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editorial

εναυσμα

Το συγκεκριμένο τεύχος του εναύσματος εκδίδεται σε μια περίοδο 
που το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 αποκάλυψε τις πάμπολλες 
αδυναμίες του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος σε όλους 
τους τομείς που αφορούν την διαβίωση και την κάλυψη των αναγκών 
των μαζών. Μπορεί οι αγορές να ανοίγουν άρον-άρον για να διασω-
θούν τα κέρδη του κεφαλαίου, αλλά η πανδημία δεν τελείωσε. Το 2020 
εγκαινιάζει ένα νέο γύρο επίθεσης, στην προσπάθεια του συστήματος 
να φορτώσει όλες τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης στον λαό και τη νεο-
λαία. Στη διάρκεια της καραντίνας, με τη μορφή του «προσωρινού» και 
του «έκτακτου», το κράτος προχώρησε την επίθεση σε μια σειρά από 
πεδία για να καταστρατηγήσει όσα δικαιώματα είχαν απομείνει μετά 
την κρίση του ΄08.

Ο τρόπος με τον οποίο τα διάφορα κράτη επέλεξαν να αντιμετωπί-
σουν τον ιό είναι αποκαλυπτικός. Αρνήθηκαν να πάρουν, ακόμη και σε 
συνθήκες πανδημίας, μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων υγείας και αντ’ 
αυτού αρκέστηκαν σε τακτικές μεσαίωνα (περιοριστικά μέτρα), ενώ την 
ίδια στιγμή οι διάφορες βιομηχανίες συνέχιζαν και συνεχίζουν κανονικά 
την λειτουργία τους. Η επιστήμη εν τέλει είναι ουδέτερη ή έχει ταξικό 
χαρακτήρα, όπως αυτό αποκαλύπτεται και στην περίπτωση του εμβο-
λίου κατά του ιού που γίνεται πεδίο ανταγωνισμού και κερδοφορίας; Η 
συνολική κρίση με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι ήρθε ουρανοκα-
τέβατη ή ο ιός όξυνε προϋπάρχουσες αντιθέσεις; Είναι δεδομένο ότι σε 
οποιοδήποτε πολιτικο-οικονομικό σύστημα θα υπήρχε η ίδια αντιμετώ-
πιση της πανδημίας; Αυτά και άλλα ερωτήματα προσπαθεί να προσεγ-
γίσει το περιεχόμενο του περιοδικού.

Πώς είναι δυνατό να μας λένε ότι η κυβέρνηση στη χώρα μας αντι-
μετώπισε σωστά την πανδημία, όταν από τη μία αρνούνταν να κάνει 
μαζικές, μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών και μαζικά δωρεάν τεστ, να 
ανοίξει ΜΕΘ ενώ από την άλλη χρηματοδοτούσε κοστοβόρες πολιτικές 
διαφημίσεις; Αποκαλύφθηκε με τη πανδημία ποιανού τα συμφέροντα 
κοιτάζει να εξυπηρετήσει εν τέλει το σύστημα, με τις ευνοϊκές διατά-
ξεις που ψηφίζει για τις επιχειρήσεις και τα επιδόματα - ψίχουλα που 
δίνει στην πλειοψηφία του κόσμου, αφήνοντας εντελώς απ’ έξω πολλές 
κοινωνικές ομάδες. Σε τι κατάσταση θα βρεθεί η χώρα τώρα που ανοί-
γουν οι αγορές και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα, με μια  εξαρτημένη 
οικονομία και με “βαριά βιομηχανία” τον τουρισμό; Πώς θα έχουν επη-
ρεαστεί οι κοινωνικές σχέσεις, όταν για παράδειγμα την περίοδο της 
καραντίνας παρατηρήθηκε αύξηση της βίας κατά των γυναικών, η οποία 
μάλιστα αποδιδόταν στην… ψυχολογική πίεση του εγκλεισμού;

Μετατρέποντας την πανδημία σε ευκαιρία η κυβέρνηση προχωρά 
την επίθεση και στην εκπαίδευση, επιλέγει τον «εκσυγχρονισμό» μέσω 
της επέκτασης του «τηλέ-» σε πολλούς τομείς (τηλέ-εργασία, τηλέ-εκ-
παίδευση, τηλέ-κατάρτιση, τηλέ-σύγγραμμα, τηλέ-συνδικαλισμός) με 
ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό επί της ουσίας για τη ζωή του λαού. Εν μέσω 
καραντίνας, που φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν κλει-
σμένοι στα σπίτια τους, το υπουργείο παιδείας κατέθεσε ένα ολόκληρο 
πολυνομοσχέδιο και κατόπιν ψήφισε τροπολογία για την εγκατάσταση 
καμερών στις σχολικές αίθουσες. Η συνέχιση της επίθεσης σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης αναδεικνύει την αναγκαιότητα δημιουργίας 
κοινού μετώπου μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Θα λέγαμε ότι σε μια περίοδο που από τη μία χαρακτηρίζεται από 
αβεβαιότητα και ρευστότητα και από την άλλη η υπομονή φλερτάρει 
με την εκτόνωση της συσσωρευμένης οργής, στόχος αυτού του τεύχους 
είναι να συμβάλει στον προβληματισμό κάθε προοδευτικού ανθρώπου 
που θα το διαβάσει. Για τα πραγματικά επίδικα και ζητούμενα, για τους 
τρόπους απάντησής τους, για τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες 
της περιόδου. 

