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Ο νέος νόμος και τα ζητήματα που ανοίγει

Όπως είναι πλέον έντονα ορατό (βλ. κα-
ταπατήσεις ασύλου, εφαρμογή συγχωνεύσε-
ων-καταργήσεων σχολών κ.ά.), η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με την εύνοια των ιμπεριαλιστών 
και υπηρετώντας τις κατευθύνσεις των ΕΕ-ΟΟΣΑ, 
ψήφισε -στη ρότα έντασης της επίθεσης- μέσα 
στο καλοκαίρι έναν νέο αντιφοιτητικό νόμο, τον 
νόμο Γαβρόγλου. Ο νόμος αυτός δεν έχει γίνει 
αντιληπτός από πολλές πλευρές στην ολότητά 
του, δηλαδή στο τι σηματοδοτεί και τι έρχεται 
να θέσει σε σχέση με την κατεύθυνση προχωρή-
ματος και όξυνσης της επίθεσης στα φοιτητικά 
δικαιώματα.

Ο νόμος αυτός έρχεται να ανοίξει «νέους» 
δρόμους στην επίθεση που εξελίσσεται εδώ και 
τόσα χρόνια, αναβαθμίζοντας και προχωρώντας 
τα όσα ο νόμος πλαίσιο Διαμαντοπούλου είχε 
αποτυπώσει και «ανοίξει» απέναντι στους φοιτη-
τές το καλοκαίρι του 2011.

Δεν θα είχε εξάλλου κανένα λόγο η κυβέρνη-
ση να απλοποιήσει τη διαδικασία των συγχωνεύ-
σεων-καταργήσεων σχολών, αν δεν ετοιμάζεται 
για μαζικά κλεισίματα σχολών.

Δεν θα είχε κανένα λόγο να δημιουργήσει 
τα διετή προγράμματα εκπαίδευσης για απο-
φοίτους ΕΠΑΛ και να εξισώσει 5ετείς σχολές με 
επίπεδο master, αν δε σκοπεύει μέσα, από και 
μαζί με όλες αυτές τις συγχωνεύσεις να εντείνει την εντατικοποίηση, να 
διασπάσει πλήρως τα πτυχία, συρρικνώνοντας ακόμα περισσότερο τα όσα 
επαγγελματικά δικαιώματα εξασφαλίζονται από αυτά. Να κατοχυρώσει 
τους κύκλους σπουδών, συμβάλλοντας έτσι -και νομιμοποιώντας ταυτό-
χρονα τις τεράστιες συγχωνεύσεις και μειώσεις εισακτέων που θα ακολου-
θήσουν- στη συνολική αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης στην κατεύθυν-
ση της δημιουργίας ενός πλήρως εξατομικευμένου, πειθαρχημένου και 
ελεγχόμενου, για μια ζωή, αποφοίτου-εργαζόμενου.

Δεν θα είχε κανένα λόγο να παγιώσει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, 
αν δεν σκοπεύε να εντείνει ακόμα περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς, 
να κάνει καθοριστικά βήματα στον δηλωμένο στόχο του συστήματος για 
θέσπιση διδάκτρων στο προπτυχιακό επίπεδο.

Δεν θα είχε κανένα λόγο να προχωρήσει στη δημιουργία των λεγόμε-
νων Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, αν δεν επιθυμούσε 
την παραπέρα διάλυση και κατακερματισμό των πτυχίων, την παραπέρα 
προώθηση του δια βίου «κυνηγιού χαρτιών» και του μότο, πως «εδώ δεν 
περπατάμε, τρέχουμε».

Δεν θα είχε κανένα λόγο να φέρει τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας, αν όχι αυτόν που και οι ίδιοι ξεδιάντροπα διακη-
ρύττουν, λέγοντας πως υπάρχει αναγκαιότητα δημιουργίας «δομών» που 
θα προσαρμόζουν πιο γρήγορα την εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(βλ. κατευθύνσεις Μπολόνια) και θα τη συνδέουν πιο άμεσα με την αγορά 
εργασίας (βλ. δημιουργία ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, μετακύλιση του 
κόστους σπουδών στις πλάτες των φοιτητών, απλήρωτες πρακτικές ή άλλες 
«απασχολήσεις» που θα προκύψουν κ.α.).

Με βάση τα παραπάνω, είναι αναμενόμενο να συνοδεύονται οι διατά-
ξεις του ν. Γαβρόγλου, τόσο με το καρότο (επαναφορά της συνδιοίκησης), 
όσο και με το μαστίγιο (κατάργηση το ασύλου).Το γεγονός, πως ο νόμος 
ήδη υλοποιείται, αποδεικνύει τη φούρια τους να εφαρμόσουν την επίθε-
σή, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάπως έτσι ερμηνεύεται και η καθυστέρηση 
και όλη η φιλολογία σε σχέση με τη μη διανομή του συγγράμματος για το 

χειμερινό εξάμηνο, κάτι που είχε και έχει ως 
στόχο, πέρα από το να σφυγμομετρήσει τις 
αντιδράσεις των φοιτητών, να δημιουργήσει 
συγκεκριμένα «τετελεσμένα» στο φοιτητικό 
σώμα. Να νομιμοποιήσει στις συνειδήσεις 
των φοιτητών τη λογική της κοστολόγησης 
των δικαιωμάτων μας, να εμφανίσει σαν 
υπαρκτό και ρεαλιστικό το ενδεχόμενο 
να μην παίρνουμε βιβλία, πως κάτι τέτοιο 
κρίνεται από την «απλοχεριά» της κάθε 
κυβέρνησης.

Μια αναγκαία διευκρίνιση

Στη βάση της εκτίμησης, πως υπάρχει 
έντονος προβληματισμός και αναβρασμός 
στο φοιτητικό σώμα και με «δεδομένη» την 
αδυναμία (που εκφράστηκε τουλάχιστον σε 
αυτή τη φάση) του φοιτητικού κινήματος να 
απαντήσει με όρους αγώνα σε όσα προω-
θούνται εις βάρος του, ως αποτέλεσμα του 
νόμου πλαίσιο και του νόμου Γαβρόγλου, 
αποκτά καθοριστική σημασία για τη διεξα-
γωγή της αναγκαίας πάλης που πρέπει να 
δώσει το φοιτητικό κίνημα απέναντί τους, 
η απάντηση στο εξής κομβικό ερώτημα: Τι 
είναι αυτό που πραγματικά έχουμε μπροστά 
μας; Έναν νόμο που, όπως προκλητικά μας 
λένε, έρχεται να «αναβαθμίσει και να εκσυγ-

χρονίσει την εκπαίδευση στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων και αναγκών» 
ή μια ολομέτωπη και ταξικού χαρακτήρα επίθεση στα δικαιώματά μας, που 
ξεκινά, εφορμά και εξοπλίζεται από τους δύο αυτούς νόμους;

Όπως πάντα, η αντίδραση πλασάρεται 
με «προοδευτικό» περιτύλιγμα

Αυτό λοιπόν, που διατυμπανίζουν πολύμορφα (βλ. διάφορες «αντικει-
μενικές μελέτες και αξιολογήσεις», όπως αυτή της ΑΔΙΠ) και με ιδιαίτερο 
μένος διάφοροι παράγοντες και εκπρόσωποι του συστήματος, από τη ΔΑΠ 
και το καθηγητικό κατεστημένο μέχρι την κυβέρνηση, τα κανάλια και την 
αντιπολίτευση, είναι, πως «δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με την εκπαί-
δευση». «Πρέπει επιτέλους σαν χώρα να τελειώνουμε με τις παθογένειες 
και τις αγκυλώσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος, να μεταρρυθμι-
στούμε και να εκσυγχρονιστούμε, να εναρμονιστούμε, επιτέλους, με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα» και άλλα αντίστοιχα αποτελούν καθημερινές πλέον 
δηλώσεις. Αλήθεια, ποιοι είναι όλοι αυτοί που νοιάζονται ξαφνικά για τα 
χάλια της εκπαίδευσης; Είναι όλοι εκείνοι που ο μισθός τους για μια μέρα, 
αξίζει 10,20,100 (δεν ξέρουμε και εμείς πόσες) φορές παραπάνω από τον 
μισθό των γονιών μας για ένα μήνα. Είναι όλοι εκείνοι που κυβερνούσαν 
και κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι όλοι εκείνοι που, στη βάση της 
υποταγής τους στο καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα, είχαν και έχουν 
τον έλεγχο, τη διοίκηση και την εποπτεία του δημοσίου λόγου και του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Άρα, ποιον κατηγορούν; Τους εαυτούς τους; 
Μα όχι φυσικά!

Όλα αυτά που εκείνοι χαρακτηρίζουν «παθογένειες» και «αγκυλώσεις» 
του εκπαιδευτικού συστήματος είναι τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις που 
κατέκτησαν οι φοιτητές με την πάλη τους. Όλα αυτά που χαρακτηρίζουν 
«μεταρρύθμιση» και «αναβάθμιση» δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πέταγμα 
χιλιάδων φοιτητών έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το χτύπημα του 
ασύλου, η διάλυση των πτυχίων μας, η εντατικοποίηση, το τσάκισμα και η 

Τσιαντής Μάκης,
Ιατρική Ιωαννίνων

Νόμος Γαβρόγλου

Το φοιτητικό κίνημα ξανά αντιμέτωπο 
με το γκρέμισμα των δικαιωμάτων του
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κοστολόγηση των δικαιωμάτων μας σε δωρεάν παροχές. Όλα αυτά 
που χαρακτηρίζουν ως «εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα» 
είναι η υποταγή και η προσαρμογή τους στις κατευθύνσεις Μπο-
λόνια-ΕΕ-ΟΟΣΑ. Άξιοι υπηρέτες του συστήματος που υπηρετούν! 
Άξιοι και οι μισθοί τους! Το ζήτημα είναι πώς απαντά η Αριστερά 
σε όλα αυτά, αλλά γι’ αυτό θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω. 
Το μόνο που θα θέλαμε να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο, είναι, 
πως όλη η ένταση της αντιδραστικής προπαγάνδας και ρητορείας 
που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα πανεπι-
στήμια, τα «άσυλα ανομίας» κ.λπ., αποτελεί έναν ακόμη δείκτη της 
ολομέτωπης επίθεσης που ετοιμάζουν απέναντι στα φοιτητικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Πώς οι αυταπάτες και η υποταγή 
γίνονται αμηχανία και διαφυγή

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς, αλήθεια απαντά η κυρίαρ-
χη Αριστερά στις σχολές; Κατά την άποψή μας, ουσιαστικά δεν 
απαντά. Περισσότερο γίνεται μέρος του προβλήματος, σπέρνοντας 
σύγχυση και απογοήτευση. Αιτία, η υποταγή και η προσαρμογή της 
στους αρνητικούς συσχετισμούς, ως αποτέλεσμα των τεράστιων αυταπα-
τών που κουβαλά, τόσο για τον ρόλο και τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης 
και της συνδιοίκησης, όσο και για τον ρόλο και τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ 
και του καπιταλισμού γενικότερα.

Ας εξηγηθούμε. Αλήθεια, ποια ήταν η στάση και η τοποθέτηση της 
κυρίαρχης Αριστεράς σε σχέση με τον ν. Γαβρόγλου; Τόσο η ΚΝΕ όσο και η 
ΕΑΑΚ χαρακτηρίζονταν από αμηχανία στις τοποθετήσεις τους. Αμηχανία, η 
οποία προσπαθήθηκε να εκτονωθεί, είτε δια της μη τοποθέτησης, είτε μέσω 
της -χωρίς καμία εξήγηση και επιχειρηματολογία- ένταξης του νόμου στην 
ανάλυση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Επί της ουσίας, τόσο η ΚΝΕ, 
όσο και η ΕΑΑΚ δεν έβλεπαν και δεν βλέπουν τον ν. Γαβρόγλου, ακόμα και 
αν προσχηματικά μπορεί να τοποθετηθούν ως προς το αντίθετο, σαν έναν 
νόμο, συνολικά αντιδραστικό (υπάρχει βλέπετε και εκείνη η διάταξη για τη 
συνδιοίκηση), σαν ένα νόμο που εντάσσεται και αναβαθμίζει την ολομέ-
τωπη και στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση του συστήματος στα φοιτητικά 
δικαιώματα (ακριβώς επειδή δεν αναγνωρίζουν μια τέτοια επίθεση).

Γι’ αυτό και «γκρινιάζουν» και ετοιμάζονται να «στρογγυλοκάτσουν» στις 
καρέκλες της συνδιοίκησης που τους πέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και αποδέ-
χτηκαν και χωνεύουν τον νόμο από την αρχή. Ενδεικτικά, από το καλοκαίρι 
λέγανε «να μείνει στα χαρτιά» κι όχι να μην περάσει. Πριν καλά-καλά ψη-
φιστεί ο νόμος! Και αντίστοιχα τώρα, έχουν περάσει στο «να μην εφαρμο-
στεί», για να μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να διαπραγματευτούν το 
«πόσο και πώς» θα εφαρμοστεί. Και είναι εκεί που θα ρίξουν όλες τους τις 
δυνάμεις, εγκλωβίζοντας ξανά τον κόσμο σε νέα αδιέξοδα, όλο το επόμενο 
διάστημα: στη διαπραγμάτευση και τη συνδιαλλαγή, μέσα από κάθε είδους 
εικονικές ενέργειες για το με ποιους όρους και σε ποια βάση θα εφαρμο-
στεί η επίθεση του συστήματος απέναντί μας. Προφανώς, ως συνήθως, με 
ολοκληρωμένες και υπεύθυνες προς το σύστημα προτάσεις…

Όσο μας αφορά, δεν ξαφνιαζόμαστε. Είναι οι αυταπάτες που αναφέ-
ραμε προηγουμένως, οι οποίες τους έχουν οδηγήσει σε μία τέτοια θέση. 
Το ότι δηλαδή «απλά» δεν τους νοιάζει το ότι το ίδιο το σύστημα χρησιμο-
ποιεί κομμάτια και απόψεις από τις αναλύσεις και τα αιτήματά τους, για να 
νομιμοποιήσει την επίθεσή του απέναντί μας! Ακριβώς γιατί, στο όνομα της 
«ονοματοποίησης» και της «ενοποίησης», γίνονται τώρα οι συγχωνεύσεις 
και τα κλεισίματα σχολών. Στο όνομα της «ολοκληρωμένης γνώσης και επι-
στήμης» ετοιμάζονται τα νέα, ακόμα πιο εντατικοποιημένα προγράμματα 
σπουδών και χτυπιούνται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονταν στα πτυχία. 
Στο όνομα της «προσαρμογής της εκπαίδευσης στις ανάγκες της κοινω-
νίας» προωθείται το κάθε είδους «δια βίου», οι κάθε είδους απλήρωτες 
πρακτικές και τα πληρωμένα σεμινάρια. «Δεν τα εννοούσαμε έτσι» θα μας 
απαντήσουν. «Και ποιος σας ρώτησε πώς τα εννοούσατε;» θα απαντήσουμε 
για άλλη μια φορά.

Τι πραγματικά εξελίσσεται και οι 
αναγκαίες απαντήσεις του κινήματος

Όπως ήδη αναφέραμε, αυτό που πραγματικά εξελίσσεται είναι πως η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με κατευθυντήρια γραμμή τις κατευθύνσεις 
της Μπολόνια και τον ν. πλαίσιο, με αιχμή, οπλοστάσιο και σηματοδότη 

τον ν. Γαβρόγλου και πατώντας πάνω στους αρνητικούς συσχετισμούς και 
την αποσυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος, έρχεται να συνεχίσει και να 
κλιμακώσει την επίθεση του συστήματος απέναντι στα φοιτητικά δικαιώμα-
τα. Έρχεται, επί της ουσίας, να την αναβαθμίσει από έναν πόλεμο «φθοράς» 
που γινόταν από το 2011 μέχρι σήμερα (με σημαντική τομή το σχ. Αθήνα 
το 2013) σε μία ολομέτωπη και ταξικού χαρακτήρα επίθεση. Στόχος της η 
συνολική αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης -του εξαρτημένου ελληνικού 
καπιταλισμού σε συνθήκες κρίσης και έντασης της επίθεσης απέναντι 
στους εργαζόμενους- στις νέες ανάγκες που δημιουργεί για το κεφάλαιο και 
τους ιμπεριαλιστές ο «νέος» κόσμος της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευ-
σης που προωθούν. Αυτή η επίθεση είναι που θα ενταθεί όλο το επόμενο 
διάστημα και απέναντι σε αυτήν πρέπει να προετοιμάσουμε τις αντιστάσεις 
μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, εκτιμάμε, ότι αυτό που τίθεται στο 
φοιτητικό κίνημα είναι η αναγκαιότητα της συγκρότησης και της πάλης 
του για την ανατροπή του ν. Γαβρόγλου και του ν. πλαίσιο. Η αναγκαιότητα, 
επιπλέον, αυτή η πάλη να συνδεθεί και να συντονιστεί με τη συνολικότερη 
πάλη που οφείλει να διεξάγει για την ανατροπή των γενικότερων κατευ-
θύνσεων του συστήματος για την εκπαίδευση (αλλά και για όσα εξελίσσο-
νται έξω από αυτή), για την απάντηση των καθημερινών χτυπημάτων που 
δεχόμαστε, είτε κεντρικά, είτε κατά τόπους, μέσα και έξω από τις σχολές. 
Κλείνοντας, δεν θα θέλαμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο σε σχέση με αυτήν 
την κατεύθυνση, παρά μονάχα πως, για να προχωρήσει, πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί σε αγωνιστική κατεύθυνση και σε μαζικό επίπεδο κάθε φοιτητής 
που αντιλαμβάνεται την τροχιά αυτών των εξελίξεων.

Όσο μας αφορά, σαν Αγωνιστικές Κινήσεις, εκτιμάμε, πως, προκειμένου 
μια τέτοια αναγκαία διαδικασία να προχωρήσει, πρέπει να παλέψουμε, 
ούτως ώστε να δημιουργηθούν εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε 
σχολή. Πρέπει, ακόμη, να παλέψουμε, ώστε αυτές οι εστίες να συνδέονται 
μεταξύ τους και στην κατεύθυνση δημιουργίας κινήματος στο πλάι του 
λαού. Πρέπει να απαντηθούν σοβαρά πολιτικά ζητήματα, στα πλαίσια των 
φοιτητικών συλλόγων. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιδιώξεις του 
συστήματος, με τους εχθρούς και τους ψεύτικους φίλους μας, με την πραγ-
ματική διέξοδο που βρίσκεται μόνο μέσα στους αγώνες μας. Πρέπει -και 
ίσως το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση- να ανοίξουν, παράλληλα με όλα τα 
προηγούμενα και με έναν συνεχή τρόπο, μέτωπα αντιπαράθεσης και πάλης 
με την κάθε είδους ιδεολογική και πολιτική σαβούρα που έχει συσσωρευ-
τεί -και συνεχίζει να αναπαράγεται- εδώ και τόσα χρόνια στα πλαίσια των 
φοιτητικών συλλόγων και φέρει βασική ευθύνη για τη σημερινή, αρνητική 
τους κατάσταση.

Μεγάλα καθήκοντα, μπορεί να πει κάποιος. Μεγάλη η επίθεση που βιώ-
νουμε και που εντείνεται, θα απαντήσουμε εμείς. Άσε που βλέπουμε κάθε 
φορά το πού μας οδηγούν οι κάθε είδους εύκολες και γρήγορες «λύσεις», 
που -επίσης εύκολα και γρήγορα- κάθε τόσο πλασάρονται.
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Σταθοπούλου Ελένη,
Αρχιτεκτονική Ξάνθης

Άσυλο: παρωχημένος 
θεσμός ή λαϊκή κατάκτηση;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ιστορία του ζητήματος

Πρώτη φορά, η έννοια του Πανεπιστημιακού 
ασύλου τέθηκε στη Γαλλική Επανάσταση. Αρχικά 
στον χώρο του Πανεπιστημίου ίσχυε το Άσυλο με 
την έννοια που είχε στους θρησκευτικούς ναούς 
της θεοκρατικής φεουδαρχικής κοινωνίας. Έτσι, 
το Πανεπιστήμιο, σαν «ναός της γνώσης» στην 
αναδυόμενη καπιταλιστική κοινωνία,  προστα-
τευόταν από τις επιθέσεις της εκκλησίας και των 
φεουδαρχικών δυνάμεων. Τότε το Πανεπιστήμιο 
έθετε τις βάσεις για τη μελέτη 
της φύσης, την επιστημονική 
προσέγγιση των φαινομέ-
νων, σε αντίθεση με το τι 
ίσχυε προηγούμενα και ανα-
παρήγαγε την ιδεολογία της 
αστικής τάξης, προκειμένου 
αυτή να αναπτύσσεται και 
να υποτάσσει τις υπόλοιπες. 
Το Πανεπιστήμιο δεν είχε τη 
μαζικότητα που γνώρισε αρ-
γότερα, πρόσβαση σε αυτό 
είχαν άτομα αστικής-μεγα-
λοαστικής προέλευσης και 
το ίδιο ίσχυε και για τους 
καθηγητές.

