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Editorial

Έναυσμα

Φόβος, αγωνία, οργή, αγανάκτηση. Συναισθήματα που γεννάει στην 
νεολαίο η συγκυρία που εκδίδουμε το παρόν τεύχος του περιοδικού μας, 
πόσο μάλλον με την επιβολή ενός δεύτερου  lockdown.

Φόβο που δημιουργεί η υγειονομική απειλή, τη στιγμή που αποκα-
λύπτεται ξανά με τραγικό τρόπο ότι για το καπιταλιστικό – ιμπεριαλιστικό 
σύστημα οι ανθρώπινες ζωές είναι αναλώσιμες. Εννιά μήνες μετά την εμ-
φάνιση του πρώτου κρούσματος στη χώρα, μας έχουν αφήσει στο έλεος 
της πανδημίας. Ενώ οι απλές κλίνες και οι ΜΕΘ για Covid γεμίζουν ήδη, 
μας κουνάνε το δάχτυλο για την «ατομική ευθύνη». Ενώ οι εργαζόμενοι 
στα νοσοκομεία εξοντώνονται για να καλύψουν διπλή και τριπλή δουλειά, 
μας παραμυθιάζουν με τις ανύπαρκτες προσλήψεις τους. Την ίδια στιγμή 
που στα ΜΜΜ μας επιβιβάζουν όλους «αγκαλιά», βρίσκουν ότι οι πλατείες 
ήταν η πηγή του κακού. Όμως οι βαριές ευθύνες του συστήματος για τις 
ζωές που χάνονται δεν μπορούν να κρυφτούν.

Αγωνία που γεννούν οι πολεμικοί κίνδυνοι, καθώς κυκλώνουν την 
περιοχή μας.  Την ώρα που οι εμπρηστές του πολέμου - Αμερικάνοι, Ρώ-
σοι, αλλά και Κινέζοι, Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές - ανταγωνίζονται για την 
επιρροή και τον έλεγχο χωρών, γίνεται φανερό ότι η «ειρηνοποιός» τους 
παρέμβαση μυρίζει αιματοκύλισμα κι άλλων λαών. Στο έδαφος αυτό, η ελ-
ληνική και η τουρκική αστική τάξη ανταγωνίζονται για ρόλους στο πλαίσιο 
της εξάρτησής τους από τους «μεγάλους». Αυτό το αντιδραστικό γαϊτανάκι 
φέρνει μόνο απειλή για την ειρήνη, τη ζωή και τα δικαιώματά μας, όσο και 
αν προσπαθούν να μας μιλήσουν για τα ανύπαρκτα «κοινά συμφέροντα» 
που τάχα  έχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, να ντύσουν την νε-
ολαία στα χακί από τα 18 και να παρατείνουν τη θητεία.

Οργή απέναντι στην αδίστακτη επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στη 
δουλειά και τις σπουδές. Χωρίς δισταγμό – κι ενώ επιβάλλει σωρό τις απα-
γορεύσεις – η κυβέρνηση ετοιμάζει το ένα νομοσχέδιο επίθεσης μετά το 
άλλο. Απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση του 8ωρου, ακόμη περισσότερη 
δουλειά τις Κυριακές, νέος γύρος χτυπήματος στον συνδικαλισμό και τα όρ-
γανα πάλης των εργαζόμενων. Στην εκπαίδευση ετοιμάζει νέους φραγμούς 
με σκληρότερα ταξικά κριτήρια  (προώθηση διαγραφών, μείωση εισακτέων 
κλπ), νέο χτύπημα στο πτυχίο, ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση.

Αγανάκτηση γιατί αντιμετωπίζουν τη νεολαία με ξύλο και καταστολή. 
Όπου πάει να σηκώσει κεφάλι – έχοντας όλα τα δίκια με το μέρος της – το 
σύστημα εξαπολύει το βούρδουλα του μπάτσου, χημικά και δακρυγόνα, 
ακόμη και την τηλεκπαίδευση (υπουργική απόφαση 30/9). Δεν δίστασαν να 
συλλάβουν δεκαπεντάχρονα για να τρομοκρατήσουν τις μαθητικές κατα-
λήψεις, να χτυπήσουν επανειλημμένα διαδηλωτές υλοποιώντας τον νόμο 
απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Επιβάλλουν νέο lockdown, το οποίο χρη-
σιμοποιούν για να στρώσουν το έδαφος της απαγόρευσης της πορείας του 
Πολυτεχνείου – και όχι μόνο.  Όσο κι αν θέλουν να ξεπλυθούν με τη δικαστι-
κή καταδίκη της Χ.Α., η φασιστικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής 
εντείνεται με χίλιους τρόπους από το επίσημο αστικό πολιτικό προσωπικό. 

Δεν μπορούν να γκρεμίζουν τη ζωή του λαού, το παρόν και το μέλλον 
και της νεολαίας χωρίς να δημιουργούν τους όρους για νέους ξεσηκω-
μούς απέναντι στο σύστημα της απανθρωπιάς και της εκμετάλλευσης. 
Οι αγώνες του λαού της Χιλής, η εξέγερση μέσα από το κίνημα «black lives 
matter» στις Η.Π.Α., οι μαζικότατες κινητοποιήσεις του λαού της Ινδονησί-
ας απέναντι στην αντεργατική πολιτική, οι διαδηλώσεις στην Πολωνία ενά-
ντια στην απαγόρευση των εκτρώσεων, οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία για 
μέτρα στην υγεία και στην εκπαίδευση, οι μαθητικές καταλήψεις στη χώρα 
μας και πολλά άλλα παραδείγματα, αποτελούν την άλλη όψη της σημερι-
νής συγκυρίας. Από τη δική μας πλευρά, θέλουμε να συμβάλουμε -μέσα 
από τις σελίδες του περιοδικού, αλλά όχι μόνο- στη συγκρότηση εστιών 
πάλης της νεολαίας και του λαού, που αποτελούν ζωτική ανάγκη και μόνη 
διέξοδο. Οι αγώνες λαού και νεολαίας όχι απλώς δεν πρέπει να μπουν σε 
lockdown, αλλά αντίθετα να βρουν δρόμους έκφρασης και πολιτικό εξο-
πλισμό, να προσδιορίσουν φίλους και εχθρούς, ώστε να σημειωθούν προ-
χωρήματα στον μακρύ, αλλά αναγκαίο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε 
προς ένα ομορφότερο μέλλον.

Περιεχόμενα
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η καταστρατήγηση του δικαιώματος
στην εκπαίδευση 
Ο αγώνας μας πιο επίκαιρος από ποτέ!

Ηλίας Φυτσιλής
ΗΜΜΥ ΑΠΘ

Σταυρούλα Τζήμα
Ιατρική ΑΠΘ 

Συχνά ακούμε, κατά τις διάφορες εξαγγελίες 
συστημικών εκπροσώπων, πως «πρώτο μας μέ-
λημα είναι η εκπαίδευση». Και πράγματι, διαθέτει 
μια αρκετά μεγάλη δόση αλήθειας. Η ταχύτητα 
και η σφοδρότητα της επίθεσης στο συγκεκριμέ-
νο πεδίο το αποδεικνύουν, άλλωστε. Ήδη έχουν 
ψηφιστεί δύο σημαντικά νομοσχέδια που ανα-
λύονται παρακάτω και αλλάζουν το τοπίο στην 
εκπαίδευση, ενώ αποτελεί κοινή ομολογία πως 
προετοιμάζονται βαθύτερες τομές, επιβεβαιώνο-
ντας πως «τα χειρότερα δεν ήρθαν ακόμα».

1. Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση και τη 
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων

 Ήταν η βασική αιτία (μαζί με την κατάργηση 
του ασύλου) των αγωνιστικών σκιρτημάτων στην 
αρχή της προηγούμενης χρονιάς. Οι βασικοί του 
άξονες είναι οι εξής:

Χρηματοδότηση των πανεπιστημίων

Πλέον η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων 
χωρίζεται σε 2 μέρη.
A) Το 80% προκρίνεται με βάση «αντικειμε-
νικά κριτήρια», όπως ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων φοιτητών και η γεωγραφική θέση του 
τμήματος (αυτό το ποσοστό θα αποτελέσει τη 
«σταθερή χρηματοδότηση»).
B) Το υπόλοιπο 20% εξαρτάται από την αξιο-
λόγηση που θα λαμβάνει κάθε ίδρυμα, η οποία 
θα διενεργείται με γνώμονα:
α) Αριθμητική Σχέση αποφοίτων προς εισερ-
χόμενους φοιτητές:  Σε συνδυασμό με το δυσοί-
ωνο τοπίο που δημιουργείται με τη μείωση εισα-
κτέων (με τις επικείμενες αυξήσεις των βάσεων) 
και με το εντατικοποιημένο πλαίσιο για τη λήψη 
του πτυχίου (διαγραφές φοιτητών, φρενήρης 
ρυθμός σπουδών), πρακτικά «εκβιάζεται» η αύ-
ξηση του συγκεκριμένου ποσοστού.
β) Ποιότητα προγραμμάτων σπουδών:  Εφαλ-
τήριο για το ξεκίνημα της αναθεώρησης των 
προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις σχολές, με 
στόχο να «εκσυγχρονιστούν» και να μετατρέ-
ψουν την απόκτηση πτυχίου σε άθλο (εισαγωγή 
«αλυσίδων», προαπαιτούμενων κ.λπ)
γ) Επαγγελματική απορρόφηση φοιτητών: 
Κριτήριο το οποίο, σε σύνδεση με την κατάσταση 
στην αγορά εργασίας, θα διευκολύνει κλεισίματα 
και συγχωνεύσεις των τμημάτων με   
 κακές αξιολογήσεις.
δ) Εξωστρέφεια και ερευνητικά προγράμματα 
των πανεπιστημίων:  Δηλαδή περαιτέρω πρόσ-
δεση στο ξένο κεφάλαιο και κυρίως στον Αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό. Χαρακτηριστική η δήλωση 
του πρόξενου των Η.Π.Α στη Θεσσαλονίκη, Γρέ-
γκορι Φλέγκερ: «έχετε το μεγαλύτερο πανεπι-
στήμιο στα Βαλκάνια (σ.σ το Α.Π.Θ) σε μια πολύ 
ζωντανή νεανική πόλη που αναζητά επενδύσεις 
και ευκαιρίες».

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση έρχεται να 

επιταχύνει την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτι-
κής κατεύθυνσης των κυβερνήσεων από τα πα-
νεπιστήμια, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, 
μια αρνητική αξιολόγηση συνεπάγεται μείωση 
της χρηματοδότησης (ή ακόμα και κλείσιμο).

Περί κρατικής χρηματοδότησης και αιτημα-
τολογίας ΚΝΕ, ΕΑΑΚ

Εδώ θέλουμε να σταθούμε σε ένα σημείο. 
Προμετωπίδα των αιτημάτων της κυρίαρχης αρι-
στεράς είναι η «αύξηση της κρατικής χρηματο-
δότησης». Εύλογα γεννιέται η απορία «πόσο να 
αυξηθεί η χρηματοδότηση;». Και εκεί είναι που 
ξεδιπλώνει η ρεφορμιστική αριστερά την ανά-

λυση της, μπαίνοντας σε μια κουβέντα κοστολό-
γησης εξοπλισμών, εξορθολογισμού κρατικών 
προϋπολογισμών κλπ, αποδεικνύοντας τη διαχει-
ριστική λογική που τη διαπνέει. Συν τοις άλλοις, 
αναδεικνύει το ζήτημα της υποχρηματοδότησης 
των πανεπιστημίων σαν αναγκαστική οικονομι-
κή επιλογή (λόγω κρίσης ή ύφεσης) ενώ η χαώ-
δης διάσταση μεταξύ της χρηματοδότησης των 
πανεπιστημίων (145,8 εκατομμύρια για το 
2020) σε σχέση, για παράδειγμα, με τις δαπάνες 
πολεμικού εξοπλισμού, αποδεικνύει πως είναι 
ξεκάθαρη πολιτική επιλογή! Τέλος, το αταξικό 
αίτημα για αύξηση της χρηματοδότησης μπορεί 
κάλλιστα να ευνοήσει τις τσέπες υψηλόβαθμων 
στελεχών του πανεπιστημίου (πρυτάνεις, με-
γαλοκαθηγητές), όπως συμβαίνει συνήθως, και 
δε σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε σε 
στέγαση, σίτιση, υποδομές και φοιτητικά δι-
καιώματα. Είναι λοιπόν ζητούμενο οι φοιτητές 
να διεκδικούν απευθείας τα δικαιώματα τους, 
χωρίς να μπλέκονται σε διαχειριστικά αιτήμα-
τα.

«Εξίσωση» πτυχίων ιδιωτικών κολλεγίων – 
δημοσίων ΑΕΙ

Οι κάτοχοι πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων αλλά 
και ξένων πανεπιστημίων, προβλέπεται να έχουν 
τη δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους που 
θα καταρτιστούν για την πρόσληψη αναπληρω-
τών και για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, 
αν και όποτε αυτός γίνει. Με βάση το νέο προσο-
ντολόγιο, οι απόφοιτοι κολλεγίων θα βρίσκονται 

στον «πάτο» της λίστας (παίρνουν λιγότερα μό-
ρια) χωρίς καμιά προοπτική να δουλέψουν. Πρό-
κειται για «τυράκι». Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν 
χτύπημα/κατακερματισμό των δικαιωμάτων 
του πτυχίου και εμπέδωση της «δια βίου κα-
τάρτισης». Το σύστημα, όχι απλά θέλει να διατη-
ρήσει τη σκάλα των βαθμίδων της εκπαίδευσης, 
διατηρώντας τις διαφορές μεταξύ τους, αλλά και 
να τις πολλαπλασιάσει-κατακερματίσει σε περισ-
σότερα - και ακόμη πιο απρόσιτα - σκαλοπάτια.

2. Νομοσχέδιο Κεραμέως για τη Β/θμια
 εκπαίδευση

 Kατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εν 
μέσω καραντίνας, σύμφωνα με την προσφιλή 
τακτική των κυβερνήσεων να καταθέτουν εκ-
παιδευτικά νομοσχέδια-λαιμητόμους, σε πε-
ριόδους με κλειστά σχολεία και σχολές (όπως 
ο ν. Γαβρόγλου που κατατέθηκε μέσα στις δι-
ακοπές του Πάσχα). Μεταξύ άλλων φέρνει:  
-  Eπαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων
- Αύξηση του βαθμού προαγωγής από 9.5 σε 
10
- Αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων στο 
Γυμνάσιο (από 4 σε 7), στη Β’ και Γ’ Λυκείου 
(ένα επιπλέον μάθημα)
- «Εκσυγχρονισμό» των προγραμμάτων σπου-
δών ήδη από το Νηπιαγωγείο με αυξημένες 
ώρες διδασκαλίας και επικέντρωση στα Αγ-
γλικά
- Θεσπίζεται η αξιολόγηση των σχολικών μο-
νάδων (με βασική στόχευση δυνητικά, την 
πολυπόθητη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών)
- Αλλαγή στο καθεστώς μετεγγραφών των 
φοιτητών. Καθιερώνεται «βάση ακαδημαϊ-
κού κριτηρίου» και αποκλείονται από αυτές 
αιτούντες μετεγγραφών που έχουν βαθμο-
λογική «απόσταση» – πάνω από 2.750 μόρια 
- από τη βάση εισαγωγής του κάθε τμήματος 

Τι δρομολογείται;

Παρόλη την πληθώρα των νόμων που έχουν 
ψηφιστεί, οι 3 βασικές διατάξεις (που αποτε-
λούν διαχρονικά “casus belli” για μαθητές, φοιτη-
τές, αλλά και εκπαιδευτικούς) δεν έχουν ακόμα 
προχωρήσει σε θεσμικό επίπεδο. Πρόκειται για 
τη βάση του 10 (και τις αυξημένες εσωτερικές 
βάσεις εισαγωγής που μπορεί πλέον να καθο-
ρίζει κάθε τμήμα), τις διαγραφές των φοιτη-
τών (έχουν ακουστεί για ν+2, ν+3, 2ν όρια) και 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (η όποια 
προβλέπεται να ξεκινήσει από την αρχή της 
επόμενης χρονιάς σύμφωνα με εξαγγελίες του 
υπουργείου). Παράλληλα έχει ανοίξει κουβέντα 
για την ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης 
και η υπουργός παιδείας Κεραμέως προανήγγει-
λε αλλαγές, με κύριες: την καθιέρωση εθνικού 
συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (όπου θα περιλαμβάνονται τα Ε.Σ.Κ, 

ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, Ι.Ε.Κ, μεταλυκειακό έτος μαθητείας) 
και την ίδρυση πρότυπων επαγγελματικών λυ-
κείων, ιεραρχώντας επίσης των θεσμό της μαθη-
τείας αρκετά ψηλά. Μια ακόμη πολυσυζητημένη 
πρωτόγνωρη διάταξη, αποτελεί η θεσμοθέτηση 
των λεγόμενων διπλών πτυχίων, δηλαδή προ-
γραμμάτων σπουδών όπου ο φοιτητής θα μπορεί 
να συνδυάσει μαθήματα από δύο παρεμφερείς 
επιστήμες και στο τέλος να γίνει κάτοχος πτυχίου 
δύο γνωστικών αντικειμένων.