Περιεχομενα
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Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού 
έφερε σύσσωμο τον αστικό κόσμο αντιμέτωπο 
με μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Είχε προηγηθεί 
η διάλυση των συστημάτων υγείας και η χρόνια 
επίθεση στο δικαίωμα των λαών σε περίθαλψη 
και πρόληψη. Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο (και 
στην Ελλάδα), συνεχιστές των ίδιων πολιτικών, 
επέλεξαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση 
με απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καραντίνα και 
εγκλεισμό του κόσμου στα σπίτια του. Οι συνθή-
κες αυτές, σε συνδυασμό με την πρόθεση του συ-
στήματος και της εργοδοσίας να κάνουν την κρί-
ση (και) «ευκαιρία», δημιούργησαν νέα δεδομένα: 
κυρίως ως προς την εξ αποστάσεως εργασία (για 
όσους εργαζόμενους εφαρμόστηκε ο εγκλεισμός, 
μιας και εργάτες, ντελιβεράδες και υγειονομικό 
προσωπικό βρέθηκαν να δουλεύουν δια ζώσης 
στις χειρότερες συνθήκες και πολλές φορές χωρίς 
μέσα προστασίας), αλλά και ως προς την τηλεκ-
παίδευση. 

Για την τηλε-εργασία

Η πανδημία επέτρεψε το περαιτέρω ξεσάλω-
μα της εργοδοσίας και το χτύπημα σε κάθε δικαί-
ωμα και κατάκτηση της εργατικής τάξης. Μέσα σε 
αυτό το σκηνικό φάνηκε ότι για τους εργαζόμε-
νους εξ αποστάσεως τα εργασιακά δικαιώματα εί-
ναι ακόμη λιγότερο δεδομένα, ιδιαίτερα η έννοια 
του οχτάωρου και η μόνιμη εργασία. Τηλε-εργα-
ζόμενοι αναγκάστηκαν όλο αυτό το διάστημα να 
είναι stand by και να δουλεύουν όποτε τους πα-
ραγγείλει το αφεντικό τους, με αποτέλεσμα ακό-
μη μεγαλύτερη ελαστικοποίηση του εργασιακού 
ωραρίου. Στο όνομα της επιτήρησης της κατ’ οί-
κον δουλειάς, καταπατήθηκαν και τα πιο στοιχει-
ώδη δικαιώματα στην προσωπική ζωή των εργα-
ζόμενων. Πολλοί κλήθηκαν να συναινέσουν στην 
παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια των εργά-
σιμων ωρών μέσω κάμερας από τους εργοδότες 
«για να επιβεβαιώνεται η αποδοτι-
κότητά τους». 

Επιπλέον, η τηλεργασία δίνει 
στο σύστημα την καλύτερη αφορ-
μή για να προωθήσει ακόμη περισ-
σότερο τη «δια βίου επιμόρφωση 
και κατάρτιση». Η εργοδοσία, επικα-
λούμενη τη δήθεν ανεπάρκεια των 
εργαζομένων μπορεί να τους εξου-
θενώνει πολύ περισσότερο, προ-
ωθώντας τη λογική του κυνηγιού 
πιστοποιητικών και τίτλων, αφού 
«μια εξελισσόμενη αγορά απαιτεί 
καλύτερα καταρτισμένους εργαζό-
μενους». Ακόμη, οι τηλε-ργαζόμε-
νοι, καθένας μόνος μπροστά σε μια 
οθόνη, δεν μπορούν να έχουν συλ-
λογική αντίληψη. Είναι μακριά από 
τους συναδέλφους τους, τα συλλο-
γικά τους όργανα και τους μαζικούς 

τους χώρους. Και οι εργαζόμενοι μακριά από τα 
σωματεία και τα συνδικάτα τους, δεν μπορούν να 
κοντράρουν ούτε τον εργοδότη τους, ούτε την 
κυβερνητική πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά 
τους.

Για τα τηλε-μαθήματα 

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα, τα οποία παρουσι-
άζονταν από το Υπ. Παιδείας και την κυβέρνηση 
σαν εκσυγχρονισμός, ήρθαν εν τέλει να εντείνουν 
ακόμη περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς. 
Απέκλεισαν φοιτητές με κακή ή καθόλου σύνδε-
ση στο ίντερνετ, φοιτητές που μοιράζονται τον 
υπολογιστή τους με τα άλλα μέλη της οικογένειάς 
τους ή δεν έχουν καθόλου υπολογιστή. Παράλ-
ληλα, τα ηλεκτρονικά μαθήματα στις μέρες του 
εγκλεισμού και της απαγόρευσης ήρθαν να διευ-
ρύνουν ήδη εντατικοποιημένα προγράμματα, με 
ηλεκτρονικές διαλέξεις να γίνονται απογεύματα, 
βράδια ακόμη και σαββατοκύριακα. Οι ηλεκτρο-
νικές διαλέξεις δεν αποδείχτηκαν καθόλου προ-
αιρετικές τελικά, μιας και οι καθηγητές  έπαιρναν 
κανονικά παρουσίες, ακόμη και σε μαθήματα που 
γίνονταν χωρίς παρουσιολόγιο προηγουμένως. 
Κατέρριψαν έτσι το παραμύθι που οι ίδιοι πλάσα-
ραν, χαρακτηρίζοντας τις μέρες της καραντίνας 
σαν περίοδο διακοπών. 

