πανεπιστημιακών τμημάτων, με στόχο τη συρρίκνωση της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αλλαγή του προσανατολισμού της.

Την αναγκαιότητα του «επανασχεδιασμού» του ακαδημαϊκού χάρτη 

με τη μέθοδο της «λιποαναρρόφησης» ήρθε σαν από μηχανής - Κερα-
μέως θεός να την επικαιροποιήσει ο μεγάλος αριθμός κενών θέσεων 
λόγω της θεσμοθέτησης της ΕΒΕ που αποψιλώνουν περίπου 100 Πανε-
πιστημιακά τμήματα. 

Η «αναδιάρθρωση» made by Κεραμέως εκτός από λουκέτα και 
συγχωνεύσεις σημαίνει και δημιουργία τμημάτων δυο ταχυτήτων. 
Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021: «Στο πλαίσιο διασύνδεσης με 
την αγορά εργασίας, δημιουργούνται προγράμματα σπουδών τριετούς 
διάρκειας, με προσανατολισμό στις εφαρμογές των επιστημών και 
της τεχνολογίας και στην ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκη-
σης». Είναι φανερό ότι σε αυτήν την κατηγορία θα ενταχθούν, σταδι-
ακά, τμήματα που δεν θα έχουν φοιτητές, εξαιτίας της θεσμοθέτη-
σης της κατώτατης βάσης εισαγωγής.

Μια επιχείρηση 
που κάποτε την έλεγαν Πανεπιστήμιο

Παράλληλα με το νέο νόμο που θα φέρει στις αρχές του 2022 στη 
Βουλή, η Κεραμέως σχεδιάζει επαναφορά των Συμβουλίων Διοί-
κησης Ιδρυμάτων και τοποθέτηση μάνατζερ στα πανεπιστήμια. Οι 
μάνατζερ θα έχουν οικονομικές και διοικητικές αρμοδιότητες θα 
ελέγχονται από οικονομική επιτροπή και θα λογοδοτούν στο υπουρ-
γείο Παιδείας. Την εν λόγω «αρχιτεκτονική» στη δομή του πανεπι-
στημίου ανακοίνωσε τόσο η υπουργός Παιδείας σε εκδήλωση της 
ΔΑΠ, όσο και ο υφυπουργός, Άγγελος Συρίγος σε σχετική συνέντευ-
ξή του, που υπογράμμισε ότι «είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα 
της ΝΔ, ότι τα οικονομικά θέματα δεν τα χειρίζονται απαραιτήτως 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πανεπιστημιακοί που μπορεί να μην 
έχουν ιδιαίτερες γνώσεις και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε πει ότι θα 
μπουν μέσα στα Πανεπιστήμια οικονομικοί διευθυντές, οι οποίοι 
θα επιλέγονται με όρους ιδιωτικοοικονομικούς για να παρακολου-
θούν τα οικονομικά των πανεπιστημίων. Κάποια πανεπιστήμια έ-
χουν τεράστιο οικονομικό φόρτο και έχουν και θέματα που σχετί-
ζονται με την περιουσία τους και με την εκμετάλλευσή της».

Και για το θέμα αυτό το Υπουργείο Παιδείας «ξεπατικώνει» τις ο-
δηγίες της Κομισιόν, που λέει ότι τα Πανεπιστήμια πρέπει να διαθέ-
τουν μεγαλύτερη αυτονομία από τις κυβερνήσεις, να καταρτίζουν επι-
χειρηματικά πλάνα, να διαχειρίζονται καλύτερα την οικονομική συνερ-
γασία τους με τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματοποιημένες λειτουρ-
γίες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι γι’ αυτό το σκοπό, η Κομισιόν πρότεινε 
να τεθούν επικεφαλής των Πανεπιστημίων στελέχη που δε θα προέρ-
χονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, δηλαδή, αντί για πρυτάνεις, τα Πα-
νεπιστήμια να έχουν managers από το χώρο των επιχειρήσεων.

Έτσι βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό η σύμφυση πανεπιστημίου - επι-
χειρήσεων, ώστε τελικά το ίδιο το πανεπιστήμιο να λειτουργεί ως 
επιχείρηση, σε όλο το εύρος δραστηριότητάς του και αυτή ακριβώς 
η λειτουργία των πανεπιστημίων αφορά και στην εξασφάλιση πό-
ρων που θα αντισταθμίζουν τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση.

Εξάλλου για την κυβέρνηση η τοποθέτηση manager φαίνεται να 
είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Manager στη ΔΕΗ, manager 
στον ΕΦΚΑ, manager στο ΤΑΙΠΕΔ, ίσως σε λίγο manager στα Νο-
σοκομεία και δεν ξέρουμε πού αλλού…

(Αναλυτικά για το νόμο θα επανέλθουμε, «α»)

Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Νέα «αρχιτεκτονική» στη δομή του πανεπιστημίου

Ο ψαλιδοχέρης - manager στο Υπουργείο Παιδείας: 
Κόψε - κόψε Σχολές, κόψε - κόψε εισακτέους
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Ο Άγγελος Συρίγος σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ απά-
ντησε στη Βουλή μεταξύ άλλων: «Η εκτίμησή μου είναι ότι 
η ΕΒΕ ήρθε για να μείνει. Είναι ένα δίκαιο σύστημα, το οποίο 

φωτογραφίζει τις εξετάσεις της συγκεκριμένης χρονιάς. Ας του 
δώσουμε χώρο και χρόνο να αναπνεύσει, να δούμε πώς θα λειτουρ-
γήσει. Ήδη αποφύγαμε να έχουμε το φαινόμενο εισαγωγής φοιτη-
τών με βάσεις 1, 2 και 3 (...). Ας αφήσουμε λίγο το σύστημα να ανα-
πνεύσει και του χρόνου να δούμε εάν χρειάζονται να γίνουν και άλ-
λες διορθωτικές κινήσεις. Μία πάντως σας είπα ότι ήδη έγινε όταν 
δώσαμε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να διορθώσουν πολύ 
υψηλές ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που είχαν βάλει».

Να θυμίσουμε ότι το «δίκαιο σύστημα» του Α. Συρίγου και της 
κυβέρνησης της ΝΔ «απεγκλώβισε» 18.174 υποψηφίους φέτος 
για να τους «εγκλωβίσει» στα κολλέγια που τα πτυχία τους έγι-
ναν ισότιμα με αυτά των πανεπιστημίων ελέω Κεραμέως και κυ-
βέρνησης! Δεκάδες τμήματα έμειναν χωρίς ή με ελάχιστους 
πρωτοετείς και νομοτελειακά οδηγούνται σε κλείσιμο! Ο Συρί-
γος και η κυβέρνηση επιμένουν στο μεγάλο ψέμα ότι «αποφύ-
γαμε να έχουμε το φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με βάσεις 1, 
2 και 3». Πρώτα απ’ όλα γιατί έμειναν εκτός υποψήφιοι ακόμα 
και με πάνω από 19.000 μόρια και ύστερα γιατί όσοι γράφουν 1, 
2 και 3 και έχουν τα χρήματα μπορούν να σπουδάσουν στα κολ-
λέγια και να έχουν ισότιμα πτυχία ακόμα και με τους αριστού-
χους των δημόσιων πανεπιστημίων!

Αποκλεισμός ταξικός 
Αύξηση της πελατείας των κολλεγίων

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2005, το υπουργείο Παιδείας 
(υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου) επέβαλε την περιβόητη «βάση 
του 10». Η τότε υπουργός Παιδείας παρουσίασε την αλλαγή αυτή 
ως ελιξίριο που θα δώσει τη δυνατότητα στο λύκειο να οικοδο-
μήσει «τη μορφωτική του αποστολή και δυναμική ως σχολείο 
γενικής μόρφωσης», θα καλλιεργήσει «το ενδιαφέρον των μα-
θητών για την απόκτηση της γνώσης στο σύνολο των μαθημάτων 
του λυκείου», θα «αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών» 
και «θα περιορίσει το φροντιστήριο». Τέσσερα χρόνια μετά την 
πρώτη εφαρμογή της βάσης του 10, διαψεύστηκαν πανηγυρικά 
όλοι οι μύθοι με τους οποίους η τότε πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας είχε ντύσει την απόφασή της. Καμία βελτίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπήρξε, καθόλου δεν ανέ-
βηκε το επίπεδο των μαθητών. Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά 
ο αριθμός των εισακτέων, αυξήθηκε η πελατεία των λεγόμενων 
κολεγίων, για τα οποία καμία βάση του 10 δεν ίσχυε όταν ηχού-
σαν τα δίδακτρα. Έγινε τότε φανε-
ρό ότι δεν επρόκειτο παρά για μια 
επιχείρηση νομιμοποίησης του 
εξοστρακισμού των πιο αδύνατων 
κοινωνικά και σχολικά και για ένα 
«στένεμα» των διόδων των πανε-
πιστημίων που «έκλεινε το μάτι», 
την περίοδο εκείνη, στα εκατοντά-

δες Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και στα λεγόμενα Κολέγια, στα 
οποία προσφέρονταν έτοιμη πελατεία το «πλεόνασμα» των υπο-
ψηφίων που δε θα εισάγονταν.

Συνολικά, από τον χρόνο εφαρμογής της βάσης του 10, μέσα 
σε τέσσερα χρόνια (2005/6-2008/9), έμειναν ακάλυπτες 50.000 
θέσεις σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ, βέβαια, η νέα αυτή ρύθμιση έριξε νέο 
λίπασμα στην αρένα του ανταγωνισμού και των φροντιστηρίων.

Είναι φανερό δια γυμνού οφθαλμού ότι ο βασικός προσανα-
τολισμός της κυβέρνησης είναι η μείωση των εισακτέων, η πρι-
μοδότηση της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και η ιδιωτικο-
ποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου με την παραχώρηση υπο-
δομών του για όσους ξένους φοιτητές μπορούν να πληρώνουν 
δίδακτρα. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) παίζει τον ρόλο 
του τροχονόμου της εισόδου στα πανεπιστήμια, εξοστρακίζο-
ντας, με εργαλείο το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, χιλιάδες 
υποψήφιους, χωρίς να εκτεθεί το υπουργείο Παιδείας με μια 
ανακοίνωση μειωμένου αριθμού εισακτέων.

Εξεταστική λαιμητόμος η Τράπεζα Θ(υ)εμάτων
Στην πραγματικότητα το «νέο» λύκειο μετατρέπεται σε καθο-

λικό εξεταστικό κέντρο και ο ήδη υποβαθμισμένος μορφωτικός 
του ρόλος απαξιώνεται πλήρως. Τα παιδιά μετατρέπονται σε κυ-
νηγούς αποσπασματικών γνώσεων και βαθμών, σε «άλογα 
κούρσας», με επιπτώσεις για το μυαλό και την ψυχή τους. Ακό-
μη περισσότερα φροντιστήρια, ακόμη περισσότερα έξοδα για τη 
λαϊκή οικογένεια, που ήδη αιμορραγεί οικονομικά. Η μετατρο-
πή του λυκείου σε απέραντο εξεταστικό ναρκοπέδιο δρομολο-
γεί την πρόωρη έξοδο ενός τμήματος του μαθητικού πληθυσμού 
από την «κούρσα» του Λυκείου. Με αριστοτεχνικό τρόπο δημι-
ουργούνται οι όροι που επιβάλλουν «αυτεπαγγέλτως» υψηλά 
ποσοστά απόρριψης και αποκλεισμού μαθητών.

Η Τράπεζα θ(υ)εμάτων είχε ως αποτέλεσμα το 2014 που εφαρ-
μόστηκε την παραπομπή του 20% των μαθητών της Α΄ Λυκείου για 
το Σεπτέμβριο. Η «σφαγή» των εφήβων, αφορούσε τον έναν στους 
τέσσερις μαθητές των Γενικών Λυκείων κατά μέσο όρο πανελλα-
δικά, ενώ σε πολλούς υποβαθμισμένους δήμους του Λεκανοπεδί-
ου και του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και σε αρκετούς νομούς 
χτυπημένους από την ανεργία και τον τουρισμό, η «στρατιά» των 
μετεξεταστέων περιλάμβανε τον έναν στους τρεις μαθητές. 

Η κυρίαρχη πολιτική, αποδομώντας το δημόσιο σχολείο, προ-
κρίνει ένα σχολείο επιλεκτικό και υποταγμένο στους νόμους της 
αγοράς, ώστε να διαμορφώνει ανθρώπους, χωρίς γενική μόρ-
φωση, πειθήνιους απασχολήσιμους - υποτακτικούς πολίτες. 

Από τη πλευρά του κόσμου της ερ-
γασίας χρειάζεται ένα ευρύ μορ-
φωτικό κίνημα παιδείας, με μια 
εκπαιδευτική διακήρυξη για τα δι-
καιώματα και τις μορφωτικές ανά-
γκες της νέας γενιάς, προβάλλο-
ντας το στρατηγικό αίτημα «μόρ-
φωση και δουλειά για όλους».

γράφει ο Γιώργος Καββαδίας 



Προκλητικός ο Συρίγος: 
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής «είναι ένα δίκαιο 
σύστημα» και «ήρθε για να μείνει»
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Η υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει ότι η εφαρμογή της λε-
γόμενης «Ελληνικής Pisa» θα ξεκινήσει από την τρέχου-
σα σχολική χρονιά στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος 

του Γυμνασίου και ότι «συνιστά ένα εργαλείο αποτίμησης της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος». 

Το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει, το δεύτερο τρίμηνο του 
2022, να προχωρήσει στην εφαρμογή της Ελληνικής PISA, που εί-
ναι, στο ντεπούτο της πιλοτική. Οι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις-
θα διεξαχθούν για 6.000 μαθητές Στ Δημοτικού και 6.000 μαθη-
τές Γ’ Γυμνασίου, σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας. 
Πρόκειται για τη λεγόμενη «Ελληνική Pisa» που περιλαμβάνεται 
στον πρόσφατο νόμο 4823/2021 («Αναβάθμιση του σχολείου, εν-
δυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»). Στο άρθρο 
104, «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος» σημειώνεται: 
«Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις 
διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της Στ’ τάξης των Δη-
μοτικών σχολείων και τους μαθητές της Γ’ τάξης των Γυμνασίων 
σε θέματα ευρύτερων / γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικει-
μένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών».

Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι «η εξαγωγή πορισμά-
των σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων 
σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επί-
πεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας».

PISA: βλάπτει σοβαρά την Παιδεία
Το Υπουργείο Παιδείας επείγεται να «καλοπαντρέψει» πα-

νελλαδικού τύπου εξετάσεις με τις δυνατότητες της πληροφο-
ρικής, για να πριμοδοτήσει, μέσω των αποτελεσμάτων των ε-
πιδόσεων των μαθητών, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Είναι φανερό ότι τα απο-
τελέσματα αυτών των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα θα 
αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχο-
λείων και θα χρησιμοποιηθούν και ως «κριτήρια» για την αξι-
ολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό «παρακυ-
βέρνησης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα θέματα 
αυτών των εξετάσεων θα προωθούν μια συγκεκριμένη αντίληψη 
για τη σχολική γνώση, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τη σχολική ε-
πιτυχία, το μαθητή κ.ά., που προβάλλουν (και ώς έναν βαθμό ε-
πιβάλλουν) αντίστοιχες αρχές στην οργάνωση της ίδιας της εκ-
παιδευτικής δια δικασίας. Κοντολογίς η «ελληνική Pisa» επιχει-
ρεί με όχημα τα πορίσματά της (μέσα από τον έλεγχο των γλωσ-
σικών και μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών) να προσανα-
τολίσει τη σχολική εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυν-
ση. Είναι φανερό ότι το νέο καθεστώς που θα επιβάλει η «ελλη-
νική PISA», με τον κύκλο των τεστ, μπορεί να βλάψει τους πιο α-
δύνατους μαθητές και να αποδυναμώσει τις σχολικές τάξεις.

Σε μια ανάλογη, τηρουμένων των αναλογιών, Διεθνή Αξιολό-
γηση Μαθητών (PISA), ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και γονείς 
από όλο τον κόσμο εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώ-
σεις της επισημαίνοντας «ότι το καθεστώς που επιβάλλει το πρό-
γραμμα PISA, με το διαρκή κύκλο των τεστ σε παγκόσμια βάση, 
βλάπτει τα παιδιά μας και αποδυναμώνει τις σχολικές μας τάξεις 
καθώς αναπόφευκτα συνεπάγεται όλο και περισσότερα τεστ 
πολλαπλής επιλογής, περισσότερα λεπτομερώς προσχεδιασμέ-

να μαθήματα από «προμηθευτές» που βρίσκονται έξω από το 
σχολείο – και λιγότερη αυτονομία για τους εκπαιδευτικούς. Με 
τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα PISA έχει αυξήσει ακόμη περισ-
σότερο το άγχος που προϋπήρχε στα σχολεία, θέτοντας σε κίν-
δυνο την ισορροπία μαθητών και εκπαιδευτικών».

Το «manual» της εκπαιδευ τικής πολιτικής του ΥΠΑΙΘ
Να επισημάνουμε ότι τίποτε δεν γίνεται και δεν λέγεται τυ-

χαία από την επίσημη κρατική εκπαιδευτική πολιτική. Να θυ-
μίσουμε τις κατευθύνσεις - οδηγίες - επιβολές του ΟΟΣΑ για 
το παραπάνω θέμα. Με τίτλο «Ευθυγραμμίζοντας τα εκπαιδευ-
τικά επίπεδα με την αξιολόγηση των μαθητών», ο ΟΟΣΑ αρχί-
ζει με δύο επισημάνσεις και καταλήγει σε μία οδηγία, που εί-
ναι και το «ζουμί» της πολιτικής του: Αφού σημειώνει ότι είναι 
απαραίτητη «η σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, 
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών», επισημαίνει ότι «η α-
ξιολόγηση της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού, καθώς 
και τα τυποποιημένα τεστ για την αξιολόγηση των μαθητών σε 
εθνικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν μαζί, έτσι ώστε όχι μόνο 
να είναι αποτελεσματικές οι νέες πολιτικές όσον αφορά την ε-
πίτευξη των στόχων του πλαισίου αξιολόγησης, αλλά και να δη-
μιουργούν συμπληρωματικότητες…».

Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι το υπουργείο υστερεί ενός 
ολοκληρωμένου και πλήρους συστήματος αξιολόγησης:

«• Τυποποιημένη εθνική αξιολόγηση που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της επίδοσης μεταξύ μαθη-
τών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων ή περιφερειών.

• Σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μο-
νάδων και εκπαιδευτικών».

Στο πλαίσιο αυτό, ξεφύτρωσε και πάλι η Τράπεζα Θεμάτων, η 
οποία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφενός υποχρεώνει στους εκπαι-
δευτικούς να επιλέξουν από θέματα που έχουν δημιουργηθεί σε 
κεντρικό επίπεδο και αφετέρου είναι συνδεδεμένη με συγκεκρι-
μένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία είναι συγκρίσιμα. Και 
τώρα ξεφυτρώνουν και τα ετήσια τεστ σε εθνικό επίπεδο. Καθό-
λου τυχαία μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων 
των υποψηφίων από το ΥΠΑΙΘ, σε άρθρο του στην «Εστία» 
(15/7/21), με τίτλο «Η κατάρρευσις των βαθμών δείχνει την απο-
τυχία των εκπαιδευτικών», ο διευθυντής της «Εστίας» σημείω-
νε: «Τι μας δείχνουν λοιπόν τα στατιστικά; Πώς όλο το οικοδό-
μημα πάσχει. Πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα στηρίζεται σε 
γυάλινα πόδια. Πως οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών για την 
τράπεζα θεμάτων στις προαγωγικές, που θα αποκάλυπταν την 
πραγματική εικόνα του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών, δεν 
ήταν αθώες (...) Πως η αξιολόγηση είναι μονόδρομος(…) Θα μπο-
ρούσαμε να ισχυριστούμε ανέτως ότι αρνούνται την αξιολόγηση, 
όπως ο διάβολος το λιβάνι, γιατί γνωρίζουν ότι θα δείξει αυτό 
που κρύβουν επί έτη και αποκαλύπτεται μόνον όταν γίνεται η 
βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλαδικές εξετάσεις: Πως 
μορφώνουν πλημμελώς τους μαθητές(...)».

Χέρι χέρι με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας, οι μόνιμοι τελάληδες της κυρίαρχης πολιτικής, δη-
μοσιογράφοι, τεχνοκράτες και «ειδικοί», εγχαράσσουν στο 
σκληρό δίσκο της κοινής γνώμης, ως αυτονόητο, ότι «η κακο-
δαιμονία του ελληνικού σχολείου είναι αποτέλεσμα της έλλει-
ψης αξιολόγησης - ελέγχου των εκπαιδευτικών». 

Πιλοτικά, για φέτος, οι εξετάσεις τύπου “Pisa” την Άνοιξη στα σχολεία

Να τις ακυρώσουμε!
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Την περασμένη χρονιά η υπουργός Παιδείας και όλοι οι εκπρόσωποι του υπουργείου προέβαιναν σε δηλώσεις επί δη-
λώσεων για τη μεγάλη «τομή» που έφεραν στα σχολεία με την ενίσχυση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για 
πρώτη φορά. Πόσο ενδιαφέρεται αλήθεια το υπουργείο και η κυβέρνηση για τη στήριξη των μαθητών και των οικο-

γενειών, γίνεται φανερό κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Παρόλο που το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με το οποίο έγινε η πρόσληψη 
των αναπληρωτών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών προέβλεπε το διάστημα Σεπτεμβρίου-Ιουνίου 2020, οι πρώτες 
προσλήψεις έγιναν το Δεκέμβριο! Μετά δηλαδή από μήνες πανδημία, με τα παιδιά κλεισμένα στα σπίτια τους και το καθε-
στώς τηλεκπαίδευσης να έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αντί για άμεσες προσλήψεις, το υπουργείο προτίμησε να 
αφήσει να περάσει η μισή χρονιά!

Αυτό που είχαν να διαχειριστούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί ήταν να μπουν στις σχολικές μονάδες άλλοι τον 
Δεκέμβριο και άλλοι το Γενάρη, με κλειστά σχολεία. Με καθέναν να αναλαμβάνει 5 σχολικές μονάδες, έπρεπε να υποστη-
ρίξει μέσω τηλεκπαίδευσης για τους 4 από τους 6 εναπομείναντες μήνες, εκατοντάδες μαθητές, γονείς και καθηγητές! Οι 
δηλώσεις της Κεραμέως περί ενίσχυσης των σχολείων και επιμόρφωσης των ψυχολόγων μόνο ως υποκριτικές μπορεί να 
ακούγονται στους εκατοντάδες αναπληρωτές που προσπάθησαν να δουλέψουν σε αυτές τις συνθήκες με ένα ασαφές πλαί-
σιο, χωρίς καμιά ουσιαστική επιμόρφωση!

Με τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας ιδιαίτερα στα παιδιά να γίνονται πλέον φανερές, με τις διαταραχές 
άγχους να έχουν αυξηθεί, τις επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης να μεγεθύνονται και τα περιστατικά εκφοβισμού να 
πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια, οι μόνιμοι διορισμοί ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία καθίστανται κά-
τι παραπάνω από αναγκαίοι. 

Οι δηλώσεις Κεραμέως για μια μόνιμη στήριξη των σχολείων αποδεικνύονται πέρα για πέρα ψεύτικες! Έχουν συμπλη-
ρωθεί 4 μήνες από τη φετινή σχολική χρονιά και φαίνεται πως στην καλύτερη περίπτωση το πρόγραμμα «Υποστήριξη σχο-
λικών Μονάδων Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς λειτουργούς» δεν θα τρέξει πριν 
την νέα χρονιά. Εκτός του ότι οι προσλήψεις καθυστερούν περισσότερο ακόμα και από την προηγούμενη χρονιά, το υπουρ-
γείο ανακοίνωσε πως οι προσλήψεις θα αφορούν μονάχα 400 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς! Σχεδόν το ένα τρί-
το από την προηγούμενη χρονιά!

Το υπουργείο δείχνει πως είναι εντελώς απρόθυμο για την παραμικρή υποστήριξη των μαθητών, των οικογενειών τους 
και των δασκάλων και αυτό αποδεικνύεται από τις τρομερές ελλείψεις και σε όλους τους άλλους κλάδους ειδικού εκπαιδευ-
τικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, όπως σχολικούς νοσηλευτές και παράλληλες στηρίξεις.

Τις συνέπειες αυτής της πολιτικής πληρώνουν αφ’ ενός χιλιάδες οικογένειες που αγωνιούν για τα παιδιά τους, αφ’ ε-
τέρου χιλιάδες εκπαιδευτικοί και άλλοι κλάδοι που βρίσκονται στην ανεργία, περιμένοντας κάθε χρόνο για το αν θα δου-
λέψουν λίγους μήνες.

Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να καταλάβει πως, για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει υποστήριξη α-
πό το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα σε μια σχολική μονάδα, χρειάζεται σταθερό πλαίσιο, να εργάζεται από την αρ-
χή της χρονιάς και σε 1 σχολείο αντί για 5!

Το τελευταίο διάστημα με τον κυβερνητικό εμπαιγμό και την αδιαφορία που επιδεικνύει το υπουργείο να είναι πρωτοφα-
νής, έχει συσταθεί μια πρωτοβούλια από αναπληρωτές ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, σε πρώτη φάση με στόχο 
τη συλλογή υπογραφών, πιέζοντας την ομοσπονδία να καλέσει σε κινητοποίηση στο υπουργείο και καλώντας σε συντονισμό 
με τις ενώσεις εκπαιδευτικών. Το κείμενο της πρωτοβουλίας αναφέρει τα τρία βασικά αιτήματα για τα οποία πρέπει να πα-
λέψουμε και να διεκδικήσουμε από κοινού όλοι οι αναπληρωτές μαζί με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα:

• Να γίνουν αμέσως οι προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά και των λοιπών ειδικοτήτων ΕΕΠ-
ΕΒΠ, με βάση τις πραγματικές εκπαιδευ-
τικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες.

• Ένας ψυχολόγος και κοινωνικός 
λειτουργός ανά σχολείο, σε κάθε σχο-
λείο της χώρας, από την αρχή της σχο-
λικής χρονιάς.

• Παροχή πραγματικής επιμόρφω-
σης και εποπτείας στους επαγγελματίες.

 * Ο Βαγγέλης Σαλαπάτας  
είναι ψυχολόγος ΠΕ23

γράφει ο Βαγγέλης Σαλαπάτας*



Η νέα χρονιά φτάνει, χωρίς ακόμα να έχει τρέξει  
από το υπουργείο το πρόγραμμα στήριξης των σχολικών μονάδων 

με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
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Όλη αυτή η κενολογία της Κεραμέως που 
αναπαράγεται αφειδώς από τους δημοσιο-
γραφικούς παπαγάλους των καλοταϊσμένων 
ΜΜΕ, αφορά το ένα επιπλέον σελφ τεστ που 
δόθηκε σε μαθητές και (εμβολιασμένους) 
εκπαιδευτικούς για το πρώτο δεκαπενθήμε-
ρο! Και για το ένα παρά πάνω που θα κλη-
θούν να πληρώσουν οι ανεμβολίαστοι. Τόσο 
ενισχυμένα πρωτόκολλα… Τόση υποκρισία! 
Ατελείωτες τηλεοπτικές ώρες σε στημένα 
πάνελ, χιλιάδες σελίδες έντυπων και διαδι-
κτυακών ΜΜΕ για να ένα σελφ τεστ! Αυτό εί-
ναι το επιπλέον μέτρο πρόληψης για να ανοί-
ξουν τα σχολεία με 50.000 κρούσματα! Και 
δεν σταματούν οι κάθε λογής Πορτοσάλτε, 
εξτρεμιστές ταλιμπάν της κυβερνητικής πο-
λιτικής, να περιγράφουν το άνοιγμα των σχο-
λείων σαν περίπατο σε ανθόσπαρτο λιβάδι. 
Σε αίθουσες με στοιβαγμένους μαθητές, 
που θα έχουν ανοιχτά παράθυρα στην καρ-
διά του χειμώνα. 

Τα ανοιχτά σχολεία βοηθούν στον έλεγ-
χο της πανδημίας… Το είπαν οι «ειδικοί»! 
Όλοι αυτοί οι Βασιλακόπουλοι με τους ο-
ποίους αριστοτεχνικά έχει ταυτίσει το σύ-
στημα την επιστήμη. Όλοι αυτοί οι τηλετρα-
μπούκοι, που με τις καθημερινές εμφανί-
σεις τους δεν κάνουν άλλο από το να απλώ-
νουν αμφιβολίες και να υποσκάπτουν το 
κύρος της. Το είπε η Κεραμέως, το έγραψε 
και ο Μητσοτάκης στο twitter. Και μαζί ό-
λος ο κυβερνητικός εσμός το επανέλαβε 
αυτούσιο. Το φώναξε ο Πορτοσάλτε. Και ό-
λοι οι δημοσιογραφικοί κρετίνοι της παρέ-
ας του. Όλα τα κυβερνητικά φερέφωνα. Με 
τη γνωστή επάρκεια, την αποκρουστική πια 
έπαρση, με τον ίδιο πάντα χλευασμό απέ-
ναντι στην παραμικρή φωνή αμφισβήτησης 
της αυθεντίας τους, πολιτικής, επιστημονι-
κής ή άλλης.

«Έγινε ο μεγαλύτερος έλεγχος για τον 
κορωνοϊό που έχει πραγματοποιηθεί στη 
χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. 1,6 
εκατ. άνθρωποι ελέγχθηκαν μέσω self και 
rapid test (…) Και εκεί μπορεί να δει κανείς 
τη σημασία της λειτουργίας των σχολείων 
και για υγειονομικούς λόγους, διότι αν δεν 
είχαν ανοίξει τα σχολεία, πιθανόν να μην εί-
χαμε εντοπίσει αυτά τα 15.000 κρούσματα».

«…Χάρη στο σύστημα των μαζικών τεστ, 
εντοπίστηκαν πάνω από 15.000 κρούσματα 
κορωνοϊού τα οποία, διαφορετικά, θα κυ-
κλοφορούσαν στην κοινότητα μεταδίδοντας 
πολύ πιο εύκολα τον ιό».

Μοναδικό επιχείρημα! Κάτι ξέχασε όμως 
ο Μητσοτάκης, η Κεραμέως και οι συνδαι-
τημόνες τους. Κάτι που όλο και πιο συχνά 

ξεχνούν οι κυβερνώντες, θαμπωμένοι και 
αυτοί από τη δύναμη της γκεμπελικής προ-
παγάνδας που εκτοξεύουν τα καλοπληρω-
μένα ΜΜΕ τους. Ότι δεν απευθύνονται σε 
ηλίθιους. Και ότι δεν είναι πολύ μακριά οι 
μέρες που έκλειναν τα σχολεία για μήνες, 
με ελάχιστα κρούσματα σε σχέση με τα ση-
μερινά. Γιατί, αυτό το νέο φοβερό προπα-
γανδιστικό «επιχείρημα» γεννά ερωτήμα-
τα… όπως και απαντήσεις.

1. Αν τελικά αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση 
και οι «ειδικοί» της την αξία των μαζικών δι-
αγνωστικών ελέγχων, με ποια ακριβώς λο-
γική εξαρτώνται αυτοί από το άνοιγμα των 
σχολείων; Γιατί δηλαδή η διενέργεια 1,6 εκα-
τομμυρίων test προϋποθέτει να είναι ανοιχτά 
τα σχολεία; Να πραγματοποιήσουν τόσα και 
άλλα τόσα για τον έλεγχο και την επιδημιολο-
γική επιτήρηση και όταν τα σχολεία είναι 
κλειστά και όταν είναι ανοιχτά και για όσο 
χρόνο χρειάζεται. Την αξία άλλωστε αυτού 
του μέτρου, που κυβερνώντες και ειδικοί το 
προβάλλουν σαν να ανακαλύφθηκε χτες, την 
έχει αντιληφθεί το εκπαιδευτικό και συνδι-
καλιστικό κίνημα από τον πρώτο καιρό της 
πανδημίας. Και από τότε το προβάλλει ως βα-
σικό αίτημα σε κάθε διεκδίκησή του. Από τό-
τε που οι «ειδικοί» μάς εξηγούσαν και μας α-
παντούσαν ότι δεν χρειάζονται τα test και ότι 
το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να «μείνου-
με μέσα» με κλειστά σχολεία.

Δύο χρόνια μετά την εμφάνιση του ιού 
στη χώρα, η κυβέρνηση όχι απλά δεν χρη-
σιμοποίησε ποτέ τα test για πραγματικό ε-
πιδημιολογικό έλεγχο και επιτήρηση, αλλά 
τα μετέτρεψε και αυτά σε μέσο πλουτισμού 
των ιδιωτών του χώρου. Δύο χρόνια μετά, ό-
χι απλά δεν παρέχει σχεδιασμένα δωρεάν 
test σε όλους τους πολίτες, αλλά η αγωνία 
του κόσμου για διαγνωστικό έλεγχο τον έ-
χει οδηγήσει στις ατελείωτες ουρές των ι-
διωτικών κέντρων. Που στο τέλος τους κα-
λείται ο καθένας να καταβάλει ξανά και ξα-
νά ένα από τα υψηλότερα αντίτιμα στην Ευ-
ρώπη. Και αυτό μετά από κυβερνητικά πλα-
φόν! Δύο χρόνια μετά, η κυβέρνηση έχει 
μετατρέψει τα test, από βασικό όπλο αντι-
μετώπισης της πανδημίας, σε εργαλείο εκ-
βιασμού και οικονομικής εξόντωσης των α-
νεμβολίαστων. Στα πλαίσια πάντα της πολι-
τικής της μετάθεσης ευθυνών, του διχα-
σμού και του κοινωνικού κανιβαλισμού. Έ-
χοντας μοναδικό στόχο την επιβολή μιας α-
ντιδραστικής πολιτικής και την εξυπηρέτη-
ση των ιδιωτικών συμφερόντων.

Ας μην μιλούν λοιπόν για την αξία των 
test οι μεγαλύτεροι αρνητές τους. Ας μην 

κουνούν το δάχτυλο στο λαό αυτοί που του 
τα στερούν ή που του τα πουλούν ακριβά 
εκμεταλλευόμενοι την αγωνία του.

2. Αν τελικά, σύμφωνα πάντα με την κυ-
βέρνηση και τους «ειδικούς» της, τα ανοιχτά 
σχολεία με διενέργεια διαγνωστικών ελέγ-
χων βοηθούν στον έλεγχο της πανδημίας, 
γιατί τα κράτησαν όλη την περσινή χρονιά 
κλειστά; Και αυτό το ερώτημα, δεδομένων των 
εγκληματικών αποτελεσμάτων της πολιτικής 
τους, βαραίνει πολύ. Και δεν μπορούν να πουν 
ότι δεν το σκέφτηκαν. Βασικό αίτημα του εκ-
παιδευτικού κινήματος ήταν τα ανοιχτά ασφα-
λή σχολεία με διενέργεια τακτικών test. Ειδικά 
σε περιοχές όπως η Ικαρία, αλλά και σε πολλά 
ακόμη μέρη της Ελλάδας, που κρατούσαν κλει-
στά τα σχολεία με μηδενικά κρούσματα. Και 
που στα σωστά αιτήματα των αγώνων του εκ-
παιδευτικού κινήματος για να ανοίξουν τα σχο-
λεία, απαντούσαν ότι «δεν μπορούν να πάρουν 
την ευθύνη να τα ανοίξουν και να συμβεί κάτι». 
Τελικά κάτι συνέβη χωρίς να τα ανοίξουν. Η Ελ-
λάδα γέμισε θανάτους και βρέθηκε στις τελευ-
ταίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί προφανώς 
η λύση δεν ήταν τα κλειστά σχολεία, την αστυ-
νομοκρατία, τα πρόστιμα και την καταστολή.

Τώρα οι ίδιοι λένε ότι «η λειτουργία των 
σχολείων έχει σημασία και για υγειονομι-
κούς λόγους»! Ωραία. Συμφωνούμε. Και 
ποιος ευθύνεται για το κυβερνητικό έγκλη-
μα των κλειστών σχολείων της περσινής 
χρονιάς και για υγειονομικούς και για εκ-
παιδευτικούς και για παιδαγωγικούς λό-
γους; Και για λόγους ψυχικής υγείας; 
Ποιος; Είναι οι ίδιοι. Η κυβέρνηση και οι 
«ειδικοί» της. Αυτοί που έχουν μετατρέψει 
την «επιστήμη» σε κολαούζ της κυβερνη-
τικής πολιτικής. Αυτοί οι ίδιοι που τον Μάρ-
τη του 2020 έκλεισαν μέσα τη νεολαία για-
τί ήταν «υπερμεταδότες» του ιού. Οι ίδιοι 
που τον Σεπτέμβρη του 2020 όταν άνοιγαν 
τα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο και κανένα 
test, αποφάσισαν ότι οι μαθητές δεν μετα-
δίδουν τον ιό. Και μας εξηγούσαν με ξεχω-
ριστή «σοφία» ότι δεν έχει σημασία αν η 
τάξη θα έχει 15 ή 30. Οι ίδιοι που σήμερα 
τρομοκρατούν λέγοντας ότι οι μαθητές κιν-
δυνεύουν τελικά από τον ιό. Οι ίδιοι που 
δύο χρόνια τώρα σκορπούν το θάνατο με 
την ασφάλεια της άθλιας καταιγιστικής 
προπαγάνδας τους.

Είναι οι ίδιοι, οι κυβερνητικοί και οι «ει-
δικοί» τους, που υποτιμούν επιδεικτικά τη 
νοημοσύνη μας. Που αναπόφευκτα θα μας 
βρουν μπροστά τους στους αγώνες για α-
νοιχτά και ασφαλή σχολεία.

Τα ανοιχτά σχολεία βοηθούν
στον έλεγχο της πανδημίας… τελικά!

3 Προπαγανδιστικές αθλιότητες Μητσοτάκη και Κεραμέως με τις οποίες όμως απορρίπτουν την προηγούμενη πολιτική τους!
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

Για τα κενά και την αναβάθμιση  
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης…

γράφει η Ειρήνη Σωπιάδου

(...) Παρά την έξαρση της πανδημίας, και 
την αγωνία γονιών – μαθητών - εκπαιδευτι-
κών να αυξάνεται [αφού τα σχολεία ανοίγουν 
χωρίς μέτρα προστασίας και θα ζήσουμε 
σκηνές ανείπωτης καθημερινής τρέλας με-
τά την ολοκληρωτική κατάρρευση του “επι-
τελικού κράτους”] παραμένουμε αντιμέτω-
ποι με την εφαρμογή των γνωστών αντιεκ-
παιδευτικών μέτρων που ψηφίστηκαν την πε-
ρίοδο της πανδημίας. Η Κεραμέως σε μια 
κραυγαλέα προσχηματική συνάντηση με την 
ΟΛΜΕ [αφού ήδη είχαν ανακοινωθεί “τα μέ-
τρα” για το άνοιγμα των σχολείων] αρνήθηκε 
όλα τα αιτήματα του κλάδου για ανοιχτά και 
ασφαλή σχολεία, για την μη εφαρμογή της 
ΕΒΕ και της Τράπεζας Θεμάτων, για το στα-
μάτημα της αξιολόγησης.

Όπως πρώτοι είπαμε, αποδεικνύεται καθη-
μερινά ότι η αξιολόγηση και όλο το νομοθετι-
κό πλαίσιο (με κορυφαίο το ν. 4823) έχει ως 
στόχο να εξωθηθούν τα παιδιά των εργατικών 
οικογενειών να στραφούν στην κατάρτιση, ε-
γκαταλείποντας το όνειρο των πανεπιστημια-
κών σπουδών, με την εφαρμογή πολλαπλών 
εξεταστικών φραγμών. Δεν θα κουραστούμε 
να επαναλαμβάνουμε ότι η αξιολόγηση είναι 
ο μοχλός για εξοικονόμηση ανθρώπινου δυ-
ναμικού, υποταγή και πλήρη έλεγχο των εκ-
παιδευτικών, για μετάθεση της ευθύνης για 
όλα τα στραβά του σχολείου στους εκπαιδευ-
τικούς με την ευθεία στοχοποίησή τους και 
για την κατηγοριοποίηση των σχολείων. 

Όμως τα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια δεν 
προχωρούν ανεμπόδιστα! Από τις αρχικές η-
μερομηνίες, 30/9 (ανάρτηση περσινής έκθε-
σης αποτίμησης), 10/10 (συλλογικό προγραμ-
ματισμό νέας χρονιάς), με συνεχείς παρατά-
σεις, οι Διευθυντές (αμελλητί) με ανάθεση 
προχώρησαν σε συγκρότηση ομάδων και α-
νάρτηση τίτλων και στόχων δράσης. Ο επόμε-
νος σταθμός η 12η Ιανουαρίου 2022, όταν ο/η 
συντονιστής/τρια κάθε ομάδας πρέπει να α-
ναρτήσει τα σχέδια δράσης.

Δεν θα επιτρέψουμε να μας μετατρέψουν σε 
φοβισμένους υπαλλήλους, διεκπεραιωτές της 
εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής. Δεν θα γί-
νουμε αποδιοπομπαίοι τράγοι της αντιεκπαι-
δευτικής/αντικοινωνικής πολιτικής τους. Δεν 
θα τους αφήσουμε να διαλύσουν το δημόσιο 
δωρεάν σχολείο. Δεν θα αποδεχθούμε την α-
παξίωση του συλλόγου διδασκόντων και την 
εξουσία του διευθυντή-manager. Θα υπερα-
σπιστούμε μέχρι τέλους τα μορφωτικά δικαι-

Στις αρχές του φετινού Σεπτέμβρη, όταν διατυμπάνιζε η Κυβέρ-
νηση την αριστεία της και την αναγκαιότητα της αυτο-
αξιολόγησης σχολικών μονάδων, αν θυμάστε την έπαιρναν τη-

λέφωνο οι εκπαιδευτικοί και ζητούσαν να αξιολογηθούν, είχαμε α-
ναφέρει τον «κακό χαμό» που γινόταν στα σχολεία σχετικά με τις ελ-
λείψεις Διευθυντών λόγω συνταξιοδότησης, την αναποτελεσματική 
λειτουργία των ΠΥΣΔΕ σε σχέση με την τοποθέτηση αναπληρωτών 
συναδέλφων, την επιπλέον ανάθεση αρμοδιοτήτων για θέματα παν-
δημίας στους εκπαιδευτικούς και διάφορα άλλα προβλήματα της 
σχολικής καθημερινότητας. 

Μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και 
ένα ακόμη πρόβλημα, και ίσως το πιο σοβαρό από όλα, που αποδει-
κνύει τον πραγματικό σκοπό του Υπουργείου Παιδείας. Την τρομερή 
έλλειψη εκπαιδευτικών φέτος και τον πρωτοφανή αριθμό κενών σε 
ώρες. Και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Αν ανατρέξει κανείς σε εκπαιδευτικά sites θα βρει δεκάδες ανακοι-
νώσεις Συλλόγων Γονέων, ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ και σχολείων σχετικά με ελ-
λείψεις εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Χαρακτηριστικά, στο ΕΠΑ.Λ Λαγκαδά, μέχρι 8.12.2021, οι μαθη-
τές είχαν 83 ώρες κενό ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα είναι είτε πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα, είτε μαθήματα όπου θα εξεταστούν φέ-
τος με Τράπεζα Θεμάτων, είτε ειδικοτήτων, ενώ για μαθήματα όπως 
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, ή Ζώνη Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων είναι πλέον δεδομένο ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν 
με κενά. Σε όλα αυτά η Κυβέρνηση κωφεύει ή μάλλον κάνει απλά τη 
δουλειά της.

Ήδη, σε πολλές διευθύνσεις έχει αρχίσει η εφαρμογή του αρθ.100, 
ν. 4823/2021. Δηλαδή, η ανάθεση υπερωριών έως 5 ώρες εβδομαδι-
αίως από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο. Και αυτό που αφήνεται να 
αιωρείται είναι «κενά ή υπερωρίες» … σε συνδυασμό με μετακινή-
σεις εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία και συγχωνεύσεις τμημάτων. 

Γι’ αυτό και όταν διαβάζει κανείς το Στρατηγικό Σχεδιασμό για την 
Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που 
σκοπεύει στη μεταρρύθμισή της και τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι 
τις 7.1.22, αναρωτιέται για τι είδους αναβάθμιση μιλάει. Αυτό που 
κυριαρχεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό είναι η κατάρτιση (ιδρύονται 
Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης διετούς φοίτησης, επιπέδου 3), 
οι δεξιότητες, τα συστήματα αξιολόγησης μονάδων και εκπαιδευτι-
κού, η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικών μονά-
δων, το e-learning και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε εργαστη-
ριακά μαθήματα, τα Ι.Ε.Κ και η μαθητεία. 

Κλείνοντας, λοιπόν, ο πραγματικός στόχος του Υπουργείου, που ε-
πιβεβαιώνεται και από τα παραπάνω, είναι ότι από τη μια επιδιώ-
κεται η δημιουργία εργατικού δυναμικού με χαμηλά επαγγελματικά 
προσόντα (λείπει από την αγορά εργασίας σύμφωνα με τον Στρατη-
γικό Σχεδιασμό), και επομένως με χαμηλό κόστος για τους εργοδό-
τες, και από την άλλη η αλλαγή ολόκληρου του τοπίου της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, καθώς και των εργασιακών σχέσεων των εκ-
παιδευτικών σε αυτήν. 

Καμμιά συμμετοχή στις 
διαδικασίες αξιολόγησης

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜ
ΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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ο ώματα όλων των μαθητών που ζουν στη χώρα μας, όπως και τα εργασιακά δικαιώματά μας. Ως εκ τούτου Καλούμε τους 

συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων: 1. Να απέχουμε από τα σχέδια δράσης στις ομάδες και στις συνε-
δριάσεις που θα γίνουν μέχρι 12/1, χρησιμοποιώντας τις στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει η ΕΛΜΕ στο Περιστέ-
ρι [κυλιόμενες μονόωρες, δίωρες, τρίωρες]. 2. Καλούμε την ΟΛΜΕ να κηρύξει νέα απεργία αποχή, σύμφωνα με την 
εκφρασμένη θέληση της συντριπτικής πλειονότητας των συναδέλφων, συγκαλώντας νέες ΓΣ και ΓΣ Προέδρων.

ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ!  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ,  
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

10/1/2022

Πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξής,  
απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις συναδέλφων :
 Τα σχέδια δράσης για να αναρτηθούν θα πρέπει να προ-

ηγηθούν ειδικές συνεδριάσεις του ΣΔ, αφού μόνο αυτός 
μπορεί να τα εγκρίνει [όπως περιγράφεται στην Υ.Α. 108906/
ΓΔ4, άρθρο 2, παρ. Β]. Πολλοί Διευθυντές δεν συγκαλούν 
συνεδριάσεις για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την απο-
χή των συναδέλφων.
 Αν ο ΣΔ κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα δηλώσει μη συμ-

μετοχή στη διαδικασία αυτή, ο συντονιστής/τρια κάθε ομά-
δας δε νομιμοποιείται να αναρτήσει στην πλατφόρμα του Ι-
ΕΠ κανένα σχέδιο δράσης.
 Έτσι κι αλλιώς, ο συντονιστής δικαιούται έστω και μό-

νος του να δηλώσει συμμετοχή στη στάση εργασίας και να 

μην προβεί σε καμιά ενέργεια.
 Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τις ο-

δηγίες του ΙΕΠ και τις παρατηρήσεις Συμβούλων παιδαγω-
γικής ευθύνης, αποκαλύπτεται ότι οι στόχοι, τα εργαλεία 
και τα μέσα σχεδιασμού των σχεδίων δράσης πρέπει να εί-
ναι “ποσοτικά” και “μετρήσιμα”. Αν κάποιος συντονιστής 
πχ καταγράψει ως στόχο τη μείωση της σχολικής διαρρο-
ής, πρέπει να θέσει αριθμητικό στόχο, η ομάδα να συντά-
ξει ερωτηματολόγια, να προβεί σε συνεντεύξεις, να διερευ-
νήσει τρόπους επίλυσης, να διοργανώσει συσκέψεις με κοι-
νωνικούς φορείς και όλη τη σχολική κοινότητα, να προτεί-
νει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης, μέσα και εργαλεία, ώστε να αποτιμήσει αριθμη-
τικά τον αρχικό στόχο! Τελικά, υπήρξε και νέα παράταση!