Η ανάπτυξη της ταξικής 
πάλης ιδιαίτερα στις αρ-
χές του 20ου αιώνα και η 
συγκρότηση του κομμουνι-
στικού κινήματος άρχισε να 
επιδρά στη νεολαία, που δεν 
έμεινε ανεπηρέαστη από τις 
προοδευτικές ιδέες που εξα-
πλώνονταν. Έτσι, το σύστημα παγκόσμια αλλά 
και στη χώρα μας ωθείται σε υποχωρήσεις. Τόσο 
λόγω της πίεσης του κινήματος όσο και λόγω 
των αναγκών του για επιστημονικό στελεχικό 
δυναμικό, ανοίγει τις πόρτες της εκπαίδευσης 
σε όλες τις βαθμίδες και σε πιο φτωχά και λαϊκά 
στρώματα. Η κατεύθυνση όμως αυτή επιχειρείται 
να ανατραπεί από τη μεριά του συστήματος. Η 
προώθηση μέτρων για το ταξικό ξεσκαρτάρισμα 
της εκπαίδευσης, αλλά και χτυπήματος του συν-
δικαλισμού και της πολιτικοποίησης βρίσκουν 
απέναντί τους το φοιτητικό κίνημα.

Στην περίοδο της χούντας, η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου αποτέλεσε ένα φωτεινό παράδειγ-
μα λαϊκής αντίστασης. Μετά την αιματοβαμμένη 
από την είσοδο του τανκ εξέγερση, το άσυλο κα-
τοχυρώνεται πλέον στις συνειδήσεις του κόσμου 
ως Άσυλο των λαϊκών αγώνων. Αμέσως μετά την 
πτώση της δικτατορίας, το σύστημα προσπαθεί 
να περάσει νόμους που ποινικοποιούν το δικαί-
ωμα στην πολιτική έκφραση, την κατάληψη, την 
αποχή κτλ. Μέχρι και το 1982, όμως, δεν είχε τολ-
μήσει κανείς να πειράξει νομικά το άσυλο. Με τον 
νόμο 1268/82 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θεσμοθε-
τείται νομικά το άσυλο και μπαίνουν ουσιαστικά 

οι πρώτες προϋποθέσεις για την άρση του. Το 
2006 επί κυβέρνησης ΝΔ και με υπουργό παιδεί-
ας τη Μαριέττα Γιαννάκου, μπαίνει το ζήτημα του 
συγκεκριμένου προσδιορισμού των χώρων των 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που αποτελούν 
χώρους ασύλου. Πάλι οι φοιτητές βρίσκονται 
κατά δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους υπερα-
σπίζοντας το Άσυλο, παράλληλα με το δικαίωμά 
τους στις δωρεάν σπουδές. 

Το 2011 το σύστημα εκμεταλλευόμενο την 
οπισθοχώρηση του φοιτητικού κινήματος ανοίγει 

και πάλι στην κουβέντα για τον «προσδιορισμό» 
του ασύλου. Αυτή τη φορά, η ΝΔ προτείνει στη 
βουλή την ολική κατάργησή του. Κάτω από αυτές 
τις συζητήσεις, ο νόμος-πλαίσιο Διαμαντοπού-
λου, ως συνέχεια του νόμου Γιαννάκου, θέτει το 
ζήτημα του επαναπροσδιορισμού των χώρων 
όπου γίνεται εκπαίδευση και έρευνα. Ουσιαστικά 
αρχίζει να προωθείται και νομικά πλέον η παρου-
σία αστυνομίας στους προαύλιου χώρους-αρκεί 
να μην εμποδίζεται το μάθημα. Παράλληλα με 
αυτό, εγκαθίστανται και παγιώνονται σε διάφο-
ρες σχολές πανελλαδικά security με πρόφαση 
την ανάγκη ύπαρξης φύλαξης.

Μέχρι και σήμερα, το άσυλο που υπερα-
σπίζονται οι καθηγητάδες και τα τσιράκια του 
συστήματος, είναι το ακαδημαϊκό. Το «άσυλο» 
αυτό ισχύει μόνο εκεί που γίνεται η έρευνα για τα 
συμφέροντα της αστικής τάξης, εκεί που παράγε-
ται επιστημονική θεωρία για να στηρίξει αντιλή-
ψεις που πρεσβεύουν την παντοδυναμία και την 
νομοτέλεια του καπιταλιστικού συστήματος. Το 
Πανεπιστήμιο, αποστειρωμένο από αριστερές-ε-
παναστατικές ιδέες, μπορεί να συνεχίσει να ανα-
παράγει την κυρίαρχη ιδεολογία του συστήματος 
και να επιτελεί τον κατανεμητικό του ρόλο.

Ν. Γαβρόγλου

Ο πρόσφατος νόμος Γαβρόγλου αναφέρει:

«1)Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευ-
θερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και 
η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Το 
ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύ-
ρωση των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών 
ελευθεριών στην έρευνα και στη διδασκαλία, την 

ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την 
προστασία του δικαιώματος στη 
γνώση, τη μάθηση και την εργασία, 
έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το 
καταλύσει.

2)Επέμβαση δημόσιας δύναμης 
σε χώρους των Α.Ε.Ι. λαμβάνει χώρα 
σε περιπτώσεις κακουργημάτων και 
εγκλημάτων κατά της ζωής αυτε-
παγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση μετά από απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου […]».

Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά; Ο 
προσδιορισμός «ακαδημαϊκό» στο 
άσυλο σημαίνει την απρόσκοπτη 
λειτουργία των ιδρυμάτων. Σημαίνει 
ότι η συνέλευση ή η κατάληψη που 
θα επιλέξει να κάνει ένας σύλλογος 
καταλύει «τη μάθηση και την εργα-
σία» και καταργεί «το δικαίωμα στη 
γνώση». Έτσι, πλέον μια απλή από-
φαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
αρκεί για την κατάλυση του ασύλου. 

Καμία σχέση, λοιπόν, δεν έχει αυτή η διάταξη με 
την επαναφορά του ασύλου, όπως ισχυρίζεται η 
κυβέρνηση, για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια. 
Προφανώς η επαναφορά της κουβέντας γύρω 
από το άσυλο δίνει την ευκαιρία να ακούγονται 
και πιο αντιδραστικές φωνές, όπως για παράδειγ-
μα της Νίκης Καραμέως, βουλευτή της Ν.Δ., που 
στην… προοδευτική ρύθμιση της κυβέρνησης, 
αντιπρότεινε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της 
αστυνομίας!

Τα αποτελέσματα αυτού του νόμου, μάλιστα, 
φάνηκαν πολύ γρήγορα όταν η Πρυτανεία του 
ΑΠΘ κάλεσε την αστυνομία να περιπολεί τον 
χώρο του πανεπιστημίου επί μονίμου βάσεως με 
πρόσχημα την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. 
Είναι αστείο το γεγονός ότι το ίδιο το σύστημα, 
που εκμεταλλεύεται, εξαθλιώνει χιλιάδες κόσμου 
και τον ωθεί στη χρήση ναρκωτικών που το ίδιο 
προμηθεύει, διατείνεται ότι θέλει να αντιμετωπί-
σει το φαινόμενο. Η συγκεκριμένη ιστορία με το 
Α.Π.Θ. αλλά και τις σχολές του κέντρου της Αθή-
νας (Νομική, Πολυτεχνείο κ.ά.) μάλιστα κρατάει 
χρόνια και είναι η ίδια η αστυνομία που «σπρώ-
χνει» τοξικομανείς στους χώρους του Πανεπιστη-
μίου, για να το χρησιμοποιεί μετά ως άλλοθι.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανάλογο σκηνικό είχαμε πρόσφατα και στην 
ΑΣΣΟΕ, στην οποία με αφορμή συγκεκριμένο 
περιστατικό, αναμένεται εισαγγελική παρέμβαση. 
Γίνεται προσπάθεια για μια ακόμη φορά να κατα-
πατηθεί το Άσυλο και να αμαυρωθούν οι αγώνες.

Για να δικαιολογήσουν την παραβίαση του 
ασύλου, πρέπει πρώτα να τη νομιμοποιήσουν 
στη συνείδηση του κόσμου. Γι’ αυτό και εξαπο-
λύουν έναν οχετό από ψέματα για το πώς τα 
Πανεπιστήμια έχουν καταντήσει κέντρα ανομί-
ας. Με αυτό τον τρόπο θέλουν ουσιαστικά να 
συκοφαντήσουν το κίνημα και την οργανωμένη 
δράση στο σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο 
των φοιτητών.

Με την παρουσία των δυνάμεων καταστολής 
έξω και μέσα από τους χώρους του Πανεπιστημί-
ου, το σύστημα επιδιώκει από τη μία το «φακέ-
λωμα» και τη στοχοποίηση συνδικαλιστών και 
αγωνιστών ή ακόμη και την παρεμπόδιση της 
όποιας πολιτικής δράσης, με άμεση παρέμβαση 
της αστυνομίας. Από την άλλη, θέλει να συνηθί-
ζουν οι φοιτητές στην καθημερινή τους παρου-
σία, να τρομοκρατούνται και να αποτρέπεται 

λόγω αυτού η πολιτική τους δράση. Μια λογική 
που θα πρέπει βέβαια να τους ακολουθήσει και 
αργότερα στους χώρους δουλειάς, καθώς το 
σύστημα μας θέλει σκυμμένους, να δουλεύομε 
με μισθούς πείνας για να κερδίζουν άλλοι στις 
πλάτες μας και να μην αντιδράμε. 

Ας μην αμφιβάλουμε καθόλου για τις προ-
θέσεις του συστήματος και των υποτακτικών 
του. Ήδη πριν τη ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου 
συνέβαιναν περιστατικά κατάφωρης παραβίασης 
του ασύλου. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε την 
απαγόρευση διεξαγωγής γενικής συνέλευσης 
φοιτητών στο χώρο του Πανεπιστημίου από τον 
πρύτανη του ΠΑΜΑΚ Ζαπράνη τον Νοέμβρη του 
2014. Εν όψει Πολυτεχνείου ο πρύτανης έκλεισε 
τη σχολή (lockout) και απείλησε τους φοιτητές 
ότι θα καλέσει την αστυνομία σε περίπτωση που 
επιχειρούσαν να παραβούν την απόφασή του. 

Προφανώς δεν πιστεύουμε ότι η υπεράσπιση 
ή όχι του ασύλου είναι νομικό ζήτημα. Έχει όμως 
μια σημασία να βλέπουμε τι απόψεις θέλει το 
σύστημα να καλλιεργήσει και πώς προσπαθεί και 
τυπικά μέσω νόμων να περάσει την κατεύθυνσή 

του, την κατεύθυνση της φασιστικοποίησης της 
δημόσιας και πολιτικής ζωής.

Πώς διαφυλάσσουμε το άσυλο;

Διανύουμε μια περίοδο που το σύστημα είναι 
αποφασισμένο να πάρει πίσω ότι δικαίωμα έχει 
κατακτήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα μέσα από 
τους αγώνες του και την πάλη του. Υπό το βάρος 
των αρνητικών συσχετισμών για το κίνημα, οι 
συστημικές αντιλήψεις περί «καθαρών» Πανε-
πιστημίων υιοθετούνται και από μερίδες των 
φοιτητών που αδυνατούν να δουν ποιος είναι ο 
πραγματικός υπαίτιος για την σκληρή πραγμα-
τικότητα που βιώνουμε. Δεν ευθύνεται, όμως, η 
πολιτικοποίηση στους χώρους των σχολών. Αυτή 
ακριβώς την πολιτικοποίηση προς μια προο-
δευτική κατεύθυνση φοβάται το σύστημα και οι 
κυβερνήσεις που το υπηρετούν, καθώς έχει απο-
δειχθεί ότι μπορεί να θέσει όρους ανατροπής της 
«πραγματικότητας», να σπάσει την απογοήτευση 
και να δώσει όραμα στη νεολαία και τον λαό. 

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την 
σημασία του ασύλου. Προσφέρει διαχρονικά 
προστασία στην οργάνωση των φοιτητών μέσα 
από τους συλλόγους τους και στις λαϊκές κινητο-
ποιήσεις όταν χτυπιούνται βίαια από το κράτος. 
Φυσικά η υπεράσπισή του από μεριάς φοιτητικού 
κινήματος περνάει μέσα από την κατανόηση της 
αναγκαιότητας ύπαρξής του. Όπως αντίστοιχα η 
υπεράσπιση του συνδικαλισμού και της απεργίας 
περνάει μέσα από την κατανόηση της ανάγκης 
για οργανωμένη πάλη. Δεν μπορούμε λοιπόν να 
δούμε το ζήτημα του Ασύλου έξω από εκείνα τα 
ζητήματα για τα οποία καλούνται να παλέψουν οι 
φοιτητές καθημερινά. Το δικαίωμα στις σπουδές, 
τη σίτιση, το βιβλίο. Δεν είναι τυχαίο που κάθε 
νόμος-πλαίσιο που πλήττει τα σπουδαστικά 
δικαιώματα τα τελευταία χρόνια πάει πλάι-πλάι 
με διατάξεις σχετικές με τον περιορισμό ή την κα-
τάργηση του ασύλου. Το σύστημα δεν μπορεί να 
δεχτεί διεκδικήσεις στα πλαίσιά του, που συντη-
ρούν όρους για την ανατροπή του!

Κάθε αφίσα ή πανό που κατεβαίνει από τοίχο, 
κάθε δίωξη για συνδικαλιστικό λόγο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως παραβίαση του ασύλου και 
να απαντάται ανάλογα από πλευράς κινήματος. 
Τη διακίνηση των ναρκωτικών πρέπει να την 
αντιμετωπίσουν ως πολιτικό ζήτημα οι φοιτητές 
και όχι το σύστημα που τα διακινεί και ωθεί τη 
νεολαία στη χρήση τους. Είναι αστείο να διατείνε-
ται το σύστημα ότι ο λόγος που απαγορεύεται η 
αφισοκόλληση είναι ότι οι σχολές πρέπει να είναι 
καθαρές, τη στιγμή που μειώνει το υπεύθυνο για 
την καθαριότητα προσωπικό και δεν είναι λίγες οι 
φορές που οι σχολές έχουν πνιγεί στα σκουπίδια. 
Απέναντι στην πολιτική των ταξικών φραγμών, 
στην διάλυση των πτυχίων μας και στον εργα-
σιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν πρέπει να 
σηκώσουμε ανάστημα.

Με όπλο τους αγώνες μας να περιφρουρή-
σουμε οι ίδιοι το άσυλο. Η λύση αυτή δεν είναι 
απλή, ωστόσο, μόνο με την ανάκαμψη του 
κινήματος και το ξαναζωντάνεμα των σχολών 
και των συλλογικών μας διαδικασιών, μέσω 
πολιτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων στον χώρο 
του Ασύλου, θα δοθεί ουσιαστική απάντηση στο 
ζήτημα της ασφάλειας.
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Χαρτζουλάκη-Θάνου Αθηνά,
Ιατρική Θεσσαλονικής

Ο ρεφορμισμός δεν μπορεί να υπηρετήσει 
τις ανάγκες της νεολαίας!

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΝΕ

Η αναγκαιότητα της αντιπαράθεσης

Είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή πωςτο βασικό μέτωπο 
αντιπαράθεσης που οφείλει να έχει μία αριστερή πολιτική δύναμη «εντός 
και εκτός» του χώρου της εκπαίδευσης είναι αυτό με το σύστημα και τις 
δυνάμεις που το υπηρετούν. Αυτό από μόνο του, όμως, δεν αρκεί. Η λυσ-
σαλέα επίθεση του συστήματος στον λαό και τη νεολαία θέτει επιτακτικά 
το καθήκον σε κάθε δύναμη που θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της 
πλειοψηφίας των πληττόμενων λαϊκών στρωμάτων, της πολιτικής τοποθέ-
τησης, των αιτημάτων πάλης και μορφώνδράσης. Κι αυτά είτε θα κινούνται 
στην κατεύθυνση της υπηρέτησης αυτών των συμφερόντων με τη μεγαλύ-
τερη δυνατή συσπείρωση μαζών είτε όχι. 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και σε σχέση με την ΚΝΕ, που αποτελεί 
την οργάνωση με τη μεγαλύτερη εκλογική καταγραφή στα πανεπιστήμια. 
Για ποιο λόγο η εν λόγω δύναμη, μπροστά 
στο υπαρκτό ενδεχόμενο να μην δο-
θούν συγγράμματα στους φοιτητές, 
επέλεξε όχι μόνο να μην συμβάλ-
λει στη διοργάνωση 

φοιτητικής διαδήλωσης, αλλά σε πολλούς συλλόγους να υπονομεύσει 
καθαρά ακόμα και τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης για το ζήτημα αυτό; 
Πώς αυτή η πολιτική δύναμη, με την «καθαρή» γραμμή από την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου μέχρι και τα τελευταία ξεσπάσματα της νεολαίας, βρίσκε-
ται σταθερά «εκτός» ή και απέναντί της; Θεωρούμε ότι η στάση αυτή δεν 
οφείλεται σε αυτό που λέγεται από πολλούς, ότι «η ΚΝΕ δεν συμμετέχει στα 
κινήματα που δεν ελέγχει», σκέτο. Η ουσία είναι ότι φοβάται την άνοδο του 
φοιτητικού και λαϊκού κινήματος και τα καθήκοντα που αυτό κάθε φορά 
θέτει. Επομένως, η αντιπαράθεση με τη γραμμή (και) της ΚΝΕ είναι αναγκαι-
ότητα που οφείλεται να γίνεται εντός του κινήματος και πάνω από όλα να 
τίθεται στο υποκείμενο της πάλης, στη συγκεκριμένη δηλαδή περίπτωση 
τους φοιτητές.

Το καλούπι διαμόρφωσής της

Δεν μπορεί να διαχωριστεί η αντιπαράθεση προς μία πολιτική δύναμη 
από το ιστορικό-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή διαμορφώθηκε 
και από τον πολιτικό φορέα της. Τα αποτελέσματα της πολιτικής διαμόρ-

φωσης της ΚΝΕ παρήγαγαν τη σταθερή απουσία της από όλα 
τα μαζικά κινήματα νεολαίας ή στην καλύτερη στον 

σεχταρισμό και την υπονόμευσή τους. «Σε καμία 
περίοδο δε μπόρεσε να κατακτήσει πρωτοπόρο 
στη συνείδηση της νεολαίας», έτσι, «όπως ένα 
κόκκινο νήμα συνδέει τα μεγάλα κινηματικά 

γεγονότα με επίκεντρο τη νεολαία, έτσι ένα νήμα 
υποταγής συνδέει τη στάση της ΚΝΕ σε μία σειρά 

κινηματικές στιγμές»*.
Θα ξεκινήσουμε από την εξέγερση του Πολυ-

τεχνείου, φάρο που φωτίζει μέχρι και σήμερα τους 
αγώνες του λαού και τις νεολαίας. Κόντρα στη διάθεση 

και την αγωνιστικότητα των φοιτητών, η ΚΝΕ πρότασσε 
τη γραμμή της «μη κατάληψης» και στη συνέχεια αυτή της 

«απαγκίστρωσης από το Πολυτεχνείο». Ουσιαστικά τοποθέτη-
σε τον εαυτό της «εκτός», μιλώντας ότι η κατάληψη γίνεται από 

«300 προβοκάτορες». Συνέχεια, αποτέλεσε η στάση της στο φοιτη-
τικό κίνημα του ’06- ’07, όπου μετέθετε την πάλη των φοιτητών μετά την 
ψήφιση του νόμου- πλαίσιο, φτάνοντας μέχρι και σήμερα να θέτει την «μη 
εφαρμογή» και όχι την ανατροπή του. Βέβαια, η πίεση που δέχτηκε από το 
ίδιο το φοιτητικό κίνημα ήταν αυτή που την ανάγκασε πολλές σε «συμμετο-
χή». Η ΚΝΕ υποτιμάει τις δυνατότητες της φοιτητικής νεολαίας και υποτάσ-
σει την αγωνιστικότητά τους στο επίπεδο του «εφικτού». Το «εφικτό», όμως, 

ορίζεται από την πολιτική συγκρότηση και αποφασιστικότητα κάθε 
κινήματος και όχι από τα όρια που κάθε φορά θέτει η ΚΝΕ. 

Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην εκκωφαντική 
απουσία της ΚΝΕ από το ξέσπασμα της νεολαίας τον 

Δεκέμβρη του 2008. Τη στιγμή που η νεολαία βρισκό-
ταν μαζικά στους δρόμους και έκφραζε την οργή της, 
αντί να αναλάβει το καθήκον της πολιτικοποίησής 
της, επέλεξε να την κατακρίνει. Απόρροια αυτής της 

στάσης ήταν η ανάγκη της Παπαρήγας να δηλώσει σε 
όλους τους τόνουςτο 2008, ότι «στην επανάσταση δε θα 

σπάσει ούτε ένα τζάμι», ουσιαστικά ενισχύοντας την 
προπαγάνδα του συστήματος για «κουκουλοφόρους» 
και αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο ενίσχυσης της αναρ-

χοαυτονομίας και του αντικομμουνισμού. Έτσι φτάσαμε 
στην πιο πρόσφατη εξόφθαλμη απουσία της ΚΝΕ και του 

ΚΚΕ από τις μαζικότατες λαϊκές κινητοποιήσεις την περί-
οδο του 2010- 2012 και αντ’ αυτού το συνεχές κάλεσμα σε 

εκλογές, με σκοπό ο λαός να «διορθώσει την ψήφο του». Η 
εν λόγω πολιτική τοποθέτηση το μόνο που είχε να προσφέρει 

ήταν να επιστρέψει ο λαός στο σπίτι του και να εγκλωβιστεί σε 
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μία αστική διαδικασία μακριά από το μοναδι-
κό πεδίο υπεράσπισης των δικαιωμάτων του, 
αυτό της πάλης. 