Ο «πραγματικός» χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης

Κάθε φορά που καταπιανόμαστε με το ζήτη-
μα της εκπαίδευσης και την λυσσαλέα επίθεση 
του συστήματος σε αυτήν, είναι απαραίτητη η 
ανάλυση του ρόλου που κατέχει η ίδια στο κα-
πιταλιστικό σύστημα. Η εκπαίδευση αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του εποικοδομήματος, 
αυτών δηλαδή των μηχανισμών που κατέχει το 
σύστημα έτσι ώστε να επιβιώνει και να διαιωνί-
ζεται. Μέσω αυτής, η άρχουσα τάξη βάζει την 
σφραγίδα της στην κοινωνία: αφενός αναπαρά-
γει την κυρίαρχη ιδεολογία εμπεδώνοντας στις 
συνειδήσεις της νεολαίας τους αστικούς νόμους 
και αξίες (βλέπε εκμετάλλευση, ανισότητα και 
ατομικισμός) και αφετέρου διατηρεί την ταξι-
κή διάρθρωση της κοινωνίας αφού μέσα από τα 
σπλάχνα της «γεννιούνται» το μελλοντικό εργα-
τικό δυναμικό, το τεχνικό προσωπικό, οι επιστή-
μονες καθώς και τα λιγοστά ανώτερα στελέχη. 
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ευκο-
λότερο να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν οι 
στοχεύσεις των διάφορων νόμων που διαχρονι-
κά προωθούνται στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Πανεπιστήμιο όχι για όλους… αλλά μόνο για 
«λίγους και εκλεκτούς»

Διακαής πόθος των εκάστοτε κυβερνήσεων 
αποτελεί η αποκοπή της μεγαλύτερης μερίδας 
της νεολαίας από την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, έναν στόχο που τον εκπλη-
ρώνει ορθώνοντας ολοένα και περισσοτέρους 
ταξικούς φραγμούς. Οι ταξικοί φραγμοί αποτε-
λούν τα εμπόδια που εγκαθιδρύει το σύστημα 
απέναντι στα φτωχά λαϊκά στρώματα στον 
δρόμο τους για την απόκτηση πτυχίου με κα-
τοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σκοπός 
τους είναι η μετατροπή του πτυχίου σε «μακρινό 
όνειρο» και ο προσανατολισμός της μεγαλύτερης 
μερίδας αυτών των νέων στην φθηνή και «ελαστι-
κή» εργασία, ώστε να αποτελέσουν «βούτυρο στο 
ψωμί» του συστήματος. Αυτά τα εμπόδια (κυρίως 
οικονομικής φύσεως) πετάνε εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας μαθητές ή φοιτητές που δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν. Η επίθεση στο δικαίωμα στη 
δουλειά, που επιταχύνεται εν μέσω πανδημίας 
(40% επίσημη ανεργία των νέων), μεταφράζεται 
σε ακόμα μεγαλύτερους ταξικούς φραγμούς στην 
εκπαίδευση και μείωση αποφοίτων. «Φωτεινό» 
παράδειγμα αυτής της στόχευσης αποτελεί η 
βάση του 10, ο σκληρότερος ταξικός φραγμός 
των τελευταίων δεκαετιών, ο οποίος κατά την 
περίοδο εφαρμογής του το 2006-2009 οδήγησε 
σε μείωση εισακτέων, κυρίως από φτωχότερα 
στρώματα που δεν διέθεταν την οικονομική δυ-

νατότητα για «αναβαθμισμένα φροντιστήρια». 
Στα ίδια πλαίσια κινείται και η εφαρμογή της 
τράπεζας θεμάτων, αφού απορίας άξιον είναι 
πώς μια οικογένεια που πλήττεται οικονομικά, θα 
ανταπεξέλθει στα έξοδα των πανελληνίων… τρεις 
φορές! Χαρακτηριστικά, το 2014, χρονιά εφαρ-
μογής της τράπεζας θεμάτων, υπήρξαν περιοχές 
όπου έμεινε μετεξεταστέο το 40% των μαθητών. 
Καθόλου ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται 
και ο ιδεολογικός στόχος της πειθάρχησης της 
νεολαίας, έτσι ώστε από μικρή ηλικία να συνηθί-
σει τους εντατικοποιημένους τρόπους ζωής, τις 
ανισότητες και την υποταγή. Στα πανεπιστήμια, η 
επιβολή των διαγραφών θα αποτελέσει - ίσως και 
αξεπέραστο - κώλυμα για εργαζόμενους φοιτη-
τές, οι οποίοι υποχρεωτικά έχουν καθυστερήσεις 
στην απόκτηση του πτυχίου. Σύμφωνα, βέβαια, με 
δηλώσεις της ίδιας της υπουργού το μέτρο αυτό 
έχει κυρίως πολιτική στόχευση, αφού θα διδάσκει 
στους φοιτητές όλων των ετών «να τρέχουν και 
όχι να περπατάνε» και πιθανό να συνδυαστεί με 
πειθαρχικά μέτρα, λόγω συμμετοχής σε καταλή-
ψεις, σε αντιγραφή μαθήματος ή σε συνεχόμενες 
αποτυχίες σε ένα μάθημα (όπως σε περασμέ-
νες διατάξεις επί υπουργείας Διαμαντοπούλου). 

 Μετά το ΕΠΑΛ τι;
 

Η αποβιομηχάνιση της χώρας και η καταστροφή 
του πρωτογενούς τομέα έχουν οδηγήσει στον 
κατακερματισμό της τεχνικής εκπαίδευσης, το-
μέα που απασχολούσε κυρίως φτωχότερα λαϊκά 
στρώματα. Πόθος της κυβέρνησης αποτελεί η 
«αναβάθμιση» της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
η ανάδειξή της ως έναν τομέα άξιο απασχόλη-
σης και η σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, το 
οποίο θα επιτευχθεί με τον θεσμό της μαθητείας 
(παρόμοιος με την πρακτική). Αυτή αποτελεί το 
πρώτο σκαλοπάτι ώστε η νεολαία να αποδεχτεί 
από νωρίς τον εργασιακό μεσαίωνα για τον οποίο 
προορίζεται, την απλήρωτη/ ανασφάλιστη ερ-
γασία και την μισθωτή σκλαβιά. Καθόλου τυχαία 
δεν ήταν η συνάντηση του ΣΕΒ με το υπουργείο 
Παιδείας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη των 
κενών στις βιομηχανίες, όχι με προσλήψεις προ-
σωπικού αλλά με απλήρωτους μαθητευόμενους 
με τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Πέρα 
όμως από αυτά τα «προτερήματα», η «μεταλυκει-
ακή σούπα» διευρύνεται συνεχώς (πιστοποιήσεις 
ΙΕΚ, μεταλυκειακή τάξη μαθητείας, ΚΕΣ) αποτελώ-
ντας επίσης μια «βαλβίδα εκτόνωσης» κομματιού 
της νεολαίας που πιέζει για μια θέση στο πανεπι-

στήμιο, για πτυχίο που να εξασφαλίζει επαγγελ-
ματικά δικαιώματα και την δυνατότητα διεκδί-
κησης μια θέσης εργασίας με ισότιμους όρους. 

Για τα διπλά πτυχία 

Ομολογουμένως όταν κάποιος ακούει πως 
με έναν κύκλο σπουδών θα αποκτήσει πτυχίο σε 
δύο ειδικότητες φαίνεται σαν μια ευκαιρία ζωής. 
Ωστόσο, αν αυτή η δυνατότητα αποτελεί το κα-
ρότο, το μαστίγιο πού βρίσκεται; Το πρόγραμμα 
σπουδών θα είναι διαμορφωμένο διαφορετικά 
για τον κάθε φοιτητή, όπως επίσης και τα πτυ-
χία, αλλά κυρίως τα επαγγελματικά δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτά. Η πλήρης εφαρμογή 
του «διαίρει και βασίλευε», προκειμένου να είναι 
αδύνατο για τους φοιτητές να συσπειρωθούν 
και να αγωνιστούν συλλογικά απέναντι στα κοι-
νά τους προβλήματα (καθηγητικές αυθαιρεσίες, 
καταπάτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων). Η 
κυβέρνηση έτσι με περίτεχνο τρόπο καταφέρνει 
να εντείνει την επίθεση, τσακίζοντας περαιτέρω 
τη δυνατότητα οργανωμένης συλλογικής πάλης.  
  
     Το πραγματικό «τίμημα» της εκπαίδευσης

 
H κυβέρνηση, προωθώντας την εξωστρέφεια 
των ελληνικών πανεπιστημίων, εισήγαγε το πρώ-
το ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην Ιατρική 
ΑΠΘ με δίδακτρα (μόλις 17000/χρόνο). Άραγε 
για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούμε να σπου-
δάζουμε δωρεάν όταν στις διπλανές αίθουσες 
οι φοιτητές θα πληρώνουν υπέρογκα ποσά; Εί-
ναι φανερό ότι μέσω αυτών των προγραμμάτων 
στρώνεται ο δρόμος για την κατάργηση της δωρε-
άν εκπαίδευσης και ορθώνεται ένας ανυπέρβλη-
τος ταξικός φραγμός που ελάχιστοι θα μπορούν 
να υπερπηδήσουν. Σε συνδυασμό ειδικά με την 
ενδεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 και την 
εξίσωση των δημόσιων πτυχίων με των ιδιωτικών, 
εντείνεται ο κίνδυνος για εισαγωγή ιδιωτικοοίκο-
νομικων κριτηρίων στην δημόσια εκπαίδευση. 

Τα δικαιώματα μας με αγώνες κατακτιούνται!

Ως Αγωνιστικές Κινήσεις, υπερασπιζόμαστε 
το λαϊκό δικαίωμα για δημόσια και δωρεάν εκ-
παίδευση με ανθρώπινους όρους και το θέτουμε 
ως ζητούμενο του αγώνα, μακριά από συνδιαχει-
ριστικές λογικές κοστολόγησής του και ψευτο-ρε-
αλισμού όσο αφορά τις «αντοχές της οικονομίας». 
Δεν αποτελεί υπόθεση της νεολαίας να διαχειρι-
στεί την κρίση που το σύστημα δημιούργησε, 
ούτε την αδηφαγία του για μεγαλύτερη κερδο-
φορία. Όσο και αν προσπαθούν να εμπεδώσουν 
στις λαϊκές συνειδήσεις ότι οι σπουδές «δεν είναι 
για όλους» και ότι μόνη λύση αποτελεί η φθηνή, 
«ελαστική» εργασία, η νεολαία και ο λαός έχουν 
να αποτινάξουν τα σκοτάδια για τα οποία τους 
προορίζουν, να ξαναπιάσουν τον νήμα των αγώ-
νων μέσω την συλλογικών τους οργάνων και να 
ξεκινήσουν να παλεύουν στον άξονα της αντί-
στασης και διεκδίκησης.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην αρχή της φετινής χρονιάς, σχεδόν ταυτόχρονα με το άνοιγμα των 
σχολείων, ξέσπασε ένα μαζικό κίνημα μαθητικών καταλήψεων που διεκδι-
κούσε υγειονομικά μέτρα προστασίας απέναντι στην πανδημία και απόσυρ-
ση του νομοσχεδίου-έκτρωμα της Κεραμέως. Φυσικά αυτή η εξέλιξη είναι 
ιδιαίτερα θετική καθώς εξέφρασε την οργή της νεολαίας, αλλά και όλης της 
κοινωνίας. Η απήχηση του αγώνα των μαθητών και εκτός των ορίων του 
σχολείου, έγκειται στην αναγνώριση από το σύνολο του λαού πως είναι και 
αυτός απροστάτευτος μπροστά πανδημία όπως και εμείς ( στοιβαγμένοι σε 
τμήματα 27 ατόμων, μοναδικό μέσο προστασίας η μάσκα, ελλείψεις στην κα-
θαριότητα κλπ).

Ο δίκαιος χαρακτήρας των αιτημάτων της μαθητικής νεολαίας (ολιγάριθ-
μα τμήματα των 10-15 ατόμων, προσλήψεις καθηγητών-καθαριστών, δωρε-
άν τεστ COVID για όλους, κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και της βάσης 
του 10) μπορούσε, εν δυνάμει, να πυροδοτήσει αντιστάσεις και εξεγέρσεις 
και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η κυβέρνηση 
κατέστειλε βίαια τις μαθητικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις ξεπερνώντας 
κάθε προηγούμενο. Με επιθέσεις της αστυνομίας σε καταλήψεις και συλλή-
ψεις σε μαθητικές πορείες, με απειλές της Υπουργού για μαθήματα τα Σάβ-
βατα και τις αργίες, αλλά και με το πιο ταξικό και καθώς φαίνεται απεργοσπα-
στικό εργαλείο της τηλεκπαίδευσης, η κυβέρνηση αντεπιτέθηκε βάναυσα 
στις νεοσύστατες μαθητικές αντιστάσεις. Το κράτος έδειξε έτσι το πραγματι-
κό του πρόσωπο απέναντι σε έναν αγώνα τόσο μαζικό και δίκαιο που, εντός 
λίγων μηνών, ταρακούνησε ολοκληρωτικά μια κοινωνία «παράλυτη» από 
την καραντίνα. Μια χαρά, 
μάλιστα, βόλεψε την κυ-
βέρνηση το κλείσιμο Λυ-
κείων και Γυμνασίων και 
η υποχρεωτική εφαρμο-
γή της τηλεκπαίδευσης 
στα πλαίσια του νέου 
lockdown. Ειδικά στην 
παρούσα φάση που μετα-
ξύ των μαθητών συνέχιζε 
να υπάρχει αναβρασμός 
και φοβόταν ότι αυτό θα 
εκφραστεί ξανά στο δρό-
μο.

Η νεολαία πάλι συκο-
φαντείται ως «υπεύθυ-
νη για τη διασπορά του 
ιού». Ξανά προσπαθούν 
με απαγορεύσεις, πρό-
στιμα και καταστολή να 
φιμώσουν την ανάγκη 
της για κοινωνική και πολιτική ζωή. Ακόμα, πασχίζουν να την φιμώσουν με 
νέα μέτρα πειθάρχησης, εισάγοντας τον θεσμό της διαγωγής στα σχολεία και 
ιδιαίτερα καθιστώντας τη στράτευση υποχρεωτική στα 18 και αυξάνοντας 
τη στρατιωτική θητεία. Στα πλαίσια αυτά, το κράτος θα βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος για την ιδεολογική του παρέμβαση στα νέα μυαλά, διαδίδοντας το 
δηλητήριο του μίσους απέναντι στους γείτονες λαούς και της τυφλής υποτα-
γής στο σύστημα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως, μέσω της αυξημένης στρα-
τιωτικής θητείας, το κράτος θα μειώσει φαινομενικά το αυξημένο ποσοστό 
ανεργίας στους νέους, αφού οι στρατευμένοι δεν δηλώνονται ως άνεργοι.

Και όλα αυτά γιατί; Γιατί αυτή η νεολαία προορίζεται να γίνει στρατιά ανα-
σφάλιστων, απλήρωτων εργαζομένων χωρίς το δικαίωμα της διεκδίκησης, 
μελλοντικά υποχείρια των εργοδοτών. Αυτή είναι η νεολαία που θέλουν να 
γίνει αναλώσιμη ύλη εκμετάλλευσης για την εργοδοσία και κρέας για τα κα-
νόνια τους, θύμα των συμφερόντων τους, στους πολέμους που ετοιμάζουν. 
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση, πιστή στις διαχρονικές επιδιώξεις του συστήματος 
και όλων των προκατόχων της, προσπαθεί να αποκλείσει από την εκπαίδευ-

ση μεγάλη μερίδα μαθητών, προερχόμενη από τα κατώτερα κοινωνικά και 
οικονομικά στρώματα, εντείνοντας προϋπάρχουσες ανισότητες. Με την τρά-
πεζα θεμάτων πετούν την νεολαία εκτός σχολείου, με τη βάση του 10 εκτός 
σπουδών και εν γένει μέσω στης πολιτικής των ταξικών φραγμών πετσοκό-
βουν την προοπτική της. Βέβαια, η λυσσαλέα επίθεση στις καταλήψεις δεν 
φανέρωσε μόνο τις στοχεύσεις και τις διαθέσεις της κυβέρνησης για τους 
νέους, αλλά και τους φόβους της για μια ενδεχόμενη εξέγερση που θα μπει 
φραγμός στις μαύρες βλέψεις της. Γι΄ αυτό, άλλωστε, θέλουν με κάθε τρόπο 
να χωνέψουμε ιδεολογικά την πειθάρχηση και την υποταγή.

Οι καταλήψεις όμως, παρά την αρχική τους ορμή και το δίκαιο των αιτη-
μάτων τους, δεν κατάφεραν, έως τώρα, να νικήσουν. Ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη 
έπαιξε η ανεπαρκής συγκρότηση του μαθητικού συνδικαλισμού σε πολιτικό 
και οργανωτικό επίπεδο, γεγονός που έθεσε όρια και δυσκολίες στη νικηφό-
ρα έκβαση των κινητοποιήσεων. Για παράδειγμα, η αντίληψη του «έξω τα 
κόμματα» που επικράτησε στους κύκλους των καταλήψεων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις παρεμπόδισε την παράθεση πολιτικών αιτημάτων, δεν βοήθη-
σε στην παραπέρα πολιτικοποίησή τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να 
αποτελούν μονάχα έκφραση οργής. Φυσικά σε αυτό συνέβαλαν και οι λογι-
κές ήττας, που έδειξαν στους μαθητές τον δρόμο της συνδιαλλαγής και του 
διαλόγου με το Υπουργείο, παρουσιάζοντας «αντιπροτάσεις» και «εκπαιδευ-
τικά μοντέλα» στο σύστημα! Ιδιαίτερα δε, όταν η επίθεση της κυβέρνησης 
οξύνθηκε, με τους μαθητές να μετρούν συλληφθέντες και την Κεραμέως να 
τους απειλεί με τηλεκπαίδευση και αναπληρώσεις μαθημάτων, η γραμμή 

της συνδιαλλαγής και της 
ήττας δεν μπορούσε να 
δώσει πολιτικά εφόδια για 
την συνέχιση του αγώνα – 
αντιθέτως, καλλιεργούσε 
τους όρους για την οπι-
σθοχώρησή του. Συγκεκρι-
μένα, τη στιγμή που άρχισε 
η καμπή του κινήματος 
των καταλήψεων και ενώ 
τίποτα χειροπιαστό δεν 
είχε κερδηθεί, η ΚΝΕ μι-
λούσε για νίκη του αγώνα 
και έβαζε νέα κατεύθυνση 
υποταγής στην αστική νο-
μιμότητα, καλώντας όλα 
τα σχολεία να ανοίξουν για 
εκλογές πενταμελών-δε-
καπενταμελών.

Το συμπέρασμα λοιπόν 
από την πορεία των κινη-

τοποιήσεών μας είναι ένα. Πως ο μαθητικός αγώνας δεν πρέπει να σταμα-
τήσει! Τα αιτήματα μας είναι ανικανοποίητα και άρα δεν πρέπει να κάνουμε 
βήμα πίσω! Παρά το καθολικό lockdown, να βρούμε τρόπους να οργανω-
θούμε. Τα συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να ανακτήσουν τον πολιτικό ρόλο 
που τους αρμόζει, να γίνουν μαζικές συνελεύσεις και συλλογικές διαδικασί-
ες. Καλούμαστε να βαδίσουμε στον δρόμο της αναμέτρησης με το σύστημα 
ενάντια σε λογικές συνδιαλλαγής και λογικές εκτόνωσης, της δήθεν βίαιης 
σύγκρουσης, που συχνά το μόνο που καταφέρνουν είναι να στήνουν γονείς 
και καθηγητές στο απέναντι μέτωπο. Οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει σε 
αυτή τη μάχη να είναι στο πλευρό μας, αφενός γιατί είναι εξίσου θύματα της 
επίθεσης του κράτους, αφετέρου γιατί μια μαθητική εξέγερση, στηριζόμενη 
από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μπορεί να πάρει συνολικότερα χαρακτηρι-
στικά και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης. 

Νικήτας Μαλατάντης
Μαθητής

Οι μαθητές μαζικά στον αγώνα:
συμπεράσματα και καθήκοντα

 Με την πανδημία σε έξαρση και το σύστημα 
να την εκμεταλλεύεται, εντείνοντας ολοένα και 
περισσότερο την επίθεση στα δικαιώματα και 
τις κατακτήσεις του λαού, η νεολαία πλάι σε αυ-
τόν, βρίσκεται για άλλη μια φορά «παγωμένη» και 
αβέβαιη μπροστά στις εξελίξεις. Το ξεκίνημα της 
νέας ακαδημαϊκής χρονιάς βρήκε τους φοιτητές 
αντιμέτωπους με όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες. 
Έχοντας περάσει ήδη ένα εξάμηνο ηλεκτρονικών 
μαθημάτων και δύο τηλεξεταστικές αποκλεισμών, 
βλέπουμε πια καθαρά το πραγματικό πρόσω-
πο της τηλεκπαίδευσης. Κόντρα στα συστημικά 
αφηγήματα περί «εκσυγχρονισμού» και «αναγκαί-
ας» απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 
τηλεκπαίδευση δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα 
ακόμη όπλο στη φαρέτρα τους.