Η αρνητική παρακαταθήκη που αφήνει η τη-
λεκπαίδευση σίγουρα θα αξιοποιηθεί από το σύ-
στημα και μετά την πανδημία, όπως δείχνουν οι 
προτροπές και τα κονδύλια της Ε.Ε. Παρόλο που 
δεν προορίζεται να υποκαταστήσει πλήρως την 
εκπαιδευτική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθεί για 
την εξυπηρέτηση στοχεύσεων. Χαρακτηριστικές 
είναι οι δηλώσεις εκπροσώπων της αστικής τάξης 
και τα δημοσιεύματα του αστικού τύπου, σύμφω-
να με τα οποία τα τηλεμαθήματα  μπορούν να 
αποτελέσουν απάντηση σε φοιτητικές καταλή-
ψεις, απεργίες Μ.Μ.Μ. και όχι μόνο. Εύλογο είναι 

ότι ένα τηλεμάθημα μπορεί ευκολότερα να γίνει 
ταυτόχρονα με τις συλλογικές διαδικασίες των 
φοιτητών (π.χ. μία Γενική Συνέλευση) και έτσι να 
λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε αυτές.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε θα μπορού-
σε σε καμία περίπτωση να παραλείψει τους μα-
θητές και τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τροπολογία που 
πέρασε για κάμερες στις σχολικές αίθουσες είναι 
ενδεικτική. Όσο για τους καθηγητές, παρά τις δι-
αβεβαιώσεις της Κεραμέως για την προαιρετική 
τηλεδιδασκαλία, ξέρουν πολύ καλά ότι μετά την 
πανδημία τους περιμένει η αξιολόγηση, που θα 
τσακίσει κι άλλο τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Για τις τηλε-εξεταστικές

Ήδη διάφορες σχολές έχουν ανακοινώσει ότι 
οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά. 
H ύλη που καλύφθηκε εξ αποστάσεως θεωρείται 
διδαχθείσα και εξεταστέα, οπότε οι τηλεξεταστι-
κές έρχονται να επισφραγίσουν την αντιδραστι-
κή εξέλιξη της τηλεκπαίδευσης. Παρουσιάζονται 
και αυτές σαν «τομή» και «εκσυγχρονισμός». Στην 
πραγματικότητα όμως οι τηλεξετάσεις θα είναι 
τομή στην επίθεση στα φοιτητικά δικαιώματα και 
τις δωρεάν σπουδές, στον δρόμο που χαράζει η 
τηλεκπαίδευση συνολικότερα. Εξ ορισμού οι τη-
λε-εξετάσεις αποκλείουν φτωχότερους φοιτητές, 
που δεν έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα μέσα, 
αυξάνουν ακόμα περισσότερο την εντατικοποίη-
ση και δίνουν επιπλέον περιθώριο για την ένταση 
της καθηγητικής αυθαιρεσίας. Το σύστημα γνωρί-
ζει πολύ καλά, ότι οι τηλε-εξεταστικές θα ορθώ-
σουν περισσότερα εμπόδια και θα κάνουν ακόμα 
πιο δύσκολη την απόκτηση του πτυχίου. Για αυτό 
τον λόγο θέλει και να τις διατηρήσει, παρά τις 
ψεύτικες διαβεβαιώσεις για «προσωρινή» επιλο-
γή. Είναι κρίσιμο οι φοιτητικοί σύλλογοι να αντι-
παρατεθούν αποφασιστικά σε αυτές και να τις 

καταδικάσουν και στην πράξη. Μόνος 
τρόπος να μην φορτωθούν οι φοιτητές 
τα βάρη της πανδημίας, είναι να ξεδι-
πλωθεί η πάλη για αναγνώριση του εξα-
μήνου και κατοχύρωση των μαθημάτων 
χωρίς εξετάσεις!  