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, έχουν την 
αφετηρία τους στη διαδικασία συγκρότησης 
και διαμόρφωσης του ΚΚΕ. Η προηγούμενη 
σύντομη ιστορική αναδρομή γίνεται γιατί θε-
ωρούμε ότι περιέχει δηλώσεις και πρακτικές 
με «έντονο»το ρεφορμιστικό DNA της ΚΝΕ.

Αντιιμπεριαλισμός… χωρίς εξάρτηση

Η ΚΝΕ στις σχολές αυτοπροβάλλεται σαν 
η δύναμη που πρωτοστατεί στην αντιι-
μπεριαλιστική πάλη. Το πώς βέβαια εννοεί 
ο καθένας την αντιιμπεριαλιστική πάλη 
καθορίζεται από το πώς προσδιορίζει τον 
ιμπεριαλισμό, τον χαρακτήρα των πολέμων 
και των επεμβάσεων και φυσικά τον ρόλο και 
τη σημασία της θέσης της χώρας μας. Στην 
περίπτωσή μας, η συγκεκριμένη δύναμη έχει 
απεμπολήσει από τον λόγο και τις διακηρύ-
ξεις της το καθήκον της αντιιμπεριαλιστικής 
πάλης και το έχει αντικαταστήσει με την 
ανάγκη ενίσχυσης της αντιμονοπωλιακής 
κατεύθυνσης. Υποστηρίζει τη θεωρία της 
«ιμπεριαλιστικής πυραμίδας», θεωρώντας ότι 
παντού υπάρχει μονοπωλιακός καπιταλισμός, 
δηλαδή ότι όλα τα κράτη είναι ιμπεριαλιστικά 
και μοναδικό κριτήριο κατάταξής τους σε αυτή 
την πυραμίδα είναι η οικονομική ισχύς του καθενός. Ανάλυση που διαψεύ-
δεται από την ίδια την πραγματικότητα, αφού χαρακτηριστικά δεν μπορεί 
να εξηγήσει τη δυσκολία συμμετοχής ισχυρών οικονομικά χωρών (πχ 
Γερμανία), με σοβαρούς όρους, στα πολεμικά μέτωπα. Ωστόσο και με βάση 
το κριτήριο της οικονομικής ανάπτυξης, για την ΚΝΕ, η Ελλάδα βρίσκεται 
σε «ενδιάμεση θέση».

Η θεωρία της «ιμπεριαλιστικής πυραμίδας» είναι ελλιπής, αποπροσανα-
τολιστική και ως ένα βαθμό επικίνδυνη, αφού δεν προετοιμάζει τον λαό και 
τη νεολαία για τους εχθρούς που θα συναντήσει στην πάλη του. Η ΚΝΕ και 
το ΚΚΕ αντιμετωπίζουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σαν απότοκο της 
κόντραςτων επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων για την αύξη-
ση των κερδών τους και όχι ως αυτό που είναι, πόλεμοι ιμπεριαλιστικών 
εθνών-κρατών. Ουσιαστικά, υπερτονίζουν την οικονομική διάσταση των 
πολέμων (που σαφώς υπάρχει) και παραβλέπει τη γεωστρατηγική. Βέβαια, 
οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Οι σημαίες που φέρουν τα αεροπλανο-
φόρα, τα F16 και οι πολεμικοί εξοπλισμοί δεν είναι κανενός μονοπωλίου, 
παρά η αμερικάνικη, η ρώσικη, η γαλλική, δηλαδή οι σημαίες των ιμπερια-
λιστικών κρατών που κάθε φορά συμμετέχουν στον πόλεμο, που έχουν άλ-
λωστε στρατό και εκφράζουν τα συλλογικά συμφέροντα των μονοπωλίων. 

Με αυτή την ανάλυση, το ΚΚΕ καταλήγει στη χώρα μας να «περιορί-
ζει την αντιιμπεριαλιστική πάλη μόνο στο ζήτημα του πολέμου και του 
ΝΑΤΟ»*. Έτσι, αναβαθμίζει τον ρόλο της αστικής τάξης της χώρας σε 
«στρατηγικό εταίρο που συναποφασίζει επεμβάσεις» και αποκρύβει στον 
λαό και τη νεολαία της χώρας ότι έχουν να αντιμετωπίσουν διπλό εχθρό, 
τόσο την ντόπια αστική τάξη όσο και την διπλή εξάρτηση από αμερικάνικο 
και ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. Η εξάρτηση αυτή μάλιστα αποτυπώνεται στο 
οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό πεδίο. Έκφραση αυτής αποτελούν 
από τη μία η παραγωγική ερημοποίηση της χώρας, η διάλυση της αγροτι-
κής παραγωγής, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε ξένα κεφάλαια 
και από την άλλη η σταδιακή μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε νατοϊκή 
βάση- ορμητήριο για τις επεμβάσεις και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, 
με ότι αυτό σημαίνει για τη ζωή των κατοίκων.

Η γραμμή της «αντεπίθεσης» 

Η πολιτική γραμμή πάλης προς την εργατιά, τον λαό και τη νεολαία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάλυση της κάθε πολιτικής δύναμης για 
την κατάσταση που βρίσκεται στις σημερινές συνθήκες το εργατικό- λαϊκό 
κίνημα της χώρας και παγκόσμια. Η κατάσταση στον κόσμο συμπυκνώνεται 

σε δύο βασικά σημεία: 1) στην υλοποίηση, από δεκαετίες, της στρατηγικού 
χαρακτήρα επίθεσης του συστήματος με στόχο την απεμπόληση όλων 
των «ξένων» σωμάτων για το ίδιο, που είχε κατακτήσει το εργατικό- λαϊκό 
κίνημα τις προηγούμενες δεκαετίες και 2) την χρόνια ήττα του εργατικού 
επαναστατικού κομμουνιστικού κινήματος. «Ξένα» σώματα αποτελούν για 
το σύστημα κάθε κατάκτηση, κάθε δικαίωμα στην εργασία,το οκτάωρο, 
τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, τις δωρεάν σπουδές, την ασφάλιση, την 
περίθαλψη, τις ελευθερίες.

Η αναγνώριση αυτών των δύο βασικών αξόνων θέτει σε κάθε επανα-
στατική δύναμη το καθήκον της Αντίστασης στα μέτωπα που καθημερινά 
«ανοίγει» το σύστημα. Καθήκον που αποτελεί το πρώτο «σκαλί» για την εκ 
νέου συγκρότηση της εργατικής τάξης και του λαού, το πρώτο βήμα για 
την αμφισβήτηση του πλαισίου και των ορίων που το σύστημα θέτει και 
μεκαθήκον τη Διεκδίκηση των «χαμένων» δικαιωμάτων του. Μέσα από μια 
τέτοια διαδικασία μπορούν να ανατραπούν οι υπάρχοντες συσχετισμοί 
δύναμης ανάμεσα στις λαϊκές δυνάμεις και το σύστημα. Σε αυτή την κατεύ-
θυνση οφείλει κάθε επαναστατική δύναμη να διαθέσει τις δυνάμεις της. Η 
ΚΝΕ και το ΚΚΕ δεν «βλέπουν» ή δε θέλουν να «δουν» αυτή την πραγμα-
τικότητα και εν συνεχεία οδηγούνται στην απεμπόληση των αντίστοιχων 
καθηκόντωνπου απορρέουν από την αναγνώρισή της. Έτσι, προτάσσουν τη 
γραμμή της «αντεπίθεσης».

Στην ουσία, «η γραμμή της αντεπίθεσης» […] τη στιγμή εκείνη που το 
λαϊκό κίνημα δίνει αποφασιστικές μάχες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική 
και συγκρούεται με την πολιτική του συστήματος, δεν είναι τίποτα λιγό-
τερο ή περισσότερο από μία επιτηδευμένη αντίστροφη ιεράρχηση, ένα 
εν γνώσει του ΚΚΕ θεώρημα διαφυγής από το κίνημα»*. Η γραμμή της 
«αντεπίθεσης», η διαμόρφωση σειράς «επιθετικών» αιτημάτων, όπως η 
«κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων», ο «εργατικός-κοινωνικός έλεγχος» 
κ.ά., ανάγονται συχνά σε προϋπόθεση για τη συμμετοχή των οργανώσεων 
της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε έναν αγώνα. Ή αλλιώς, αποτελούν όχημα διαφυγής 
από αυτόν και ιδιαίτερα όταν εκείνος δημιουργεί πρόβλημα στο σύστημα, 
οπότε εκθέτει δυνάμεις σαν την ΚΝΕ. Αυτή η στάση «αποχής» δε μπορεί να 
αποδοθεί, λοιπόν, μόνο στο όνομα μιας ιδεολογικο- πολιτικής «καθαρό-
τητας». Όταν η ανωτέρου βαθμού πολιτική συμφωνία –με δεδομένο 
ότι στην περίπτωση του ρεφορμισμού αυτή εξαντλείται σε αιτήματα 
μεταρρύθμισης του συστήματος, με επαναστατικό όμως προκάλυμμα- 
προηγείται της κατώτερου βαθμού πολιτικής συμφωνίας, πχ της πάλης 
ενάντια στις απολύσεις, η απαίτηση της πρώτης δεν μπορεί παράνα 
ερμηνευτεί ως ξεκάθαρη άρνηση ανάληψης καθηκόντων.
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Λαϊκή Συμμαχία

Σε ανάλογη ιδεολογική- πολιτική βάση προσδιορίζεται και ο χαρακτή-
ρας της Λαϊκής Συμμαχίας (ΛΣ). Από τη μία, η ΛΣ περιγράφεται ως το όχημα 
συγκέντρωσης, συσπείρωσης, συντονισμού όλων των κοινωνικών δυνά-
μεων (εργάτες, αγρότες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νεολαίοι κπλ), δηλαδήτο 
εργατικό- λαϊκό μέτωπο και από την άλλη στη θέση 66 του 19ου συνεδρίου 
του ΚΚΕ διαβάζουμε ότι: «η ΛΣ σήμερα έχει μία ορισμένη μορφή διαμόρ-
φωσης, με τη δράση σε κοινό πλαίσιο των ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, 
Ο-ΓΕ».Από τα παραπάνω δύο σημεία συμπεραίνουμε ότι το εργατικό- λαϊκό 
μέτωπο ταυτίζεται με τις παρατάξεις, τα μετωπικά- συνδικαλιστικά σχήματα 
του ΚΚΕ ή στην καλύτερη περίπτωση με τους συλλόγους και τα σωματεία 
που πορεύονται με αυτό. Επιπλέον, στη θέση 63 μας διευκρινίζεται πως η 
συμμετοχή οποιουδήποτε συλλόγου, σωματείου στη ΛΣ προϋποθέτει τη 
συμφωνία με τα εξής:«την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, […], τον ερ-
γατικό- λαϊκό έλεγχο […] την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ», αφού αυτά αποτελούν θέσεις της ΛΣ. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η 
βάση που καλεί η ΚΝΕ τη νεολαία και συγκεκριμένα τους φοιτητές να παλέ-
ψουν είναι τόσο πλατιά όσο και τα όρια που το ΜΑΣ και η ΛΣ θέτουν. Είναι 
τόσο «πλατιά» ώστε να μη χωρά καμία άλλη πολιτική δύναμη, καμία κοινή 
δράση. Ακόμα και το σημείο στη θέση 62, πουαναφέρει ότι η ΛΣ«αναπτύσ-
σεται στη βάση της κοινής δράσης των κοινωνικών δυνάμεων στο έδαφος 
των άμεσων διεκδικήσεων», είναι καθαρά υποκριτικό και προσχηματικό, 
αφού λίγες γραμμές πιο πριν έχει προσδιορίσει τα όρια και την «πλατύτητα» 
αυτής της κοινής δράσης.

Κοινοβουλευτική δράση 
με… κινηματική στήριξη;

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η λογική της διαχείρισης και της προτασε-
ολογίας, που διαπερνά το σύνολο των προγραμματικών θέσεων και των 
δράσεων του ΚΚΕκαι κατ’ επέκταση της ΚΝΕ. Θέσεις που δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από προτάσεις καλύτερης διαχείρισης του υπάρχοντος 
συστήματος. Προτάσεις που διαμορφώνονται με κριτήριο την «ανάπτυξη», 
το πόσα μπορεί να «αντέξει» η οικονομία. Τι άλλη εξήγηση μπορεί να δοθεί 
για τοπως η πρόταση κατώτατου μισθού από τα 1.400 ευρώ έφτασε τα 751; 
Ποιοι οικονομικοί δείκτες λήφθηκαν υπόψη και ο 751 κρίθηκε ο κατώτατος 
μισθός που καλύπτει στις σημερινές συνθήκες τις «λαϊκές ανάγκες»;Το ίδιο 
πλαίσιο συνδιαχειριστικής λογικής υπηρετούν οι συνεχείς καταθέσεις προ-
τάσεων νόμου στη βουλή από το ΚΚΕ.

Η κατάθεση ψηφισμάτων 
στήριξης αυτών των προτάσεων 
στους φοιτητικούς συλλόγους δεν 
αποτελεί απλά «άλλο ένα μέσο 
πίεσης», μία «ακόμα δράση αποκά-
λυψης» του αντιλαϊκού χαρακτήρα 
της αστικής πολιτικής. Αποτελεί την 
αποθέωση του κοινοβουλευτισμού. 
Τέτοιου είδους «δράσεις» δεν είναι 
«ουδέτερες», δεν είναι άκακες προς 
το φοιτητικό κίνημα, αντιθέτως 
εγκλωβίζουναυτό και τις φοιτητικές 
συνειδήσεις στο στενά όρια του 
κοινοβουλίου και την εκλογική 
καταγραφή του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ και η 
ΚΝΕ δρουν στα όρια που οι αστικοί 
θεσμοί θέτουν και στα πλαίσια 
αυτών. Αποκορύφωμα αυτής της 
λογικής ήταν η στάση του ΚΚΕ στο 
δημοψήφισμα. Ενώ από τη μία 
«αναγνώρισε», όπως ισχυρίζεται, το 
ψευτοδίλημμα που έθετε η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ στον λαό, από την 
άλλη τον καλούσε να συμμετέχει 
στον αστικό θεσμό του δημοψηφί-
σματος, απλά προτείνοντας άλλο 
περιεχόμενο.

Από το «Πανεπιστήμιο επιχείρηση»…

Ο πυρήνας αυτού του ιδεολογήματος είναι ότι σκοπός του εκπαιδευτι-
κού μηχανισμού στον καπιταλισμό είναιη άμεση κερδοφορία. Απόρροιά 
του είναι η αντίληψη περί σταδιακής εισόδου των επιχειρήσεων και των 
εργολαβιών στις σχολές. Με αυτή τη διαδικασίαη έρευνα αλλάζει προσανα-
τολισμό και καθορίζεται με γνώμονα τις απαιτήσεις επιχειρήσεων, λες και 
υπήρχε περίοδος στον καπιταλισμό που η έρευνα γινόταν για το κοινό καλό 
και το λαϊκό συμφέρον! Αυτό το ιδεολόγημα αδυνατεί να ερμηνεύσει 
μία σειρά αλλαγές που συμβαίνουν στην εκπαίδευση και οδηγεί στον 
αποπροσανατολισμότων φοιτητικών μαζών από τους στόχους πάλης 
που οφείλουν να προτάξουν και την αιτηματολογία που θα υπηρετή-
σει όσο το δυνατό καλύτερα αυτούς τους στόχους.

Πάντα στον καπιταλισμό η εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί με 
γνώμονα την υπηρέτηση των συμφερόντων της αγοράς εργασίας, των 
επιχειρήσεων, των εταιριών. Αυτό, όμως, απέχει «χιλιόμετρα» από το να 
μετατραπεί η σχέσητης εκπαίδευσης με την αγορά στον «ίδιο»τον σκοπό 
της εκπαίδευσης.Είναι άλλο η θεώρηση ότι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός 
έχει κύριο ρόλοτη κερδοφορία και άλλο «η διαμόρφωση συνθηκών και 
συσχετισμών για τη γενική κερδοφορία του κεφαλαίου, η διαμόρφωση των 
εργαζόμενων που θα είναι πεισμένοι να στελεχώσουν την παραγωγή από 
τη θέση εκείνη που τους προορίζει το κεφάλαιο»*. Το ιδεολόγημα του πα-
νεπιστημίου- επιχείρησηδεν μπορεί να εξηγήσει τη μείωση των εισακτέων, 
το όριο σπουδών στα ν+2 χρόνια φοίτησης, το πέταγμα χιλιάδων φοιτητών 
έξω από τις σχολές και φυσικά τις διαγραφές (που συνεχίζουν να βρίσκο-
νται στην ατζέντα του συστήματος). Ποιος ο λόγος, άλλωστε, μία επιχείρη-
ση που κερδοφορεί από την εκμετάλλευση των φοιτητών (στην έρευνα, τα 
εργαστήρια, την πώληση προϊόντων) ταυτόχρονα να θέτει φραγμούςστην 
πρόσβαση της πλειοψηφίας της νεολαίας στο πανεπιστήμιο;Πέραν αυτού, 
μία επιχείρηση για να υπάρχει ως τέτοια πρέπει να υλοποιεί τον βασικό 
της στόχο, το κέρδος. Ακόμα όμως και όταν προκύπτει κέρδος στα πλαίσια 
λειτουργίας του κρατικού πανεπιστημίου, αυτό δεν οδηγεί στην μετατροπή 
του σε επιχείρηση, ακριβώς γιατί οι στόχοι που η τριτοβάθμια εξυπηρετεί 
είναι πολύ ευρύτεροι και αφορούν στην κεντρική κατανομή και χειραγώγη-
ση της σπουδάζουσας νεολαίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάθεση από το πανεπιστήμιο σε 
εργολαβίες της διεκπεραίωσης λειτουργιών του πανεπιστημίου. Φυσικά,με 
την είσοδο εργολαβιών και από τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων, κάποιες 
επιχειρήσεις κερδοφορούν. Εκτός του ότι αυτό το επιχείρημα από μόνο του 
δεν είναι ικανό να τεκμηριώσει τη μετατροπή του πανεπιστημίου σε επιχεί-

Έναυσμα
τεύχος 48  | Φθινόπωρο 2017

|11

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΝΕ

ρηση, στην πραγματικότητα η ιδιωτικοποίηση πχ της λέσχης αποτελεί τον 
προθάλαμο για την εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. Το κύριομε 
τις ιδιωτικοποιήσεις ή με την είσοδο εργολάβων δεν είναι το κέρδος, αλλά 
η όρθωση ακόμα περισσότερων ταξικών φραγμών στα παιδιά των φτωχών 
και λαϊκών οικογενειών.Είναιη σταδιακή μετακύλιση του κόστους φοίτησης 
από το κράτος στις οικογένειες των φοιτητών, μέχρι να καταργηθεί πλήρως 
ο δωρεάν χαρακτήρας του φοιτητικού πλέγματος, που είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παραμονή ενός νεολαίου με τη φοιτητική ιδιότητα.

Η κύρια πλευρά του χτυπήματος του δωρεάν πλέγματος (σίτιση, 
στέγαση, συγγράμματα, εισαγωγή διδάκτρων) είναι η πολιτική και όχι 
η οικονομική. Αυτή η ανάγνωση της πραγματικότητας εξηγεί τον λόγο που 
ακόμα και αν υλοποιούνταν το αίτημα που είχε το ΜΑΣ στα πλαίσια του στο 
πρόσφατο γύρο γενικών συνελεύσεων-«τα συγγράμματα να τυπώνονται 
στα πανεπιστημιακά εκτυπωτικά κέντρα με ευθύνη του κράτους»- δε θα 
εξασφαλιζότανη δωρεάν διανομή. Το ίδιο ισχύει μετην «αποχώρηση των 
επιχειρήσεων» από τις σχολές,όπως μπορεί να τη φαντάζονται οι υποστηρι-
χτές αυτού του αιτήματος(γιατί όσο μας αφορά, το κεφάλαιο δεν πρόκειται 
να αφήσει τον εκπαιδευτικό του μηχανισμό!). Με άλλα λόγια, το πανεπιστή-
μιο στον καπιταλισμό δεν θα σταματήσει να είναι βαθιά ταξικό, να αφήνει ή 
και να πετά έξω τα παιδιά των φτωχών και λαϊκών οικογενειών. Το σύνολο 
των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο πανεπιστήμιο μπορούν να 
γίνουν κατανοητές αν αναλύσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού μηχανισμού 
στο υπάρχον σύστημα.