Ένταση της επίθεσης και όρθωση των 
ταξικών φραγμών

Από τη μία η τηλεκπαίδευση, χρόνια επιδίωξη 
του συστήματος,  έρχεται να ενισχύσει τους τα-
ξικούς φραγμούς, την εντατικοποίηση των σπου-
δών και την καθηγητική αυθαιρεσία ανοίγοντας 
το δρόμο για περαιτέρω επίθεση στα φοιτητικά 
δικαιώματα. Τα παιδιά των φτωχών και λαϊκών οι-
κογενειών που δεν έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ 
ή υπολογιστή, που δουλεύουν παράλληλα με τις 
σπουδές τους, είναι οι πρώτοι που αποκλείονται 
από την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αυτοί 
που το σύστημα και η κυβέρνηση θέλει να πε-
τάξει από τα πανεπιστήμια, στερώντας τους το 
δικαίωμα στις σπουδές. Αλλά ακόμα και για τους 
φοιτητές που μπορούν (όπως - όπως) να συμ-
μετέχουν στα τηλεμαθήματα, οι όροι σπουδών 
γίνονται ασφυκτικοί και δυσκολότεροι. Η καθη-
γητική αυθαιρεσία έχει φτάσει στο κόκκινο, το 
πρόγραμμα σπουδών ελαστικοποιείται συνεχώς, 
με τους καθηγητές να βάζουν απουσίες, τηλεμα-
θήματα τα Σάββατα, ακόμη και να επιτίθενται 
λεκτικά σε φοιτητές. Δεν είναι επίσης μακριά η 
κατάργηση του δωρεάν συγγράμματος, αφού με 
πρόφαση την «απεριόριστη πρόσβαση στη γνώ-
ση» προωθούνται - από πολύ πριν την εμφάνιση 
της πανδημίας (νόμος Διαμαντοπούλου το 2011) - 
τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και η ευρεία χρήση 
του διαδικτύου ώστε να καταφέρει ο φοιτητής να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες 
και συνελεύσεις 

Από την άλλη, η τηλεκπαίδευση δρα κατα-
σταλτικά στους φοιτητικούς συλλόγους και στις 
συλλογικές τους διαδικασίες. Βλέπουμε συνεχώς 
να γίνεται λόγος για ηλεκτρονικές εκλογές, ψηφο-
φορίες και συνελεύσεις με πρόφαση την «αύξηση 
της συμμετοχής των φοιτητών» και το «αδιάβλη-
το των διαδικασιών». Στην πραγματικότητα, άλλοι 
είναι οι στόχοι που κρύβονται πίσω από τα ιδεο-

λογήματα αυτά: η παρέμβαση του κράτους στις 
διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος, το χτύ-
πημα στο συνδικαλισμό και το φακέλωμα όσων 
αγωνίζονται και τολμούν να σηκώσουν κεφάλι, 
η περαιτέρω αποσυγκρότηση και διάλυση των 
συλλόγων και των οργάνων τους, η απομόνω-
ση και αποχαύνωση των φοιτητών. Δε θέλουν οι 
φοιτητές να βρίσκονται και να συζητούν, να πο-
λιτικοποιούνται και να παίρνουν αποφάσεις αγώ-
να . Επιπλέον, τα τηλεμαθήματα μπορούν και θα 
δρουν αντιπαραθετικά με δια ζώσης συνελεύσεις, 
καταλήψεις, πορείες, απεργίες. Ήδη είδαμε πώς 
το σύστημα χρησιμοποίησε την τηλεκπαίδευση 
για να να καταστείλει τον αγώνα των μαθητών 
το προηγούμενο διάστημα, απειλώντας τους με 
ηλεκτρονικά μαθήματα, όταν έκαναν κατάληψη, 
σε μια προσπάθεια να μετατρέψει του καθηγητές 
σε απεργοσπάστες. Το ίδιο θα εφαρμόσει και στα 

πανεπιστήμια για να χτυπήσει την όποια προσπά-
θεια πολιτικής ζύμωσης, συγκρότησης και αντί-
στασης των φοιτητών στην επίθεση που συνεχώς 
προχωρά.

«Τηλεσυνδικαλισμός»

Το προηγούμενο διάστημα το κλείσιμο των 
πανεπιστημίων και η απουσία ζωντανών μαζικών 
φοιτητικών χώρων αποτέλεσε εμπόδιο για τη 
συνδικαλιστική δράση. Διάφοροι «ανεξάρτητοι» 
φοιτητές, που συνδράμουν χρόνια τώρα στην 
διάλυση γενικών συνελεύσεων και συλλογικών 
διαδικασιών, θυμήθηκαν τα φοιτητικά τους όρ-
γανα και προώθησαν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. 
Πόσο ανεξάρτητοι άραγε, όταν έχουν ίδιες προτά-
σεις περί τηλε-ψηφοφοριών με το μακρύ χέρι του 

συστήματος στα πανεπιστήμια, τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ; 
Όσον αφορά τη στάση των υπόλοιπων αριστε-
ρών δυνάμεων, έφτασαν μέχρι και να προτείνουν 
ηλεκτρονικές συζητήσεις στα πλαίσια των φοιτη-
τικών συλλόγων. Κινούμενοι στη συνδιοικητική 
λογική τους, δε δίστασαν να συμμετέχουν σε ηλε-
κτρονικές διασκέψεις συζητώντας τα «προβλήμα-
τα των φοιτητών» με συστημικές παρατάξεις και 
το ίδιο το καθηγητικό κατεστημένο, που βρίσκο-
νται απέναντι και ενάντια στους φοιτητές και τα 
συμφέροντά τους. Τέτοιες τακτικές νομιμοποιούν 
τον αντιδραστικότατο «τηλεσυνδικαλισμό» στις 
συνειδήσεις των φοιτητών, τους αποπροσανατο-
λίζουν από την ουσιαστική πολιτική δράση και το 
μόνο που προσφέρουν είναι αυταπάτες.

Πώς βλέπουμε εμείς τις 
συλλογικές διαδικασίες

Το βασικό συλλογικό όργανο πάλης των φοι-
τητών – και ανώτατο όργανο των συλλόγων - είναι 
οι γενικές συνελεύσεις. Το μόνο πεδίο πραγματι-
κής ζύμωσης και ουσιαστικής λήψης αποφάσε-
ων, με δημοκρατικές και μαζικές διαδικασίες, στο 
οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να δράσου-
με συλλογικά και οργανωμένα. Μέσα από αυτές, 
τους φοιτητικούς συλλόγους και την πάλη μας, 
ανοίγει ο δρόμος για να αντισταθούμε στη λαίλα-
πα που ετοιμάζει το σύστημα σε λαό και νεολαία. 
Κόντρα στον ατομικισμό και στη λογική του «τίπο-
τα δεν γίνεται». Ενωτικά στη δράση. Ξεκαθαρίζο-
ντας ποιοι είναι οι αντίπαλοι, οι ψεύτικοι φίλοι και 
οι σύμμαχοί μας. Μόνο μέσα από εκεί θα μπορέ-
σει το φοιτητικό κίνημα να κάνει τα βήματα που 
πρέπει για να συγκροτηθεί. Πλάι στη γενική συνέ-
λευση, οι φοιτητικές εκλογές είναι μια διαδικασία 
που δημιουργήθηκε από τους φοιτητές για τους 
φοιτητές, για την καλύτερη οργάνωση της πάλης 
τους ενάντια στην πολιτική του συστήματος. Γι’ 
αυτό και δεν έχει καμία θέση το κράτος και οι πα-
ρεμβάσεις του (που θα συμβούν άμεσα μέσω των 
«τηλέ») σε αυτές. Έξω από τη λογική της ανάθεσης 
και εκπροσώπησης στις συγκλήτους, πρυτανείες 
και υπουργείο από διάφορους «καλοθελητές», 
ούτε δια ζώσης, πόσο μάλλον και ηλεκτρονικά!

Η τηλεκπαίδευση έρχεται να διευκολύνει το 
κλείσιμο σχολείων/εκπαιδευτικών μονάδων, να 
καταργήσει θέσεις εργασίας και να εντείνει τους 
ταξικούς φραγμούς και την εντατικοποίηση σε 
σχολές και σχολεία. Μόνο καταδικάζοντας κάθε 
«τηλε» και συμμετέχοντας σε δια ζώσης συνελεύ-
σεις (σε ανοιχτούς χώρους και με τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας) θα σταματήσουμε οι φοιτητές 
την επίθεση που προχωρά ταχύτατα και τσακίζει 
δικαιώματα και κατακτήσεις, θα συγκροτήσουμε 
την πάλη και τις αντιστάσεις μας. Η θέση μας δεν 
είναι στις τηλεδιασκέψεις και στις τηλεψηφοφορί-
ες, αλλά στις συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις, στο 
κίνημα. Η υπεράσπιση αυτών των διαδικασιών 
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.  

Τηλεκπαίδευση:
ένας σύγχρονος «δούρειος ίππος» Μαρία Νίστα

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γιάννενα
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Στέφανος Νίτσας
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γιάννενα

H Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε
Το σύστημα, όμως, βγαίνει δυναμωμένο για το προχώρημα
της φασιστικοποίησης

Σε παγκόσμιο επίπεδο στενεύουν συνεχώς 
τα περιθώρια ελευθερίας των λαών. Τα κράτη 
σκληραίνουν τη στάση τους και αντιμετωπίζουν 
με ωμότητα, οποιαδήποτε κίνηση πάει έστω και 
ελάχιστα να αμφισβητήσει την κυρίαρχη πολιτική 
που επικρατεί.

Η αντιδραστική στροφή των πραγμάτων

Tο ξέσπασμα της κρίσης του 2008  έφερε το 
σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο μπροστά σε μια 
σειρά από αδιέξοδα και αντιφάσεις. Στην ουσία 
αυτή η κρίση σηματοδοτεί την απόφαση των κέ-
ντρων του συστήματος -με δεδομένη την ήττα 
του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος και 
την οπισθοχώρηση των λαϊκών αντιστάσεων και 
αγώνων-  να προχωρήσουν σε μια άνευ προηγου-
μένου ένταση της επίθεσης στα δικαιώματα και 
τις κατακτήσεις που είχε κατοχυρώσει ο λαός και 
η εργατική τάξη .

Παράλληλα με αυτή την επίθεση προχωράει 
και βαθαίνει η φασιστικοποίηση της δημόσιας 
και πολιτικής ζωής. Δε θα μπορούσε να είναι άλ-
λωστε διαφορετικά, καθώς το σύστημα γνωρίζει 
καλά ότι η επίθεση που διε-
ξάγει θα γεννήσει αντιδρά-
σεις και αγανάκτηση από την 
πλευρά του λαού. Θωρακίζει, 
λοιπόν, συνεχώς το κράτος 
και τους κατασταλτικούς του 
μηχανισμούς, δημιουργεί ένα 
αντιδραστικό και αυταρχικό 
κλίμα και προετοιμάζεται να 
αντιμετωπίσει και να κατα-
στείλει τον εχθρό λαό όποτε 
χρειαστεί.

Στη χώρα μας η αντιδρα-
στική στροφή των πραγ-
μάτων και το προχώρημα 
της φασιστικοποίησης, με 
σκλήρυνση της κρατικής 
τρομοκρατίας και καταστο-
λής, εντάθηκε με την εφαρμογή των μνημονίων 
και με την επίθεση που αυτή έφερε σε μια σειρά 
από μέτωπα (εκπαίδευση, εργασιακά κλπ.). Από 
το 2010 και μετά, η αστική τάξη της χώρας, κάτω 
και από τις εντολές των ξένων αφεντικών της, 
έστρωσε ένα έδαφος όλο και πιο αντιδραστικό 
και προχώρησε σε μία σειρά από χτυπήματα στα 
δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Για 
να μη μακρηγορούμε, φτάνει μόνο να δούμε τα 
χτυπήματα που έχει επιφέρει το σύστημα από την 
αρχή της χρονιάς. Η  ανάδειξη της Νέας Δημοκρα-
τίας στην κυβέρνηση εγκαινίασε, σε συνέχεια των 
πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο γύρο επίθεσης 
και περαιτέρω ένταση της φασιστικοποίησης. 
Η νομική κατάργηση του ασύλου και τα χτυπή-
ματα που ακολούθησαν σε ΑΣΟΕΕ και μια σειρά 
διαδηλώσεις, η κατάσταση που διαμορφώθηκε 
στα Εξάρχεια με την παρουσία και τη στάση της 

αστυνομίας, το χτύπημα των καταλήψεων, οι αλ-
λαγές στον ποινικό κώδικα και η αναβάθμιση του 
τρομονόμου, η διαχείριση του προσφυγικού και 
η ωμότητα με την οποία τοποθετούνταν στελέχη 
της κυβέρνησης και του συστήματος, έδειχναν 
προς ποια κατεύθυνση οδηγούνταν τα πράγματα.

Το ξέσπασμα της πανδημίας έφερε το σύστη-
μα μπροστά σε μια πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα 
του, κρίση η οποία λειτούργησε ως καταλύτης και 
όξυνε ακόμα περισσότερο τις προϋπάρχουσες 
αντιφάσεις και αντιθέσεις. Παρ΄ όλα τα περαιτέ-
ρω αδιέξοδα που του δημιούργησε (και συνεχί-
ζει να δημιουργεί), μέσα σε αυτή την κατάσταση 
το σύστημα βρήκε την ευκαιρία  να προχωρήσει 
σε σφοδρότερη επίθεση, στην κατεύθυνση του 
τσακίσματος όποιου δικαιώματος έχει απομείνει. 
Κάτω από τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που δι-
αμόρφωσε η πανδημία, το σύστημα βάθυνε ακό-
μα περισσότερο τη φασιστικοποίηση της δημόσι-
ας και πολιτικής ζωής της χώρας. 

Η επιβολή του lockdown μεταφράστηκε σε 
μόνιμη παρουσία των μηχανισμών καταστολής 
σε κάθε πόλη και γειτονιά με επιβολή προστίμων 
και τρομοκράτηση του κόσμου. Η νεολαία δέχτη-

κε άγρια καταστολή σε πλατείες με πρόσχημα τον 
υγειονομικό κίνδυνο και ένα καθεστώς αστυνο-
μοκρατίας επιβλήθηκε στην χώρα. Παράλληλα 
με όλα αυτά, η κυβέρνηση πέρασε το νομοσχέ-
διο που είχε εξαγγείλει ήδη από την εκλογή της. 
Δηλαδή, το περιβόητο νομοσχέδιο, χουντικής 
έμπνευσης, για την απαγόρευση των διαδηλώ-
σεων. Ένα χτύπημα – τομή για τα δημοκρατικά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα  του λαού και της 
εργατικής τάξης, το οποίο έρχεται να καταργήσει 
την δυνατότητα του λαού να οργανώνεται και να 
παλεύει. Όσες διαδηλώσεις έχουν γίνει το τελευ-
ταίο διάστημα έχουν χτυπηθεί άγρια, διαμορφώ-
νοντας ένα πλαίσιο όλο και πιο ασφυκτικό για τον 
λαό.

 Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έφερε προς ψή-
φιση νέο νομοσχέδιο που καταστρατηγεί περαι-
τέρω τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζο-

μένων, ενώ εξήγγειλε νέα επίθεση στις ελευθερίες 
της νεολαίας. Εκμεταλλευόμενοι τα πρόσφατα 
γεγονότα στην ΑΣΟΕΕ, κυβέρνηση και Πρυτανεί-
ες, κατασυκοφαντούν το λαϊκό Άσυλο αγώνων και 
επικαλούμενοι την αντιδραστική θεωρία των δύο 
άκρων, προσπαθούν να εξισώσουν τον φασισμό 
με την αριστερά. Οι διακηρύξεις του πρωθυπουρ-
γού κάνουν λόγο για κάμερες , κάρτες εισόδου 
αλλά και πανεπιστημιακή αστυνομία. Κυβέρνηση 
και κεφάλαιο ετοιμάζονται να επιβάλλουν κλίμα 
ασφυκτικού ελέγχου στα πανεπιστήμια.

Φασιστικοποίηση και φασισμός, συστατι-
κά στοιχεία του καπιταλισμού

Με βάση τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι 
το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθυ-
ποτάξει όποια φωνή του αντιτίθεται, να καταστεί-
λει όποια κίνηση αντίστασης εναντιώνεται στη 
βάρβαρη πολιτική του. 

Με λίγα λόγια, δεν ζούμε καμία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης η οποία και θα παρέλθει ανεπι-
στρεπτί, ούτε κάποια ιδιότυπη χούντα μιας δεξιάς 
κυβέρνησης.  Το αντιδραστικό πλαίσιο που στρώ-

νεται εδώ και καιρό δεν αποτελεί 
κάτι ξένο για το καπιταλιστικό-ι-
μπεριαλιστικό σύστημα. Αντίθετα, 
αποτελεί κανονικότητα για αυτό, 
συστατικό στοιχείο της λειτουργί-
ας του. 

Το σύστημα, ουσιαστικά, ποτέ 
δεν αποδέχτηκε - πολύ περισσότε-
ρο δεν ενσωμάτωσε ως δικές του 
- τις ελευθερίες των μαζών και το 
δικαίωμά τους στην αμφισβήτηση 
των πολιτικών του, στην οργάνω-
ση και την πάλη. Γιατί, απλούστα-
τα, ποτέ δεν αποδέχτηκε και δεν 
θα αποδεχτεί την αυτοαναίρεσή 
του. Αντίθετα, παρέμεναν για 
αυτό βραχνάς που προσπαθούσε 
με κάθε τρόπο να αποτινάξει. Η 

ήττα του κομμουνιστικού κινήματος, που είχε ως 
αποτέλεσμα την  αποσυγκρότηση του λαϊκού  και 
ευρύτερα του νεολαιίστικου κινήματος, έδωσε 
την δυνατότητα στις δυνάμεις του συστήματος να 
επιδιώξουν ιστορική ρεβάνς σε βάρος των λαών.

Η φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολι-
τικής ζωής δεν εκφράζεται μόνο με καταστολή 
και  νόμους. Αφορά και την ιδεολογική παρέμ-
βαση της αστικής τάξης, την κατασυκοφάντηση 
αγώνων και ανθρώπων του κινήματος, το καθη-
μερινό δηλητήριο που χύνεται απέναντι στις κομ-
μουνιστικές και προοδευτικές ιδέες, το ξέπλυμα 
αντιδραστικών ιδεών και φασιστικών απόψεων 
με την προβολή και ανοχή τους, την βάρβαρη 
αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών, τις 
πολεμοκάπηλες κραυγές και τα εθνικιστικά παρα-
ληρήματα από στελέχη του συστήματος. Με λίγα 
λόγια, η φασιστικοποίηση αποτελεί  ένα συνολικό 

αντιδραστικό πλέγμα αντιλήψεων και πολιτικών 
που επιδρά πάνω στην ζωή λαού και νεολαίας, κά-
νοντάς την όλο και πιο μαύρη. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ήρθε προσφά-
τως και η απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής 
ως εγκληματικής οργάνωσης από την αστική δι-
καιοσύνη. Η πλειοψηφία της αριστεράς έκανε 
λόγο «για αντιφασιστική νίκη», ενώ οι δυνάμεις 
του συστήματος για «νίκη της δημοκρατίας». Κατά 
την άποψή μας, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε 
για τίποτα από τα δύο.  Όσον αφορά την νίκη της 
δημοκρατίας, που ξεστομίζεται από συστημικές 
δυνάμεις και κυβερνητικές φωνές, ο τρόπος που 
αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την διαδήλωση 
έξω από το Εφετείο είναι ενδεικτικός, του πως 
εννοούν την δημοκρατία τους. Όσον αφορά την 
τοποθέτηση της αριστεράς, όπως περιγράφεται 
παραπάνω, οι όροι για την εργατική τάξη και τον 
λαό συνεχίζουν να γίνονται δυσμενέστεροι και τα 
δημοκρατικά δικαιώματα και οι ελευθερίες χτυ-
πιούνται συνεχώς. Παράλληλα, την ίδια στιγμή 
που μιλάνε για αντιφασιστική νίκη, οι ρατσιστικές, 
φασιστικές και εθνικιστικές φωνές αυξάνονται και 
πληθύνονται στην πολιτική και κοινωνική ζωή της 
χώρας. 