Ζώντας τα πραγματικά προβλήματα του δημόσιου σχολείου μέσα από την καθημερινή, κοπιώδη προσπάθειά μας 
για τη μόρφωση των μαθητών/-τριών μας, αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη την κα-
θολική στήριξη της πολιτείας προκειμένου να επιτελέσει τον πολλαπλό ρόλο του. Πιο συγκεκριμένα, απαράβατες 
προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και την υπηρέτηση των σκοπών του αποτελούν 
η αύξηση των δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση στο ύψος των αναγκών της, η μείωση των μαθητών/-τριών ανά 
τμήμα για στοιχειωδώς καλύτερα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα, η πολύπλευρη εργασιακή, μισθολο-
γική και επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών λειτουργών, αποκλειστικά με μόνιμη και σταθερή σχέση εργα-
σίας και ο απαιτούμενος αριθμός προσλήψεων, τα ενιαία μορφωτικά δικαιώματα του μαθητικού σώματος και η α-
ντισταθμιστική αγωγή στο πλαίσιο της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και η λειτουργία των Συλ-
λόγων Διδασκόντων στη βάση της παιδαγωγικής ελευθερίας, της ισοτιμίας και της δημοκρατίας. 

Οι στόχοι της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής αφίστανται των παραπάνω προϋποθέσεων. Πολύ περισ-
σότερο, στόχος του μηχανισμού αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης είναι η νομιμοποίηση και η εφαρμογή της κα-
τηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών, της χειραγώγησης και του ανταγωνισμού των εκπαιδευτικών, της 
καθήλωσης – μείωσης μισθών και βαθμών και, τελικά, των απολύσεων. 

Σε συνθήκες μάλιστα έξαρσης της πανδημίας και χωρίς προϋποθέσεις υγειονομικής ασφάλειας μαθητών και 
εκπαιδευτικών, με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να παίξουν και ρόλο ελεγκτή υγείας, η εμμονή στην εφαρ-
μογή της παραπάνω διαδικασίας καθίσταται αποκαλυπτική των προθέσεων της επιχειρούμενης αξιολόγησης, 
όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. 

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να εφαρμόσει τον αντιεκπαιδευτι-
κό νόμο, έχοντας σύρει τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΟΛΜΕ – ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ στα δικαστήρια, βάσει του νό-
μου - λαιμητόμου Χατζηδάκη, και αδιαφορώντας επί δύο έτη για τη δημόσια υγεία και παιδεία, με αποτέλεσμα ε-
κατόμβες νεκρών και δυσαναπλήρωτα μαθησιακά κενά για τους μαθητές όλης της χώρας. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες δηλώνουμε ότι με τη συσπείρωση και την αγωνιστική στάση μας θα αποτρέψουμε την 
εφαρμογή αυτής της πολιτικής, υπερασπιζόμενοι τα μορφωτικά και εργασιακά μας δικαιώματα και έχοντας ως 
όραμα μια δημόσια εκπαίδευση που θα χωράει όλη τη γνώση, όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουμε ότι για λόγους συνείδησης, αλλά και λόγω της εκφρασμένης αντίθεσης της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών και των σωματείων τους, δεν θα συμμετάσχουμε στις διαδικασίες 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

[κατά τα πρότυπα αντίστοιχης δήλωσης της ΟΛΜΕ, μετά το εντέλλεσθαι του Αρβανιτόπουλου, 7/5/2014]

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Η
 εκπαίδευση στο στόχαστρο

 “Κεραυνός εν αιθρία”;
Τα έντονα φαινόμενα βίας που εμφανίστηκαν τη φετινή χρονιά 

στα σχολεία, η “έκρηξη”, όπως τη χαρακτηρίζει η ΟΛΜΕ σε πρό-
σφατη ανακοίνωσή της, σίγουρα δεν είναι “κεραυνός εν αιθρία”, 
για να απαντήσουμε ορθά κοφτά στο ρητορικό ερώτημα που διατυ-
πώσαμε. Γενικότερα η βία –με την έννοια της παραβατικότητας και 
όχι της επαναστατικής βίας– όταν αφορά στα κατώτερα λαϊκά στρώ-
ματα και στρέφεται όχι ενάντια στην κυρίαρχη τάξη αλλά στους “ο-
μοίους”, είναι αποτέλεσμα της φτώχειας, της ανεργίας, του αυταρ-
χισμού, της περιστολής των δημοκρατικών και εργασιακών δικαι-
ωμάτων. Λειτουργεί, δηλαδή, ως μηχανισμός αναπαραγωγής της 
καταπίεσης που οι μαθητές, η νεολαία, οι εργαζόμενοι, ο λαός γε-
νικότερα υφίσταται από την κυρίαρχη τάξη και τους πολιτικούς εκ-
φραστές της.

Πάμπολλα είναι τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας ανά-
μεσα στους μαθητές, από τους μαθητές προς εκπαιδευτικούς, από 
τα όργανα της διοίκησης προς εκπαιδευτικούς και μαθητές… και πά-
ει λέγοντας. Είναι ο εγκλεισμός της καραντίνας και η τηλεκπαίδευ-
ση ένας παράγοντας που μεγιστοποίησε αυτά τα φαινόμενα; Φυσικά 
και είναι, με την έννοια της άμεσης καταπίεσης και περιστολής της 
κοινωνικοποίησης των μαθητών, που συντελείται μέσα στο σχολικό 
γίγνεσθαι. Δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, όμως, ότι είναι ο 
μοναδικός και ο σοβαρότερος. Μπορεί, βέβαια, ένας παράγοντας να 
λειτουργήσει καταλυτικά και να βγάλει στην επιφάνεια όσα σιγόβρα-
ζαν κάτω απ’ αυτήν, όταν όλα “έβαιναν καλώς” στην κανονικότητα 
και καθημερινότητα του δια ζώσης σχολείου. Μήπως τελικά μια σει-
ρά από παράγοντες λειτούργησαν σωρευτικά;

Ποιος θα μπορούσε να μην λάβει σοβαρά υπόψη του την τελευ-
ταία δεκαετία, των μνημονιακών-αντιλαϊκών πολιτικών όλων των 
κυβερνήσεων, καθώς και τη διαχείριση της πανδημίας από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ; Ποιος θα μπορούσε να αφήσει απέξω:
ü το βάθεμα της εξάρτησης της χώρας, που οδήγησε στην κατα-

λήστευση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών και επιβάρυνε το 
λαό με μια σειρά αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα απ’ όλες τις μνημο-
νιακές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, ü τη φτώχεια και την ανεργία, 
που εκτινάχθηκαν στα ύψη όλα αυτά τα χρόνια (και με ιδιαίτερη έ-
νταση με την καραντίνα), τη μείωση των μισθών-εισοδημάτων, την 
αύξηση των τιμών σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, τη μετανάστευση 
στο εξωτερικό μεγάλου τμήματος της νεολαίας, ü το γκρέμισμα κά-
θε έννοιας κράτους πρόνοιας και πρωταρχικά τη διάλυση του ΕΣΥ 
και την εγκληματική αδιαφορία για τα σχολεία και τα αιτήματα μα-
θητών-γονιών-εκπαιδευτικών για ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ 
(15 μαθητές στο τμήμα κ.λπ.), ü την περιστολή κάθε έννοιας ατομι-
κού και συλλογικού δικαιώματος (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου, απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων, επίθεση στα ερ-
γασιακά δικαιώματα και στα σωματεία από τον ν. Χατζηδάκη).

Και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει κι άλλα. Ας μείνουμε, όμως 
σε αυτά! Μήπως όλα αυτά μαζί, μήπως δηλαδή το πιο αποκρουστι-
κό και σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού, η κόλαση που δεν έχει 
πάτο, είναι τελικά το υπόβαθρο των παραβατικών συμπεριφορών;

Ποιος εκμεταλλεύεται τη φτώχεια και τη νεανική παραβατικότητα; 
Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης ενάντια στο λαό και τη νεολαία, 

στο πλαίσιο της διάψευσης των ελπίδων από όλο το αστικό πολιτι-
κό σύστημα και κυρίως από τα κόμματα που πόνταραν και έπαιξαν 
με τις ελπίδες του λαού (ΣΥΡΙΖΑ – “Πρώτη φορά αριστερά” μνημό-
νια, ΚΚΕ – Η “υπεύθυνη δύναμη”, που καλεί το λαό όχι να στηρι-

χθεί στις δικές του δυνάμεις και να βγει στους δρόμους του αγώ-
να, αλλά να το ενισχύσει εκλογικά), οι ακραίες δυνάμεις της αντί-
δρασης είναι πάντα εδώ!
ü  Ποιος πιστεύει ότι μετά τη δολοφονία του Τεμπονέρα, του 

Φύσσα, των ψαράδων, οι φασιστικές/παρακρατικές ομάδες εξα-
φανίστηκαν ως δια μαγείας από τη χώρα; 
ü Ποιος πιστεύει ότι ομάδες που ειδικεύονται στην εκμετάλλευ-

ση του φτωχού και αδύνατου, του μαθητή που ανήκει στα πιο φτω-
χά λαϊκά στρώματα, αυτού από διαλυμένη οικογένεια, του μαθητή 
που έχασε δικούς του ανθρώπους από την πανδημία του COVID, του 
μαθητή μας που ανήκει σε οικογένειες μεταναστών-προσφύγων… 
σταμάτησαν να διαφθείρουν συνειδήσεις και να στρέφουν τον αδύ-
ναμο ενάντια στον πιο αδύναμο;
ü Ποιος πιστεύει ότι η απόπειρα να στραφούν οι μαθητές κατά των 

δασκάλων τους είναι “φυσικό φαινόμενο” ή οφείλεται στο “χάσμα των 
γενεών” και όχι σε απόπειρες αντιδραστικών δυνάμεων οι νεολαιίστι-
κες αντιδράσεις, που γεννιούνται από μια ζοφερή κοινωνική κατάστα-
ση, να διαμορφώνονται και να κατευθύνονται σε επικίνδυνες κατευ-
θύνσεις; Να αξιοποιούνται, δηλαδή, από ακροδεξιές, φασιστικές δυ-
νάμεις και κυρίως από τη μεριά της κυ-
βέρνησης, για τη στοχοποίηση όσων α-
ντιστέκονται στην αντιλαϊκή πολιτική, ό-
πως οι αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί και 
κυρίως εκείνοι που δεν σκύβουν το κε-
φάλι (μην ξεχνάμε την Απεργία-Αποχή 
που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη).

Κανείς δεν το πιστεύει, αν βέβαια 
δεν εθελοτυφλεί, καθώς τα πάμπολλα 
φαινόμενα βίας, (και όχι μόνο στα σχο-
λεία), το επιβεβαιώνουν. Δεν έχει ση-
μασία αν αυτοί οι πυρήνες μεταμφιέ-
στηκαν σαν τους χαμαιλέοντες και σή-
μερα κυκλοφορούν με τον μανδύα του 
“αντιεμβολιαστή”, του “Θεματοφύλακα 
του Συντάγματος” ή με οποιοδήποτε 
άλλο όνομα έχουν σήμερα ή θα εφεύρουν αύριο.

Μια ματιά να ρίξει κανείς στην πρόσφατη ιστορία του τόπου μας, 
θα αντιληφθεί ότι όταν το κράτος δεν τα καταφέρνει να πνίξει με τη 
βία και τον αυταρχισμό την αντίδραση που σιγοβράζει ή που εκδη-
λώνεται οργανωμένα, (μέσα από τις μαθητικές κοινότητες, τα σω-
ματεία, την οργανωμένη πάλη εν γένει), τότε αναλαμβάνει –και αυ-
τοβούλως πολλές φορές– το παρακράτος να κάνει “τη βρώμικη 
δουλειά”.

Να σηκώσουμε πιο ψηλά τα πανό!  
Να συσπειρωθούμε στα σωματεία!

Απέναντι στα πολλά καθήκοντα που έχει το εκπαιδευτικό κίνη-
μα να φέρει εις πέρας αυτή την περίοδο, το πιο σημαντικό ίσως εί-
ναι η υπεράσπιση των σωματείων και η μαζικοποίησή τους! Εί-
ναι μέγιστο καθήκον όλων μας, να δώσουμε το παρόν στις συνελεύ-
σεις, να απαιτήσουμε να τελειώσει εδώ και τώρα το ιδιόμορφο συν-
δικαλιστικό λοκ ντάουν, να συμβάλουμε σε μαζικές αποφάσεις α-
πό Γενικές Συνελεύσεις! Είναι σημαντικό, επίσης, τα σωματεία να 
βρίσκονται δίπλα στον καθημερινό αγώνα του συναδέλφου, ενά-
ντια στην Αξιολόγηση, αλλά και ενάντια σε κάθε παραβίαση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων του. 

ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ – ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ!

ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Πρώτα βασικά συμπεράσματα
γράφει η Φωτεινή Πανοπούλου
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Τι ακολουθεί  
για τους εργαζόμενους φοιτητές; 

Το σωματείο των τελειόφοιτων/μεταπτυχιακών 
του Harvard σε μια ολομέλεια στις αρχές Νοεμ-
βρίου συζήτησε για την 3ήμερη απεργία που δι-

εξήγαγε, την έκκληση του Πανεπιστημίου προς τους 
απεργούς να καταγραφούν οι ώρες που χάθηκαν, και 
όπως τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων και την 
πιθανότητα μίας δεύτερης απεργίας.

Η απεργία ξεκίνησε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 
2021, ύστερα από πάνω από εφτά μήνες διαπραγμα-
τεύσεων, επειδή η δεύτερη σύμβαση με το Πανεπι-
στήμιο δεν κατέληξε σε συμφωνία σε τρία μέτωπα: 
αποζημίωση, διατάξεις για διαδικασίες μη διάκρισης 
και κατάστημα πρακτορείων*, που απαιτεί από όλους 
τους φοιτητές που εργάζονται στην ομάδα διαπραγ-
ματεύσεων να πληρώνουν κάποια μορφή αποζημίω-
σης για συνδικαλιστικές δραστηριότητες ή ένα ταμείο 
υγείας φοιτητών εργαζομένων. Η απεργία έληξε το 
βράδυ της Παρασκευής.

Το Σάββατο, ο Paul R. Curran, διευθυντής του Γρα-
φείου Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, έστειλε 
ένα email σε όλους τους εργαζόμενους φοιτητές που 
εκπροσωπούνται από το σωματείο. Ο Curran ζητού-
σε να συμπληρώσουν μία φόρμα για το αν παρακρα-
τούσαν αμειβόμενη εργασία για την απεργία, μέχρι 
την Πέμπτη. «Με βάση τις πληροφορίες που παρέχο-
νται, το Πανεπιστήμιο μπορεί να ζητήσει την επιστρο-
φή της αποζημίωσης που λάβατε για την εργασία που 
παρακρατήσατε κατά τη διάρκεια της απεργίας», 
έγραψε ο Curran.

Τα μέλη του σωματείου ανέβασαν αμέσως στο Twitter 
αναρτήσεις δείχνοντας τις υψηλές αποδόσεις των κε-
φαλαίων του Χάρβαρντ και το πλεόνασμα του προϋπο-
λογισμού του. «Οι αποδόσεις κεφαλαίου του Χάρβαρντ, 
ύψους $53 δισ. δολαρίων είναι μεγαλύτερες από το 
ΑΕΠ δεκάδων χωρών, αλλά προσπαθεί να υποχρεώσει 
τους υποαμοιβόμενους εργαζόμενους φοιτητές να 
πληρώσουν το μισθό τριών ημερών από την απεργία 
της προηγούμενης εβδομάδας», έγραψε στο Twitter η 
Rachel A. Jacoby τελειόφοιτη στο Kennedy School.

Αν και ο Εθνικός Νόμος Εργασιακών Σχέσεων του 
1935 προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων στην 
απεργία, οι εργοδότες έχουν επίσης το δικαίωμα να 

παρακρατήσουν αμοιβές από τους απεργούς. Σε ένα 
email που απεστάλη σε όλα τα μέλη του σωματείου το 
Σάββατο, η ηγεσία του σωματείου συμβούλεψε τους 
απεργούς να αναφέρουν την κατακρατημένη εργασία 
στο Πανεπιστήμιο.

«Είναι σημαντικό για όλους όσοι συμμετείχαν στην 
απεργία να το πουν, ώστε το Harvard να γνωρίζει το 
πλήρες μέγεθος της δύναμής μας» έγραψαν.

Η ηγεσία του σωματείου ζήτησε επίσης από τα μέλη 
να στείλουν email στο Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι δεν 
συναινούν σε μείωση μισθού χωρίς να προηγηθεί δι-
απραγμάτευση με το σωματείο.

Ενώ το σωματείο και το Πανεπιστήμιο ζυγίζουν τις 
επιπτώσεις της πρώτης απεργίας, σε συνάντηση της 
ολομέλειας στις αρχές Νοεμβρίου συζητήθηκε και η 
πιθανότητα μιας δεύτερης απεργίας.

Ο πρόεδρος του σωματείου, Brandon J. Mancilla, αρ-
νήθηκε να αποκαλύψει συγκεκριμένα σχέδια, αλλά δή-
λωσε σε συνέντευξη μετά τη συνάντηση ότι το σωματείο 
περιμένει από το Πανεπιστήμιο να κάνει μια νέα πρότα-
ση. Εν τω μεταξύ, πρόσθεσε, τα μέλη του σωματείου «θα 
συνεχίσουν να αγωνίζονται». 

Ο Anatoly “Toly” Rinberg, υποψήφιος Ph.D. στην 
Εφαρμοσμένη Φυσική, δήλωσε ότι θέλει η απόφαση 
για νέα απεργία «να ληφθεί δημοκρατικά και συλλο-
γικά», αν και η ψήφος του Σεπτεμβρίου που εξουσι-
οδοτούσε για απεργία, στην ουσία εξουσιοδοτεί την 
επιτροπή διαπραγμάτευσης να καλέσει σε παραπάνω 
απεργίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. 

«Είναι μια απόφαση που θέλω να δω να λαμβάνεται 
δημοκρατικά και συλλογικά» είπε ο Rinberg. «Θα πε-
ριμένουμε να δούμε αν το Harvard θα μας προσφέρει 
κάτι «καλό» για τα μέλη μας. Αυτή τη στιγμή, δεν εί-
ναι αρκετά καλό».

Σύμφωνα με έρευνα του σωματείου που δόθηκε στη 
δημοσιότητα στις 29 Οκτωβρίου, το 81% των 522 που 
πήραν μέρος απάντησε ότι θα ψήφιζε «όχι» σε μια 
προκαταρτική συμφωνία χωρίς τουλάχιστον να έχει 
ικανοποιηθεί ένα από τα τρία κύρια αιτήματα των φοι-
τητών και το 71,4% απάντησε ότι θα ψήφιζε «όχι» σε 
μια συμφωνία χωρίς τουλάχιστον δύο από αυτά τα αι-
τήματα.
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εκπαιδευτικά νέα από όλο τον κόσμο
Ο Steffan Paul, υποψήφι-

ος Ph.D. στις Ιατρικές Επι-
στήμες, δήλωσε ότι δεν θα 
υποστήριζαν μια συμφωνία 
χωρίς νέα μέτρα προστασίας 
κατά των διακρίσεων και χω-
ρίς αυξήσεις που συμβαδί-
ζουν με το ποσοστό του πλη-
θωρισμού. Ο ίδιος είπε ότι 
θα ξανακατέβουν σε απεργία 
για να πετύχουν τη δικαίωση 
αυτών των αιτημάτων.

Ο Thomas Y. George, 
υποψήφιος Ph.D. στη Μη-
χανική και τις Εφαρμοσμέ-
νες Επιστήμες, δήλωσε 
επίσης ότι είναι πρόθυμος 
να απεργήσει ξανά για να 
επιτευχθούν τα αιτήματα 
του σωματείου για τα μέτρα 
προστασίας κατά των δια-
κρίσεων. Αντίστοιχα και η 
Phoebe B. Carter, υποψή-
φια Ph.D. στη Λογοτεχνία 
και τη Συγκριτική Λογοτε-
χνία δήλωσε ότι θα ξανακα-
τέβαινε σε απεργία αν δεν 
υπάρξει μεγάλη πρόοδος 
στις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω ότι σε αυτό το 
στάδιο δείξαμε τη δύναμή 
μας, δείξαμε ότι μπορούμε 
να παρεμποδίσουμε, δείξα-
με πόσα πολλά κάνουν οι τε-
λειόφοιτοι/μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και ελπίζουμε ότι 
αυτό θα κάνει τη διαπραγ-
μάτευση να προχωρήσει» 
δήλωσε η Carter. «Αλλά αν 
δεν προχωρήσει, τότε θα 
απεργήσουμε και πάλι».

https://www.thecrimson.
com/article/2021/11/3/hg-
su-strike-over/
* Agency shop, Description

An agency shop is a form of 
union security agreement 
where the employer may hire 
union or non-union workers, 
and employees need not join 
the union in order to remain 
employed. However, the non-
union worker must pay a fee 
to cover collective bargaining 
costs. 

Η εταιρεία πίσω από το διαγωνισμό ζητάει συγγνώμη αφότου το βίντεο 
με τους δασκάλους που έχωναν χαρτονομίσματα στα ρούχα τους για 
να χρηματοδοτήσουν μαθητικές τάξεις έγινε viral!

Ένας διαγωνισμός στον οποίο δέκα δάσκαλοι θα ανταγωνίζονταν ο ένας τον 
άλλον για να αρπάξουν από το πάτωμα χαρτονομίσματα, προκειμένου να χρη-
ματοδοτήσουν την αγορά μαθητικών προμηθειών σε μια πόλη της Νότιας Ντα-
κότα, περιγράφηκε ως «εξευτελιστικός» και προκάλεσε συγκρίσεις με τη δη-
μοφιλή σειρά του Netflix «Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game).

Η τοπική εφημερίδα Argus Leader ανέφερε σε ρεπορτάζ ότι 5.000 δολάρια 
σε χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου ήταν σκορπισμένα στην παγωμένη πί-
στα του χόκεϊ κατά τη διάρκεια παιχνιδιού των Sioux Falls Stampede και οι 
δάσκαλοι από κοντινά σχολεία διαγωνίστηκαν για να αρπάξουν όσα περισσό-
τερα μπορούσαν μέσα σε λιγότερα από πέντε λεπτά. Βίντεο του διαγωνισμού 
που έγινε viral στα social media έδειχνε τους δασκάλους να γεμίζουν με χαρ-
τονομίσματα τις φόρμες και τα καπέλα τους ενώ το κοινό χειροκροτούσε...

Τα χρήματα ήταν χορηγία της CU Mortgage Direct για να πληρωθούν μαθη-
τικές προμήθειες και επιδιορθώσεις σε σχολικές αίθουσες. Η εταιρεία και η 
Sioux Falls Stampede αργότερα απολογήθηκαν για το διαγωνισμό μετά από 
τις εκτεταμένες αντιδράσεις. «Αν και η πρόθεσή μας ήταν να παράσχουμε μια 
θετική και ευχάριστη εμπειρία για τους δασκάλους, μπορούμε να δούμε με 
ποιο τρόπο φαίνεται να είναι υποτιμητική και προσβλητική για τους συμμετέ-
χοντες δασκάλους και το διδασκαλικό επάγγελμα εν γένει» ανέφερε μια κοι-
νή τους δήλωση. 

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων, Randi 
Weingarten, έγραψε στο Twitter ότι η παράσταση ήταν υποτιμητική. «Αυτό εί-
ναι υποτιμητικό (…) οι δάσκαλοι δεν θα έπρεπε να είναι αναγκασμένοι να αρ-
πάζουν δολάρια από το πάτωμα για σχολικές προμήθειες», είπε. 

Στα κοινωνικά δίκτυα το βίντεο με την «έφοδο για μετρητά» περιγράφηκε 
ως εξευτελιστικό και δυστοπικό. Ορισμένοι άνθρωποι συνέδεσαν το βίντεο με 
σκηνές από το Squid Game ή τη σειρά των Hunger Games.

Οι δάσκαλοι που ενεπλάκησαν στο διαγωνισμό εκτίμησαν τα χρήματα που 
κέρδισαν και είπαν ότι σκόπευαν να τα χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν 
ευέλικτα καθίσματα, όπως όρθια θρανία ή ταλαντευόμενες καρέκλες ή κάμε-
ρες, ώστε να μπορούν να ανε-
βάζουν μαθήματα στο διαδί-
κτυο, ανέφερε το ρεπορτάζ της 
Argus Leader.

«Πιστεύω ότι είναι πραγμα-
τικά ωραίο όταν η κοινότητα 
προσφέρει μια ευκαιρία σαν 
αυτή για πράγματα που οι δά-
σκαλοι πολλές φορές πληρώ-
νουν από την τσέπη τους», δή-
λωσε η Alexandria Kuyper, δα-
σκάλα στο Discovery δημοτικό 
σχολείο!
https://www.theguardian.com/
us-news/2021/dec/13/teachers-
scramble-dollar-bills-south-
dakota-dash-for-cash

Δάσκαλοι της Νότιας Ντακότα: 
ανταγωνίζονται να αρπάξουν 

χαρτονομίσματα σε παιχνίδι...
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ΗΠΑ - ΣικάγοΤα παιδιά ανήκουν στο σχολείο!
Γι΄ αυτό υποστηρίζουμε  
το Σωματείο Δασκάλων του Σικάγο

Οι κατεξοχήν λογικές απαιτήσεις των δασκάλων του Σικάγο 
για μια ασφαλή επιστροφή στην εργασία αντιμετωπίστη-
καν με λοκάουτ και με επιθέσεις από τα ΜΜΕ. Οι Δάσκα-

λοι αξίζουν την αλληλεγγύη μας. 
Ένα πράγμα που μάθαμε απ’ αυτήν την πανδημία είναι ότι τα παι-

διά και οι κοινότητες χρειάζονται το δημόσιο σχολείο και ότι η εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευση, μακροχρόνια, χωρίς ένα ορατό τέλος, εί-
ναι βλαπτική για τα παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος που η δήμαρχος του 
Σικάγο θα έπρεπε αμέσως να ικανοποιήσει τις λογικές απαιτήσεις 
για ασφάλεια του Σωματείου Δασκάλων του Σικάγο (ΣΔΣ) και στη 
συνέχεια να ανοίξει τα σχολεία.

Την περασμένη Άνοιξη το ΣΔΣ διαπραγματεύτηκε με το δήμο και 
κέρδισε το ασφαλές εκ νέου άνοιγμα των γυμνασίων του Σικάγο, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου εμβολιασμού όλης της περι-
οχής. Τώρα, απαιτούν μια ασφαλή επιστροφή στο διά ζώσης σχο-
λείο μετά τις διακοπές, ενώ πολλά σχολικά συγκροτήματα στη χώ-
ρα παραμένουν στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της μετάλ-
λαξης Όμικρον του COVID-19.

Οι καθηγητές του Σικάγο ζητούν ισχυρά τεστ, επαρκές προσωπι-
κό και αναπληρωτές καθηγητές, σαφείς μετρήσεις για να αποφα-
σιστεί ότι ένα ξέσπασμα σε όλο το σχολείο δικαιολογεί το κλείσιμο 
του κτιρίου. Όταν η δήμαρχος Lori Lightfoot αρνήθηκε να ικανοποι-
ήσει τα αιτήματά τους αυτή την εβδομάδα, το σωματείο τους ψήφι-
σε να διδάξουν εξ’ αποστάσεως, για να πιέσουν την πόλη χωρίς να 
εγκαταλείψουν την ευθύνη τους προς τους μαθητές τους. Ο δήμος 
έδειξε τη δέσμευσή του προς τα παιδιά κλειδώνοντας τους καθη-
γητές έξω από το σύστημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
Lightfoot θα έπρεπε να βάλει άμεσα τέλος στο λοκάουτ, να ικανο-
ποιήσει τα αιτήματα του ΣΔΣ και να επιτρέψει μια σύντομη περίοδο 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι να εφαρμοστούν λογικά μέτρα 
ασφαλείας. Εκτός από το να αφορούν απλώς την ασφάλεια και την 
άνεση των εκπαιδευτικών, τα αιτήματα του σωματείου είναι λογικά 
για το δημόσιο σχολικό σύστημα στο σύνολό του: Χωρίς επαρκές 
προσωπικό και αναπληρωτές καθηγητές τί γίνεται όταν οι δάσκα-
λοι βρεθούν θετικοί ή αρρωστήσουν; Τα παιδιά θα μείνουν χωρίς 
σχολείο ή θα υπομείνουν μέρες μακριά όταν τα σχολεία θα κλείσουν 
από έλλειψη προσωπικού, ή διαφορετικά θα παρακολουθούν το 
σχολείο χωρίς επαρκή επίβλεψη, που μπορεί να συνιστά οδυνηρό 
ζήτημα ασφάλειας στα δημοτικά σχολεία. Τα αιτήματα του ΣΔΣ εί-
ναι επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες περί δημόσιας υγείας για το α-
σφαλές άνοιγμα των σχολείων κατά τη διάρκεια αυτής της πανδη-
μικής έκρηξης – τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών λέ-
νε ότι τα σχολεία πρέπει να έχουν τεστ και ιχνηλάτηση επαφών και 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επίσης επιμένει στα τεστ, καθώς 
και στα συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Οι ειδικοί της υγείας επίσης είναι αντίθετοι στο κλείσιμο των 
σχολείων σε αυτό το σημείο της πανδημίας, με όλους τους σημα-
ντικότερους οργανισμούς υγείας και τους περισσότερους επιδημι-
ολόγους να λένε ότι οι κίνδυνοι από τη δια ζώσης εκπαίδευση α-
ντισταθμίζονται από τα οφέλη της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας επέμεινε τον Ιούνιο ότι «τα σχολεία θα έπρεπε να είναι από τα 
τελευταία μέρη που θα κλείσουν». Αυτή η συναίνεση είναι ιδιαίτε-
ρα ευρεία τώρα με τόσο διαδεδομένο εμβολιασμό. Η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση είχε αποδεδειγμένα τρομερή επίδραση στην ψυ-

χική υγεία των μαθητών, με αυξανόμενους αριθμούς παιδιών που 
επιχειρούν να αυτοκτονήσουν ή νοσηλεύονται για ψυχική δυσφο-
ρία τα τελευταία δύο χρόνια, και πολλά περισσότερα αναφέρουν άγ-
χος, κατάθλιψη και προβλήματα συμπεριφοράς. Επίσης, στερώ-
ντας από τα παιδιά και τις κοινότητες τόσα πολλά από τα οφέλη του 
διά ζώσης δημόσιου σχολείου (παιδική φροντίδα, υγειονομική πε-
ρίθαλψη, συμβουλευτική, αθλητισμός, μουσική, τέχνη, φαγητό, 
πραγματικοί άνθρωποι) η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπονομεύ-
ει την πίστη στα δημόσια αγαθά.

Φυσικά, οι εχθροί των ενώσεων των δασκάλων –είτε η δεξιά συ-
ντακτική επιτροπή της Wall Street Journal ή τα κεντρώα ΜΜΕ– 
χρησιμοποιούν την εκτεταμένη εξάντληση του κόσμου με την εκ-
μάθηση στο σπίτι για να κερδίσουν πολιτικούς πόντους κατά των 
εργαζομένων. Κάνουν λάθος. Ναι, το σχολείο είναι αναγκαίο και αυ-
τό είναι ένα επιχείρημα υπέρ και όχι εναντίον του να γίνουν ασφα-
λείς οι εργασιακές συνθήκες των δασκάλων και του προσωπικού.

Η υποστήριξη προς το ΣΔΣ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να θεωρηθεί ως συμφωνία με εκείνους που επέμειναν για μια επ’ 
αόριστον παράταση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, αγνόησαν 
σταθερά τις συνέπειες του εκτεταμένου εμβολιασμού, υπερέβαλαν 
τους κινδύνους του COVID για τα παιδιά και τους κινδύνους διασπο-
ράς στην κοινότητα μέσω των σχολείων, ελαχιστοποίησαν τη βλά-
βη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ευτέλισαν τον ουσιαστικό 
ρόλο του δημόσιου σχολείου, της μοναδικής τόσο κοινωνικοποιη-
μένης πτυχής της αμερικανικής δημόσιας ζωής.

Αν έχεις την ατυχία, όπως εγώ, να παρακολουθείς τους διαλό-
γους για την πολιτική των σχολείων στο Twitter, θα βλέπεις σχεδόν 
καθημερινά ανθρώπους που αποδοκιμάζουν τους αντιπάλους του 
κλεισίματος των σχολείων ως προνομιούχες λευκές Κάρεν που μι-
σούν τα παιδιά τους και δεν τα θέλουν κοντά τους. Κάποιοι από αυ-
τές τις διάνοιες κοροϊδεύουν ή ακόμη κατηγορούν τους γονείς που 
λένε ότι τα παιδιά τους ένιωθαν απομονωμένα ή καταθλιπτικά χω-
ρίς το σχολείο. (Επαγγελματική συμβουλή: δεν μπορείτε να κάνε-
τε λάθος υποθέτοντας ότι ακόμη και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι πι-
θανότατα αγαπούν τα παιδιά τους.) Είναι εκπληκτικό να βλέπεις α-
κόμη και ορισμένους αριστερούς ακτιβιστές να έχουν την άποψη ό-
τι η κοινωνική αναπαραγωγή πρέπει να εκτελείται μόνο από γονείς 
στο σπίτι και ότι όσοι θέλουν, χρειάζονται, περιμένουν ή εξαρτώ-
νται από μια πιο συλλογική προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών 
πρέπει να είναι ανεπαρκείς άνθρωποι. Αυτή ήταν πάντα μια δεξιά 
στάση. Μια τέτοια άποψη είναι λογική για τους συντηρητικούς, α-
φού γενικά υποστηρίζουν την πατριαρχία και αντιτίθενται στα δη-
μόσια αγαθά, αλλά θα έπρεπε να έρχεται σε αντίθεση με μια σοσι-
αλιστική κοσμοθεωρία.

Για να ανοίξουν ξανά τα σχολεία με ασφάλεια, ωστόσο, βοηθάει να 
υπάρχουν σωματεία εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν την ασφάλεια 
των μελών και των μαθητών τους και που είναι αρκετά ισχυρά ώστε 
να έχουν απαιτήσεις και να κερδίζουν. Τα παιδιά, οι γονείς και οι δά-
σκαλοι του Σικάγο είναι τυχεροί που έχουν μια τέτοια Ένωση και α-
ξίζουν την αλληλεγγύη μας. Η δήμαρχος Lori Lightfoot θα πρέπει να 
τερματίσει αμέσως το λοκάουτ, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 
ΣΔΣ και ν’ αφήσει τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο.

https://www.jacobinmag.com/2022/01/chicago-teachers-union-
lockout-covid-lori-lightfoot
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το 2021, εκτός από χρονιά πανδημίας, λουκέτων και άγριας αστυνομοκρατίας ήταν η χρονιά που η 
επανάσταση του 1821 παρουσιάστηκε με παράτες (ευτυχώς λόγω πανδημίας, αποφύγαμε κάποια κακόγουστα 

και δαπανηρά «υπερθεάματα»). Σε αυτό το πεδίο περισσεύουν οι λαθροχειρίες, οι στρεβλώσεις κι η 
αναθεώρηση της ιστορίας. Απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό που ξαναγράφει το παρελθόν, επιμένουμε με την 

αρθρογραφία μας να αναδεικνύουμε την πλευρά του ιστορικού υλισμού και της αριστεράς.
Δημοσιεύουμε εδώ την κριτική του Νίκου Μπελογιάννη για την «Ελληνική Νομαρχία». Ο θρυλικός 

κομμουνιστής κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του έγραψε το έργο «Σχέδιο για μια ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας», αποδεικνύοντας ότι οι κομμουνιστές ακόμα και λίγο πριν το θάνατό τους δεν το έβαζαν κάτω, 

σκέφτονταν οικουμενικά, συνολικά, βαθιά, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους έναν κόσμο καλύτερο. Αυτή είναι η 
ηρωική και επική «ατομική ευθύνη» για την οποία μας μιλούν οι σημερινοί δυνάστες του λαού, αντιστρέφοντας 

τους όρους. Ταυτόχρονα έγραψε μια εισαγωγή για την Ελληνική Νομαρχία όπου μας δείχνει, επίσης, με 
γλαφυρό τρόπο πώς η επανάσταση του 1821 σμίγει με το αριστερό κίνημα. Το τελευταίο είναι συνέχεια και 
αναβάθμισή της. Το ΕΑΜ είναι ο φυσικός απόγονος των επαναστατημένων κλεφταρματολών, αγροτών και 

ναυτών του 1821. Ο Ν. Μπελογιάννης με την εισαγωγή που επιλέξαμε,  
φέρνει στο φως με τον καλύτερο τρόπο «τα γράμματα που σμίγουν με τ’ άρματα». 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 1821

Μεγάλο σταθμό στο ξετύλιγμα της νεοελληνικής 
σκέψης και λογοτεχνίας, αλλά και της εθνικοαπελευ-
θερωτικής επαναστατικής οργάνωσης αποτελεί η «Ελ-
ληνική Νομαρχία». Γράφτηκε γύρω στα 1806 και τυπώ-
θηκε τον ίδιο χρόνο πιθανόν στη Μπολόνια της Ιταλίας. 
Ο συγγραφέας του, για λόγους συνωμοτικούς, θέλησε 
να μείνει άγνωστος και γι’ αυτό παρουσιάζεται σαν 
«Ανώνυμος Έλλην». (Επίσης και ο τίτλος του δόθηκε 
για λόγους συνωμοτικούς). Και ίσαμε σήμερα δεν απο-
καλύφθηκε ποιος πραγματικά είναι. Άλλοι λένε τον Κω-
λέτη, άλλοι κάποιον έμπορο του εξωτερικού, το Γιαν-
νιώτη Σπύρο Σπάχο, ο Βέης λέει τον Χριστόφορο Περ-
ραιβό, άλλοι τον Κορίνθιο γιατροφιλόσοφο Γεώργιο Κα-
λαρά και τέλος, ο Βαλέτας που το 1949 βγάζει το συ-

μπέρασμα ότι συγγραφέας είναι ο Ηπειρώτης γιατρο-
φιλόσοφος Ιωάννης Πασχάλης Δονάς. Είναι όμως και 
πολύ πιθανό το βιβλίο –αφιερωμένο στον Ρήγα– να 
γράφτηκε κολλεχτιβιστικά, από ολόκληρη συντροφιά 
επαναστάτες και φίλους του Θεσσαλού εθνομάρτυρα 
που είχαν καταφύγει στο Λιβόρνο της Ιταλίας - σοβαρό 
επαναστατικό κέντρο της εποχής εκείνης.

Άλλωστε δεν έχει τόση σημασία ποιος είναι ο συγ-
γραφέας. Ίσως καλύτερα που είναι ανώνυμος. Γιατί 
έτσι συμβολίζει πιο καλά τον «ανώνυμο Έλληνα», τον 
κάθε Έλληνα που πονούσε για την κατάντια του τόπου 
του, ονειρευόταν και πάλευε για την απελευθέρωσή 
του. Η ψυχή του άγνωστου συγγραφέα είναι γεμάτη 
Ελληνισμό, ανθρωπιά και αγωνιστικό πνεύμα. Βλέπει, 

τοποθετεί και λύνει το πρόβλημα της επα-
νάστασης και της απελευθέρωσης με τον 
πιο ρεαλιστικό και θετικό τρόπο. Θεωρεί 
ότι ο καιρός έχει ωριμάσει (και πραγματι-
κά το 1806 οι συνθήκες, ντόπιες και διε-
θνείς, για μια εξέγερση είναι ακόμη και 
από το 1821 πιο ευνοϊκές). Καθορίζει τις 
κινητήριες δυνάμεις της επανάστασης και 
ξεκαθαρίζει ότι η εξέγερση του Ελληνι-
σμού μπορεί και πρέπει να στηριχτεί στις 
δικές του αποκλειστικά δυνάμεις και να 

Β '  Μέρος

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» - ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ

Επιμέλεια: - κείμενα: Μ. Δανιήλ,  
Φ. Πανοπούλου, Θ. Τσιριγώτης
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1 μην υπολογίζει στους ξένους, όπως υπολόγιζε κυρί-
ως ο Κοραής -στους Γάλλους- και ίσαμ’ ένα βαθμό και 
ο Ρήγας. Επίσης ξεσκεπάζει και μαστιγώνει αλύπητα 
τους εχθρούς της επανάστασης, τους εκμεταλλευτές 
του λαού, τον κλήρο, τους Φαναριώτες, τους κοτζα-
μπάσηδες και πολλούς ξενιτεμένους Έλληνες - εμπό-
ρους, δάσκαλους κλπ. Απ’ αρχής μέχρι τέλους το βι-
βλίο είναι ποτισμένο από πόνο και αγάπη για τον βα-
σανισμένο λαό, μίσος για τους τυράννους και αγανά-
χτηση γι’ αυτούς, που συμμαχώντας με τους Τούρκους, 
εμπόδιζαν την επανάσταση.

Πρώτη φορά η νεοελληνική σκέψη έβγαλε ένα δη-
μιουργικό έργο, γεμάτο πνοή και δημοκρατισμό, που 
δεν εξηγεί μόνο το νεοελληνικό κατάντημα της εποχής 
εκείνης, αλλά φωτίζει και το σωστό δρόμο για μια επα-
ναστατική αλλαγή. Και πολλά κομμάτια του βιβλίου αυ-
τού στέκονται ακόμη και σήμερα, σαν αθάνατα μνημεία 
της νεοελληνικής σκέψης και τέχνης του λόγου.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 5 μέρη. Στο Α΄ μέρος, αφού 
μιλάει για την ανθρώπινη ευτυχία –επηρεασμένος από 
τους διαφωτιστές του 18ου αιώνα– υμνεί τα ελεύθερα 
πολιτεύματα και στιγματίζει τα καθεστώτα της δουλεί-
ας. Παραθέτω μερικές, ανάμεσα στις τόσες, σκέψεις 
του συγγραφέα: «Και καθώς έν’ άνθος ευώδες, όταν 
γεννάται ανάμεσα εις τα δάση, όπου κανείς δεν το 
βλέπει, ή καταβιβρώσκεται από τα θηρία, ή κατασή-
πεται από τον καιρό, τοιαύτης λογής ακολουθεί και εις 
τας υποδουλωμένας πόλεις, εις τας οποίας όταν ευ-
ρίσκεται κανένα άξιον υποκείμενον, μη έχοντας τον 
τρόπον να εμφανισθεί, αποθνήσκει χωρίς τινάς να 
γνωρίσει την αξιότητά του» (σελ. 68, έκδοση Βαλέτα). 
«Όσα φαίνονται αδύνατα εις τους δούλους, μόλις εί-
ναι δύσκολα εις τους ελευθέρους και μεγαλοψύχους 
άνδρας» (σελ. 70). «Η ζωή του αληθούς πολίτου πρέ-
πει να τελειώνη ή για την ελευθερίαν του ή με την 
ελευθερίαν του» (σελ. 74).

Τονίζει επίσης την ανάγκη για τους Ελληνες να μά-
θουν την πολεμική τέχνη, την «επιστήμη των αρμά-
των», όπως την ονομάζει. Περιγράφει ύστερα τις ιδι-
ότητες, που πρέπει νάναι προικισμένος ένας αρχι-
στράτηγος, δεν παραλείπει να αναφέρει προβλήματα 
ταχτικής και τέλος σκορπίζει την πεποίθηση στην ικα-
νότητα των Ελλήνων να αποτινάξουν τον ξένο ζυγό. (Ας 
σημειωθεί εδώ ότι πρώτος ο «Ανώνυμος» χρησιμο-
ποιεί συνειδητά τον όρο «Έλληνες»).

Στο Β΄ μέρος –«Τύραννοι και δούλοι»– ξετινάζει τα 
μοναρχικά καθεστώτα, εξευτελίζοντας και γελοιοποι-
ώντας τους μονάρχες. Ψάχνει να βρει τις αιτίες των 
«άδικων», όπως τους λέει, πολέμων, - σε αντίθεση με 
τους «δίκαιους»: «Αυτοί –οι βασιλιάδες– δια παραμι-
κράς αιτίας και συχνάκις δια μίαν βάρβαρον όρεξίν 
τους, αποφασίζουν τον θάνατον τόσων χιλιάδων υπη-
κόων, κηρύττοντες τον πόλεμον αναμεταξύ των» (σε-
λίδα 112). Σπάνια ως τότε έπεσε τόσο τσουχτερό μα-

στίγιο στους μονάρχες, και ειδικά για την Ελλάδα, κα-
νείς -και τότε και αργότερα- δεν μίλησε με τόσο πά-
θος, ρεαλισμό και οργή κατά της μοναρχίας, των αρ-
χόντων και του κλήρου. 

Διαπιστώνει σωστά τις αιτίες της πνευματικής κα-
θυστέρησης του σκλαβωμένου τόπου, αποδίνοντάς 
την κυρίως στην απόλυτη καλογεροκρατία: «Αι επι-
στήμαι οπού πρότερον ήνθιζον, άρχισαν να μαρανθώ-
σι, τα σχολεία εσφαλίσθησαν, οι διδάσκαλοι εμωράν-
θησαν και η αλήθεια με την φιλοσοφία εξωρίσθησαν 
…». Και συνεχίζει με ολοζώντανες και πικρές αλή-
θειες: «Άλλο βιβλίον δεν ευρίσκετο, ειμή τα πονήμα-
τα των ιερέων. Κάθε φιλόλογος άλλον δεν ημπορούσε 
να αναγνώση, ειμή τα θαύματα και τους βίους των αγί-
ων, και οι ταλαίπωροι Ελληνες, αγκαλά και φιλελεύ-
θεροι, υστερημένοι όμως από το φως της φιλοσοφί-
ας, έγιναν σχεδόν δούλοι κατά συνήθειαν, μεθυσμέ-
νοι δε από την αμάθειαν και διεσιδαιμονίαν, υπήκου-
ον και εφοβούντο τους τυράννους των, χωρίς να ηξεύ-
ρουν το διατί. Ένας αφορισμός του αρχιερέως ετρό-
μαζεν τόσα μιλλιούνια ανθρώπων! ω δεισιδαιμονία, 
πόσον φοβερά είσαι ανάμεσα εις τα ανθρώπινα πάθη, 
και πόσον ουτιδανώνεις την ανθρωπότητα, όταν κυρι-
εύεις τας ψυχάς των απλών και αμαθών λαών, οι οποί-
οι τόσον αμαυρώνονται οπού τρέμουσιν εις την ψευδή 
λαλιάν σου, καθώς τα βρέφη φοβούνται έναν όφιν ξύ-
λινον, ή ένα χαλκούν λέοντα!».

Στο Γ  ́μέρος –«Η Ελλάδα στα δεσμά της»– περιγράφει 
πολύ παραστατικά την εκμετάλλευση της αγροτιάς, των χει-
ροτεχνών, των νοικοκυραίων και των πραματευτών.

Το Δ΄ μέρος αρχίζει με τα αίτια, που συντηρούνε τη 
σκλαβιά και που είναι: «το αμαθές ιερατείον και η 
απουσία των αρίστων συμπολιτών» που ζούνε στο 
εξωτερικό. Συνεχίζει με επίθεση στους πλούσιους: 
«Διατί ο πλούσιος να τρώγη, να πίνη, να κοιμάται, να 
ξεφαντώνη, να μην κοπιάζη και να ορίζη, ο δε πτωχός 
να υπόκειται, να κοπιάζη, να δουλεύη πάντοτε, να κοι-
μάται κατά γης, να διψά και να πεινά;». Αμείλιχτος εί-
ναι για τους κληρικούς - εξαιρώντας βέβαια τους τί-
μιους και αγνούς, που κατά τον Ανώνυμο είναι λίγοι. 
Τους κατηγορεί ότι είναι κύριοι υπεύθυνοι για τη δι-
αιώνιση της σκλαβιάς, επειδή διδάσκαν στο λαό ότι 
«ο Θεός μας έδωσεν την τυραννίαν εξ αμαρτιών μας 
και πρέπει, αδελφοί, να την υποφέρωμεν με καλήν 
καρδίαν και χωρίς γογγυσμόν, και να ευχαριστηθώμεν 
εις ό,τι κάμνει ο Θεός», γιατί «ον αγαπά Κύριος παι-
δεύει». Και ρωτάει ο συγγραφέας αγαναχτισμένος: 
«Πώς θέλεις, λοιπόν, να εξυπνήσουν οι Έλληνες από 
την ομίχλη της τυραννίας;» Και συνεχίζοντας ξεσκε-
πάζει και ξετινάζει τη θαυματοκαπηλεία, τη λειψανο-
καπηλεία, τη συναλλαγή και τη ληστεία των καλογέ-
ρων σε βάρος του λαού. Τους καλόγερους τους υπο-
λογίζει σε 100.000!