Για το «τηλε-σύγγραμμα»:

Ήδη από την αρχή του εγκλεισμού, 
το υπουργείο καθησύχαζε τους φοιτη-
τές ότι θα λάβουν τα συγγράμματα κατ’ 
οίκον για να αποφευχθεί ο συνωστι-
σμός έξω από τα βιβλιοπωλεία. Με τη 
λήξη της καραντίνας, δεν είναι ακόμα 
καθόλου βέβαιο ότι όλοι οι φοιτητές θα 
λάβουν τα βιβλία τους, ενώ η παράδο-
σή τους προγραμματίζεται να ολοκλη-
ρωθεί λίγες μέρες πριν τις περισσότερες 
εξεταστικές. Παράλληλα, βέβαια, με την 

Τα αντιδραστικά «τηλέ» που άφησε
η πανδημία 

Δημήτρης Βασιλάκης,
Ιατρική Αθήνας
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(αργή και αμφίβολη) διανομή των έντυπων συγ-
γραμμάτων, δόθηκε από το υπουργείο το πράσι-
νο φως στους καθηγητές να εφαρμόσουν τόσο 
το ηλεκτρονικό όσο και το πολλαπλό σύγγραμμα. 
Πρόκειται  βέβαια για επιδίωξη 
που προωθούταν ήδη από το 
προηγούμενο διάστημα, με πολ-
λά μαθήματα να έχουν ως ύλη 
σημειώσεις στο e-class, με απαι-
τήσεις στους φοιτητές να αγορά-
ζουν σημειώσεις από τις οποίες 
θα εξεταστούν, με μαθήματα με 
απροσδιόριστη ύλη.

Το ηλεκτρονικό και το πολ-
λαπλό σύγγραμμα οδηγούν σε 
διόγκωση της ύλης, ενώ λειτουρ-
γούν και ως προθάλαμος για την 
κατάργηση του δωρεάν έντυπου συγγράμματος. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στον νόμο Διαμαντο-
πούλου του 2011 – ο οποίος πλασαριζόταν ως 
«εκσυγχρονισμός» - προβλεπόταν το ηλεκτρονικό 
σύγγραμμα και η διάθεση CD στα σχολεία αντί για 
έντυπα βιβλία στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, τα συνε-
χή προβλήματα στη διανομή των συγγραμμάτων 
με το πρόσχημα των χρεών προς τους εκδοτικούς 
οίκους, όπως συνέβη και αμέσως μετά την ψήφι-
ση του νόμου Γαβρόγλου, δείχνουν ότι το δωρε-
άν σύγγραμμα έχει μπει ήδη σε αμφισβήτηση. Η 
δωρεάν διανομή έντυπου συγγράμματος είναι 
κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος και μόνο το 
ίδιο μπορεί να την υπερασπιστεί. Χρειάζεται να 
παλευτεί από τους φοιτητικούς συλλόγους το αί-
τημα για ένα έντυπο και δωρεάν σύγγραμμα ανά 
μάθημα που να καλύπτει όλη την ύλη. Μόνο έτσι 
μπορεί να περιοριστεί η καθηγητική αυθαιρεσία 
στην επιλογή των θεμάτων στις εξεταστικές και η 
εντατικοποίηση που επιβάλλει το πολλαπλό σύγ-
γραμμα.

Για τον τηλε-συνδικαλισμό 
και τις τηλε-ψηφοφορίες 

Η πανδημία προκάλεσε αντικειμενικές δυσκο-
λίες και όσον αφορά τα θέματα της παρέμβασης 
και συνδικαλισμού. Ο εγκλεισμός κατέστησε απο-
λύτως απαραίτητη την ηλεκτρονική δημοσίευση 
υλικών και την αξιοποίηση του διαδικτύου. Επίσης 
το ξέσπασμα της πανδημίας και το παράλληλο 
προχώρημα της επίθεσης στα φοιτητικά δικαιώ-
ματα ανέδειξε την ανάγκη για πραγματοποίηση 
ηλεκτρονικών Διοικητικών Συμβουλίων. Ωστόσο 
τα ηλεκτρονικά ΔΣ πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν 
μια έκτακτη επιλογή λόγω της κατάστασης και σε 
καμία περίπτωση να μην παγιωθούν. Ως διαδικασία 
των φοιτητικών συλλόγων, είναι ουσιαστική όταν 
γίνεται δια ζώσης ώστε να μπορεί να γίνει ζωντα-
νή συζήτηση, αλλά και να παρακολουθηθεί από 
ευρύτερο δυναμικό φοιτητών. 

Ο εγκλεισμός και η απομάκρυνση των φοι-
τητών από τα συλλογικά τους όργανα έδωσε το 
καλύτερο πάτημα για την πραγματοποίηση ηλε-
κτρονικών ψηφοφοριών. Σε διάφορες σχολές 
συγκεκριμένα, ομάδες «ανεξάρτητων» φοιτητών 
θυμήθηκαν ξαφνικά τα συλλογικά τους όργανα 
και με πρόσχημα τη «δημοκρατία» προχώρησαν 
σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Παρόλο που ευαγ-
γελίζονται την «εξυγίανση» των συλλογικών δια-
δικασιών, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν 
το όχημα της πανδημίας για να υλοποιήσουν την 

διάλυσή τους, στην οποία απέβλεπαν από πριν. 
Αναφερόμενοι στον «εκφυλισμό των ζωντανών 
συλλογικών διαδικασιών από τις παρατάξεις», 
επιτίθενται στην πραγματικότητα στην ίδια την 

ύπαρξη των ζωντανών συλλογικών διαδικασιών, 
τις οποίες αντιστρατεύονται. Αξίζει να επισημαν-
θεί ότι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες έχουν προτα-
θεί επισήμως από την ίδια την κυβέρνηση, καθώς 
επίσης και ότι η μεγαλύτερη παράταξη στα πα-
νεπιστήμια (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ) αποτελεί υποστηρικτή 
τους, όπως φαίνεται και από δηλώσεις μελών της 
ΟΝΝΕΔ. Επομένως η ιδέα αυτή δεν είναι καθόλου 
«ανεξάρτητη» ή «ακομμάτιστη», υπηρετεί απλά το 
σύστημα και τις κυβερνήσεις του.  