Ο φασισμός δεν ήταν κάτι νέο που προέκυ-
ψε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν εκφρά-
ζεται μόνο από τις τάξεις της Χρυσής Αυγής και 
δεν προσωποποιείται μόνο σε αυτό το ναζιστικό 
μόρφωμα. Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του 
καπιταλιστικού - ιμπεριαλιστικού συστήματος. 
Αποτελεί ένα εργαλείο της αστικής τάξης που επι-
στρατεύει, για να χτυπήσει το κίνημα και να τρο-
μοκρατήσει τον λαό και την εργατική τάξη. Ένα 
εργαλείο που αξιοποιείται για να εγκολπωθεί η 
οργή του λαού και της νεολαίας σε αντιδραστική 
κατεύθυνση μέσω της μαύρης και σάπιας ιδεολο-
γίας. Χρησιμοποιείται και “επανεμφανίζεται”, όταν 
το σύστημα αντιμετωπίζει ζόρια και 
προβλήματα. Επιπρόσθετα, εκτός 
της Χρυσής Αυγής, αυτή την στιγμή 
υπάρχουν μια σειρά  άλλες φασιστι-
κές ομάδες που δρουν και παρεμ-
βαίνουν κανονικά. Στο κοινοβούλιο, 
την θέση της Χρυσής Αυγής πήρε το 
κόμμα του φασίστα Βελλόπουλου, 
ενώ μια σειρά από νέα φασιστικά 
μορφώματα είναι υπό διαμόρφωση.

Χρυσή Αυγή: Aπό τα σπλάχνα 
του συστήματος

Όπως αναφέρθηκε και παρα-
πάνω, το ξέσπασμα της κρίσης του 
2008 και τα γεγονότα  που ακολούθησαν - με την 
επιβολή μνημονίων από τους Ευρωπαίους και 
τους Αμερικάνους ιμπεριαλιστές και τον μαζικό 
λαϊκό ξεσηκωμό που ξέσπασε το ΄10-12- δημι-
ούργησαν ένα ασταθές και ευάλωτο πολιτικό 
σκηνικό στην χώρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
μπόρεσε να βγει «στον αφρό» το φασιστικό μόρ-
φωμα της Χρυσής αυγής. Ένα μόρφωμα το οποίο  
πριμοδοτήθηκε και γιγαντώθηκε από τα ΜΜΕ και 
τους  ίδιους τους παράγοντες του αστικού συστή-
ματος. Ένα εργαλείο που χρησιμοποίησαν σε μια 
φάση πολιτικής πίεσης που  δημιούργησε η πα-
ρέμβαση των ιμπεριαλιστών στην περιοχή και τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικονομία. Ένα 
εργαλείο που θα τρομοκρατούσε τον λαό και τη 
νεολαία και θα διοχέτευε την οργή τους σε ανώ-
δυνα, για το σύστημα, μονοπάτια. 

Η μετέπειτα πορεία της ωστόσο, άρχισε να δη-
μιουργεί αρκετούς προβληματισμούς στο σύστη-
μα για τον τρόπο που θα την διαχειριστεί και θα 
την αντιμετωπίσει. Η Χρυσή Αυγή με βάση την εν-
δυνάμωσή της, προσπάθησε να ασκήσει την δική 
της πολιτική, η οποία πολλές φορές  δεν προσαρ-

μοζόταν πλήρως στις επιδιώξεις του συστήματος 
(προσφυγικό, τα λεγόμενα εθνικά θέματα, γεωπο-
λιτικό) και προκαλούσε αρκετές παρενέργειες. Η 
διόγκωση της εγκληματικής της δράσης, με απο-
κορύφωμα τη δολοφονία Φύσσα, διαμόρφωσε 
έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντί της, η οποία 
εκφράστηκε και με μαζικές αντιφασιστικές διαδη-
λώσεις (π.χ. για τη δολοφονία Φύσσα).  Είναι τότε, 
που το σύστημα αποφάσισε να την «περιορίσει» 
- με τα γνωστά γεγονότα που επακολούθησαν 
(συλλήψεις, έναρξη δίκης κλπ.) - επιδιώκοντας να 
«διαχωριστεί» και να ξεπλύνει την πολιτική του 
στα μάτια του λαού.  

Ωστόσο, η πορεία της δίκης ,όπως φάνηκε, 

με βάση την διάρκεια της και τα «πίσω- μπρος» 
που ακολούθησαν, δεν ήταν ακριβώς προδιαγε-
γραμμένη και αποφασισμένη. Ας θυμηθούμε, για 
παράδειγμα, τοποθετήσεις από συστημικούς πα-
ράγοντες για μια μετατροπή της  Χρυσής Αυγής 
σε πιο σοβαρό πολιτικό κόμμα, το γεγονός ότι 
σε όλη την πορεία της δίκης δεν της αφαιρέθηκε 
ποτέ το δικαίωμα της εκλογής και τους διαύλους 
επικοινωνίας που συνέχιζε να έχει με το επίσημο 
πολιτικό προσωπικό (κοινή εμφάνιση Κασιδιάρη 
και ΣΥΡΙΖΑ στο Καστελόριζο και άλλα πολλά). Η 
τελευταία πράξη του έργου γράφτηκε, μάλλον, 
μετά τις εκλογές του 2019 και την σταθεροποίηση 

του πολιτικού σκηνικού, οπότε το σύστημα απο-
φάσισε να κλείσει την εκκρεμότητα της Χρυσής 
Αυγής, μια εκκρεμότητα που, αν παρέμενε ανοι-
χτή, θα δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα 
ειδικά δε εν όψει, μιας δύσκολης και αβέβαιης σε 
όλα τα πεδία, περιόδου. Η καταδικαστική  απόφα-
ση για το ναζιστικό μόρφωμα (μένει να δούμε πώς 
και πόσο θα εφαρμοστεί)  δείχνει, ότι το σύστημα 
αποφάσισε να τη ρίξει στα μαλακά (χαμηλές ποι-
νές, αναστολές κλπ) και να τη βάλει προς το παρόν 
στην άκρη μέχρι να τη χρειαστεί (ίδια ή σε παραλ-
λαγή της) ξανά.

Η αστική δικαιοσύνη μηχανισμός του 
συστήματος

 Η θεοποίηση της αστικής δικαιοσύνης βάσει 
της καταδίκης της Χρυσής Αυγής από αρκετές 
πλευρές, αφενός θέλει, από συστημική μπάντα, 
να ξεπλύνει αυτόν τον βρώμικο μηχανισμό, αφε-
τέρου δείχνει τις αυταπάτες δυνάμεων της αρι-
στεράς για τον ανεξάρτητο χαρακτήρα της και 
την ουδετερότητα του αστικού κράτους. Η αστική 
δικαιοσύνη αποτελεί έναν από τους βασικότε-
ρους μηχανισμούς του καπιταλιστικού – ιμπερια-
λιστικού συστήματος και λειτουργεί με γνώμονα 
τις επιδιώξεις και τα συμφέροντά του. Η όποια 
απόφαση λαμβάνει, καθορίζεται πάντα από τις 
πολιτικές  που προκρίνει το σύστημα, φυσικά 
συνυπολογίζοντας την πίεση που ασκεί σε αυτήν 
το λαϊκό κίνημα, ή το ενδεχόμενο πυροδότησης 
λαϊκής αγνάκτησης. Η αστική δικαιοσύνη, λοιπόν, 
αυτή που καταδίκασε τους φασίστες, είναι η ίδια 
δικαιοσύνη που στέκεται αμείλικτη όταν πρόκει-
ται να καταδικάσει και να διώξει αγωνιστές και βι-
οπαλαιστές, είναι αυτή που θεωρεί συνταγματική 
την επίθεση σε μισθούς και συντάξεις. Αυτή είναι 
που θα καταδικάσει και τον «κόκκινο φασισμό» 

της αριστεράς όπως διαμήνυσε και ο 
Μητσοτάκης. Μένει να δούμε το πώς 
θα σταθεί η αστική δικαιοσύνη στην 
υπόθεση δολοφονίας του Ζακ Κωστό-
πουλου.

Αντί επιλόγου

Ο φασισμός δεν τσακίζεται στα 
αστικά κοινοβούλια και η ύπαρξή του 
δεν σταματάει με μια δικαστική από-
φαση. Θεωρούμε ενθαρρυντικό το 
γεγονός ότι χιλιάδες λαού σε όλη την 
χώρα συγκεντρώθηκαν  και απαίτησαν 
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ωστό-
σο, ο φασισμός τσακίζεται στον δρόμο 

και πεθαίνει με τους λαϊκούς αγώνες, οι οποίοι 
εναντιώνονται στο σύστημα που τον γεννά και 
στην πολιτική του. Άλλωστε, στην περίοδο που δι-
ανύουμε, το τέμπο της επίθεσης, της  φασιστικο-
ποίησης, της τρομοκρατίας και της καταστρατή-
γησης  ελευθεριών, το δίνει το ίδιο το σύστημα. Τα 
φασιστικά μορφώματα έρχονται ως συμπλήρωμα 
αυτής της πολιτικής και τροφοδοτούνται από το 
αντιδραστικό κλίμα που καλλιεργεί η αστική τάξη 
και η παρέμβαση των ιμπεριαλιστών στην περιο-
χή.
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Η επιστροφή στις σχολές, ήρθε χέρι-χέρι με τη 
συνέχιση της σφοδρής επίθεσης στα φοιτητικά δι-
καιώματα και την πλήρη έλλειψη μέτρων υγειονο-
μικής προστασίας. Μετά από ένα λειψό – για πολ-
λούς σχεδόν ανύπαρκτο - καλοκαίρι, οι φοιτητές 
πανελλαδικά βρεθήκαμε για δεύτερη φορά αντι-
μέτωποι με μια τηλεξεταστική που μας μοίρασε 
απλόχερα μαζικούς αποκλεισμούς, αυθαιρεσίες 
καθηγητών, εντατικοποίηση και μαζικά κοψίματα. 
Πολλοί από εμάς βιώσαμε μια αδιάκοπη περίοδο 
εξεταστικής από τον Ιούνιο, καθώς σε πολλά τμή-
ματα οι εξετάσεις και οι αναβληθείσες κλινικές και 
εργαστήρια διήρκησαν μέχρι και τον Αύγουστο. 
Για δεύτερη φορά το Σεπτέμβρη επιβεβαιώθη-
κε η άποψη των Αγωνιστικών Κινήσεων πως δεν 
μπορούν όλοι οι φοιτητές να συμμετάσχουν στις 
τηλεξετάσεις, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης ή ανε-
πάρκειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα 
με την εξεταστική του Ιουνίου, φοιτητές από φτω-
χότερα στρώματα, φοιτητές που μένουν σε εστίες 
με κακό ή καθόλου ίντερνετ, αποκλείστηκαν αυ-
τόματα από τις 
εξετάσεις.

Π α ρ ά λ -
ληλα, γίνα-
με μάρτυρες 
α μ έ τ ρ η τ ω ν 
περιστατικών 
κα θ ηγ η τ ι κ ή ς 
α υ θ α ι ρ ε σ ί α ς 
και εκδικητι-
κότητας. Μετά 
το μούδιασμα 
της πρώτης 
τηλεξεταστικής του Ιουνίου, και τα αμέτρητα προ-
βλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της, 
όπως πλατφόρμες που κατέρρευσαν ή καθυστε-
ρούσαν την υποβολή απαντήσεων (ενδεικτικά, 
αυτό συνέβη στην Ιατρική Α.Π.Θ.), πολλοί καθη-
γητές με πρόφαση την αντιγραφή και την υποτι-
θέμενη άνεση που προσφέρει η εξέταση από το 
σπίτι, έδειξαν ένα ακόμα πιο τιμωρητικό και σκλη-
ρό πρόσωπο. Υπέρογκα θέματα με ελάχιστο δια-
θέσιμο χρόνο να επιλυθούν, αδυναμία επιστρο-
φής σε προηγούμενο θέμα και διόρθωσης αυτού, 
αναγκαστική χρήση εξοπλισμού, αφού απαιτού-
νταν ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα καθ’όλη 
τη διάρκεια της εξέτασης, πλατφόρμες που δεν 
μπορούσαν να υποστηρίξουν την εξέταση, απει-
λές, φωνές και προσβολές καθηγητών, ήταν η «κα-
νονικότητα» του Σεπτεμβρίου. Σε τηλεξετάσεις 
μαθημάτων, δινόταν ελάχιστος χρόνος, με δύσκο-
λα θέματα. Σε μια εξεταστική με τέτοιους όρους, 
ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής, 
η πιθανότητα να περάσουμε μαθήματα ήταν 
ελάχιστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η εξεταστική των Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ με 
προκλητικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.

Φτάνοντας στο νέο χειμερινό εξάμηνο, τα πα-
νεπιστήμια άνοιξαν με ένα μείγμα εξ’ αποστάσεως 

και δια ζώσης εκπαίδευσης που διαφοροποιήθη-
κε ανά τμήμα και πόλη. Το άνοιγμα αυτό αποδεί-
χτηκε πολύ επικίνδυνο, αφού τα μέτρα προστασί-
ας ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Δεν γίνονταν γενικές 
απολυμάνσεις κτιρίων, το ελάχιστο προσωπικό 
καθαριότητας δεν ανανεωνόταν και έπρεπε να 
καθαρίσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι 
να ξεκινήσει το επόμενο μάθημα. Τα δρομολόγια 
των λεωφορείων ήταν επικίνδυνα μειωμένα, με 
αποτέλεσμα ο κόσμος να συνωστίζεται. Κανένα 
δωρεάν τεστ δεν γινόταν στους φοιτητές, δεν πα-
ρεχόταν κανένα μέσο ατομικής προστασίας και ο 
αριθμός φοιτητών στα δια ζώσης τμήματα συχνά 
ήταν μεγάλος. Φυσικό επόμενο, τα πανεπιστήμια 
και οι εστίες πανελλαδικά να «κολυμπάνε» στα 
κρούσματα (π.χ εστίες του ΑΠΘ). Οι διοικήσεις 
των πανεπιστημίων παρέμεναν άφαντες, όταν 
καθημερινά αρρώσταιναν όλο και περισσότεροι 
φοιτητές, οι οποίοι αναγκάζονταν να πληρώσουν 
το μεγάλο ποσό που απαιτούνταν για να αγορα-
στεί το τεστ από την τσέπη τους, προκειμένου να 

μάθουν αν αποτελούν κρούσμα. Οι Αγωνιστικές 
Κινήσεις ήταν η μόνη φωνή που έθεσε ξεκάθαρα 
το αίτημα για εξασφάλιση όλων των απαραίτητων 
υγειονομικά μέτρων προστασίας ως προϋπόθεση 
για το άνοιγμα των σχολών.

Με τα δεδομένα της πανδημίας να μεταβάλ-
λονται συνεχώς, η τηλεκπαίδευση πλέον αποτελεί 
την μόνη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς όλα τα 
πανεπιστήμια πανελλαδικά κλείνουν για τουλάχι-
στον ένα μήνα. Μέχρι στιγμής δεν κατορθώθηκε 
να υπάρξει απάντηση στην παρωδία της τηλεκ-
παίδευσης από πλευράς φοιτητικού κινήματος. 
Μεγάλη μάζα φοιτητών την αποδέχεται, καθώς 
πλασάρεται σαν μονόδρομος για την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Μάζα η οποία επηρεάζεται και από 
την υπόλοιπη φοιτητική αριστερά που όχι μόνο 
την αποδέχτηκε εξ’αρχής, αλλά διαμορφώνει 
ακόμα και προτασεολογία για τη «βελτίωσή» της, 
νομιμοποιώντας την πλήρως στις συνειδήσεις του 
κόσμου. Λογικές που εκτείνονται και στα πλαίσια 
της δράσης του συλλόγου, με προσπάθειες για 
τηλεσυνελεύσεις. Τέτοιες λογικές πάντα θα μας 
βρίσκουν απέναντι. Για εμάς, ήταν – και παρα-
μένει – ξεκάθαρο, ότι η τηλεκπαίδευση είναι ένα 
αντιδραστικό εργαλείο στα χέρια του συστήμα-
τος, γι’αυτό και από την πρώτη στιγμή ανοίξαμε 

μέτωπο απέναντί της.
Παρά τα εμπόδια της πανδημίας, έγιναν πολ-

λές προσπάθειες να ενεργοποιηθούν οι σύλλο-
γοι και καλέστηκαν συνελεύσεις σε ανοιχτούς 
χώρους, με αποστάσεις και μέτρα προστασίας. 
Απέναντι στο χτύπημα των δικαιωμάτων της νε-
ολαίας, είναι αναγκαία η συγκρότηση φοιτητικού 
κινήματος, ικανού να απαντήσει στην επίθεση. 
Οι Αγωνιστικές Κινήσεις κινήθηκαν σ’ αυτή την 
κατεύθυνση. Άξιο παράδειγμα αποτέλεσαν οι 
μαθητικές καταλήψεις και κινητοποιήσεις που ξέ-
σπασαν ως αντίδραση στους απαράδεκτους και 
επικίνδυνους όρους με τους οποίους άνοιξαν τα 
σχολεία, και απαντήθηκαν με δυσφήμιση, άγρια 
καταστολή, τρομοκρατία και απειλές.

Η τηλεκπαίδευση, που κατά τα άλλα αποτε-
λεί «έκτακτο μέτρο», εξυπηρετεί τις πολιτικές της 
κυβέρνησης για την παιδεία, μέσω αποκλεισμών 
των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, ελαστι-
κοποίηση και εντατικοποίηση του προγράμματος 
και της ύλης, στέρηση του δωρεάν πλέγματος (σί-

τιση, στέγαση, 
μεταφορές) κ.ά. 
Τα φαινόμενα 
αυτά εμφανί-
στηκαν σε όλα 
τα πανεπιστή-
μια πανελλαδι-
κά και θα ήταν 
αυταπάτη να τα 
αποδίδουμε σε 
«κολλήματα» με-
μονωμένων κα-
θηγητών ή κακή 

διαχείριση της διοίκησης ενός πανεπιστημίου. Η 
πάλη για διεκδίκηση μέτρων προστασίας για το 
λαό μπαίνει σε προτεραιότητα. Το αίτημα για κα-
τοχύρωση του εξαμήνου, που από τους πρώτους 
μήνες στήριξαν και πάλεψαν οι Αγωνιστικές Κι-
νήσεις, παράλληλα με την πάλη για άνοιγμα των 
σχολών μόνο εφ’ όσον παρέχονται τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας στους φοιτητές, παραμένουν 
οι πιο δίκαιες διεκδικήσεις, που απευθύνονται 
στις ανάγκες όλων των φοιτητών ανεξαιρέτως. 
Μακριά από σάπιες λογικές συνδιαχείρισης και 
συνδιαλλαγής με τους εχθρούς του, λογικές τις 
οποίες καλλιεργούν με μεγάλο ζήλο οι δυνάμεις 
τις ρεφορμιστικής αριστεράς στους συλλόγους, 
το φοιτητικό κίνημα πρέπει να στραφεί προς την 
οργανωμένη πάλη. Μέσα από τα συλλογικά του 
όργανα, χρειάζεται να παλέψει για την ανακο-
πή της επίθεσης και της πολιτικής των ταξικών 
φραγμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
να διεκδικήσει ασφαλείς σπουδές, πτυχία με δι-
καιώματα και ίση, πλήρη και δωρεάν περίθαλψη 
για όλους.