Η εκπαίδευση στον καπιταλισμό είναι κομμάτι του εποικοδομήματος, 
ενός συνόλου θεσμών όπως είναι ο στρατός, η αστυνομία, τα δικαστήρια, 
το κοινοβούλιο, που η λειτουργία τους και ο ρόλος τους καθορίζεται με 
άξονα την υπηρέτηση της βάσης λειτουργίας του καπιταλιστικού- ιμπε-
ριαλιστικού συστήματος, δηλαδή την παραγωγή και τις εκμεταλλευτικές 
σχέσεις που την χαρακτηρίζουν. Το εποικοδόμημα δεν είναι δυνατόν να 
αποκοπεί από τη βάση, συνεπώς και η εκπαίδευση δε σταμάτησε ποτέ να 
υπηρετεί τον καπιταλισμό. Η εκπαίδευση λοιπόν έχει σκοπό την ιδεολογι-
κή χειραγώγηση της νεολαίας, για την αποδοχή με «νομοτελειακό» τρόπο 
όλων όσων βιώνει και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια της ζωής της, τον 
καταμερισμό αυτής της νεολαίας στην αγορά εργασίας με ταξικό κριτή-
ριο και την εκπαίδευσή της με γνώμονα της ανάγκες της παραγωγής (το 
τελευταίο, λόγω του εξαρτημένου χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, 
πραγματοποιείται με πολλά σκαμπανεβάσματα). Για το σύστημα, αποτελεί 
βραχνάς η μεγάλη μάζα πτυχιούχων, αφού μέχρι πρότινος το πτυχίο ήταν 
το «εισιτήριο» για τη συλλογική διεκδίκηση του δικαιώματος στην εργασία 

των αποφοίτων από το 
κράτος.Σήμερα, αυτό 
δημιουργεί πρόβλημα 
στο σύστημα, καθώς το 
60% της νεολαίας είναι 
άνεργο.Η εκπαίδευση, λοι-
πόν,οφείλει να ευθυγραμ-
μιστεί μετις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας, δηλαδή 
να αναπροσαρμοστεί σε 
αντιδραστική μονοπωλια-
κή κατεύθυνση.

… στην «Παιδεία στην 
υπηρεσία του λαού»… 

στα πλαίσια του καπιτα-
λισμού.

«Παιδεία στην υπηρε-
σία του λαού», «μαρξιστι-
κά μαθήματα», «πρόγραμ-
μα σπουδών με γνώμονα 
τις ανάγκες μας και όχι 
για τα κέρδη των εταιρι-
ών», «όλη η γνώση στο 
πτυχίο», «ενιαία ανώτατη», 
«ένα πτυχίο ανά γνωστικό 
αντικείμενο» είναι ο κορ-
μός των αιτημάτων που 

προτείνει η ΚΝΕ προς το φοιτητικό κίνημα. Από αυτά τα εύηχα αιτήματα 
λείπει μία σημαντική διευκρίνιση: σε ποιο σύστημα προτείνεται να εφαρ-
μοστούν; Είναι αλήθεια πως σε κανένα κείμενο δεν υπάρχει αυτή η διευκρί-
νιση. Αν συνυπολογίσουμε ότι συχνά καθίστανται προαπαιτούμενα ενός 
αγώνα για να στηριχθεί από την ΚΝΕ, δεν μπορούμε παρά να συνάγουμε 
ότι είναι προς άμεση υλοποίηση. Είναι αιτήματα που αφήνουν να εννοηθεί 
ότι η εκπαίδευση είναι εφικτό να απαγκιστρωθεί από το εκμεταλλευτικό 
σύστημα που εδράζεται και να διαμορφωθεί ανεξάρτητα από αυτό. Εκτίμη-
ση που πηγάζει από την άποψη περί ουδετερότητας τόσο της εκπαίδευσης 
όσο και της γνώσης.

Τόσο η εκπαίδευση όσο και η γνώση,σε κάθε κοινωνία, φέρουν το πρό-
σημο της κυρίαρχης τάξης, στη σημερινή της αστικής, και συνεπώς αυτήν 
υπηρετούν. Μία εκπαίδευση και γνώση «στην υπηρεσία του λαού και όχι 
των μονοπωλίων» μπορεί να υπάρξει«μόνο ύστερα από την κατάληψη της 
πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη [...] τη διαμόρφωση μιας εκπαί-
δευσης του σοσιαλιστικού κράτους. Το ζήτημα που πρέπει να τεθεί πρώτα, 
δεν είναι εκείνο της εκπαίδευσης στην υπηρεσία του λαού, αλλά εκείνο της 
πολιτικής εξουσίας στη χώρα, ως προϋπόθεση». Έτσι, για παράδειγμα,«η 
“ενιαία ανώτατη”, είναι στην πραγματικότητα ένα αίτημα αλλαγής της δο-
μής της αστικής εκπαίδευσης και καθόλου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς 
όφελος των λαϊκών στρωμάτων»*.

Κάτι σαν επίλογος…

Τελειώνοντας αυτό το άρθρο, έχουμε την ανάγκη να διευκρινίσουμε 
ότι αυτή ή η άλλη αντιπαράθεση δεν γίνεται απλά για να επιβεβαιώνει ή να 
απορρίπτει αυτή ή την άλλη γραμμή πάλης. Είναι αντιπαράθεση που, με τις 
διαφορετικές της εκφράσεις, γίνεται ήδη ως έναν βαθμό στα πλαίσια του 
κινήματος και θα συνεχίσει να γίνεται, αφού αφορά στην προοπτική του και 
τη δυνατότητά του ή μη να κερδίζει. Σε αυτό το επίπεδο, η γραμμή της ΚΝΕ 
είναι αδιέξοδη, δεν μπορεί να κινήσει ουσιαστικά τη νεολαία με βάση τις 
ανάγκες της. Το μόνο που μπορεί να της προσφέρει είναιπροτάσεις μεταρ-
ρυθμόισεων «εντός» του πλαισίου του συστήματος, για αυτό και σε κάθε 
είσοδο της νεολαίας στο προσκήνιο μένει σταθερά «εκτός».Αυτός άλλωστε 
είναι και ο ρεφορμισμός, ένας ρεφορμισμός «παντός καιρού».

*Από την μπροσούρα των νεολαίων του ΚΚΕ (μ-λ), «Ρεφορμισμός “παντός 
καιρού”, κριτική στις θέσεις της ΚΝΕ» 



Έναυσμα
τεύχος 48  | Φθινόπωρο 2017

|12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βερούση Σοφία,
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Από την περασμένη άνοιξη ήταν φανερό το 
τι πρόκειται να ακολουθήσει. Μαζί με το διάγ-
γελμα του πρωθυπουργού για την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τη συνέ-
νωση των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά, ήρθε και 
το νομοσχέδιο Γαβρόγλου, που ψηφίστηκε τον 
Αύγουστο. Μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει ένα 
εύλογο διάστημα και έχει γίνει διακριτό το τι δρο-
μολογείται στην παιδεία και πώς θα εφαρμοστεί 
ακόμα πιο αποτελεσματικά η επίθεση σε αυτή. 
Πρόκειται εξάλλου για επίθεση που πιάνει πολλά 
κομμάτια της εκπαίδευσης, από τους παιδικούς 
σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, μέχρι τα γυμνάσια, 
τα λύκεια και τα πανεπιστήμια. Όσον αφορά την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεγάλο κομμάτι αυτής 
της επίθεσης αγγίζει τα ΤΕΙ. Υπάρχουν πολλά 
ερωτήματα σε σχέση με αυτά, τη δημιουργία 
τους, τη διαδρομή τους και το σημερινό χτύπημα 
που δέχονται. Προς απάντηση, ας παραθέσουμε 
κάποια στοιχεία.

Δημιουργία των ΤΕΙ

Η τεχνική τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει μια 
ιστορία με μακρινό παρελθόν. Αρχικά, δημι-
ουργήθηκαν οι πρώτες τεχνικές σχολές ΚΑΤΕΕ 
το 1982 επί ΠΑΣΟΚ, που στη συνέχεια έγιναν τα 
γνωστά ΤΕΙ με τον ν. 1404.Η δημιουργία των ΤΕΙ 
είχε συγκεκριμένο σκοπό: να βγαίνει μισοειδι-
κευμένο προσωπικό «δια πάσαν χρήσιν», χωρίς 
αντιστάσεις, απαιτήσεις και δικαιώματα, μέσα 
από μικρά-ευέλικτα ιδρύματα, όπου ορθώνονται 
περισσότεροι φραγμοί στη διάρκεια των σπου-
δών. Να υπενθυμίσουμε ότι τη δεκαετία που 
«τρώγαν με χρυσά κουτάλια», γινόταν μεγάλος 
λόγος για τα ΤΕΙ καθώς και για την εκμετάλλευση 
των θετικών τους στοιχείων. Σχετικά,

α) η ύπαρξη σχολών όπως τα ΤΕΙ αποτελούν 
μια άλλη επιλογή για όλους αυτούς που δεν πη-
γαίνουν στα ΑΕΙ ή στο εξωτερικό, 

β) ο θεωρητικο-εφαρμοσμένος χαρακτήρας 
τους επιτρέπει την πιο εύκολη προσαρμογή των 
αποφοίτων στις συνθήκες εργασίας (με βάση και 
το τελευταίο εξάμηνο σπουδών με την πρακτική 
άσκηση),

γ) οι πτυχιούχοι ΤΕΙ εντάσσονται όπου δεν 
απαιτούνται νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, 
σχετικά εύκολα στην επαγγελματική ζωή (ένα με-
γάλο πλεονέκτημα στη μαύρη αγορά εργασίας).

Από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας των ΤΕΙ κι 
όσο φτάνουμε στο σήμερα, ένα είναι σίγουρο. Εν 
απουσία οργανωμένου σπουδαστικού κινήματος, 
η επίθεση εντείνεται όλο και περισσότερο και οι 
σχολές των ΤΕΙ παραπέμπουν πλέον στο ιδανικό 
για το σύστημα πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστή-
μιο, δηλαδή, με ασφυκτικό πλαίσιο σπουδών, 
ξέφρενη εντατικοποίηση, χωρίς συνδικαλιστικές 

ελευθερίες και δικαιώματα. Και για να γίνουμε πιο 
συγκεκριμένοι, η διαμόρφωση αυτού του πανεπι-
στημίου έχει γίνει με χρόνιες προσπάθειες, με μια 
σειρά νόμων και μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό 
πάντα με την τρομοκράτηση και καταστολή των 
αγώνων των φοιτητών. 

Μετά τον νόμο 1404 ακολουθεί το 2001 ο 
νόμος για την ανωτατοποίηση, που προωθεί 
όξυνση των ταξικών φραγμών, αξιολογήσεις, 
αλλαγές σε προγράμματα σπουδών με περισσό-
τερη εντατικοποίηση, εσωτερικούς κανονισμούς 
και άλλα, που καμία σχέση δεν είχαν με όσα έντυ-
ναν το παραμύθι της «ανωτατοποίησης». Όλα 
αυτά τα χρόνια, η αστική τάξη της χώρας μας, 
ανάλογα με τις βλέψεις της, τη συνολικότερη 
κατάσταση στην αγορά και την κατάσταση 
του κινήματος προσπάθησε και προσπαθεί να 
καλλωπίσει την ιστορία που λέγεται τεχνική 
εκπαίδευση.

Τι θέλουν να κάνουν με τα ΤΕΙ

Μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μέχρι 
σήμερα η ντόπια αστική τάξη σε σχέση με τα ΤΕΙ 
είναι η αδυναμία ενσωμάτωσής τους στην ελλη-
νική παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, από τη μία 
η ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση της οικονομίας 
στο ξένο κεφάλαιο και από την άλλη το κλείσιμο 
και η μεταφορά δεκάδων εργοστασίων σε άλλες 
χώρες μας δίνουν μόνο μια εικόνα για το πόσο 
μεγάλο είναι το πρόβλημα και πόσο επιτακτικά 
τίθεται. Εξάλλου, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ είναι εξ 
ορισμού αυτοί που θα έπρεπε να ανδρώσουν 
σαν μεσαία στελέχη τη βιομηχανία της χώρας. 
Μια βιομηχανία που έμεινε  μόνο στα όνειρα 
και στις βλέψεις της ελληνικής αστικής τάξης… 
Σαν αποτέλεσμα έχουμε μια αντίφαση: από τη 
μια συρρίκνωση της παραγωγής και στροφή της 
στην «βαριά» βιομηχανία  του τουρισμού και από 
την άλλη «σε κάθε ραχούλα και ΤΕΙ».

Αυτό φυσικά έχει την εξήγησή του: ήδη από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’80, το σύστημα επιδι-
ώκει την αλλαγή των όρων εισαγωγής αλλά και 
αποφοίτησης από την τριτοβάθμια  εκπαίδευση. 
Ο στόχος όμως αυτός βρίσκει μπροστά του το 
φοιτητικό και το μαθητικό κίνημα. Έτσι επιλέγει 
δια της πλαγίας οδού να μειώσει τους εισακτέ-
ους στα ΑΕΙ. Δημιουργεί σχολές τεχνικής εκπαί-
δευσης, χωρίς κανένα αντίκρισμα στην αγορά 
εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε αφενός 
να εκτονώσει ένα κομμάτι της νεολαίας, το οποίο 
απαιτούσε την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια, 
ενώ παράλληλα τα τμήματα αυτά δεν του παρεί-
χαν κανένα ουσιαστικό επαγγελματικό δικαίωμα. 
Αντίθετα, αποτέλεσαν «παρκινγκ ανέργων» για 
ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας.

Τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα αυτά έχουν 
αλλάξει. Από τη μία, η κρίση του ελληνικού καπι-
ταλισμού επιτάσσει πιο βίαιη και ταξική αναπρο-
σαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες 
(μνημόνια κτλ). Από την άλλη, συνολικά το φοι-

τητικό κίνημα έχει υποχωρήσει μην μπορώντας 
να απαντήσει στην επίθεση. Έχουν δημιουργηθεί, 
επομένως, ευνοϊκοί συσχετισμοί και συνθήκες για 
το σύστημα, ώστε να προχωρήσει σε μια ριζική 
αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, που αποτυπώνεται σε όλα τα σχετικά 
νομοθετήματα των προηγούμενων χρόνων.

Η επίθεση σήμερα

Αυτή την αναδιάρθρωση σχεδιάζει το υπουρ-
γείο παιδείας. Οι επερχόμενες τομές αφορούν 
την ίδρυση τεσσάρων νέων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων που θα προκύψουν από συνενώσεις 
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο νόμος Γαβρόγλου δρομολογεί τη 
μετεξέλιξη των ιδρυμάτων ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Αττικής, που προαναφέρθηκε και θα προ-
κύψει από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ 
Πειραιά, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που θα προκύψει 
από τη συνένωσή του με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που θα ενωθεί με 
τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που θα «απορροφήσει» 
το ΤΕΙ Ηπείρου. Χαρακτηριστικά, ως τη μεγα-
λύτερη αλλαγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση από 
τη μεταπολίτευση και μετά χαρακτηρίζουν την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που 
προβλέπεται να υλοποιείται από τις αρχές του 
2018. Το νέο ίδρυμα θα διαθέτει 23 τμήματα από 
τα 39 που λειτουργούν σήμερα και θα φέρει μια 
σειρά από αλλαγές. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, από την «ανωτατο-
ποίηση» το 2001, τον νόμο για την αξιολόγηση, 
την εφαρμογή του νόμου-πλαίσιο (Διαμαντοπού-
λου), έως σήμερα με την «πανεπιστημοποίηση» 
των ΤΕΙ, η λέξη κλειδί που χαρακτηρίζει την 
επίθεση της εκάστοτε κυβέρνησης στη νεολαία 
είναι η «αναβάθμιση». Η «αναβάθμιση» των ιδρυ-
μάτων, της ποιότητας σπουδών και της εκπαίδευ-
σης γενικότερα ήταν ο μανδύας ο οποίος έντυνε 
την προσπάθεια του συστήματος να χτυπήσει το 
δικαίωμα της νεολαίας σε σπουδές-δουλειά-ε-
λευθερίες. Τέτοιο ρόλο έρχεται να παίξει και 
η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο. Το ίδιο 
επιχείρημα άλλωστε αντέταξαν στον σπουδαστό-
κοσμο επί σχεδίου Αθηνά και τότε αποκαλύφθη-
κε για άλλη μια φορά η πραγματικότητα που του 
επιφύλασσε: αλλαγές των ονομάτων των ιδρυ-
μάτων, απανωτές αξιολογήσεις, συγχωνεύσεις 
και κλεισίματα τμημάτων, καθώς και αλλαγές σε 
προγράμματα σπουδών.

Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι η «ανωτα-
τοποίηση»- συγχωνεύσεις των ΤΕΙ έρχεται σε 
συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση –μέσω νόμου 
Γαβρόγλου- διετών προγραμμάτων επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ΑΕΙ 
για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑΛ). Τα προγράμματα αυτά θα λειτουργήσουν 
σαν «διέξοδος» για έναν κόσμο που βλέπει από 
νωρίς τις πόρτες της τριτοβάθμιας κλειστές, γι’ 

Τα ΤΕΙ αντιμέτωπα με «αναβαθμισμένο» νομοσχέδιο

Το σπουδαστικό κίνημα 
μπορεί και πρέπει να απαντήσει!
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αυτό και στράφηκε στο επαγγελματικό λύκειο, 
ωστόσο αναζητά περισσότερα επαγγελματικά 
δικαιώματα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, 
καθόλου δεν απαντούν στο ζήτημα της ανεργίας 
αλλά στοχεύουν στη δημιουργία φοιτητών δύο 
ταχυτήτων εντός των ΑΕΙ, ώστε να συμπιεστούν 
συνολικά προς τα κάτω τα επαγγελματικά δικαι-
ώματα. Παράλληλα, το υπουργείο «μετατοπίζει» 
στα ΑΕΙ -και για συντομότερο χρονικό διάστημα- 
ένα κομμάτι αποφοίτων δευτεροβάθμιας που 
είναι αρκετά πιθανό να κατευθυνόταν προς τα 
ΤΕΙ. Αυτό επιβεβαιώνει τις διαθέσεις του απέναντι 
στα τελευταία, που ήδη και σε πολλές περιπτώ-
σεις πανελλαδικά τα έχει αφήσει να μαραζώνουν 
από άποψη προσωπικού, υποδομών και εξοπλι-
σμού, όταν φυσικά δεν τα έχει κλείσει επισήμως.

Ωστόσο, το σύστημα έχει ουσιαστικά μια 
ενιαία κατεύθυνση σχετικά με τον χάρτη της τρι-
τοβάθμιας, όπως αποδεικνύει ο νόμος Βρόγχου, 
που προβλέπει ότι με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Παιδείας, 
Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
μπορεί να ιδρύονται, να συγχωνεύονται, να κατα-
τέμνονται, να μετονομάζονται και να καταργού-
νται ΑΕΙ. Είναι η κατεύθυνση του αποκλεισμού 
των παιδιών των λαϊκών οικογενειών από την 
τριτοβάθμια, η ένταση των ταξικών φραγμών και 
η συνολική αποθάρρυνσή τους.

Η στάση της αριστεράς

Αν ΠΑΣΠ – ΔΑΠ έχουν αφομοιώσει όλη την 
επίθεση στα ΤΕΙ και μάλιστα εκτελώντας χρέη 
«διαφήμισης» του τάχα εκσυγχρονιστικού της 
ρόλου, η κυρίαρχη Αριστερά σε αυτά δεν κινείται 
στο ελάχιστο εκτός των πλαισίων που της τίθε-
νται. Για την ιδιαίτερη αναφορά που αξίζει στη 
στάση της, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε 
ορισμένα χαρακτηριστικά των σπουδαστών. Ο 
σπουδαστόκοσμος έχει κατά βάση λαϊκή προ-
έλευση. Μπαίνοντας στην εκάστοτε σχολή ΤΕΙ 
εμπεδώνει την εντατικοποίηση αλλά και την 
πίεση του να τελειώνει τη σχολή όσο γρηγορότε-
ρα γίνεται. Παρατηρείται, λοιπόν, μια αντίφαση: 
παρά τα χαρακτηριστικά και τη δύσκολη καθημε-
ρινότητα που βιώνει ο σπουδαστής, δεν δημι-
ουργούνται αντιστάσεις αλλά το αντίθετο! Είναι 
ζήτημα για τον σπουδαστόκοσμο ακόμα και το 
να χάσει ένα εργαστήριο για να πάει στη γενική 
του συνέλευση! Και είναι γεγονός ότι η αριστερά 
στα ΤΕΙ αδυνατεί να απαντήσει και να του δώσει 
διέξοδο... 