Τόσο οι «ανεξάρτητοι» όσο και το σύστημα 
συνολικότερα, θέλουν τους φοιτητές καθηλω-
μένους στα σπίτια τους  και αμέτοχους μπροστά 
σε μια οθόνη. Θέλουν τους φοιτητές - και τη νε-
ολαία συνολικότερα - με σκυμμένο το κεφάλι, να 
περιορίζει την αγανάκτησή της στο πάτημα ενός 
κουμπιού, για να μπορούν να υλοποιούν την πολι-
τική των ταξικών φραγμών και της εντατικοποίη-
σης πολύ πιο εύκολα. Δε θέλουν πολιτική ζύμωση 
ούτε πολιτικοποιημένους φοιτητές, που θα έχουν 
αντιληφθεί τον ρόλο τους στο πανεπιστήμιο, τους 
φίλους και τους εχθρούς τους. Στην πραγματικό-
τητα οι τηλεψηφοφορίες όχι μόνο δεν αποτελούν 
δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά ίσα ίσα έχουν 
στόχο να συνεχίσουν το χτύπημα στα συλλογικά 
όργανα των φοιτητών, στις ζωντανές διαδικασίες 
μέσα από τις οποίες μπορούν οι φοιτητές να υπε-
ρασπιστούν στην πράξη τα δικαιώματά τους.

Για την «τηλε-αριστερά»

Για την υπόλοιπη αριστερά η πανδημία απο-
τέλεσε συνθήκη αποκάλυψης του πιο ρεφορμι-
στικού της εαυτού. Η ΠΚΣ έφτασε μέχρι και να 
πανηγυρίζει για την τηλεκπαίδευση, να βαφτίζει 
κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος τη διεξα-
γωγή διαλέξεων και εργαστηρίων από απόσταση, 
αναγνωρίζοντας ως μόνο πρόβλημα την έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής. Σε περίπτωση μάλιστα 
που πραγματοποιούνταν ηλεκτρονικές εξετάσεις, 
μόνο πρόβλημα γι’ αυτή θα ήταν η κακή σύνδε-
ση στο ίντερνετ και η απουσία υπολογιστών. 
Αντίστοιχη στάση κράτησαν και αρκετά σχήματα 
των ΕΑΑΚ που εκτός των άλλων θεώρησαν πρό-
βλημα την απουσία «ακαδημαϊκού διαλόγου». 
Κοινή στάση, που κράτησαν τόσο η ΚΝΕ όσο και 
τα ΕΑΑΚ, ήταν αυτή της αποθέωσης της συνδιοι-
κητικής λογικής. Οι δυνάμεις αυτές παρόλο που 
τάχα αναγνωρίζουν την απάτη της συνδιοίκησης, 
δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με το να κάθονται στο 
ίδιο τραπέζι με τους καθηγητές - υλοποιητές της 
επίθεσης στα πανεπιστήμια και να κάνουν το φοι-

τητικό κίνημα συνυπεύθυνο στην επίθεση. Κάπως 
έτσι βρέθηκαν σε κοινή τηλεδιάσκεψη με καθηγη-
τές “για να μεταφέρουν τα αιτήματα των φοιτητι-
κών συλλόγων”. Από την αντεπίθεση δηλαδή που 

τους αρέσει να σαλπίζουν ανά 
πάσα ώρα και στιγμή κατέληξαν 
εξ αποστάσεως συνομιλητές με 
καθηγητές αλλά και συστημικές 
παρατάξεις (που αν μη τι άλλο 
δικαιολογημένα συμμετέχουν 
και στη διά ζώσης και την ηλε-
κτρονική συνδιοίκηση).

Τέτοια στάση βέβαια δε θα 
μπορούσε να περιορίζεται στα 
φοιτητικά ζητήματα. Χαρακτη-
ριστική η συμβολική στάση του 

ΚΚΕ την πρωτομαγιά, που κατέβασε στο δρόμο 
μόνο προέδρους σωματείων, που σαν άλλοι μεσ-
σίες θα πάλευαν για τους εργαζόμενους χωρίς 
τους εργαζόμενους. “Κινητοποίηση” που έλαβε 
συγχαρητήρια για την υποταγή της στη νομιμότη-
τα από σύσσωμο τον αστικό κόσμο. Σε αντίστοιχα 
επίπεδα κινήθηκε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν μπορού-
με να παραβλέψουμε το κάλεσμα στελέχους της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς τον Χρυσοχοΐδη να απολογηθεί 
μετά από το χτύπημα κινητοποίησης των υγειονο-
μικών, σαν να μην είναι η αστυνομία όργανο κα-
ταστολής στα χέρια του αστικού κράτους. Και επί-
σης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καλέσματα 
που έγιναν σε απολυμένο κόσμο να τηλεφωνήσει 
στο υπουργείο εργασίας για να ανακαλέσουν την 
απόλυσή του. Κινήσεις που καλλιεργούν αυταπά-
τες ότι ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε εν μέσω 
πανδημίας και ξεσαλώματος της εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας να καταφέρει όσα δεν έχει πετύχει το 
κίνημα με αγώνες χρόνων.