Τα πράγματα έχουν ως εξής... Αντιγόνη Βραχνάκη
Αρχιτεκτονική Δ.Π.Θ
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Το Πολυτεχνείο αποτελεί κάθε χρόνο μια υπενθύμιση του αντιϊμπερια-
λιστικού χαρακτήρα που είχε η πάλη του λαού αυτού του τόπου. Ο προσα-
νατολισμός λαού και νεολαίας ενάντια στην παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα 
- που τότε πήρε την μορφή της αμερικανοκίνητης χούντας - δεν ήταν απλά 
σημείο των καιρών. Ήρθε ως αποτέλεσμα της πολιτικής συγκρότησης 
του λαϊκού κινήματος, συστατικό στοιχείο της οποίας ήταν η αναγνώ-
ριση της ιμπεριαλιστικής διάστασης του καπιταλισμού, των σχέσεων 
εξάρτησης που απέρρεαν από αυτήν και της ανάγκης αποτίναξής τους 
για την νικηφόρα προοπτική του. Το ελληνικό κίνημα οικοδόμησε αυτό 
το σώμα αντιλήψεων μέσα από την επώδυνη και μακρόχρονη πείρα του 
σχετικά με τον αντιδραστικό ρόλο των αμερικάνων και ευρωπαίων ιμπερια-
λιστών, από την γερμανική κατοχή, την Αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και το 
δεύτερο αντάρτικο μέχρι την επιβολή της Δικτατορίας.

Η χούντα που επιβλήθηκε με το πραξικόπημα το 1967 στην Ελλάδα, απο-
τέλεσε μία προσπάθεια των ΗΠΑ να κατοχυρώσουν την παρουσία τους στην 
περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων στην περίοδο που ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός αντιμετώπιζε αδιέξοδα στην αντιπαράθεσή του με την ΕΣΣΔ 
και αμφισβητούνταν από εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που ξεσπούσαν 
παγκόσμια. Η χώρα έγινε μία απέραντη και ενεργή στρατιωτική βάση των 
ΗΠΑ και κύρια κολώνα της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η εξάρτησή της βάθυνε 
σε οικονομικό, γεωπολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, λόγω των αμέτρητων 
δανείων για την αντιμετώπιση του χρέους που δημιούργησαν και της μετα-
τροπής της χώρας σε ένα αξιοποιήσιμο πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ.

Τις επόμενες δεκαετίες, αν και η εμπλοκή των ξένων ιμπεριαλιστών στα 
ελληνικά πράγματα δεν σταμάτησε, η αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση του 
κινήματος έφθινε. Ήταν τότε που εγκαινιαζόταν η εποχή της «παγκοσμιοποί-
ησης», που το σύστημα διακήρυττε «το τέλος της ιστορίας» και η ήττα και 
οπισθοχώρηση του διεθνούς και εγχώριου κομμουνιστικού κινήματος, 
άφηνε την κυρίαρχη ιδεολογία χωρίς αντίπαλο. Τη νέα «παγκοσμιοποιη-
μένη» εποχή, της μετανεωτερικότητας 
κατά κάποιους, του «ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού» και της «επιστημονικο-
τεχνικής επανάστασης» κατά άλλους, 
αναγνώρισε και η ρεφορμιστική αρι-
στερά. Αποδεχόμενη τον καπιταλιστι-
κό μονόδρομο και θεωρώντας ότι η 
εποχή των ενδοϊμπεριαλιστικών συ-
γκρούσεων όδευε προς το τέλος της, 
εγκατέλειψε την αναγκαιότητα συ-
γκρότησης αντιϊμπεριαλιστικού κινή-
ματος. Μια αναγκαιότητα, η οποία, αν 
και από κάποιους ξεχάστηκε, δεν έπα-
ψε ποτέ να υπάρχει, όπως υπογραμμί-
ζει και η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου που βρίσκει λαό και νεολαία στο 
επίκεντρο πολεμικών κινδύνων. 

Τα πολεμικά μέτωπα στην Συρία, την Λιβύη και πρόσφατα στον Καύκασο 
είναι ακόμα ανοιχτά με βάση τον άγριο ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας. Οι εξαρ-
τημένες αστικές τάξεις, προσπαθούν απεγνωσμένα να πάρουν ότι ψίχουλο 
μείνει από την πίτα των ιμπεριαλιστών, θυσιάζοντας την ειρήνη, την υγεία 
και την ζωή των λαών. Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες δεν πνίγονται στην 
θάλασσα, στριμώχνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κάτω από άθλιες 
συνθήκες. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η ανασυγκρότηση ενός αντι-
ιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος γίνεται αναγκαιότητα, κα-
θώς πλέον αποτελεί το μόνο όπλο προστασίας των λαών από τον υπαρ-
κτό κίνδυνο του πολέμου.

Τα ιστορικά συνθήματα «Έξω οι Αμερικάνοι», «Έξω το ΝΑΤΟ» που κυρι-
αρχούσαν στις φοιτητικές και λαϊκές κινητοποιήσεις του Πολυτεχνείου είναι 
– στην πολιτική τους ουσία – πιο επίκαιρα από ποτέ. Σήμερα, το αστικό προ-
σωπικό και οι διάφορες κυβερνήσεις, πανηγυρίζουν με κάθε «καλό λόγο» 

των αμερικάνων φονιάδων. Οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις αναβαθμίζονται 
και οι αγορές πολεμικών σιδερικών αποτελούν τις κυρίαρχες πολιτικές επι-
λογές του συστήματος του εθνικισμού, των άδικων πολέμων και της φτώ-
χειας. Τα ιδεολογήματα της εθνικής ομοψυχίας ενάντια στον γείτονα λαό της 
Τουρκίας, τους πρόσφυγες και μετανάστες, καθημερινά προβάλλονται από 
τα αστικά ΜΜΕ για να δηλητηριάσουν τις συνειδήσεις λαού και νεολαίας για 
τους πραγματικούς εχθρούς και φίλους στο καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό 
σύστημα.

Η νεολαία - και δη αυτή των φτωχότερων, λαϊκών στρωμάτων - είναι εκεί-
νη που θα καλεστεί να σταθεί απέναντι στη νεολαία των γειτονικών χωρών 
σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο για αλλότρια συμφέροντα. Θα σφαχτεί για τα 
κέρδη και τις βλέψεις των ιμπεριαλιστών και των υποταχτικών τους αστι-
κών τάξεων. Θα καλεστεί να στρατευθεί υποχρεωτικά από τα 18 της χρόνια. 
Αλλά πέραν των πολεμικών κινδύνων, η εξάρτηση της χώρας από ΗΠΑ και 
ΕΕ αντανακλάται και στο πεδίο της οικονομίας και της πολιτικής, επηρεάζο-
ντας άμεσα τους όρους ζωής λαού και νεολαίας. Τα δάνεια, τα μνημόνια, οι 
επενδύσεις του ξένου κεφαλαίου, το ξεπούλημα λιμανιών, αεροδρομίων και 
εδαφών, δένουν τη χώρα όλο και πιο σφιχτά στην εξάρτηση από τα ιμπε-
ριαλιστικά κράτη. Με την αστική τάξη να μην μπορεί, αλλά ούτε και να 
επιθυμεί, να απεμπλακεί από τα δεσμά της εξάρτησης, ο λαός και η ερ-
γατική τάξη είναι αυτοί που καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες τους 
την πάλη για ανεξαρτησία. Η αντιιμπεριαλιστική και αντιπολεμική πάλη, 
ενάντια σε εκείνους που υποθηκεύουν το μέλλον και απειλούν την ζωή της 
νεολαίας, οφείλει να αποτελέσει κομμάτι των αγώνων του φοιτητικού κινή-
ματος, παράλληλα με την πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. 
Καθόλου εκτός θέματος, λοιπόν, η πολιτική της συγκρότηση πάνω στα ζητή-
ματα του ιμπεριαλισμού, της εξάρτησης και του πολέμου.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται εδώ και χρόνια μπροστά στην απο-
συγκρότηση του μαζικού, νεολαιίστικου κινήματος και των διαδικασιών του. 
Μέρος αυτής της αποσυγκρότησης αποτελεί και η απουσία πολιτικής 

συζήτησης εντός των συλλόγων για 
ζητήματα πέραν των άμεσων συνδικα-
λιστικών διεκδικήσεων. Είναι χαρακτη-
ριστική η στάση των δυνάμεων της αρι-
στεράς που περιορίζουν, για παράδειγμα, 
τη συζήτηση γύρω από το Πολυτεχνείο 
σε θεωρητικές και επετειακές κουβέντες. 
Η έννοια του ιμπεριαλισμού κόβεται και 
ράβεται ώστε να δικαιολογηθούν επιφα-
νειακά οι πολεμικές επεμβάσεις, με την 
πολιτική ουσία των ενδοϊμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών να υποτιμάται. 

Κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 
η σπουδάζουσα νεολαία ήταν εκείνη που 

έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα αντιαμερικάνικων, αντιφασιστικών, αντι-
ιμπεριαλιστικών κινητοποιήσεων που έμπρακτα συντάραξαν την κυριαρχία 
των ιμπεριαλιστών και της εξαρτημένης, υποτακτικής αστικής τάξης στην 
χώρα. Γι αυτό, στα χρόνια που ακολούθησαν, το σύστημα προσπάθησε είτε 
να διαστρεβλώσει το χαρακτήρα της εξέγερσης είτε να καταστείλει τις δια-
δηλώσεις του Πολυτεχνείου. Αυτό επιχειρεί να κάνει και φέτος με το πρόσχη-
μα της πανδημίας. Το φοιτητικό κίνημα σήμερα, μέσα από τα συλλογικά 
του όργανα, τους φοιτητικούς συλλόγους και τις γενικές συνελεύσεις, 
οφείλει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να σταθεί ξανά απένα-
ντι στο σύστημα του πολέμου, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Το 
μέτωπο πάλης ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την εξάρτηση πρέπει να 
πολιτικοποιηθεί και να μαζικοποιηθεί. Με φάρο την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου να θέσουμε τις βάσεις για τον αναγκαίο αγώνα του σήμερα.

Το ΄73 η αντιιμπεριαλιστική πάλη ξεσήκωνε τους φοιτητές

Σήμερα, αναζητεί τη θέση της στα νεολαιίστικα κινήματα Ελένη Καταλαγαριαννάκη
Αρχιτεκτονική Βόλου
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευελιξία», φίμωση, «ατομικοί κουμπαρά-
δες» ή αλλιώς, εκμετάλλευση χωρίς όρια

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η ολομέ-
τωπη επίθεση που δέχεται ο λαός και η νεολαία και 
εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Οι 
αφετηρίες της βρίσκονται στην ίδια τη φύση του 
καπιταλιστικού – ιμπεριαλιστικού συστήματος, 
το οποίο επιδιώκει να γκρεμίσει κάθε κατάκτη-
ση των εργαζόμενων (εκτιμώντας ότι σε αυτή τη 
φάση έχει τη δυνατότητα). Η κυβέρνηση της ΝΔ 
«άπλωσε» στο τραπέζι τα νέα αντεργατικά-αντια-
σφαλιστικά μέτρα που προορίζει για τους εργαζο-
μένους, δείχνοντας πόσο μαύρο θέλει να βάψει το 
μέλλον μας!

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στοχεύει άμεσα 
στην ελαστικοποίηση, ή αλλιώς «ευελιξία», του 
ωραρίου των εργαζομένων. Προβλέπει 10ωρη 
δουλειά την ημέρα χωρίς υπερωριακή αμοιβή, 
αύξηση των νόμιμων υπερωριών, αλλά και διεύ-
ρυνση της κατάργησης της Κυριακάτικης αργί-
ας. Μάλιστα, δημιουργεί ψηφιακή κάρτα, με την 
οποία θα παρακολουθείται ο εργαζόμενος για 
να... επιβεβαιώνεται η εξόντωσή του. Το χτύπη-
μα αυτό γίνεται με πρόσχημα ότι η εργοδοτική 
πλευρά «κατανοεί» την πίεση των εργαζομένων 
και γι’ αυτό δίνει την δυνατότητα της «ευελιξίας», 
καθώς –όπως θέλουν να παρουσιάσουν- εργαζό-
μενοι και αφεντικά έχουν τα ίδια συμφέροντα. Η 
πραγματική όμως στόχευση, πίσω από αυτό το 
«τέλειο» περιτύλιγμα, είναι να καταργηθεί ο στα-
θερός χρόνος εργασίας, να αμφισβητηθεί ακόμα 
περισσότερο το 8ωρο και να χτυπηθεί η δυνατό-
τητα στον αγώνα. Χαρακτηριστικό της σφοδρό-
τητας της επίθεσης είναι ότι, με πρόγραμμα που 
εξήγγειλε ο Βρούτσης, δίνεται η δυνατότητα στην 
εργοδοσία να δίνει μι-
σθό 200ευρώ(!) σε νεο-
προσληφθέντες εργαζό-
μενους.

Άλλος ένας βασικός 
στόχος του εν λόγω νο-
μοσχεδίου είναι το τσά-
κισμα των συνδικαλι-
στικών ελευθεριών των 
εργαζομένων, με:

- υποχρεωτικές ηλε-
κτρονικές ψηφοφορίες

- εγγραφή στο Γενικό 
Μητρώο ως προϋπόθεση 
για συνδικαλιστική δρά-
ση (δηλαδή την αποδοχή του κρατικού ελέγχου 
και φακελώματος)

- απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος 
στην απεργία, κατά την διενέργεια αυτής, για το 
40% των εργαζόμενων (προσωπικό ασφαλείας)

- ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις για να κρι-
θεί μία απεργία παράνομη (μέχρι και σε περίπτω-
ση άσκησης… «ψυχολογικής βίας»).

Σημαντική είναι η αναφορά στη σχετική 

αντεργατική νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που χτύ-
πησε το δικαίωμα στην απεργία (προϋπόθεση 
ποσοστού 50% +1 για προκήρυξή της σε πρω-
τοβάθμια σωματεία) και εγκαθίδρυσε τον πλήρη 
έλεγχο του κράτους στα σωματεία, με την εμφά-
νιση του ηλεκτρονικού μητρώου για το φακέλω-
μα των εργαζόμενων. Η ΝΔ ήρθε να συνεχίσει, 
μέχρι «τελικής πτώσης», το έργο των προκατό-
χων της. Θέλει –για λογαριασμό του κεφαλαίου- 
την πλήρη εξόντωση των συλλογικών οργάνων 
των εργαζόμενων, της δυνατότητας, δηλαδή, 
να αποφασίζουν συλλογικά και να διεκδικούν 
τα δικαιώματά τους. Ισχυρό χαρτί στα χέρια της 
είναι τα «τσιράκια» των συνδικαλιστικών ηγεσιών, 
που κυκλοφορούν χρόνια μέσα στα συνδικάτα 
και έχουν το ελεύθερο του αστικού κράτους να 
εποπτεύουν και να ξεπουλούν τους αγώνες των 
εργαζόμενων.

Οι κυβερνήσεις προσπαθούν μανιωδώς να δι-
αμορφώσουν συνθήκες, ώστε οι εργαζόμενοι να 
βαδίζουν σ’ έναν ατομικό δρόμο, απομονωμένοι 
και πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμοι από την εργοδο-
σία. Εξαντλητικά ωράρια, απλήρωτες υπερωρίες, 
μισθοί πείνας, μικρής διάρκειας συμβάσεις, είναι 
μερικά από τα χτυπήματα που όλο και εντείνονται 
και έρχονται να κουμπώσουν με την αμφισβήτηση 
των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Βασικός στόχος 
η πλήρης φίμωση όσων φωνών ενώνονται, δι-
εκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και 
ελευθερίες. Είναι εμφανές ότι τους φοβίζει οτιδή-
ποτε μπορεί να ανατρέψει την βάρβαρη και αντι-
λαϊκή πολιτική τους, γι΄ αυτό και οι εργαζόμενοι 
χρειάζεται να απαντάνε μαζικά και συλλογικά, 
υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους για βιώσιμες 
συνθήκες δουλειάς και συνδικαλισμό, μακριά από 
κρατικούς ελέγχους και φακελώματα.

Στα παραπάνω στοιχεία της επίθεσης έρχεται 
να προστεθεί και το νέο αντι-ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο. Η ασφάλιση των εργαζομένων μετα-
τρέπεται σε «ατομικό κουμπαρά», τον οποίο ο κα-
θένας θα γεμίζει με τις εισφορές του ώστε να τον 
αξιοποιήσει με τη μορφή των επικουρικών συ-
ντάξεων την περίοδο της συνταξιοδότησης του – 
όταν, εάν και για όσο βγει. Το σύστημα δεν έπαψε 
ποτέ να προσπαθεί να μετατρέψει την ασφάλιση 

από συλλογικό κεκτημένο και δικαίωμα σ’ ένα κα-
θαρά ατομικό ζήτημα. Επί της ουσίας, όλη η κου-
βέντα γίνεται για να συγκαλυφθεί η συστημική 
και κυβερνητική επιδίωξη να μην καλύψουν την 
ασφάλιση των εργαζομένων. Έτσι, πετάει το μπα-
λάκι της ευθύνης για την περίθαλψη και ασφάλι-
ση των εργαζόμενων στον καθένα ξεχωριστά, με 
αποτέλεσμα το γκρέμισμα βασικών δικαιωμάτων. 
Τα κροκοδείλια δάκρυα που ρίχνουν, όταν μιλάνε 
για «άδεια ασφαλιστικά ταμεία» και υποχρηματο-
δότηση, ως δικαιολογία για τις κουτσουρεμένες 
συντάξεις, δεν πρέπει να μας συγκινούν αλλά να 
μας δείχνουν ποιος είναι εκείνος που κινεί τα νή-
ματα.

Η νεολαία αντιμέτωπη με «μαύρο» 
εργασιακό τοπίο

Από το προηγούμενο διάστημα οι συνθήκες 
εργασίας, οι συμβάσεις, οι μισθοί, τα ωράρια, 
ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κεφα-
λαίου. Με την εμφάνιση, όμως, της πανδημίας, εί-
δαμε ακόμα πιο δυσμενείς όρους ζωής για το λαό 
και τη νεολαία. Τα επιδόματα-ψίχουλα που δόθη-
καν εν μέσω καραντίνας, τα ουσιαστικά ανύπαρ-
κτα μέτρα υγειονομικής προστασίας σε χώρους 
εργασίας, ΜΜΜ και σχολές, ταυτόχρονα με την 
αξιοποίηση της πανδημίας για να περάσουν πιο 
εξαντλητικά - «ευέλικτα» τάχα - ωράρια από την 
εργοδοσία, έχουν φέρει σε αδιέξοδο τη νεολαία.