Η ΠΚΣ και τα ΕΑΑΚ έχουν βρει την αιτία 
του κακού στην υποχρηματοδότηση. Σχολές 
κλείνουν λόγω της «έλλειψης πόρων για την 
παιδεία», δεν υπάρχει εξοπλισμός και αναλώσιμα 
στα εργαστήρια λόγω «των κλεμμένων αποθεμα-
τικών»… ΠΚΣ και ΕΑΑΚ αναλαμβάνουν τον ρόλο 
του διαχειριστή των οικονομικών του κράτους. 
Αντί να απαντήσουν με πολιτικούς όρους, με αι-
τήματα αντίστασης – διεκδίκησης των δικαιωμά-
των που καταργούνται, αναπαράγουν αυταπάτες 
συνδιαλλαγής με τους κάθε λογής «αρμόδιους», 
από τον πρύτανη μέχρι τον υπουργό. Οι πραγ-
ματικά αρμόδιοι, οι φοιτητές, σχεδόν εξαντλούν 
τον ρόλο τους στην ψήφο για τη συνδιοίκηση, 
απ’ όπου θα προκύψουν οι ριζοσπαστικοί, 
κόκκινοι, ενιαίοι και ανεξάρτητοι εκπρόσω-
ποι… Ο σύλλογος, το πραγματικό όπλο, γίνεται 

σφραγίδα που περιφέρεται στα διοικητικά 
συμβούλια, με τα μέλη του απογοητευμένα και 
απόντα.

Επιπλέον, ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να 
ξεκαθαριστεί είναι εκείνο της γνώσης. Το σπου-
δαστικό κίνημα θα πρέπει να παλέψει ενάντια 
στα λουκέτα τμημάτων, τις αλλαγές προγραμ-
μάτων σπουδών, την κατακόρυφη μείωση των 
εισακτέων κτλ. όχι επειδή είναι αντιεπιστημονικά 
(!) αλλά επειδή καταπατούν τα δικαιώματα των 
φοιτητών εντείνοντας τους ταξικούς φραγμούς. 
Να επισημάνουμε εδώ ότι τις ίδιες αντιλήψεις 
υπόκλισης στην αστική γνώση προωθούσαν οι 
δυνάμεις της κυρίαρχης Αριστεράς όταν περνού-
σε ο νόμος της ανωτατοποίησης το 2001. Τότε, 
πρότασσαν το ξεκάθαρα ρεφορμιστικό αίτημα 
«της άλλης, της πραγματικής ανωτατοποίησης», 
περιμένοντας από το σύστημα της εξάρτησης και 
της εκμετάλλευσης να μορφώσει τους φοιτη-
τές και όχι να… τους ξεζουμίσει στο βωμό του 
κέρδους και της αναπαραγωγής του. Σπέρνοντας 
αυταπάτες για τη φύση του συστήματος, συνέβα-
λαν στην ηττοπάθεια και τελικά την αποδοχή του 
νόμου. Αντίστοιχα και τώρα με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, βρήκαν έδαφος για την προτα-
σεολογία τους, με κορυφαία αιτήματα την «ενιαία 
ανώτατη εκπαίδευση» για την ΠΚΣ και την «ενιαία 
πανεπιστημιακή» για τα ΕΑΑΚ! Ο νόμος Γαβρό-

γλου ήρθε να τα υλοποιήσει, αποκαλύπτοντας το 
ενσωματώσιμο αυτών των μοντέλων εκπαίδευ-
σης.

Η κατεύθυνση που πράγματι απαιτείται

Η κατεύθυνση ανατροπής των συγχωνεύσε-
ων – καταργήσεων τμημάτων και σχολών είναι 
εκείνη που συμβάλλει στην ανασυγκρότηση 
του κινήματος της νεολαίας. Όσον αφορά τους 
στόχους πάλης που πρέπει να τεθούν από δω 
και πέρα, προτεραιότητα έχει η αποκάλυψη των 
ιδεολογημάτων περί «πανεπιστημοποίησης» και 
«αναβάθμισης», η εναντίωση στο κλείσιμο σχο-
λών και συνολικά στο νόμο Γαβρόγλου, τον νόμο 
πλαίσιο και την αξιολόγηση. Είναι ανάγκη να ανα-
πτυχθούν αντιστάσεις για τη μη κατάργηση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων που παρέχουν τα 
πτυχία και την κατοχύρωσή τους σε όσες σχολές 
δεν υπάρχουν. Να μην περάσουν οι αλλαγές στα 
προγράμματα σπουδών και η δημιουργία ενός 
ασφυκτικού περιβάλλοντος φοίτησης. Να δυνα-
μώσει η πάλη ενάντια στους ταξικούς φραγμούς, 
την εντατικοποίηση - πειθάρχηση, την καθηγητι-
κή αυθαιρεσία. Συνολικά το σπουδαστικό κίνημα 
πρέπει να πιστέψει στις δυνάμεις του και να υπε-
ρασπιστεί το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση για όλους.
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Ματσούκας Στέφανος,
ΗΜΜΥ Ξάνθης

Η αριστερά είναι χρήσιμη 
μόνο όταν είναι επαναστατική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται 
από πυκνές πολιτικές εξελίξεις τόσο στο εσωτε-
ρικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Προ-
κύπτουν ζητήματα πρωτόγνωρα και με πολλές 
ιδιαιτερότητες, που καλούν το σύνολο της αρι-
στεράς να τα ερμηνεύσει, να τοποθετηθεί και να 
βγάλει συμπεράσματα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι 
αν η αριστερά θα το κάνει αυτό από την σκοπιά 
των λαών και με στόχο την αντιπαράθεση με το 
σύστημα ή όχι.

Δυστυχώς η πλειοψηφία της αριστεράς επιμέ-
νει να έχει στο κάδρο της λογικής της τη διαχείρι-
ση και τη μεταρρύθμιση αδυνατώντας να δει έξω 
από τα πλαίσια του συστήματος και των ορίων 
που αυτό θέτει. Σε αυτή τη λογική υποτάσσεται 
η δράση της και η αιτηματολογία της, με αποτέ-
λεσμα οι προτάσεις της τάχα «προς τον λαό» να 
είναι ουσιαστικά προτάσεις 
προς το σύστημα. Αλλά δεν 
θα μπορούσε να είναι αλλιώς 
όταν αδυνατεί να ερμηνεύσει 
την ίδια την πραγματικότητα. 
Όταν δεν αναγνωρίζει το 
ιμπεριαλιστικό στάδιο του 
καπιταλισμού, τις αντιθέσεις 
μεταξύ των ιμπεριαλιστών, 
την εξάρτηση της χώρας 
μας από τον αμερικάνικο και 
ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό. 
Όταν μπαίνει σε διαδικασία 
αναζήτησης προστάτη. Όταν 
αντιλαμβάνεται τη λυσσαλέα 
επίθεση που εξαπολύει το 
σύστημα στον λαό και τη νεο-
λαία ως αποτέλεσμα χρέους, 
οικονομικής κρίσης ή λάθους 
πολιτικής κι όχι ως στρατηγικού χαρακτήρα, 
δηλαδή ως έμφυτη τάση του καπιταλισμού-ιμπε-
ριαλισμού, που τώρα γίνεται εξόφθαλμη. Δεν θε-
ωρεί, δηλαδή, ότι το σύστημα τώρα επιλέγει να 
πάρει την ιστορική ρεβάνς απέναντι στους λαούς 
και την εργατική τάξη, να τσακίσει ό, τι δικαίωμα 
έχει απομείνει γιατί ο ταξικός συσχετισμός του το 
επιτρέπει.

Απόρροια αυτών ήταν και η χαρακτηριστι-
κή αντιμετώπιση από την κυρίαρχη αριστερά 
των δημοψηφισμάτων. Αρχικά, σε μια περίοδο 
έντονης απoσυγκρότησης του κινήματος και 
της οργανωμένης πάλης του λαού ώστε να μην 
είναι αυτός που θέτει τα ζητήματα, είναι ξεκά-
θαρο ότι τα δημοψηφίσματα τα θέτει το ίδιο το 
σύστημα. Επομένως, αυτό θα ευνοείται από τη 
διεξαγωγή τους αλλά και θα μπορεί να θέτει τα 
ζητήματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του. 
Κατ’ επέκταση, η πρώτη αντίδραση της αριστε-
ράς και των προοδευτικών στοιχείων θα όφειλε 
να ήταν η καχυποψία ή έστω μια επιφυλακτικό-
τητα καταρχάς απέναντι στους φορείς αυτών 
των διαδικασιών και ως εκ τούτου στις ίδιες τις 

διαδικασίες που κινούν. Παρ’ όλα αυτά, η κυρίαρ-
χη αριστερά όχι μόνο δε προβληματίστηκε αλλά 
πέταξε τη σκούφια της και υποκλίθηκε πλήρως 
στην καλπολαγνεία της.

Ωστόσο, επειδή είναι λάθος να εξισώνουμε τα 
πολιτικά γεγονότα και να μην αναγνωρίζουμε τις 
ιδιαιτερότητες τους, ας σταθούμε σε μερικά από 
αυτά που αναδεικνύουν τη στρεβλή θεώρηση 
της κυρίαρχης αριστεράς. 

Το ελληνικό δημοψήφισμα αντιμετωπίστη-
κε σαν η μητέρα των μαχών. Προβλήθηκε ως η 
ιστορική ευκαιρία να εναντιωθούν και να ανατρέ-
ψουν οι μάζες τη μνημονιακή πολιτική. Ακριβώς! 
Να ανατραπεί μέσω μιας κάλπης η πολιτική της 
επίθεσης στις λαϊκές μάζες, που τόσα χρόνια 
προετοίμαζε και με τόση μανία υλοποιεί το 

σύστημα. Μέσω μιας κάλπης μάλιστα που έθετε 
το δίλημμα μνημόνιο ή… μνημόνιο και στήθηκε 
από το ίδιο το σύστημα! Έτσι, σύσσωμη η μεγα-
λύτερη μερίδα της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς στρατεύτηκε με το «ΟΧΙ», ανακυκλώνοντας 
τις αδιέξοδες εκλογικές λογικές στο λαό, σφρα-
γίζοντας την οριστική μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε 
εκφραστή του συστήματος και δημιουργώντας 
απογοήτευση. Προφανώς, ούτε το ΚΚΕ έμεινε 
έξω από την διαδικασία… αφού συμμετείχε με το 
δικό του ερώτημα στην κάλπη. Έτσι, την κατήγ-
γειλε συμμετέχοντας, προβάλλοντας για άλλη μια 
φορά στον λαό τη μοναδική κατά αυτό διέξοδο, 
που είναι η εκλογική του ενίσχυση. 

Το δημοψήφισμα για το BREXIT αποκρυ-
στάλλωσε όχι μόνο τη στρεβλή ανάγνωση για 
την πραγματικότητα που έχει η κυρίαρχη αρι-
στερά αλλά και την ευκολία με την οποία βλέπει 
την αποδέσμευση μιας χώρας και του λαού της 
από την ΕΕ. Κατ’ ευθείαν άρχισαν τα πανηγύρια 
για το «ξήλωμα του πουλόβερ» (διάλυση της 
ΕΕ) και για τον λαό της Αγγλίας, που «άνοιξε τον 

δρόμο». Γιατί όντως για αυτές τις δυνάμεις είναι 
τόσο εύκολο. Αρκεί ένα δημοψήφισμα, μια καλή 
κυβέρνηση, ίσως, που θα αφουγκραστεί το λαϊκό 
αίσθημα, θα δώσει στον κόσμο το δικαίωμα της 
επιλογής και φυσικά οι ιμπεριαλιστές της ΕΕ απλά 
θα παρακολουθούν. Η πραγματικότητα απέχει 
πολύ από αυτές τις οριακά αταξικές αναλύσεις. 
Αυτό που εκφράστηκε στο ΒREXIT (και συνεχίζει 
να εκφράζεται) ήταν η δυσαρέσκεια της ιμπερια-
λιστικής αγγλικής αστικής τάξης σχετικά με τη 
συμμετοχή της στην ΕΕ και η απόφασή της να κι-
νηθεί με μεγαλύτερη αυτονομία, εξυπηρετώντας 
με καλύτερο τρόπο τα δικά της συμφέροντα. Ο 
αγγλικός λαός εγκλωβίστηκε σε μια διαδικασία 
που καθόλου δεν αφορούσε τα δικά του συμφέ-
ροντα, αλλά αντιθέτως, ήταν δεδομένη η συνέχι-
ση της επίθεσης στα δικαιώματά του.

Το πρόσφατο καταλανικό δη-
μοψήφισμα ενσάρκωσε αντιλήψεις 
αντίστοιχες με αυτές περίBREXIT. Εκ 
νέου αποθέωση ενός δημοψηφί-
σματος που η ίδια καταλανική ελίτ 
έστησε για δικά της συμφέροντα. 
Που χρησιμοποιεί την εκμετάλλευση 
των λαϊκών μαζών για τις δικές της 
φιλοδοξίες. Εκ νέου μια όχι μόνο 
λανθασμένη αλλά και επικίνδυνη 
αντίληψη σχετικά με το ζήτημα της 
ανεξαρτησίας ενός λαού. Ότι μπορεί 
τάχα να προκύψει από μια εκλογική 
διαδικασία και μάλιστα σε αγαστή 
συνεργασία με μερίδες της αστικής 
τάξης. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας 
ενός λαού όχι μόνο προϋποθέτει 
την κινηματική ανασυγκρότηση και 

την πλατιά οργάνωση λαού και νεολαίας ενάντια 
στην επίθεση και το σύστημα, αλλά είναι συνυ-
φασμένη με την ανατροπή αυτού του συστήμα-
τος και την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας.

Για να μη παρεξηγηθούμε, δεν αρνούμαστε 
τη δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι λαοί απέναντι 
στην κατάσταση που βιώνουν. Το ζήτημα όμως 
για τις προοδευτικές δυνάμεις, πόσο μάλλον αν 
αυτές θέλουν να αναφέρονται στην ανατροπή, 
δεν είναι η υποταγή στο αυθόρμητο ούτε η 
αποθέωση της λαϊκής αγανάκτησης όταν αυτή 
εγκλωβίζεται σε αδιέξοδες και ενσωματώσιμες 
λογικές και πρακτικές. Ο ρόλος τους είναι στην 
πολιτικοποίηση των μαζών, στην όξυνση της 
ταξικής αντιπαράθεσης με τους εκμεταλλευτές 
και στην προβολή της κατεύθυνσης της αντιπα-
ράθεσης-σύγκρουσης με το σάπιο σύστημα. 

Προκύπτουν λοιπόν εξελίξεις τις οποίες η 
κυρίαρχη αριστερά αδυνατεί να αναγνώσει από 
την ταξική τους σκοπιά. Παγκόσμια παρατηρεί-
ται από τη μία η φθορά του αστικού πολιτικού 
προσωπικού (π.χ. ΗΠΑ, Γαλλία, Ελλάδα) και από 
την άλλη το «νέο» που ξεπροβάλλει, κινείται 
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σε ακόμα πιο αντιδραστικές κατευθύνσεις, στο 
βάθεμα της επίθεσης και στην όξυνση όλων των 
ανταγωνισμών εις βάρος των λαών. Παράλληλα, 
οι λαοί βρίσκονται στο περιθώριο καθώς κι η 
κυρίαρχη προβαλλόμενη διέξοδος του κυβερνη-
τισμού και της «σοσιαλδημοκρατίας» (Τσίπρας 
μέχρι Podemos κ.ά.) έχει χρεοκοπήσει.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η αριστερά 
κατανοεί τη χρεοκοπία αυτή ή ζεσταίνει ξανα-
ζεσταμένα φαγητά και συνεχίζει να αναπαράγει 
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο λογικές κυβερ-
νητισμού και μάλιστα με το προσωπείο του 
καινούριου, του ανανεωτικού ή του αμόλυντου 
καθαρού «σωτήρα». Δεν είναι τυχαία η εμμονή 
του ΚΚΕ στην ενίσχυσή του, και εκλογικά, που με 
την πρώτη ευκαιρία προτάσσει το «ισχυρό ΚΚΕ 
στη βουλή και τον λαό». Στην ίδια κατεύθυνση 
εξάλλου εντάσσονται και οι προτάσεις νόμου 
στη βουλή για την κατάργηση των μνημονίων, τα 
μονοήμερα πανελλαδικά καλέσματα με τα 1000+ 
σωματεία που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματι-
κή οργάνωση στους χώρους δουλειάς αλλά στην 
ενίσχυση του «κινηματικού προφίλ» του ΚΚΕ. 
Πόσο μάλλον η συναινετική ή καταγγελτική του 
στάση, όταν ένας αγώνας παίρνει χαρακτηριστι-
κά ουσιαστικής αντιπαράθεσης με το σύστημα 
και τις επιδιώξεις του (απεργία εκπαιδευτικών, 
κινητοποιήσεις αγροτών κ.α.).

Η μεν αντικαπιταλιστική αριστερά κατά κύριο 
λόγο «ψάχνει» τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Τον «καλό», 
αυτή τη φορά. Οι φιλοδοξίες τους από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατέρρευσαν (ή τουλάχιστον 
οι περισσότερες) αλλά ο κοινοβουλευτισμός και 
ο ρεφορμισμός δεν πεθαίνουν έτσι εύκολα. Το 
εγχείρημα της ΛΑΕ είναι η αποκρυστάλλωση μιας 
μακρόχρονης πίεσης που δεχόταν αυτός ο χώρος 
από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την 
κωλοτούμπα του τελευταίου κι απελευθερωμέ-
νος πλέον προτάσσει το νέο ανανεωτικό-ενωτικό 
μέτωπο με την ίδια ακριβώς λογική. Βέβαια, αυτή 

τη φορά το πρόγραμμα είναι πιο ολοκληρωμένο 
και πιο «αντικαπιταλιστικό». Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τη 
μεριά της δέχεται ισχυρές πιέσεις ισορροπώντας 
ανάμεσα στη ΛΑΕ και τον ορθόδοξο «αντικαπι-
ταλισμό». Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι ενωτικές 
και «κοινοδρασίτικες» κορώνες κάθε φορά που η 
ατμόσφαιρα μυρίζει κάλπες.

Αλλά ας βαθύνουμε στην πολιτική ουσία που 
οδηγεί και στην εν λόγω στάση. Τι είναι άραγε 
το αντικαπιταλιστικό ή αντιμνημονικακό πρό-
γραμμα αυτών των δυνάμεων; Σε ποιον απευθύ-
νεται; Ποιος θα το υλοποιήσει; Σε ποιο σύστημα 
αναφέρεται; Χαρακτηριστικό του οπορτουνισμού 
αυτής της αντίληψης είναι το γεγονός ότι αν τους 
ρωτήσεις, θα πάρεις πολλές διαφορετικές έως και 
αντιφατικές απαντήσεις. Όμως επειδή δε μπο-
ρούμε να κυνηγάμε φαντάσματα θα εκθέσουμε 
σύντομα τη δική μας αντίληψη. Δεν μπορεί παρά 
να απευθύνεται στο σύστημα και να εμπεριέχει 
μια σειρά αυταπάτες για τον ρόλο του κράτους 
και της επίθεσης που δεχόμαστε. Πώς άραγε θα 
ευνοήσει τον λαό η εθνικοποίηση/κρατικοποίη-
ση τραπεζών από ένα καπιταλιστικό κράτος; Τι 
εργατικός έλεγχος μπορεί να γίνει όταν τα μέσα 
παραγωγής τα κατέχει η αστική τάξη; Ευθύνεται 
το χρέος για την επιβολή των μέτρων και την 
προωθούμενη εξαθλίωση λαού και νεολαίας ή 
είναι πολιτική κατεύθυνση και ζήτημα συσχετι-
σμού; Συνδέεται η απαλλαγή από τα δεσμά του 
ιμπεριαλισμού (ΗΠΑ,ΕΕ) με την επαναστατική 
πάλη και την ανατροπή του συστήματος ή πρέπει 
να τίθεται ελαφρά τη καρδία σαν ένα απλό αίτη-
μα υλοποιήσιμο στο τώρα, ανεξαρτήτως συν-
θηκών; Και βέβαια, το «κάτω η κυβέρνηση», που 
τα τελευταία χρόνια ατόνησε λίγο (μήπως γιατί 
έχουμε κυβέρνηση που «μας κάνει»;), συνεχίζει 
να υπάρχει και να ολοκληρώνει το πάζλ απα-
ντώντας στο ποιος θα υλοποιήσει όλο αυτό το 
πρόγραμμα στο τώρα.

Για να συνοψίσουμε, η κυρίαρχη Αριστερά 
ούτε θέλει ούτε μπορεί να ερμηνεύσει πολιτικά 
την πραγματικότητα και τις εξελίξεις και να δώσει 
πραγματική διέξοδο στον λαό και τη νεολαία. 
Δεν πιστεύει στις πραγματικές δυνάμεις του λαού 
και τις δυνατότητες που μπορεί να ξεδιπλώσει η 
όξυνση της ταξικής πάλης από την σκοπιά των 
καταπιεσμένων. Οι αντιλήψεις αυτές φέρουν 
μεγάλες ευθύνες για την σημερινή κινηματική 
απραξία και βάζουν αναχώματα στο ξεδίπλωμα 
πραγματικών αντιστάσεων και αγώνων. Σε μια 
περίοδο που η ολομέτωπη επίθεση του συστή-
ματος στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας 
οργιάζει, που το μόνο που έχει να προσφέρει ο 
ιμπεριαλισμός είναι πόλεμοι και βόμβες, ο λαός 
μπορεί να ελπίζει μόνο στις δικές του δυνάμεις.