Ύστερα έρχεται στη δεύτερη αιτία της σκλαβιάς, τον 
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ξενιτεμό, και κατηγορεί πολλούς ξενιτεμένους ότι ξέ-
χασαν ή πρόδωσαν την Ελλάδα, τονίζει ότι η απουσία 
τους αφανίζει την Ελλάδα και τους καλεί όλους, με λό-
για συγκινητικά, να γυρίσουν στην Ελλάδα: «Υπάγετε 
εις την Ελλάδα και εις ολίγον καιρόν θέλετε αισθαν-
θεί την διαφοράν οπού θέλει προξενήσει η παρουσία 
σας εις την κατάστασίν της». Και τους βάζει τέλος το 
πρόβλημα της ξένης βοήθειας: «Ίσως προσμένετε να 
μας δώση την ελευθερίαν κανένας από τους αλλογε-
νείς δυνάστας; Γιατί, αδελφοί μου, να θέλωμεν να αλ-
λάξωμεν κύριον, όταν μόνοι μας ημπορούμεν να ελευ-
θερωθώμεν;».

Στο Ε΄ βιβλίο –«Η ανάσταση του γένους»– αποδεί-
χνει ότι είναι δυνατή η απελευθέρωση με μόνες τις 
δυνάμεις του Έθνους. Αφού χτυπάει τη μικροψυχία 
των Φαναριωτών, αναφέρει τις αιτίες που κάνουν δυ-
νατή την εθνική αντίσταση. 

Πρώτη είναι ο φωτισμός, η διαφωτιστική αναγέν-
νηση, που πρέπει να γίνει πάνω σε 
λαϊκές και όχι σε σχολαστικές, καλο-
γερίστικες, βάσεις, που εμποδίζουν 
την αποτίναξη του ζυγού. «Ω, πόσον 
ταχύτερα και ευκολότερα ήθελε φω-
τισθώσιν οι παίδες των Ελλήνων, αν 
οι παραδόσεις των επιστημών εγίνο-
ντο εις την απλήν μας διάλεκτον!». 
Και αγαναχτεί γιατί χάνουμε 3-4 χρό-
νους στη σπουδή της αρχαίας Ελλη-
νικής. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε 
ότι ο «Ανώνυμος» γράφει πως η 
απελευθέρωση του Ελληνισμού θα 
φέρει και την αναγέννησή του και όχι 
η αναγέννηση την απελευθέρωση, 
όπως πίστευε ο Κοραής. Επίσης 
πρέπει να τονιστεί ότι απουσιάζει ο 
Μεγαλοϊδεατισμός και καταδικάζε-
ται ο βυζαντινός σκοταδισμός. 

Δεύτερη πηγή δύναμης για την επανάσταση: Οι 
κλέφτες, που το ήθος και η πολεμική τους αξιοσύνη 
είναι αξεπέραστα. Τρίτο, η κλίση του λαού στ’ άρματα. 
Τέταρτο, η ασύγκριτη ηθική υπεροχή μας απέναντι 
στους εχθρούς μας. «Μη σας φοβίσουν τα μέσα, ό,τι 
λογής και αν είναι». «Η τυραννία των Οθωμανών αύ-
ξησεν τόσον, οπού μόνη της προδεικνύει τον αφανι-
σμόν της». «Το τέλος των τυράννων, είναι, αδελφοί 
μου, πασίδηλον». «Ω, Ελληνες! Οι ποταμοί αίματος 
των συγγενών και φίλων μας, εχύθησαν από το οθω-
μανικόν σπαθί, ζητούσιν εκδίκησιν». «…Κάθε μικρά 
αναβολή είναι επιζήμιος κατά πολλά …». Και τελειώ-
νει με λόγια γεμάτα πίστη, αισιοδοξία και πρόσκληση 
στον αγώνα.

Η «Ελληνική Νομαρχία» δεν είναι μόνο πολιτικό-
επαναστατικό και ιστορικό βιβλίο. Είναι συγχρόνως 
και λογοτεχνικό. Το ύφος του σε πολλά μέρη είναι σφι-

χτοδεμένο, συναρπαστικό, ιδιότυπο, προσωπικό, όλο 
ζωντάνια. Αλλού πάλι είναι πλαδαρό, κάπως άτονο. 
Και αυτό ενισχύει την άποψη ότι ο συγγραφέας δεν εί-
ναι ένας, αλλά περισσότεροι.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο «Ανώνυμος» μοιά-
ζει αρκετά με του Κοραή, και έχει αρκετούς μακαρο-
νισμούς, αλλά έχει και πολλούς δημοτικούς τύπους 
και εκφράσεις. Γενικά, όμως, τη διακρίνει παραστα-
τικότητα και ζωντάνια - αν βέβαια λογαριάσει κανείς 
πόσο αδύνατα ήσαν, γλωσσικά, τα γραφτά δημοτικά 
κείμενα της εποχής εκείνης. Ο συγγραφέας είναι και 
δημιουργικός γλωσσοπλάστης. Λέει «μαυροφορεμέ-
νους» και «γιδοκέφαλους» τους κληρικούς. Λαοκλέ-
πτες, τους άρχοντες. Χρησιμοποιεί πλήθος επίσης 
καινούργιες για τότε, λέξεις, όπως: Λαοπλάνος, μο-
ναρχολάτρης, λεξιλάτρης, χρυσολάτρης, αδιήγητος, 
αρετοδοχείον, αρχαγγελόπουλο, βρωμοάρχων, αυτό-
ματος και πλήθος άλλες.

Δεν ξέρουμε αν η «Νομαρχία» 
κυκλοφόρησε πλατιά στην εποχή της 
και διαβάστηκε από τους σκλαβωμέ-
νους Έλληνες, είτε απ’ αυτούς που 
ζούσαν στο εξωτερικό. Ο «Ανώνυ-
μος» στο τέταρτο βιβλίο του γράφει 
αυτά τα προφητικά λόγια: «Ω, πόσον 
ταχέως θέλει ρίψουσιν εις το πυρ 
τούτο μου το βιβλιάριον όσοι φοβού-
νται το φως της αληθείας!». Και φυ-
σικά ήταν επόμενο να καταδιωχθεί 
και να καεί ένα τόσο προοδευτικό, 
επαναστατικό βιβλίο όχι μόνο από 
τους αντιδραστικούς της εποχής του, 
αλλά και από τους τοκογλύφο-
κοτζαμπάσηδες, που κυβέρνησαν 
και μετά το ’21 την Ελλάδα. Γι’ αυτό 
και ένα τόσο άξιο μνημείο της νεο-

ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας καταχωνιάστηκε 
και έμεινε ανέκδοτο ως το 1949 ενώ εκδόθηκαν τόσες 
και τόσες ασήμαντες φυλλάδες. Και οι σπουδαιοφα-
νείς αστοί ιστορικοί της Νεοελληνικής λογοτεχνίας 
στις Ιστορίες τους αφιερώνουν μόνο λίγες σειρές για 
τη «Νομαρχία».

Φαίνεται όμως ότι στην εποχή του το βιβλίο εξά-
σκησε μεγάλη επίδραση και ίσως στάθηκε ο βασικός 
εμπνευστής και καθοδηγητής της Φιλικής Εταιρείας, 
που έκανε δικές της τις ιδέες της «Νομαρχίας» και 
στήριξε την απελευθέρωση της Ελλάδας στις λαϊκές 
δυνάμεις του έθνους. Πολλοί επίσης υποστηρίζουν ότι 
το βιβλίο αυτό βοήθησε αρκετά τον Κάλβο, τον Σολω-
μό και άλλους. Γενικά στους Έλληνες του εξωτερικού 
η επίδρασή του πρέπει να ήταν τότε πολύ μεγάλη. Και 
σήμερα χρειάζεται μια νέα έκδοση, απλή, μ’ ένα σύ-
ντομο πρόλογο και χωρίς μερικά ανιαρά πια για την 
εποχή μας κομμάτια του.
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Μπροστά στην απαράδεκτη παραχάραξη της ιστορίας α-
περίφραστα λέμε ότι η Επανάσταση του ’21 είναι ο τι-
τάνιος αγώνας του ελληνικού λαού για λευτεριά και 

προκοπή, ενάντια στον τούρκο καταχτητή και στον προδο-
τικό αντεπαναστατικό συνασπισμό από κοτζαμπάσηδες, α-
νώτερο κλήρο και φαναριώτες, αλλά και στην αντιδραστική 
ευρωπαϊκή απολυταρχία (Ιερή Συμμαχία: Αυστρία, Πρωσία, 
Ρωσία, Αγγλία και Γαλλία).

Στα χρόνια της σκλαβιάς οι κλέφτες ήταν η έκφραση της 
αντίστασης ενάντια σε τούρκους και κοτζαμπάσηδες. Οι λα-
ϊκές εξεγέρσεις, άλλοτε μικρότερης κι άλλοτε μεγαλύτερης 
εμβέλειας, κράτησαν τον λαό σε επιφυλακή, ακόνισαν την 
πολιτική του εγρήγορση και γύμνασαν τις σωματικές, ψυχι-
κές και οργανωτικές του ικανότητες.

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, το εθνεγερτικό κήρυγμα 
του Ρήγα συνέπαιρνε τις καρδιές των υπόδουλων, ενώ η Φι-
λική Εταιρεία 6 χρόνια ετοίμαζε μυστικά τον ξεσηκωμό, δι-
ότι –όπως σημειώνει ο Εμ. Ξάνθος– οι Έλληνες αποφάσι-
σαν “να ενεργήσωσι μόνοι των ότι ματαίως ήλπιζον την φι-
λανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων”.

Όταν, λοιπόν, τον Δεκέμβρη του ’20, η Φιλική Εταιρεία 
στέλνει τον Παπαφλέσσα για να αρχίσει η επανάσταση, λαός, 
κλέφτες και καπεταναίοι είναι ήδη έτοιμοι. Πρόκριτοι και δε-
σποτάδες, όμως, αντιδρούν έντονα. Στη σύσκεψη στη Βοστί-
τσα τού επιτίθενται με σφοδρότητα, με πρωτοστάτη τον Πα-
λαιών Πατρών Γερμανό, που εξαντλεί το πλούσιο υβρεολόγιο 
που διέθετε η μορφωμένη αγιοσύνη του. Τον αποκαλεί “άρ-
παγα, εξωλέστατον, αλιτήριον, ασυνείδητον”, που δεν φρό-
ντιζε για τίποτε άλλο “ειμή τίνι τρόπω να ερεθίση την ταρα-
χήν του Έθνους διά να πλουτίση εκ των ταραχών”! Κι αυτά τα 
γράφει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του πολύ αργότερα, χω-
ρίς κανέναν ηθικό ενδοιασμό, “εν ψυχρώ”, για τον άνθρωπο 
που θα καταλάβει στην καρδιά του λαού μας τη θέση του 
ήρωα-μάρτυρα για τη θυσία του στο Μανιάκι.

Παρότι κοτζαμπάσηδες και δεσποτάδες αποφάσισαν α-
ναβολή της Επανάστασης, ο λαός, αυτοί “οι άπειροι, οι χυ-
δαίοι και οι απαίδευτοι” (όπως περιφρονητικά αποκαλεί τον 
λαό ο Π.Π. Γερμανός), “κατήντησαν εις αχαλίνωτον ενθουσι-
ασμόν”! Στα μέσα Mάρτη εξεγείρονται και μέχρι τις 28 η Ε-
πανάσταση έχει γενικευθεί στην Πελοπόννησο (Καλαμάτα, 
Καλάβρυτα, Αίγιο, Πάτρα, Κόρινθος, Άργος). Μόνο η Tρίπολη 
με τη γύρω περιοχή παραμένει στην κατοχή των Τούρκων. 

Στις 24 Μάρτη επαναστατούν στη Στερεά τα Σάλωνα και 
ακολουθούν το Λιδορίκι, το Γαλαξίδι, η Λιβαδειά. Τον Α-
πρίλη η Θήβα, η Αθήνα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Ύδρα, ενώ 
τον Μάιο ξεσηκώνονται στη Χαλκιδική, στον Όλυμπο, στο 
Βέρμιο, στο Μεσολόγγι και στην Κρήτη. Η Επανάσταση α-
πλώνεται σ’ όλη τη χώρα. Μέσα σε δύο μήνες ο λαός μας όχι 
μόνο καταλύει την εξουσία των Τούρκων στις περισσότερες 
πόλεις της Πελοποννήσου και της Στερεάς, αλλά καταφέρ-
νει να καθυστερήσει ή να αναχαιτίσει αντεπιθέσεις των 
Τούρκων (Αλαμάνα, Χάνι της Γραβιάς, Βαλτέτσι κλπ), επι-
δεικνύοντας άφθαστο ηρωισμό, αυτοθυσία, αλλά και στρα-
τηγική ιδιοφυΐα από την πλευρά των καπετάνιων του.

Πρόκριτοι και δεσποτάδες, ωστόσο, που εναντιώθηκαν 
στην Επανάσταση, αμέσως μετά την έναρξή της συγκρότη-

σαν τοπικές επιτροπές σε Πελοπόννησο και Στερεά για να 
την ελέγξουν και να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους, ε-
ξουδετερώνοντας τον Δημήτριο Υψηλάντη, που ερχόταν ως 
“πληρεξούσιος” της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Υψηλάντης επιδιώκει να οργανώσει τακτικό στρατό και 
να συγκροτήσει την κεντρική πολιτική εξουσία. Συναντά 
λυσσώδη αντίσταση από τους προεστούς, που θέλουν να δι-
οικούν με το προηγούμενο σύστημα της πολυαρχίας. Ο Φίν-
λεϋ (βρετανός ιστορικός που επισκέφτηκε την επαναστατη-
μένη Ελλάδα) σημειώνει: «Κάθε προεστός αγωνίστηκε να 
γίνει ένας μικρός ανεξάρτητος δυνάστης(…) Προτού περά-
σουν έξη μήνες έμοιαζε σαν η Επανάσταση να είχε πλημ-
μυρίσει την Ελλάδα με πλήθος μικρών Αληπασάδων». Σ’ 
αυτή τη στάση των κοτζαμπάσηδων, που για τα προσωπικά 
τους οφέλη πρόδιδαν τον μεγάλο σκοπό του αγώνα, αλλά και 
στη “θεάρεστη” συμβολή των Άγγλων, βρίσκεται το σπέρμα 
του εμφυλίου, όπως θα δούμε παρακάτω.

Παρά τις δολοπλοκίες των κοτζαμπάσηδων, ο λαός μας 
αναπτύσσει μεγαλειώδη αγώνα όλο το καλοκαίρι και κατα-
φέρνει να ακυρώσει την πρώτη εκστρατεία των Τούρκων για 
την Πελοπόννησο με τον Ομέρ Βρυώνη. Έτσι, στις 23 Σεπτέμ-
βρη, μετά από έξι μήνες πολιορκίας, οι Έλληνες μπαίνουν 
στην Τριπολιτσά, την πρωτεύουσα των Τούρκων στην Πελο-
πόννησο. Ο άθλος εξαιρετικά μεγάλος. Η σημασία της άλω-
σης της Τριπολιτσάς για την πορεία του αγώνα κομβική. Ο 
Κολοκοτρώνης, ιθύνων νους αυτού του κατορθώματος, και 
γενικότερα οι στρατιωτικοί –που έξι μήνες τώρα παλεύουν 
με θεριά και δαίμονες για τη λευτεριά της πατρίδας– κατα-
λαμβάνουν δεσπόζουσα θέση στην καρδιά του λαού. Αυτό 
πρόκριτοι και φαναριώτες θέλουν να το ανατρέψουν.

Έτσι, στη συνέλευση της Επιδαύρου (τέλος ’21 – αρχές 
’22), μετά τη διακήρυξη για “την πολιτικήν ύπαρξιν και ανε-
ξαρτησίαν” του ελληνικού έθνους και την ψήφιση του πρώ-
του Συντάγματος, στο διά ταύτα, εξέλεξαν πρόεδρο του Ε-
κτελεστικού (της κυβέρνησης) τον Αλ. Μαυροκορδάτο (ένα 
δολοπλόκο, αγγλόφιλο φαναριώτη) και πρόεδρο του Βου-
λευτικού τον Δ. Υψηλάντη, με την πλειοψηφία, όμως, της 
Βουλής να την αποτελούν οι αντίπαλοι του προέδρου της! 
Ταυτόχρονα, ο Κολοκοτρώνης από αρχιστράτηγος, όπως τον 
είχε αναγνωρίσει ο λαός και ο στρατός, γινόταν στρατηγός!

Ο στρατός, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει τον αγώνα του. Πο-
λιορκεί και απελευθερώνει κάστρα, ενώ οι πολιτικοί δολο-
πλοκούν εναντίον του Κολοκοτρώνη και του Ανδρούτσου, 
παρά το ότι μετά τη δολοφονία του Αλή Πασά (Γενάρης 1822) 
ο τούρκικος στρατός που βρισκόταν στα Γιάννενα αποδε-
σμεύεται, για να κατέβει σε Στερεά και Πελοπόννησο.

Τον Μάρτη του ’22 επαναστατεί η Χίος. Μπροστά στην α-
ντίδραση του σουλτάνου, γίνεται έκκληση στην κυβέρνηση 
για βοήθεια. Αλλά οι Χιώτες μένουν αβοήθητοι. 7000 Τούρ-
κοι αποβιβάζονται στο νησί και ακολουθεί ανείπωτη σφαγή 
και καταστροφή, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, αλλά και 
τους λαούς της Ευρώπης.

Ο Μαυροκορδάτος, με συκοφαντίες και στημένες δίκες, 
προσπαθεί να εξουθενώσει τον Καραϊσκάκη στη Δ. Στερεά. 
Αναλαμβάνει ο ίδιος την αρχηγία της εκστρατείας στο Πέτα 
και οδηγεί τον στρατό σε πανωλεθρία.

Ιστορικοί σταθμοί της Επανάστασης του 1821
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Κι ενώ οι Τούρκοι ετοιμάζουν δεύτερη εκστρατεία με τον 
Δράμαλη και 30.000 στρατό, οι κυβερνώντες όχι μόνο δεν 
κάνουν κάτι για να τον σταματήσουν όταν προελαύνει στη 
Στερεά, αλλά εγκαταλείπουν το Άργος –την έδρα της κυβέρ-
νησης– και ανοίγονται με δύο πλοία στον Αργολικό κόλπο. 
Ο Δράμαλης σπέρνει παντού τον πανικό και μπαίνει στην 
Πελοπόννησο. Σ’ αυτή την κρίσιμη φάση, ο Κολοκοτρώνης 
συγκαλεί συμβούλιο οπλαρχηγών που οργανώνουν την αντί-
σταση, εμψυχώνουν το στρατό και τον λαό και πετυχαίνουν 
ένα επικό κατόρθωμα, συντρίβοντας την τεράστια στρατιά 
στα Δερβενάκια (26 Ιούλη 1822). Η Επανάσταση έχει σωθεί 
κι οι Έλληνες πανηγυρίζουν.

Όχι όλοι, όμως. Όταν ο Υψηλάντης προσπαθούσε να κα-
θυστερήσει τον Δράμαλη στο Άργος, κάποιος δείλιασε και 
παρέσυρε αρκετούς σε άτακτη φυγή. Σκοτώθηκαν 153. Κι 
ενώ όλοι ήταν περίλυποι για τη συμφορά, ο Νικόλαος Δε-
ληγιάννης (μεγαλοκοτζάμπασης της Καρύταινας) στέλνει 
στον αδελφό του Κανέλλο στα Λαγκάδια το “ευχάριστο” μή-
νυμα: «Ηττήθημεν. Ας έχη δόξαν ο Θεός. Άλλως αν ενικώ-
μεν ο Δήμος εγίνετο βασιλεύς»! (Δήμο ονόμαζαν μεταξύ 
τους οι Δεληγιανναίοι τον Κολοκοτρώνη)…

Το περιστατικό είναι ενδεικτικό της διάστασης που υπάρ-
χει ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς. Οι 
στρατιωτικοί έχουν πλέον πολύ μεγάλα ερείσματα στο λαό και 
οι πολιτικοί (κοτζαμπάσηδες, φαναριώτες, εφοπλιστές) συ-
νασπίζονται για να τους αντιμετωπίσουν. Έτσι η δεύτερη Ε-
θνοσυνέλευση (Άστρος, Άνοιξη του ’23) έγινε μέσα σε κλίμα 
ενός ακήρυκτου ακόμη εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στη δι-
οικητική αριστοκρατία και τους στρατιωτικούς. Οι πολιτικοί 
ώθησαν τα πράγματα στα άκρα, εκλέγοντας στις περισσότε-
ρες και κυριότερες κυβερνητικές θέσεις εκπροσώπους των 
προκρίτων. Ο εμφύλιος είναι προ των πυλών.

Όμως, μόλις 4 μέρες πριν αρχίσει τις εργασίες της η Β΄ 
Εθνοσυνέλευση, η Αγγλία διαφοροποιείται από την Ιερή 
Συμμαχία και αναγνωρίζει το δικαίωμα στους Έλληνες να ε-
μποδίζουν ξένα πλοία να προσεγγίσουν στις ακτές τους. Δη-
λαδή αναγνωρίζει την Ελλάδα ως εμπόλεμη δύναμη. Στο-
χευμένη πολιτική κίνηση. Η Αγγλία θέλει να εκμεταλλευτεί 
τον αταλάντευτο αγώνα των Ελλήνων, αλλά και τα προβλή-
ματα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, και να δημιουργήσει 
ένα μικρό κράτος υπό τον έλεγχό της, πριν προφτάσουν να 
το κάνουν οι Ρώσοι, όπως το δήλωσε καθαρά ο Κάνιγκ, ο 
τότε Άγγλος υπουργός εξωτερικών. Για να το πετύχει κάνει 
τη συγκεκριμένη κίνηση πριν την Εθνοσυνέλευση, ενισχύ-
οντας την αγγλόφιλη μερίδα του Μαυροκορδάτου και έχει 
ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την παροχή δανείου.

Η ιδέα σύναψης δανείου οξύνει τις πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις. Αγνοί πατριώτες αντιδρούν έντονα στην υποταγή 
στους Άγγλους. Ο Υψηλάντης έλεγε: «Η πατρίς κινδυνεύει 
από τους Τούρκους και από τον Μαυροκορδάτον, όστις θέ-
λει να μας παραδώσει εις τους Άγγλους», ενώ ο Πανουργιάς 
προέτρεπε τους οπλαρχηγούς: «Εξυπνήσατε, αδελφοί, τον 
λαόν από την πλάνην εις την οποίαν ο πανούργος με την υ-
ποκρισίαν του τον έρριψε· πληροφορήσατέ τον ότι ένεκα των 
δανείων η πατρίς πωλείται».

Με χρήματα του δανείου ενεργοποιήθηκε η εμφύλια δι-
αμάχη, καθώς η κυβέρνηση τα έδινε σε οπλαρχηγούς για να 
τους πάρει με το μέρος της, αποκόβοντάς τους από την ο-

μάδα των στρατιωτικών. Κερδισμένη, τελικά, η αγγλική πο-
λιτική. Με το δάνειο εδραίωσε την αγγλοκίνητη παράταξη 
και εξασφάλισε την επιρροή της στον ελλαδικό χώρο.

Ο εμφύλιος ξεκίνησε το ’24, διήρκεσε δύο χρόνια και 
είχε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι πολιτικοί νίκησαν τους 
στρατιωτικούς και ο Κολοκοτρώνης αναγκάστηκε να ανα-
γνωρίσει την κυβέρνηση Κουντουριώτη, εκπροσώπου του 
αγγλόφιλου εφοπλιστικού κόσμου. Στη δεύτερη, οι στερεο-
ελλαδίτες του Κωλέτη συμμάχησαν με τους εφοπλιστές για 
να αποκλείσουν τους πελοποννήσιους προκρίτους από την 
εξουσία. Αυτοί συμμάχησαν με τον μέχρι πριν λίγο εχθρό 
τους, τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος νικήθηκε για δεύτερη 
φορά και φυλακίστηκε. Παράλληλα οι κυβερνητικοί δολο-
φόνησαν τον Ανδρούτσο και απαλλάχτηκαν από έναν ακόμη 
επικίνδυνο αντίπαλό τους.

Στο μεταξύ οι Τούρκοι συμμαχούν με τους Αιγύπτιους και 
το ’24 καταστέλλουν την Επανάσταση στην Κρήτη, οι Αιγύπτιοι 
καταστρέφουν την Κάσο και οι Τούρκοι τα Ψαρά, ενώ το Φλε-
βάρη του ’25 ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο. Η 
Επανάσταση διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο, αλλά η κυβέρνηση 
επιμένει να κρατά φυλακισμένο τον Κολοκοτρώνη. Χωρίς ου-
σιαστική αντίσταση, ο Ιμπραήμ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της Πελοποννήσου, σφάζοντας και καταστρέφοντας. 
Τελικά, ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται και προσπαθεί να 
εμψυχώσει τον λαό και να οργανώσει τον στρατό.

Στις 15 Απρίλη 1825 αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του Με-
σολογγιού. Η κυβέρνηση αδιαφορεί εγκληματικά να στείλει 
τροφοδοσία και οι Μεσολογγίτες, στις 11 Απρίλη 1826, κάνουν 
ηρωική Έξοδο, το συγκλονιστικότερο γεγονός σ’ όλη την Επα-
νάσταση. Ο λαός που δεν παραδίδεται. Ο αδούλωτος λαός. 
Σύμβολο και φάρος εσαεί.

Η Έξοδος των Μεσολογγιτών συγκίνησε βαθύτατα και 
τους Έλληνες και τον κόσμο όλο. Με την πτώση όμως του 
Μεσολογγιού φάνηκε πως η Επανάσταση σβήνει. Ωστόσο οι 
Έλληνες πολεμιστές με ηγέτη τον Καραϊσκάκη την ξαναζω-
ντανεύουν στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς και δείχνουν 
ότι διαθέτουν ακόμη δυνάμεις ικανές για να νικήσουν. Αλλά 
ήδη έχει εισβάλει διαλυτικά ο ξένος παράγοντας. Κι ενώ η 
πολιορκία της Ακρόπολης μπορούσε να καταλήξει σε μια 
μεγάλη νίκη, η άρνηση των ξένων (Φαβιέρος, Κόχραν, 
Τζωρτζ) να ακολουθήσουν τα σχέδια του Καραϊσκάκη οδή-
γησε στην καταστροφή του Φαλήρου (23-24 Απρίλη 1827) 
και στον θάνατο του Καραϊσκάκη.

Η ανταγωνιστική παρέμβαση Αγγλίας, Γαλλίας και Ρω-
σίας στο ελληνικό ζήτημα οδήγησε στη ναυμαχία του Ναυ-
αρίνου (8 Οκτώβρη ’27), όπου ο στόλος των τριών δυνάμεων 
συνέτριψε τον ενωμένο τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

Η τελευταία μάχη του αγώνα –πριν την αναγνώριση του 
πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους στις 3 Φλεβάρη 
1830– δόθηκε νικηφόρα στην Πέτρα της Βοιωτίας στις 12 
Σεπτέμβρη 1829 από τον Υψηλάντη.

Τα λόγια που είπε, όταν –μπροστά στον όλεθρο από τον 
Ιμπραήμ– πολλοί υπέγραφαν το “ψήφισμα υποτέλειας” στην 
Αγγλία, ήταν (και θα συνεχίσουν να είναι επίκαιρα στον α-
γώνα του λαού μας να σπάσει τα δεσμά της εξάρτησης και 
να κατακτήσει την εθνική του ανεξαρτησία): «Έχομεν πάρα 
πολύ ακριβά αγορασμένην την ελευθερίαν μας, ώστε να 
την χαρίσωμεν τόσον φθηνά εις τον τυχόντα».
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Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων  

στην Ελληνική Επανάσταση: Ο ζυγός αλλάζει χέρια!

Αν γυρίσει κανείς 200 χρόνια πίσω στις συνθήκες μέ-
σα στις οποίες ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, 
στον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε το νεοελληνι-

κό κράτος και κυρίως στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν 
οι ανταγωνισμοί και τα ιδιαίτερα συμφέροντα των Μεγάλων 
Δυνάμεων της εποχής στις εξελίξεις αυτές, θα βρει τις ρί-
ζες όλων των δεινών που μαστίζουν τη χώρα μας, την εξάρ-
τηση, τη στρεβλή ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόσδεσή 
της στο άρμα των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Αυ-
τή την πλευρά είναι που προσπαθεί να κρύψει και να συσκο-
τίσει η αστική τάξη, το γεγονός δηλαδή ότι ο ηρωικός εθνι-
κοαπελευθερωτικός αγώνας με σαφές κοινωνικό υπόβα-
θρο πέτυχε να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό, αλλά ο στό-
χος της εθνικής ανεξαρτησίας έμεινε ανεκπλήρωτος: Το νε-
οσύστατο κράτος δημιουργήθηκε υπό την κηδεμονία των 
Μεγάλων Δυνάμεων, που ορίστηκαν ως “προστάτιδες” και 
ήταν παρούσες σε κάθε βήμα και σε κάθε επιλογή του, με 
την ανοχή και την ενεργητική στήριξη της ίδιας της τσιφλι-
κάδικης και της αστικής τάξης και των εκπροσώπων της, 
που δέθηκαν σε ένα κουβάρι μαζί τους, προδίδοντας στην 
ουσία τούς αγώνες και τις θυσίες του λαού.

Η Ελληνική Επανάσταση (υπό την επίδραση των επαναστα-
τικών κινημάτων της εποχής και ιδιαίτερα της Γαλλικής Επα-
νάστασης) εκδηλώθηκε ενώ ήδη είχε αρχίσει να επικρατεί έ-
να αντιδραστικό πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη. Μετά την ορι-
στική ήττα του Ναπολέοντα, οι νικήτριες δυνάμεις συναντήθη-
καν το 1815 στη Βιέννη με στόχο να μοιράσουν τη “λεία” τους 
και τις σφαίρες επιρροής, αλλά και να επιβάλουν την “Παλι-
νόρθωση”, επαναφέροντας στους θρόνους όλους τους έκπτω-
τους μονάρχες, σύμφωνα με την αρχή της “νομιμότητας” και 
της “ελέω θεού Μοναρχίας”. Η “Τετραπλή Συμμαχία” Αυστρί-
ας, Ρωσίας, Αγγλίας, Πρωσίας ήταν μια πραγματικότητα, η ο-
ποία σύμφωνα με τη συνθήκη της Βιέννης θα λειτουργούσε ως 
“διαρκές Συνέδριο”, ώστε οι “μεγάλοι” της εποχής να παρα-
κολουθούν τις εξελίξεις και να καθορίζουν τις τύχες των λα-
ών. Η παλιά φεουδαρχία και τα ανώτερα αστικά στρώματα συμ-
μάχησαν στην κατάπνιξη των φιλελεύθερων και επαναστατι-
κών δυνάμεων της εποχής (καρμπονάροι, γιακωβίνοι), με 
πρωταγωνιστή τον καγκελάριο της Αυστρίας Μέτερνιχ, που μα-
ζί με τον τσάρο Αλέξανδρο της Ρωσίας και την Πρωσία ίδρυ-
σαν παράλληλα την Ιερή Συμμαχία, που λειτουργούσε ως χω-
ροφύλακας με στόχο την ένοπλη καταστολή των εθνικοαπε-
λευθερωτικών και κοινωνικών κινημάτων. 

Ο γενικός αυτός αντιδραστικός τόνος του Μέτερνιχ, οι 
θεωρίες του περί “παγκόσμιας επαναστατικής συνωμοσί-
ας”, ο πραγματικός φόβος της εξέγερσης των εθνών που 
καταπίεζε η Αυστροουγγαρία, ο κίνδυνος να πέσει ο Κάτω 
Δούναβης στα χέρια των άλλων Δυνάμεων, δημιουργούν το 
κλίμα της καταδίκης από τις Μεγάλες Δυνάμεις της ελλη-
νικής επανάστασης και της αναγνώρισης της νομιμότητας 
της εξουσίας του Σουλτάνου. Η αποκήρυξη του κινήματος 
του Υψηλάντη και η διαγραφή του από τους καταλόγους των 
αξιωματικών από τη Ρωσία, οι οδηγίες της Αγγλίας προς τον 
αρμοστή της στα Επτάνησα Μαίτλαντ να παίρνει μέτρα ενά-
ντια στην Επανάσταση και να καταδιώκει τους φιλικούς, εί-

ναι έμπρακτα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος για 
τον οποίο δεν προχώρησαν στην ένοπλη επέμβαση για την 
καταστολή της, όπως σε άλλες περιπτώσεις (στο Πεδεμό-
ντιο της Ιταλίας, στο Καντίζ της Ισπανίας), οφείλεται από τη 
μια στην πραγματικότητα που δημιούργησαν πέρα από τη 
θέλησή τους οι επιτυχίες των ίδιων των επαναστατών (στη 
γρήγορη εξάπλωση της επανάστασης και στις μεγάλες 
στρατιωτικές επιτυχίες στην Πελοπόννησο και στη Στερεά 
και στο φιλελλληνικό ρεύμα που δημιούργησαν) και από την 
άλλη στα ιδιαίτερα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς με-
ταξύ τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγγλία διαφοροποι-
ούνταν γενικά από τη μέθοδο των στρατιωτικών επεμβάσε-
ων της Ιερής Συμμαχίας, προκρίνοντας τη μέθοδο της οικο-
νομικής διείσδυσης, η οποία θεωρούσε ότι είναι πιο κερ-
δοφόρα και οδηγεί σε διαρκέστερη εξάρτηση.

Τα μυθεύματα για τη “συμπάθεια” και τη “στήριξη” των ο-
μοδόξων από τη μεριά της Ρωσίας και τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο του Καποδίστρια ως υπουργού εξωτερικών υπέρ της ελληνι-
κής υπόθεσης και για τα “φιλελληνικά” αισθήματα της Αγγλίας 
που εξέφρασε ο Κάνινγκ –για τα οποία πολύ μελάνι έχει χυθεί 
από την αστική ιστοριογραφία– καμία σχέση με την πραγματι-
κότητα δεν έχουν. Οι Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία-Ρωσία-Γαλλία 
αντιμετωπίζουν τον ελληνικό αγώνα ως μέρος του “Ανατολικού 
Ζητήματος” και καθορίζουν τη στάση απέναντί του από τα ιδιαί-
τερα συμφέροντά τους σε σχέση μ’ αυτό. Ανταγωνίζονται σκλη-
ρά, δηλαδή, και περιτριγυρίζουν σαν τις ύαινες το σώμα του “με-
γάλου ασθενούς”, της υπό κατάρρευση Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή: 
Η Ρωσία την έξοδό της στη θάλασσα και την προώθηση προς τη 
Αν. Μεσόγειο, η Γαλλία τις προνομιακές οικονομικές συμβάσεις 
με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (διομολογήσεις) τις χρονολο-
γούμενες από το 1535, η Αγγλία, αποικιακή δύναμη με εμπορι-
κά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τον αποκλειστικό έ-
λεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και των δρόμων προς τις Ινδί-
ες. Αγγλία και Γαλλία, αλληλοϋποβλέπονται, αλλά συμφωνούν 
στην ανάσχεση της ρωσικής επέκτασης προς νότο. Η ισορροπία 
αυτή δυνάμεων και κυρίως η ανάσχεση της Ρωσίας εξυπηρε-
τείται αρχικά από τη διατήρηση της ακεραιότητας της ασθενούς 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η ίδια η πραγματικότητα που διαμορφώνεται, όμως, α-
πό την ντε φάκτο επικράτηση της Επανάστασης θα οδηγή-
σει τις Μεγάλες Δυνάμεις να επανεξετάσουν τη στάση τους 
στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αδύναμου κρατιδί-
ου υπό την πολλαπλή “προστασία” τους. Τον τόνο της μετα-
στροφής δίνει η Αγγλία από το τέλος του 1822, με φορέα της 
“νέας γραμμής” τον υπουργό εξωτερικών και μετέπειτα 
πρωθυπουργό Γεώργιο Κάνιγκ, που βλέπει ότι ένα μικρό και 
αδύναμο κράτος στη Νότιο Βαλκανική θα μπορούσε να εξυ-
πηρετήσει την ανάσχεση της ρωσικής επέκτασης και να βρί-
σκεται κάτω από τη δική της επιρροή (η Αγγλία ήδη κατέχει 
τα Επτάνησα από το 1814), γι’ αυτό ενθαρρύνει και τη σύνα-
ψη δανείων (1824/1825). Παράλληλα, όλες οι Δυνάμεις, κινή-
θηκαν στην κατεύθυνση της δραστηριοποίησης πρακτόρων 
των συμφερόντων τους, με πρωταγωνιστή την Αγγλία, που α-
πό την αρχή του αγώνα προσπαθεί να δημιουργήσει αγγλόφι-
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λο κλίμα, ώστε οι Έλληνες να ζητήσουν την “προστασία” της, 
με αποκορύφωμα το κατάπτυστο “Ψήφισμα της Υποτέλειας” 
που η αγγλόδουλη μερίδα του Μαυροκορδάτου κατόρθωσε να 
εξασφαλίσει το 1825, παρασύροντας και τους οπλαρχηγούς 
σε μια δύσκολη καμπή της επανάστασης, με το οποίο στην ου-
σία προσφέρεται στο πιάτο η τύχη του μελλοντικού ελληνικού 
κράτους στην Αγγλία για να το καταστήσει προτεκτοράτο. Οι 
κινήσεις αυτές όλων των Δυνάμεων για την εξασφάλιση της 
επιρροής τους στο εσωτερικό της επαναστατημένης χώρας 
σχηματοποιήθηκαν μετά το β΄ εμφύλιο πόλεμο στη δημιουρ-
γία τριών ξενόδουλων κομμάτων, του Αγγλικού, του Γαλλικού 
και του Ρωσικού, που διακήρυτταν την ανάγκη της ξένης 
“προστασίας” για το “συμφέρον” του αγώνα.

Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων α-
πό κει και πέρα θα φέρει στα διεθνή παζάρια των αλλεπάλ-
ληλων συνεδρίων τη μορφή της κρατικής υπόστασης του 
μελλοντικού ελληνικού κράτους και διάφορες προτάσεις θα 
πέσουν στο τραπέζι ανάλογα με τα συμφέροντα της καθεμιάς. 
Έτσι από το “σχέδιο των τριών τμημάτων” της Ρωσίας (τριών 
αδύναμων φόρου υποτελών στο Σουλτάνο ηγεμονιών) –και 
μετά την υπογραφή διάφορων συμφωνιών– θα φτάσουμε στο 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1829, που αναγνωρίζει αυτό-
νομο ελληνικό κράτος, αλλά και ντε φάκτο το δικαίωμα στις 
Ευρωπαϊκές Δυνάμεις να επεμβαίνουν στα “εσωτερικά της 
Τουρκίας”, την οποία αποδέχεται η Τουρκία στο πλαίσιο των 
διεθνών εξελίξεων (ήττα στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, συνθή-
κη της Αδριανούπολης 1829). Η ανάγκη να πλειοδοτήσουν η 
Αγγλία και η Γαλλία, θα οδηγήσει στην υπογραφή του Πρωτο-
κόλλου του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830, με το οποίο 
ιδρύεται “ανεξάρτητο” ελληνικό κράτος με ασφυκτικά σύνο-
ρα (Πελοπόννησος, Στερεά, Κυκλάδες, Β. Σποράδες), στο ο-
ποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια η κουτσουρεμένη αυτή α-
νεξαρτησία του νεοσύστατου κράτους, καθώς “οι τρεις Αυ-
λές” ορίζονται ως “εγγυήτριες” και καθορίζεται η αποκλει-
στική αρμοδιότητά τους να επιβάλουν το πολίτευμα της χώ-
ρας, την απόλυτη μοναρχία, και να επιλέξουν το μονάρχη, χω-
ρίς καν να ζητηθεί η γνώμη του ελληνικού λαού, που αγωνί-
στηκε και μάτωσε για την ελευθερία του. Έτσι μπαίνει μια θη-
λιά τριπλής εξάρτησης της χώρας από τις Μεγάλες Δυνάμεις, 
επιβάλλεται ο Όθωνας (μετά την παραίτηση του Λεοπόλδου 
του Σαξ Κόμπουργκ), εγκαινιάζεται η κυριαρχία της ξενοκρα-
τίας που θα καθορίζει τις τύχες της χώρας και θα επεμβαί-
νει στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική της, με τη συν-
δρομή βεβαίως του βασιλιά και των ξενόδουλων κυβερνήσε-
ων, που αποτύπωναν και το συμβιβασμό των κοτζαμπάσηδων 
και της αστικής τάξης, που εγκατέλειψε και πρόδωσε στην 
ουσία τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία.

Τα εξωτερικά δάνεια 
ως παράγοντας βαθέματος της εξάρτησης 

Πέρα, όμως, από το βαρίδι της “προστασίας” που σημά-
δεψε τη δημιουργία του νέου κράτους, τα εξωτερικά δάνεια 
έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο στο να τυλιχτεί βαθιά η χώ-
ρα στα δίχτυα του ξένου κεφαλαίου και των ισχυρών κυβερ-
νήσεών του. Η θηλιά στο λαιμό της χώρας μπήκε πριν κα-
λά-καλά αποκτήσει κρατική υπόσταση με τα λεγόμενα κα-
τά ειρωνικό τρόπο “δάνεια της ανεξαρτησίας” το 1824 και 
1825, όταν σώθηκε το έχει που πρόσφερε πρόθυμα ο λαός 
από το υστέρημά του και τα λίγα χρήματα της Φιλικής Εται-
ρείας και δεν είχε απομείνει δραχμή ούτε για πολεμοφό-

δια. Συνάφθηκαν με Άγγλους τραπεζίτες με όρους όχι απλά 
τοκογλυφικούς, αλλά ληστρικούς. Το πρώτο για ονομαστικό 
κεφάλαιο (αυτό που χρεωνόταν η χώρα) 800.000 λίρες και 
πραγματική τιμή 472.000 λίρες (59%) και το δεύτερο για ο-
νομαστικό κεφάλαιο 2 εκατομμύρια λίρες και πραγματική 
τιμή 1.100.000 λίρες (55%). Κι αυτό χωρίς να υπολογίσου-
με τοκοχρεολύσια, προμήθειες, μεσιτείες που παρακρατή-
θηκαν από τους ξένους τοκογλύφους για να φτάσουν τελι-
κά στην Ελλάδα 540.000 λίρες συνολικά, που διασπαθίστη-
καν από τις φατρίες των αστοκοτζαμπάσηδων που βρήκαν 
την ευκαιρία να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δέχτηκαν μάλι-
στα να δεσμεύσουν τη μοναδική περιουσία της χώρας, τα ε-
θνικά κτήματα και τα εθνικά έσοδα, λειτουργώντας ως υπη-
ρέτες των ξένων προστατών. Τα δάνεια αυτά τα χρώσταγαν 
και οι επόμενες γενιές κι έτσι όπως διασπαθίστηκαν οδή-
γησαν στην πρώτη πτώχευση το 1827 δίνοντας στις Μεγά-
λες Δυνάμεις την αφορμή να επέμβουν στα εσωτερικά της 
χώρας, που σπαρασσόταν από τις έριδες των αστοκοτζα-
μπάσηδων, που χωρισμένοι σε αγγλόφιλους, γαλλόφιλους 
και ρωσόφιλους αιματοκυλούσαν το λαό. Μετά τη δολοφο-
νία του Καποδίστρια, οι Μεγάλες Δυνάμεις επιλέγουν, όπως 
είδαμε, βασιλιά για την Ελλάδα και εγγυώνται για τη χορή-
γηση νέου δανείου 60 εκατομμυρίων, η καθεμιά για το 1/3 
των υποχρεώσεών του. Αποκτούν έτσι το δικαίωμα να “επα-
γρυπνούν” για να πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια και επι-
βάλλουν τον όρο να διατίθενται τα πραγματικά έσοδα του 
Δημόσιου Ταμείου για την εξυπηρέτηση του δανείου. Από 
το δάνειο αυτό, με τους τόσο βαρείς όρους, έφτασαν στην 
Ελλάδα μόλις 9 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν ασύστολα για 
πολυτέλειες από την Αντιβασιλεία και την αυλή και για τη 
μισθοδοσία των Βαυαρών αξιωματικών.

Η μη εξυπηρέτηση των τοκοχρεολυσίων οδήγησε τη χώ-
ρα σε νέα πτώχευση το 1843 και πιέσεις από τις “εγγυήτρι-
ες” δυνάμεις για επιβολή αυστηρών οικονομικών μέτρων, γε-
γονός που μαζί με τον απολυταρχισμό του Όθωνα οδηγεί σε 
λαϊκό ξέσπασμα στις 3 Σεπτέμβρη 1843 που ζητά Σύνταγμα 
και απαιτεί την έξωση του Όθωνα. Αυτό το γεγονός αναγκά-
ζει τις Μεγάλες Δυνάμεις να μην επιβάλουν οικονομικό έλεγ-
χο προκειμένου να σωθεί ο θρόνος. Με την παραχώρηση Συ-
ντάγματος πέρασαν στο προσκήνιο οι πολιτικοί των ξενικών 
κομμάτων, οι Μαυροκορδάτοι, Κωλέττηδες, Μεταξάδες, 
Κουντουριώτηδες και Λόντοι, που λειτουργούσαν ως πρε-
σβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων, σε μια περίοδο που οι α-
στοί, έμποροι και τραπεζίτες, είχαν πια δεθεί στενά με τους 
τσιφλικάδες-κοτζαμπάσηδες και εκμεταλλεύτηκαν τη λαϊκή 
εξέγερση για να κάνουν κουμάντο στον τόπο. 

Η ιστορία της χώρας από κει και πέρα είναι μια διαρκής 
σειρά επεμβάσεων, καλυμμένων και ανοιχτών, των Μεγά-
λων Δυνάμεων που –στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους για 
να αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο και να καταστή-
σουν την Ελλάδα εξάρτημά τους– εκμεταλλεύτηκαν τη δια-
φθορά της αστοτσιφλικάδικης κλίκας που κατασπαταλού-
σε τα έσοδα του δημόσιου ταμείου και ήταν πρόθυμη να ζη-
τιανεύει δάνεια με ληστρικούς όρους, αλλά και τη Μεγάλη 
Ιδέα που φρόντιζαν να συντηρούν και να προβάλλουν ως τη 
λύση για όλα τα προβλήματα για να εκτονώνουν τη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια. Τους πιο χαρακτηριστικούς σταθμούς αυτής της 
πορείας εξάρτησης, που οδήγησαν στην πρόσδεση της χώ-
ρας στο άρμα των ιμπεριαλιστικών χωρών, παρουσιάζουμε 
στις επόμενες σελίδες.
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1 Επεμβάσεις  των Μεγάλων Δυνάμεων:  
Η πορεία εξάρτησης της χώρας 
μετά την Επανάσταση του 1821 μέχρι τις μέρες μας

Μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις επέμβασης 
των Μεγάλων Δυνάμεων αποτέλεσε η περίπτωση του 
Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856), όταν ο βασιλιάς Ό-

θωνας και η κλίκα του θεώρησαν ότι μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν την κήρυξη πολέμου στην Τουρκία από τη μεριά της Ρωσί-
ας που προσπαθούσε να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες, 
για να απελευθερώσουν τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακε-
δονία και να “πάρει την Πόλη”... Η Αγγλία και η Γαλλία τάχθη-
καν με το μέρος της Τουρκίας, καταλαμβάνοντας τα Στενά και 
μεταφέροντας τον πόλεμο στην Κριμαία. Μόλις μια χούφτα ά-
τακτοι εισέβαλαν στη Θεσσαλία, οι “προστάτιδες” δυνάμεις Αγ-
γλία και Γαλλία, που την περίμεναν μια τέτοια ευκαιρία, απο-
βίβασαν στρατό στον Πειραιά, και προχώρησαν σε στρατιωτική 
κατοχή που επεκτάθηκε και στην Αθήνα (1854-1857). Την περί-
οδο αυτή, χρησιμοποίησαν τον Πειραιά για τις μεταφορές στην 
Κριμαία, άσκησαν πιέσεις για την αποπληρωμή των χρεολυσί-
ων των δανείων κι έστειλαν και επιτροπή ελέγχου των οικονο-
μικών της χώρας. Η γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια που ξέ-
σπασε και οδήγησε τελικά στην έξωση του Όθωνα το 1862, ση-
μαδεύτηκε με την επιβολή από τις Δυνάμεις νέας δυναστείας, 
των Γκλίξμπουργκ, και στην έλευση του Γεωργίου Α΄.