Τι μας περιμένει από εδώ και πέρα και πώς το 
αντιμετωπίζουμε;

Είναι γεγονός, ότι κομμάτι της ψηφιακής ζωής 
που άφησε στο διάβα του ο κορωνοϊός και το συ-
νακόλουθο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας θα 
παραμείνει Τα διάφορα «τηλε» που προωθήθηκαν 
μέσα στην καραντίνα, αποκαλύπτουν με σκληρό 
τρόπο ότι αυτό που μας παρουσιάζουν σαν «πρό-
οδο» είναι η χρήση και της τεχνολογίας για  το 
ευκολότερο ξεζούμισμα των εργαζόμενων και 
την όρθωση ταξικών φραγμών στις σπουδές. Φαί-
νεται ότι τα «άυλα» πανεπιστήμια και σχολεία της 
τηλεκπαίδευσης συνεπάγονται άυλα δικαιώματα. 

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας το Υπουρ-
γείο Παιδείας κατέθεσε ένα ακόμη νομοσχέδιο 
που θα εντείνει κι άλλο τους ταξικούς φραγμούς 
σε συνέχεια όλων των προηγούμενων νομοσχε-
δίων από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο 
εργασιακός μεσαίωνας που περιμένει τους από-
φοιτους θα είναι πολύ χειρότερος από την προ 
κορονοϊού περίοδο. Το μόνο όπλο που είχαν και 
έχουν οι φοιτητές στα χέρια τους είναι τα συλ-
λογικά τους όργανα. Η θέση των φοιτητών δεν 
είναι στις τηλεδιασκέψεις. Η θέση τους είναι στις 
γενικές συνελεύσεις, είναι στο κίνημα, στο πλάι 
του λαού και της εργατικής τάξης με τα δίκαια αι-
τήματά τους. Μόνο έτσι έχουν επιτευχθεί και θα 
επιτευχθούν νίκες. 
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Στην ταξική πάλη δεν υπάρχει ούτε «νεκρή» περίοδος, ούτε ανα-
κωχή. Αυτό φροντίζει να μας το υπενθυμίζει καθημερινά το σύστημα και η 
ολομέτωπη επίθεση που έχει εξαπολύσει στα δικαιώματα λαού και νεολαίας 
συνολικά. Ένα σύστημα βασισμένο στην αδικία και την εκμετάλλευση, προ-
σπαθεί να μετατρέψει την κάθε κρίση που γεννάει το ίδιο και τις αντιφάσεις 
του σε ευκαιρία. Εν απουσία οργανωμένου, μαζικού, μαχητικού εργατικού 
και λαϊκού κινήματος (και του νεολαιίστικου μέσα σε αυτό), ψάχνει πάντα τη 
στιγμή για να πάρει ρεβάνς, για να χτυπήσει κατακτήσεις χρόνων. Γνωρίζει 
πολύ καλά, ότι είναι κόντρα στη φύση του και στις επιδιώξεις του, μια σειρά 
από δικαιώματα που κερδήθηκαν με αίμα και θυσίες από τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα.

Δεν πρέπει να ξαφνιάζει καθόλου, λοιπόν, η κυνικότητα με την 
οποία κινείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε ότι αφορά την 
κατάθεση του νέου πολυνομοσχεδίου – τερατούργημα για την εκπαί-
δευση. Το σύστημα μας έχει «συνηθίσει», άλλωστε, να φέρνει αντιλαϊκά νο-
μοσχέδια (ιδιαίτερα όσα αφορούν την εκπαίδευση) σε «κενό» χρόνο, όπου 
είναι πιο δύσκολη η οργάνωση των αντιστάσεων του λαού (π.χ. περιόδους 
διακοπών). Σε περίοδο πανδημίας φέρνει μέτρα που δεν αφήνουν κανέναν 
στο απυρόβλητο. Από το νηπιαγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια υπάρχουν 
αντιδραστικές διατάξεις. Είναι φανερή η προσπάθεια δημιουργίας μιας 
ακόμη πιο ταξικής εκπαίδευσης. Μιας εκπαίδευσης στην οποία τα «φτερά» 
των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων θα πρέπει να κόβονται όσο το δυνατόν 
πιο νωρίς – φυσικά και με αυστηρά ταξικά κριτήρια – στην κατεύθυνση της 
αναπροσαρμογής της εκπαίδευσης με βάση τις εξελίξεις στην παραγωγή και 
του χτυπήματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους.