Μπροστά στις αναγκαιότητες γίνεται ακόμα 
πιο εκκωφαντική η απουσία του λαϊκού παράγο-
ντα ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Ακόμα και 
όταν κινητοποιείται, το κάνει υπό ξένες σημαίες 
και γίνεται αντικείμενο αξιοποίησης επικίνδυ-
νων αστικών κι ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων. 
Είναι αναγκαία η αυτόνομη ύπαρξη και χάραξη 
αιτημάτων και δρόμου του λαϊκού κινήματος. Η 
πλήρης απαγκίστρωση από κοινοβουλευτικές και 
διαχειριστικές λογικές. Η πραγματική οργάνωση 
λαού και νεολαίας στους μαζικούς χώρους, η δη-
μιουργία αντιστάσεων στην ολομέτωπη επίθεση 
και ένα πλατύ μέτωπο αντίστασης και διεκδίκη-
σης που θα κοντράρει στα ίσα τις επιδιώξεις κε-
φαλαίου και Ιμπεριαλισμού είναι πιο απαραίτητα 
από ποτέ. Με την γραμμή της αντικαπιταλιστικής 
– αντιιμπεριαλιστικής – αντιδιαχειριστικής πάλης 
και την κατεύθυνση της αντίστασης – διεκδίκη-
σης – αναμέτρησης με το σάπιο εκμεταλλευτικό 
σύστημα. Η αριστερά έχει ευθύνη να σταθεί στο 
πραγματικό ύψος των περιστάσεων, προβάλ-
λοντας τον ρεαλισμό των αγώνων και όχι του 
συστήματος. Και κάπου εδώ, ας κλείσουμε με τον 
τίτλο του άρθρου…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Με αφορμή την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στον Αργοσα-
ρωνικό, τίθεται άμεσα η ανάγκη απάντησης των κινηματικών δυνάμεων σε 
ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε κινημα-
τικό επίπεδο. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανακύψει ιδεολογικά ρεύματα, 
όπως η οικολογία, που παρ’ όλο που έχουν μεγάλη απήχηση, συσκοτίζουν 
και αποπροσανατολίζουν, οδηγώντας σε ενσωματώσιμες λογικές και ατο-
μικές λύσεις. Ως αποτέλεσμα, η πρόθεση και η ευαισθητοποίηση μεγάλης 
μερίδας κόσμου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών οδηγού-
νται σε αδιέξοδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διερεύνηση της απάντησης που οφείλει 
να δώσει η Αριστερά και ο λαός αποτελεί η αναγνώριση του πραγματικού 
υπαίτιου. Αυτός δεν είναι άλλος από το ίδιο το καπιταλιστικό – ιμπερια-
λιστικό σύστημα. Όπως αυτό δεν διστάζει να αιματοκυλεί τους λαούς 
παγκόσμια, να «σπέρνει» τη φτώχεια και την εξαθλίωση, να εκμεταλλεύεται 
την εργατική τάξη και τους εργαζομένους, να πετά τη νεολαία στην ανερ-
γία, έτσι δε διστάζει να καταστρέφει τον φυσικό πλούτο της γης, ακόμα να 
εκβιάζει με την ολάκερη καταστροφή της. Είναι υποκρισία η υπογραφή 
συνθηκών (Συνθήκη Παρισίων, Πρωτόκολλο του Κιότο) για τη μείωση των 
ρύπων, τη δήθεν προστασία του πλανήτη από την τρύπα του όζοντος και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μία υποκρισία που καταρρέει μπροστά στους 
ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών και τα τρομακτικά τους αποτελέσματα. 

Τα ιμπεριαλιστικά κράτη δεν διστάζουν να μετατρέψουν τις εξαρτημέ-
νες χώρες σε έρημους τόπους. Όταν δεν τις βομβαρδίζουν ή δεν εγκαθι-
στούν σε αυτές τις βάσεις και τα χημικά τους όπλα, μεταφέρουν σε αυτές τις 
ρυπογόνες βιομηχανίες τους ή τις μετατρέπουν σε «αποθήκες» αποβλήτων. 
Ταυτόχρονα, με το πρόσχημα της «παγκόσμιας κοινότητας» και του «κοινού 
περιβαλλοντικού οφέλους» επεμβαίνουν στην οικονομία των εξαρτημένων 
χωρών, αποστραγγίζοντας πλουτοπαραγωγικές πηγές και υποβαθμίζοντας 
τες ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά το εσωτερικό της εξαρτημένης από 
τον ιμπεριαλισμό Ελλάδας, υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα περιβαλλο-
ντικής καταστροφής και διακινδύνευσης της ανθρώπινης ζωής, τα οποία 
πιστοποιούν τη δίψα του καπιταλιστικού κεφαλαίου για κερδοφορία και 
την αψηφισιά του για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Αργοσαρωνικός

Το τελευταίο διάστημα, γίναμε μάρτυρες ενός εγκλήματος ανυπολόγι-
στης περιβαλλοντικής μόλυνσης, του ναυαγίου του πετρελαιοφόρου «Αγία 
Ζώνη ΙΙ». Το ναυάγιο αυτό, που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Αρ-
γοσαρωνικού, σκόρπισε 2.570 τόνους μαζούτ και ντίζελ, που επεκτάθηκαν 
από τη Σαλαμίνα, στον Πειραιά, το Ελληνικό, τη Γλυφάδα, και ξεβράστηκαν 
στις ακτές, κάνοντας αφόρητη την ατμόσφαιρα στις περιοχές κατά μήκος 
των παραλίων.

Το συγκεκριμένο έγκλημα, που τελικά ήταν προμελετημένο και οι συ-
νέπειές του ανυπολόγιστες ακόμη και για τη διατροφική αλυσίδα, έγινε με 
σκοπό να ξελασπώσει τον εφοπλιστή Κουντούρη που επιζητούσε εύκολο 
υπερκέρδος, μέσω του λαθρεμπορίου πετρελαίου. Κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση προσπάθησαν να συγκαλύψουν το ζήτημα και να στηρίξουν 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο, οι μεν μιλώντας για ένα απλό ατύχημα και οι δε 
ρίχνοντας ευθύνες στους μεν για την ανικανότητά τους. Αποκαλύφθηκε 
δηλαδή για άλλη μια φορά η πλήρης ταύτιση μεταξύ της κυβέρνησης, των 
αστικών επιτελείων, των κρατικών μηχανισμών και του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου, που σίγουρα δεν μπορεί να πάψει με συμβολικές ποινές και νομικές 
ρυθμίσεις.

Πέρα από τα γεγονότα, λοιπόν, λόγος πρέπει να γίνει και για τις πληγεί-
σες περιοχές. Πρόκειται για τις φτωχογειτονιές του Περάματος, του Πειραιά, 
της Σαλαμίνας, του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας, που ήδη έχουν μετα-
τραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη στον βωμό της ανάπτυξης του κεφαλαί-
ου και του ξεπουλήματος του λιμανιού. Φτωχογειτονιές που αναμένεται να 
εξελιχθούν σε υγειονομική βόμβα για τους εργαζόμενους και τους κατοί-
κους της περιοχής.

Χαλκιδική

Όσον αφορά το ζήτημα της εξόρυξης Χρυσού στις Σκουριές από την 
Eldorado Gold και την Ελληνικός Χρυσός, θα μπορούσαν να γραφτούν 
πολλές σελίδες. Όχι, όμως, για τα μεταλλευτικά σχέδια, την «ανάπτυξη» 

και τις «θέσεις εργασίας» που διατείνονται τα αστικά 
επιτελεία ότι θα φέρει η τεράστια μόλυνση με την 
εκχέρσωση των δασών, τη ρύπανση και εξάντληση 
των υδάτων, την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από 
τα τοξικά απόβλητα του εργοστασίου. Αλλά για 
το ισχυρό κίνημα αντίστασης των κατοίκων, που 
από το 2012, παλεύει, διεκδικεί, συγκρούεται με το 
κράτος και τους μηχανισμούς του, διεκδικώντας το 
αυτονόητο: το νερό, τον αέρα, τη γη.

Εάν ανατρέξουμε στο ιστορικό της υπόθεσης, 
θα δούμε ότι η στάση των κυβερνήσεων, είτε επί 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είτε επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ουσιαστικά δεν 
άλλαξε, όσο και αν προεκλογικά εμφανίζονταν ως 
«σωτήρες» στους κατοίκους. Τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης του σχεδίου των μεταλλείων και της 
καταδίκης του κινήματος των κατοίκων ως «εγκλη-
ματικού» για την ανάπτυξη του τόπου. Από την άλλη 
πλευρά, η στάση των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
της ΛΑΕ, με την πλήρη στοίχισή τους στο πλευρό 
του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές του ’15, συνέβαλε στον 
αποπροσανατολισμό του κινήματος. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα, που συντέλεσε στην απονεύρωση 
του κινήματος, αποτέλεσε η στοχοθεσία αντικα-
τάστασης του δεξιού δημάρχου Πάχτα με έναν 
άλλο, ταγμένο ενάντια στην εξόρυξη. Λες και η 
πραγματοποίηση ή μη ενός τέτοιου τιτάνιου έργου, 

Βαρδάκη Δέσποινα,
Ψυχολογία Παντείου

Πανέτας Βασίλης,
Νομική Αθήνας

Περιβαλλοντική καταστροφή
Ατύχημα ή επιλογή 
του συστήματος;
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με την εμπλοκή του αμερικανικού κεφαλαίου, επαφίεται στην γνώμη ενός 
τοπικού δημάρχου. Ενώ το ΚΚΕ, μέσω της αντίληψής του για την ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων σε μια καπιταλιστική χώρα και την υιοθέτηση, 
στην ουσία, της άποψης του συστήματος για άνοιγμα νέων θέσεων εργα-
σίας, αποκήρυξε τον αγώνα των κατοίκων και τάχθηκε με την εξόρυξη του 
Χρυσού. 

Παρ’ όλα αυτά οι αγώνες των κατοίκων ξεπέρασαν την αριστερά και τις 
αδυναμίες της και δημιούργησαν σοβαρό ρήγμα σε κεντρικό επίπεδο. Η 
απάντηση που έδωσε και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δίνει το σύστημα 
είναι τα ΜΑΤ, η βία, η καταστολή και οι 350 διωκόμενοι αγωνιστές, κάτοι-
κοι της περιοχής. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο 
τρόπο ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι αποτέλεσμα την 
«ανθρώπινης αμέλειας και της εγωιστικής ανθρώπινης φύσης», αλλά της 
φύσης του ιμπεριαλιστικού-καπιταλιστικού συστήματος που δεν έχει όρια 
στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση του ανθρώ-
που.

Γίνεται σαφές ότι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική ρύπανση στον ελλαδι-
κό χώρο βρίσκεται στις περιοχές που υπάρχει η μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
του εργατικού δυναμικού. Στις βιομηχανικές περιοχές της Αθήνας, όπως 
την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο, με τις διαρροές πετρελαίου και τα 
εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα. Στα Πατήσια, το Ίλιον, τη Ν. Φιλαδέλ-
φεια, πάρκα που αποτελούσαν μια ανάσα οξυγόνου, τσιμεντοποιούνται και 
ερημώνονται. Στη Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο, με τα λιγνιτωρυχεία και την 
πρόσφατη κατολίσθηση του ορυχείου 
της ΔΕΗ. Στον Βόλο, με την ανακοίνω-
ση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ για εκκίνηση 
καύσης σκουπιδιών- RDF και σε όλες 
τις  περιοχές όπου ζει και «αναπνέει» το 
φτωχό εργατικό δυναμικό η ατμόσφαι-
ρα βρωμάει την «ανάπτυξη» που ευαγ-
γελίζονται. Οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών, όση ανακύκλωση και να κάνουν, 
όση οικολογία και να τους «πουλή-
σουν», θα πεθάνουν κατά πλειοψηφία 
από καρκίνο στους πνεύμονες, μιας και 
μαζί με τα βαρέα τοξικά στοιχεία που 
αναπνέουν καθημερινά, δεν έχουν ούτε 
και τα χρήματα για να θεραπευτούν. 

Πυρκαγιές

Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο έρχεται 
στο προσκήνιο κάθε καλοκαίρι είναι 
αυτό των πυρκαγιών. Ο απολογισμός 

καταστροφικός: νεκροί, καμένες 
περιουσίες, καμένα δάση και ο 
λαός στο ίδιο έργο θεατής. Τα 
αστικά κόμματα στήνουν παιχνί-
δια εντυπωσιασμού και μικρο-
πολιτικής στις πλάτες του. Είναι 
αυτοί, που ενώ χύνουν κροκο-
δείλια δάκρυα για την κατα-
στροφή που χτύπησε, ψηφίζουν 
νόμους που αποχαρακτηρίζουν 
τις δασικές εκτάσεις, καταρ-
γούν τη δασοπυροσβεστική και 
δίνουν πάτημα στο κεφάλαιο να 
καταστρέψει και να ρυπάνει τα 
πάντα στον βωμό του κέρδους, 
μετατρέποντας τα δάση σε χω-
ματερές, ξενοδοχεία, συγκροτή-
ματα κατοικιών. Και όλα αυτά σε 
live σύνδεση από τα ΜΜΕ, που 
ακολουθούν τη συνταγή που 
τόσο καλά ξέρουν, να πλάθουν 
συνειδήσεις. Προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι φταίμε εμείς 
για τις πυρκαγιές, όπως φταίμε 
εμείς για το χρέος και για την 
κρίση και όχι το σύστημα και οι 

πολιτικές του. Αντιπολιτεύονται και ασκούν μικροπολιτική στις πλάτες μας, 
πιστοί τάχα μου στην «αλήθεια», χωρίς να λένε κουβέντα για τα χρήματα 
που κόβονται κάθε χρόνο από τις δαπάνες για τη δασοπροστασία και ότι τα 
οχήματα και τα αεροπλάνα μένουν ακινητοποιημένα λόγω βλαβών, μιας και 
οι «δανειστές» δεν επιτρέπουν τις αναγκαίες πιστώσεις. Για να πειστούμε, 
εν τέλει, ότι μια ιδιωτικοποίηση της δασοπροστασίας θα μας σώσει, όπως 
«σώζουν» οι επενδύσεις και οι χωματερές, ενώ οι κάτοικοι που αντιδρούν 
είναι επικίνδυνοι για τις επενδύσεις και την «ανάπτυξη».

Χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρχει άμεσο οικονομικό ή 
πολιτικό συμφέρον, καμιά επένδυση δεν μπορεί να υπάρξει ούτε στην πρό-
ληψη, ούτε στην προστασία του φυσικού πλούτου, ούτε βέβαια στις ζημιές 
που έχουν υποστεί οι κάτοικοι. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε και κυρίως 
οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί ότι οι καταστροφές αυτές πάνε 
πλάι- πλάι με τον κατακερματισμό της αγροτικής παραγωγής και την απαξί-
ωση των ανθρώπων του μόχθου. Για να αυξήσει το κεφάλαιο τα κέρδη του, 
αδιαφορεί για τις ανθρώπινες ζωές, καίει δάση, καταστρέφει ζωές, βάζει τα 
θεμέλια για την κερδοφορία του στις δικές μας πλάτες. 

Χημικά στη Μεσόγειο

Το 2014 γνωστοποιήθηκε από τα αμερικάνικα και ντόπια επιτελεία η κα-
ταστροφή των χημικών αποθεμάτων των συριακών όπλων στη Μεσόγειο 
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θάλασσα. Αυτή η εξέλιξη, όσο κι αν έγινε δεκτή με ζήλο από την -υπάκουη 
στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό- ελληνική κυβέρνηση, σήμανε τεράστιους 
κινδύνους για ολόκληρο το οικοσύστημα και τους λαούς της περιοχής, 
μιας και οι τόνοι των τοξικών αποβλήτων που ρίχτηκαν, δεν διασπώνται εν 
μία νυκτί, αλλά απαιτούνται δεκαετίες για να θεωρηθούν μη αβλαβείς. Οι 
συνέπειες, λοιπόν, της συγκεκριμένης καταστροφής για τον άνθρωπο θα 
κάνουν την εμφάνισή τους τα επόμενα χρόνια και υπαίτιοι θα είναι οι ντό-
πιες κυβερνήσεις, που εδώ και χρόνια δίνουν γη και ύδωρ στους ιμπερια-
λιστές και το ΝΑΤΟ. Οι βάσεις, τα πυρηνικά και όλες οι ξένες στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον τόπο μας όχι μόνο δεν διασφαλίζουν 
την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή αλλά μπορούν να αποδειχτούν 
καταστροφή για τον λαό και τη χώρα.

Πυρηνικά

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιμπεριαλιστών ότι δίνουν συνεχώς το 
«παρών» για την ειρήνη και την ασφάλεια, τα πυρηνικά, με τις παγκόσμιες 
διαστάσεις που έχουν εκ των πραγμάτων, κατέχουν κεντρική θέση εδώ και 
δεκαετίες στην πολεμική ατζέντα τους. Πριν 72 χρόνια, με τη ρίψη της ατο-
μικής βόμβας στη Χιροσίμα, τους 250.000 νεκροί και τους χιλιάδες μελλο-
θάνατους των επόμενων χρόνων, εδραιώθηκε στα χέρια των ιμπεριαλιστών 
ένα όπλο κολοσσιαίων διαστάσεων για την επιβολή τους στους λαούς της 
γης. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, άλλωστε, είναι οι αποκλειστικοί κάτοχοι 
πυρηνικών σε παγκόσμιο επίπεδο, απαρτίζοντας έτσι το λεγόμενο «πυρη-
νικό κλαμπ». Ένα «κλαμπ» μόνο των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών, που 
διασφαλίζει ένα από τα τρομακτικότερα όπλα αιματοκυλίσματος και ξα-
ναμοιράσματος του κόσμου. Παράλληλα, παρεμποδίζει την είσοδο άλλων 
χωρών σε αυτό, υπό το πρόσχημα «της μη διάδοσης των πυρηνικών» και 
«της προστασίας του περιβάλλοντος». Ένα «κλαμπ», όμως, που ανά πάσα 
στιγμή, στη βάση των ανταγωνισμών του, μπορεί να οδηγήσει σε πυρηνικό 
όλεθρο.

Οι «οικολογικές ευαισθησίες» των ιμπεριαλιστών φαίνο-
νται και όταν χαρακτηρίζουν την πυρηνική ενεργεία «καθαρή» 
και «φθηνή» (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικά 
εργοστάσια), σε μια προσπάθεια εξωραϊσμού των συνεπειών 
της. Η ανθρωπότητα έχει βιώσει πυρηνικά ατυχήματα (Τσερ-
νόμπιλ) αλλά και χιλιάδες νεκρούς από πυρηνικές βόμβες και 
δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες γύρω από το ζήτημα των 
πυρηνικών. Δεν τίθεται ζήτημα «ειρηνικής» και «πολεμικής» 
ενέργειας, τίτλοι κάθε άλλο παρά μόνο παραπλανητικοί, τη 
στιγμή που η πρώτη αποτελεί πρόσφορο έδαφος και τρο-
φοδότη για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων σε έναν κόσμο 
μάλιστα που συνταράσσεται από τους ενδοϊμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι τα πυρηνικά 
απόβλητα περιέχουν πλουτώνιο, το οποίο αποτελεί το βασικό 
υλικό για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων.

Πράσινη ανάπτυξη αλλά... πόσο πράσινη;

Tα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κράτος ακολουθώντας 
τις επιταγές της Ε.Ε προκρίνει την «αειφόρο πράσινη ανά-
πτυξη». Ιδρύει αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά σε μια σειρά 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπως ο θεσσαλικός κάμπος και συ-
νάπτει συμφωνίες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου 
άλλοτε με τη Ρωσία επί Καραμανλή και άλλοτε με τις Η.Π.Α, 
περιορίζοντας για άλλη μια φορά τις παραγωγικές δυνατότη-
τες της χώρας ακόμα και στο ενεργειακό επίπεδο. Θα μπο-
ρούσε κάποιος να πει ότι το φυσικό αέριο και οι εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας θα επιφέρουν βελτιώσεις μακροπρόθεσμα 
στο περιβάλλον, καθώς ανανεώνονται γρηγορότερα σε σχέση 
με τα ορυκτά καύσιμα, που για να αναγεννηθούν απαιτούνται 
εκατομμύρια χρόνια.