Η επόμενη τρανταχτή περίπτωση ανοιχτής επέμβασης των 
Μεγάλων Δυνάμεων είναι η περίπτωση της επιβολής καθεστώ-
τος Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1899, ως επακόλουθο 
της πτώχευσης του 1893 και της ήττας στον Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο του 1897. Ο υπερβολικός εξωτερικός δανεισμός στη 
δεκαετία του 1880, κυρίως από τις κυβερνήσεις του Χ. Τρικού-
πη, σε μια περίοδο που παρατηρείται συσσώρευση κεφαλαί-
ου στη Δύση και τα δάνεια δίνονται απλόχερα αλλά με ληστρι-
κούς όρους, θα οδηγήσουν τη χώρα σε έναν πραγματικό φαύ-
λο κύκλο τεράστιων ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό, δυσβά-
στακτων φόρων και σύναψης νέων δανείων, το μεγαλύτερο μέ-
ρος των οποίων πήγαινε για την εξυπηρέτηση των προηγούμε-
νων τοκογλυφικών υποχρεώσεων. Η χώρα βρισκόταν ανάμεσα 
στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, αφού οι κυβερνήσεις κατέφευγαν 
μια στους ξένους, μια στους ντόπιους τοκογλύφους (δάνεια α-
πό την Εθνική), παίρνοντας δάνεια από τον έναν για να ξοφλή-
σουν τον άλλον, κι όλα αυτά στις πλάτες του λαού που είχε γο-
νατίσει από τους φόρους. Την επίσημη κήρυξη της πτώχευσης 
δια στόματος του πρωθυπουργού Χ. Τρικούπη στη βουλή με το 
περιβόητο “Δυστυχώς επτωχεύσαμεν”, θα ακολουθήσει περί-
οδος διαπραγματεύσεων, κατά την οποία οι ξένοι τοκογλύφοι 
και οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να επιβάλουν σκληρούς 
όρους για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους. 

Τη χρυσή ευκαιρία τούς δίνει η ήττα της Ελλάδας στον Ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 (με αφορμή τον ξεσηκωμό στην 
Κρήτη), που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας πρό-
χειρα, υπό την καθοδήγηση της εθνικιστικής “Εθνικής Εταιρεί-
ας”, χωρίς καμιά προοπτική επιτυχίας. Οδήγησε σε ταπεινω-
τική ανακωχή, η οποία παρουσιάστηκε ως επιτυχία των αυτό-
κλητων ξένων “σωτήρων” μας. Στη συνθήκη που υπογράφτηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, από μέρους της Ελλάδας –σαν να μην 
ήταν ελεύθερο κράτος– υπέγραψαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερ-
μανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Ρωσία! Εκτός μάλιστα από την 

υπέρογκη πολεμική αποζημίωση στην Τουρκία (4 εκατομμύρια 
τουρκικές λίρες) για να σωθεί υποτίθεται η Θεσσαλία, προβλε-
πόταν ότι θα εγγυηθούν οι Δυνάμεις για νέο δάνειο, προκειμέ-
νου να μην ζημιωθούν οι παλαιοί δανειστές και υπό τον όρο να 
συσταθεί διεθνής επιτροπή των Δυνάμεων.

Έτσι επιβλήθηκε στην Ελλάδα ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος 
(ΔΟΕ) το 1898 και οι εκπρόσωποι των έξι Δυνάμεων που υπέγραψαν 
τη συμφωνία (η “Τρόικα” της εποχής) ανέλαβαν τον απόλυτο έλεγχο 
όλων των κρατικών εσόδων, τα οποία ανέρχονταν σε 40 εκατομμύ-
ρια, ενώ η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους απαιτούσε μόνο 14,5 
εκατομμύρια! Ο ΔΟΕ εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα για δεκαετίες, έ-
γινε στην πραγματικότητα κράτος εν κράτει καθορίζοντας την πο-
λιτική της χώρας και επιβάλλοντας όρους που θυμίζουν τα σημερι-
νά Μνημόνια. Κύριο έργο του ήταν όχι το “νοικοκύρεμα” των δημό-
σιων οικονομικών, όπως υποστηρίζουν οι αστοί ιστορικοί, αλλά το 
πώς θα εξασφαλίσουν την αποπληρωμή όλων των ληστρικών “υ-
ποχρεώσεων” στους ξένους και ντόπιους τοκογλύφους, έργο το ο-
ποίο έφερε εις πέρας ρουφώντας το αίμα του λαού και απομυζώ-
ντας όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.

Η εξέγερση στο Γουδί το 1909, αποτέλεσμα μιας γενικευμέ-
νης λαϊκής δυσαρέσκειας, εξέφρασε αστικοδημοκρατικά και ερ-
γατικά αιτήματα και απαίτησε εκλογές για Συντακτική Συνέλευση 
για να φύγει ο βασιλιάς και να αλλάξει το πολίτευμα. Με την άνο-
δο του Βενιζέλου στην εξουσία το 1910, ο νέος και πανίσχυρος 
πολιτικός, εκπρόσωπος της μεγαλοαστικής τάξης (και βγαλμέ-
νος από τα σπλάχνα της επανάστασης του Θερίσου), επέλεξε τον 
συμβιβασμό με το παλάτι και τα τζάκια. Στο πλαίσιο αυτό, δεν δι-
έρρηξε τις σχέσεις με τους τσιφλικάδες, αλλά απλά ενίσχυσε τη 
θέση της αστικής τάξης μέσα στο αστοτσιφλικάδικο μπλοκ. Ε-
πέλεξε, επίσης, να επενδύσει στη Μεγάλη Ιδέα, προβάλλοντας 
το όραμα για τη δημιουργία της “Ελλάδας των δύο Ηπείρων και 
των πέντε Θαλασσών” και ρίχτηκε στις πολεμικές περιπέτειες, 
αρχής γενομένης από τους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913). 
Εκπροσωπώντας τους μεγαλοαστούς, εμποροκαπιταλιστές, εφο-
πλιστές, δένεται με το αγγλογαλλικό κεφάλαιο και –σε μια πε-
ρίοδο που εντείνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στα 
Βαλκάνια– τάσσεται με το μέρος της Αντάντ, σε βάρος της Τουρ-
κίας και της Βουλγαρίας που πέσανε στα νύχια της Γερμανίας.

Το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, για την 
αναδιανομή των σφαιρών επιρροής ανάμεσα στην Αντάντ και 
τις Κεντρικές Δυνάμεις, βρήκε το πολιτικό προσωπικό της Ελ-
λάδας μοιρασμένο ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, το αγγλογαλ-
λικό και το γερμανικό. Ο Βενιζέλος δεμένος με τα συμφέροντα 
της Αντάντ υποστήριζε τη συμμετοχή στον πόλεμο, ενώ ο βα-
σιλιάς, δεμένος με τα γερμανικά συμφέροντα μαζί με το κόμμα 
του Γούναρη και τα άλλα φιλοβασιλικά κόμματα, πρόβαλλε τη 
θέση της “ουδετερότητας”. Μακριά από τα πραγματικά συμφέ-
ροντα της χώρας, αιμοτοκύλησαν το λαό σε μια εμφύλια σύρρα-
ξη (τον “Εθνικό Διχασμό”), με δύο κυβερνήσεις, της “Θεσσαλο-
νίκης” (του Βενιζέλου) και της “Αθήνας” (του Κωνσταντίνου). 
Την τελική λύση έδωσαν οι Αγγλογάλλοι, με την κατάληψη του 
Πειραιά από δυνάμεις της Αντάντ, γεγονός που υποχρέωσε τον 
Κωνσταντίνο να εγκαταλείψει τη χώρα και έβγαλε την Ελλάδα 
στον πόλεμο στο πλευρό τους το 1917.
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Οι ξένοι ιμπεριαλιστές και ειδικά η Αγγλία (οι νικητές του 
πολέμου), θέλοντας να εξυπηρετήσουν τα σχέδιά τους στην Εγ-
γύς Ανατολή και την πετρελαιοφόρα περιοχή της Μοσούλης, ο-
δήγησαν –μαζί με την πολιτική ηγεσία της χώρας– την Ελλάδα 
στην τυχοδιωκτική περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατεί-
ας. Η πρώτη φάση της υλοποιήθηκε από τον Βενιζέλο με την 
κατοχή της Σμύρνης (1919) (στο πλαίσιο της Συνθήκης των Σε-
βρών) και την ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση της ζώνης κα-
τοχής. Η δεύτερη φάση από τα φιλοβασιλικά κόμματα που –α-
ντί για το κλείσιμο του μετώπου όπως δημαγωγικά είχαν τάξει 
στο λαό– προχώρησαν μέχρι και τον ποταμό Σαγγάριο, με απο-
τέλεσμα την κατάρρευση του μετώπου επί πρωθυπουργίας του 
Δ. Γούναρη, την άτακτη υποχώρηση και την καταστροφή της 
Σμύρνης (Αύγουστος 1922). Η Μικρασιατική Καταστροφή κό-
στισε χιλιάδες ζωές στρατιωτών, ξερίζωσε 1.500.000 Έλληνες 
από τα χώματά τους και τους οδήγησε στην προσφυγιά. Η ορ-
γή του λαού και του στρατού προκάλεσε σοβαρή κρίση στο πο-
λιτικό σύστημα, την οποία προσπάθησαν τα κόμματα της ολι-
γαρχίας να εκτονώσουν: Προχώρησαν στη “Δίκη των έξι”, την 
καταδίκη με συνοπτικές διαδικασίες και την εκτέλεση του αρ-
χιστράτηγου Χατζηανέστη, του πρωθυπουργού Δ. Γούναρη και 
άλλων τεσσάρων κορυφαίων φιλοβασιλικών πολιτικών, αλλά 
και στη “θυσία” του θρόνου (πρόσκαιρη απ’ ό,τι αποδείχτηκε) 
με την ανακήρυξη της “Δημοκρατίας” το 1924 με Πρωθυπουρ-
γό τον Αλ. Παπαναστασίου.

Σε μια ανώμαλη πολιτικά περίοδο από το 1922 έως το 1936, 
με αλλεπάλληλες κυβερνητικές αλλαγές και πραξικοπήματα, 
με τις ξένες πρεσβείες να παίζουν σκοτεινό ρόλο και τα εξω-
τερικά δάνεια να βγάζουν κυριολεκτικά τη χώρα στο σφυρί, η 
Ελλάδα θα οδηγηθεί σε νέα πτώχευση το 1932. Οι πιέσεις του 
ΔΟΕ, η δουλική στάση του πολιτικού κόσμου (των κυβερνήσε-
ων Βενιζέλου και του Λαϊκού Κόμματος του Τσαλδάρη που ε-
κλιπαρούσαν για την παρέμβαση και του ΔΟΕ και της ΚΤΕ), η 
γενικευμένη οικονομική και πολιτική κρίση (στον απόηχο και 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929), οξύνουν τις α-
ντιθέσεις ανάμεσα στα δύο αστοτσιφλικάδικα μπλοκ (βενιζε-
λικών-αντιβενιζελικών) και οδηγούν σε ένοπλη σύγκρουση τον 
Μάρτη του 1935. Η άνοδος του λαϊκού κινήματος με απεργίες 
και μεγάλες κινητοποιήσεις εργατών, υπαλλήλων, επαγγελμα-
τιών, αγροτών, η συγκέντρωση ευρύτερων προοδευτικών δυνά-
μεων, η πολιτική τους χειραφέτηση και η μεγάλη άνοδος της ε-
πιρροής του ΚΚΕ, θα οδηγήσουν στη συσπείρωση όλων των α-
ντιδραστικών πλουτοκρατικών κύκλων του εσωτερικού και του 
εξωτερικού που, με το σύνθημα της “συμφιλίωσης”, θα επιβά-
λουν πάλι τη μοναρχία με ένα δημοψήφισμα-παρωδία και θα 
φέρουν το Γεώργιο Β΄ Γκλίξμπουργκ ως “σωτήρα”. Οι ίδιοι α-
ντιδραστικοί κύκλοι, για να πνίξουν το λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ, 
θα ανοίξουν το δρόμο στον Μεταξά να εγκαθιδρύσει τη μοναρ-
χοφασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936, με τη στήρι-
ξη (ενεργητική είτε παθητική) όλων των αστικών κομμάτων, α-
κόμα και των ψευτοδημοκρατικών, που του έδωσαν ψήφο εμπι-
στοσύνης να σχηματίσει κυβέρνηση τον Απρίλη του 1936, αν και 
εκπροσωπούσε μόνο το 4% των ψήφων του ελληνικού λαού.

Η πρόσδεση της Ελλάδας 
στο άρμα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών

Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης του λαού μας κατά του 
γερμανο-ιταλικού φασισμού, στην οποία θα πρωτοστατήσει το 
ΚΚΕ με τη δημιουργία του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΝ και της 
ΕΠΟΝ, θα πνιγεί στο αίμα με την ένοπλη αγγλική επέμβαση τον 

Δεκέμβρη του 1944. Αξιοποιώντας τη συνθηκολόγα γραμμή τής 
τότε ηγεσίας του ΚΚΕ και τη “συμφωνία της Βάρκιζας” το 1945, 
όλες οι αντιδραστικές δυνάμεις (που ήταν απούσες ή πρόδω-
σαν τον αντιστασιακό αγώνα) με την καθοδήγηση των Άγγλων ι-
μπεριαλιστών θα εξαπολύσουν τον μονόπλευρο, αιματηρό δο-
λοφονικό εμφύλιο πόλεμο ενάντια στο λαϊκοδημοκρατικό κί-
νημα της Ελλάδας. Με το “Δόγμα Τρούμαν” (12/3/1947) τη θέ-
ση των Άγγλων παίρνουν οι ΗΠΑ, που θα παρέχουν κάθε βοή-
θεια και ενίσχυση στις αντιδραστικές δυνάμεις να χτυπήσουν 
τον ηρωικό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, θα βάλουν κάτω 
από τις φτερούγες τους τις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρ-
κίας και θα καταστήσουν και τις δύο χώρες σταθερά αγκυρο-
βόλια και ορμητήριά τους.

Θα ακολουθήσει η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ επί 
κυβέρνησης Πλαστήρα (18/2/1952) και τον επόμενο χρόνο 
(12/10/1953) η συμφωνία εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων 
επί κυβέρνησης Παπάγου. Με τη συμφωνία αυτή, οι ΗΠΑ απο-
κτούν το δικαίωμα να εγκαθιστούν όσες και όποιες στρατιωτι-
κές βάσεις θέλουν και να διακινούν εντελώς ανεξέλεγκτα όποια 
και όσα στρατεύματα θέλουν. Επιπλέον την περίοδο 1959-1961 
εγκαθιστούν στο ελληνικό έδαφος πυρηνικά όπλα. 

Την πρόσδεση αυτή στο άρμα του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού την πλήρωσε και την πληρώνει η χώρα με την αμερικανο-
στήρικτη στρατιωτική δικτατορία, την κατοχή της Κύπρου, αλ-
λά και με την αμφισβήτηση των συνόρων στο Αιγαίο, αφού εκ-
χωρείται στους Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκούς ο ρόλος του “προστάτη” 
έναντι της επίσης συμμάχου του ΝΑΤΟ Τουρκίας! Επίσης, η ε-
πέκταση και η αναβάθμιση του ρόλου και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων των βάσεων (η συμφωνία για τις βάσεις ανανεώ-
νεται διαρκώς), καθιστά τη χώρα μόνιμο ορμητήριο των αμε-
ρικανο-ΝΑΤΟϊκών (επεμβάσεις σε πρώην Γιουγκοσλαβία, Αφ-
γανιστάν, Ιράν, Λιβύη, Συρία) και την εμπλέκει στις ιμπεριαλι-
στικές αντιπαραθέσεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ΕΕ).

Μετά τη μεταπολίτευση, το παζλ της οικονομικής και πο-
λιτικής εξάρτησης της χώρας συμπληρώνεται από την ένταξή 
της στην ΕΟΚ το 1981. Η κυριαρχία των ιμπεριαλιστικών κρα-
τών και των πανίσχυρων δυτικοευρωπαϊκών μονοπωλίων οδή-
γησαν τη χώρα στη συρρίκνωση των παραγωγικών κλάδων της 
γεωργίας και της βιομηχανίας και έδωσαν ώθηση στον παρα-
σιτικό τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που εκμεταλ-
λεύτηκαν οι διεθνείς τράπεζες βάζοντας όλο και πιο δυσβάστα-
χτους και ληστρικούς όρους δανεισμού. Η εξάρτηση αυτή έγι-
νε ακόμη πιο σκληρή με τη δημιουργία της ΕΕ και την ένταξη 
της χώρας στη ζώνη του ευρώ.

Η υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού 
Ελέγχου στις 8 Μάη του 2010, υπό την ιμπεριαλιστική Τρόικα 
(ΕΕ- ΔΝΤ- ΕΚΤ), με τα Μνημόνια, την επιβολή των πιο σκλη-
ρών μέτρων ενάντια στο λαϊκό εισόδημα, το γκρέμισμα των ερ-
γατικών κατακτήσεων και των λαϊκών ελευθεριών (που σήμερα 
εντείνονται στο έπακρο), το ξεπούλημα όλων των πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών, είναι ένα ακόμα επεισόδιο στη μακρά πορεία 
επεμβάσεων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δεν αποτελεί πα-
ρά το αποτέλεσμα των διακοσίων χρόνων της ολόπλευρης πολι-
τικής, οικονομικής και στρατιωτικής εξάρτησης, με τη συνδρο-
μή της ντόπιας ολιγαρχίας και των κυβερνήσεών της. Και η δι-
καίωση των πραγματικών οραμάτων της Ελληνικής Επανάστα-
σης και όλων των ηρωικών αγώνων και θυσιών του λαού μας 
δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από την πάλη για το γκρέμι-
σμα του καθεστώτος της εξάρτησης και της υποτέλειας και για 
την ανατροπή της διπλής κυριαρχίας του ιμπεριαλισμού και της 
ντόπιας ξενόδουλης μεγαλοαστικής τάξης!
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1 «Τα δάνεια της Ανεξαρτησίας»

 Α΄ Το πρώτο δάνειο
Μόλις άρχισε η επανάσταση του ’21 «αρχίζουν κι οι 

ξένοι τοκογλύφοι το θεάρεστο έργο τους σε βάρος ενός 
λαού πού ’χυνε ποτάμι το αίμα για τη λευτεριά. Είν’ αλή-
θεια ότι μέσα στις συνθήκες που πάλευαν οι Έλληνες, 
χωρίς τ’ απαραίτητα οικονομικά μέσα ακόμη και για την 
αγορά λίγου μπαρουτιού, ένα έξωτερικό δάνειο με κα-
λούς όρους θα βοηθούσε σημαντικά, θα δυνάμωνε και θά 
’δινε φτερά στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.

Οι ξένοι όμως τοκογλύφοι, με συνεργούς τούς ντό-
πιους κοτζαμπάσηδες, τούς Φαναριώτες και τους πά-
μπλουτους καραβοκυραίους, κατάφεραν να ωφελήσου-
νε μονάχα το πουγκί τους και τους ξένους τυχοδιώκτες 
από τα δύο μπεζαχτά της επανάστασης. [...]

Μόλις ξέσπασε η επανάσταση, ο λαός πρόσφερνε ό,τι 
είχε και δεν είχε. Οι αγρότες τα ζώα τους και τα γεννήμα-
τά τους, οι τσοπαναραίοι και το τελευταίο τους πρόβατο, οι 
κοπέλες τις προίκες τους, οι γυναίκες τους άντρες τους, 
κι όλοι μαζί, χωριάτες και τσοπάνηδες, ναύτες και μικρο-
τεχνίτες, άντρες και γυναίκες έδιναν το αίμα τους και τη 
ζωή τους για να λευτερωθεί ο τόπος από τον ξένο ζυγό.

Στο μεγάλο αυτό εθνικό σάλπισμα της λευτεριάς, οι α-
στοκοτζαμπάσηδες ξέρετε τι πρόσφεραν; Αφού αντιδρά-
σανε στην κήρυξη της επανάστασης κι υστέρα αναγκάστη-
καν να πάρουν μέρος θέλοντας και μη, όχι μόνο δεν άνοι-
ξαν το παραφουσκωμένο πουγκί τους να δώσουν έστω κι 
ένα γρόσι για τον αγώνα, αλλά βουτήχτηκαν και μεταξύ 
τους ποιος θα πρωταρπάξει περισσότερα χτήματα απ’ αυ-
τά που παράτησαν οι Τούρκοι. Κι όμως, τα χτήματα τούτα 
–πολλά κι αρκετά εύφορα– ονομάστηκαν «εθνικά» κι εί-
χε αποφασιστεί να πουληθούνε και τα λεφτά να διατεθούν 
για τον αγώνα. Μα και η πράξη τούτη ήτανε, το πιο πολύ, 
μανούβρα των κοτζαμπάσηδων για να μη μοιραστούν τα 
χωράφια στο λαό, μα να τα πάρουν αυτοί για ένα κομμάτι 
ψωμί, αν δεν κατάφερναν να τα βουτήξουν με το ζόρι.

Οι ζάπλουτοι πάλι Κουντουριώτηδες κι άλλοι πλούσι-
οι καραβοκυραίοι, αφού εξόντωσαν τον αρχηγό των ναυ-
τών, τον ανδρείο καπετάνιο Οικονόμου, που τους ανάγκα-
σε νά ’ρθουνε με το ζόρι στην επανάσταση, ρίχτηκαν με 
τα καράβια τους πιο πολύ στο πλιάτσικο, παρά στον τούρ-
κικο στόλο.

Κι έτσι, αφού ξοδεύτηκαν τα λίγα λεφτά της Φιλικής 
Εταιρείας και των εμπόρων και πραματευτάδων του εξω-
τερικού, η επανάσταση δεν διέθετε πια πεντάρα για τη 
συνέχιση του αγώνα. [...]

Με πενταροδεκάρες όμως δεν γίνεται πόλεμος. Με-
ρικοί, λοιπόν, αγωνιστές με καλή πρόθεση, κι οι πολλοί 
–οι κοτζαμπάσηδες κι η παρέα τους για να γλιτώσουν τα 
λεφτά τους και γιατί μυρίστηκαν και ψητό– πρότειναν το 
δάνειο από το εξωτερικό. [...]

Τότε στην εγγλέζικη πρωτεύουσα το χρήμα προσφε-
ρόταν άφθονο και με μικρό σχετικά τόκο. Οι χιλιάδες νε-
όπλουτοι, πού ’χαν ξεφυτρώσει από τους Ναπολεόντει-
ους πολέμους, ήσαν πρόθυμοι να τοποθετήσουν τα λε-
φτά τους σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις. Δεν τους ένοια-
ζε και τόσο αν οι επιχειρήσεις αυτές ήταν τυχοδιωχτικές 
ή δεν είχαν μεγάλη σχέση με την ηθική. “Όλοι είχαν πα-
ρασυρθεί, καθώς λέει ό Χέρτσβεργκ, σ’ ένα ρέμα από 
«αμφίβολες», τολμηρές, άγριες κερδοσκοπίες”. [...]

Βέβαια, ο καθένας δεν δάνειζε και τόσο εύκολα την 
κυβέρνηση μιας χούφτας επαναστατών, που τά ’χαν βά-
λει με μια μεγάλη αυτοκρατορία. Αλλ’ ακριβώς πάνω σ’ 
αυτό ποντάρισαν, κι αυτή τη δύσκολη κατάσταση εκμε-
ταλλεύτηκαν οι ξένοι τοκογλύφοι για να μας επιβάλουν 
όρους βαριούς, πρωτάκουστους.

Ακούστε τους να φρίξετε: Οι Έλληνες πληρεξούσιοι εί-
χαν εντολή να βρουν ένα δάνειο ίσαμε 800.000 λίρες και 
να δώσουν για εγγύηση τα «εθνικά» χτήματα, τις πρόσο-
δες των τελευταίων, τις αλυκές και τα διβάρια. Στα δεφτέ-
ρια τους λοιπόν έγραψαν και οι τραπεζίτες Longman, 
Ο’Βrien, Εllice ότι μας δάνεισαν 800.000 λίρες. Αυτό όμως 
ήταν το ονομαστικό ποσό. Γιατί κάθε δάνειο που κλείνεται 
σε μια χρηματαγορά, έχει ονομαστική και πραγματική τι-
μή. Ονομαστική λέμε το ποσό που λένε ότι δανείζουν, και 
πραγματική, όσα πραγματικά δανείζουν. Σαν βάση παίρ-
νουμε το εκατό και την πραγματική τιμή την καθορίζουν 
με ποσοστό στα %. Έτσι όταν λέμε ότι το τάδε δάνειο βγή-
κε στα 95%, αυτό πάει να πει ότι αν η ονομαστική τιμή ή-
ταν 100 δραχμές, η πραγματική θά ’ταν 95. Δηλαδή παίρ-
νεις 95 δραχμές και σε χρεώνουν εκατό. Εννοείται ότι και 
τους τόκους τους πληρώνεις με βάση την ονομαστική τι-
μή και όχι την πραγματική. Κανονικά και δίκαια βέβαια η 
ονομαστική πρέπει να ’ναι ίση με την πραγματική τιμή. Ό-
ταν μάλιστα οι εγγυήσεις ενός δανείου είναι μεγάλες, η 
δεύτερη ξεπερνάει και την πρώτη. Οι κερδοσκόποι όμως 
προσπαθούν σχεδόν πάντοτε η πραγματική τιμή να ‘ναι πο-
λύ μικρότερη από την ονομαστική, άλλα η διαφορά δεν 
πρέπει να ξεπερνάει τις λίγες μονάδες.

Μα σ’ αυτό το δικό μας πρώτο δάνειο ούτε περνάει απ’ 
το μυαλό σας ποια ήταν η πραγματική τιμή. Μόλις 59%! 
Πράγμα πού θέλει να ειπεί ότι μας χρέωσαν με 800.000 λί-
ρες και θα μας έδιναν μόνον τα 59%, δηλαδή 472.000. Έτσι 
κι ο πραγματικός τόκος αυτόματα διπλασιάστηκε κι από 5% 
έγινε 9%. Για εγγύηση των τόκων δόθηκαν όλα τα δημόσια 
έσοδα και για το κεφάλαιο όλα τα εθνικά χτήματα. Αν έμε-
νε τίποτε άλλο, οι Έλληνες πληρεξούσιοι θα το έδιναν πρό-
θυμα! Και παρ’ όλ’ αυτά, η ληστεία σε βάρος μιας μικρής 
χώρας που πρόσφερε τα πάντα στο βωμό τής λευτεριάς, δεν 
σταμάτησε ίσαμ’ εδώ. «Η εμπορική πανουργία των νέων οι-
κονομικών φίλων της Ελλάδας», λέει ο Χέρτσβεργκ, «κα-
τόρθωσε να πωλήσει εις τούς Έλληνας τας νυν απαραιτή-
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τους αυτοίς χρηματικάς βοηθείας, επί τιμής εις ύψιστον 
βαθμόν αδροτάτης». Οι τοκογλύφοι πού ’δωσαν το δάνειο 
κράτησαν ακόμα και 3% για προμήθεια και μεσιτεία και 
1,5% για ασφάλιστρα. Κράτησαν επίσης μπροστά τους τό-
κους για δύο χρόνια, δηλαδή 80.000 λίρες, τα χρεόλυτρα 
δύο χρόνων από 1% 16.000 λίρες και για... προμήθεια πλη-
ρωμής των τόκων 3.200 λίρες! Απόμειναν λοιπόν ίσαμ’ εδώ 
348.000 λίρες, δηλαδή τα 43,5%. […] 

Μόλις έφτασε δω πέρα η είδηση για τη σύναψη του 
δανείου, δεν περιγράφεται το τι έγινε. Καθένας από τους 
αστοκοτζαμπάσηδες τοκογλύφους και πολλούς καραβο-
κύρηδες άρχισε να ονειρεύεται τσουβάλια με λίρες. Έτσι 
το δάνειο έριξε λάδι στη φωτιά, κι οι φαγωμάρες μεταξύ 
τους άναψαν και φούντωσαν και τελειωμό δεν είχαν. 
Καρφί δεν τους καιγόταν πια για τους Τούρκους και τον 
τρομερό κίνδυνο που κρεμότανε τώρα πάνω από την ε-
πανάσταση με την εκστρατεία του Ιμπραήμ. [...]

Ύστερα λοιπόν από τόσες περιπέτειες και προσπάθει-
ες, η κυβέρνηση του Άργους πήρε 348.000 λίρες σε με-
τρητά και 11.900 σε πολεμοφόδια, 38.000 από τις 
348.000 μείνανε στο Λονδίνο. Κατάντησε δηλαδή να πά-
ρουμε μόλις 310.000 λίρες, ενώ στα βιβλία των τοκογλύ-
φων η Ελλάδα ήταν χρεωμένη με 800.000!

Β’ Το δεύτερο δάνειο
Εχτελεστικό και βουλευτικό, μόλις έμαθαν ότι «πέ-

τυχε» το πρώτο δάνειο και πριν καλά καλά να φτάσει η 
πρώτη δόση, αποφάσισαν και δεύτερο από 15 εκατομμύ-
ρια τάλληρα! Το βουλευτικό ψήφισε την απόφαση στις 21 
του Ιούνη του 1824 και το εχτελεστικό με τα διατάγματα 
της 13 του Ιούλη και της 14 του Αυγούστου, ανάθεσε στα 
τρία καμάρια του, τον Ορλάνδο, τον Λουριώτη και τον Ζα-
ΐμη, ύστερα από την πρώτη [αντίστοιχή] τους «επιτυχία», 
να διαπραγματευτούν και το δεύτερο. [...]

Το δάνειο βρέθηκε και τούτη τη φορά σχετικά σύντο-
μα και εύκολα. Τώρα όμως είναι που γίνηκε με δαύτο 
κυριολεκτικά του κουτρούλη το πανηγύρι, γιατί η ξετσι-
πωσιά των ξένων τραπεζιτών και η ασυνειδησία των 
«Ελλήνων» αντιπροσώπων πέρασε κάθε όριο. Βέβαια 
κι αυτή τη φορά ήταν κάπως δύσκολο, δυσκολότερο μά-
λιστα απ’ την πρώτη, να βρεθεί δάνειο. Γιατί και για εγ-
γύηση δεν απόμενε πια τίποτε, αφού όλη σχεδόν η Ελ-
λάδα ήταν υποθήκη και για το πρώτο, αλλά κι η επανά-
σταση με την εγκληματική πολιτική των κοτζαμπάση-
δων, των Φαναριωτών και των Κουντουριώτηδων και της 
σπείρας του Κωλέττη πήγαινε όλο και στο χειρότερο. 
Αυτό όμως δεν φτάνει για να πάρουν άφεση αμαρτιών 
οι ξένοι τοκογλύφοι, γιατί δεν είναι που μας δάνεισαν 
με βαρύτατους, για δεύτερη φορά, όρους, αλλά μας ε-
καταλήστεψαν και μας έφαγαν στο τέλος κι αυτά τα ψί-
χουλα, πού ’κανε σύμφωνα με τούς λογαριασμούς τους 
να πάρουμε. [...]

Από το φθινόπωρο του 1824 αγγλικοί και γαλλικοί 
τραπεζικοί οίκοι έστησαν γερό ανταγωνισμό μεταξύ τους, 

ποιος να μας δώσει το δάνειο. Οι τρεις οικονομικοί αντι-
πρόσωποι προτίμησαν τον οίκο Ίακ και Σαμψών Ρικάρ-
ντο στο Λονδίνο. Τ’ ονομαστικό κεφάλαιο του δανείου ο-
ρίστηκε στα 2 εκατομμύρια λίρες με τόκο 5%. Επειδή ό-
μως η πραγματική του τιμή μόλις έφτανε τα 55%, η ελ-
ληνική κυβέρνηση θα χρώσταγε 2 εκατομμύρια και θά 
’παιρνε μόλις 1.100.000. Αλλά η ληστεία δεν σταμάτησε 
ίσαμ’ εδώ, γιατί σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογρά-
φτηκε στις 7.2.1825, οι τραπεζίτες κράτησαν μπροστά 
τους τόκους δύο χρόνων, δηλαδή 200.000 λίρες, κράτη-
σαν 3% για προμήθεια, μεσιτεία κλπ κι ακόμα 1% για 
χρεολύσιο μιας χρονιάς και 2% πάνω στους τόκους. Και 
τέλος, αφού δεν μπορούσαν να εφεύρουν κι άλλες κατα-
κρατήσεις, απόμειναν για την Ελλάδα 816.000 λίρες που 
μόνο η Ελλάδα δεν τις πήρε.[...]

Η επόμενη πράξη της κωμικοτραγωδίας του δεύτε-
ρου δανείου συνεχίστηκε στο χρηματιστήριο του Λονδί-
νου. Η σπείρα των τοκογλύφων και κερδοσκόπων διαχει-
ριστών έριξε σε χαμηλές τιμές -στα 15%- τις ομολογίες 
του πρώτου δανείου κι ύστερα, για να συγκρατηθεί δήθεν 
η τιμή τους και να μην κλονιστεί η... πίστη της Ελλάδας, 
εξαγόρασαν στο χρηματιστήριο με λεφτά του δεύτερου 
δανείου όλες τις ξεπεσμένες ομολογίες στο τριπλάσιο 
της τρέχουσας αξίας τους! «Η ελληνική υπόθεση προδό-
θηκε στην Αγγλία», έγραφε ο Χρόνος του Λονδίνου στις 
26 Οκτώβρη του 1825. [...] 

Έτσι, απ’ όλο το δάνειο στην Ελλάδα κατάληξε να φτά-
σουν μόνο 232.555 λίρες, αλλά τις «ελληνικές» κυβερ-
νήσεις δεν τις ένοιαζε για τα ρέστα. Ρίχτηκαν με τα μού-
τρα ποιος να φάει τα περισσότερα. [...] 

Έτσι τελείωσε η ιστορία των εξωτερικών δανείων 
στην περίοδο της επανάστασης. Αν κάνουμε τον αξιοθρή-
νητο απολογισμό τους, βλέπουμε ότι δανειστήκαμε ονο-
μαστικά και χρωστάμε πραγματικά 2.800.000 λίρες με τό-
κο 5%, ενώ στην Ελλάδα φτάσανε μόνο 540.000 με πραγ-
ματικό τόκο 26%! Κι αυτά όμως και που τα πήραμε και 
που δεν τα πήραμε το ίδιο κάνει, γιατί είδαμε την τύχη 
που τα περίμενε.

Αλλά ποιος θα το πίστευε ότι τούτες τις 2.800.000 λί-
ρες τα χρωστάμε σχεδόν ίσαμε σήμερα, ότι πληρώσαμε 
και πληρώσαμε για δαύτα τα μαλλιοκέφαλά μας και πά-
λι τα χρωστάμε. Όπως θα δούμε αργότερα, η ιστορία έχει 
επίλογο που θα τον μάθουμε σε άλλο κεφάλαιο. Εδώ 
πρέπει να προσθέσουμε μονάχα ότι από το 1827 κι ύστε-
ρα οι ξένοι δανειστές δεν είσπραξαν τόκους και χρεολύ-
σια κι η Ελλάδα κηρύχτηκε σε κατάσταση φτώχεψης. Α-
πό τότε αρχίζει -μαζί μ’ άλλες αιτίες- η επέμβαση των 
ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας μας κι έτσι τα 
δάνεια αυτά, που ονομάστηκαν -τί κοροϊδία- δάνεια της 
ανεξαρτησίας, αποτέλεσαν τον πρόλογο της οικονομικής 
υποδούλωσης της Ελλάδας στο ξένο κεφάλαιο. Οι Έλλη-
νες αστοτσιφλικάδες που κόβονται μέχρι σήμερα «διά 
την ιδέαν τής πατρίδος», έδωσαν από τότε ακόμα εξετά-
σεις στον πατριωτισμό και βαθμολογήθηκαν με μηδέν. 
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1 Η ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
«Αντάρτης, κλέφτης, παλληκάρι, πάντα είν’ ο ίδιος ο λαός» 

  Α1. Μικρή ιστορική αναδρομή - Κλέφτες και αρματολοί
Περίπου από το 1500 και μετά, το μεγαλύτερο τμήμα των 

πεδιάδων και των νησιών της γεωγραφικής περιοχής όπου 
σήμερα είναι Ελλάδα ήταν στα οθωμανικά χέρια. Εξαίρεση 
ήταν η Πελοπόννησος και τμήματα της Κρήτης (που πέρα-
σαν οριστικά, μετά από εναλλαγές κυριαρχίας με τους Ενε-
τούς, στην κυριαρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 
1718) και τα Επτάνησα. Οι κάμποι και τα «κατωμέρια» μοι-
ράστηκαν σε Οθωμανούς πασάδες, οι οποίοι τα διατηρού-
σαν ως φέουδα, απευθείας υπό την εξουσία του σουλτάνου, 
χωρίς κληρονομικό δικαίωμα. Οι βουνίσιοι πληθυσμοί αλλά 
και τα ζωντανότερα και ανυπότακτα στοιχεία τραβήχτηκαν 
στις πάμπολλες ορεινές, κακοτράχαλες περιοχές, που άλ-
λωστε δεν συγκέντρωναν το οικονομικό «ενδιαφέρον» των 
πασάδων. Από αυτούς τους πληθυσμούς δημιουργήθηκαν οι 
πρώτες ομάδες ληστών-κλεφτών. Οι λόγοι τής δημιουργίας 
αυτών των ομάδων ήταν η φτώχεια και η ανέχεια, η αντίστα-
ση στο καταπιεστικό καθεστώς και το πλήθος αυθαιρεσιών 
από τη μεριά των Οθωμανών κατακτητών και των προσκυνη-
μένων χριστιανών προκρίτων και κοτζαμπάσηδων. Η σύ-
γκρουση με τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς της αυτοκρα-
τορίας ήταν ένας σημαντικός λόγος καταφυγής στη ληστεία, 
που δήλωνε την άρνηση της υποταγής και την καταφυγή στα 
ορεινά ως αντίδραση στο ραγιαδισμό των πεδινών. Εξ ου και 
ο όρος: «σηκώνομαι κλέφτης».

Όμως από αυτές τις περιοχές, που έδιναν φόρο υποτέλει-
ας στον Σουλτάνο, περνούσαν δρόμοι και στενωποί μεταφο-

ράς εμπορευμάτων. Για την ασφαλή χρήση αυτών των δρόμων 
οι έμποροι πλήρωναν φόρους - διόδια. Η άρχουσα μουσουλ-
μανική ελίτ ήταν μια κοινωνία πολεμιστών που περιφρονού-
σε το εμπόριο, αλλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία πλούτιζε α-
πό τους κάθε λογής φόρους. Όπως παρατηρεί ο Ένγκελς σε 
άρθρο του «...οι Έλληνες, οι Αρμένηδες, οι Σλάβοι και οι Φρά-
γκοι, που είναι εγκαταστημένοι στα μεγάλα θαλασσινά λιμά-
νια, αυτοί κρατούν στα χέρια τους όλο το εμπόριο...». (Κ. Μαρξ 
και Φ. Ένγκελς, «Άπαντα», τ.9, σελ. 391-392). 

Αυτούς τους δρόμους εμπορίου, θέλησαν να ελέγξουν α-
πό νωρίς οι Τούρκοι πασάδες.

A2. Αρματολοί
Στα 1537, ο σουλτάνος Σουλεϊμάν, με φιρμάνι του, διαι-

ρεί την ορεινή Ελλάδα σε 15 «χώρες» και σε κάθε μια από 
αυτές ορίζει σαν επιτόπια αρχή τον οπλαρχηγό (χριστιανό), 
«ίνα περιφρουρεί και να διατηρεί την ησυχίαν και ασφάλει-
αν των εν τη περιοχή του κατοικούντων και των εκείθεν δι-
ερχομένων. Υπήγετο δε ο ρηθείς οπλαρχηγός εις την πλησι-
εστέραν της θέσεώς του διοίκησιν» [Ειρήνη Σπανδωνίδη, 
«Τραγούδια της Αγόριανης» (Παρνασού), σελ. 172]. Οι ο-
πλαρχηγοί ονομάστηκαν «Αρματολοί» και οι περιφέρειες 
αρμοδιότητάς τους Αρματολίκια, Καπετανάτα, ή Πρωτάτα. 
Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ιδιότυπη αυτονομία σε περιοχές 
με κυρίαρχο τον ελληνόφωνο πληθυσμό. Ο Αρματολός διο-
ριζόταν τότε από τον κατά τόπο πασά ή τους κατά τόπους 
προεστούς-κοτζαμπάσηδες ή και από τους δυο μαζί. Οι ί-

Η περίοδος που συντελείται η ελληνική επανάσταση του 1821 είναι η περίοδος της επικράτησης του καπιταλισμού 
σε βάρος της φεουδαρχίας. Είναι η επικράτηση των εθνών-κρατών και της βιομηχανικής επανάστασης, σε βάρος 
των αυτοκρατοριών και της οπισθοδρομικής παραγωγικής διαδικασίας των φεουδαρχικών σχέσεων. Όμως κάθε 

ιστορική μετάβαση από ένα σύστημα σε ένα άλλο δεν έχει ξεκάθαρη οριοθέτηση, δεν τραβιέται μια κάθετη γραμμή, 
μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Γίνεται μέσα από συμβιβασμούς του παλιού με το νέο, μέχρι να αποκτηθεί η νέα 

συλλογική κοινωνική συνείδηση και να εδραιωθούν οι νέοι οικονομικοί όροι.  
Κάτω από αυτό το πρίσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η επανάσταση του 1821 και οι δημιουργοί της. Αν σήμερα 

μπορούμε να «δούμε» από ιστορική απόσταση και κάτω από το πρίσμα της μαρξιστικής ταξικής ανάλυσης, είναι 
σίγουρο πως οι πρωταγωνιστές της εποχής δεν είχαν την ίδια «θέαση».  

Άλλωστε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο γράφηκε το 1848. 
Στόχος τού κειμένου αυτού δεν είναι η «ταξική» μελέτη για την περίοδο αυτή. Στόχος 

του είναι μια καταγραφή των χαρακτηριστικών, των ηθών, των εθίμων του βασικού 
τμήματος του λαού που σήκωσε στους ώμους του την αντίσταση στο ζυγό της 

φεουδαρχίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, της Κλεφτουριάς, μέσα από το 
Δημοτικό Τραγούδι. Τον Κλέφτη οι λαϊκοί άνθρωποι τον αγάπησαν για τη λεβεντιά 

του, τραγούδησαν την αντίστασή του στον τουρκικό ζυγό με εκατοντάδες τραγούδια, 
διέδωσαν στόμα με στόμα τα κατορθώματά του με πεζό και έμμετρο λόγο, βλέποντας 

σε αυτόν τον πρόμαχο και τον υπερασπιστή τους.  
Στο κείμενο χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από τα κλέφτικα τραγούδια και όχι 

ολόκληρα τα τραγούδια, για τη συντομία του κειμένου.
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διοι μπορούσαν να του αφαιρέσουν την ιδιότητα και τη δι-
καιοδοσία. Τέτοιες καταστάσεις δημιουργούσαν προσωπι-
κές έχθρες και οι δυσαρεστημένοι αρματολοί περνάγανε με 
τη μεριά των κλεφτών με όλα τα παλικάρια τους. Ο αρματο-
λός διοικούσε στρατιωτικό τμήμα που μπορεί να αποτελεί-
το και από και 500 άτομα. Αρμοδιότητα τού αρματολού ήταν 
να παρέχει ασφάλεια από τους ληστές στην περιοχή του για 
τους κατοίκους και για αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα πε-
ράσματα-δρόμους και να αποδίδει τους φόρους και τα διό-
δια στον τοπικό πασά. Το αρματολίκι ήταν κληρονομικό δι-
καίωμα και γι’ αυτό βλέπουμε μεγάλες οικογένειες να δια-
τηρούν τα αρματολίκια τους πολλές γενιές, πράγμα που τις 
οδηγούσε να μετατραπούν σε τοπικούς κοτζαμπάσηδες.

Στα 1627, ο σουλτάνος Μουράτ ο Δ’, στα πλαίσια αναδι-
οργάνωσης του τούρκικου στρατού, αφαιρεί τα αρματολίκια 
από τους χριστιανούς και αναθέτει την εξουσία σε Οθωμα-
νούς, έμμισθους στρατιώτες, (κυρίως Αλβανούς), τους ντερ-
βεναγάδες και την εποπτεία τους στον «ντερβενήμπαση». 
Το «ντερβένι» ήταν τούρκικη λέξη για τη στενή διάβαση δι-
αμέσου ορεινών όγκων, ενώ στα ελληνικά, την εποχή εκεί-
νη, ονομαζόταν και «κλεισούρα». Αρκετοί αρματολοί πέρα-
σαν με το μέρος των κλεφτών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
κάποιοι κράτησαν τα αρματολίκια τους, αφού οι διορισμένοι 
ντερβεναγάδες δεν κατόρθωσαν να φέρουν σε πέρας την α-
ποστολή τους. Στην Πελοπόννησο, δεν υπήρξε ο θεσμός του 
αρματολού. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός πως η ενετική κα-
τοχή της, άφησε πίσω της ισχυρούς κοτζαμπάσηδες. Παρ’ 
όλα αυτά, θα αναπτυχθεί ο θεσμός του Κάπου. Οι Κάποι ή-
ταν ένοπλα σώματα χριστιανών τα οποία, όμως, δεν υπάγο-
νταν στη δικαιοδοσία του τοπικού Πασά, αλλά του εκάστοτε 
τοπικού κοτζαμπάση.

A3. Κλέφτες
Ο «Κλέφτης», ο απροσκύνητος, ο χαΐνης, ο χαλντούπης, ο 

ζορμπάς και τόσες άλλες ονομασίες, ανάλογα με τη ντοπιο-
λαλιά του κάθε τόπου, είναι ο ανυπότακτος πολεμιστής, ο α-
ντάρτης, ο επαναστάτης που βγήκε στα βουνά, «στο κλαρί». 
Στο Θούριο του Ρήγα αναφέρεται: «Ως πότε παλληκάρια, θα 
ζούμε στα στενά/ Μονάχοι σαν λιοντάρια, στες ράχες στα βου-
νά;» και πιο κάτω: «Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλα-
διά/ Να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά;».

Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους έβγαινε ο 
κάθε ένας ξεχωριστά, συνολικά οι Κλέφτες εκφράσανε την α-
ντίσταση στο ζυγό των Τούρκων και των κοτζαμπάσηδων. Στο 
δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη» (τσάμικο Αηδονοχωρίου 
Καρδίτσας), ακούμε: «Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοι-
κοκύρης/ να κάμω αμπελοχώραφα/ κοπέλια να δουλεύουν/ 
και να ’μαι σκλάβος των Τουρκών/ κοπέλι στους γερόντους».

Οι κλέφτικες ομάδες, αρχικά, επιβίωναν από την αρπα-
γή τροφίμων, ζώων από τα υποταγμένα χωριά, αλλά και αν-
θρώπων, συγγενών των προεστών ή των Τούρκων, για λύτρα. 
Αργότερα και όσο φούντωνε ο αγώνας, βοσκοί τούς τροφο-
δοτούσαν και συχνά τους έκρυβαν ή παραπλανούσαν τους 
διώκτες τους. Σε μια αναφορά του, ο Κ. Παπαρηγόπουλος 
λέει: «Μετά από τους προεστούς οι κλέφτες ευχαριστιόνταν 
να παίρνουν λύτρα από τους καλόγερους, τους οποίους δε 
συμπαθούσαν καθόλου, και από τους παπάδες, όσες φορές 

συνέπιπτε να είναι και προεστοί των χωριών και εξαιτίας αυ-
τού εχθροί των κλεφτών». (Τα μοναστήρια απολάμβαναν 
προνόμια από τους πασάδες και συχνά κατέδιδαν τα λημέ-
ρια των κλεφτών στους Τούρκους, σημ. συν.) 