Ενίσχυση της ταξικής παιδείας των λίγων και εκλεκτών

Τα νέα μέτρα έρχονται να συμπληρώσουν το κάδρο των μέτρων που πέ-
ρασε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (χτύπημα στο Άσυλο, αξιολόγηση, εξωστρέφεια ιδρυμάτων κ.λπ.). 
Ταυτόχρονα όμως βάζει και τα θεμέλια, ώστε να φέρει ακόμα πιο βάναυσα 
μέτρα στο χτύπημα του λαϊκού δικαιώματος στις σπουδές το επόμενο διά-
στημα. Επομένως, το πολυνομοσχέδιο αυτό είναι μόνο η «αρχή», πατώντας 
στα μέτρα του παρελθόντος και θεμελιώνοντας τα μέτρα του (όχι τόσο μα-
κρινού) μέλλοντος. Μια επίθεση που έχει συνέχεια, όπου σε κάθε βαθ-
μίδα της εκπαίδευσης θα πρέπει να μπαίνουν λίγοι και να βγαί-
νουν ακόμα λιγότεροι.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην Προσχολική Αγωγή εισάγουν τα μαθή-
ματα των αγγλικών, της πληροφορικής και της φυ-
σικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο. Θα υπάρξει δηλα-
δή αύξηση και αυστηροποίηση του προγράμματος 
σε μια κατεύθυνση σχολειοποίησης. Εδώ, παράλληλα 
με την υποκριτική στάση στο ζήτημα των «ειδικοτήτων», 
όπου ξαφνικά στο Νηπιαγωγείο υπάρχει δυνατότητα για 
προσλήψεις, ενώ στις άλλες βαθμίδες όχι, μπαίνουν και 
σοβαρά ζητήματα σχετικά με το ωράριο των νηπιαγω-
γών. Θα λογαριάζεται σαν χρόνος εργασίας ο χρόνος 
που τα νήπια θα απασχολούνται στις ειδικότητες;

Στο Δημοτικό αποφασίζεται ως ελάχιστο όριο 
μαθητών ανά τμήμα να είναι 20 μαθητές και το 
ανώτερο 26. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει κατώτατο 
όριο μαθητών για τα τμήματα. Αυτό αυτομάτως ση-
μαίνει ότι οι μαθητές θα στοιβαχτούν στις αίθου-
σες, καθώς εάν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί πλήρως 
μπορούμε να μιλάμε για μεγάλο αριθμό συγχω-
νεύσεων σχολείων και μετακινήσεων μαθητών. 

Όταν μαθητές δε θα μπορούν να πηγαίνουν στο κοντινότερο σχολείο λόγω 
πληρότητας θα «τοποθετούνται» αλλού, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στις μετακινήσεις των παιδιών των 
λαϊκών στρωμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, είναι σίγουρο ότι οι εκπαιδευ-
τικοί καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, 
σε υπεράριθμα τμήματα, με το κράτος να λέει ουσιαστικά «βγάλτε τα πέρα 
μόνοι σας».

Στο Γυμνάσιο, οι αλλαγές στοχεύουν μέσα από τη μεγαλύτερη εντατι-
κοποίηση και όρθωση επιπλέον εξεταστικών φραγμών, στην παραπέρα 
αποθάρρυνση των μαθητών, ωθώντας τους να εγκαταλείψουν την εκ-
παιδευτική διαδικασία μια ώρα γρηγορότερα ακόμα και από τη θεσμοθε-
τημένη υποχρεωτική εκπαίδευση, στην οποία βέβαια υπάρχει ήδη διαρροή. 
Έτσι, έχουμε αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων τόσο σε κάθε τετρά-
μηνο, όσο και στις τελικές εξετάσεις του Ιούνη (από 5 σε 9). Έχουμε συγχώ-
νευση μαθημάτων κατά την εξέταση των οποίων οι μαθητές καλούνται να 
ανταπεξέλθουν σε μεγαλύτερη ύλη και λιγότερο χρόνο εξέτασης. Για να 
προαχθεί ή να απολυθεί κάποιος πρέπει να έχει 10 ανά μάθημα ή 13 ως Μ.Ο. 
ετήσιας επίδοσης. Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, παραπέμπεται σε εξετά-
σεις-σφαγείο το Σεπτέμβρη και το βάρος πέφτει εξ ολοκλήρου σε μαθητές 
και γονείς να τα βγάλουν πέρα. Βέβαια, υπάρχουν και οι «άτυχοι» που άμα 
μείνουν σε πάνω από 4 μαθήματα χάνουν τη χρονιά. Έτσι, είναι η «αξιοκρα-
τία» και οι «ίσες ευκαιρίες». Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η «κατηγοριοποίηση» 
των μαθημάτων σε βασικά (εξεταζόμενα) και δευτερεύοντα (μη εξεταζόμε-
να), δημιουργώντας κλίμα ανταγωνισμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
και τις διάφορες ειδικότητες, με αυτούς των «δευτερευόντων» να μένουν 
συνεχώς με την απειλή να αφαιρεθεί η ειδικότητα από το πρόγραμμα.

Στο Λύκειο στοχεύουν τα πιο βάναυσα μέτρα της κυβερνητικής πολι-
τικής. Βρίθουν από ταξικούς φραγμούς και εντατικοποίηση, το ήδη δι-
αμορφωμένο εξεταστικό κάτεργο διογκώνεται, η «κάνουλα» για την 
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στενεύει ακόμη περισσότε-
ρο, για όσους μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία και δεν αποθαρρυνθούν.