Το ζήτημα όμως είναι ότι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη 
στοχεύει στην αύξηση των εσόδων ή κερδών ορισμένων 
ειδικά ιδιωτικών εταιριών, ή και ξένων κολοσσών (General 
Electric) συγκεκριμένων ιμπεριαλιστικών χωρών, βασιζόμε-
νη στην ανταγωνιστικότητα και τις νέες τεχνολογίες. Όπως 
αναφέρεται στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, «Η πράσινη 
ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως 

αναπτυξιακό απόθεμα». Το κείμενο ξεκαθαρίζει, δηλαδή, ότι το 
ζήτημα για τον καπιταλισμό δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά 
η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας και το ξεζούμισμα των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών της χώρας από τους ισχυρούς του πλανήτη. Το κόστος 
φυσικά το πληρώνουν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι, 
ενώ οι επιχειρήσεις και τα κράτη εμφανίζονται σαν να είναι οι σωτήρες. 
Αφού η τιμή του φυσικού αερίου είναι απροσπέλαστη, όπως και αρκετά 
επιβαρυντικοί οι φόροι, προστίθενται στον λογαριασμό του ρεύματος για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όσον αφορά την επιλογή κατασκευής φωτοβολταϊκών σε καλλιεργή-
σιμες περιοχές, θα μπορούσε να γίνει λόγος για την ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική 
Πολιτική), που φέρνει στη χώρα την παράλυση της αγροτικής οικονομίας, 
οδηγώντας στην εξαθλίωση χιλιάδες οικογένειες και ιδρύοντας πόλεις-τέ-
ρατα μέσω της αστικοποίησης που προκαλεί. Παράλληλα, βαθαίνει ακόμα 
περισσότερο την εξάρτηση της χώρας από την Ε.Ε και τις Η.Π.Α, ακόμα 
και στο επίπεδο της εισαγωγής τροφίμων. Η ίδρυση του αγωγού φυσικού 
αερίου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, εδώ και χρόνια «ξεβράζει» στην 
επιφάνεια τους ανταγωνισμούς ΗΠΑ-Ρωσίας σχετικά με το ποια δύναμη θα 
κυριαρχήσει στο ενεργειακό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο στην περιοχή 
των Βαλκανίων.

Άρα, για ποια προστασία του περιβάλλοντος μιλάνε τα αστικά επιτελεία 
όταν εμπλέκουν τον λαό στα επικίνδυνα παιχνίδια των ιμπεριαλιστών, οι 
οποίοι φτάνουν να ξεκληρίζουν λαούς και να ερημώνουν τόπους για την 
επίτευξη των επιδιώξεών τους; Για ποια πράσινη ανάπτυξη μιλούν όταν 
καίγονται χιλιάδες εκτάσεις γης με σκοπό να εξυπηρετηθούν τα συμφέρο-
ντα των μεγαλοεπιχειρηματιών με την απόλυτη ευθύνη και πολλές φορές 
ευλογίες των κυβερνήσεων; Σε ποια πράσινη «ανάπτυξη» αναφέρονται 
όταν η μεσόγειος γίνεται χαβούζα και ολόκληρες γειτονιές χωματερές; Η 
πράσινη ανάπτυξη λοιπόν είναι πράσινη μόνο κατ’ επίφαση και εύκολα 
γίνεται μαύρη όταν δεν συμφέρει το ντόπιο και το ξένο κεφάλαιο.

Έναυσμα
τεύχος 48  | Φθινόπωρο 2017

|25

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικολογία

Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο έχει προεκτάσεις και στην Αριστερά, είναι 
το ζήτημα της οικολογίας, η οποία παίρνει διάφορες μορφές, από ακτιβίστι-
κες ενέργειες μέχρι και προτάσεις διαχείρισης προς το σύστημα. Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, το οικολογικό «κίνημα» αγγίζει ένα τμήμα προοδευτικών 
ανθρώπων, αναπαράγοντας όμως στρεβλές έως αστικές απόψεις γύρω από 
το ζήτημα του περιβάλλοντος, με τη βοήθεια πάντα των ΜΜΕ. Το ζήτημα 
του περιβάλλοντος τίθεται με έναν αταξικό χαρακτήρα από πλευράς κεφα-
λαίου, το οποίο προσπαθεί να μας πείσει ότι όλος ο λαός είναι συνένοχος 
στα εγκλήματά του, άρα και στη λύση τους. Πλασάρεται ο ατομικός δρόμος 
ως λύση για το περιβάλλον ή κάποιες φορές «ντύνεται» με τον μανδύα του 
συλλογικού - ας μην ξεχνάμε ότι ο ΣΚΑΙ έχει γίνει ο μεγαλύτερος «οικολόγος 
της χώρας», από τις εκπομπές που προβάλλει μέχρι και τις αναδασώσεις 
που προωθεί. Δυστυχώς, αυτές οι απόψεις εγκολπώνονται και από την 
Αριστερά. Την ίδια στιγμή που αναζητεί διέξοδο στο πρόβλημα «εδώ και 
τώρα», καταλήγει να συνδιαλέγεται με τους υπευθύνους μακριά από τη 
γραμμή της αντίστασης, υιοθετώντας ρεφορμιστικά αιτήματα. Η «περιβαλ-
λοντική κρίση» δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας «ανθρώπινης παρέμβα-
σης», όπως διάφοροι «πράσινοι» θέλουν να μας πείσουν, αλλά είναι στενά 
συνδεδεμένο με το σύστημα εκμετάλλευσης και ειδικά σε εξαρτημένες 
χώρες, όπως η δική μας, όπου η καταλήστευση των φυσικών πόρων παίρνει 
τρομακτικές διαστάσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους εργαζομέ-
νους και τον ίδιο τον λαό. 

ΜΚΟ

Ένα ακόμη «όπλο» στα χέρια του συστήματος είναι αυτό των ΜΚΟ, οι 
οποίες υπό το προκάλυμμα του «ανεξάρτητου», που είναι και της «μόδας», 

λειτουργούν ως δούρειος ίππος για το κίνημα, προωθώντας παράλληλα και 
αστικά ιδεολογήματα. Ενταγμένες στο σχήμα «της κοινωνίας των πολιτών», 
από το οποίο απουσιάζει κάθε ίχνος ταξικότητας, καλούν πλούσιους- φτω-
χούς να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες και να επωμιστούν τα ίδια 
βάρη. Προτάσσουν τη διαφύλαξη ενός γενικού και αόριστου καλού μέσα 
από δομές «φιλανθρωπίας», δίχως αναφορά στα συμφέροντα της τάξης 
που εκπροσωπεί ο καθένας. «Μας αφορά όλους» μας λένε μέσα από τα 
υλικά τους και τις διαφημίσεις, δίχως ίχνος αναφοράς σε συλλογικές κινη-
ματικές απαντήσεις. Όντως, το αστικό ιδεολόγημα έχει μια δόση αλήθειας: 
μας αφορά όλους ως κομμάτι του λαού, που πλήττεται από την επίθεση του 
συστήματος. Υπέδαφος, ατμόσφαιρα μολύνονται από τον κεφαλαιοκρατι-
κό τρόπο παραγωγής, όπου όλα υπολογίζονται με βάση το κέρδος.

Ακόμη και η αριστερά όμως αναπαράγει αστικά ιδεολογήματα, προ-
τάσσοντας λύσεις που περιστρέφονται γύρω από την ύπαρξη δομών και 
αυτοδιαχείρισης. Κινείται δηλαδή στη λογική του εξωραϊσμού αντί της 
ανατροπής του συστήματος, ψάχνοντας τις σύγχρονες κι έξυπνες τάχα 
λύσεις που δεν βρίσκει το σύστημα... Τέλος, καθόλου ανάξια αναφοράς για 
τον ρόλο και τον χαρακτήρα των ΜΚΟ είναι η χρηματοδότησή τους από το 
σύστημα και οι σχέσεις που αυτές έχουν με αστικά κόμματα κι επιχειρημα-
τίες, καθώς αυτά αποδομούν τα επιχειρήματα περί υπηρέτησης τάχα του 
«κοινού καλού» από πλευράς των ΜΚΟ.

Καταλήγοντας, η διάσωση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιλυθεί με 
διακρατικές συνθήκες, ακτιβισμούς, εθελοντισμούς και φιλανθρωπίες. Όσο 
το κέρδος και η εκμετάλλευση μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ζωές, 
τόσο ο πλανήτης θα οδηγείται πιο κοντά στο τέλος του. Κόντρα λοιπόν 
στην ηττοπάθεια και τις αυταπάτες που προωθεί αυτό το σάπιο σύστημα, 
προτάσσουμε τη συλλογική διεκδίκηση του αναφαίρετου δικαιώματός μας 
στην υγεία, την ασφάλεια, την ειρήνη και τη ζωή με αξιοπρέπεια.
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Τι να πει κάποιος εν έτει 2017 για τη δικαιοσύνη; Τι να κριτικάρει πια; 
Αριστερή δεν είναι η κυβέρνηση, ή τελοσπάντων δεν προσπαθεί; Εντάξει 
άλλο δικαστική και άλλο πολιτική εξουσία, αλλά σε τελική ανάλυση…
oΤσοχατζόπουλος μέσα δεν μπήκε; Ο πρώην υπουργός Παπαντωνίου δεν 
καταδικάστηκε; Οι «κλέφτες και οι ψεύτες» αυτής της χώρας δεν κυνηγιού-
νται; Για πόσο ακόμα θα γκρινιάζει η Αριστερά απέναντι στο σύστημα και 
θα φρενάρει τον αέρα αλλαγής που φέρνει το «νέο» του ΣΥΡΙΖΑ;

Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω όμως...

Πολλή συζήτηση γίνεται, και δικαίως, το τελευταίο διάστημα γύρω από 
το ζήτημα της Ηριάννας. Η αλήθεια είναι, ότι, σαν περίπτωση, έχει μαζέψει 
πολλά και διάφορα στοιχεία για το πού και πώς θέλει να το πάει το σύστη-
μα από δω και πέρα. Φακέλωμα της προσωπικής ζωής, σύνδεση της δίκης 
πάνω στην «ενοχή τρίτων» προσώπων που έχουν αθωωθεί, δικογραφίες 
πάνω σε ελλιπή στοιχεία με μαγείρεμα στοιχείων DNA, πρωτοφανή στάση 
άνευ λόγου εκδικητικότητας από τους δικαστές και πολλά άλλα. «Μα καλά, 
δεν βλέπουν ότι είναι αθώα, ότι δεν έχουν στοιχεία;», «μήπως να αλλάξουν 
οι δικαστές, να παρέμβουν οι υπουργοί;», «μήπως κάτι πάει λάθος με το 
δικαστικό σύστημα;» αναρωτιούνται αρκετοί.

Συζήτηση, επίσης, ανοίγει καιρό τώρα και με ένα ακόμα «καυτό» θέμα, 
τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μια δίκη που κοντεύει τέσσερα χρόνια στα 
δικαστήρια. Αρκετός χρόνος, για να ξεχαστούν οι δηλώσεις Μιχαλολιάκου 
για ανάληψη πολιτικής ευθύνης της δολοφονίας Φύσσα. Αρκετός χρόνος, 
για να ξεπλυθεί η Χρυσή Αυγή, για να φορέσουν τα φασισταριά «πολιτι-
κά» και γραβάτες, για να ξεχαστούν τα εγκλήματα τους απέναντι σε λαό, 
μετανάστες, εργάτες και αριστερούς. Όσο συμβαίνουν όλα αυτά, βέβαια, 
ο Ρουπακιάς κυκλοφορεί ελεύθερος από την ίδια δικαιοσύνη, όπως και η 
υπόλοιπη ηγεσία της ΧΑ. «Εντάξει, ίσως καθυστερούν, όμως δεν θα μπουν 
στη φυλακή μετά; Δε θα τους μαζέψουν στο τέλος; Κάπου θα έχει μπλοκά-
ρει το πράγμα ίσως σε νομικό επίπεδο».

Είναι ξεκομμένα όλα αυτά από την υπόλοιπη 
καθημερινότητα; Ας τα βάλουμε λίγο κάτω.

Την ίδια ώρα που οι φασίστες κυκλοφορούν ελεύθεροι, έχουμε κατα-
δίκες αγωνιστών, επειδή διαδηλώνουν. Την ίδια ώρα που νομιμοποιείται 
το κεφάλαιο να απολύει μαζικά εργαζόμενους και χωρίς αποζημιώσεις, 
δρομολογείται η απαγόρευση του δικαιώματος των εργαζομένων στην 
απεργία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει το βήμα στην εργοδοσία να 
μπορεί να στύψει εργαζόμενους κάθε Κυριακή του χρόνου, αλλά τα αστικά 
δικαστήρια μας λένε ότι έχουμε απεργίες εργατών κι εργαζομένων παρά-
νομες και καταχρηστικές. Την ίδια ώρα που με νέους νόμους οξύνονται οι 
ταξικοί φραγμοί στην εκπαίδευση, έχουμε σύρσιμο στα δικαστήρια νεολαί-
ων επειδή μοιράζουν προκήρυξη έξω από τα σχολεία τους, εισαγγελείς έξω 
από μαθητικές καταλήψεις, μπάτσους να μπαινοβγαίνουν στα σχολεία και 
μαθητοδικεία. Την ίδια ώρα που το σύστημα (ξανά)νομιμοποιεί τη «συμμε-
τοχή» των φοιτητών στη διοίκηση του πανεπιστημίου, πρυτάνεις φωνάζουν 
ΜΑΤ και εισαγγελείς να καταπατήσουν το άσυλο, κατασυκοφαντούνται οι 
σύλλογοι και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες των φοιτητών, με κερασάκι 
στην τούρτα το σύρσιμο σε δίκη των 11 αγωνιστών φοιτητών στην Ξάνθη, 
επειδή τόλμησαν (!) να κάνουν συνδικαλισμό στη σχολή τους.

Μήπως τελικά η δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο… δικαιοσύνη;

Είναι ακριβώς η δικαιοσύνη που χρειάζεται το σύστημα. Αστική! Είναι το 
νομικό εποικοδόμημα, που χτίζεται πάνω σε μια εκμεταλλευτική οικονομι-
κή βάση. Είναι το σύνολο των νόμων, διατάξεων, που θα έρθει να πατήσει 
πάνω σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία. Η δικαιοσύνη των αστών πάνω στην 
εργατική τάξη. Τέτοια, που να κόβεται και να ράβεται στα μέτρα της επί-

θεσης του συστήματος. Που να ευθυγραμμίζεται με την εξυπηρέτηση των 
μνημονίων και της αντιλαϊκής πολιτικής. Που να ευνοεί το κεφάλαιο, να του 
δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει κέρδη στις πλάτες των εργαζομένων. 
Που να δίνει άνεση στο κράτος, τον συλλογικό καπιταλιστή, να χτυπάει όλο 
και περισσότερο τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. 
Που να δολοφονεί τον Τεμπονέρα, τον Καλτεζά, τον Γρηγορόπουλο και να 
αθωώνει τον Καλαμπόκα, το Μελίστα, τον Κορκονέα.

Μα καλά, τι τους έχει πιάσει δηλαδή;

Είναι η προσπάθεια ενός ολόκληρου συστήματος να θωρακιστεί και σε 
νομοθετικό πλαίσιο, έτσι που να μπορεί να περάσει την επίθεση του απένα-
ντι στον λαό, με όλο και μεγαλύτερη άνεση. Είναι η προσπάθεια, σιγά-σιγά, 
να «κολλήσει» και η νομική-δικαστική έκφανση του συστήματος, σε όλη τη 
διαδικασία φασιστικοποίησης της δημόσιας και πολιτικής ζωής.

Η προσπάθεια αυτή δεν είναι καθόλου ουρανοκατέβατη.

Η φασιστικοποίηση είναι μια κεντρική επιλογή του συστήματος. Σή-
μερα, το σύστημα παγκόσμια βαίνει απαλλαγμένο από τα «βαρίδια» του 
αριστερού, επαναστατικού, κομμουνιστικού κινήματος. Πορεύεται στην 
κατεύθυνση γδυσίματος από όλα αυτά τα δικαιώματα σε εργασιακό-δη-
μοκρατικό επίπεδο που είχε αναγκαστεί να «φοράει» στη βάση ύπαρξης 
ενός συσχετισμού, τον οποίο είχε κατακτήσει το κίνημα παγκόσμια. Από 
την άλλη, η ήττα του αριστερού, κομμουνιστικού κινήματος, η ανημποριά 
να συγκροτηθούν νικηφόρα κινήματα στους εργάτες, τη νεολαία, τους 
καταπιεζόμενους λαούς σε όλες τις γωνιές του κόσμου, δίνει το πράσινο 
φως στο σύστημα να προχωρήσει. Να προχωρήσει στο γκρέμισμα όλων 
των κατακτήσεων που επέβαλλαν οι λαοί και η εργατική τάξη σε προηγού-
μενη φάση. Να επιτεθεί με τον πιο άγριο τρόπο ακόμη και σε στοιχειώδη 

δικαιώματα και κατακτήσεις των λαϊκών 
ανθρώπων. Είναι, συν τοις άλλοις, 

και μια κατεύθυνση που 
«προοικονομεί». Προ-

οικονομεί, αφού το 
σύστημα βλέπει και 

Γεμιστός Μανώλης,
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Όταν η δικαιοσύνη δεν είναι 
τυφλή, απλά… δικιά τους
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αντιλαμβάνεται το μέγεθος της επίθεσης που εξαπολύει 
απέναντι στους λαούς. Άρα συνειδητοποιεί τα λαϊκά ξεσπά-
σματα που τροφοδοτεί αυτή η επίθεση, τους αγώνες που 
θα προκύψουν, τη λαϊκή αντίσταση που θα καλεστεί να 
τσακίσει πριν καν ξεσπάσει και εκφραστεί. Γι’ αυτό θωρα-
κίζεται νομικά, γι’ αυτό καταστέλλει διαδηλώσεις, γι’ αυτό 
λασπολογεί για τη θεωρία των δύο άκρων, γι’ αυτό προβαί-
νει με όλα του τα μέσα στην αντικομουνιστική υστερία…

…ακόμα και μέσα στην «καρδιά της δημοκρατίας»!

Εδώ και δύο χρόνια στο Μόναχο της Γερμανίας συνε-
χίζεται η δίκη της ΑΤΙΚ. Μια δίκη-παρωδία 10Τούρκων αγω-
νιστών, με μοναδική κατηγορία, ότι είναι κομμουνιστές! 
Αυτό δείχνει πόσο αποφασισμένο είναι το σύστημα, με το 
νέο δικαστικό-πολιτικό προηγούμενο που αφήνει αυτό, να 
αμφισβητήσει το δικαίωμα στην πολιτική σκέψη και δράση 
σε μαζική κλίμακα. Δείχνει τι εννοεί το σύστημα όταν 
μιλάει για δημοκρατία και ανθρωπισμό. Και μάλιστα, με μια 
δίκη με όλα της τα «ταρατατζούμ», στην καρδιά της ΕΕ, στη 
Γερμανία, την πιο «δημοκρατική» χώρα της «πολιτισμένης» 
δύσης. Από εκεί είναι που «μαθαίνουν» και οι δικοί μας.

Έργα και ημέραι κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Καθόλου δεν είναι απαλλαγμένη η δική μας κυβέρνηση σε όλα αυτά τα 
επίπεδα, όσο κι αν θέλει να παρουσιάζεται αριστερή και προοδευτική, όσο 
και αν θέλει να κρύψει την πραγματικότητα. Είναι η κυβέρνηση που πήρε 
τη σκυτάλη από όλες τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Όχι μόνο 
στην πολιτική που τσακίζει τα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, μα και στην προ-
ώθηση της φασιστικοποίησης, στο χτύπημα των δημοκρατικών ελευθερι-
ών, στη σκλήρυνση του νομικού οπλοστασίου. Στο πνεύμα των «παλιών» 
κυβερνήσεων χτυπάει διαδηλώσεις και σέρνει αγωνιστές στα δικαστήρια, 
ξεπλένει τους φασίστες με τη δίκη και τους γραβατώνει, μπας και τους 
χρησιμοποιήσει αργότερα σαν τσόντα στο πολιτικό σκηνικό. Όμως, το πάει 
και ένα σκαλί παραπέρα…

Ποιοτικές τομές

Είναι πρωτοφανές, και σε νομικό επίπεδο, να δικάζεται χωρίς λόγο, 
«παραδειγματικά» μια νεαρή κοπέλα σαν την Ηριάννα, «προς γνώσιν και 
συμμόρφωσιν» όλων των υπολοίπων. Είναι ποιοτική τομή το να στοχοποι-
ούνται και να τραβιούνται σε δίκη αγωνιστές-φοιτητές, όπως στην Ξάνθη 
και το Ηράκλειο, επειδή παρεμβαίνουν πολιτικά μέσα στο πανεπιστή-

μιο. Είναι ποιοτική τομή η απόφαση της πρυτανείας του ΑΠΘ να καλέσει 
την αστυνομία να περιπολεί σε μόνιμη βάση εντός του πανεπιστημίου με 
το πρόσχημα των ναρκέμπορων. Αποτελεί τομή ότι είναι η πρώτη κυβέρ-
νηση που εξέδωσε με ένταλμα από γαλλικό(!) δικαστήριο, έναν από τους 
δικαζόμενους Τούρκους αγωνιστές, στη δίκη της ΑΤΙΚ, στη Γερμανία. Όλα 
αυτά αποτελούνε νομικά προηγούμενα. Όλες οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις πολεμούσαν χρόνια να καταφέρουν τέτοια. Αλλά πάνω απ’ όλα, 
αποτελούν και πολιτικά δεδομένα, αποτελούν προχώρημα και βάθεμα 
της αντιδημοκρατικής-αυταρχικής κατεύθυνσης της φασιστικοποίησης. 
Αποτελούν τις χρυσές υπηρεσίες του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στο σύστημα της 
εξάρτησης και της εκμετάλλευσης.