Σε ένα τέτοιο κλίμα, έρχεται και η εδραίωση 
της τηλεργασίας, των τηλεμαθημάτων και ευ-
ρύτερου του πακέτου των «τηλε» με αφορμή 
την πανδημία. Οι πρακτικές αυτές σκληραίνουν 
τις συνθήκες εργασίας, εντατικοποιούν τους νέ-
ους εργαζόμενους και φοιτητές και νομιμοποιούν 
τις εκάστοτε πρακτικές εργοδοτικής και καθηγητι-

κής αυθαιρεσίας. Είναι δύο 
ζητήματα αλληλένδετα, 
διότι απ’ τις σχολές κιόλας 
στρώνεται το έδαφος για 
τη δημιουργία εντατικο-
ποιημένων και πειθήνιων 
εργαζομένων. Στο εργασι-
ακό κομμάτι, η τηλεργασία 
ευνοεί την «ελαστικοποί-
ηση» του ωραρίου, μιας 
και η δουλειά από το σπίτι 
προσφέρεται για απλήρω-
τες υπερωρίες. Επίσης έχει 
ως αποτέλεσμα την απο-
ξένωση των εργαζόμενων 

σε κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, καθώς 
δεν μπορούν να μοιραστούν προβληματισμούς 
και εμπόδια που βιώνουν από κοινού, ώστε να τα 
απαντήσουν μαζικά. Επιπλέον, η προώθηση του 
«τηλεσυνδικαλισμού» (ηλεκτρονικές ψηφοφορί-
ες, ηλεκτρονικό μητρώο) αποτελεί στοιχείο της 
επίθεσης του συστήματος στη δυνατότητα οργά-
νωσης και αγώνα των εργαζόμενων, όπως και των 
φοιτητών.

Στον εργασιακό «Μεσαίωνα», η νεολαία 
απαντάει με αγώνες! 

Ειρήνη Γραμμένου
Μηχανικών Πληροφορικής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Φωτεινή Μπαϊμάκη
Επιστήμης Γεωπονίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Παράλληλα, η αβεβαιότητα εντείνεται μέσω 
των ατομικών συμβάσεων που αναγκάζουν οι 
εργοδότες τους εργαζόμενους να υπογράψουν. 
Πρόκειται για ατομικές «συμφωνίες» των εργα-
ζόμενων με την εργοδοσία, που μετατρέπουν τη 
μόνιμη ή αορίστου χρόνου απασχόληση, σε με-
ρική ή εκ περιτροπής και οδηγούν στην απώλεια 
κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Όλα αυτά δεν μπορούν να αφήνουν τη νεο-
λαία αμέτοχη, καθώς είναι εκείνη που θα τα βιώ-
σει στο έπακρον, σε μια περίοδο κατά την οποία 
χτυπιέται από παντού. Η έξαρση της πανδημίας, 
γίνεται ευκαιρία στα χέρια του συστήματος, που 
χτυπάει τη νεολαία σε σχολεία, σχολές και στην 
αγορά εργασίας. Η εργασιακή αβεβαιότητα έχει 
ενταθεί, η καταστολή αυξάνεται ολοένα και πε-
ρισσότερο και η πάλη των μαθητών και των φοι-
τητών για δικαιώματα και ελευθερίες υφίσταται 
εντονότερη επίθεση.

Η εκτεταμένη κρίση, έχει οδηγήσει ακόμη με-
γαλύτερο μέρος της νεολαίας στην ανεργία (πχ. 
στον τομέα της εστίασης), αλλά και στην αναζήτη-
ση δουλειάς από πιο νωρίς. Το δεύτερο συμβαίνει 
επειδή ολοένα και περισσότερες οικογένειες εξω-
θούνται σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια. Ταυτό-
χρονα, περικόπτονται η δωρεάν σίτιση, στέγαση, 
σπουδές, κατακτήσεις δηλαδή που επιτρέπουν 
στο φτωχότερο κομμάτι της νεολαίας να σπουδά-
σει.

Η αστική εκπαίδευση ευθυγραμμίζεται με 
αυτό το τοπίο, θέλοντας να προετοιμάσει τη νε-
ολαία - ήδη από τα μαθητικά και φοιτητικά χρό-
νια - να προσαρμοστεί στις αντεργατικές πολι-
τικές τους μέσω πειθάρχησης, εντατικοποίησης 
και ανταγωνιστικών κινήτρων. Βάζουν την νεο-
λαία στη λογική ενός ατέρμονου αγώνα δρόμου, 
απόκτησης πτυχίων και βεβαιώσεων, δήθεν για 
να γίνει «άξια» για μια θέση εργασίας, η οποία αν 
τελικά υπάρξει, θα είναι με άθλιους όρους για τη 
συντριπτική πλειοψηφία.

Το σύστημα για μια ακόμα φορά φορτώνει τις 
ευθύνες στις πλάτες των εργαζομένων, πουλώ-
ντας σε όλα τα επίπεδα το παραμύθι της ατομικής 
ευθύνης. Παρουσιάζει την εργασία σαν ευκαιρία 
και όχι δικαίωμα, ενώ η ανεργία αυξάνεται ρα-
γδαία με δική του ευθύνη.

Η ανεργία ως χαρακτηριστικό του
 συστήματος

Η ανεργία αποτελεί εγγενές στοιχείο του καπι-
ταλισμού. Ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επι-
διώξεις του κεφαλαίου μεγεθύνεται ή περιορίζε-
ται, ενώ αποτελεί μέσο πίεσης και εκβιασμού για 
να δέχονται οι εργαζόμενοι τις πιο άθλιες συνθή-
κες δουλειάς. Δίνει επιπλέον αέρα στην εργοδο-
σία να παρουσιάζει ως μονόδρομο τα εξοντωτικά 
ωράρια και την απλήρωτη δουλειά που «προσφέ-
ρει», μιας και, αν ο εργαζόμενος διαμαρτυρηθεί, 
περιμένουν άλλοι τόσοι για τη θέση του.

Οι αδυναμίες διαχείρισης της κρίσης από το 
σύστημα, είναι ολοφάνερες. Ωστόσο, η πανδημία 
δεν είναι η πραγματική αιτία της, παρά μόνο μια 
από τις πολλές αφορμές που αναδεικνύουν τα 
εγγενή προβλήματα και αδιέξοδα του καπιταλι-
στικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Η διόγκωση 

της ανεργίας σε περιόδους κρίσης δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Κάθε φορά που το σύστημα «δυσκο-
λεύεται» και θέλει να προστατέψει τις αγορές και 
τα συμφέροντά του, επιδιώκει να ξεπεράσει την 
κρίση του πατώντας στις πλάτες των εργαζόμε-
νων με απολύσεις και γκρέμισμα δικαιωμάτων. 
Έτσι ακριβώς συμβαίνει και τώρα με την πανδη-
μία. Ανάλογη είναι και η διαχείριση της υγειονομι-
κής κρίσης από την κυβέρνηση (και άλλες κυβερ-
νήσεις) αυτή τη στιγμή, που κυριολεκτικά βάζει σε 
τελευταία μοίρα τη ζωή και την υγεία των λαών.

Η κατεύθυνση διάσπασης του πτυχίου σε πολ-
λά μέρη, η αναγόρευση των μεταπτυχιακών/διδα-
κτορικών σε αναγκαίες προϋποθέσεις για εύρεση 
εργασίας, αλλά και η δημιουργία πτυχίων πολλών 
ταχυτήτων, συνδέονται με την προετοιμασία των 
νέων ανθρώπων για το νέο τοπίο ανεργίας και 
επισφαλούς εργασίας. Το ενιαίο πτυχίο ως μόνη 
προϋπόθεση για δουλειά χτυπιέται συνεχώς, με 
κύριους πληγέντες, όσους ανήκουν στα κατώτερα 
λαϊκά στρώματα.

Η μαζική πάλη για εργασιακά δικαιώματα συν-
δέεται άρρηκτα με τον αγώνα για πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και την υπεράσπιση του ενιαίου πτυ-
χίου ως μόνη προϋπόθεση για δουλειά. Η συνει-
δητοποίηση των αδιέξοδων του συστήματος δεί-
χνει πως μόνος δρόμος είναι η πάλη για σπουδές, 
δουλειά, ελευθερίες και τελικά την ανατροπή του.

Έχει αλήθεια δουλειά ο «άξιος»;

Ποιός είναι στ’αλήθεια αυτός ο «άξιος» εργα-
ζόμενος, που μας παρουσιάζεται σαν πρότυπο 
από το σύστημα σε όσους αναζητούν εργασία ή 
και σε όσους ακόμα σπουδάζουν; Αρχικά, το αφή-
γημα αυτό οικοδομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να κάνει ξεκάθαρο ότι μιλάμε για έναν πειθήνιο, 
υπάκουο και εντατικοποιημένο εργαζόμενο, που 
διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της αριστείας, η 
οποία επιδιώκεται να μας παρουσιαστεί ως η νέα 
«κανονικότητα».

Κατά συνέπεια, μιλάμε για εκείνον που δε θα 
διεκδικήσει, δε θα πολιτικοποιηθεί και θα ανταγω-
νιστεί πολύ εύκολα τον διπλανό του, προκειμένου 
να ανελιχθεί. Αυτή είναι η διασπαστική λογική 
που πάει να προωθηθεί από το σύστημα, που δε 
θέλει τους εργαζόμενους να οργανώνονται στα 
συλλογικά τους όργανα.

Επιπλέον, αν μιλήσουμε ειλικρινά για όσους 
είναι σκληρά εργαζόμενοι, το συγκεκριμένο πα-
ραμύθι μπάζει από παντού. Είναι αμέτρητα τα 
παραδείγματα εργαζόμενων που αμείβονται με 
ψίχουλα σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή 
εκείνων που δεν πληρώνονται τις υπερωρίες τους. 
Μένουν άνεργοι πολλοί νέοι που έχουν προσπα-
θήσει τόσα χρόνια για ένα πτυχίο.

Η ταξικότητα που διέπει το ζήτημα είναι εμφα-
νής και γίνεται αντιληπτή, όσο και αν πλασάρει η 
κυρίαρχη αστική τάξη τον μύθο της κοινωνικής 
ανέλιξης. Η πραγματικότητα δείχνει ότι, από τη 
μία οι (περισσότερο ή λιγότερο πιεσμένοι) εργα-
ζόμενοι κυριολεκτικά πεινάνε, ενώ από την άλλη 
όσοι είναι ψηλά στη ταξική διαστρωμάτωση, θεω-
ρούνται άριστοι, αποκλειστικά και μόνο λόγω του 
ταξικού προνομίου να έχουν πρόσβαση σε σπου-
δές εν αντιθέσει με τα παιδιά κατώτερων λαϊκών 
στρωμάτων.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το συγκεκριμένο 
αφήγημα δεν αποτελεί παρά μια ακόμα μέθοδο 
αποπροσανατολισμού των λαϊκών μαζών, εντα-
τικοποίησης των εργαζόμενων και αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους.

Σε όλα αυτά τα μέτωπα που ανοίγονται κα-
ταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, όπως ο εχθρός 
είναι ένας και κοινός, έτσι κι απάντηση είναι μία 
και συλλογική. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να 
απαρνηθούν τα διηγήματα που τους πλασάρει 
το σύστημα, που τους καθιστούν υπαίτιους για 
τα δεινά που βιώνουν. Το πιο δίκαιο που οφείλει 
ένας εργαζόμενος να διεκδικήσει είναι αξιοπρε-
πείς συνθήκες δουλειάς και ζωής κι αυτό έρχεται 
μέσα από την ταξική πάλη των εργαζόμενων που 
χτυπιούνται από το ίδιο χέρι. Τα σωματεία πρέπει 
να γεμίσουν με φωνές που ενώνονται και παλεύ-
ουν για τα δικαιώματα που τους κλέβει αυτό το 
σάπιο σύστημα και τα αστικά του παπαγαλάκια. Η 
νεολαία, απ’ την άλλη, οφείλει και μπορεί να απαρ-
νηθεί το μέλλον που της ετοιμάζουν, χαράζοντας 
πορεία ενάντια στην ανεργία, την εργοδοτική 
αυθαιρεσία, τα ελαστικά ωράρια, την μαύρη ερ-
γασία, τις ατομικές συμβάσεις, τους μισθούς - ψί-
χουλα, τον ατομικό δρόμο. Η επίθεσή τους δεν θα 
σταματήσει, αν δεν τη σταματήσουμε. Στην δική 
τους επιμονή, εμείς θα απαντάμε με αγώνες!
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πόλεμος, στο καπιταλιστικό – ιμπεριαλιστικό σύστημα, είναι συνέχιση 
της εκμεταλλευτικής πολιτικής σε βάρος του λαού και της εργατικής τάξης 
με τον πιο ωμό και βάρβαρο τρόπο. Είναι γεγονός, ότι με ευθύνη ιμπεριαλι-
στών και εξαρτημένων αστικών τάξεων, ανοίγει μία νέα σειρά πολεμικών με-
τώπων και παράλληλα διατηρούνται προϋπάρχουσες πολεμικές εστίες, που 
σπέρνουν θάνατο στους λαούς ανά τον κόσμο. Ως λογικό επακόλουθο, όσο 
οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα του πολέμου 
θα παραμένει στην επικαιρότητα και θα γεννά συγκεκριμένα καθήκοντα στο 
κίνημα και στις οργανώσεις της αριστεράς. 

Το διεθνές φόντο των ανταγωνισμών

Η περιοχή της Μ. Ανατολής, όχι μόνο ή κυρίως λόγω των πλούσιων κοιτα-
σμάτων πετρελαίου, αλλά διότι κατέχει μια σημαντική γεωστρατηγική θέση, 
έχει αποτελέσει πεδίο άγριου ανταγωνισμού ανάμεσα σε ιμπεριαλιστές αλλά 
και πεδίο διεκδίκησης επιρροής από τις ντόπιες άρχουσες τάξεις. Τα βαλτώ-
ματα που συνάντησαν οι επεμβάσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, αλλά 
και οι αραβικές εξεγέρσεις, αναστάτωσαν το status quo της περιοχής μετα-
τρέποντας την σ’ ένα φλεγόμενο πεδίο ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Ιδιαίτε-
ρα οι επιτυχίες της Ρωσίας στη Συρία, καθώς και η σφήνα που έβαλαν στις 
σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, επέτειναν την ανάγκη των ΗΠΑ να ανακινήσουν την 
περιοχή για την κυριαρχία τους, γεγονός που προοιωνίζει την κλιμάκωση της 
ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης και της δυστυχίας που ζουν οι λαοί της. 

Ένα από τα παλιά πολεμικά μέτωπα, που ξανάνοιξε πρόσφατα εντονό-
τερα, είναι αυτό στη Λιβύη. Η Λιβύη μοιράζεται μεταξύ δύο αρχών, της κυ-
βέρνησης εθνικής συμφωνίας υπό τον Σάρατζ (που είναι διεθνώς αναγνω-
ρισμένη από τον ΟΗΕ) και της βουλής 
των αντιπροσώπων υπό τον στρατηγό 
Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη (ανα-
γνωρισμένη από τη Ρωσία, την Αίγυπτο 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Οι 
εξελίξεις στη Λιβύη δε θα μπορούσαν 
σε καμία περίπτωση να αφήσουν τους 
ιμπεριαλιστές και τις υπόλοιπες γειτο-
νικές εξαρτημένες αστικές τάξεις με 
σταυρωμένα τα χέρια. Όπως το παρου-
σιάζουν, η ενδο-λιβυκή αντιπαράθεση 
επιχειρείται από τη μεριά των ιμπερια-
λιστών να κλείσει με πολιτικό διάλογο 
και εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
τέτοιες συμφωνίες ποτέ δε σηματο-
δότησαν τίποτα καλό για τους λαούς, 
αφού οι εμπλεκόμενοι ιμπεριαλιστές 
επιθυμούν να διαμορφώσουν ένα απο-
τέλεσμα με γνώμονα ο καθένας τα δικά 
του συμφέροντα και επικυριαρχία. Ενώ 
επιπλέον είναι πολύ πιθανό, στη βάση 
του ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστών, να δώσουν την θέση τους σε ένα νέο 
κύκλο πολέμου και αίματος.

Μία από τις πολεμικές εστίες που αναζωπυρώθηκαν πρόσφατα, είναι 
αυτή στην περιοχή του Καυκάσου, ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊ-
τζάν. Οι δύο αντιδραστικές άρχουσες τάξεις συγκρούονται, με πραγματικούς 
όμως πρωταγωνιστές τους ιμπεριαλιστές - ιδιαίτερα ΗΠΑ και Ρωσίας - των 
οποίων ο ανταγωνισμός δημιουργεί το έδαφος «ξεπαγώματος» αυτής της 
σύγκρουσης. Είναι προς αξιολόγηση εάν η αναζωπύρωση πριμοδοτήθηκε 
με την ανοχή/στήριξη των ΗΠΑ ή για να αποδείξει η ηγεσία της Τουρκίας 
την -αντιρωσική- αξία της στις ΗΠΑ, αφού μια τέτοια σύγκρουση προοπτικά 
δυσκολεύει τη Ρωσία δημιουργώντας αναταραχή στο μαλακό υπογάστριό 
της. Η Μόσχα, ενώ έχει ισχυρές σχέσεις με την Αρμενία, προσπαθεί ταυτό-
χρονα να επανακτήσει την επιρροή της στο Αζερμπαϊτζάν και να ενισχυθεί 

ο επιδιαιτητικός της ρόλος στην περιοχή αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι λαοί 
είναι εκείνοι που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με αίμα τους οξυνόμενους 
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός

Σε αυτό το πλαίσιο του διεθνούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, που 
ιδιαίτερα εκδηλώνεται με τις βλέψεις των ΗΠΑ για έλεγχο της Ν.Α. Μεσο-
γείου, εντάσσεται και ο άδικος και αντιδραστικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, με το δικό του ιστορικό βάθος. Από 
τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830 έως και σήμερα, οι ελληνο-
τουρκικές σχέσεις έχουν περάσει από πολλές διακυμάνσεις. Ιδιαίτερα από 
τη δεκαετία του 1970 και μετά, αρχίζει μια παρατεταμένη φάση έντασης στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, που διαρκεί μέχρι και σήμερα. Οι δύο χώρες έκτο-
τε, και ειδικά μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και την κρίση των Ιμίων 
το 1996, έχουν βρεθεί αρκετές φορές στα πρόθυρα μέχρι και της ένοπλης 
σύγκρουσης, πάντα υπό την ανοχή ή και τη στήριξη του ιμπεριαλιστικού πα-
ράγοντα. Ας επικεντρωθούμε, όμως, στις πρόσφατες εξελίξεις από το καλο-
καίρι και μετά.

Αιχμή στην όξυνση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης αποτέλεσε η 
έκδοση της τουρκικής NAVTEX για σεισμικές έρευνες νότια της Ρόδου και 
του Καστελόριζου τον Ιούλη του 2020, που έδωσε περιεχόμενο στην ανα-
κήρυξη τουρκολιβυκής ΑΟΖ νωρίτερα μέσα στο χρόνο. Με αφορμή αυτό, 
η ελληνική αστική τάξη πρόβαλε ξανά τη γνωστή πλέον επιχειρηματολογία 
της, για την τουρκική επιθετικότητα σε βάρος μιας αμυνόμενης Ελλάδας 
στο Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέτοντας ζήτημα παραβίασης 

των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. 
Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι 
και οι δύο χώρες κινούνται επιθετι-
κά και τυχοδιωκτικά. Πιο συγκεκρι-
μένα, από τη μία πλευρά η ελληνι-
κή αστική τάξη ισχυρίζεται ότι έχει 
δικαίωμα επέκτασης της χωρικής 
της θάλασσας στα 12 ναυτικά μί-
λια, μία κίνηση που αντιμετωπίζεται 
από την Τουρκία ως αιτία πολέμου 
(casus belli). Από την άλλη, η τούρ-
κικη αστική τάξη ισχυρίζεται ότι μία 
τέτοια κίνηση θα τη στρίμωχνε στα 
παράλια της Μικράς Ασίας και θα 
μετέτρεπε το Αιγαίο σε μία ελληνική 
λίμνη και προβάλλει τη δική της επι-
δίωξη της «γαλάζιας πατρίδας».