Όσο κι αν προσπάθησε η τούρκικη εξουσία να δυσφημί-
σει τον Κλέφτη, συγχέοντας επίτηδες τον κοινό κλέφτη με 
τον ελεύθερο άνθρωπο και τελικά πατριώτη, αποδίδοντας 
στον τελευταίο τα χαρακτηριστικά του ...κλέφτη, οι λαϊκοί άν-
θρωποι τον αγάπησαν για τη λεβεντιά του, τραγούδησαν την 
αντίστασή του στον τουρκικό ζυγό με εκατοντάδες τραγού-
δια, διέδωσαν στόμα με στόμα τα κατορθώματά του με πεζό 
και έμμετρο λόγο, βλέποντας σε αυτόν, τον πρόμαχο και τον 
υπερασπιστή τους.

Οι Κλέφτες –που οργανώθηκαν σε ομάδες, μικρές ή με-
γαλύτερες– θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του στρατού 
των επαναστατημένων Ελλήνων το 1821, όταν αυτοί ξεσηκω-
θούν ενάντια στο τούρκικο ζυγό. 

Ο κλέφτης μπορούσε να γίνει αρματολός. Εκτός από τα 
χρήματα, τις πιέσεις προς τις τοπικές αρχές για να παραμε-
ριστεί ο υπάρχων αρματολός, έπρεπε να «προσκυνήσει» τον 
πασά. Κίνηση που θεωρούνταν εξαιρετικά ταπεινωτική στις 
τάξεις των κλεφτών.

Όσο πλησιάζει η ελληνική επανάσταση του 1821, τα όρια 
ανάμεσα στον κλέφτη και τον αρματολό θαμπώνουν. Στο δη-
μοτικό τραγούδι «του Καπετάν Αλέξη», που αναφέρεται στον 
πρωτοκλέφτη Αλέξιο Ρουμένη που ήταν παλιά καλόγερος 
στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στα Σάλωνα, υπάρχει η ε-
πισήμανση: «Στη Φήβα καν’ αρματολός, στη Φήβα κάνει 
κλέφτης». Σε αυτό το «θάμπωμα» συμβάλλει και η επικρά-
τηση του Αλή Πασά, ως ανώτατου Οθωμανού διοικητή του 
Ηπειρωτικο-Θεσαλικού χώρου. Το 1785 αγόρασε από την 
Πύλη το δικαίωμα του επόπτη των οδικών αρτηριών της Ρού-
μελης «ντερβενήμπασης». Το 1787, όταν και διορίστηκε πα-
σάς των Τρικάλων, καταδίωξε και εξόντωσε πολλές κλέφτι-
κες και αρματολίτικες ομάδες. 

Πέρα και πάνω απ’ όλα, τα σαλπίσματα της λευτεριάς α-
πό τον Τουρκικό ζυγό είχαν ήδη ξεσηκώσει τη συλλογική συ-
νείδηση στον ελλαδικό χώρο. Μέσα στην κατεχόμενη και 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σχηματίστηκε μια ετοιμοπόλε-
μη πατρίδα στα βουνά.

Β. Τρόπος ζωής, ήθη και έθιμα
Β1. Η στρατιωτική ζωή

Στην κορυφή της κλέφτικης ομάδας βρισκόταν ο Καπε-
τάνιος. Σε αντίθεση με τους αρματολούς όπου η ηγεσία ήταν 
οικογενειοκρατική. Βασικά χαρακτηριστικά του έπρεπε να 
είναι η ανδρεία και η στρατιωτική ευφυΐα, ενώ από το όνο-
μα του Καπετάνιου ονοματιζόταν ολόκληρη η ομάδα, π.χ. οι 
Κολοκοτρωναίοι ή Κατσαντωναίοι κλπ. Αμέσως μετά στην ι-
εραρχία βρίσκονταν τα πρωτοπαλίκαρα, οι πιο έμπιστοι συ-
μπολεμιστές του Καπετάνιου, ακολουθούσαν τα παλικάρια 
και τέλος οι δόκιμοι, κατά κύριο λόγο έφηβοι, που καλού-
νταν ψυχογιοί. Η λειτουργία της κλέφτικης ομάδας ακολου-
θούσε τα πρότυπα της στρατιωτικής δημοκρατίας. Πριν από 
οποιαδήποτε επιχείρηση, τα μέλη της ομάδας μαζεύονταν 
σε συνέλευση και έλεγε καθένας την γνώμη του. Η άποψη 
της συνέλευσης των παλικαριών γινόταν σεβαστή από τον 
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1 Καπετάνιο, ο οποίος, μάλλον, ασκούσε μια πατριαρχική ε-
ξουσία προς τους άνδρες του. 

Οι κλέφτες στρατοπέδευαν και φυλάγονταν στα «λημέ-
ρια» τους όλη τη μέρα, χειμώνα καλοκαίρι. Πολλοί από αυ-
τούς το χειμώνα κατέβαιναν σε χαμηλότερα σημεία. Για τη 
στρατιωτική τους εκπαίδευση και μάχη, ο Κλοντ Φοριέλ, 
Γάλλος ακαδημαϊκός φιλόλογος και ιστορικός, στη σημαντι-
κή συλλογή ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που συγκέ-
ντρωσε και δημοσίευσε, το 1824, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
«κλέφτικα» τραγούδια, αναφέρει πως δεν πολεμούσαν σε 
σχήμα τακτικού στρατού, σε γραμμές, αλλά σκόρπια, φυλαγ-
μένοι πίσω από δέντρα, βράχους, πεζούλια, τα ονομαζόμε-
να «μετερίζια». Για την εκπαίδευσή τους διαπιστώνει πως 
ένα μεγάλο μέρος από τις ώρες της σχόλης που είχαν στα 
λημέρια τους αφιερωνόταν σε διάφορες ασκήσεις, που α-
φορούσαν όλες λίγο ή πολύ στον πόλεμο. Ασκούνταν στο ση-
μάδι με όπλο, ώστε να πετυχαίνουν να χτυπήσουν από από-
σταση 200 βημάτων ένα αυγό κρεμασμένο από σπάγκο ή 
περνούσαν τη σφαίρα από δαχτυλίδι, από την ίδια απόστα-
ση. Μεγάλη σημασία έδιναν στη σκόπευση τη νύχτα, αφού οι 
επιχειρήσεις τους γίνονταν συχνά, αιφνιδιαστικά μέσα στο 
σκοτάδι. Έτσι σημάδευαν τόσο σωστά τη φωτιά που άφηνε η 
τουφεκιά του εχθρού, που σπάνια λάθευαν. «Τραβάω φωτιά 
στη φωτιά» έλεγαν χαρακτηριστικά. 

Το ρίξιμο της πέτρας μακριά, το πήδημα εμποδίων και 
η ταχύτητα στο τρέξιμο, με όλη την πολεμική εξάρτυση, 
προξενούσαν το θαυμασμό και τραγουδήθηκαν ιδιαίτερα 
στα κλέφτικα τραγούδια του λαού. Ο Κλοντ Φοριέλ, αναφέ-
ρει: «Αναφέρω στο ιστορικό σημείωμα για τον Νικοτσάρα 
πως περνούσε με ένα του πήδημα επτά άλογα, το ένα πλάι 
στο άλλο. Έχω ακούσει να μνημονεύουν άλλους πιο εκπλη-
κτικούς ακόμα, που πηδούσαν τρία κάρα γεμάτα αγκάθια, 
εφτά έως οχτώ πόδια ψηλά». Και πιο κάτω: «Μιλούν για 
καπετάνιους, που με την πολεμική σκευή και με όλο το βά-
ρος της στολής και των όπλων τους, έφταναν ή ξεπερνού-
σαν τη συνηθισμένη ταχύτητα ενός αλόγου που καλπάζει. 
Ο μοραΐτης καπετάν Ζαχαριάς αναφέρεται ως ένας από κεί-
νους που ήταν προικισμένοι με απίστευτη ελαφράδα στα 
πόδια όταν έτρεχε. Οι παραδόσεις μάς λένε σαφώς και χω-
ρίς διάθεση υπερβολής, πως όταν έτρεχε οι φτέρνες του έ-
φταναν μέχρι τα αυτιά του». (Κλοντ Φοριέλ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, τόμος Α’, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, σελ. 42). Αυτού του είδους η εκπαίδευ-
ση, καθώς και η παροιμιώδης αντοχή τους στην πείνα, τη 
δίψα και την αγρύπνια, τούς έδινε τη δυνατότητα να κάνουν 
ασυνήθιστες νυχτερινές πορείες, ταχύτατες επιθέσεις ε-
νάντια στον εχθρό, που νόμιζε πως ήταν εκτός βολής, ή να 
διασπούν πολιορκίες των ομάδων τους. 

Στο δημοτικό τραγούδι, μάλλον από τη Μακεδονία, «Το 
μάθημα του Νάνου», (το όνομα Νάνος είναι χαϊδευτικό του Ι-
άννης κατά τον Φοριέλ), υμνείται ο λόγος της στρατολόγησης 
κλεφτών από τον καπετάνιο Νάνο: «...Τα μάζωξε, τα σύναξε, 
τα ’καμε τρεις χιλιάδες/ κι ολημερίς τους δίδαχνε, ολονυκτίς 
τους λέγει./ Βρ’ ακούστε, παλληκάρια μου κι εσείς παιδιά δι-
κά μου,/ δε θέλω κλέφτες για τραγιά, κλέφτες για τα κριάρια,/ 
μον’ θέλω κλέφτες για σπαθί, κλέφτες για το ντουφέκι./ Τρι-
ών μερών περπατησιά να πάμε σε μια νύχτα...».

Β2. Ο θάνατος
Τιμή κορυφαία για τον κλέφτη ήταν ο θάνατος την ώρα 

της μάχης. Αντίθετα θεωρούσαν ατιμωτικό το θάνατο στο 
κρεβάτι, από αρρώστια. Ονόμαζαν το κουφάρι ενός γενναί-
ου που πέθανε στη μάχη «σφαγάρι» και ενός που πέθανε 
στο κρεβάτι «ψοφίμι». Αν ο κλέφτης συλλαμβανόταν ζωντα-
νός κατά τη μάχη, έδειχνε μια απίστευτη γενναιότητα στη δι-
άρκεια των βασανιστηρίων του από τους Τούρκους, που κα-
τέληγαν στον αργό θάνατό του, χωρίς να βγάλει άχνα. Γι’ αυ-
τό και η πρόποση στα γλέντια ήταν: «Καλόν μολύβι».

Ατιμωτικό ήταν για τον κλέφτη να του πάρουν το κεφάλι 
οι Τούρκοι και να το περιφέρουν για παραδειγματισμό, κρε-
μώντας το στις πλατείες και στα σταυροδρόμια. Στο τραγού-
δι «Του Βλαχοθανάση», κλέφτη της Φωκίδας, περιγράφεται 
ο θάνατος του κλέφτη κατά τη διάρκεια της μάχης και η προ-
σταγή του: «...Κόψτε μου το κεφάλι μου νά ’χετε την ευχή 
μου./ Κι ο Ανδρούτσος βγάνει μια φωνή, πικρή φαρμακωμέ-
νη:/ Παιδιά τραβάτε τα σπαθιά κι αφήτε το ντουφέκι,/ να μη 
μας πάρει η Τουρκιά του Βλάχου το κεφάλι,/ που γέρασεν 
αρματολός, στους κλέφτες καπετάνιος...». (Εδώ το όνομα 
Ανδρούτσος, αναφέρεται στον πατέρα του Οδυσσέα Ανδρού-
τσου, που ήταν πρωτοπαλίκαρο του Βλαχοθανάση). 

Β3. Η ζωή
Με τον ίδιο τρόπο που τιμούσαν το θάνατο, οι κλέφτες τι-

μούσαν και τη ζωή. Στις γιορτές, στους πανηγυρισμούς για τις 
νίκες τους και στις ανάπαυλες των πολέμων τους, στήνανε 
γλέντια στα λημέρια τους. Για τις γιορτές τους μας έρχεται η 
πληροφορία από το τραγούδι «Του Καλιακούδα». Η γυναίκα 
του Καλιακούδα (ο οποίος ήταν κλέφτης πρωτοπαλήκαρο του 
Ανδρούτσου) ρωτάει για την τύχη του άνδρα της: «Βαρκούλες, 
καραβάκια μου, χρυσά μου περγαντίνια,/ αυτού που πάτε κι 
έρχεσθε στον έρημον τον Βάλτον, μην είδατε τον άνδρα μου, 
τον Λούκα Καλιακούδαν;/ - Ημείς ψες τον αφήσαμε πέρα στο 
Γαβρολίμι./ Είχαν αρνιά και έψεναν, κριάρια σουβλισμένα./ Κι 
είχαν και πέντε μπέηδες τες σούβλες να γυρίζουν».

Ιδιαίτερη σημασία αποκτάει για τους κλέφτες, αλλά και 
το λαό ολόκληρο, η γιορτή της Ανάστασης, το Πάσχα. Η μυ-
ριόστομη ευχή «Καλή Ανάσταση», εκφράζει τις ελπίδες και 
την προσμονή για τη λευτεριά και το τέλος του ζυγού της 
σκλαβιάς. Στο δημοτικό, τραγούδι «Τι έχεις καημένε πλάτα-
νε», που χορεύεται στα βήματα του «Συρτού», διατυπώνεται 
αυτή η προσμονή: «Τ’ έχεις καημέ- καημένε πλάτανε και 
στέκεις μαραμένος/ με τις ριζού- ριζούλες στο νερό, αμάν, 
με τις ριζού- ριζούλες στο νερό,/ με τις ριζούλες στο νερό 
και πάλι μαραμένος;/ Παιδιά μ’ σαν με ρωτήσατε, να σας το 
μολογήσω./ Αλή πασάς επέρασε με δεκοχτώ χιλιάδες./ Κι 
όλοι στον ίσκιο μ’ έκατσαν,/ εκάτσαν στη δροσιά μου/ κι ό-
λοι σημάδι μ’ έβαλαν, κι όλοι με τουφεκίσαν./ Μου κόψαν τα 
κλωνάρια μου, μαράθηκ’ η καρδιά μου/ κι αυτός ο γερ’-Αλή 
πασάς μου ρίχνει στην καρδιά μου./ Ταχιά σαν έρθ’ η άνοι-
ξη, σαν έρθ’ το καλοκαίρι,/ σαν έρθ’ η άγια Πασχαλιά με το 
Χριστός Ανέστη θα βγάλω φύλλα και κλωνιά». 

Β4. Οι Γυναίκες στην κλεφτουριά
Αν και η κοινωνία ήταν ανδροκρατούμενη, οι γυναίκες 

βοηθούσαν στον αγώνα. Εκεί που χρειάστηκε πήραν τα όπλα 
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στα χέρια τους. Τα τρία δημοτικά τραγούδια παρακάτω διη-
γούνται τα κατορθώματά τους 

Η Αρκαδιανή
Ποιος είδε ψάρι στο βουνό και θάλασσα σπαρμένη,  
ποιος είδε κόρη λυγερή στα κλέφτικα ντυμένη; 
Τέσσαρους χρόνους περπατεί μ’ αρματωλούς και κλέφτες 
κανείς και δεν τη γνώρισε από τη συντροφιά της. 
Και μιαν αυγή και μια λαμπρή, μια ’πίσημον ημέρα 
βγήκαν να παίξουν το σπαθί, να ρίξουν το λιθάρι.
Το ρίχνουν τα κλεφτόπουλα το παν σαράντα χνάρια.
Το ρίχνει κι η Αρκαδιανή το πάει σαρανταπέντε. 
Εκόπη τ’ ασημόκουμπο κι εφάνη το βυζί της. 
Κανένας δεν τη λόγιασε από τα παλληκάρια,  
μα ’να μικρό κλεφτόπουλο σκυφτό χαμογελά της.

Λαλούδι της Μονομπασιάς
Λαλού- βάι, λαλούδι της Μονομπασιάς, 
λαλούδι της Μονομπασιάς και κάστρο της Αθήνας, και κά-
στρο της Αθήνας. 
Και Παλαμήδι τ’ Αναπλιού άνοιξε να ’μπω μέσα. 
Να δω τις Αναπλιώτισες, τις Αναπλιωτοπούλες, 
πώς πλένουν, πώς λευκαίνουνε, πώς μοσχοσαπουνάνε. 
Με το ’να χέρι πλένουνε, με τ’ άλλο σαπουνάνε, 
και με τα δυο τα χέρια τους στο κάστρο πολεμάνε.

Της Τζαβέλαινας
Ένα πουλάκι κάθονταν απάν’ σ’ ένα γεφύρι, 
μοιρολογούσε κι έλεγε, τ’ Αλή πασιά του λέγει.
«Δεν είν’ εδώ τα Ιάννινα, να φκιάσεις σιαρδιβάνια,
δεν είν’ εδώ η Πρέβεζα να φκιάσεις παλιομέρι, 
μον’ είν’ το Σούλι ξακουστό, το Σούλι ξακουσμένο,
που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες και κορίτσια,
που πολεμά Τζιαβέλαινα, με το σπαθί στο χέρι,
με το παιδί στην αγκαλιά, με το ντουφέκι στ’ άλλο,
με τα φυσέκια στην ποδιά...»

Γ. Το κλέφτικο τραγούδι
Το κλέφτικο, δημοτικό τραγούδι πάει πολύ πίσω στο 

χρόνο, συνεχίζοντας την παράδοση των «Ακριτικών» τρα-
γουδιών. Στο ριζίτικο «Σε ψηλό βουνό», διατυπωμένο α-
πό το 1600, ο λαός είναι ο περήφανος αητός, που πετάει 
ψηλά, ελεύθερος. Η προσωρινή του σκλαβιά (έχει τα πό-
δια και τα φτερά του μέσα στα κρύσταλλα του πάγου του 
χειμώνα), θα λήξει με την επικράτηση του ήλιου. «Ήλιε α-
νάτειλε, ήλιε ανάτειλε». Στην παραλλαγή αυτού του τρα-
γουδιού που συναντάται στην περιοχή του Ολύμπου, ο 
σκλαβωμένος από τον πάγο αητός, προσμένει την Άνοιξη 
με τον ήλιο, να φουντώσει ο αγώνας: «να ζεσταθούν τα νύ-
χια μου, να γιάνουν τα φτερά μου,/να ρθούνε τάλλα τα 
πουλιά και τάλλα μου ταδέρφια». Τα τραγούδια αυτά δεν 
διηγούνται μόνο την αγριότητα της σκλαβιάς και τη γεν-
ναιότητα του λεβέντη που βγήκε στο κλαρί. Προετοιμά-
ζουν το λαό για την εξέγερση.

Ο ανώνυμος στιχουργός τους, με εξαιρετική τρυφε-
ρότητα, προσωποποιεί τα πουλιά, τα νερά, τα πλοία, τα 
βουνά, τα βράχια, τα πλατάνια και τα ελάτια και τα κα-

λεί να διηγηθούν τα ανδραγαθήματα. Και το λυρικό εί-
ναι πως και αυτά αποκρίνονται. Τα λόγια θα πετάξουν, 
θα πάνε στα πανηγύρια, θα τραγουδηθούν από στόμα σε 
στόμα -με παραλλαγές- και θα γίνουν καταφυγή των λα-
ϊκών ανθρώπων.

Ο ανώνυμος συνθέτης της μελωδίας του δημοτικού και 
κλέφτικου τραγουδιού δίνει το χρόνο, το τέμπο, στους στί-
χους και το κάνει χορό. Έτσι τα βήματα ενός ηρωικού-
πολεμικού τραγουδιού έχουν κάτι το απότομο, το ορμητικό, 
το βιαστικό, κάτι που θα μπορέσει να εκφράσει την τόλμη 
και τη δύναμη. Από την άλλη ένα τραγούδι για την «εύμορ-
φη, τη μαυρομαλλούσα, τη ...», έχει μέτρο πιο αργό και κι-
νήσεις με περισσότερη χάρη παρά δύναμη.

Ο Φοριέλ θα παρατηρήσει για τους σκοπούς των κλέφτι-
κων τραγουδιών: «...Θα έλεγες, σαν τους ακούς, πως έγιναν 
επίτηδες για να τραγουδηθούν στα βουνά και να τους ξανα-
λέν, ή να τους μακραίνουν οι πιο άγριοι και βροντεροί αντί-
λαλοι». (στο ίδιο, σελ. 70).

Για να συμπληρώσει μερικά χρόνια αργότερα ο Γερμανός 
ιστορικός, Καρλ Μέντελσον: «Πλην της αρχαίας απλότητος 
και λιτότητος παρατηρούμεν και ακραιφνές νεωτερικόν πά-
θος και σθένος ακαταδάμαστον εις τα δημοτικά τραγούδια, 
οπού η γλώσσα είναι έμπλεως ορμής προς απόσεισιν του ξε-
νικού ζυγού και αδιαλλάκτου μίσους προς τους απίστους 
μουσουλμάνους. Τα κλέφτικα τραγούδια νομίζεις πως είναι 
χείμαρροι αφρισμένοι, εκρέοντες όχι από ανθρώπινα χείλη, 
αλλ’ από τους βράχους της Οίτης και του Ολύμπου». (Ο Καρλ 
Μέντελσον-Μπαρτόλντι (1838-1897) ήταν Γερμανός ιστορι-
κός. Διατέλεσε καθηγητής της ιστορίας στο πανεπιστήμιο 
του Φράιμπουργκ. Το 1863 επισκέφτηκε την Ελλάδα και το 
1880, εξέδωσε το δίτομο έργο: «Ελληνική ιστορία από την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους ως την 
εποχή μας»).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το κεφάλι του Βλαχοθανάση δεν διασώθηκε από τα 

παλληκάρια του. Οι Τούρκοι το περιέφεραν στην περιοχή 
της Ναυπάκτου και το παρέδωσαν στον μπέη της Άμφισ-
σας, το 1771 (από τότε και το δημοτικό τραγούδι που ανα-
φέρεται πιο πάνω). Από τα Σάλωνα, 174 χρόνια μετά, θα 
χαιρέτησε περήφανα το κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη, στη 
Λαμία, το Ζητούνι, το 1945, κομμένο από τους αγαρηνούς 
δωσίλογους. 

Το ίδιο ανυπότακτο πνεύμα των κλεφτών, τη γενναιότη-
τα στην αντιμετώπιση των βασανιστηρίων, θα δείξει ο λαός 
μας μέσα από τις γραμμές τού ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, 
στις φυλακές και στις εξορίες, στον αγώνα του ενάντια στον 
φασιστικό ζυγό και την ξένη εξάρτηση. Το ΕΑΜ θα αναδεί-
ξει αυτή τη σχέση και θα την τραγουδήσει: «Ξαναζωντάνε-
ψε τ’ αρματολίκι,/ τα μπράτσα σίδερο, φλόγα η ψυχή,/ λου-
φάζουν έντρομοι οι ξένοι οι λύκοι,/ στην εκδικήτρα μας α-
ντρίκια ορμή./ Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα/ στέλνει πε-
ρήφανο χαιρετισμό,/ μιας ανάστασης νέας χτυπά καμπάνα,/ 
μηνάν τα όπλα μας το λυτρωμό».

Και ο ΕΛΑΣ θα τραγουδάει στον ύμνο του: «Με χίλια ο-
νόματα μία χάρη/ ακρίτας είτ’ αρματολός/ αντάρτης, κλέ-
φτης, παλληκάρι/ πάντα είν’ ο ίδιος ο λαός».
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Όταν ο Μητσοτάκης, στα μέσα του 2019, με το θριαμβολογικό ύ-
φος του κερδισμένου των βουλευτικών εκλογών, ανακοίνωνε 
τη δημιουργία της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” που θα οργανώ-

σει το γιορτασμό της 200ής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης, 
τόσο από τις μεγαλοστομίες που περιείχε η εξαγγελία του για την “α-
νάπτυξη του εθνικού αφηγήματος της Ελλάδας” όσο και από το “νό-
ημα” που ανέλαβε να δώσει η συσταθείσα Επιτροπή, στην ηγεσία της 
οποίας τοποθετήθηκε η τελετάρχης της μεγαλοαστικής οικογένειας 
Αγγελόπουλου (που, παρεμπιπτόντως, συνδέεται και με το Φανάρι 
του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης), ήταν φανερό πως ο κρα-
τικός γιορτασμός των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους θα καλουπώνονταν στις ανάγκες εξυπηρέτησης της κυβερ-
νητικής πολιτικής και ταυτόχρονα στην ιστορική οπτική της ελληνι-
κής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέ-
σα από τις διαχρονικές εξαρτήσεις της από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
και από μια αστικά μετασχηματισμένη κληρονομιά του φαναριωτι-
σμού και του κοτζαμπαδισμού.

Άλλωστε ο Μητσοτάκης, σε ομιλία του στις αρχές του 2020, σε 
εκδήλωση της “πρωτοβουλίας 1821-2021”, προκαθόρισε πως η “η 
ανάδειξη των πτυχών της Εθνικής Παλιγγενεσίας αλλά και της με-
τεπειτα ιστορίας μας” θα γίνει “σε σύμπλευση και συναντίληψη με 
τις προγραμματικές κατευθύνσεις που ήδη έχουν τεθεί και σε ε-
ναρμόνιση με ένα εθνικό προγραμματισμό”. Αυτό δεν άργησε να φα-
νεί και από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και από τις δηλώσεις 
και τις τοποθετήσεις μελών της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, που ε-
πακολούθησαν, στις οποίες κυριάρχησαν οι διακηρύξεις να αναδει-
χθεί το έργο της ελληνικής αστικής τάξης ως “εθνική επιτυχία” που 
έκανε την Ελλάδα ένα “ισχυρό δημοκρατικό κράτος”, “ένα κράτος 
πρότυπο της Βαλκανικής”, ένα “πετυχημένο δημοκρατικό κράτος” 
με “αδιαπραγμάτευτη θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια” (σύμφωνα 
με την Αγγελοπούλου). 

Από το ρεπερτόριο αυτών των δηλώσεων δεν λείπουν ούτε οι κο-
ρώνες για την “ελληνική ψυχή” ούτε και οι εθνικιστικοί λόγοι για τη 
“μοναδικότητα του Ελληνα” και για “την ποιότητα της Δημοκρατίας 
και το υψηλό επίπεδο πολιτισμού της Ελλάδας εν αντιθέσει με τη γεί-
τονα χώρα που κάνει βήματα προς τα πίσω, βεβηλώνοντας την ιστο-
ρία”, όπως είπε, επιδεικτικά, επίσης η Αγγελοπούλου. Αυτό το πα-
νηγυρικό πνεύμα, της “επιτυχημένης εθνικής πορείας” αποτυπώ-
θηκε και στην επιλογή του Σαββοπουλικού τραγουδιού “Ας κρατή-
σουν οι χοροί” ως διαφημιστικού του επίσημου γιορτασμού.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης της Δεξιάς και της Επιτροπής 
της να προβάλουν ως πεμπτουσία του γιορτασμού των 200 χρόνων 
της Επανάστασης την “εθνική επιτυχία” της ντόπιας μεγαλοαστι-
κής τάξης να κάνει το νεοελληνικό κράτος ένα “ισχυρό δημοκρα-
τικό κράτος” ακούγονται σαν ηχώ και προγενέστερων διακηρύξε-
ων ελληνικών κυβερνήσεων για την “ισχυρή Ελλάδα” που κατέρ-
ρευσαν παταγωδώς. Ο μύθος της “ισχυρής Ελλάδας” καθώς ξανα-
σερβίρεται απο την εγχώρια μεγαλοαστική τάξη σε μέρες όπου ξα-
νά ο ελληνικός λαός ζει μια νέα ολόπλευρη καταστροφική κρίση, 
όσο και να επιχειρεί να τον συντηρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
μέσα από κενούς “εθνικόφρονες” κομπασμούς, αντηχεί κυριολε-
κτικά σαν ανέκδοτο.

Προτάσσοντας αυτή τη μυθολογία ως κεντρικό μήνυμα του επί-

σημου γιορτασμού του 1821, η μεγαλοαστική τάξη με τη σημερινή 
κυβέρνησή της θέλει στον “εθνικό απολογισμό” της για τους δύο αι-
ώνες που διοικεί το νεοελληνικό κράτος να βάλει στη σκιά, να υπο-
βαθμίσει –μια και δεν μπορεί εντελώς να τις κρύψει– τις βαριές ευ-
θύνες της για τις επανειλημμένες εθνικές, οικονομικές και κοινω-
νικές καταστροφές που έχει φέρει και φέρνει η πολιτική της, για την 
κατάντια στην οποία έχει οδηγήσει και κρατά τον τόπο μας.

Από την άλλη, αποδίδοντας τον “επιτυχημένο εθνικό απολογισμό” 
της στην “εθνική σύμπνοια” επιδιώκει, μέσα από την πλήρη παραποί-
ηση των κοινωνικών εξελίξεων στην ελληνική επανάσταση και σ’ όλη 
τη ζωή του νεοελληνικού κράτους, να διαδώσει συμπεράσματα εθνι-
κής ομοψυχίας και ταξικής συνεργασίας που εξυπηρετούν την πολι-
τική της και να νουθετήσει με αυτά την ελληνική κοινωνία για το μέλ-
λον, με υποδείξεις σαν κι αυτή που διατύπωσε η πρόεδρος της Επι-
τροπής “Ελλάδα 2021” στο Μεσολόγγι: Ότι “το μάθημα που πρέπει να 
πάρουμε με αφορμή τα 200 χρόνια είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι οι 
Ελληνες μαζί, ενωμένοι και προσηλωμένοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολ-
λά που μας ενώνουν και πολύ λίγα που μας χωρίζουν”.

Το “εθνικό αφήγημα” που παρουσιάζουν και το “νόημα” που 
δίνουν κυβέρνηση και Επιτροπή στον γιορτασμό των 200 χρόνων 
παραμορφώνουν και αναστρέφουν το περιεχόμενο και τα συμπε-
ράσματα της Ελληνικής Επανάστασης που συνδέονται άμεσα και 
με την μετέπειτα πορεία του τότε ιδρυθέντος νεοελληνικού κρά-
τους: Περιορίζουν τον Αγώνα του 1821 για την Ανεξαρτησία στην α-
παλλαγή από τον οθωμανικό ζυγό, αφήνοντας έξω από αυτόν ή ε-
ξωραΐζοντας τον ρόλο των υπόλοιπων μεγάλων δυνάμεων εκείνης 
της εποχής (που κατείχαν και τμήματα της σημερινής ελληνικής ε-
πικράτειας) και την υπόθεση της διαδοχής αυτού του ζυγού από έ-
να καθεστώς ξενοκρατίας που επέβαλαν οι μεγάλες Δυνάμεις στο 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος, το οποίο ως τις μέρες μας διαιωνί-
ζεται ως ένα καθεστώς εξάρτησης από τις δυτικές ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, που στηρίζεται από και πάνω στην ντόπια μεγαλοαστική 
τάξη. Υποβαθμίζει, θολώνει και διαστρεβλώνει τον κοινωνικό αγώ-
να που διεξάχθηκε για την πραγματοποίηση και κατά τη διάρκεια 
της ελληνικής επανάστασης, έναν αγώνα που είχε και την συμπα-
ράταξη κοινωνικών δυνάμεων στην εθνικοαπελευθερωτική πάλη, 
αλλά και την αντιπαράθεση, τη σύγκρουση και την εμφύλια διαμά-
χη κοινωνικών δυνάμεων και τάξεων.

Εκείνο που επιχειρείται με αυτή τη νοηματοδότηση της 200ής 
επετείου του 1821 είναι, πρώτον, να δοθεί μια ιστορική εικόνα που 
να κρύβει την αλήθεια ότι η ελληνική αστική τάξη άφησε ανεκπλή-
ρωτο και πρόδωσε τον μεγάλο σκοπό του Αγώνα του 1821 να απο-
κτήσει ο ελληνικός λαός ένα πραγματικό ανεξάρτητο κράτος. Και, 
δεύτερον, να απεμποληθεί η ταξική θεώρηση της ελληνικής επα-
νάστασης, με τη συσκότιση του κοινωνικού περιεχομένου της και, 
ιδιαίτερα, του ρόλου που έπαιξαν οι κοινωνικές τάξεις που συμμε-
τείχαν σε αυτόν, τόσο κατά την διάρκειά του όσο και για την κατά-
ληξή του. Είναι μια νοηματοδότηση προσαρμοσμένη στη σύγχρονη 
πολιτική διαιώνισης της ξένης “προστασίας” και στις σημερινές 
πολιτικές σκοπιμότητες της μεγαλοαστικής τάξης και της κυβέρ-
νησής της, που θέλουν να πνίξουν την ταξική διάσταση των κοινω-
νικών εξελίξεων και να τις υποτάξουν στο ιδεολόγημα μιας επίπλα-
στης “εθνικής ενότητας” που υπηρετεί την πολιτική τους.

Θάψιμο του επαναστατικού περιεχομένου του 1821

Ο γιορτασμός των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης 
από την κυβέρνηση και τη ντόπια μεγαλοαστική τάξη
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αφιέρω
μα 1821

Παρά τα πομπώδη που έχουν λεχθεί για ένα “λαμπρό” γιορτα-
σμό των 200 χρόνων του 2021, που θα ξεκινούσε με την αρχή αυτής 
της χρονιάς, ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μέσα σε συνθήκες παν-
δημίας και οικονομικής καχεξίας οι “δράσεις” της οργανώτριας Ε-
πιτροπής υπήρξαν, ως επι το πλείστον, σαν γενικές αναγγελίες και 
μετατίθενται για αργότερα, με εξαίρεση κάποιες που εντάσσονται 
στην εμπορευματοποίηση της επετείου και προβάλλονται από τις ι-
στοσελίδες της Επιτροπής (συλλεκτικά νομίσματα, συλλεκτικά εν-
θύμια κλπ.). Κατά τα άλλα ο επίσημος γιορτασμός του κράτους για 
την επέτειο της γέννησής του, οργανώνεται σύμφωνα με το “άψογο” 
κυβερνητικό νεοφιλελεύθερο πνεύμα, ως ...ιδιωτικός γιορτασμός, 
καθώς η λειτουργία και οι δράσεις της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” 
στηρίζονται σε χορηγίες τραπεζιτών και επιχειρηματιών (η στέγαση 
της Επιτροπής γίνεται στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια του Λάτση, 
ο ψηφιακός εξοπλισμός παρέχεται απο την εταιρεία του πρώην προ-
έδρου του ΣΕΒ κ.ο.κ.), ενώ η Αγγελοπούλου χειριζόμενη τον γιορτα-
σμό ως υπόθεση των επιχειρηματιών διαμήνυσε πως “θέλει τους ε-
πιχειρηματίες της χώρας δίπλα της, με συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
αλλά και με στήριξη μέσα απο χορηγίες δράσεως”...επειδή “η εμπο-
ρική και επιχειρηματική τάξη, παρείχε τη βάση για την οργάνωση, 
την στοχοπροσήλωση και το ιδεολογικό πλαίσιο του Αγώνα”.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Επιτροπή “Ελλάδα 2021” (στην ο-
ποία υπήρξαν και κάποια παρατράγουδα καθώς ένα μέλος της πα-
ραιτήθηκε “λόγω διαφωνίας” και ένα “εκδιώχθηκε”) δεν έχει πα-
ρουσιάσει μια κεντρική διακήρυξη για τον γιορτασμό των 200 χρό-
νων! Αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι δεν προώθησε και θέσεις για τα 
200 χρόνια της Επανάστασης με δηλώσεις, τοποθετήσεις, συνε-
ντεύξεις και άρθρα μελών της στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Μέ-
σα από αυτές διαχέεται ευκρινώς και τι νόημα θέλουν να δώσουν 
στην ελληνική κοινωνία αλλά και διεθνώς για το 1821.

Είναι χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις του “πρώτου στην τάξη” 
μέλους της Επιτροπής, του Αγγλου ιστορικού Ρόντρικ Μπίτον, που σε 
άρθρο του στην “Καθημερινή” πρόβαλε τη θέση πως “η χρονολογί-
α-κλειδί και το κρισιμότερο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης”, 
“η αποφασιστική στιγμή” ήταν “στις 3 Φεβρουαρίου 1830, όχι στο πε-
δίο της μάχης, ούτε καν επί ελληνικού εδάφους, αλλά σε μια τυπική 
σύσκεψη που έλαβε χώρα στο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο 
Whitehall. Την ημέρα εκείνη, οι υπουργοί Εξωτερικών της Μεγάλης 
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας υπέγραψαν το λεγόμενο Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου”. Σύμφωνα με αυτή τη θέση του μέλους της Ε-
πιτροπής για το 1821 το πιο σημαντικό και αποφασιστικό γεγονός της 
Ελληνικής Επανάστασης δεν ήταν το ξεκίνημα του αγώνα της στις αρ-
χές του 1821, ούτε οι ένοπλες ηρωικές μάχες και οι ποταμοί αίματος 
που έχυσαν επί 9 χρόνια οι αγωνιστές της επανάστασης στα εδάφη 
τους για να απελευθερωθούν από τους Τούρκους, αλλά η συμφωνία 
των Μεγάλων Δυνάμεων το 1830 στο Λονδίνο. Κατά συνέπεια την ε-
λευθερία τους οι Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη 
δημιουργία νεοελληνικού κράτους, κατά κύριο λόγο, τη χρωστούν στις 
Μεγάλες Δυνάμεις και όχι στον αγώνα τους! Πρόκειται για μια προ-
κλητική θέση απαξίωσης της σημασίας και του ρόλου του εθνικοα-
πελευθερωτικού αγώνα, που αποδίδει τιμή όχι σε αυτόν τον ηρωικό 
αγώνα αλλά, ουσιαστικά, στην “αποφασιστική” και “κρίσιμη” συμφω-
νία των μεγάλων Δυνάμεων, τις οποίες εμφανίζει ως “απελευθερώ-
τριες”, κόντρα στην ιστορική αλήθεια ότι αυτές και αντιτάχθηκαν σε 
αυτόν τον αγώνα για μεγάλο διάστημα και όταν για τα δικά τους συμ-
φέροντα και καιροσκοπικά διαφοροποίησαν αυτήν την στάση τους, το 
έκαναν για να θέσουν υπό την εξάρτησή τους το νεοελληνικό κράτος, 
στο οποίο οδηγούσε αναπόφευκτα και παρά τις βουλές τους ο εθνι-
κοαπελευθερωτικός αγώνας του 1821. Πρόκειται για την ιστορική ά-
ποψη των απολογητών της υποτέλειας στις Μεγάλες Δυνάμεις, στην 
οποία όπως προκύπτει η κυβέρνηση έδωσε “πρώτη θέση” στην Επι-

τροπή γιορτασμού των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης.
Προχωρώντας αυτή τη θέση απαξίωσης του αγώνα των Ελλή-

νων το 1821, σε άλλη συνέντευξη του ο ίδιος Άγγλος ιστορικός φτά-
νει ως το σημείο να αμφισβητεί την αναγκαιότητα της επανάστασης 
λέγοντας “Μα έπρεπε να είναι τόσο αιματηρή; Ακούγονταν ακόμα 
και τότε φωνές που ισχυρίζονταν ότι δεν χρειαζόταν η βία. Η ανά-
δυση του ελληνικού στοιχείου μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, αν συνέχιζε ομαλά, σε λίγες δεκαετίες θα έφερνε τη χειραφέ-
τηση με την εξέλιξη, όχι με την επανάσταση (evolution, not 
revolution). Τέτοιες απόψεις εκφράζουν εξέχοντες πατριώτες του 
κύρους του Αδ. Κοραή και του Αλ. Μαυροκορδάτου, παρόλο που σι-
ώπησαν από τον καιρό που η ροή των γεγονότων τις καθιστά περιτ-
τές”. Στην πραγματικότητα ο Αγγλος ιστορικός υποστηρίζει την ά-
ποψη την οποία είχαν Φαναριώτες που αποτελούσαν την υπαλλη-
λική αριστοκρατία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αντιτάσσο-
νταν στο ξεκίνημα της Επανάστασης, στους οποίους ανήκε και ο 
αρχηγός του λεγόμενου αγγλικού κόμματος που δημιουργήθηκε κα-
τά την επανάσταση του 1821, με αρχηγό τον συνδεδεμένο με την Αγ-
γλική πολιτική Αλ. Μαυροκορδάτο.

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η παρέμβαση άλλου μέλους της Ε-
πιτροπής, του Στ. Καλύβα, που έχει στο ενεργητικό του και πονήματα 
αντικομμουνιστικής αναθεώρησης της ιστορίας, με αρθρογραφία η ο-
ποία, για να στηρίξει την κεντρική προπαγανδιστική θέση του επίση-
μου γιορτασμού των 200 χρόνων ότι “η ιστορική πορεία δύο χρόνων 
του νεοελληνικού κράτους” είναι “θετική και επιτυχημένη”, επιτίθε-
ται στην άποψη που μιλά για “υστέρηση” και “εξάρτηση” της χώρας 
και την θεωρεί ως “μαρξιστική εκδοχή” η οποία “δεν είναι παρά η και-
νούργια αμφίεση του συρμού με το μεσσιανικό, αλλά μάλλον άπιαστο 
όραμα της κοινωνικής επανάστασης”. Η τοποθέτηση αυτή κάνει ολο-
φάνερο πως μέσα στους βασικούς στόχους του επίσημου γιορτασμού 
δεν είναι η ανάδειξη του αληθινού νοήματος του Αγώνα για την Ανε-
ξαρτησία, άλλα αντίθετα ο ευνουχισμός του, για να συγκαλυφθεί η 
προδοσία του μεγάλου σκοπού αυτού του Αγώνα απο την αστικοτσι-
φλικάδικη και μεγαλοαστική τάξη της χώρας, για να κρυφτεί η συνε-
χιζόμενη μεγάλη κακοδαιμονία και πηγή δεινών του τόπου μας, το κα-
θεστώς ξένης εξάρτησης, το οποίο εγκαταστάθηκε με την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους και συνεχίζεται ως σήμερα. 

Αν σ’ αυτές τις παρεμβάσεις προσθέσουμε και δηλώσεις σαν 
την ανιστόρητη της προέδρου της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” στα 
Γιάννενα, πως “ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός συνέχισε τη Βυζαντι-
νή παράδοση σε δύσκολους καιρούς”, δεν είναι δύσκολο να αντι-
ληφθεί κανείς το πλαίσιο του επίσημου γιορτασμού, πλαίσιο ανα-
σκευής και διαστροφής της αληθινής ιστορίας της Ελληνικής Επα-
νάστασης και των δύο αιώνων του νεοελληνικού κράτους που εντα-
φιάζει το επαναστατικό περιεχόμενο του 1821, πρώτα απ’ όλα το 
μεγάλο και άλυτο λαϊκό αίτημα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, αλ-
λά και το κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, ποια είναι η θέση του ελ-
ληνικού λαού στις τύχες αυτής της χώρας, που είναι αλληλένδετο 
με την κατάκτηση αυτού του αιτήματος.

Αυτά τα μεγάλα ζητήματα είναι εκτοπισμένα από τον επίσημο 
γιορτασμό των 200 χρόνων. Αντίθετα η Επιτροπή στον “άξονα της 
δράσης” για “την Ελλάδα του μέλλοντος”, το μέλλον αποτυπώνεται 
σε αναμασήματα της κυβερνητικής πολιτικής για την “κλιματική 
αλλαγή” την “4η βιομηχανική επανάσταση”, τη “βιώσιμη ανάπτυ-
ξη”, την ...“εξερεύνηση του διαστήματος”, κ.λπ. Επίσημη έναρξη 
των εργασιών της Επιτροπής στη Βουλή, με το προκλητικά υπερ-
φίαλο και ξεδιάντροπα υποτιμητικό για το 1821 σύνθημα “τότε ή-
ταν η γέννηση, σήμερα η αναγέννηση” (!), για να πει πως ...«αν το 
1821 ήταν η εκκίνηση, το 2021 είναι ένας κομβικός σταθμός στον 
δρόμο για την 4η βιομηχανική επανάσταση, την τεχνητή νοημοσύ-
νη και των στοιχημάτων που προβάλλονται μπροστά μας»).
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Σελίδες 
από την ιστορία

Διαχρονική είναι η «φροντίδα» 
της αστικής τάξης και των κυβερ-
νήσεών της, ώστε οι εκπαιδευτι-
κοί –με το μαστίγιο και το καρό-
το– να εφαρμόζουν πιστά την α-
κολουθούμενη πολιτική και κυρί-
ως να μην διέπονται από «ανατρε-
πτικές ιδέες» τις οποίες για ευ-
νόητους λόγους τις βαφτίζουν «ε-
νασχόληση με την πολιτική».

Το ντοκουμέντο (9/6/1945) που 
παρουσιάζουμε το ανακαλύψαμε 
στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας και είναι α-
ποκαλυπτικό:

Βρισκόμαστε στον Ιούνη του 
1945. Η Συμφωνία της Βάρκιζας 
–μετά τον ηρωικό Δεκέμβρη– έχει 
υπογραφτεί. Οι δυνάμεις όμως του 

ΚΚΕ και των ΕΑΜικών οργανώσε-
ων παραμένουν εξαιρετικά ισχυ-
ρές. Σε κυβερνητικό επίπεδο έχου-
με την Κυβέρνηση του Πέτρου 
Βούλγαρη (Απρίλιος – Αύγουστος 
1945) που διαδέχτηκε την κυβέρ-
νηση του Νικολάου Πλαστήρα, με 
βασικό καθήκον –ουσιαστικά «υ-
πηρεσιακή»– τη διενέργεια δημο-
ψηφίσματος για το Πολιτειακό. Ο Π. 
Βούλγαρης ήταν αντιναύαρχος, αρ-
χηγός του στόλου, γνωστός για την 
αντιμετώπιση του αντιστασιακού 
κινήματος στη Μέση Ανατολή και 
γι’ αυτό «προτιμήθηκε» από τον 
Αγγλικό παράγοντα (πρέσβης Λή-
περ) σε συνεννόηση με τον Βασιλιά 
Γεώργιο και μεσολαβητή τον αρχι-
επίσκοπο Δαμασκηνό. Υπουργός 
Παιδείας ήταν ο θεολόγος πανεπι-
στημιακός Δημήτριος Μπαλάνος.

Είναι η περίοδος της «Λευκής 
Τρομοκρατίας» με την παράλλη-
λη προσπάθεια «εκκαθάρισης» 
του δημόσιου τομέα από υπαλλή-
λους «μη νομιμόφρονες», από 
μία κυβέρνηση ξεκάθαρα αντι-
κομμουνιστική.

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου 
Παιδείας που αποστέλλεται 
«προς τους Γενικούς Επιθεωρη-
τάς Μ.Ε. και Στοιχειώδους Εκπαι-
δεύσεως, του Δ/ντας των Παιδα-
γωγικών Ακαδημιών, τους Επιθ/
τας της στοιχ. Εκπ/σεως, τους 
Γεν. Επιθ/τας ιδιωτ. Εκπ/σεως και 
Ξένων και Μειονοτικών σχολείων, 
τον Δ/ντην του Διδασκαλείου Μ.Ε 
και τους Δ/ντας των Πειραματι-
κών σχολείων των Παν/μίων Αθη-
νών και Θεσ/νίκης» δίνονται κα-
τευθύνσεις για την αντιμετώπιση 
των εκπαιδευτικών –έστω και χω-
ρίς τη λήψη ακόμη διοικητών μέ-
τρων- που «μεταβάλλουν το σχο-
λείον εις πεδίον προπαγάνδας ο-
ρισμένων πολιτικών ιδεολογιών» 
(σ.σ προφανώς της αριστεράς).