Η αθεράπευτη γοητεία των αυταπατών

Είναι, βέβαια, κι όλοι αυτοί που δεν έχουν πεισθεί ακόμη. Αυτοί που λένε 
«η ΝΔ καλύτερα θα ήταν;», σαν να λένε «εννοείται, καλύτερα με ΣΥΡΙΖΑ». 
Αυτοί που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια «αντιφατική» κυβέρνηση, με δι-
πλή φύση, λίγο αντιλαϊκή και λίγο φιλολαϊκή. Τέτοια, που με λίγο ή περισσό-
τερο σπρώξιμο και πίεση από τα αριστερά, θα αλλάξει. Ή ότι τελοσπάντων, 
«το πρόβλημα είναι η δικαστική εξουσία» μόνο, και άμα στοχοποιηθούν οι 
δικαστικοί, θα απαντηθούν τα προβλήματα. Όλοι αυτοί που, στην πραγμα-
τικότητα, έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, η οποία δεν είναι 
«εντελώς σαν τους άλλους», και άρα μπορεί με το κίνημα σε ρόλο τσόντας 
για κυβερνητική στήριξη, να απελευθερώσει κανένα αγωνιστή, να σταμα-
τήσει τα δακρυγόνα, να φυλακίσει τους φασίστες. Είναι οι ίδιοι που έχουν 
απόλυτη ανεμπιστοσύνη στον κόσμο και το μαζικό κίνημα ως το μοναδικό 
υποκείμενο πάλης για οποιαδήποτε αλλαγή συσχετισμού, για οποιαδήποτε 
νίκη.

Να δούμε την πραγματικότητα κατάματα…

…σημαίνει να δούμε τι είναι αυτό που στα αλήθεια τίθεται. Από πού 
προέρχεται η σκλήρυνση των όρων και σε νομικό-δικαστικό επίπεδο; Έχει ή 
δεν έχει σχέση με τη φασιστικοποίηση; Είναι νομικίστικο ή πολιτικό ζήτημα; 
Η φασιστικοποίηση, με τη σειρά της, έχει ή δεν έχει σχέση με την αντιλαϊκή 
επίθεση του συστήματος; Είναι ή δεν είναι λοιπόν μια αναγκαία πολιτική, 
μια αναγκαία σκλήρυνση των όρων από το σύστημα; Αν είναι έτσι, σημαίνει 
ότι είναι πρόβλημα όλου του λαού, όλης της νεολαίας, όλου του εργατόκο-
σμου. Άρα και αυτός είναι αρμόδιος να την αντιμετωπίσει, και καμιά κυβέρ-
νηση, κανένας παράγοντας δεν θα απαντήσει το πρόβλημά του. Αντίθετα, 
αυτό θα απαντηθεί, όταν γίνει υπόθεση του κόσμου εκεί που ζει, δουλεύει 
και σπουδάζει. Με τρόπο που να συνειδητοποιεί ότι η καλυτέρευση των 
όρων ζωής περνάει μέσα από την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων. Με τη διεύρυνσή τους και τη διεκδίκηση καινούριων. Με πορείες 
και ακόμα περισσότερες πορείες. Με τη συγκρότηση και πάλη του λαού και 
στη διάρκεια αυτής της πάλης για σπουδές-δουλειά-ελευθερίες.
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Πολλές φορές έχουμε γίνει θεατές αποκλεισμών αθλητών ή και ολόκληρων ομάδων λόγω ντόπινγκ. Ως ντόπινγκ (φαρμακοδιέγερση) ορίζεται η χρήση 
ενός μέσου -ουσίας ή μεθόδου-συνήθως βλαβερής για την υγεία των αθλητών και ικανής να αυξήσει την απόδοσή τους, ή η ανεύρεση στο σώμα ενός 
αθλητή μιας απαγορευμένης ουσίας ή η απόδειξη της χρήσης από αυτόν. Είναι σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας να πιάνονται αθλητές ή και ολόκληρες 
ομάδες ντοπαρισμένοι/ες. Στόχος του παρόντος άρθρου, όμως, δεν είναι να καταδείξει τόσο το… σαφές όσο κυρίως να δείξει πώς το ντόπινγκ συνδέε-
ται με το παγκόσμιο σκηνικό κυριαρχίας και σύγκρουσης μεταξύ των ισχυρών 
κρατών.

Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή

Το όνομα ντόπινγκ προέρχεται από ένα πρωτόγονο αλκοολούχο ποτό, το 
οποίο χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτικές τελετές, ως διεγερτικό με τη λέξη 
«ντοπ» και ονομάστηκε έτσι από τη φυλή των Κάφρων στην Αφρική. Πρώτη κα-
ταγεγραμμένη χρήση τέτοιας μεθόδου/ουσίας γίνεται το 1865 στην κολύμβηση, 
κατά τη διάρκεια αγώνα στο κανάλι του Άμστερνταμ, όταν σε αθλητή εντοπίστη-
κε η πρόσληψη μιας ανώνυμης ουσίας που βελτιώνει την απόδοση. Ο πρώτος 
θάνατος από ντόπινγκ είναι του Άγγλου ποδηλάτη A. Λίντον και καταγράφεται 
στα 1896,ενώ το πρώτο κρούσμα στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι στα 1960 στη 
Ρώμη.

Γνωστές περιπτώσεις ντόπινγκ στην ιστορία του αθλητισμού

Η περίπτωση του αιώνα στο θέμα του ντόπινγκ θεωρείται αυτή του Γάλλου 
ποδηλάτη Λανς Άρμστρονγκ, που με την ερυθροποιητίνη, την τεστοστερόνη 
αλλά και τις μεταγγίσεις αίματος, κατέκτησε 7 φορές τον Γύρο της Γαλλίας. Όμως 
ο Άρμστρονγκ, όχι μόνο χρησιμοποιούσε ο ίδιος αυτές τις μεθόδους, αλλά πίεζε 
και τα μέλη της ομάδας του να τις χρησιμοποιήσουν με την απειλή της εκδίωξης. 
Από τον ίδιο αφαιρέθηκαν όλα τα μετάλλια που είχε κατακτήσει ως τότε καθώς 
βρέθηκαν αδιάσειστα στοιχεία για χρήση απαγορευμένων ουσιών αλλά και για 
ύπαρξη κυκλώματος ντόπινγκ στην ομάδα του. Βλέπουμε, επομένως, ξεκάθαρα 
πως ένας αθλητής-πρότυπο από τα ΜΜΕ χρησιμοποιούσε τις μεθόδους αυτές για 
να κερδίζει. Αντίστοιχα, και τα «δικά μας» παιδιά Θάνου-Κεντέρης αποκλείστηκαν ακριβώς πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. 
Σε μια εποχή «ανάπτυξης», όταν το «ολυμπιακό πνεύμα» και ο πρωταθλητισμός στην Ελλάδα έφτανε να επηρεάζει μια ολόκληρη γενιά, οι 2 αθλητές πιά-
στηκαν ντοπαρισμένοι μια μέρα πριν την έναρξη. Διακριτή έγινε λοιπόν, για άλλη μια φορά, η σαπίλα της βιομηχανίας παραγωγής αθλητών στην Ελλάδα, 
όπως και του ΣΕΓΑΣ, ενώ αρκετός κόσμος δικαιολογημένα άρχισε να αμφιβάλει για το «τσίρκο» των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αθλητισμός στα μέτρα του συστήματος…

Αυτός, λοιπόν είναι ο χαρακτήρας του αθλητισμού/πρωταθλητισμού μέσα στο υπάρχον σύστημα: εντελώς κερδοσκοπικός, που υπηρετεί τους μεγά-
λους χορηγούς και τη βιομηχανία του θεάματος. Δε θεωρούμε, πως οι αθλητές ευθύνονται πάντα για την κατάσταση αυτή, καθώς σε έναν αθλητισμό που 
εξαρτάται από αυτό το σύστημα πολλές φορές εκβιάζονται παιδιά να ντοπαριστούν, για να μην μείνουν εκτός.

Δεν είναι, ακόμη, λίγες οι φορές που διακρίνουμε μέχρι και την αποτύπωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο φαινόμενο του ντόπινγκ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η προσπάθεια αποκλεισμού όλης της ρωσικής αποστολής από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο. Η ΔΟΕ(Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή), που ελέγχεται από τους Αμερικάνους, πρότεινε τον αποκλεισμό της ρωσικής αποστολής, λόγω ντόπινγκ, από τους Ολυμπιακούς και 
από όλα τα μίτινγκ στίβου της σεζόν. Μπορούμε, επομένως, να δούμε, πως σε μια εποχή που οι δύο ισχυρότεροι παγκόσμιοι ιμπεριαλιστές συγκρούονται 
στη Μ. Ανατολή για την «ελευθερία των λαών», σπέρνοντας προσφυγικά κύματα και δυστυχία στις πλάτες των λαών της περιοχής, φτάνουν στο σημείο 
να συγκρούονται μέχρι και στους Ολυμπιακούς. Η αντιπαράθεση αυτή έχει διπλό ρόλο: 1)τα οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με τις πολυεθνικές 
κολοσσούς και τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των αγώνων και 2)την προσπάθεια να βάλουν τον λαό, που αγαπάει τον αθλητισμό, σε μια αντιπαράθεση 
που δεν τον αφορά, είναι ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα και γίνεται από τις μεγαλοαστικές τάξεις των δύο χωρών για το μοίρασμα της πίτας.

Τέλος, με αφορμή τα κρούσματα ντόπινγκ που εντοπίστηκαν (και) στην εθνική ομάδα της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία πρωταγωνιστούσε στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, τα αστικά ΜΜΕ και οι δυτικοί ιμπεριαλιστές, καθόλου τυχαία, συνέδεσαν το ντόπινγκ με το παλινορ-
θωμένο καθεστώς-λες και Αμερικάνοι πιάστηκαν λίγες φορές για ντόπινγκ-για να λασπώσουν το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα και την επιρροή του 
στις λαϊκές μάζες. Σίγουρα, είμαστε οι τελευταίοι που θα υποστηρίξουμε ένα ρεβιζιονιστικό καθεστώς, πρώην σοσιαλιστικό, όπως αυτό της Ανατολικής 
Γερμανίας, ούτε θα υπεισέλθουμε στις περιπτώσεις ντόπινγκ που αποκαλύφθηκαν, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο η προσπάθεια, για άλλη μια φορά, του 
συστήματος να συκοφαντήσει το κομμουνιστικό κίνημα.

…ή στα μέτρα του λαού;

Στον αθλητισμό της κερδοσκοπίας, του ελιτισμού και του θεάματος δεν χωράνε διορθώσεις. Γι’ αυτό δεν πρέπει να καταλήγουμε σε προτάσεις για το 
πώς θα είναι «σωστός» ο αθλητισμός μέσα στον καπιταλισμό. Μπορούμε όμως να παλεύουμε για δωρεάν χώρους άθλησης στις γειτονιές, που θα έχει 
πρόσβαση ο λαϊκός κόσμος, για να μπορεί να «ξεσκάει» και να αθλείται μακριά από στημένους αγώνες, ντόπινγκ και κακό θέαμα.

Κουτσοκώστας Κώστας,
Νομική Θεσσαλονίκης

Ντόπινγκ
Κυριαρχία στο ταρτάν
ή σε όλα τα επίπεδα;
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα όσα συνέβησαν σε σχέση με την εκπαίδευση την περίοδο της Εθνι-
κής Αντίστασης στην Ελλάδα είναι μια ιστορία λίγο έως καθόλου γνωστή, 
μιας και η κυρίαρχη ιστοριογραφία της άρχουσας τάξης έχει φροντίσει να 
την αποκρύψει. Ωστόσο, είναι τόσο πλούσια που μόνο πολύ περιληπτικά 
μπορεί να προσεγγιστεί στο σύντομο αυτό άρθρο.

Την περίοδο της εποποιίας του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, όταν ο λαός στη 
χώρα μας με αυτοθυσία και ηρωισμό πολέμησε τους ναζιστές κατακτητές 
και τους ντόπιους συνεργάτες τους, οραματιζόμενος την ανεξαρτησία, 
την κοινωνική απελευθέρωση, με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές, μια 
συγκλονιστική προσπάθεια έλαβε χώρα στην εκπαίδευση, που έχει να 
προσφέρει πολλά συμπεράσματα. Στη σύντομη αυτή περίοδο, η εκπαί-
δευση πέρασε στα χέρια του αγωνιζόμενου λαού, ώστε να υπηρετεί τα 
συμφέροντά του, σε πλήρη αντιπαραβολή με τον ρόλο της στο καπιταλι-
στικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα, όπου κατανέμει τους αυριανούς εργαζόμε-
νους σε μια κοινωνία εκμετάλλευσης και επιδιώκει να τους διαπλάσει με τη 
σάπια ιδεολογία του. 

Αμέσως μετά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, λοιπόν, όπου 
πολλοί προοδευτικοί εκπαιδευτικοί διώχθηκαν και εξορίστηκαν, όπου 
προοδευτικά βιβλία δόθηκαν στην πυρά και ο αναλφαβητισμός ήταν περί 
το 41%, όπου χιλιάδες δάσκαλοι ήταν αδιόριστοι και περισσότεροι μαθη-
τές πετάχτηκαν έξω από τα σχολεία με σκληρούς ταξικούς φραγμούς, η 
εργατική τάξη και ο λαός της χώρας, οργανωμένος και με το όπλο στο χέρι 
υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστών, έγραψε πολύ διαφορετικά την 
ιστορία.

Στην κατοχή, 8.345 σχολικά κτήρια επιτάχθηκαν από τους κατακτητές 
και από αυτά μόλις 719 δεν καταστράφηκαν. Το σχολικό έτος 1940-1941 
διήρκησε μόλις 3 μήνες, ενώ το 1941-1942, 20 μέρες. Ταυτόχρονα, χιλιά-
δες παιδιά βυθίστηκαν στην εξαθλίωση, την πείνα, την τρέλα και πέθαναν 
αποσκελετωμένα και άρρωστα την περίοδο του φονικού κατοχικού λιμού. 
Γι’ αυτό και πρώτο μέλημα των αντιστασιακών οργανώσεων, ήδη από τη 
συγκρότησή τους, ήταν να σώσουν τα παιδιά από την πείνα, διοργανώνο-
ντας συσσίτια ειδικά για αυτά. Στην Ελεύθερη Ελλάδα, όπως ονομάστηκαν 
οι απελευθερωμένες περιοχές από τη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ιδιαίτερα από 
το ’42 και μετά, ταυτόχρονα με όλες τις πρωτοποριακές μορφές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης που εισήχθησαν, δόθηκε πολύ μεγάλο 
βάρος στο παιδί και την εκπαίδευση. Εκεί, με το προχώρημα δημιουργίας 
παιδικών σταθμών, χιλιάδες παιδιά απέκτησαν ζεστό φαγητό, θαλπωρή 
και έκαναν μαθήματα με τους ΕΠΟΝίτες και τις ΕΠΟΝίτισσες. Επίσης, με 
πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ, τα παιδιά οργανώνονταν στα Αετόπουλα και τις 
Γερακίνες δημιουργώντας τις «Παιδικές Φωλιές» σε αχρησιμοποίητα κτίρια. 
Σε αυτές διοργανώνονται πάμπολλες πολιτιστικές δραστηριότητες, από 
θέατρο ως συναυλίες. Στήνεται μια πολιτιστική ζωή πρωτοφανής όχι μόνο 
για τα παιδιά του κατοχικού λιμού και της κακουχίας, αλλά και για τους 

κατοίκους των χωριών που χρόνια ζούσαν παραμελημένοι. 
Στην Ελεύθερη Ελλάδα διαπιστώνεται η άθλια κατάσταση των σχολείων 

και η μεγάλη έλλειψη δασκάλων μιας και πολλοί είχαν σκοτωθεί, εκτελε-
στεί, φυλακιστεί, εξοριστεί. Αποφασίζεται, όσοι αντάρτες του ΕΛΑΣ ήταν 
δάσκαλοι να προσφέρουν στο άνοιγμα και τη λειτουργία σχολείων, συχνά 
με εναλλαγή του όπλου και της κιμωλίας στο χέρι. Ωστόσο, επειδή η έλ-
λειψη δασκάλων παρέμενε, αποφασίζεται τον Ιούνιο του ’44 η ίδρυση δύο 
Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων(Π.Φ.), στο Καρπενήσι και την Τύρνα για την 
εκπαίδευση νέων δασκάλων. Δημιουργήθηκαν άλλα τέσσερα τουλάχιστον 
τέτοια Παιδαγωγικά Φροντιστήρια σε άλλες περιοχές, με πρωτοβουλία των 
αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Εκεί δίδαξαν 
σημαντικοί εκπαιδευτικοί της εποχής, μέλη του αντιστασιακού αγώνα. Για 
τη στέγαση και τη διατροφή σπουδαστών και καθηγητών μεριμνούσε ο 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν ταυτόχρονα διεξάγονταν 
οι συγκρούσεις με τον κατοχικό στρατό και τους συνεργάτες του, καθηγη-
τές και σπουδαστές έζησαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο Χάρης Σακελλα-
ρίου αναφέρει: «έκαναν να γεννηθούν μέσα μας […]η πεποίθηση ότι στον 
κόσμο αυτό δεν ενεργούμε σα μεμονωμένα άτομα αλλά σαν παιδιά ενός 
λαού, που του πρέπει ένα μέλλον καλύτερο». Τα Π.Φ. λειτουργούσαν με 
Γενική Συνέλευση όπου συμμετείχαν ισότιμα καθηγητές και σπουδαστές, 
συζητούσαν και έπαιρναν αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Δεν έλειπαν 
μάλιστα και οι κριτικές από τους σπουδαστές προς τους καθηγητές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο Παιδαγωγικό Συνέδριο, που 
συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του ’44 στο χωριό Λάσπη της Ευρυτανίας. Στο 
Συνέδριο τέθηκε το ζήτημα ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών έμενε εκτός 
ή εγκατέλειπε το σχολείο. Προσδιορίστηκε ότι αίτια για το γεγονός αυτό 
ήταν το κόστος των βιβλίων και της γραφικής ύλης που οι φτωχές οικογέ-
νειες δεν μπορούσαν να σηκώνουν, οι μεγάλες αποστάσεις που οι μαθητές 
έπρεπε να διανύσουν για το σχολείο, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα 
μαθήματα ως είχαν. Η φτώχεια και η πείνα καθιστούσαν τα σχολικά έξοδα 
μια «ανώφελη πολυτέλεια». Έτσι, το Παιδαγωγικό Συνέδριο αποφάσισε 
και προχώρησε κατόπιν στην ίδρυση παντού μαθητικών συσσιτίων, στη 
δωρεάν διανομή βιβλίων και γραφικής ύλης, στην εξεύρεση ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης. Ακόμη, αποφασίστηκε η μαζική δημιουργία Σχολών 
Αναλφάβητων για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος του αναλ-
φαβητισμού και η δημιουργία λαϊκών βιβλιοθηκών με πρωτοβουλία της 
ΕΠΟΝ. Γράφτηκαν δύο αναγνωστικά για τα παιδιά του Δημοτικού, με τη 
συνεργασία δασκάλων και μαθητών στα Παιδαγωγικά Φροντιστήρια.

Αυτό που γίνεται φανερό από τη διερεύνηση και αυτής της πτυχής της 
Αντίστασης και της δράσης του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είναι οι αστείρευτες δυνάμεις 
που έχουν οι εργατικές-λαϊκές μάζες, το μέγεθος των κατακτήσεων που 
μπορούν να πετύχουν με την πάλη τους. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο, ότι η 
παρεχόμενη εκπαίδευση δεν εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους 

που διαθέτει το κράτος, αλλά με το αν εξαρ-
χής είναι στημένη η κοινωνία σε μια βάση που 
θέλει να εξασφαλίσει σε όλους το δικαίωμα στη 
δωρεάν εκπαίδευση και όχι να το περιορίσει 
στους οικονομικά ισχυρούς. Υπάρχει επιτακτική 
αναγκαιότητα στο σήμερα, που το καπιταλιστι-
κό-ιμπεριαλιστικό σύστημα πετάει τη νεολαία 
έξω από την εκπαίδευση και την καταδικάζει 
μαζί με την εργατιά και τον λαό στη φτώχεια, την 
ανεργία και την εξαθλίωση, να ανασυσταθούν, να 
αναπτυχθούν τα Μέτωπα Αντίστασης και Πάλης 
των εργατικών-λαϊκών μαζών, κόντρα στην επί-
θεση που εξαπολύεται.

*Τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία και οι μαρ-
τυρίες προέρχονται από το βιβλίο «Η Παιδεία στην 
Αντίσταση» του Χάρη Σακελλαρίου.

Στριμπάκου Ελένη,
Ιατρική Θεσσαλονίκης

Τα σχολεία της Αντίστασης, 
καλέσματα σε αγώνα στο σήμερα!
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