Το παράδοξο της υπόθεσης 
είναι ότι και οι δύο αστικές τάξεις 
επικαλούνται για τη δράση τους το 
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θά-

λασσας. Αυτό οφείλεται κατά βάση στις ασάφειες και τα «παραθυράκια» των 
άρθρων του. Προτού, όμως, περιγραφεί η προσέγγιση της κάθε πλευράς το 
ζήτημα, αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά σε όρους και άρθρα που απα-
σχόλησαν, από τη σύμβαση του Montego Bay το 1982.

ΑΡΘΡΟ 3: «Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χω-
ρικής του θάλασσας. Το εύρος αυτό δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, 
μετρούμενα από γραμμές βάσεως, καθοριζόμενες σύμφωνα με την παρού-
σα σύμβαση.»

ΑΡΘΡΟ 15: «Στην περίπτωση που οι ακτές δύο κρατών κείνται έναντι 
αλλήλων ή συνορεύουν, κανένα από τα δύο κράτη δε δικαιούται, ελλείψει 
αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει τη χωρική του θάλασσα πέ-
ραν της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόστα-
ση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται 

Να μη γίνουν κρέας οι λαοί
στην πολεμική τους μηχανή!

Δημήτρης Βασιλάκης,
Τζένη Πανάγου
Ιατρική Αθήνας

το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο κράτη. Η παραπάνω 
διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων 
ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές 
θάλασσες των δύο κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.»

ΑΡΘΡΟ 56: «…Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώ-
ματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και δια-
χείριση των φυσικών πόρων (…) Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του και 
την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, 
στην ΑΟΖ του, το παράκτιο κράτος λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των άλλων κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδουν με τις 
διατάξεις της παρούσας σύμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 57: «…Η ΑΟΖ δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων 
από τις γραμμές βάσης…»

ΑΡΘΡΟ 76: «…Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους αποτελεί-
ται από τον θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος του που εκτείνεται πέραν της 
χωρικής του θάλασσας, καθ’ όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του 
χερσαίου εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαισίου ή σε μία 
απόσταση 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσεις από τις οποίες μετράται το πλά-
τος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν 
εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση.»

ΑΡΘΡΟ 121: «…Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν αν-
θρώπινη διαβίωση δε θα έχουν ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα…»

Με βάση τα παραπάνω άρθρα φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η ελληνική αστική 

τάξη επικαλείται το άρθρο 3 και εν μέρει το άρθρο 15 για να δικαιολογήσει 
την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ν.μ. Το υπόλοιπο μέρος του 
άρθρου 15 χρησιμοποιείται από την τουρκική αστική τάξη για να δικαιολο-
γήσει την αντίθεσή της στις επιδιώξεις του ελληνικού κράτους. Ζήτημα τίθε-
ται και με τα νησιά, όπου Ελλάδα και Τουρκία επιλεκτικά είτε αναγνωρίζουν 
πλήρως ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα σε νησιά, είτε δεν αναγνωρίζουν παρά μόνο 
τα χωρικά ύδατα. Άμεση εφαρμογή των μαξιμαλιστικών αυτών προσεγγίσε-
ων και της όξυνσης του ανταγωνισμού, αποτελούν τόσο το τουρκολυβικό 
σύμφωνο από τη μία, όσο και οι συμφωνίες Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Αι-
γύπτου ως απάντηση από την άλλη. 

Εκτός από τις ανακρίβειες που επίτηδες αφήνονται στο Δίκαιο της θά-
λασσας, βασική αρχή που απορρέει από τα άρθρα του είναι αυτή της ευθυ-
δικίας. Και η εύρεση της «δίκαιης λύσης» σίγουρα δεν είναι στο χέρι των δύο 
εξαρτημένων αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά των ιμπεριαλιστι-
κών δυνάμεων που προσπαθούν να κάνουν κουμάντο στην περιοχή και να 
πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα στα πλαίσια και των μεταξύ τους 
αντιπαραθέσεων. Η έννοια άλλωστε των ΑΟΖ δημιουργήθηκε μόλις το 1982 

και έγινε ακριβώς για να μοιραστούν οι ανεκμετάλλευτες υποθαλάσσιες πε-
ριοχές μεταξύ - πρώτα και κύρια - των ιμπεριαλιστών. Καμία σχέση δεν έχει η 
διεκδίκηση των ΑΟΖ με τα συμφέροντα των λαών.

 Η στάση της κυρίαρχης ρεφορμιστικής αριστεράς στο ζήτημα

Η ερμηνεία των εξελίξεων αναδεικνύει και ανάλογα καθήκοντα στην 
κάθε δύναμη. Αξίζει μια αναφορά στη στάση της κυρίαρχης αριστεράς πάνω 
στα ζητήματα της αντιπολεμικής πάλης και της ελληνοτουρκικής αντιπα-
ράθεσης. Η επικρατούσα προσέγγιση - της ΚΝΕ και ενός μέρους των ΕΑΑΚ 
- αποδέχεται το κυβερνητικό αφήγημα όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό 
ανταγωνισμό, προβάλλοντας κατά βάση την τουρκική επιθετικότητα και πα-
ραβλέποντας τους τυχοδιωκτισμούς και τις προκλητικές ενέργειες της ελλη-
νικής πλευράς. Αναγνωρίζουν τις κινήσεις της τουρκικής αστικής τάξης ως 
απειλητικές σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους 
και καλούν τον ελληνικό λαό να τα υπερασπιστεί. Τι συμφέρον άραγε έχει 
ο ελληνικός λαός να έρθει αντιμέτωπος με τον τουρκικό για μια θαλάσσια 
έκταση 180 μίλια από το Καστελόριζο, στην οποία εισέβαλε το Όρουτς Ρέις; 
Αυτό που έχουν να χρεώσουν όλοι αυτοί στην ελληνική αστική τάξη είναι ο 
ενδοτισμός και η υποχωρητικότητά της απέναντι στην αντίστοιχη τουρκική. 
Τα κομμάτια αυτά της αριστεράς παραγνωρίζουν τον ρόλο των ιμπεριαλι-
στών και το πώς αυτοί και όχι οι εξαρτημένες αστικές τάξεις έχουν τον τε-
λευταίο λόγο στην αντιπαράθεση. Aθωώνουν μία φιλοπόλεμη κατεύθυνση 
που στοιχίζει τους λαούς πίσω από τις αστικές τάξεις και τους ιμπεριαλιστές.

Μία εξίσου παραπλανητική τοποθέτηση που προβάλλουν κάποιες συ-
νιστώσες των ΕΑΑΚ, είναι πως οι πολεμικοί κίνδυνοι δεν είναι υπαρκτοί σε 
αυτή τη φάση. Οι συγκεκριμένοι δεν αναγνωρίζουν την πολεμική απειλή 
ούτε σε θεωρητικό ούτε σε πρακτικό επίπεδο, γεγονός που δικαιολογεί και 
την αποχή τους από τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Μια τέτοια τοποθέτηση 
είναι, ειδικά σε αυτή τη φάση,  επικίνδυνη και υπονομευτική για το κίνημα, 
αφού στην ουσία προσπερνάει την ανάγκη να αποκτήσει αντιπολεμικά χα-
ρακτηριστικά. Από την άλλη, υπάρχουν δυνάμεις όπως το ΝΑΡ, που στην 
ανάλυσή τους δεν αναγνωρίζουν ως καθοριστικό παράγοντα εξελίξεων την 
επιδίωξη της γεωστρατηγικής κυριαρχίας από τους ιμπεριαλιστές, αλλά τα 
οικονομικά συμφέροντα, με ένα γενικόλογο και ξεκομμένο τρόπο.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, που πλησιάζει η επέτειος για τα 200 χρό-
νια από την ελληνική επανάσταση, το σύστημα και σύσσωμος ο αστικός 
κόσμος προσπαθεί να συσπειρώσει τον λαό και τη νεολαία γύρω από τη 
λεγόμενη γραμμή της «εθνικής ομοψυχίας». Καλλιεργεί τον σοβινισμό και 
χύνει εθνικιστικό δηλητήριο, προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι 
εχθρός και υπεύθυνος για τα δεινά του είναι ο τούρκικος λαός και όχι οι δύο 
αντιδραστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστές που τις κατευθύνουν. Στη φάση 
αυτή, η πλειοψηφία των δυνάμεων της αριστεράς με τις απόψεις που προ-
βάλλει λειτουργεί ως δεκανίκι του συστήματος και σπρώχνει τους λαούς 
στα φιλοπόλεμα σχέδιά τους, αντί να θέτει την ανάγκη αντιπολεμικού 
κινήματος.

Το χρέος μας

Είναι βασικό να γίνει αντιληπτό ότι η ανάγκη για συγκρότηση αντιπο-
λεμικού κινήματος με αντιιμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά είναι, ιδιαίτερα 
στην παρούσα φάση , πέρα για πέρα επιτακτική. Οι λαοί της Αρμενίας και 
του Αζερμπαϊτζάν, της Ελλάδας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων δεν έχουν 
τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους και δεν χρειάζονται κανέναν εξωτερικό 
«διαιτητή» στις υποθέσεις τους. Καθήκον κάθε αριστερής δύναμης δεν είναι 
να ενισχύει το εθνικό αφήγημα, υπό το μανδύα του «πατριωτισμού», αλλά 
να παλέψει για να εμποδίσει τις αστικές τάξεις να ποτίσουν τους λαούς με 
το εθνικιστικό δηλητήριο. Οφείλει να ξεσκεπάζει τους ιμπεριαλιστές και τις 
εξαρτημένες αστικές τάξεις, αναδεικνύοντας ότι για να προφυλάξουν τα 
συμφέροντα και τις αλυτρωτικές βλέψεις τους, δεν διστάζουν να θυσιάσουν 
τους λαούς. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η αποτροπή ενός άδικου πο-
λέμου μέσω της ανασυγκρότησης του ίδιου του εργατικού κινήματος και 
διαφόρων μετώπων πάλης, με βασικό πρόταγμα τον αντιπολεμικό αγώνα. 
Ενός κινήματος βασισμένου στην αλληλεγγύη και την κοινή πάλη των λαών 
ενάντια στους δυνάστες τους. Φτιαγμένο από τους καταπιεσμένους αυτού 
του κόσμου, ενάντια στους καταπιεστές τους.
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Μαύρων, ταξίδεψε στην Αφρική και συναντήθηκε με ηγέτες αντιαποικιακών 
κινημάτων κάνοντας λόγο για κοινό αγώνα με αυτά. Τον Φλεβάρη του 1965, 
λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του, δήλωσε: «Είναι λάθος να βλέπουμε την 
εξέγερση των νέγρων απλώς ως φυλετική διαμάχη μαύρου εναντίον λευκού 
ή ως αποκλειστικά αμερικάνικο ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι 
η παγκόσμια εξέγερση των καταπιεσμένων ενάντια στους καταπιεστές, των 
εκμεταλλευόμενων ενάντια στους εκμεταλλευτές.»

Το κόμμα των Μαύρων Πανθήρων που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1966 
από τον Χιούι Π. Νιούτον και τον Μπόμπι Σιλ, αρχικά δραστηριοποιούνταν 
στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Η οργάνωση 
πραγματοποιούσε καθημερινά ένοπλες περιπολίες για να προστατέψει τους 
πολίτες από την αστυνομική βία, καθιέρωσε κοινοτικά «Προγράμματα Επιβί-
ωσης» με σύνθημα «η επιβίωση οδηγεί στην επανάσταση», όπως το δωρεάν 
πρωινό για παιδιά, καθώς και προγράμματα περίθαλψης και εκπαίδευσης, 
επανένταξης ναρκομανών και αλκοολικών κ.α., ενώ εξέδιδε και εφημερίδα 
με χιλιάδες συνδρομητές. Το «πρόγραμμα των 10 σημείων» των Μαύρων 
Πανθήρων απαιτούσε να τερματιστεί ο ρατσισμός, η αστυνομική βία και οι 
δολοφονίες, να απελευθερωθούν οι Αφροαμερικανοί κρατούμενοι, να πραγ-
ματοποιηθούν δίκαιες δίκες με Αφροαμερικανούς ενόρκους και να εξαιρε-
θούν οι Αφροαμερικανοί άνδρες από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. 
Ταυτόχρονα, ζητούσε ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη, δουλειά, στέγαση και 
εκπαίδευση που να διδάσκει την αληθινή ιστορία του αφροαμερικάνικου 
πληθυσμού και να αναδεικνύει το ρόλο τους στην αμερικάνικη κοινωνία. 

Το ρεύμα του Black Power όλο και μεγάλωνε καθώς οι Μαύροι Πάνθηρες 
προσπαθούσαν να δυναμώσουν το αίσθημα κοινότητας και αλληλεγγύης, 
αλλά και τη μαύρη υπερηφάνεια, με το σύνθημα «black is beautiful» και πα-
ροτρύνοντας τους Αφροαμερικανούς άνδρες και γυναίκες να αφήνουν τα 
μαλλιά τους φυσικά. Επιπρόσθετα, επηρεαζόμενοι από το πολιτικό κλίμα της 
εποχής, ο λόγος τους σταδιακά έγινε όλο και πιο πολιτικός, με καθαρά ταξική 
οπτική, και μαοϊκές επιδράσεις από την Πολιτιστική Επανάσταση. Συμμετεί-
χαν ενεργά στο κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και συνεχώς επεδί-
ωκαν τη συμπόρευσή τους με άλλες κοινότητες, όπως αυτές των ιθαγενών, 
των λατίνων και των ασιατών.

Με τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στις 4 Απριλίου του 1968, η 
οποία πιστεύεται πως είχε υποκινηθεί από τις αμερικάνικες αρχές, ξέσπασε 
ξεσηκωμός ο οποίος διήρκησε 2 μήνες και θεωρείται η μεγαλύτερη ανατα-
ραχή στην αμερικανική ιστορία μετά τον Εμφύλιο πόλεμο. Οι μαζικές κινητο-
ποιήσεις και εξεγέρσεις χτυπήθηκαν άγρια από την αστυνομία και το στρα-
τό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν πολυήμερες οδομαχίες 
με πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Η δολοφονία του ΜΛΚ και οι εξεγέρσεις 
που ακολούθησαν, οδήγησαν στην μαζικοποίηση των Μαύρων Πανθήρων η 
οποία, από οργάνωση που αριθμούσε 75 άτομα στην Καλιφόρνια στα τέλη 
του 1967, το καλοκαίρι του 1968 είχε τουλάχιστον 5.000 μέλη και τοπικές 
οργανώσεις σε πολλές πολιτείες.

Δικαίως, ο διοικητής του FBI, Χούβερ, είχε αναδείξει τους Μαύρους 
Πάνθηρες ως «την κυριότερη απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας» 
βλέποντας την όλο αυξανόμενη επιρροή τους. Το σχέδιο αντικατασκοπείας 
COINTELPRO που εφαρμόστηκε από το FBI για την αποδυνάμωση και κατα-
στροφή της οργάνωσης περιλάμβανε παρακολουθήσεις μελών, διείσδυση 
σε πυρήνες της οργάνωσης, προβοκατόρικες ενέργειες  και προσπάθειες δι-

άσπασης και συκοφάντησης μελών της. Πολλές ήταν οι δολοφονίες μελών 
της οργάνωσης από την αστυνομία και οι φυλακίσεις με στημένα κατηγο-
ρητήρια, όπως στις περιπτώσεις του Χιούι Π. Νιούτον που απελευθερώθηκε 
μετά από την τεράστια καμπάνια της οργάνωσης “Free Huey”, της Άντζελα 
Ντέιβις και του Μουμία Αμπού Τζαμάλ που παραμένει φυλακισμένος μέ-
χρι σήμερα. Παρά τις προσπάθειες της οργάνωσης να αμυνθεί σε αυτή την 
ύπουλη επίθεση, οι Μαύροι Πάνθηρες οδηγήθηκαν σταδιακά στην αδράνεια 
και τη διάσπασή τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Το κίνημα του ’60-’70 για τα πολιτικά δικαιώματα και το ρεύμα του Black 
Power έδωσαν στις κοινότητες των Αφροαμερικανών εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις τους και τους εφοδίασαν με πολιτικά εργαλεία για τους μετέπει-
τα αγώνες τους. Η προσφορά των Μαύρων Πανθήρων στους αγώνες που 
ακολούθησαν είναι ανεκτίμητη, καθώς τους εμπότισαν με τις ιδέες τους και 
τη δυναμική τους. Χαρακτηριστικό αυτού είναι πως, μέχρι και σήμερα, στις 
διαδηλώσεις του Black Lives Matter θα δει κανείς τις σημαίες με τον πάνθηρα 
να ανεμίζουν.

Οι δολοφονίες Αφροαμερικανών από αστυνομικούς, οι βασανισμοί τους, 
ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα πιο έντονα μαζικά 
ξεσπάσματα των τελευταίων χρόνων ήταν στο Λος Άντζελες το 1992, όταν 
αθωώθηκαν οι αστυνομικοί που ευθύνονται για την άγρια δολοφονία του 
Ρόντνει Κινγκ επειδή απλά έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και στο Φέρ-
γκιουσον το 2014, με αφορμή την αθώωση του αστυνομικού δολοφόνου 
του Μάικλ Μπράουν. Κοινό στοιχείο αυτών, αλλά και πολλών άλλων εξεγέρ-
σεων, είναι πέρα από την αστυνομική βία, η αντίδραση στην χρόνια κατα-
πίεση που βιώνει ο αφροαμερικάνικος πληθυσμός της χώρας, η φτώχεια, η 
ανεργία, η γκετοποίηση και η περιθωριοποίησή τους. 

Το κίνημα Black Lives Matter στις ΗΠΑ που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία 
του George Floyd στις 25 Μαΐου, παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης και 
συκοφάντησής του, έχει καταφέρει να εξαπλωθεί στις περισσότερες μεγάλες 
πόλεις της Αμερικής. Απέκτησε διευρυμένα ταξικά και πολιτικά χαρακτηρι-
στικά και εξέφρασε το μεγαλύτερο μέρος του αμερικάνικου πληθυσμού, που 
βιώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της διαχείρισής της, την απαξίωση 
της ανθρώπινης ζωής, τη φτώχεια και την ανεργία. 

Είναι φανερό ότι όσο η εξαθλίωση μεγαλώνει και η ψαλίδα ανοίγει, ο 
αμερικάνικος λαός θα εξεγείρεται και θα συνδέεται με τα κινήματα των μει-
ονοτήτων της χώρας. Όσο ο λαός θα αναγνωρίζει την ταξικότητα που διέπει 
κάθε ζήτημα και τον ρατσισμό ως εγγενές στοιχείο αυτού του συστήματος, 
έτσι ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να εκμεταλλεύεται τις μειονότητες οικονο-
μικά, αλλά ταυτόχρονα να τις χρησιμοποιεί όποτε το έχει ανάγκη ως αποδιο-
πομπαίους τράγους, τόσο θα οργανώνεται και θα παλεύει συνολικά ενάντια 
στο καπιταλιστικό- ιμπεριαλιστικό σύστημα που τον καταπιέζει.