Αναφέρει συγκεκριμένα:
«Εκ των εκθέσεων αι οποίαι 

φθάνουν εις το Υπουργείον από 
τας διαφόρους περιοχάς της χώ-
ρας πληροφορούμεθα ότι ένιοι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν συ-
ναισθάνονται ότι καθήκον πάντων 
των Ελλήνων είναι σήμερον να ερ-

γασθώσιν ώστε να επανεύρη η 
δεινώς δοκιμασθείσα χώρα μας 
την γαλήνην και την τάξιν δια να 
επιδοθή απερίσπαστος εις το έρ-
γον της επουλώσεως των πληγών 
του πολέμου και ότι ιδιαιτέρως οι 
λειτουργοί της Εκπαιδεύσεως 
χρέος έχουν, αφήνοντες κατά μέ-
ρος τας πολιτικά έριδας αι οποί-
αι ωδήγησαν τον τόπον μας εις 
εμφύλιον σπαραγμόν, να εργα-
σθώσιν με ζήλον και αυταπάρνη-
σιν διά την μόρφωσιν των Εληνο-
πάιδων κατά τρόπον ώστε η εξαρ-
θρωθείσα κατά την περίοδον ξε-
νικής κατοχής Ελληνική εκπαί-
δευσις να επανεύρη τον κανονι-
κόν της ρυθμόν. Μερικοί μάλιστα 
ως πληροφορούμεθα μεταβάλ-
λουν το σχολείον εις πεδίον προ-
παγάνδας ωρισμένων πολιτικών 
ιδεολογιών και εν φανερά αντιθέ-
σει προς το κοινόν αίσθημα λη-
σμονούν ότι εντελώς διάφορος εί-
ναι ο υψηλός σκοπός του σχολεί-
ου και της εκπαιδεύσεως καθό-
λου επί τας οποίας το έθνος στη-
ρίζει σήμερον τας ελπίδας του δια 
την πνευματικήν και ηθικήν ανά-
τασιν της νέας γενιάς.

Εφιστώμεν σοβαρώς την προσο-
χήν των εποπτικών αρχών της Εκ-
παιδεύσεως επί των μεγάλων κιν-
δύνων οι οποίοι απειλούν την χώ-
ραν μας εκ της παρατάσεως της 
λυπηράς ταύτης καταστάσεως και 
παραγγέλλομεν να γίνουν αυστη-
ραί συστάσεις εις το διδακτικόν 
προσωπικόν πάντων των σχολεί-
ων να περιορισθή εις τα καθαρώς 
εκπαιδευτικά του καθήκοντα…»

Και να φανταστεί κανείς ότι οι 
προοδευτικοί εκπαιδευτικοί – 
που τίθενται πλέον σε διωγμό– ή-
ταν αυτοί που κράτησαν όρθια τα 
σχολεία κατά τη διάρκεια της τρι-
πλής φασιστικής κατοχής, ενώ με 
τη μεγάλη συμμετοχή τους, και με 
θυσίες, στην ΕΑΜική Αντίσταση 
έδειξαν τον δρόμο για το ποια θα 
έπρεπε να είναι η δημόσια εκπαί-
δευση στη χώρα μας, σε μία άλλη 
Ελλάδα, της λευτεριάς, της προ-
κοπής, με τον λαό στο τιμόνι της 
εξουσίας!γρά
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Στους τελευταίους λογαριασμούς ρεύματος αποτυπώνονται κα-
θαρά οι πρώτες επιπτώσεις της πολιτικής της «απελεθέρωσης 
της ενέργειας». Της πολιτικής που υπήρξε σταθερό «όραμα» 

του νεοφιλελευθερισμού και βασικός άξονας των κατευθύνσεων 
και επιταγών της ΕΕ. Της πολιτικής που υπηρέτησαν πιστά όλες οι 
κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, προσηλωμένες στον ευ-
ρωπαϊκό μονόδρομο και στην εξυπηρέτηση των αδίστακτων ξένων 
και ντόπιων συμφερόντων.

Αυτή η πολιτική που κάτω από εύηχους τίτλους για απελευθε-
ρώσεις και πράσινες μεταβάσεις και με απίστευτες πολλές φορές 
θεσμικές «ρυθμίσεις», επιβλήθηκε με σκοπό την εκποίηση του 
δημόσιου πλούτου και βασικά της πιο μεγάλης και κρίσιμης για τον 
τόπο δημόσιας επιχείρησης. Τώρα οι ίδιοι οι εισηγητες και θιασώ-
τες της πολιτικής της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ενέργειας, πα-
ρουσιάζουν τα ολέθρια αποτελέσματά της σαν αποτέλεσμα άλλων 
παραγόντων. Και σε κάθε περίπτωση παριστάνουν τους αθώους για 
τις «ολέθριες» συνέπειες ματα των πολιτικών τους.

Λογαριασμοί που γονατίζουν νοικοκυριά
«Δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες για το κόστος της πράσινης με-

τάβασης» λέει τώρα ο Μυτιληναίος…
Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, πραγματικά αποτελούν 

πρόκληση για κάθε άνθρωπο της βιοπάλης και είναι βέβαιο ότι 
μαζί με το κύμα ακρίβειας σε όλα τα βασικά καταναλωτικά αγαθά 
θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν επεισόδια κοινωνικής ανάστά-
τωσης. Και σίγουρα αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, στις συνθήκες της 
πανδημίας και στο αντιδραστικό καθεστώς που επιβλήθηκε τα τε-
λευταία δύο χρόνια με πρόσχημα αυτήν από τη μια με το λαϊκό κί-
νημα σε διαρκή υπονόμευση από τις πολιτικές της «εθνικής ομο-
ψυχίας» και του «θα λογαριαστούμε μετά» από την άλλη, τα πράγ-
ματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Όμως η επιφανειακή, κοινωνική ηρεμία δίνει το δικαίωμα στους 
ίδιους τους θύτες να προχωρούν σε δηλώσεις μάλλον αποκαλυπτι-
κές για το περιεχόμενο της πολιτικής τους. Από τις πιο χαρακτηρι-
στικές οι δηλώσεις του Μυτιληναίου, του μεγάλου ευεργετημένου 
από τη διαρκή αφαίμαξη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 
και της ιδιωτικοποίησής της. Σε άρθρο του με τον αποκαλυπτικό 
τίτλο «Πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες το κόστος της πράσινης 
μετάβασης» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το ερώτημα που τέθηκε 
ήταν “μισό”. Ρωτήθηκε αν είναι υπέρ ή εναντίον, δεν ρωτήθηκε 
αν είναι υπέρ της πράσινης μετάβασης με μεγάλο κόστος. Αυτό 
το ερώτημα δεν τέθηκε ποτέ!»

Με αυτό τρόπο η κυρίαρχη προπαγάνδα, μέσω των καθ ύλην αρ-
μόδιων, επιχειρεί να παραουσιάσει τώρα ως λογική παραδοχή, ως 
αναμενόμενο αποτέλεσμα την έκρηξη των τιμών στο ρεύμα. Και κυ-
ρίως, να το παρουσιάσει ως επιλογή των πολιτών! Όλο και περισ-
σότερες είναι οι φωνές των κυβερνητικών στελεχών, αποθρασυμέ-
νων ή μη, που ρίχνουν ουσιαστικά την ευθύνη στο λαό… που ήθελε 
πράσινη ενέργεια. Για να σώσει το κλίμα και τον πλανήτη. Η πολι-
τική επιλογή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της ΕΕ, που προσπα-
θούν να καλύψουν την υστέρηση στον έλεγχο των ορυκτών καυσί-

μων του πλανήτη, με πωλήσεις ανεμογενητριών, παρουσιάζεται ύ-
πουλα ως επιλογή της κοινής γνώμης. 

Και με αυτό τον τρόπο, ο Μυτιλναίος, υπέρμαχος της πράσινης 
μετάβασης, με φανερή την αγωνία του να μην εμποδιστεί αυτή η 
μετάβαση καταλήγει: «Το κόστος της πράσινης μετάβασης πρέπει 
να εξηγηθεί, πρέπει να συμφωνήσουν οι πολίτες, διότι χωρίς αυ-
τούς, η μετάβαση δεν θα συμβεί, όσες αποφάσεις υπερεθνικών και 
εθνικών οργάνων κι αν υπάρξουν».

Ασφυκτική εξάρτηση της χώρας  
από ξένες πηγές και ιδιωτικά κεφάλαια.

Τον Μυτιληναίο τον ενδιαφέρει η πράσινη μετάβαση. Γιατί σε αυ-
τή τη μετάβαση που γίνεται με φυσικό αέριο, με ένα διαφορετικό δη-
λαδή ορυκτό καύσιμο από τον λιγνίτη, είναι ο μεγάλος κερδισμένος. 
Αφού φροντίζει να κάνει καθαρό για μία ακόμη φορά ότι «…οι ανα-
νεώσιμες πηγές έχουν «στοχαστικότητα», δεν είναι δηλαδή σε θέση 
να προσφέρουν συνεχή ομαλή λειτουργία, εξαρτώνται από τις καιρι-
κές συνθήκες, είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά είτε για αιολικά…Το 
πρόβλημα αυτό θα λυθεί όταν αναπτυχθεί η τεχνολογία συσσωρευ-
τών μεγάλης χωρητικότητας για αποθήκευση της ενέργειας. Δυστυ-
χώς, απέχουμε ακόμη αρκετά χρόνια από αυτές τις τεχνολογίες(…)».

Μέχρι τότε λοιπόν, «μέχρι να έρθει το πράσινο μέλλον», η Ελλά-
δα, έχοντας κλείσει τα λιγνιτορυχεία, με τις επιθυμίες και του Μυ-
τιληναίου, θα πορεύεται με την αγορά εισαγώμενου φυσικού αερί-
ου. Που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι πιο ακριβό ακόμη και 
από την βενζίνη σε κόστος ανά kwh παραγόμενης ενέργειας! Και 
τα τιμολόγια του ρεύματος θα καθορίζονται από αστάθμητους πα-
ράγοντες, με βάση τις εξελίξεις στην αγορά και τους γεωπολιτικούς 
ανταγωνισμούς.

Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση. Αυτό που 
μπορούν να υποσχεθούν σήμερα οι «οικολογικά ευαίσθητοι» νεοφι-
λελεύθεροι θιασώτες της πράσινης ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, είναι η 
απώλεια κάθε ελέγχου τιμολογιακής πολιτικής στο ρέυμα και η ασφυ-
κτική εξάρτηση από εισαγώμενα ορυκτά καύσιμα! Σε μία περίοδο 
μάλιστα που η τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή ρεύματος από λι-
γνιτικές μονάδες με πολύ μικρότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Στο ίδιο κείμενο ο Μυτιληναίος, δεν παραλείπει να παρουσιάσει 
και τις «λύσεις» για το πρόβλημα προμήθειας και επάρκειας φυ-
σικού αερίου. Αυτός που δεκαετίες τώρα έμαθε να πλουτίζει σε βά-
ρος του ελληνικού λαού και του κράτους ζητάει οσιαστικά να του 
φτιάξουν και άλλες υποδομές από το ταμείο ανάκαμψης, κυρίως 
υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου. Όπως αναφέρει για τους 
νέους πακτωλούς δισεκατομυρίων που διεκδικεί για να φορτωθούν 
και αυτοί στο χρέος του ελληνικού λαού: «Η ευθύνη του πολιτικού 
προσωπικού ως προς τον αναπροσανατολισμό του οικονομικού μας 
μοντέλου είναι μεγάλη. Αντιλαμβάνομαι ότι το βραχυπρόθεσμο κα-
ταναλωτικό μοντέλο είναι πολιτικά πιο… εύπεπτο και το μακροπρό-
θεσμο πιο δύσπεπτο. Όμως, τώρα είναι η ώρα να το επιτύχουμε και 
η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί!».

• Διακοπές ρεύματος, η νέα κανονικότητα. Ανοίγουν νέο λιγνιτο-
ρυχείο για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα!

Ασφυκτική εξάρτηση,  
ακρίβεια και συνεχείς διακοπές

γράφει ο Βασίλης Πετράκης



Η μόνη υπόσχεση της πολιτικής  
«της απελευθερωμένης πράσινης ενέργειας»
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Η κυβέρνηση και το ΥΠΠΟΑ, με εξουσία η οποία στην πραγματικότητα 
δεν τους έχει δοθεί ποτέ και από κανέναν, αποφάσιζαν τον Αύγουστο 
του 2019 να «δανειστούν»(!) για λογαριασμό της Ελλάδας, μια (λεη-

λατημένη από τους Γάλλους) μετόπη του Παρθενώνα, η οποία από το 1788 
βρισκόταν στο Μουσείο του Λούβρου. Δεν βρίσκονται λοιπόν όλα τα διαρπαγ-
μένα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο…

Από Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ με ημερομηνία 28/11/21 πληροφορηθήκα-
με μια νέα πρωτοβουλία του υπουργείου, αυτή τη φορά για να επαναφέρει 
θραύσμα (από τον λίθο VI) της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα, που 
σήμερα βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας. Και στην περίπτωση αυτή, το 
ΥΠΠΟΑ, φρόντιζε εξ αρχής να καταστήσει σαφές ότι η επιστροφή του θραύ-
σματος δεν θα είναι μόνιμη, ούτε και θα αναγνωριστεί κάποια κυριότητα στην 
ελληνική πλευρά, αλλά, και πάλι, θα δανειστούμε τα δικά μας, και μάλιστα 
με ορίζοντα 4+4 χρόνων, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία. Επιπλέον «ως 
αντιδάνειο, η Ελλάδα θα διαθέσει στο Museo Archeologico Antonino Salinas, 
ακέφαλο αγαλμάτιο Αθηνάς, το οποίο στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από έ-
να πρωτογεωμετρικό αγγείο».

Ας σημειωθεί ότι και για το κυρίως λεηλατημένο κομμάτι των Γλυπτών του 
Παρθενώνα που εκτίθεται, ήδη από το 1817, στο Βρετανικό Μουσείο (18 ε-
ναέτια αγάλματα, 15 μετόπες, καθώς και περίπου 50 λίθοι της ζωφόρου 
που καλύπτουν συνολικό μήκος 75 μέτρων), η πρόσφατη (Νοέμβριος 2021) 
προσέγγιση του Πρωθυπουργού επαναλαμβάνει το ίδιο σκεπτικό ενός πρα-
κτικού δανεισμού μας ή ενός ταυτόχρονου δανείου: «Στο τέλος της ημέρας, 
η διαφωνία μας δεν περιορίζεται στην ιδιοκτησία ή τη νομιμότητα» και «Η 
Ελλάδα είναι έτοιμη από την πλευρά της να επιτρέψει να εκτεθούν στο Βρε-
τανικό Μουσείο κάποια από τα πλέον εμβληματικά δημιουργήματα παγκο-
σμίως, έργα τέχνης, που ουδέποτε έχουν βρεθεί εκτός Ελλάδας».

Γίνεται σαφές, ακόμη και στα μάτια του πλέον καλοπροαίρετου, ότι το μόνο χει-
ρότερο από την γενική απραξία και αδράνεια της ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ μπροστά στα 
μεγάλα προβλήματα του πολιτισμού, είναι …οι δράσεις του. Χρειάζεται να είναι κα-
νείς καθηγητής νομικής για να κατανοήσει πως η αποδοχή μιας συμφωνίας δα-
νεισμού αποτελεί αναγνώριση της κυριότητας εκείνου που δανείζει;

Θυμίζουμε ότι στο τέλος του 2020, το ΥΠΠΟΑ ψήφιζε τη δυνατότητα μακρο-
χρόνιου (έως και 50 έτη!) δανεισμού ελληνικών αρχαιοτήτων σε Μουσεία και 
Συλλογές του εξωτερικού. Μάλιστα η αρχική νομοθετική πρόταση προέβλε-
πε δανεισμό διάρκειας ενός αιώνα!

Υλοποιώντας βέβαια κυβερνητικές κατευθύνσεις, το ΥΠΠΟΑ διεκδικεί σή-
μερα τον τίτλο του μοναδικού υπουργείου ευρωπαϊκής χώρας που ψηφίζει 
νόμο για να δανείζει ελληνικές αρχαιότητες για μισό αιώνα, την ίδια ώρα μά-
λιστα που συμφωνεί να «δανείζεται» υπό σφιχτούς όρους χρονικής διάρκει-
ας, και προϋποθέσεις αντιδανείων, τις πλέον κλασικές και πλήρως αναγνω-
ρισμένες και ταυτισμένες αρχαιότητες του τόπου. Ζητάμε:

3 Να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα στον τόπο που δημιουργή-
θηκαν, στον τόπο από τον οποίο εκλάπηκαν!

3 Να αποκατασταθεί η αυθεντικότητα και η ενότητα του εμβληματικού 
συνόλου του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα!

3 Δεν «δανειζόμαστε» τα δημιουργήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς! 
Η επαναφορά τους είναι υποχρέωση, όχι παραχώρηση, της Αγγλίας, Γαλλίας, Ι-
ταλίας!

Στην φώτο του 2008, ο Λιάπης 
πίσω από το εν λόγω θραύσμα. Οι 
Ιταλοί έχουν την καλοσύνη και μας 
«δανείζουν» κάθε τόσο τα δικά 
μας. Τότε, το θραύσμα του λίθου VI 
είχε εκτεθεί στο ΝΜΑ στο πλαίσιο 
της έκθεσης «Νόστοι».

Εκτός από τις τεράστιες αυξήσεις στα τιμολό-
για του ρεύματος, σε καιρούς απολιγνιτοποιήσης 
ο ελληνικός λαός είναι αντιμέτωπος και με τις 
τακτικές πλέον διακοπές. Οι διακοπές του ρεύ-
ματος που ειδικά την περίοδο του καύσωνα θύ-
μισαν δεκαετίες 60-70, αναμένονται και για την 
περίπτωση που θα υπάρξει ψύχος! 

Μπροστά λοιπόν στον χειμώνα και με δεδομέ-
νη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην α-
γορά του φυσικού αερίου, το Υπουργείο Ενέργει-
ας μετά από σύσκεψη με την ΡΑΕ αποφάσισε την 
επαναλειτουργία λιγνιτορυχείου στην Αχλάδα 
Φλώρινας. Το λιγνιτορυχείο διαθέτει υψηλής ποι-
ότητας λιγνίτη και έχει δυνατότητα παραγωγής 
1.500.000 μετρικών τόνων ετησίως. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της ΡΑΕ, η επαναλειτουργία του 
κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της επιστράτευ-
σης λιγνιτικών μονάδων για την κάλυψη των αυ-
ξημένων αναγκών ενόψει του χειμώνα!

Πρόκειται για την πιο κυνική ομολογία μιας 
αποτυχημένης και ολέθριας για τον λαό και τον 
τόπο πολιτικής. Μιας πολιτικής που στο καίριο 
ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας της χώρας 
κατέληξε να αντιμετωπίζει ακόμη και το χει-
μώνα ως έκτακτη συνθήκη! Ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ 
ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση ισχυρού ψύχους 
με τις σημερινές δυνατότητες ενεργειακής κάλυ-
ψης δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιοδικές δι-
ακοπές ηλεκτροδότησης. Έτσι λοιπόν αυτοί που, 
ως οι πιο πιστοί υπηρέτες των ξένων συμφερό-
ντων βιάστηκαν να κηρύξουν την απολιγνιτοποί-
ηση, ανοίγουν τώρα ξανά τα λιγνιτορυχεία για να 
γλιτώσουν τον απόλυτο διασυρμό! 

Αυτά είναι τα πρώτα, ορατά και ίσως τα λιγό-
τερο επικίνδυνα απτά αποτελέσματα της πολιτι-
κής τους. Μιας πολιτικής που απώλεσε κάθε 
παραγωγική δυνατότητα από τα ελεγχόμενα ε-
θνικά της καύσιμα και κατέληξε να εξαρτάται 
πλήρως από τις αγορές και τις πάσης φύσεως 
γεωπολιτικές εξελίξεις. 

Πολύ ενδιαφέρον, ειδικά γι’ αυτούς που έθρε-
ψαν «μακεδονομάχους» απότελεί το ενδεχόμε-
νο αγοράς ελληνικού λιγνίτη από τη Βόρεια Μα-
κεδονία, η οποία εδώ και καιρό προσπαθεί να 
κλείσει συμβόλαια αγοράς λιγνίτη από τη Φλώ-
ρινα, σε ποσότητες που φθάνουν τους 1.500.000 
μ.τ. ετησίως. Διαβλέποντας τις ανάγκες σε ενέρ-
γεια επιδιώκει να παράξει ενέργεια στους λιγνι-
τικούς σταθμούς, που βρίσκονται στη συνοριακή 
γραμμή με τη Φλώρινα, ώστε να μπορεί, στη συ-
νέχεια, να κάνει διασυνοριακό εμπόριο. Με δε-
δομένο ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ενεργει-
ακό πελάτη της Βόρειας Μακεδονίας, έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον αν αυτή η ενέργεια που θα ει-
σάγει η χώρα, θα παράγεται από τον λιγνίτη που 
θα εξάγει λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά της!

Το ζήτημα της ενεργειακής αυτάρκειας μια 
χώρας, είναι πολύ σοβαρό για να χωρέσει σε ε-
ρωτηματολόγια και αφελή ερωτήματα, για το 
«ποιο είδος ενέργειας προτιμάτε;». Ερωτηματο-
λόγια που συμπυκνώνουν πολιτικές αυταπάτες 
ρεφορμιστικών κομμάτων και ρευμάτων, που έ-
στρωσαν και το έδαφος για την επιβολή ολέθρι-
ων πολιτικών. 

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

ΥΠΠΟΑ: το μόνο υπουργείο που δανείζει 
τα δικά του για 25+25 χρόνια και  
δανείζεται τα …δικά του για 4+4 χρόνια
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γράφει ο Δημήτρης Μαυρίδης



Αν μη τι άλλο, στη διάρκεια του προ ολίγων 
ημερών παρελθόντος έτους μάθαμε πολύ 
καλά ότι το 1821 ήταν η χρονιά έναρξης της 

Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως και πλέον 
στις ερωτήσεις των χαιρέκακων, τρολαδόρων δη-
μοσιογράφων προς τα πιτσιρίκια δε θα ακούμε 
–τουλάχιστον για καμιά πενταετία ακόμη– καρα-
φλογόνες απαντήσεις του τύπου «τότε με τους 
Γερμανούς» ή «τότε με τους Ιταλούς». Άλλωστε, 
πουρέδιασε ο εγκέφαλός μας από τις διάφορες 
εκδηλώσεις και τα τηλεοπτικά αφιερώματα για τα 
200 χρόνια από τον αγώνα για την εθνική μας πα-
λιγγενεσία και θα ήταν κρίμα να πάνε στο βρόντο 
τόσα λόγια, τόσες εικόνες και εργατοώρες, αλλά 
και τόσα χρήματα... Χρηματικά ποσά που θα μπο-
ρούσαν, βέβαια, να χρησιμοποιηθούν προς άλλες 
κατευθύνσεις ρεαλιστικότερες και επωφελέστε-
ρες, καθώς η σκοπιμότητα του παραπάνω εγχει-
ρήματος διαπνέεται από πλήρη ασάφεια («επα-
νασύσταση της Ελλάδας από την αρχή της σύγ-
χρονης ιστορίας μέχρι σήμερα»). Άραγε, εξήγη-
σε κανένας στον κοσμάκη τι σημαίνει «επανασύ-
σταση»; Μαζί μ’ αυτές τις εκδηλώσεις «εθνικής 
υπερηφάνειας», μάθαμε ότι, κάθε φορά που ο 
«γείτονας» ξαμολά στο Αιγαίο πολεμικά αερο-
πλάνα και ερευνητικά βαπόρια, είναι «απαραίτη-
το» να αγοράζουμε επιπλέον πολεμικό υλικό δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, χρήματα για τα οποία οι 
περισσότεροι για κάποιον παράξενο, μεταφυσι-
κό και πιθανώς ψυχολογικό λόγο δε φέρνουν κα-
μιά αντίρρηση.

Όμως, επειδή ο Ρωμιός ελάχιστα μαθαίνει και 
κυρίως αρνείται να κατανοήσει για να μάθει, α-
ξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με το τι δε μάθα-
με το 2021. Και υπάρχει μια πληθώρα γεγονότων 
που είτε πέρασαν τηλεοπτικά και διαδικτυακά 
μπροστά από τα μάτια μας και προσπέρασαν τη 
σκέψη μας, είτε επηρέασαν τη ζωή μας και δεν 
κατανοήσαμε την αιτία, τη διάρκεια και το βάθος 
της επίδρασής τους. Γεγονότα στα οποία θα έ-
πρεπε να δοθεί η δέουσα προσοχή, ώστε να εί-
μαστε πιο σοφοί το 2022 και να αποφύγουμε ί-
διες μ’ αυτές του ΄21 κακοτοπιές. Επιπλέον, μι-
λάμε και για γεγονότα που συμβαίνουν με μια ά-
τεγκτη περιοδικότητα καθόλα τα προηγούμενα 
χρόνια αλλά και επί δεκαετίες και που δεχόμα-
στε μοιρολατρικά ως θεόσταλτα βρίζοντας πα-
ράλληλα την κακή μας τύχη. Ωστόσο, για εφαρ-
μογή μιας απλής λογικής του τύπου «αίτιο – α-
ποτέλεσμα» καμιά κουβέντα δε γίνεται. 

Ένα πράγμα που δε μάθαμε –για μια ακόμη 
φορά– μέσα στο 2021 είναι ότι τις μεγάλες πυρ-
καγιές στα δάση κοντά σε οικιστική ζώνη εν μέ-
σω καλοκαιριού δεν τις προκαλεί ο μπάρμπα 
Μήτσος στην προσπάθειά του να κάψει ξερόχορ-
τα. Ο εν λόγω μπάρμπας γνωρίζει πολύ καλά παι-
διόθεν και από το δικό του μπάρμπα το μέγεθος 
της καταστροφής που μπορεί να επέλθει από μια 
τέτοια ασυλλόγιστη ενέργεια. Άλλωστε, σε καμιά 
περίπτωση δε θα έθετε σε κίνδυνο τον ίδιο του 
το ζωτικό χώρο, την περιοχή από την οποία προ-
σπορίζεται όλα τα φυσικά υλικά που του εξα-

σφαλίζουν βιοποριστική επάρκεια. Είπαμε, ο άν-
θρωπος μπορεί να είναι αγράμματος, αλλά όχι 
και ανόητος.

Ένα δεύτερο πράγμα που δε μάθαμε είναι ότι 
διάφορα φυσικά φαινόμενα με ιδιαίτερη ένταση 
λόγω της κλιματικής αλλαγής δε συμβαίνουν μό-
νο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Πλημμύρες, σεισμοί και σφοδρές χιονοπτώσεις 
αποτελούν συνηθισμένα πλέον φαινόμενα σε κά-
θε γωνιά της γης κι όχι μόνο στο Θεσσαλικό κά-
μπο, στη Μαλακάσα και στα Επτάνησα. Το κυρι-
ότερο, όμως, που δε μάθαμε μέσα από την εμ-
φάνιση αυτών των φαινομένων και καταστροφών 
είναι ότι, κάθε φορά που αυτά συνδυάζονται με 
απώλεια ανθρώπινων ζωών, ακολουθείται πάντα 
το ίδιο μοτίβο της απόσεισης και επίρριψης ευ-
θυνών. Κάτι σαν το παιχνίδι της κολοκυθιάς δη-
λαδή, που καταλήγει πάντα σε μια σκανδαλώδη 
αποκάθαρση των εμπλεκόμενων σχετικών και ά-
σχετων ανευθυνοϋπεύθυνων.

Το τρίτο πράγμα που δε μάθαμε στη διάρκεια 
μιας ακόμη χρονιάς είναι ο λόγος για τον οποίο 
αγοράζονται από το κράτος τόσα περιπολικά και 
κάθε είδους αστυνομικά οχήματα και κατασταλ-
τικός εξοπλισμός, τη στιγμή που η υγειονομική 
κρίση λογικά θα έπρεπε να θέτει σε προτεραιό-
τητα τον εκσυγχρονισμό και «εξοπλισμό» των 
δομών υγείας. Παραδόξως, κανένας ιθύνοντας 
δεν έχει δώσει σαφή απάντηση, ενώ ελάχιστοι α-
σχολούμενοι με τα του δημοσίου βίου έχουν θέ-
σει το ερώτημα επισήμως. Επιπρόσθετα, η συ-
χνότατη και προκλητική πρόσληψη ανθρώπων 
στα σώματα ασφαλείας εις βάρος των αναγκαί-
ων προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτικού προ-
σωπικού στα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί ένα 
από τα μυστήρια που δεν κατορθώσαμε να λύ-
σουμε το 2021.

Το τέταρτο πράγμα που δε μάθαμε είναι ο λό-
γος για τον οποίο επιμένει λυσσωδώς η νομομα-
θής και δικομανής Υπουργός Παιδείας στην ε-
φαρμογή μιας αντιλαϊκής εκπαιδευτικής πολιτι-
κής που έχει συσπειρώσει απέναντί της όλον τον 
εκπαιδευτικό κόσμο, τους γονείς και σχεδόν ο-
λόκληρη την κοινωνία. Η παραπάνω επίμονη 
στάση καθίσταται ακόμα πιο παράδοξη, καθώς 
ακόμα και ο απλούστερος νους κατανοεί ότι αυ-
τό ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία που φαί-
νεται να έπεται της δημοσκοπικής, αυτής περί 
δημοφιλίας των υπουργών της κυβέρνησης.

Επίσης, κάτι που δε μάθαμε ως λαός το 2021 
αλλά και τα προηγούμενα χρόνια είναι η προσφο-
ρά αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό μας. Εδώ 
δε γίνεται λόγος για μεμονωμένες ατομικές πε-
ριπτώσεις και για τη δράση ελάχιστων συλλογι-
κοτήτων που προσφέρουν ουσιαστική χείρα βο-
ηθείας και υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν 
πραγματική ανάγκη. Μιλάμε για την πλειοψηφία 
των ατόμων μιας κοινωνίας που έχουν γαλουχη-
θεί, δυστυχώς, με το πρότυπο του ατομισμού των 
περασμένων δεκαετιών, όπου καταλυτικό ρόλο 

στη συμπεριφορά τους διαδραματίζει το προσω-
πικό συμφέρον και η διαφύλαξη ή η αύξηση της 
ατομικής τους ιδιοκτησίας. Δηλαδή, με άλλα λό-
για δε μάθαμε ούτε το παρελθόν έτος να βοηθά-
με οργανωμένα και συντονισμένα ως ελληνική 
κοινωνία αδύναμους, κατατρεγμένους και οικο-
νομικά κατεστραμμένους συνανθρώπους μας, 
αλλά και ούτε να αντιστεκόμαστε στην παγίδα του 
κοινωνικού αυτοματισμού, γεγονός που δηλώνει 
ακρισία, έλλειψη ανεκτικότητας και ανωριμότη-
τα σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Κοντά σε όλα τα προηγούμενα, δε μάθαμε α-
κόμα να είμαστε ευγενικοί απέναντι στο συνάν-
θρωπό μας - κυρίως κάτω από καταστάσεις πί-
εσης και άγχους, να λέμε «καλημέρα» σ’ όποιον 
συναντάμε στο δρόμο κι ας μην τον γνωρίζουμε, 
αν ο Covid κολλάει από το κρασάκι του παπά, αν 
τα σελφ τεστ «δείχνουν» κρούσμα και αν εδώ και 
μήνες βρισκόμαστε σε φάση ανοσίας αγέλης και 
αδίκως τρέχουμε στα μικροβιολογικά εργαστή-
ρια και στα φαρμακεία καταβάλλοντας τη «συν-
δρομή» μας στο ιδιωτικό σύστημα υγείας.

Ωστόσο, μάθαμε ή μάλλον ξαναθυμηθήκαμε, 
μια εξ απαλών ονύχων συνήθειά μας, το χειρο-
κρότημα. Και μάλιστα, επί το βλακωδέστερον - 
λόγω της αντίθεσής του με τη δραματική συγκυ-
ρία που βιώνουμε, στα μπαλκόνια. Άρα και το 
2022 στους κάθε λογής ήρωες θα αφιερώνουμε 
ένα τρίλεπτο μπαλκονάτο χειροκρότημα ξεπλη-
ρώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το καλό που μας 
προσέφεραν. Μια αβάδιστη (sic) και, προπαντός, 
ανέξοδη έκφραση ευγνωμοσύνης. 

Επίσης, μάθαμε πολύ καλά ότι με το φασισμό 
δύσκολα ξεμπερδεύεις, αφού κυκλοφορεί ανά-
μεσά μας με το γαλάζιο πουκάμισο στην πολιτι-
κή κονίστρα, το Λακόστ μπλουζάκι στο γραφείο 
και το μπλοκάκι των προστίμων με το εθνόσημο 
στην κωλοτσέπη. Τέλος, «διδαχτήκαμε» πολλά 
για τη σημασία της ανεμελιάς στη ζωή μας από 
τον υπ’ αριθμόν «ένα» Καθαροδευτέρα της πο-
λιτικής ζωής, χωρίς φυσικά αυτός –αν και αντι-
προσωπευτικότερος όλων– να αποτελεί και τον 
πρώτο διδάξαντα αυτού του lifestyle.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι για όλα όσα δε 
μάθαμε από ή για τα γεγονότα του 2021 δεν ευ-
θύνονται μόνο οι άλλοι, των οποίων, φυσικά, το 
συμφέρον ευθυγραμμίζεται με τη δική μας ά-
γνοια, τη ρηχότητα και την επιπολαιότητα. Θα 
πρέπει πρωτίστως εμείς οι ίδιοι να στοχαστού-
με είτε πάνω στους λόγους για τους οποίους δε 
μας δόθηκε η ξεκάθαρη αιτιολόγηση μιας πο-
λιτικής πράξης, είτε πάνω στην αιτία της αδυ-
ναμίας αποκωδικοποίησης από μέρους μας ό-
λων των λανθανόντων μηνυμάτων των τεκται-
νομένων στην ελληνική κοινωνία. Στο τσίρκο 
όπου ζούμε, άλλοι ως θεατές και άλλοι ως θη-
ρία δαμαζόμενα, ας έχουμε τη νέα χρονιά ως 
εγκόλπιο το Εγκώμιο στη Μάθηση του Μπρεχτ 
και ας μάθουμε επιτέλους τι συμβαίνει γύρω 
μας και γιατί αυτό να συμβαίνει και να καθο-
ρίζει και τη δική μας ζωή.

Τί δε μάθαμε το 2021
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Ως Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών 
συμμετείχαμε στο 24ο Τακτικό Συνέδριο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος 

Ακροάματος, του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστι-
κού οργάνου των εργαζομένων στον Πολιτισμό, 
που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2021, και 
αντικρίσαμε με τα ίδια μας τα μάτια τη θλιβερή 
πραγματικότητα της διαδικασίας και μάλιστα σε 
μια τόσο κρίσιμη περίοδο, όχι μόνο για τους καλ-
λιτεχνικούς κλάδους, αλλά για όλη την κοινωνία.

Καταρχάς θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός 
πως μέσα στο διάστημα των σχεδόν δύο ετών της 
πανδημίας έχουν πραγματοποιηθεί δύο (!) μόνο 
συνέδρια – ένα έκτακτο και ένα τακτικό (για να 
αναδειχθεί η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας). Σε 
όλη την περίοδο ο Πολιτισμός δέχτηκε σοβαρά 
πλήγματα από την κυρίαρχη πολιτική. Οι εργαζό-
μενοι συναντήθηκαν με έναν πρωτοφανή τρόπο 
και συχνότητα στο δρόμο του αγώνα, ανέδειξαν 
τα προβλήματα του κλάδου τους, άρχισαν να αντι-
δρούν στα ζητήματα έμφυλης και εργοδοτικής 
βίας, βίωσαν την κρατική καταστολή, συσπειρώ-
θηκαν γύρω από τα σωματεία τους, απαίτησαν 
ξανά Συλλογικές Συμβάσεις. Η ολιγωρία, λοιπόν, 
αυτή είναι ενδεικτική του τρόπου που η διοίκηση 
της Ομοσπονδίας αντιλαμβάνεται τον συνδικαλι-
σμό και το πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Πίσω, 
δηλαδή, από τις κλειστές πόρτες των ΔΣ, μακριά 
από τις Γενικές Συνελεύσεις (στην προκειμένη 
περίπτωση μακριά από τα ανοιχτά Συνέδρια, με 
τη συμμετοχή και τις αποφάσεις όσο το δυνατών 
περισσότερων εργαζομένων).

Το θέμα που μονοπώλησε σχεδόν ολοκλη-
ρωτικά το τελευταίο συνέδριο ήταν η αγωνιώδης 
προσπάθεια της διοικούσας παράταξης (Ενωτι-
κή Κίνηση Θεάματος Ακροάματος/ μια σύμπρα-
ξη συνδικαλιστών που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ 
και τη ΝΔ) να εντάξει την Εταιρεία Ελλήνων Σκη-
νοθετών (ΕΕΣ) στην ΠΟΘΑ.

– Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι η Ε.Ε.Σ. δεν 
έχει χαρακτηριστικά εργατικού σωματείου που 
σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπογράφει συλλογι-
κές συμβάσεις, να προκηρύσσει απεργίες κλπ. 
Είναι μία ένωση σκηνοθετών, παραγωγών και 
εργοδοτών στο χώρο του Θεάτρου του Κινηματο-
γράφου και της Ραδιοτηλεόρασης με διάφορες 
σχέσεις εργασίας. Ούτως ή άλλως, πολλά μέλη 
της εταιρείας καλύπτονται είτε από εργατικά σω-
ματεία είτε από άλλες εργοδοτικές ενώσεις.

Είναι γεγονός πως και στο παρελθόν έχουν 
επιχειρηθεί και άλλες φορές να εισχωρήσουν 
σε εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες άτομα 
που ουδεμία σχέση έχουν, φύσει και θέσει, με 
τα συμφέροντα των εργατών.

Αυτό όμως που ξεπέρασε την φαντασία μας 
είναι η απροκάλυπτη προσπάθεια ένταξης ενός 
ανθρώπου της Ασφάλειας στην ΠΟΘΑ μέσω 
της ΕΕΣ. Συγκεκριμένα, κατόπιν απόφασης της 
πλειοψηφίας του ΔΣ της εταιρείας, παρέχει τις 
υπηρεσίες του ως νομικός σύμβουλος ο Θοδω-
ρής Δραβίλλας, διοικητής της ΕΥΠ από το 2012 
ως το 2015 και πρόεδρος του ΔΣ του “Κέντρου 
Μελετών Ασφαλείας” υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ…

Συνοψίζοντας, η διοικούσα παράταξη της 
ΠΟΘΑ στην τελευταία συνεδρίαση επιχείρησε 
να φέρει το σώμα των συνέδρων προ τετελεσμέ-
νων γεγονότων, δηλώνοντας πως η αποφάση για 
ένταξη ή μη της ΕΕΣ στην Ομοσπονδία έχει ήδη 
παρθεί από το ΔΣ και δεν χρειάζεται να αποφα-
σίσει η συνέλευση.

-Γιατί αυτό το ζήτημα αναδείχθηκε σε κεντρι-
κό θέμα και γιατί η διοίκηση της ΠΟΘΑ επέμενε 
τόσο στην απόφαση του ΔΣ;

-Προφανώς επειδή είχαν προηγηθεί συνεννο-
ήσεις και με τις ψήφους των ατόμων της ΕΕΣ θα 
εξασφάλιζε την πλειοψηφία στα συνδικαλιστικά 
όργανα όπως και έγινε τελικά. Ταυτόχρονα, δεν 
μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός 
ότι βάσει μίας οικονομικής διευθέτησης ήσσο-
νος σημασίας αποκλείστηκαν από το συνέδριο οι 
αντιπρόσωποι του Πανελλήνιου Μουσικού Συλ-
λόγου και χρειάστηκε τεράστια πίεση από με-
ριάς των συνέδρων για να μπορέσουν να συμμε-
τέχουν κανονικά.

Είναι καθαρό ότι τέτοιες πρακτικές πρέπει να 
καταγγέλλονται και να ανατρέπονται από τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους ίδιους 
τους/τις εργαζόμενους-ες όπου εντοπίζονται.

Ως Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών:
3 Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε επιστρο-

φή στις διαδικασίες της άμεσης δημοκρατίας 
του κλάδου, έτσι όπως λειτουργούμε στον δρό-
μο, στις πλατείες και σε κάθε κοινωνικό και ερ-
γατικό αγώνα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για 
σωματεία στα χέρια των εργαζομένων και όχι των 
εργοδοτών, των ασφαλιτών και εκείνων που επι-
χειρούν συστηματικά είτε να αμβλύνουν τις μα-
χητικές διεκδικήσεις των ανθρώπων της τέχνης 
και του πολιτισμού είτε να τις φιμώσουν.

3 Μόνο μέσα από τους συλλογικούς αγώνες 
θα γκρεμίσουμε την “κανονικότητα” που μας 
επιβάλλουν και αυτοί οι αγώνες είναι αλλεργικοί 
στα κλειστά ΔΣ, στο συνδικαλισμό που στρώνει 
κόκκινο χαλί στους εργοδότες, στη λογική συν-
διαχείρισης με την κυρίαρχη πολιτική.

Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών: Κριτικά συμπεράσματα από το συνέδριο της ΠΟΘΑ

3 Σύμφωνα με το ν. Κατρούγκαλου 4387/2016( άρθρο 7 παρ.5) χορηγείται μία εθνική σύνταξη, 
384€, « σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων». Η διάταξη δεν εφαρμόστηκε (προφανώς λόγω 
πολιτικού κόστους) επί 3 χρόνια από την κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ και επί δυόμισυ χρόνια α-
πό την κυβέρνηση της Ν.Δ.
3 Μετά τις κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Εργασίας η Κυβέρνηση Σύριζα αναγκάστη-
κε να πάρει πίσω δυσμενέστατες διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας ( χορήγηση για μια 3ε-
τία, επαναχορήγηση μετά το 67ο έτος της ηλικίας κλπ), αλλά άφησε τη διάταξη για μία εθνική 
σύνταξη χωρίς να την καταργήσει.
3 Μέχρι τώρα ο επιζών σύζυγος λαμβάνει επί μία 3ετία το 70% από τη σύνταξη χηρείας και με-
τά τη συμπλήρωση 3ετίας, αν ο χήρος ή χήρα εργάζεται ή είναι συνταξιούχος, το 50% του 70%, 
δηλ. 35% της σύνταξης χηρείας. Δηλ. σε μία σύνταξη χηρείας 800€, ο χήρος ή η χήρα λαμβά-
νει επί μία 3ετία 800χ70%= 560€ και μετά την 3ετία το 50% του 70%, δηλ. 280€ μικτά.
3 Με την εγκύκλιο Τσακλόγλου οι συντάξεις χηρείας μέχρι 12.5.2016 ( δηλ. προ Κατρούγκα-
λου), θα επανυπολογισθούν με βάση μία εθνική σύνταξη και όποια διαφορά προκύψει « θα 
πρέπει να απεικονιστεί πληροφοριακά ως προσωπική διαφορά και να συνεχίσει να κατα-
βάλλεται στον δικαιούχο». Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά δεν πρόκειται να εξα-
λειφθεί και θα ακολουθεί το συνταξιούχο μέχρι τέλος της ζωής του.
3 Για τις συντάξεις χηρείας μετά την 13.5.2016 (από την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου) 
θα αναπροσαρμοστούν με βάση μία εθνική σύνταξη και, αν εφαρμοστεί η εγκύκλιος Τσα-
κλόγλου, μία σύνταξη των 800 €, αν αφαιρέσουμε την εθνική, 384€, ο χήρος ή η χήρα θα 
λάβει για μια 3ετία 800-384=416χ70%= 291€ και μετά την 3ετία 291χ50%=145,50 μικτά. 
3 Με δήλωσή του ο Υφ. Εργασίας ανακοίνωσε ότι η εγκύκλιος θα ισχύσει μόνο για τους 
νέους συνταξιούχους από 1.1.2022. Πρόκειται για μία απαράδεκτη απόφαση. Μέχρι τώ-
ρα έχουμε συνταξιούχους χηρείας προ Κατρούγκαλου, μετά Κατρούγκαλου, τώρα θα προ-
στεθεί και μια τρίτη κατηγορία, μετά την εγκύκλιο Τσακλόγλου. Πολιτική δηλ. διαχωρι-
σμού των συνταξιούχων.
3 Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί απαιτούν όχι μόνο να πάρει η Κυβέρνηση πίσω την ε-
γκύκλιο Τσακλόγλου, αλλά να καταργήσει ολόκληρο το ν. Κατρούγκαλου. Είχαμε επιση-
μάνει ότι ο ν. Κατρούγκαλου είναι πιο αντισυνταξιοδοτικός νόμος, κομμένος στα μέτρα 
όλων των μελλοντικών κυβερνήσεων που θα θέλουν να εφαρμόζουν πολιτική σε βάρος 
των συνταξιούχων. Νόμος ταφόπλακα για τις συντάξεις. Το ΣΤΕ δεν έκρινε τυχαία, στις 
4.10.2019, συνταγματικό το νόμο αυτόν.
3 Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έκρινε ότι έπρεπε να μειώσει τις συντάξεις χηρείας και 
αξιοποίησε το ν. Κατρούγκαλου της Κυβέρνησης Τσίπρα, ελπίζοντας ότι οι αντιδρά-
σεις από την αντιπολίτευση θα είναι μηδαμινές. 
3 Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει και δεν πρόκειται να αποδεχθούν την πολιτική διαχω-
ρισμού και διαίρεσης των συνταξιούχων. Οι αντιδράσεις θα είναι άμεσες. Και το τί-
μημα για την κυβέρνηση θα είναι βαρύτατο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.ΕΚ)

Η αλήθεια για τις συντάξεις χηρείας: Η νέα σφαγή
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βιβλιοπαρουσίαση-βιβλιοκριτική

Ο Jose Oriol Marrero Martinez με το βι-
βλίο του «Ο Χοσέ Μαρτί και το ελληνικό στοι-
χείο» μας προσφέρει τη δυνατότητα και την 
ευκαιρία να μελετήσουμε τον αντίκτυπο που 
είχαν στον εθνικό ήρωα της Κούβας οι ιδέ-
ες, οι αγώνες, ο πολιτισμός, οι τέχνες, οι 
κλασικοί συγγραφείς, η γλώσσα, οι αθλητι-
κές εκδηλώσεις, –«το ελληνικό στοιχείο»– 
στο σύνολο του, αλλά και οι ελληνικές περι-
οχές που αναφέρονται στο έργο του.

Σκοπός της συγγραφής αυτής είναι να 
αναδειχθεί με συστηματική, ακαδημαϊκή 
έρευνα ο κοινός πολιτιστικός πλούτος με-
ταξύ Ελλάδας και Κούβας, αλλά και να κα-
λυφθούν ανάγκες κοινωνικές λόγω συγγε-
νικών δεσμών και ιστορικών δεσμών αίμα-
τος ανάμεσα στους λαούς των 2 χωρών. 
Πρόκειται για μια “απαίτηση πολιτιστικής 
και πατριωτικής τάξης”, κατά τη ρήση του 
ίδιου του συγγραφέα.

Η πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας 
στην Κούβα έχει αποτελέσει αντικείμενο 
ακαδημαϊκών ερευνών. Μελετήθηκαν ιδι-
αίτερα οι δεσμοί και οι αλληλεπιδράσεις 
ανάμεσα στους αγώνες της ανεξαρτησίας 
και των 2 λαών, η κοινή κουλτούρα αντίστα-
σης, η προώθηση των τεχνών και καλλιέρ-
γειας του πολιτισμού. Ένας θησαυρός άγνω-
στος σε μας εν πολλοίς.

Σ’αυτόν τον θησαυρό μας ξεναγεί με το 
βιβλίο του ο Oriol Marrero Martinez, ο 
οποίος με επιστημονική επάρκεια και με 
εφόδια την ευρυμάθειά του, τη βαθιά γνώ-
ση των Ανθρωπιστικών επιστημών και την 
αγάπη του για την Ελλάδα, επιχειρεί μια 
σφαιρική μελέτη της σχέσης του Χοσέ Μαρ-
τί με το “ελληνικό στοιχείο” με επιστημονι-
κή τεκμηρίωση και ακρίβεια.