Εξάλλου, αν αναγνωρίσει κανείς την αντανάκλαση της φράσης του  Μάρ-
τιν Λούθερ Κίνγκ «δεν γίνεται να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους 
ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώ-
πους» στο κεντρικό σύνθημα των Αφροαμερικανών του σήμερα «If we can’t 
breathe, you can’t breathe either», δε μπορεί παρά να δει, ότι τα ανικανοποί-
ητα αιτήματα του χθες εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα.

Για να κατανοήσει κανείς το βάθος της καταπίεσης που ιστορικά έχουν 
βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν οι Αφροαμερικανοί, πρέπει να στραφεί 
στην ίδια την ιστορία των ΗΠΑ, μια ιστορία συνυφασμένη με την εκμετάλ-
λευσή τους. Στην εποχή των αποικιών, η οργάνωση της παραγωγής και της 
οικονομίας βασιζόταν σε αφρικανούς σκλάβους οι οποίοι απαγάγονταν και 
μεταφέρονταν στην  αμερικανική ήπειρο ως εμπορεύματα από τον 15ο μέ-
χρι και τον 18ο αιώνα. Χρησιμοποιούνταν κυρίως στην αγροτική παραγωγή 
του νότου αλλά και για διάφορες οικοκυρικές εργασίες.

Με την απαγόρευση της δουλείας σε όλες τις πολιτείες μετά το τέλος του 
εμφυλίου πολέμου το 1865 (στις βόρειες πολιτείες η δουλεία απαγορεύτηκε 
ανάμεσα στο 1780 και το 1804), δόθηκε αμερικανική υπηκοότητα και πολι-
τικά δικαιώματα στους πρώην σκλάβους και τις οικογένειές τους. Παρ’ όλα 
αυτά η καταπίεσή τους συνεχίστηκε θεσμικά με μια σειρά νόμων, όπως οι 
“νόμοι του Jim Crow”, οι οποίοι διέφεραν από πολιτεία σε πολιτεία. Μετα-
ξύ άλλων περιλαμβάνονταν διατάξεις σχετικά με τους όρους εργασίας των 
Αφροαμερικανών (πχ νόμος που όριζε ότι ένας Αφροαμερικανός ήταν υπο-
χρεωμένος να ανανεώνει ετησίως τη σύμβαση εργασίας του), το δικαίωμα 
τους στην ψήφο και στην ισονομία έναντι στη δικαιοσύνη, μέχρι και νόμους 
διαχωρισμού τους από τους λευκούς. Μέχρι το 1965, ήταν σε ισχύ σε πολλές 
πολιτείες, κυρίως νότιες, ο διαχωρισμός Μαύρων και λευκών σε γειτονιές, 
σχολεία, μέσα μεταφοράς, νοσοκομεία, φυλακές, ενώ απαγορευόταν και ο 
διαφυλετικός γάμος. Σε βάρος τους, “νόμιμα” και παράνομα, διαπράχθηκαν 
πολλά εγκλήματα: μαζικές σφαγές, λιντσαρίσματα, υπέστησαν πειράματα 
και εφαρμόστηκαν συστήματα ευγονικής. Συνολικά, από τη μία οι Αφροα-
μερικανοί στο νότο αντιμετώπιζαν πολιτικές διαχωρισμού, βία και ρατσιστι-
κό μίσος από φασιστικές ομάδες σαν την ΚΚΚ και τους διάφορους τοπικούς 
συντονισμούς λευκών κατοίκων, ενώ από την άλλη στον βορά ζούσαν σε 
άθλιες συνθήκες στέγασης και μεγάλης φτώχειας.

Η ιστορία του αγώνα των Αφροαμερικανών για ισότητα είναι πλούσια σε 
κινήματα, από τις τοπικές εξεγέρσεις των σκλάβων του νότου που καταπνί-
χτηκαν στο αίμα, μέχρι και τις εξεγέρσεις του σήμερα. Σημαντικό παράδειγ-
μα της ισχυρής θέλησής τους να αντισταθούν στην ρατσιστική καταπίεση 
ήταν το ιστορικό μποικοτάζ των λεωφορείων το 1955 στο Μοντγκόμερι που 
κράτησε 385 μέρες και άρχισε όταν η Ρόζα Πάρκς αρνήθηκε να δώσει τη 
θέση της στο λεωφορείο σε λευκό επιβάτη, όπως υποχρεούταν νομικά να 
πράξει.

Κεντρικό ρόλο στον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών 
έπαιζε, από την ίδρυσή του το 1919 μέχρι και τη δεκαετία του ’50, το κομμου-
νιστικό κόμμα των ΗΠΑ (ΚΚΗΠΑ). Συμμετέχοντας στους αγώνες των μαύρων, 
κατάφερε να εντάξει πολλούς από αυτούς στις γραμμές του κόμματος και 
άσκησε μεγάλη επιρροή στους Αφροαμερικανούς εργάτες σε βορά και νότο. 
Ταυτόχρονα, συνδέοντας πολιτικά την καταπίεση των λευκών εργατών με 

αυτή των Μαύρων, το ΚΚΗΠΑ συνέβαλε τη δεκαετία του ΄30 στη  δημιουρ-
γία διαφυλετικών σωματείων, πράγμα καθόλου αυτονόητο μέχρι τότε. Παρά 
όμως την μεγάλη συμβολή του μέχρι το ΄60 στους αγώνες των Αφροαμερι-
κανών, ο ρεφορμιστικός του προσανατολισμός, που εκφράστηκε ειδικότερα 
και στο ζήτημα της ισότητας στα πλαίσια του καπιταλισμού, αποτέλεσε τρο-
χοπέδη για την περαιτέρω συνεισφορά του στον αγώνα του μαύρου λαού.

Η πιο πυκνή και έντονη κινηματικά περίοδος για τους Αφροαμερικα-
νούς υπήρξαν οι δεκαετίες ’60-’70. Την δεκαετία του ‘60 υπήρξε άνοδος του 
κινήματος για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων (civil rights 
movement) με πληθώρα κινητοποιήσεων σε βορά και νότο, καθώς και δη-
μιουργία μαζικών οργανώσεων δράσης των Αφροαμερικανών. Η Φοιτητική 
Μη-Βίαια Συντονιστική Επιτροπή αλλά και το Συνέδριο Νότιας Χριστιανικής 
Ηγεσίας με εκφραστή τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος είχε σχέσεις με το 
Δημοκρατικό κόμμα, δρούσαν με τη λογική της μαζικής μη-βίαιης πολιτικής 
ανυπακοής, μέσω καθιστικών διαμαρτυριων, πορειών σε περιοχές λευκών 
και καταλήψεων. Παρ’ όλα αυτά, οι δράσεις τους ήρθαν αντιμέτωπες με την 
άγρια καταστολή της αστυνομίας και τις επιθέσεις από φασιστικές συμμορί-
ες. Ως ηγετική μορφή του κινήματος εκείνη την περίοδο, ο Μάρτιν Λούθερ 
Κινγκ (ΜΛΚ) υποστήριζε τις αξίες της ισότητας, αλλά και της συγχώρεσης, 
καθώς και την ανάγκη ανάδειξης της κατάστασης του νότου στους βόρειους 
ώστε να έρθει μια αλλαγή ειρηνικά. 

Μεγάλη νίκη αυτού του κινήματος αποτέλεσε η «καμπάνια στο Μπέρμιγ-
χαμ» το 1963, η οποία δέχτηκε μεγάλη καταστολή, αλλά κατάφερε να διώ-
ξει τον δήμαρχο και τον διευθυντή της αστυνομίας από την πόλη. Με την 
ώθηση που τους έδωσε αυτή η νίκη, το καλοκαίρι του 1963 έγιναν 758 δια-
δηλώσεις σε 186 πόλεις του νότου, καθώς και μια μεγαλειώδης πορεία στη 
Ουάσινγκτον για την οποία είχαν μεταφερθεί διαδηλωτές από όλες τις μεριές 
της Αμερικής, όπου και δόθηκε η διάσημη ομιλία του ΜΛΚ “I have a dream”.

Τα επόμενα χρόνια και παρά τους διάφορους νόμους, οι οποίοι κατοχύ-
ρωναν κάποια πολιτικά δικαιώματα για τους Αφροαμερικανούς, φάνηκε πως 
η κατάσταση παρέμενε στην ουσία ίδια. Διαψεύσθηκαν οι όποιες προσδοκί-
ες υπήρχαν απέναντι στους Δημοκρατικούς και άρχισε η συνολική αμφισβή-
τηση εντός του κινήματος των αρχών της μη-βίας αλλά και του καπιταλιστι-
κού- ιμπεριαλιστικού συστήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική μορφή του αγώνα των Αφροαμερικανών αποτέλεσε 
ο Μάλκολμ Χ, μετά την αποχώρησή του το 1964 από τη μαύρη εθνικιστι-
κή οργάνωση Έθνος του Ισλάμ, η οποία ήταν φιλοκαπιταλιστική και αναζη-
τούσε ίσες ευκαιρίες στο κέρδος. Ο Μάλκολμ Χ μέσα στο γενικότερο κλίμα 
οργής και ριζοσπαστικοποίησης της μαύρης νεολαίας, διαμόρφωσε έντονο 
επαναστατικό λόγο, μίλησε για τη μαύρη αυτοδιάθεση, υπερασπίστηκε το 
δικαίωμα στην αυτοάμυνα «με κάθε αναγκαίο μέσο», επιτέθηκε στο πολι-
τικό σύστημα συνολικά. Εισήγαγε τον αντιιμπεριαλισμό στα κινήματα των 
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Ριάλιτι vs Reality Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Κοινωνιολογία Παντείου

Ένας στίχος λέει «Τόση μπάλα και τόση μούγκα 
είχαμε να δούμε από τη χούντα» κι επειδή όλα αλ-
λάζουν μα ίδια μένουν, στον σύγχρονο κοινωνικό 
και εργασιακό μεσαίωνα, η νέα μπάλα ονομάζεται 
ριάλιτι και ήρθε για να μας καταπλήξει. Άλλωστε, 
διαχρονική αναγκαιότητα των εκάστοτε εξουσι-
αστών είναι η ιδεολογική χειραγώγηση των από 
κάτω για τη νομιμοποίηση της κυριαρχίας τους, 
τον αποπροσανατολισμό και πειθαναγκασμό των 
μαζών. Μα ποια είναι η σχέση των ριάλιτι με την 
πραγματικότητα;

Σχέση απλής συνωνυμίας, θα λέγαμε. Αν κα-
νείς ανοίξει την τηλεόραση, αρκούν λίγα επεισό-
δια για να γνωρίσει μια στρεβλά αποτυπωμένη 
πραγματικότητα, όπου ζούμε σε βίλες με κήπο 
και πισίνα, πληρωμένο φαγητό και ντυνόμαστε 
με πληρωμένα πλην ακριβά ρούχα. Έτσι, έχουμε 
άπλετο χρόνο να αράζουμε με τη σαμπάνια μας 
και να μαλλιοτραβιομαστε για τον κύριο 
τέλειο ή για το ποια/ος θα γίνει η πιο πετυ-
χημένη κρεμάστρα ρούχων ή – χειρότερα 
– επειδή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Τέ-
τοια προγράμματα δίνουν την αίσθηση ότι 
η ζωή είναι εύκολη, ανάλαφρη, με μια λέξη 
χαζοχαρούμενη και μπορεί κανείς να ασχο-
λείται με δευτερεύοντα ζητήματα. Προά-
γουν την ατομικότητα και τον ανταγωνισμό 
σε αισχρό σημείο, αποθεώνουν την επαγ-
γελματική ανέλιξη - σε βάρος άλλων. Το 
«happy end» δεν λείπει ποτέ για όποιον έχει 
γερό στομάχι και λίγη αξιοπρέπεια ώστε να 
πουλήσει καλύτερα τον εαυτό του.

Τι συμβαίνει, όμως, στην πραγματικό-
τητα; Το ζήτημα της επιβίωσης είναι εκείνο 
που για την πλειονότητα του κόσμου μονο-
πωλεί το ενδιαφέρον και την ενέργεια του. 
Βάσει μιας βιαστικής υπόθεσης, μάλλον δεν 
είναι εύκολο να απολαύσεις μια ηλιόλουστη 
μέρα στην πισίνα (που δεν έχεις) και να συ-
ζητήσεις με φίλους ποιος θα σας αδειάσει 
τη γωνιά στη σημερινή αποχώρηση, όταν 
κυνηγάς δουλειές με το ντουφέκι κι έχεις 
τρέχοντες λογαριασμούς. Η ατομική ανέλι-
ξη στη δουλειά, επίσης,  δεν είναι και τόσο εύκο-
λη, όταν αντιμετωπίζεις ανύπαρκτα επαγγελματι-
κά δικαιώματα, αυστηρούς εργοδότες κι εργατικά 
ατυχήματα.  

Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο τα ριάλιτι συ-
γκρούονται με την πραγματικότητα είναι ο εγκλει-
σμός. Ενώ, εν μέσω πανδημίας, ο λαός θορυβείται 
και μόνο στο άκουσμα του «lock down», για τους 
παίκτες των ριάλιτι ο εγκλεισμός είναι ευλογία κι 
όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Βέβαια, υπάρ-
χει η ειδοποιός διαφορά των «αντικειμενικών 
συνθηκών», που καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα 
μεταξύ εθελούσιου και καταναγκαστικού εγκλει-
σμού. Άλλωστε, αν ήμασταν στις Μπαχάμες, ούτε 

η Δευτέρα δεν θα ήταν ίδια.

Και η βασική θεματική των ριάλιτι; Οι διαπρο-
σωπικές σχέσεις, που αποτελούν πόλο έλξης τη-
λεθεατών, ενώ υπάρχει η τάση παίκτες με έντονες 
συμπεριφορές και αντιδράσεις να σχολιάζονται 
περισσότερο, κάνοντας υψηλότερη τηλεθέαση. 
Καλλιεργείται στον τηλεθεατή το ενδιαφέρον για 
την παρατήρηση και παραβίαση της ζωής και 
των προσωπικών σχέσεων του άλλου. Ξεχνάμε, 
βέβαια, ότι από αυτές απουσιάζει το στοιχείο 
της ελεύθερης επιλογής (οι παίκτες είναι άμεσα 
ή έμμεσα αναγκασμένοι να δημιουργήσουν σχέ-
σεις). Οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στα ριάλιτι 
κάθε άλλο παρά πραγματικές είναι. Είναι σύντο-
μες, χωρίς πραγματική βάση, δημιουργούνται με 
υστεροβουλία (διαμόρφωση «στρατοπέδων» στο 
παιχνίδι), είναι συνεχώς εναλλασσόμενες και το-
ξικές. Ενδεχομένως με την εμπάθεια που εκφρά-

ζεται μεταξύ τους, ο τηλεθεατής να επηρεάζεται, 
θεωρώντας τέτοιες συμπεριφορές φυσιολογικές. 
Σίγουρο είναι ότι τα πρότυπα αυτά καλλιεργούν 
την τάση «όλα για το θεαθήναι», ακόμα και στις 
προσωπικές σχέσεις.

Τέλος, αγγίζουν δύο ευαίσθητα κοινωνικά θέ-
ματα, αυτά του diversity και του γυναικείου ζητή-
ματος. Πολλά ριάλιτι δείχνουν να «αγκαλιάζουν» 
τη διαφορετικότητα, συμπεριλαμβάνοντας άτομα 
με τέτοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αποτυγχά-
νουν - αν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός τους - καθώς 
στα ίδια σόου παίρνουν μέρος παίκτες με ακραίες 
συμπεριφορές που αναπαράγουν πρότυπα σεξι-
σμού και βίας. Ο συνδυασμός, άλλωστε, ανθρώ-

πων με διαφορετικά κοινωνικά μπακράουντ και οι 
μεταξύ τους εντάσεις, ανεβάζουν την τηλεθέαση. 
Επομένως, ποιος νοιάζεται για τα επικίνδυνα πρό-
τυπα που δηλητηριάζουν την κοινωνία; Στη σκλη-
ρή πραγματικότητα όμως, τα άτομα που (τολμούν 
να) διαφέρουν θα έρθουν αντιμέτωπα με τη βία 
και τον αποκλεισμό είτε στις ερωτικές, είτε στις 
φιλικές σχέσεις, είτε και στην εργασία. Εκεί απο-
δεικνύεται ότι ο πλαστός κόσμος των ριάλιτι δεν 
υπάρχει. 

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το γυναικείο ζή-
τημα, καθώς ο ρόλος της γυναίκας οριοθετείται 
στενά σε αυτά τα σόου. Συχνές είναι οι αναφορές 
στο πώς πρέπει να μιλάει, να στέκεται και γενικά 
να συμπεριφέρεται μια γυναίκα, αντιδιαμετρικά 
με το ρόλο του άνδρα στα ίδια ζητήματα. Παρ’ όλα 
αυτά, τα ριάλιτι προσπαθούν να μας πείσουν ότι 
τα δύο φύλα αντιμετωπίζονται ίσα στην κοινωνία 

και ιδιαίτερα στην εργασία. Στη καθημε-
ρινή ζωή, όμως, η γυναίκα έχει ένα πολύ-
πλευρο ρόλο με ίδιες και περισσότερες 
υποχρεώσεις από αυτές ενός άνδρα στην 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αλλά με 
λιγότερα δικαιώματα, ειδικά στον εργασι-
ακό χώρο όπου υποτιμάται φανερά (για 
παράδειγμα, χαμηλότεροι μισθοί σε ίδιες 
θέσεις εργασίας).

Αυτά είναι λοιπόν τα λεγόμενα ριάλιτι, 
των οποίων οι συνέπειες στην ψυχολογία 
και τη συνείδηση του θεατή είναι κατα-
στροφικές. Συμβάλλουν στην αποξένωση 
και την αποχαύνωση, στη θλιβερή εκείνη 
κατάσταση όπου ένας άνθρωπος ζει μέσα 
από τις εικονικές ζωές των άλλων, καθη-
λωμένος στον καναπέ. Αυτό τον οδηγεί 
στην παραίτηση από οτιδήποτε παραγω-
γικό ή χρήσιμο για τη ζωή του. Με τα πρό-
τυπα των ριάλιτι, ο τηλεθεατής μαθαίνει 
να αδρανεί, να προάγει την ατομικότητά 
του για να εξασφαλίσει την εύνοια των 
ανωτέρων του, άρα την επιβίωσή του, 
όπως στα ριάλιτι οι παίκτες ξεχνούν κάθε 
είδους συλλογική προσπάθεια. Αυτός εί-

ναι ο μόνος - και πολύ επικίνδυνος - πραγματικός 
παραλληλισμός μεταξύ της προπαγάνδας των 
ριάλιτι και της καθημερινότητας, όπως θέλει να τη 
διαμορφώσει το σύστημα. 

Τα ριάλιτι σόου, τα σόου της «πραγματικότη-
τας», που καμία σχέση δεν έχουν με αυτή, ξεκίνη-
σαν το ‘90 και συνεχίζονται ως σήμερα. Μεσουρα-
νούν στο χώρο της τηλεόρασης, δηλητηριάζοντας 
τις αντιλήψεις του κόσμου και καθηλώνοντάς τον 
στον καναπέ. Εμείς λοιπόν, ας μη δηλώσομε συμ-
μετοχή σ’ αυτά, αλλά στην ανατροπή της σαπίλας 
στους δρόμους.