Στην εισαγωγή του βιβλίου κάνει ανασκό-
πηση της συγγραφικής κατάστασης της 
έρευνας στο συγκεκριμένο θέμα, εκθέτει 
τις πηγές του, τα μεθοδολογικά του εργα-
λεία, μάλιστα αποκαλύπτει και ένα άγνωστο 
βιβλιογραφικό υλικό, το σκοπό και τους 
στόχους της συγγραφής αυτής, σημασιοδο-
τεί- αποσαφηνίζει τον όρο “ελληνικό στοι-
χείο”. Ο όρος αποδίδει την ενασχόληση του 
Χοσέ Μαρτί με τα χαρακτηριστικά του ελλη-
νικού πολιτισμού, τις ιδιαιτερότητές του, τη 
γλώσσα, τους αγώνες του, την ιστορία του, 
τα ήθη, έθιμα, με καθογητικό νήμα τη γεω-
γραφική παράμετρο. Η ακαδημαϊκή του 
μόρφωση, η διαλεκτική του σκέψη, επέβα-
λε τη διεπιστημονική προσέγγιση των θε-
μάτων της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, του 
πολιτισμού.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αποτελού-
μενο από 10 κεφ. κατανοούμε πώς γεννή-
θηκε, δυνάμωσε και εκφράστηκε η αγάπη 
του Μαρτί για το ελληνικό στοιχείο σ’όλο το 
εύρος του ποικιλόμορφου έργου του: δημο-
σιογραφικό, λογοτεχνικό, ποιητικό και με-
ταφραστικό. Ένα κεφάλαιο είναι αφιερω-
μένο στις απόψεις του για τη θέση της δι-
δασκαλίας των Ελλήνων στην Ανώτατη Εκ-
παίδευση (πρώτο δείγμα της βαθιάς επί-
δρασης που δέχτηκε από τον ελληνικής Πο-
λιτισμό αποτελεί το νεανικό του δράμα, 
Αbdala σε ηλικία 17 ετών).

Ο νεαρός Μαρτί επιμελής μαθητής από 
μικρή ηλικία εξοικειώθηκε με τον κλασικό 
κόσμο μέσα σε αντίξοες συνθήκες, καθώς 
φλογερός υπέρμαχος της ανεξαρτησίας της 
χώρας του φυλακίστηκε σε ηλικία 17 ετών 
και γνώρισε τη βαρβαρότητα των καταναγκα-
στικών έργων και της εξορίας. Εξόριστος στη 
Ισπανία ολοκλήρωσε τη φοίτηση του στο λύ-
κειο και τις σπουδές του στη Νομική και στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Σαραγόσα, όπου ολοκληρώθηκε η κατανόη-
ση του ελληνικού πολιτισμού, των κλασικών, 
της λογοτεχνίας, της γλώσσας. Οι πολιτικές 
συνθήκες της πατρίδας του σε συνδυασμό 
με την κλασική παιδεία που απέκτησε τον 
κατέστησαν υμνητή του ανθρωπιστικού απε-
λευθερωτικού πολιτισμού.

Ο Χοσέ Μαρτί, μας πληροφορεί το βιβλίο, 
έγραψε για το “ελληνικό στοιχείο” αδιαλεί-
πτως από το 1869 μέχρι και το 1895. Η 
έρευνα του Oriol Martinez εντόπισε 300 δη-
μοσιεύματα που περιέχουν ελληνικά μοτί-
βα σε πάνω από 20 εφημερίδες επτά χω-
ρών. Σ’ αυτά παρατίθενται 951 φορές 257 
ελληνικά πρόσωπα ιστορικά και μυθολογι-
κά και αναφέρονται επίσης 551 φορές 75 
γεωγραφικές περιοχές. Αναφορές στο ελ-
ληνικό στοιχείο εμφανίζονται στα διηγήμα-
τα του, σε ποιήματα, σημειώσεις και μετα-
φράσεις. Επιδίωξη του συγγραφέα είναι όλα 
αυτά τα συστηματοποιημένα στοιχεία να με-
τατραπούν σε ποιοτική πληροφορία, σε 
γνώση, ώστε να μην αποτελούν ένα άθροι-
σμα αναφορών. Να κατανοηθεί εν τέλει η 
αγάπη του Μαρτί για την Ελλάδα και φυσι-
κά να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσου-
με και εμείς. Μέσα από τις σελίδες του βι-
βλίου πληροφορούμαστε τη συστηματική 
αναγνωστική, μεταφραστική ή με την μορ-
φή σχολίων ενασχόληση του Μαρτί με τους 
πιο σημαντικούς εκπροσώπους της Αρχαί-
ας Γραμματείας.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
την ενδελεχή έρευνα του συγγραφέα είναι: 

1. Το ελληνικό στοιχείο αποτελεί πηγή 
εννοιών, συσχετισμών και παραλληλισμών, 
προκειμένου να περιγράψει χαρακτηριστι-
κά ανθρώπων και καταστάσεων, να αποτυ-
πώσει εικόνες.

2. Ο θαυμασμός του Μαρτί για το ελληνι-
κό στοιχείο εδράζεται σε μια ειλικρινή κρι-
τική προσέγγισή του μακριά από εξωραϊ-
σμούς και εξιδανικεύσεις. Αυτό εξάλλου 
αντιβαίνει και στην πνευματική του συγκρό-
τηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το σχόλιό του για τη συνύπαρξη στην ελληνι-
κή αρχαιότητα των υψηλών καλλιτεχνικών 
επιτευγμάτων με το καθεστώς της δουλείας.

3. Ο Μαρτί μελετά την αρχαιοελληνική 
κληρονομιά με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον για τον προοδευτικό μετασχηματι-
σμό της κοινωνίας. Στο πνεύμα αυτό αντλεί 
σημαντικά διδάγματα από τον Πελοποννη-
σιακό Πόλεμο για τους αγώνες της Κούβας 
στην προετοιμασία του Δευτέρου Πολέμου 
για την ανεξαρτησία της και υπερθεματίζει 
την ανάγκη να επιτευχθεί ενότητα ανάμεσα 

βιβλιο
κριτική

Ο Χοσέ Μαρτί και  
το ελληνικό στοιχείο

Jose Oriol Marrero Martinez*

γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη
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Α υτό που το Υπουργείο Παιδείας ονομάζει “εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση” είναι να ενισχύσει τα ταξικά προνόμια και να 
κάνει την εκπαίδευση μονοπώλιο των ανωτέρων τάξεων μέ-

σα από την ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων των αφιερωμέ-
νων στην εκμετάλλευση της εκπαίδευσης.1

Τα παραπάνω λόγια, που μοιάζουν επίκαιρα αφού περιγράφουν, με πυκνό 
και εύστοχο τρόπο, τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που προωθεί, στην πα-
ρούσα συγκυρία, στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζοντας τις κα-
τευθύνσεις διαφόρων κέντρων και παραγόντων του νεοφιλελευθερισμού 
(ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, έκθεση Πισαρίδη, κ.α.) ειπώθηκαν μόλις το 1972 από τον αργε-
ντινό δάσκαλο και συνδικαλιστή Φρανσίσκο Ισάουρο Αρανσίμπια, που δολο-
φονήθηκε τις πρώτες ώρες της 24ης Μαρτίου 1976, ημέρας κατά την οποία 
εκδηλώθηκε το αμερικανοκίνητο στρατιωτικό πραξικόπημα του Βιντέλα στην 
Αργεντινή, από μέλη μιας ακροδεξιάς, παραστρατιωτικής οργάνωσης. 

Τη ζωή και τη δράση του ιδεολόγου και αγωνιστή αργεντινού δασκάλου 
Ισάουρο Αρανσίμπια, που υπήρξε ηγετικό στέλεχος του Σωματείου Επαρ-
χιακών Εκπαιδευτικών του Τουκουμάν (ATEP), παρουσιάζει ο αργεντινός, 
λιθουανοεβραϊκής καταγωγής Eduardo Rosenzvaig στο βιβλίο του «Η κά-
μπια πάνω στον μαυροπίνακα. Ισάουρο Αρανσίμπια, Δάσκαλος» που κυκλο-
φόρησε τον Νοέμβρη του 2019 από τις εκδόσεις Πανοπτικόν, σε μετάφρα-
ση του Βασίλη Αλεξίου.

Το συγκεκριμένο βιβλίο αξίζει να διαβαστεί πλατιά από τον εκπαιδευτικό 
κόσμο και όχι μόνο. Ο Ισάουρο Αρανσίμπια υπήρξε ένας φωτισμένος και ανι-
διοτελής δάσκαλος που αγωνίστηκε με αυταπάρνηση για τη μόρφωση και την 
επιβίωση του λαού του, αλλά και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
συναδέλφων του. Η δράση του για την ισχυροποίηση του σωματείου των δα-
σκάλων της επαρχίας Τουκουμάν, μέσα σε αντίξοες ιστορικά συνθήκες, και η 
σθεναρή αντίστασή του στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές διάλυσης της δημό-
σιας εκπαίδευσης ενόχλησαν την καθεστηκυία τάξη της Αργεντινής, που με-
θόδευσε, μέσω της ακροδεξιάς παρακρατικής οργάνωσης «τρία Α», τη δολο-
φονία του. Η ανάγνωση του βιβλίου, μας φέρνει στο μυαλό, μέρες που είναι, 
τη δολοφονία του δικού μας δασκάλου, του Νίκου Τεμπονέρα, υπενθυμίζο-
ντάς μας πως ο αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου είναι ασί-
γαστος, πως ο αγώνας για μόρφωση είναι ο ίδιος ο αγώνας και για το ψωμί.

Το ενδιαφέρον του βιβλίου δεν εξαντλείται στο επίπεδο του περιεχομέ-

1. Eduardo Rosenzvaig, Η κάμπια πάνω στον μαυροπίνακα. Ισάουρο Αρανσίμπια, 
Δάσκαλος, μτφρ. Βασίλης Αλεξίου, εκδ. Πανοπτικόν, Θεσσαλονίκη 2019, σσ. 116-117

στον λαό, ώστε να καταστεί δυνατό το όραμα μιας ελεύ-
θερης πατρίδας. Προβάλλει ως παράδειγμα αγώνα ενά-
ντια στους τυράννους της Κούβας, τον Έλληνα πατριώ-
τη στο Μεσολόγγι και την ηρωική αντίσταση του Λεωνί-
δα στις Θερμοπύλες. Η αγάπη του επομένως για το ελ-
ληνικό στοιχείο διακρίνεται για τον δημιουργικό χαρα-
κτήρα και όχι τη μουσειακή- φορμαλιστική μεταφορά 
του στην πραγματικότητα της Κούβας.

4. Ο Χοσέ Μαρτί υπήρξε επαναστάτης και οικουμενι-
κός διανοούμενος που αναγνώριζε και τιμούσε τον κάθε 
πολιτισμό. Θυσιάστηκε για την ανεξαρτησία της πατρί-
δας του, αγωνίστηκε για τους λαούς της Λατινικής Αμε-
ρικής, μακριά από εθνικισμούς και υπεροψίες, υποστη-
ρικτής της πολιτισμικής αδελφοποίησης. «Είναι ένας 
ναός όπου κατοικεί η ψυχή της Κούβας,» ο επαναστάτης 
διανοούμενος που συγκέρασε με τη ζωή του και το έργο 
του το επαναστατικό επείγον με το καλλιτεχνικό επείγον.

5. Αξιοσημείωτη είναι και η παρέμβασή του στη συζή-
τηση για τη μεταρρύθμιση στο πρόγραμμα των αμερικανι-
κών πανεπιστημίων και ειδικότερα στη διατήρηση ή μη 
της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, όπου τοποθετή-
θηκε υπέρ της αναγκαιότητας της διδασκαλίας τους, 
ενταγμένης βέβαια στο πνεύμα του εκπαιδευτικού ορά-
ματός του, που συμπυκνώνεται στη διατύπωση: «το εκ-
παιδευτικό σύστημα από τη μία πλευρά πρέπει να προε-
τοιμάζει τον άνθρωπο να παρασκευάζει το ψωμί με το 
οποίο πρέπει να ζήσει και από την άλλη, να του επιτρέπει 
να βλέπει ολάκερο τον ήλιο, να ξεδιπλώνονται στην πλά-
τη του όλα τα φτερά» και αυτό θα συμβεί αν μεταξύ των 
άλλων διδαχθεί τον Όμηρο, τον Αισχύλο, τον Σαίξπηρ.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου που τιτλοφορείται «Η 
γεωγραφική παράμετρος στο έργο του Χοσέ Μαρτί» αφι-
ερώνεται ένα κεφάλαιο εξ ολοκλήρου στην Έλλαδα, 
όπου αναπτύσσεται διεξοδικά όλο το εύρος των αναφο-
ρών του Χοσέ Μαρτί σ’όλα τα πεδία του ελληνικού στοι-
χείου: ιστορία, γεωγραφία, τέχνη, πολιτική, ήθη και τρό-
πους ζωής των Ελλήνων. Ακολουθεί το κεφάλαιο «Πό-
λεις, περιοχές και τοποθεσίες της Ελλάδας στο έργο 
του Χοσέ Μαρτί», στο οποίο παρατίθενται συγκεκριμέ-
νες αναφορές που πράγματι παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, καθώς μας εκπλήσσει το βάθος γνώσεων 
του Μαρτί για το γεωγραφικό, ιστορικό πλαίσιο της κάθε 
περιοχής, χωρίς να τις έχει επισκεφθεί. Ο συγγραφέας 
μάλιστα προτάσσει τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και ιστο-
ρικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου για να διευκολυνθεί η 
κατανόηση της ενασχόλησης του Μαρτί με το θέμα, γε-
γονός που επιβεβαιώνει και τη δική του γνώση και αγά-
πη για τον τόπο μας.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις Θερμοπύλες 
λόγω του τεράστιου ειδικού βάρους της μάχης στην κο-
σμοθεώρηση του Μαρτί.

Τη μελέτη συμπληρώνει παράρτημα με εικόνες, που 
αποτελούν τη φωτογραφική αποτύπωση των τοποθεσι-
ών της Ελλάδας που αναφέρονται από τον Χοσέ Μαρτί, 
από τον φακό του συγγραφέα.        

 * Ο Jose Oriol Marrero Martinez είναι Γενικός 
Πρόξενος της Δημοκρατίας της Κούβας στην Ελλάδα

Η κάμπια πάνω 
στον μαυροπίνακα 
Ισάουρο 
Αρανσίμπια, 
Δάσκαλος 

Eduardo Rosenzvaig

μτφρ. Βασίλης Αλεξίου 
εκδ. Πανοπτικόν
Θεσσαλονίκη 2019

γράφει o Θανάσης Πουτόκας
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βιβλιοπαρουσίαση-βιβλιοκριτική

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο-μελέτη της Εφης Παυλίδου (πτυχιούχος του 
Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, εκπαιδευτικός στην Β’Θιας Εκπαίδευ-

ση) με τίτλο «Εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων πληθυσμών 
στην Ελλάδα την περίοδο 1912-1940» (εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ)

Πρόκειται για μία σημαντική και χρήσιμη μελέτη τόσο για την περίοδο αυτή (1912-
1940) της νεώτερης ιστορίας, όσο και ιδιαίτερα για την ακολουθουμένη εκπαιδευτική 
πολιτική με στόχο την εθνογλωσσική (και όχι μόνο, θα λέγαμε) ενσωμάτωση των ξενό-
φωνων πληθυσμών στην Ελλάδα . 

Το βιβλίο αυτό, όπως άλλωστε υποδηλώνεται και στον τίτλο του, είναι μία συγκριτική 
μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφάρμοσε το ελληνικό κράτος την περίοδο του 
Μεσοπολέμου, απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς των Νέων Χωρών και συγκε-
κριμένα στους Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, στους σλαβόφωνους της Δυτικής 
Μακεδονίας, στους ρουμανίζοντες Κουτσόβλαχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας και 
στους Τσάμηδες της Θεσπρωτίας, προκειμένου βεβαίως να τους ενσωματώσει ή να τους 
αφομοιώσει στον εθνικό κορμό. Επιδιώκεται η ανάδειξη της 
στενής σχέσης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην 
ιδεολογία του ελληνικού εθνικισμού, κατά την επιδίωξη του 
τελευταίου να επιτύχει την πολυπόθητη εθνική ομοιογένεια.

Για το ζήτημα των μειονοτήτων γενικά έχουν εκδοθεί 
διάφορα, σημαντικά και αξιόλογα έργα. Ωστόσο, το θέμα 
της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους α-
πέναντι στις μειονοτικές ομάδες από το 1912 μέχρι το τέ-
λος του Μεσοπολέμου αποτελούσε είτε μία σύντομη ανα-
φορά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης για το μειονο-
τικό ζήτημα, είτε μία λεπτομερή μεν μελέτη, αλλά μίας 
μόνο μειονότητας ή μίας σύντομης χρονικής περιόδου. 
Απουσίαζε δηλαδή μία συνολική εργασία για την εκπαι-
δευτική πολιτική του ελληνικού κράτους απέναντι στις 
τέσσερις μειονότητες των Νέων Χωρών για μία μεγάλη 
χρονική περίοδο, όπως αυτή από το 1912 έως το 1940. 
Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει –με επιτυχία– το συ-
γκεκριμένο βιβλίο.

Να υπογραμμίσουμε ακόμη ότι ο τρόπος αντιμετώπισης 
του «Άλλου» από την κυρίαρχη εθνική ομάδα αποτελεί επί-
καιρο ζήτημα, δεδομένου του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα που παίρνει η σύγχρονη κοι-
νωνία, με την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Επίσης, ορισμένες 
εθνοπολιτισμικές ομάδες που απαντώνται σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι κατάλοι-
πα ιστορικών εξελίξεων που συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία εθνογένεσης στον χώ-
ρο των Βαλκανίων. Επομένως, το συγκεκριμένο βιβλίο συμβάλλει στην κατανόηση του 
τρόπου που αντιμετωπίστηκε «ο εκάστοτε Άλλος» από τους ταγούς του ελληνικού εθνι-
κισμού, γεγονός άμεσα συνυφασμένο και με τη διαμόρφωση και παγίωση των βασικών 
στοιχείων της ελληνικής εθνικής ταυτότητας. Και βεβαίως αναδεικνύει την βαρύνουσα 
αποστολή που καλείται να επιτελέσει ο εκπαιδευτικός μηχανισμός στην διάδοση ή/ και 
επιβολή αυτής της εθνικής ταυτότητας.

Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη, εκτός από την πλούσια βιβλιογραφία, 
βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχειακό υλικό, που παρουσιάζεται σε μεγάλο 
βαθμό για πρώτη φορά, ειλημμένο από ποικίλες πηγές. Ενδεικτικά αναφέρουμε: πε-
ριοδικό και ημερήσιο τύπο της περιόδου 1912-1940, νομοθεσία, Γενικά αρχεία του Κρά-
τους, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας, και μάλιστα ένα σημαντικό μέ-
ρος αυτού του υλικού ήταν και αταξινόμητο την εποχή που διεξαγόταν η έρευνα.

Το βιβλίο βεβαίως απευθύνεται στους ειδικούς επιστήμονες, αφορά όμως και τους δα-
σκάλους, γιατί μεταξύ άλλων θεμάτων μπορούν να δουν και τον ρόλο που επεφύλασσε το 
ελληνικό κράτος στους εκπαιδευτικούς ως «αποστόλους της εθνικής ιδέας» στις ξενόφω-
νες περιοχές, ως αρμόδιους για τον εξελληνισμό όχι μόνο των παιδιών αλλά και ευρύτερα 
των κατοίκων αυτών των περιοχών. Γενικότερα απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν μία ευρύ-
τητα ενδιαφερόντων χωρίς απαραίτητα να έχουν εξειδικευμένες ιστορικές γνώσεις.

νου, δηλαδή στην ανάδειξη της περίπτωσης 
του δασκάλου Αρανσίμπια και της ευρύτερης 
τοιχογραφίας των πολιτικών παθών της Αργε-
ντινής και γενικότερα της Λατινικής Αμερικής, 
αλλά εντοπίζεται και στο επίπεδο της αφηγη-
ματικής τεχνικής. Ο συγγραφέας πλέκει με 
περίτεχνο τρόπο την ιστορία του Ισάουρο Α-
ρανσίμπια, φωτίζοντας το παρελθόν του μέσα 
από αναδρομικές αφηγήσεις και αξιοποιώ-
ντας ποικίλα κειμενικά είδη, όπως το πρακτι-
κό της αστυνομίας, την προκήρυξη, τον πολι-
τικό λόγο, τον δημοσιογραφικό λόγο, το λαϊκό 
αργεντίνικο τραγούδι, κ.α.. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από την εναλ-
λαγή κεφαλαίων που αφηγούνται τις δυόμισι 
τελευταίες ώρες του Ισάουρο Αρανσίμπια, κα-
τά τις οποίες ο δάσκαλος μεταφέρει με το 
φορτηγάκι του τις δασκάλες του σωματείου, 
με τις οποίες είχε δειπνήσει προηγουμένως, 
στα σπίτια τους, και κεφαλαίων στα οποία, αρ-
κετά χρόνια μετά, το 1991, ένας συγγραφέας 
προσπαθεί, με τη βοήθεια μιας ομήγυρης σε 
ένα καφέ-μπαρ, μεταμεσονύχτιες ώρες, να δι-
αλευκάνει το μυστήριο της επιστροφής του Α-
ρανσίμπια, το μοιραίο βράδυ, στην έδρα του 
συνδικάτου όπου διέμενε, παρ’ όλο που γνώ-
ριζε πως επρόκειτο να εκδηλωθεί πραξικόπη-
μα και μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας ενα-
ντίον του. Στο τέλος της διαδρομής του ο Α-
ρανσίμπια επέστρεψε στην κάμαρά του στην 
έδρα του συνδικάτου, παρ’ όλο που περίμενε 
την επίθεση των παραστρατιωτικών, για λό-
γους καθήκοντος, γιατί θυμήθηκε πως είχε να 
ολοκληρώσει μια ένσταση για ένα διαγωνισμό 
εκπαιδευτικών που έπρεπε να παραδοθεί την 
επόμενη μέρα στο Συμβούλιο.

Η κάμπια πάνω στον μαυροπίνακα είναι ο 
δάσκαλος Φρανσίσκο Ισάουρο Αρανσίμπια και 
η μεταξένια κλωστή με την οποία η κάμπια υ-
φαίνει το κουκούλι της είναι η πολύπλευρη 
δράση και το έργο που άφησε πίσω του ο αγω-
νιστής δάσκαλος, ένα φωτεινό μονοπάτι αξιο-
πρέπειας.

Ο μεταφραστής, και καλός δάσκαλος, Βασί-
λης Αλεξίου2, εκτός από τον πρόλογό του, 
φρόντισε να συνοδεύσει το κείμενο με πλού-
σιες επεξηγηματικές σημειώσεις που κατατο-
πίζουν επαρκώς τον αναγνώστη καθιστώντας 
εύληπτη την αφήγηση του Rosenzvaig. Η έκ-
δοση συμπληρώνεται με δύο κείμενα του ίδιου 
του συγγραφέα, ως παράρτημα, εκ των οποί-
ων το πρώτο πρωτοδημοσιεύτηκε στα Αντιτε-
τράδια και το δεύτερο στο περιοδικό Ουτοπία. 

2. Ο Βασίλης Αλεξίου είναι αναπληρωτής καθηγη-
τής στο Παδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του ΑΠΘ, όπου διδάσκει από το 2003 Θεωρία 
της Λογοτεχνίας. Στο παρελθόν εργάστηκε και ως 
εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

γράφει η Ευγενία Καβαλλάρη

Εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων 
πληθυσμών στην Ελλάδα την περίοδο 1912-1940

ΕΦΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙ-
ΣΗ: Έτσι ξεκινά το παρα-

μύθι και βέβαια τελειώνει 
με το «ζήσανε αυτοί καλά 

κι εμείς πολύ χειρότερα».
Το διογκωμένο αφήγημα 

της κλιματικής αλλαγής από 
αυτούς που βρωμίζουν τον 

πλανήτη, αποτελεί το άλλοθι της 
πράσινης μπίζνας, της ενεργεια-

κής καταδυνάστευσης, του απόλυ-
του ελέγχου των υδάτινων πόρων και 

των νέων παρεπόμενων πολέμων.
Ο πρόσφατος σχεδόν διπλασιασμός της τιμής του ρεύματος στα 

253,33 ευρώ/MW, δεν έχει πιάσει ακόμη ταβάνι, καθώς υπολογί-
ζεται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ και βάλε, ανεβάζοντας 
τραγικά το διατροφικό κόστος και τη μετακίνηση.

H υπερεκμετάλλευση των γήινων αποθεμάτων για την ενέργεια 
–πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας– δεν είναι μέρος του πα-
ραμυθιού αλλά του αδηφάγου, για κέρδη και γεωπολιτική κυριαρ-
χία, ιμπεριαλισμού, που νοιάζεται τάχα για τη «μάνα Γη» και καθι-
έρωσε μέχρι χρηματιστήριο ρύπων. 

Όπως μέρος της πραγματικότητας επίσης είναι πως οι ενεργο-
βόροι τσάτσοι του πλανήτη, κυρίως ΗΠΑ και Κίνα, κρατούν σε εφε-
δρεία τα δικά τους ενεργειακά αποθέματα και υπεραντλούν τα υ-
πεδάφη των υποτελών τους, με συμβάσεις ντροπής, πολιτικές ε-
κτροπές και φονικούς πολέμους. 

Ο βαθμός υποτέλειας μιας χώρας 
αποτυπώνεται στην ενεργειακή της πολιτική 

Η Ελλάδα, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του ’40, είχε ήδη υπογρά-
ψει την υποτέλειά της στις ΗΠΑ για τα επόμενα 70 χρόνια, με τη Σύμ-
βαση Cooper. Με δυο υπογραφές, των Μεταξά και Γεώργιου Β’, η χώ-
ρα που έδωσε αμέσως μετά 1 εκατ, νεκρούς στα πεδία των μαχών, την 
Κατοχική πείνα, τα Σκοπευτήρια και τα ολοκαυτώματα, είχε ήδη πα-
ραδώσει γη και ύδωρ. Με τη Σύμβαση Cooper που υπεγράφη το 1940 
και έληξε το 2010, όλος ο υδάτινος, ο υπόγειος και υποθαλάσσιος 
πλούτος της (τα λεγόμενα «στρατηγικά ορυκτά», σίδηρος, χρώμιο, νι-
κέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρέλαιο, αέριο κλπ), τέθηκαν 
υπό την αιγίδα Αμερικάνικου consortium εταιρειών!

Η αποκάλυψη της Σύμβασης από το Δημήτρη Μπάτση, κατέλη-
ξε με την εκτέλεσή του, ως ανθέλληνα, μαζί με το Μπελογιάννη. 

Έκτοτε, το πολιτικό προσωπικό του προτεκτοράτου αποσιώπησε 
εντελώς τη Σύμβαση Cooper, κρατώντας τον ελληνικό λαό σε πλή-
ρη άγνοια, με ερωτηματικό για τον αν ο ίδιος ήθελε να μάθει. Και 
όταν το 2010, η σύμβαση έληξε, εφευρέθηκε η χρεοκοπία και η θα-
νατηφόρα ένταξη στο ΔΝΤ, με όλα τα παρεπόμενα, ξεπούλημα του 
δημόσιου πλούτου και 6000 αυτοκτονίες. Ήταν το remake της Συμ-
βασης Cooper, χωρίς καν καταληκτική ημερομηνία.

Μέσα σ’ αυτό το όργιο ξεπουλήματος, η ΔΕΗ δόθηκε για κατα-
σπάραξη από τα όρνια της «ελεύθερης αγοράς». Σήμερα λειτουρ-
γούν και λυμαίνονται το δίκτυο της ΔΕΗ, 38 «πάροχοι», ενδιάμεσοι 
μεσάζοντες, μεταπράτες, κι εκεί που υπήρχε απόλυτη αυτάρκεια 
στην παραγωγή ρεύματος, φτάσαμε ν’ αγοράζουμε ρεύμα από τις 
λιγνιτοπαραγωγικές και πυρηνικές μονάδες της Βουλγαρίας. 

Μια νέα, σκοτεινή ενότητα του remake άρχισε να γράφεται από τον 
ελέω θεού και κληρονομικώ δικάιω, εκλεγόμενο μονάρχη. Η από-
λυτη διάλυση της ΔΕΗ, με 3500 λιγότερους υπαλλήλους, η εγκατά-
λειψη των λιγνιτοπαραγωγικών μονάδων και βέβαια το ξεπούλημα. 
Με βάση το τελευταίο πλιάτσικο, το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ, 
κατρακύλησε απ’ το 51% των προηγούμενων πλιατσικολόγων, στο 
34%. Το 49% περιέρχεται στην εταιρία Macquarie Infrastructure 
and Real Assets Group (MIRA), και το 17% παραμένει σε ιδιώτες-
μετόχους. MIRA και ιδιώτες, αποκτούν πλήρη έλεγχο των υδροηλε-
κτρικών μονάδων, των εργοστασίων, των κοιτασμάτων και κάθε άλ-
λης υποδομής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η χώρα διαθέτει απόθεμα λιγνίτη και κατά συνέπεια θα διέθετε και 
ενεργειακή αυτάρκεια, για τα επόμενα 40 χρόνια, μόνο από τα ενεργά 
ορυχεία σε Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία. Τα μη ενεργά ορυχεία, σε 
Ελασσόνα και Δράμα, διαθέτουν υπερδιπλάσιες ποσότητες. 

Η απόλυτη ενεργειακή εξάρτηση  
υπογραμμίζει την απόλυτη υποτέλεια

Μια χώρα, χωρίς δικά της αεροδρόμια, με πουλημένους τους 
δρόμους και τα λιμάνια, τις βουνοκορφές και τους υδάτινος πό-
ρους, με τριπλάσιο κόστος ζωής από την Κύπρο και υποπενταπλά-
σιους μισθούς, τώρα βυθίζεται και στο σκοτάδι. Δεν είναι πια χώ-
ρα. Είναι ένας κατασπαραγμένος χώρος...

Μαζί με το νερό, να θυμηθούμε να πάρουμε και καμιά γκαζόλα-
μπα. Το μέλλον, εκτός από ξηρασία, θα έχει και βαθύ σκοτάδι. 

Νίνα ΓεωργιάδουΕπιμέλεια - κείμενα

Ήταν αστείος έτσι όπως ανέβαινε τη σκά-
λα, κατεβαίνοντάς την, προς την έξοδο. 

Μπορεί πάλι και να μην ήταν καθόλου αστείο 
και να ήταν μόνο θλιβερό, να βλέπεις ένα γέρο 
χρόνο να κουτσαπηδάει ανάποδα στις σκάλες. 

Και να πεις πως ήταν πραγματικά γέρος; Ενός 
χρονού βλαστάρι και να στέκονται κάτι γριές 
στην έξοδο και να του γνέφουν, «ξουτ-ξουτ, 
μπρε», λες κι αυτός ευθυνόταν για τα πάθη τους.

«Έτσι είναι οι άνθρωποι» σκέφτηκε, «ρί-
χνουν σ’ εμένα το κρίμα, αντί να τα βάλουν μ’ 
αυτούς που έφεραν τον κόσμο ανάποδα». 

Έλαχε εκείνο τον ανάποδο χρόνο, όλα να 
πηγαίνουν ανάποδα. Τα πουλιά γκάριζαν αντί 
να κελαηδούν, οι κότες γεννούσαν τζούφια 
αυγά, οι πεταλούδες έκαναν ανάποδα τον κύ-
κλο της μικρής τους ζωής κι εκεί που πετού-
σαν στον αέρα γινόντουσαν κάμπιες, οι άν-

θρωποι έπεσαν σε χειμέρια νάρκη, τα παιδιά, 
αντί να παίζουν στις αλάνες, είχαν γίνει τυ-
φλοπόντικες, οι δείκτες των ρολογιών έτρε-
χαν σαν τρελοί προ τα πίσω και τα φίδια έμει-
ναν ξύπνια όλο το χειμώνα.

Μερικά πράγματα, βέβαια, είχαν μείνει τα 
ίδια, αλλά ήταν εκείνα, που έτσι κι αλλιώς ή-
ταν ανάποδα κι όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Οι άστεγοι συνέχισαν να είναι αόρατοι, αλλά 
καθώς οι πεζοί περπατούσαν ανάποδα και 
δεν έβλεπαν την τύφλα τους, έπεφταν πάνω 
στα χαρτόκουτα και τα πεζοδρόμια έμοιαζαν 
με πίστες τσίρκου, μόνο που κανένας δε γε-
λούσε μ’εκείνα τα ακροβατικά. Τα γυφτάκια 
εξακολουθούσαν να πλένουν τζάμια αυτοκι-
νήτων στις διασταυρώσεις, μα καθώς τα αυ-
τοκίνητα κινούνταν με την όπισθεν, χανό-
ντουσαν μέσα στη γκρίζα ομίχλη των εξατμί-
σεων. Τα υπόγεια συνέχισαν να είναι κάτω α-

πό τη γη, οι μαθητές συνέχισαν να χασμου-
ριούνται στο μάθημα, οι προστάτες του πολί-
τη έδερναν αλύπητα και οι τηλεπαρουσια-
στές εξακολουθούσαν να αφοδεύουν μέσα 
απ’ τις οθόνες.

Αυτά, τα από πάντα ανάποδα που έμειναν 
ανάποδα, έδιναν ας πούμε, μια αίσθηση κα-
νονικότητας στον ανάποδο χρόνο, κι έτσι κα-
νένας πια σχεδόν δεν αντιλαμβανόταν πως οι 
δείκτες των ρολογιών έτρεχαν προς τα πίσω.

Όταν ο ανάποδος χρόνος βγήκε πισωπατώ-
ντας απ΄ την έξοδο κι έδωσε τη σκυτάλη στον 
καινούργιο, του ψιθύρισε εμπιστευτικά: «Α-
ναποδογύρισε όσα ανάποδα έμειναν ανάπο-
δα και φρόντισε τα λίγα όμορφα που δεν ανα-
ποδογύρισαν. Η κανέλα συνεχίζει να μοσχο-
βολά κανέλα, ο έρωτας ακόμη μυρίζει μαντα-
ρίνι κι είδα ένα παιδί, που δεν έγινε τυφλο-
πόντικας, με γδαρμένα γόνατα στο πάρκο».
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πάμε θέατρο

Θέατρο Δρόμος 
Η θεατρική ομάδα «Μήδεια» παρουσιάζει στο θέα-

τρο «Δρόμος» το έργο των Φράνκα Ράμε και Ντάριο Φο 
“Όλο σπίτι, κρεββάτι κι Εκκλησία”. Μέσα από τα τέσσε-
ρα κείμενα του έργου «Μήδεια», «Μια γυναίκα μόνη», 
«Μονόλογος της πουτάνας στο φρενοκομείο» και «Εγώ, 
η Ουλρίκε Μάινχοφ», βλέπουμε να εκτυλίσσονται ιστο-
ρίες γυναικών στο μακρινό μέλλον. Πρόκειται για μια κα-
ταγγελτική παράσταση για την σεξουαλική και όχι μόνο 
κακοποίηση της γυναίκας και τη θέση της στην κοινωνία. 
Το κοινό σοκάρεται, γελά και βρίσκεται αντιμέτωπο με 
διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και καταστάσεις.

Η πρώτη ιστορία που βλέπουμε να ξετυλίγεται μπρο-
στά στα μάτια μας, είναι εκείνη της Μήδειας. Στη σκη-
νή ερμηνεύουν και οι τρεις πρωταγωνίστριες με δυναμι-
κές παρουσίες και μας μεταφέρουν στη δραματική πραγ-
ματικότητα της Μήδειας, μας παρασύρουν και μας συ-
γκινούν, με την τολμηρή και ευρηματική ερμηνεία της 
πράξης της παιδοκτονίας. Η Στυλιανή Κλείδωνα υπο-
δύεται τη Μήδεια και ξεχωρίζει με την επιβλητική της 
παρουσία.

Στη συνέχεια, στον μονόλογο «Μια γυναίκα μόνη», συ-
ναντάμε μια νοικοκυρά, μια γυναίκα κλεισμένη στο σπί-
τι, η οποία αφηγείται με κωμικό τρόπο τη ζωή της σε μια 
γειτόνισσα. Η Ελένη Φαλατάκη με την εξαιρετική της ερ-
μηνεία και την εκφραστικότητά της, μέσα από μια γερή 
δόση χιούμορ, μας δίνει την εικόνα της καταπιεσμένης 
γυναίκας, που κακοποιείται καθημερινά και αντιμετωπί-
ζεται ως σεξουαλικό αντικείμενο. Όπως αναφέρει και η 
Ράμε «Η παράσταση βλέπει τα πάντα μέσα από ένα κω-
μικό γκροτέσκο πρίσμα: κυρίως επειδή εμείς οι γυναί-
κες εδώ και 2.000 χρόνια κλαίμε, αλλά αυτή τη φορά γε-
λάμε μαζί και ίσως κρυφογελάμε».

Ακολουθεί ο «Μονόλογος της πουτάνας στο φρενοκο-
μείο». Μια γυναίκα, καθισμένη στην καρέκλα του φρενο-
κομείου μιλά για την πολύπαθη ζωή της. Εξαναγκάζεται 

να καταφύγει στην πορνεία για να επιβιώσει και διηγείται 
διάφορα περιστατικά εξευτελισμού και ταπείνωσης. Παρά 
το γεγονός ότι βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση ανα-
δύεται ως μια δυναμική και καταγγελτική προσωπικότη-
τα, που βρίσκει τελικά στήριξη στις συντρόφισσές της, τις 
εργάτριες στο εργοστάσιο, και τις νοσηλεύτριες στο φρε-
νοκομείο. Η Ήρα Δαμίγου καθηλωτική, με την εξαιρετι-
κή της υποκριτική δεινότητα, σκιαγραφεί την προσωπικό-
τητα μιας γυναίκας κακοποιημένης, η οποία όμως παρα-
μένει μαχήτρια.

Τέλος, στην τέταρτη ιστορία «Εγώ, η Ουλρίκε Μάινχοφ», 
μεταφερόμαστε στην Γερμανία και αφουγκραζόμαστε την 
αγωνία μιας δημοσιογράφου, πολιτικής κρατούμενης, που 
καταγγέλλει μέσα από ένα “λευκό κελί” το αποκρουστι-
κό πρόσωπο της εξουσίας. Η Στυλιανή Κλείδωνα για άλ-
λη μια φορά με τη δυναμική της παρουσία και τον καθαρό 
της λόγο μας μεταφέρει τις διακυμάνσεις της ψυχοσύν-
θεσης της φυλακισμένης γυναίκας που παραμένει αγω-
νίστρια. Μιλά για την καταπίεσή της και ως γυναίκα, αλλά 
και ως επαναστάτρια.

Η ευρηματική σκηνοθετική προσέγγιση του Εμμανου-
ήλ Γ. Μαύρου, τα λιτά κοστούμια και σκηνικά της Μά-
γδας Καλορίτη και της Ρένας Σανταμούρη, ο ατμοσφαι-
ρικός φωτισμός του Πάνου Μπέση και η εναρμονισμέ-
νη με την εκάστοτε ιστορία μουσική επένδυση του Δη-
μήτρη Ευαγγελινού συντελούν στην ανάδειξη των πρω-
ταγωνιστριών. Οι συντελεστές, συνθέτουν μια εξαιρετι-
κή παράσταση πιο επίκαιρη από ποτέ, που απευθύνεται 
τόσο στο γυναικείο, όσο και στο αντρικό κοινό.

Αυτό είναι και το στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει 
από άλλες παραστάσεις που πραγματεύονται το ζήτημα 
της καταπίεσης της γυναίκας - ένα τόσο επίκαιρο και 
ευαίσθητο στις μέρες μας θέμα, που μπορεί από “μό-
νο του” να σε οδηγήσει στο να “μπατάρεις” προς τη μία 
ή την άλλη κατεύθυνση. Το ζήτημα της γυναίκας αντι-
μετωπίζεται από ταξική σκοπιά, ως ένα ζήτημα, δηλα-
δή, που αφορά όχι μόνο στην καταπίεση του φύλου, αλ-
λά και στην εκμετάλλευση από τη μεριά της αστικής τά-
ξης της θέσης της γυναίκας. Η καταληκτική πρόταση της 
παράστασης, η “κάθαρση”, είναι, σύμφωνα με την ατάκα 
του έργου “δεν θέλουμε να εκδικηθούμε τους άντρες”. 
Πράγματι, όλοι οι συντελεστές του έργου καλούν με ση-
κωμένες γροθιές το κοινό, άντρες και γυναίκες ΝΑ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΟΥΝ, γιατί η μόνη λύση στο ζήτημα της γυναικείας 
καταπίεσης είναι Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΛΗ!

 * Η Αθηνά Καπογιαννάτου είναι τελειόφοιτη του τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστρικού Πανε-
πιστημίου Αθήνας

γράφει η Αθηνά Καπογιαννάτου*
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στα «α» γράφει η Βασιλική Χρυσοστομίδου

Ο νεαρός επόπτης της διαφημι-
στικής εταιρείας γυάλισε με ε-
πιμέλεια τα παπούτσια του με 

ένα υγρομάντιλο πριν μπει στο γραφείο 
του προϊσταμένου του. Έστρωσε τα 
μαλλιά του κοιτάζοντας τον εαυτό του 
στην εφαρμογή για σέλφι φωτογράφι-
ση στην οθόνη του κινητού του και χτύ-
πησε διακριτικά την πόρτα . Ο προϊστά-
μενος τον υποδέχτηκε παγερά.

«Κύριε Ιωαννίδη έχουμε εκτεθεί 
στην εταιρεία Fairyland. Τα δύο άτομα 
που προσλάβαμε για την προώθηση 
των ζαχαρωτών Fairy Bear δημιούργη-
σαν τρομερή αναστάτωση στο σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης στο Κερατσίνι. Την 
ευθύνη για την εποπτεία τους την εί-
χατε εσείς, γι’ αυτό και σας  παρακα-
λώ να μου εκθέσετε αναλυτικά τα χθε-
σινά γεγονότα» .

«Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έφθασα στο 
κατάστημα στη μία ακριβώς, όπως α-
κριβώς αναφερόταν στο πρόγραμμα».

«Αυτό το γνωρίζουμε, ήδη».
«Άρχισα να αναζητώ τον αρκούδο και 

τη νεράιδα που είχαν αναλάβει την δι-
αφημιστική προώθηση, αλλά δεν τους 
έβρισκα πουθενά. Τότε άρχισα να ανη-
συχώ, μήπως είχα μπερδέψει τις ημε-
ρομηνίες και έκανα λάθος το ραντεβού 
και επικοινώνησα με την εταιρεία μας 
για να επιβεβαιώσω» . 

«Τι σας απάντησαν;»
«Μου είπαν ότι, όντως,για την Παρα-

σκευή 18  Απριλίου είχε κανονιστεί το 
event με τις καραμέλες Fairy Bear, με 
έναν αρκούδο και μια νεράιδα στο ισό-
γειο και στον παιδότοπο του συγκεκρι-
μένου σούπερ μάρκετ».

«Μπορώ να μάθω πως ενεργήσατε, 
αφού επιβεβαιώσατε;»

«Είπα στην υπεύθυνη της εταιρείας 

μας ότι δεν τους βρήκα ούτε στον παι-
δότοπο, ούτε στο ισόγειο στην πτέρυγα 
με τα ζαχαρωτά και τις σοκολάτες, ό-
πως είχαμε κανονίσει. Εκείνη μου είπε 
να περιμένω μισή ώρα ακόμη, μήπως 
εμφανιστούν, και να τηλεφωνήσω ξανά 
σε κάθε περίπτωση. Τότε σκέφτηκα ό-
τι ίσως ο αρκούδος έκανε ένα έξτρα 
διάλειμμα . Η νεράιδα, όμως, έπρεπε ε-
κείνη την ώρα να μοιράζει στα παιδά-
κια τα μπαλόνια που ήταν γεμάτα αση-
μόχαρτα και είχαν τυπωμένο πάνω τους 
το λογότυπο της Fairyland». 

«Γιατί να κάνει έξτρα διάλειμμα ο 
αρκούδος;».

«Γιατί πρέπει να βγάζει κάθε τόσο το 
αρκουδίσιο κεφάλι… είναι βαρύ, ξέρε-
τε. Χρειάζεται να παίρνει λίγο αέρα».

«Και λοιπόν, τι έγινε με τη νεράιδα;»
«Ούτε η νεράιδα ήταν στο πόστο της. 

Έψαξα τους ορόφους, τους διαδρό-
μους, ακόμη και στο εστιατόριο ανέβη-
κα. Τίποτα». 

«Τίποτα;»
«Δηλαδή, τους βρήκα στο τέλος. Ή-

ταν στην αποθήκη με τις συσκευασίες 
του πρώτου ορόφου και καπνίζανε α-
μίλητοι.»

«Αναμενόμενο. Όταν δεν τους προ-
σέχεις, πάντα το ίδιο συμβαίνει. Λου-
φάρουνε όσο περισσότερο μπορούνε. 
Αυτός είναι ο λόγος που προσλαμβά-
νουμε και εκπαιδεύουμε τους επόπτες, 
κύριε Ιωαννίδη».

«Τους ρώτησα γιατί δεν είναι στο πό-
στο τους. Ο αρκούδος έσβησε βιαστι-
κά το τσιγάρο του και μου είπε πως εί-
χαν διάλειμμα. Η νεράιδα δεν είπε τί-
ποτα. Με κοίταζε έντρομη κι από τα 
βαμμένα φρύδια της τρέχανε δύο γα-
λάζια ρυάκια ιδρώτα».

«Γιατί γαλάζια;»
«Είχε μακιγιαριστεί, κύριε διευθυ-

ντά».
«Ωραία, και τι σας είπε;»
«Πως από το πρωί είχαν δουλέψει ό-

πως ακριβώς έπρεπε και πως μόλις εί-
χαν καθίσει».

«Τι ώρα ήταν, ακριβώς;»

«Μία και εικοσιεφτά».
«Έλεγε ψέματα. Έχουμε πληροφο-

ρηθεί ότι και οι δυο τους δεν φαίνονται 
στις κάμερες του καταστήματος, σε κα-
νένα χώρο, δεκαπέντε λεπτά πριν τη 
μία και μισή».

«Αυτό της είπα κι εγώ. Ότι τους έψα-
χνα κάπου είκοσι λεπτά παντού στο 
σούπερ μάρκετ. Τότε μου είπε πως δεν 
αισθανόταν καλά, πως ζαλιζόταν και γι’ 
αυτό είχε πάει να καθίσει μέχρι να συ-
νέλθει μαζί με τον αρκούδο, που ήθε-
λε κι αυτός να κάνει διάλειμμα γιατί εί-
χε κουραστεί».

«Και εσείς, κύριε Ιωαννίδη τους πι-
στέψατε;»

«Ναι, κύριε διευθυντά, η κοπέλα, η 
νεράιδα θέλω να πω, ήταν πολύ αδύ-
νατη και κατάχλομη».

«Το τσιγάρο, όμως, το κάπνιζε».
«Έτσι είναι οι καπνιστές, κύριε διευ-

θυντά, το έχουν ανάγκη».
«Μάλιστα, κύριε Ιωαννίδη, για να το 

λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε. Είδα στο βι-
ογραφικό σας ότι έχετε πτυχίο Νοση-
λευτικής».

Ο επόπτης σιώπησε ενώ ο προϊστά-
μενος συνέχιζε ακάθεκτος.

«Όσοι προσλαμβάνουμε για προώ-
θηση προϊόντων χρειάζονται διαρκή 
παρακολούθηση, διακριτική βέβαια, 
αλλά επιβάλλεται να γνωρίζουν οι ίδιοι 
ότι παρακολουθούνται, ακόμη κι αν δεν 
το καταλαβαίνει κανείς άλλος. Επίσης, 
οι επόπτες πρέπει να κρατούν τις απα-
ραίτητες αποστάσεις και να διατηρούν 
το κύρος τους. Αυτή η πρακτική μας έ-
χει αποτελέσματα γι’ αυτό και μας ε-
μπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρεί-
ες».

«Μάλιστα».
«Θα πρέπει να γίνετε πιο αυστηρός, 

κύριε Ιωαννίδη, αν θέλετε να συνεχί-
σετε να εργάζεστε για μας».

«Η κοπέλα φαινόταν πραγματικά άρ-
ρωστη».

«Αυτό δεν μας αφορά. Είναι δικό της 
θέμα. Εσείς δεν έπρεπε να πιάσετε 
κουβέντα μαζί της. Έτσι παίρνουν θάρ-
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ρος και τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας».

«Μα εγώ, δεν…»
«Περιττό, κύριε Ιωαννίδη, η συνομιλία σας καταγράφη-

κε από την κάμερα που βρίσκεται μέσα στην αποθήκη».
«Το μόνο που της είπα ήταν ότι καταλαβαίνω, αλλά έ-

πρεπε να γυρίσουν αμέσως στο πόστο τους, πράγμα που 
ετοιμάστηκαν να κάνουν, αλλά τους σταμάτησα εγώ γιατί 
θυμήθηκα ότι έπρεπε να επικοινωνήσω με την εταιρεία».

«Και αυτό το γνωρίζουμε. Όλα τα γνωρίζουμε και τίπο-
τα δεν θα αλλάξει την άποψή μας για το συμβάν. Η συζή-
τηση έγινε για να αλλάξετε εσείς, κύριε Ιωαννίδη. Σας προ-
ειδοποιώ ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Πη-
γαίνετε τώρα».

Ο νεαρός επόπτης βγήκε έξω από το γραφείο και μόλις 
έκλεισε την πόρτα πίσω του ανέπνευσε βαθιά. Κατέβηκε 
στο αίθριο και ψαχούλεψε την τσέπη του σακακιού του. Βρή-
κε τα δύο τσιγάρα που είχε κρύψει από τότε που το είχε κό-
ψει, τσαλακωμένα σαν παλιά σημειώματα που δεν το παίρ-
νεις απόφαση να τα σχίσεις. Ζήτησε φωτιά από έναν κη-
πουρό και άναψε ρουφώντας με βιασύνη τον καπνό.

Τα σφιγμένα χείλη του συσπάστηκαν και δεν μπόρεσε 
να συγκρατήσει ένα αχνό χαμόγελο, καθώς έφερε στο νου 
του τα γεγονότα στον Σκλαβενίτη.

Είχε τηλεφωνήσει στην εταιρεία για να ενημερώσει, ό-
πως ήταν υποχρεωμένος να κάνει. Ο αρκούδος και η νε-
ράιδα τον κοιτούσαν στο στόμα ενώ μιλούσε στο κινητό, α-
γωνιώντας σαν κατηγορούμενοι που περιμένουν ν’ ακού-
σουν την ετυμηγορία.

«Λυπάμαι, αλλά μόλις μου ανακοίνωσαν από την ε-
ταιρεία ότι η συνεργασία μας θα λάβει τέλος», τους εί-
πε μόλις έκλεισε το τηλέφωνο. Ούτε το σημερινό ημε-
ρομίσθιο θα καταβληθεί, αφού δεν τηρήθηκαν οι όροι 
της συμφωνίας» .

Ο αρκούδος και η νεράιδα έμειναν να τον κοιτάζουν σα-
στισμένοι. Πρώτη μίλησε η νεράιδα. 

«Μας διώχνουνε, Γιάννη. Πάει κι αυτό». 
Ο αρκούδος στεκόταν πλάι της πασπατεύοντας αμήχα-

να τα γυάλινα μάτια του τεράστιου αρκουδοκέφαλου που 
κρατούσε ακόμα στα χέρια του. 

«Τι θα κάνουμε τώρα;» ψιθύρισε η νεράιδα  σκυμμένη. 
Ο αρκούδος έριξε κάτω το αρκουδίσιο κεφάλι και την 

αγκάλιασε απ’ τους ώμους .
«Μην κάνεις έτσι. Μαζί θα το περάσουμε κι αυτό».
Η νεράιδα σήκωσε το βλέμμα της και τον κοίταξε βαθιά 

στα μάτια. Ο αρκούδος της χαμογέλασε. Της τακτοποίησε 
τα μαλλιά πίσω από τα ψεύτικα μυτερά αυτάκια. Της ψι-
θύρισε κάτι και εκείνη έγνεψε συμφωνώντας. Άρπαξαν  τα 
μπαλόνια και τα σακουλάκια με τα ζαχαρωτά και όρμησαν 
στις κυλιόμενες σκάλες. Η νεράιδα άναψε τσιγάρο και άρ-
χισε να σπάει τα μπαλόνια ένα ένα. Μια βροχή από τετρά-
γωνα ασημόχαρτα γέμισε τον αέρα, ενώ ο αρκούδος έσκι-
ζε τα σακουλάκια και σκορπούσε τις χρωματιστές καρα-
μέλες, πετώντας τις με τις χούφτες προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. Μέχρι να ειδοποιηθούν οι σεκιούριτι, ο αρκού-
δος κι η νεράιδα είχαν εξαφανιστεί, γκαζώνοντας ένα σα-
ράβαλο μηχανάκι και αφήνοντας πίσω τους μόνο δυο μα-
δημένα γαλάζια φτερά.

γράφει η Εύη Μυλωνάκη

Έξι ώρα είχαν βάλει το ξυπνητήρι, για να φύγουν 
μέρα και να φτάσουν στο χωριό πριν βραδιάσει, 
ανήμερα Χριστούγεννα. Με το που χτύπησε το ρο-

λόι η Λένα πετάχτηκε απ’ το κρεβάτι και άναψε το φως. 
“Σήκω, θ’ αργήσουμε, πάω να φτιάξω καφέ”. 

Ο Νικήτας δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλο το βράδυ. 
Έλπιζε η Λένα να έχει αλλάξει γνώμη και να γλυτώσουν 
το ταξίδι και τον εξευτελισμό. Σαρανταοκτώ χρονών γάι-
δαρος, σκεφτόταν, και να μην μπορεί να θρέψει τη γυναί-
κα του και το παιδί τους. Άνεργος εδώ και τρεις μήνες, με 
τους λογαριασμούς και το δάνειο για το σπίτι να τρέχουν.

Δεν έβλεπε κι αυτός άλλη λύση απ’ το να ζητήσουν βο-
ήθεια από την οικογένεια της Λένας, και να δώσουν δι-
καίωμα στον πεθερό του να λέει ότι είχε δίκιο που δεν 
ήθελε αυτό τον γάμο με τον ακαμάτη. Όχι, άλλη λύση δεν 
υπήρχε, αλλά η αξιοπρέπειά του διαμαρτυρόταν. Αν το 
καθυστερούσαν τουλάχιστον, αν πήγαινε ακόμη μια 
φορά στην Τράπεζα να παρακαλέσει.

Κάτι είπε μέσα απ’ τα δόντια και έκανε μια τελευταία 
προσπάθεια. “Λένα, ο καιρός είναι χάλια. Βγήκες στο 
μπαλκόνι να δεις; Το ‘χει στρώσει και φυσάει ένας διαολε-
μένος αέρας. Πώς θα φτάσουμε εκεί πάνω με το φιατάκι;”

“Μην το γρουσουζεύεις, μια χαρά θα μας βγάλει. Και 
τέλος πάντων, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;” Δεν είχε 
νόημα να της ξαναπεί να τους ζητήσει δανεικά απ’ το τη-
λέφωνο, αυτό του το είχε αποκλείσει από χθες. Δεν μπο-
ρώ να τους πω, του είπε, δώστε μας 3.000 ευρώ και δεν 
ξέρουμε πότε θα σας τα επιστρέψουμε. Δεν γίνονται 
αυτά απ’ το τηλέφωνο. Ξέρεις ότι ο πατέρας μου δεν σε 
βλέπει με καλό μάτι. Δεν θα μας τα δώσουν.

Σε καμιά ώρα ξεκίνησαν και το παλιό αυτοκίνητο τα 
πήγε αρκετά καλά μες στην Αθήνα. Τα ζόρια άρχισαν 
όταν βγήκαν στην εθνική. Είχαν πιάσει τη δεξιά λωρίδα, 
οι ρόδες έγλυφαν το χιόνι στην άκρη του δρόμου. Το κα-
λοριφέρ δεν λειτουργούσε, είχε χαλάσει και δεν είχαν 
λεφτά να το φτιάξουν. Κρύωναν. Η Λένα είχε τυλιχτεί με 
μια κουβέρτα και σιγοτραγουδούσε. Ο Νικήτας φορού-
σε το πιο χοντρό του μπουφάν, αλλά τι να κάνει κι αυτό, 
η θερμοκρασία ήταν μείον δύο βαθμούς. Η οδήγηση και 
η υπερένταση απ’ την αϋπνία τον κρατούσαν κάπως.

Τα μεγαλύτερα και πιο καινούργια αυτοκίνητα τους 
προσπερνούσαν, τα φορτηγά, οι μηχανές, περνούσαν και 
χάνονταν σε λίγο απ’ το οπτικό τους πεδίο. Ο Νικήτας 
οδηγούσε αμίλητος και αναρωτιόταν πώς θα ήταν η ζωή 
του αν είχε ακόμη τη μηχανή του, αν δεν είχε παντρευτεί, 

Δώρο  
Χριστουγέννων
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α» αν δεν είχε παιδί και υποχρεώσεις. Σκέφτηκε με ζήλια τον φίλο του τον Στέφανο που ήταν ελεύθερος, σκέφτηκε μετά κι αυτό 
που του είχε πει, ότι είπε ο Σωκράτης σ’ έναν απ’ τους μαθητές του: Και να παντρευτείς θα το μετανιώσεις, και να μην πα-
ντρευτείς πάλι θα το μετανιώσεις.

Στο χειρότερο σημείο, εκεί που άρχιζαν οι στροφές και η λωρίδα γινόταν μονή, άρχισε πάλι να χιονίζει. Ο Νικήτας ξυ-
πνώντας απ’ την ονειροπόλησή του έβαλε μπρος τους υαλοκαθαριστήρες, αλλά οι νιφάδες ήταν πυκνές, δεν έβλεπε κα-
θαρά. “Λέω να γυρίσουμε πίσω, είναι σαν να πηγαίνουμε γυρεύοντας” της είπε. 

“Δεν έχει κίνηση εδώ, θα τα καταφέρουμε, μην γκρινιάζεις, σε παρακαλώ. Τα έχουμε ανάγκη αυτά τα λεφτά”. 
Για καλή τους τύχη, μετά από λίγο, το χιόνι σταμάτησε κι ένας άσπρος ήλιος εμφανίστηκε μέσα από τον ουρανό που δεν 

είχε σύννεφα, μόνο ένα γκρι, πένθιμο χρώμα. 
“Είδες;” είπε η Λένα, “ο Θεός θέλει να φτάσουμε, έβγαλε ήλιο!”
“Εσύ και ο Θεός σου… αν υπήρχε Θεός, δεν θα κάναμε αυτό το ταξίδι, εγώ δεν θα είχα απολυθεί, θα μας είχε βοηθήσει 

νωρίτερα”. «Αν πίστευες κι εσύ λίγο, σίγουρα θα σε είχε βοηθήσει, αλλά πού, νομίζεις ότι όλα εξαρτώνται από σένα. Κα-
νέναν δεν αφήνει ο Θεός, αλλά χρειάζεται να κάνεις και καμιά φορά τον σταυρό σου! Εσύ ξέρεις μόνο να γκρινιάζεις».

Ο Νικήτας είχε ανάγκη ν’ ακούσει μια ενθαρρυντική κουβέντα από τη γυναίκα του. Τον αγαπούσε άραγε, ή απλά τον ανε-
χόταν; Γκρίνιαζε ναι, ντρεπόταν, αλλά έλπιζε κι αυτός ο Θεός της γυναίκας του να τους βοηθήσει, τέτοια απελπισία ένιω-
θε. Ο Θεός, που του είχε φερθεί τόσο σκληρά. Σαν χθες άκουγε τον πεθερό του να ρωτάει τη Λένα τι έκανε ο ακαμάτης και 
τον απέλυσαν. Δεν καταλάβαινε ο κυρ-Ανέστης από περικοπές.

Δεν άργησαν πολύ να φτάσουν στο χωριό. Άφησαν το αυτοκίνητο στο δρόμο, έξω απ’ το σπίτι, και χτύπησαν την πόρτα. Η 
μητέρα της, κλαμένη της φάνηκε, άνοιξε αμέσως.

“Τι κάνετε εσείς εδώ με τέτοιο χιονιά;” ήταν τα πρώτα της λόγια.
“Δεν θα μας καλωσορίσεις μαμά; Θέλαμε να σας κάνουμε έκπληξη, γι’ αυτό δεν πήραμε τηλέφωνο ότι ερχόμαστε. Αφή-

σαμε τον μικρό στην κουμπάρα μας και να ‘μαστε! Πού είναι ο πατέρας; Τι έχεις;”
“Ο πατέρας σου, Λένα μου, είναι λίγο άρρωστος. Δεν σας τηλεφώνησα για να μη σας ανησυχήσω και κουβαληθείτε τόσο 

δρόμο με τέτοιον καιρό. Ας είναι όμως, ίσως ήταν γραφτό να τον δεις πριν...”. 
“Τι έχει; Τι συμβαίνει μαμά; Πού είναι ο μπαμπάς;» είπε και την έσπρωξε για να πάει στην κρεβατοκάμαρα. Είδε τον πα-

τέρα της ξαπλωμένο, με κλειστά μάτια, μόλις που ανάσαινε. Έτρεξε κοντά του, τού έπιασε το χέρι, και ανήσυχη τον ρώτη-
σε τι έχει.

Εκείνος τη γνώρισε και την κοίταξε με τα κουρασμένα, αποκαμωμένα μάτια του.
“Λένα μου! Ο Θεός σ΄ έστειλε. Κι ήθελα τόσο να σε δω”.

“Μπαμπάκα μου, εδώ είμαι, ήρθα και δεν θα φύγω στιγμή από κοντά 
σου”, του είπε, μην μπορώντας πια να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Αχ Θεέ 
μου, σκεφτόταν, γιατί; Γιατί; Βοήθησέ μας σε παρακαλώ, μη με κάνεις ν’ 
αμφιβάλλω ότι μ’ αγαπάς, μη με κάνεις σαν τον Νικήτα.

Εν τω μεταξύ ο Νικήτας, έμαθε απ’ τη μητέρα της Λένας τα καθέκαστα. 
Ο κυρ-Ανέστης είχε πέσει από τη σκάλα, ήταν βαριά άρρωστος. Του είχε 
πει φυσικά να μην ανεβαίνει, αλλά αυτός πεισματάρης και ξεροκέφα-
λος δεν άκουγε τίποτα. Περίμεναν το ασθενοφόρο, αλλά είχε καθυστε-
ρήσει λόγω της κακοκαιρίας.

Ο Νικήτας το ‘δεσε ότι ο ενενηντάρης γέρος ήταν στα τελευταία του. Κι 
όχι ότι ήταν αναίσθητος και δεν στενοχωρήθηκε, αλλά αμέσως το μυα-
λό του, χωρίς να το θέλει, πήγε στο τριάρι στην Κυψέλη που θα κληρο-
νομούσε τώρα η γυναίκα του, που με πείσμα δεν της το έγραφε ολό-
κληρο προηγουμένως ο πατέρας της, γιατί θα της το φάει ο ακαμά-
της, όπως της έλεγε κι είχε κρατήσει την επικαρπία.

Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του γιατί ήταν τόσο απελπισμέ-
νος πριν από μισή ώρα και η ζωή τα έφερε έτσι, που αντί για 

3.000 ευρώ, τώρα θα έπαιρναν ολόκληρο διαμέρισμα. Δεν 
μπορούσε να πιστέψει στην τύχη του. Ίσως τώρα να μπορού-

σε ν’ ανοίξει εκείνο το μαγαζί που ονειρευόταν, να μην 
εξαρτάται πια από τα κέφια του κάθε αφεντικού. 

Πλησίασε στην κρεβατοκάμαρα, και από το άνοιγμα 
της πόρτας έριξε μια κλεφτή ματιά στον πατέρα της 

Λένας. Κυρ-Ανέστη, είπε από μέσα του, δεν μπορούσες 
να μας κάνεις καλύτερο δώρο Χριστουγέννων. Σ’ ευχαριστώ. 

Ο Θεός της Λένας, ας σε αναπαύσει.

πρόλογος

πρωί Σαββάτου, χάραμα, σε φίλησα κρυφά

ακούστηκε τ’ ακορντεόν πίσω από τις γρίλιες

όνειρα που ‘χες για καιρό κι επιθυμίες χίλιες

στα δάχτυλά σου χόρευαν ντο μι σολ σι ρε φα

στα πελιδνά σεντόνια σου ταξίδευες συχνά

κι άφηνες πάντα δίπλα σου μια μέθη την αυγή

κορίτσι που σ’ ωρίμασε μια σιωπηλή κραυγή

σπορά έγινες που άνθισε και πλέον δεν ξεχνά

σε μια αγκαλιά ξεκίνησες μια νέα εμπειρία

κι είχες με μήλα κόκκινα τους κώδικές σου ντύσει

τα μάτια άνοιξε και δες στο χέρι σου ‘χω αφήσει

τη ρότα για του ονείρου μας την όμορφη πορεία

Βάιος Κανδήλας
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Η θεια μου η Ελένη λέει το φλιτζάνι. Για να λέμε την αλήθεια δεν είναι ακρι-
βώς θεία μου, ανήκει σε εκείνο το θολό σύνολο συγγενών που δεν ξέρεις ακρι-
βώς τι συγγένεια έχεις, οπότε κατατάσσεται σε ένα γενικότερο ...”θεία”. Όταν α-
ναφέρονται σ’ εκείνη οι υπόλοιποι του σογιού δεν την αποκαλούν σχεδόν ποτέ 
Ελένη αλλά “το Λενάκι”, ενώ κάποιες φορές χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως “α-
τυχήσασα”. Η γιαγιά μου δε, μέχρι τα τελευταία της, την έπαιρνε απαρέγκλιτα κά-
θε βράδυ τηλέφωνο για “να δει τι κάνει και αυτό το κορίτσι”. Το “κορίτσι” εικά-
ζουμε ότι είναι τουλάχιστον 70 ετών και ο χαρακτηρισμός “ατυχήσασα” προκύ-
πτει από το ότι ο προ 50ετίας αρραβωνιαστικός της σκοτώθηκε σε ατύχημα και 
έκτοτε δεν κατάφερε -όπως προστάζουν τα μικροαστικά κατάλοιπα της προη-
γούμενης γενιάς- να “φτιάξει τη ζωή της”, τουτέστιν να παντρευτεί.

Αν με αυτά που έγραψα νιώθετε άσχημα για το Λενάκι, σας λέω ότι κάνετε πο-
λύ μεγάλο λάθος. Το Λενάκι περνάει μια χαρά. Μένει στο χωριό του παππού μου, 
το οποίο έχει γύρω στους 100 κατοίκους το χειμώνα, αλλά είναι κοντά σε μεγά-
λη πόλη. Ζει στο πατρικό της σπίτι, το οποίο είναι μεν παλιό, αλλά λάμπει πά-
ντα από καθαριότητα. Κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε είναι λες και το α-
σβέστωσε την προηγούμενη μέρα. Το σαλόνι είναι ένα συνονθύλευμα από υφα-
ντά και σουβενίρ από διάφορα νησιά, δώρα από ανίψια κυρίως που τη σκέφτο-
νταν στις διακοπές τους. Ο κήπος πάντα φροντισμένος. Το μποστάνι της υπέρο-
χο, κολοκυθιές, ντοματιές, πιπεριές τακτοποιημένα όμορφα. “Ελάτε να σας φι-
λέψω κατιτίς” μας λέει και γεμίζουμε το αυτοκίνητο με λαχανικά. Της αρέσει να 
φροντίζει τον εαυτό της, είναι πάντα βαμμένη και το μαλλί κομμωτηριακό. Και 
τα δύο, μαλλί και βάψιμο, παραπέμπουν σε άλλη δεκαετία, όμως οφείλουμε να 
της αναγνωρίσουμε ότι το προσπαθεί. Και για να μη μακρηγορώ, το Λενάκι εί-
ναι ένας άνθρωπος που αγαπά τη ζωή.

Τώρα που το σκέφτομαι δεν ξέρω πώς βιοπορίζεται. Φαντάζομαι από κάποια 
ενοίκια, προίκα από τους δικούς της. Βέβαια είναι και η επίσημη καντηλανάφτρια 
του χωριού, “επάγγελμα” που αποφέρει μόνο ένα μικρό χαρτζιλίκι. Βλέπετε, κά-
ποιοι έχουν θάψει τους δικούς τους στο χωριό, αλλά οι ίδιοι μένουν στην πόλη και 
δεν μπορούν να πηγαίνουν συχνά να ανάβουν το καντηλάκι τους. Έτσι πάει το Λε-
νάκι, παίρνει σβάρνα τους τάφους, ανάβει κανά καντηλάκι, περνάει την ώρα της 
και παίρνει και το κατιτίς της. Κουφάλα Τρόικα δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μια φο-
ρά την είχα ρωτήσει αν παίρνει χρήματα για το φλιτζάνι και μου ‘χε πει “σώπα μά-
να μου που θα πάρω λεφτά, την πλάκα μας κάνουμε. Ε, τώρα αν κάποια κυρία θέ-
λει να αφήσει κάτι, δε λέω και όχι”.

Και πάμε στο φλιτζάνι. Συνήθως στο Λενάκι πηγαίναμε επίσκεψη 3G, δηλα-
δή 3 generations, η γιαγιά μου, η μαμά μου και γω. 

“Μέχρι να βολευτείτε εσείς θα σας έχω φτιάξει καφεδάκια”. 
Αφού πίναμε τους καφέδες, αναποδογύριζε τα φλιτζάνια και άρχιζε, συνήθως 

από μένα. Μη φανταστείτε ότι λέει τα τετριμμένα, “μεγάλη πόρτα θα διαβείς” 
κλπ κλπ, όχι, έχει φαντασία και ανακατεύει διάφορα, ανάλογα πάντα με τον α-
ποδέκτη. Σε εμένα θα έλεγε για δουλειά, σπουδές και αμόρε, στη μαμά μου για 
θέματα υγείας και οικογένειας. Μη με ρωτάτε αν τα πετύχαινε. Προφανώς από 
τύχη θα πετύχαινε κανά-δυό μελλούμενα, τα οποία αρκούν για να ξεχάσεις τα 
άλλα 22 που δεν πετύχαινε. Μ’ αυτά και μ’ αυτά όμως, κάπου ανάμεσα στο μπο-
στάνι, στα καντήλια και στο φλιτζάνι, το Λενάκι περνάει τα απογεύματά της. Για-
τί η φήμη της εξαπλώθηκε, οπότε έρχονται συχνά οι “φίλες” της και πίνουν τα 
καφεδάκια τους. 

Μην την ξεσυνερίζεστε, όμως, ούτε να την κακοχαρακτηρίσετε ότι κοροϊδεύ-
ει τον κόσμο. Η μοναξιά δεν είναι εύκολο πράγμα. Και όποιος έχει ζήσει σε χω-
ριό ξέρει ότι τα παράθυρα σφαλίζουν στις 5 το απόγευμα και οι δρόμοι αδειά-
ζουν, ειδικά το χειμώνα. 

Και το “φλιτζάνι” είναι και αυτό μια κάποια λύσις...

τα μάτια θολά
τα βλέφαρα κρεμασμένα 
δε φαίνονται καθαρά οι δρόμοι
γι’ αυτό σας ρωτώ

ήταν 8 ή β;

βέβαια εσείς θα πείτε 
“προφανώς ήταν 8
(ταγμένοι σε μία γλώσσα 
αυτή του πρέπει
…απλά πρέπει)
καθώς τα νούμερα είναι 
η ασφαλής επιλογή 
γιατί δεν αφήνουν καμιά πλευρά 
για αμφισβήτηση
γιατί όταν λες 8 είναι οκτώ
όπως είναι 8 τα χρόνια 
8 οι κανόνες
8 οι νεκροί”

κι όμως δεν το λέτε πειστικά
προφανώς κάτι σας παιδεύει 

ήταν λοιπόν 8 ή β;

Α, φτάνει πια
με την αντικειμενικότητα των 
αριθμών

σταματήστε να πνίγετε 
την ενσυναίσθηση των γραμμάτων  

Βάιος Κανδήλας

ήταν 8 ή β;

Το φλιτζάνι γράφει η Δήμητρα Κωσταρά
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«Μην τα σκατώσεις σήμερα», του μήνυσε τ’ αφε-
ντικό.

Σουλουπωμένος και στην ώρα του έφτασε. Μασού-
λαγε και μία τσίχλα με γεύση μέντας, απ’ αυτές που 
διαφημίζουν για καθαρή και δροσερή αναπνοή. Ούτε 
παραπατούσε, ούτε τρέκλιζε. Ισορροπούσε με κάποια 
αξιοπρέπεια μέσα στο δανεικό σμόκιν. Το παντελόνι 
μόνο τού ‘πεφτε λίγο φαρδύ. Άνοιξε μερικές τρύπες 
στη ζώνη και την τύλιξε δύο φορές γύρω από τη μέση. 
Σαν ξύλο σκεβρωμένο ήταν, από τους αφρούς της θά-
λασσας γλειμμένο, ψηλός, ξερακιανός, με χέρια ρυ-
τιδιασμένα, πρόσωπο στεγνό, μάτια σβηστά και στό-
μα σφιγμένο.

Έστρωσε τα γκρίζα μαλλιά κάτω από το ημίψηλο κα-
πέλο, φόρεσε τα λευκά του γάντια και διέσχισε την 
αυλή κρατώντας το μαγικό ραβδί και θαυμάζοντας τον 
φράκτη με τους αψεγάδιαστους, τέλεια κουρεμένους 
θάμνους. Το σπίτι ήταν απ’ αυτά που ντρέπεσαι να πα-
τήσεις μέσα, μία έπαυλη στην εξοχή, περιτριγυρισμέ-
νη από ψηλόλιγνα κυπαρίσσια. Τα τζάμια έτριζαν απ’ 
τις μουσικές. Το πάρτι φαίνεται πως είχε ξεκινήσει 
από νωρίς. Φίλησε τον βαφτιστικό σταυρό που είχε 
κρυμμένο στον λαιμό κάτω από το άσπρο πουκάμισο 
και, μόλις άνοιξε η πόρτα, συστήθηκε με μία θεατρι-
νίστικη υπόκλιση: «Καλησπέρα σας. Ο μάγος που ζη-
τήσατε στη διάθεσή σας».

Ούτε που κατάλαβε από πού ξεφύτρωσαν τόσοι 
πολλοί μπόμπιρες. Ντυμένοι με αποκριάτικες στολές 
κρεμάστηκαν με ιαχές θριάμβου σαν πιθηκάκια απ’ 
τα μπατζάκια του παντελονιού και την ουρά του σμό-
κιν. Τον ταχυδακτυλουργικό του πάγκο τον είχε ήδη 
στείλει το αφεντικό και τον είχαν τοποθετήσει στη 
μέση του σαλονιού. Κάθε ίντσα του σπιτιού βογκούσε 
από πολυτέλεια και χλιδή. Τα παχουλά περσικά χαλιά, 
οι βελούδινοι καναπέδες, οι χρυσές κορνίζες, τα 
αστραφτερά μάρμαρα, οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι 
που στραφτάλιζαν από πάνω του, έφερναν ανακατω-
σούρα στο νου και το στομάχι.

«Άλλος κόσμος», μουρμούρισε και μ’ ένα ηχηρό 
«Άμπρα Κατάμπρα» χαιρέτησε το λιλιπούτειο κοινό 
του. Ανοιγόκλεισε δύο τρεις φορές τα δάχτυλα για να 
ελέγξει το τρέμουλο στα χέρια και έβγαλε από την 
τσέπη πολύχρωμα μπαλάκια. Τα πετούσε ψηλά και τα 
ξανάπιανε σχηματίζοντας χρωματιστούς κύκλους 
στον αέρα. Ούτε ένα μπαλάκι κάτω. Αναθάρρησε. Άρ-
χισε να εκτελεί τα μαγικά του συγκεντρωμένος με χει-
ρουργική ακρίβεια. Τα πιτσιρίκια παραληρούσαν. 
Έβγαζε κέρματα απ’ τη μύτη τους κι αυτά χειροκρο-
τούσαν, έβγαζε λουλούδια απ’ τα μαλλιά τους, κι αυτά 
ζητωκραύγαζαν και χοροπηδούσαν. Έβγαλε έναν τρο-
φαντό λαγό απ’ το καπέλο του και ράγισαν τους τοί-
χους με τα χάχανα και τα ξεφωνητά τους. Μια στιγμή 
μονάχα πήγε να τα χάσει, στη θέα της σαμπάνιας που 
έπιναν οι μεγάλοι. Κρύος ιδρώτας τον έλουσε κι ένιω-
σε το λαρύγγι του να συσπάται από πόθο για το αφρώ-

δες κίτρινο υγρό. Μία μικρούλα τότε που μύριζε ζα-
χαρωτά σκαρφάλωσε στην αγκαλιά του να του χαρίσει 
ένα φιλάκι. Η μυρουδιά της κάλυψε τη μυρουδιά του 
αλκοόλ και τον γύρισε πίσω στα συγκαλά του και στο 
κόλπο με τα αιωρούμενα τραπουλόχαρτα.

Αποχώρησε θριαμβευτής, νικητής και τροπαιούχος, 
στεφανωμένος με σερπαντίνες και κομφετί. Ρούφηξε 
λαίμαργα το δροσερό αεράκι που κατηφόριζε από το 
πευκοδάσος για να μετριάσει τους χτύπους της καρ-
διάς του. Είχε νυχτώσει για τα καλά. Κάτι αστεράκια 
εμφανίστηκαν στον ουρανό. Στο αχνό τους φως μετρού-
σε και ξαναμετρούσε τα χαρτονομίσματα που η κυρία 
του σπιτιού έριξε στο καπέλο του στην τελευταία υπό-
κλιση και στο αποχαιρετιστήριο χειροφίλημα.

«Πρωί, πρωί στην τράπεζα», φώναξε μονάχος στην 
ερημιά.

Χαμογελούσε. Ήθελε να γιορτάσει την επιτυχία του. 
Τέτοια ώρα η πόλη σίγουρα θα γλεντοκοπούσε. Θα 
περπατούσε μέχρι το κέντρο. Δεν θα ξόδευε χρήματα 
για ταξί. Αναζήτησε στην εσωτερική τσέπη του σακα-
κιού το φλασκί που είχε για ώρα ανάγκης.

«Μία γουλίτσα για τον δρόμο», μονολόγησε.
Τότε τον είδε, τον πατέρα του τον συχωρεμένο, να 

τον παραμονεύει μέσα στα σκοτάδια. Τον αγριοκοίτα-
ζε: «Τι γιορτάζεις, βρε χαμένε; Τα χάλια σου; Ένας 
καραγκιόζης για λεφτάδες είσαι. Ένας παλιάτσος. 
Ένας καρνάβαλος».

«Χεσμένα τα ‘χω τα λεφτά τους», απάντησε, «Εγώ 
είμαι ο Μέγας Διασκεδαστής των παιδιών. Είμαι ένας 
μάγος αληθινός. Μ’ ένα «μπλιμ μπλομ» μπορώ να με-
ταμορφωθώ σε λαγό. Κοίτα με».

Ο πατέρας του εξαφανίστηκε. Αυτός κύρτωσε την 
πλάτη, λύγισε τα γόνατα και συνέχισε τον δρόμο του 
με αστείες, αδέξιες δρασκελιές, στριφογυρίζοντας το 
ραβδί πάνω απ’ το κεφάλι του. Μέχρι να φτάσει στην 
πόλη και να σμίξει με τα μπουλούκια των καρναβαλι-
στών είχε ήδη πιστέψει και το ́ λεγε παντού πως ήταν 
λαγός. Όχι απ’ αυτούς των παιδικών γιορτών, αλλά 
από τους άλλους που ροκανίζουν εντάλματα τραπε-
ζών και τα πανάκριβα των πλουσιόσπιτων χαλιά, τα 
βελούδινά τους, τα κρύσταλλα, τα μπιχλιμπίδια τους 
τα χρυσά, τα πολύτιμά τους.
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Το διήγημα στα «α»

«Μπήκε σε αναστολή» και ο φούρνος της γειτονιάς 
μας πριν μερικούς μήνες. Στην εσωτερική επιφά-
νεια της βιτρίνας μια χειρόγραφη με μαρκαδόρο α-

νακοίνωση: «Μετά από 101 χρόνια λειτουργίας, μπήκαμε σε α-
ναστολή. Ευχαριστούμε όσους μας στήριξαν».

Έκανε αίσθηση στη γειτονιά και συζητήθηκε στο ψιλικατζίδι-
κο τού Σπύρου.

– Δεν άντεξαν.
Η γειτονιά που στήθηκε στην περιοχή που υπήρξαν και οι αν-

θοκαλλιέργειες του Φλεριανού –όπου υπάρχει ακόμα χώμα ευ-
δοκιμούν πολύ οι τριανταφυλλιές– φιλοξένησε αρχικά Μικρα-
σιάτες πρόσφυγες. Μικρά νοικοκυρεμένα σπιτάκια, με μικρούς 
κήπους, σιδερένιες πόρτες στις αυλές με κάγκελα δαντέλες. 
Στις αυλές και στα χωματένια πεζοδρόμια υπήρχαν πεύκα, μου-
ριές και ελιές. Δύο ελιές υπάρχουν ακόμη απέναντι από το σπί-
τι μας. Υπάρχουν ακόμη και δύο μουριές. Πρόσφυγες από την 
Σπάρτη Μικράς Ασίας και την Σμύρνη. Νοικοκύρηδες, μερακλή-
δες. Και πολλές «αυλές», κάθε δωμάτιο μία οικογένεια. Κοινό-
χρηστο αποχωρητήριο. Μπάνιο στη σκάφη το Σάββατο. Όλα τα 
μάθαιναν όλοι. Γνωριζόμαστε όλοι. Παίζαμε στους χωματόδρο-
μους. Τα γόνατά μας πάντα γρατζουνισμένα και ο φόβος ήταν το 
ιώδιο γιατί έτσουζε πολύ.

Εμείς πήγαμε στη γειτονιά το 1956 από τον Πειραιά. Προ-
σφυγική η οικογένεια, από τη Σμύρνη η μητέρα μου και τα δύο 
της αδέλφια, αδελφή και αδελφός, ανύπαντροι, έμεναν με τη 
γιαγιά Στάσα, της οποίας έχω το όνομα και έχω καϋμό που, ε-
κτός από την οικογένεια, κανείς δεν με ξέρει μ’ αυτό το όνο-
μα. Έμεναν «πάνω», στον όροφο. Στο ισόγειο εμείς. Ιπποκρά-
της ο πατέρας, λογιστής, από τα Αλάτσατα της Μ. Ασίας. Η μα-
μά, Δέσποινα, μοδίστρα, από τη Σμύρνη, πραγματική καλλιτέ-
χνις. Έχω ακόμη ρούχα που μου έραψε με τα χεράκια της. Τα 
δύο παιδιά, Ματθαίος, ο μικρότερος αδελφός μου, το όνομά 
του από τον παππού που χάθηκε το 1922 και εγώ, η Στασούλα, 
που μου το άλλαξε η Μανιάτισσα δασκάλα, που χτυπούσε ανη-
λεώς τα φτωχά παιδάκια με τη βέργα, στην πρώτη Δημοτικού 
σε «Τασία».

101 χρόνια δούλεψε ο φούρνος του κυρ-Νικόλα. Ακόμα λει-
τουργούσε στον ίδιο χώρο. Στο βάθος ο φούρνος, Γερμανικά αρ-
τοποιεία, λέγανε τότε. Μπροστά το μαγαζί, στα ράφια τα ψωμιά. 
Τότε δεν είχε πολλά είδη. Θυμάμαι την «φρατζόλα πολυτελεί-
ας», ήταν το άσπρο, αφράτο. Αληθινό ψωμί του κυρ-Νικόλα και 
μέχρι σήμερα.

Ο ίδιος, Ηπειρώτης, στον φούρνο και στον πάγκο, μαζί με την 
γυναίκα του (Κατερίνα την λέγανε;). Αθόρυβη, γλυκειά, σε όλα 
άξια. Υπήρχε κι ένας βοηθός, αρτεργάτης, πάντα ιδρωμένος. Ε-
γώ είχα μανία, ακόμα την έχω, να παρακολουθώ χειρονακτικές 
δουλειές. Θαυμάζω την ανθρώπινη δεξιοτεχνία. Θαύμαζα λοι-
πόν πώς χειρίζονταν το φτυάρι στο φούρνο, πώς μετακινούσαν 
και έβγαζαν τα ψωμιά, πώς έπιαναν με το φτυάρι τα ταψιά. Την 
ακρίβεια, την ταχύτητα - για να μην καίγονται τα χέρια τους. Φο-
ρούσαν ειδικά γάντια, καμιά φορά δεν φορούσαν.

Τις Κυριακές συνήθως το φαγητό ήταν «στο φούρνο». Ειδική 
αποστολή για τα παιδιά να το πάμε ωμό στο ταψί και να το φέ-

ρομε έτοιμο, ψημένο, εξοπλισμένοι με «πιάστρες» ή διπλωμέ-
νες εφημερίδες για να μην καίγονται τα χέρια μας.

Η απογείωση της ακρίβειας ήταν το ψήσιμο του κρέατος με 
το κριθαράκι, το οποίο πήγαινε στο πακέτο, και το κρέας στο τα-
ψί. Στην ορισμένη ώρα, έβγαινε το ταψί με το μισοψημένο κρέ-
ας, άνοιγαν το πακέτο και έβαζαν το κριθαράκι και νερό που έ-
βγαζε ατμούς και το ταψί ξαναέμπαινε στο φούρνο για να ολο-
κληρωθεί το ψήσιμο. Ο κόσμος έκανε οικονομία στο ηλεκτρικό 
ρεύμα. Δεν είχαν πολλοί ηλεκτρικές κουζίνες με φούρνο. Μα-
γειρεύανε με «Πετρογκάζ», πολλά σπίτια είχαν «γκαζιέρες». Το 
ψητό στο φούρνο, το ταψί με το γλυκό ήταν εξαιρετικό γεγονός.

Εμείς δεν είχαμε «Πετρογκάζ», το φοβόταν η μαμά. Εγώ φο-
βάμαι και τα γκαζάκια για τον καφέ. Δεν θυμάμαι αν είχαμε η-
λεκτρική κουζίνα με φούρνο. Μάλλον υπήρχε, αλλά δεν κάναμε 
πολλά φαγητά στο φούρνο.

Εκείνος είχε τη φήμη του «απότομου», χωρίς πολλά λόγια. Ό-
ταν πέθανε, στην κηδεία του κοσμοσυρροή. Πήγε η μητέρα μου 
και έμαθε ότι ο «απότομος» έδινε δωρεάν το ψωμί στη φτωχο-
λογιά της γειτονιάς.

Την νύχτα που μπήκε το τανκ στο Πολυτεχνείο, εγώ δεν κοι-
μήθηκα στο σπίτι. Όταν έφτασα στο σπίτι το πρωί, με τα χίλια βά-
σανα, μου είπε η μητέρα μου ότι πέρασε και ρώτησε «είναι κα-
λά τα παιδιά;» ο μεγάλος γιός του κυρ-Νικόλα, ο Σταμάτης.

Ρώτησε και ο αγαπημένος γείτονας, ο κύριος Κίμων, Μικρα-
σιάτης κι αυτός. Είχαν με τον αδελφό του στη γωνία Αιόλου και 
Μητροπόλεως το κατάστημα υφασμάτων «Αδελφοί Ελμαλό-
γλου». Στη Μεταπολίτευση αγοράζαμε από εκεί το ύφασμα για 
τα πανώ των διαδηλώσεων.

Μετά τον κυρ-Νικόλα, συνέχισε ο ένας γυιός του και μετά τα 
παιδιά του. Τρείς γενιές.

Αληθινό ψωμί, παξιμάδια, κουλουράκια και οι καλύτερες τυ-
ρόπιττες των Βαλκανίων, όπως τους έλεγα. Εμείς πολύ ψωμί δεν 
τρώγαμε, ειδικά τώρα με την προσοχή στη διατροφή και τις γνω-
στές βλακείες. Όμως, όταν έπαιρνα ψωμί, πήγαινα στο φούρνο 
του Καφέτση. Όλα δικά τους. Χειροποίητα, νόστιμα.

Δίπλα, το παλιό σπιτάκι της οικογένειας, με τα κεραμίδια, την 
σιδερένια πόρτα της αυλής, βαμμένο ανοιχτό πράσινο χρώμα, 
με την ελληνική σημαία. Υπόλειμμα της παλιάς γειτονιάς. Γύρω 
οι πολυκατοικίες της εποχής της αντιπαροχής.

Πήγα και το φωτογράφησα.
-Τι θα κάνουν τα παιδιά;
-Ίσως το Πάσχα να προσπαθήσουν επανεκκίνηση της επιχεί-

ρησης.
-Μακάρι να τα καταφέρουν.
Το Πάσχα ήρθε και πέρασε. Είμαστε στο Νοέμβριο. Ο φούρ-

νος είναι κλειστός με τη χειρόγραφη ανακοίνωση «Ευχαριστού-
με όσους μας στήριξαν…».

Εξαφανίζονται ένας-ένας οι κόμποι στο κοινωνικό δίχτυ. Α-
πρόσωπες αλυσίδες θα εμφανιστούν στη θέση τους. Τυπικές κα-
λημέρες, αν υπάρχουν κι αυτές. Κανείς δεν θα δίνει δωρεάν το 
ψωμί στη φτωχολογιά, που λαθροβιώνει, μετανάστες και Έλλη-
νες, ποιός ξέρει τι ζωή, μέσα στα απρόσωπα, θλιβερά και εξα-
θλιωμένα διαμερίσματα… 

Το ψωμί
γράφει η Αναστασία Λεοντή



Την Παρασκευή 22 Οκτώβρη έχασε τη 
μάχη με τον καρκίνο ο αγαπημένος 
μας σύντροφος Στέλιος Σταυρινάδης, 

ένας γενναίος μαχητής του αριστερού και 
συνδικαλιστικού κινήματος. Ο Στέλιος απ’ 
τους πρωτεργάτες της έκδοσης των αντιτε-
τραδίων της εκπαίδευσης, γεννήθηκε στην 
Ικαρία το 1951 και ήρθε στην Αθήνα με την 
οικογένειά του το 1963, στην Ηλιούπολη.

Τελειώνοντας το Λύκειο πέρασε στο Μα-
θηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Α-
θήνας το 1969. Απ’ την πρώτη περίοδο των 
φοιτητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο 
χουντικό καθεστώς πήρε ενεργό μέρος και 
με την πτώση της δικτατορίας εντάχθηκε 
στις γραμμές της Συνεπούς Αριστεράς, κά-
τω απ’ τις σημαίες της ΠΠΣΠ στην Φυσικο-
μαθηματική Σχολή και στο μαρξιστικό λε-
νινιστικό κίνημα. Απ’ το 1976 εντάχτηκε στο 
Μ-Λ ΚΚΕ, μένοντας πιστός και αφοσιωμέ-
νος στρατιώτης της επαναστατικής προο-
πτικής και των αγώνων. 

Όταν τελείωσε τις σπουδές και τη στρα-
τιωτική του θητεία, διορίσθηκε στη Μέση 
Εκπαίδευση, αρχικά στη Σύρο και στη συ-
νέχεια στην Αργυρούπολη, μέχρι να συντα-
ξιοδοτηθεί. Στα χρόνια αυτά αποτέλεσε βα-
σικό στέλεχος του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, χωρίς ταλαντεύσεις και υπαναχωρή-
σεις, όποιες δυσκολίες και αν εμφανίστη-
καν στα τριάντα αυτά χρόνια.

Το 1988 πριν τη μεγαλειώδη απεργία στις 
εξετάσεις ο σ. Στέλιος συμμετείχε στη συ-
ντακτική επιτροπή που αποφάσισε να εκδώ-
σει το περιοδικό μας. Ανέλαβε την ευθύνη 
της τεχνικής επεξεργασίας, του αρχείου και 

της διακίνησης του περιοδικού για πάρα 
πολλά χρόνια. Επίσης από τότε συνέβαλε α-
ποφασιστικά στη συγκρότηση της Αγωνιστι-
κής Παρέμβασης τόσο στην ΕΛΜΕ που συμ-
μετείχε όσο και κεντρικά. 

Ο Στέλιος αποτέλεσε παράδειγμα σεμνό-
τητας αλλά και αποφασιστικότητας τόσο στην 
πολιτική του διαδρομή, όσο και στο συνδικα-
λιστικό κίνημα. Σε εποχές όπου οι δήθεν με-
γαλόσχημοι με αναφορά την αριστερά δίπλω-
ναν τα φτερά τους και υποκλίνονταν στην άρ-
χουσα τάξη και τον ιμπεριαλισμό, ο ίδιος μα-
ζί με τους συντρόφους του στο Μ-Λ ΚΚΕ, σή-
κωναν ψηλά τις σημαίες του αριστερού και 
κομμουνιστικού κινήματος, κόντρα στο κλίμα 
της υποχώρησης και της ήττας.

Ο Στέλιος αποτέλεσε το υπόδειγμα συνε-
πούς δασκάλου που τόσο μέσα στο σχολείο 
όσο και έξω απ’ αυτό, ήταν στήριγμα τόσο για 
τους μαθητές του όσα και για όλα τα παιδιά 
της γειτονιάς, καθώς και τους γονείς τους, 
στις όποιες μαθησιακές και κοινωνικές δυ-
σκολίες αντιμετώπιζαν. Ήταν ο τύπος του λα-
ϊκού αγωνιστή και ταυτόχρονα δάσκαλου, κά-
τι που τον έκανε σεβαστό και αγαπητό σε ό-
σους τον γνώρισαν από κοντά. Το ήρεμο και 
γλυκό του βλέμμα έκρυβε μέσα του την απο-
φασιστικότητα και την αδιαμφισβήτητη πίστη 
του δίκιο των αγώνων και την πίστη του για τη 
τελική νίκη αυτών των αγώνων.

Μετά τη συνταξιοδότησή του μοίρασε τη 
ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα και την Ακα-
μάτρα, το αγαπημένο του χωριό στην Ικαρία. 
Όμως και με τον τρόπο αυτό συνέχισε να υ-
πηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, καθώς και τις α-
νάγκες μαθητών ειδικά στο χωριό του. Σαν 

πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου στην Ι-
καρία συνέβαλε με τον πιο καλό τρόπο στο 
ζωντάνεμα του χωριού και στην πολιτιστική 
αναβάθμισή του. Σαν δάσκαλος στάθηκε δί-
πλα στις ανάγκες των μαθητών του χωριού 
του, αποδεικνύοντας ότι το μεράκι και ο πό-
θος για την προσφορά του στη νέα γενιά πο-
τέ δεν έσβησε μέσα του.

Δυστυχώς η μάχη με τον καρκίνο αποδεί-
χθηκε άνιση. Ο σ. Στέλιος πάλεψε, όμως τε-
λικά νικήθηκε. Ο θάνατός του προκάλεσε με-
γάλη θλίψη στους συντρόφους του, στους φί-
λους του και στους συναδέλφους του. Κανείς 
δεν ήθελε να δεχθεί την απώλεια του Στέλι-
ου. Όμως η αλήθεια είναι οδυνηρή. 

Για μας, για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, για τα 
αντιτετράδια της εκπαίδευσης, η απώλειά του 
είναι σχεδόν αδιανόητη. Μέχρι λίγες μέρες 
πριν χάσει τη μάχη, πιστός στις ιδέες του και 
στο μαρξιστικό λενινιστικό κίνημα πάλευε γι’ 
αυτό, οργανώνοντας μια εργασία για στοιχεία 
που αφορούν στην ιστορία του κινήματος.

Αποχαιρετήσαμε το σύντροφό μας συνο-
δεύοντάς τον στο τελευταίο ταξίδι όπως του 
άξιζε τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ικαρία.

Αποχαιρετούμε και μέσα απ’ τις γραμμές 
αυτές τον άξιο σύντροφό μας Στέλιο Σταυ-
ρινάδη. Εκφράζουμε την απέραντη θλίψη 
μας για την απώλειά του. Εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στη σύντροφο της 
ζωής του Μπέσυ, στα παιδιά του Γιάννη και 
Ορέστη, καθώς και στην αγαπημένη του α-
δελφή και στην οικογένειά της, τη Δώρα.

Καλό σου ταξίδι Στέλιο. Συνεχίζουμε 
στο δρόμο που χαράξαμε αταλάντευτα!

Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός μας Στέλιος Σταυρινάδης

Η οικογένεια της αδελφής του σ. Στέλιου στη μνήμη του πρόσφερε στα αντιτετράδια το ποσό των 200 ευρώ
(Δώρα Μανάφα, Σωτήρης Μανάφας, Κατερίνα Μανάφα)