Ένα από τα πιο ταξικά μέτρα των τελευταίων χρόνων αποτελεί η 
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ή αλλιώς οι πανελλήνιες 
εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου. Σημαίνει την αύξηση των μετεξετα-
στέων μαθητών που σε συνδυασμό με την αύξηση του βαθμού προαγω-
γής ή απόλυσης από το 9,5 στο 10 αλλά και του αριθμού των εξεταζόμενων 

μαθημάτων, αφήνει πολλούς μαθητές εκτός 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ουσιαστικά. 

Άρα, η Τράπεζα Θεμάτων θα μπορούσε 
να μετονομαστεί σε πραγματικό κόφτη 
των δικαιωμάτων των μαθητών στις 
σπουδές. Εάν μάλιστα λάβουμε υπό-
ψη και την αύξηση των φροντιστηρια-

κών μαθημάτων -όπως είχε γίνει και το 
2013–2014- καταλαβαίνουμε το αδιέξο-

δο που θα οδηγηθούν οι λαϊκές οικογέ-
νειες σε συνθήκες μαζικής ανεργίας, φτώ-

χειας και εξαθλίωσης που ήδη βιώνουν τα πλατιά 
λαϊκά στρώματα. Και τα πράγματα δεν προβλέ-

πονται ευοίωνα με την κρίση που θα ακολου-
θήσει την πανδημία.

Ακόμα δυσκολότερη η πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση

Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
«δεσπόζει» το πολυσυζητημένο και πολυδιαφημισμένο 

ως «δίκαιο και αξιοκρατικό» από την Κυβέρνηση, Εθνι-
κό Απολυτήριο. Θα προσμετράται ο βαθμός και των τριών 

τάξεων του Λυκείου, με διαφοροποιημένο ποσοστό και θα 

Χρήστος Παπακωνσταντίνου,
Πληροφορική ΑΣΟΕΕ

Νίκος Περίχαρος, 
μαθητής

Πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση
Η αντίσταση στην παιδεία των λίγων και 
εκλεκτών είναι υπόθεση όλου του λαού
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είναι αναγκαίο και πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας για την απόκτηση του Εθνικού 
Απολυτηρίου, είτε από ιδιωτικό φορέα, 
είτε κρατικό που θα δίνουν οι μαθητές χω-
ρίς εξέταστρα. Εντατικοποίηση, εξόντω-
ση μαθητών από την πρώτη Λυκείου, 
βαθμοθηρία και στο βάθος απόρριψη 
των περισσοτέρων. «Χτυπούν» τη λεγό-
μενη παραπαιδεία με περισσότερη εξώ-
θηση των μαθητών σ’ αυτή και από νεαρό-
τερη ηλικία. Το σημαντικότερο όλων σε 
βάθος τριετίας έχει εξαγγελθεί μείωση 
των εισακτέων σε πολύ μεγάλο ποσο-
στό που θα υλοποιηθεί με την υιοθέτη-
ση των προτάσεων των Πανεπιστημίων 
και τη διπλή βάση εισαγωγής: το 10 του 
κράτους και την μεγαλύτερη βάση που 
θα ορίζει η κάθε σχολή. 

Το Πολυνομοσχέδιο και οι νόμοι ή οι 
υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθή-
σουν έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ροής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της κα-
τανομής του εργατικού δυναμικού. Θα 
προσπαθήσουν να κάνουν ακόμα πιο ταξικό το Λύκειο, που θα αποθαρρύνει 
και θα απορρίπτει τους πολλούς και θα τους στρέφει στην επαγγελματική 
κατάρτιση κατακρεουργώντας το δικαίωμα στις σπουδές.

Στα ΕΠΑΛ έχουμε ραγδαία μείωση του αριθμού μαθητών που θα 
σπουδάζουν σε αυτά. Μπαίνουν ως άνω φράγμα εγγραφής τα 17 χρόνια 
και καταργούνται τα απογευματινά τμήματα με αποτέλεσμα να αποκλείεται 
περίπου το 40%. Με βάση αυτά είναι ξεκάθαρη η ώθηση αυτού του κόσμου 
στις διάφορες «δομές κατάρτισης», εμπέδωσης, ουσιαστικά, του εργασιακού 
μεσαίωνα. Αυτή τη νεολαία -τη λιγότερο «τυχερή», από τα κατώτερα τα-
ξικά στρώματα που «δεν παίρνει τα γράμματα»- την προορίζουν μια ώρα 
αρχύτερα για την πραγματικότητα της ζωής χωρίς μέλλον, χωρίς δικαι-
ώματα.

Ιδεολογική χειραγώγηση και πειθάρχηση από νωρίς

Ο ρόλος της εκπαίδευσης αυτού του συστήματος, εκτός από την ταξική 
κατανομή των παιδιών του λαού στην παραγωγή, έχει και ιδεολογικό χα-
ρακτήρα. Γι’ αυτό από τη μία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο προβλέπονται 
οι λεγόμενοι Θεματικοί Κύκλοι του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων. Που περι-
λαμβάνουν μαθήματα «ζωής» για τη νέα γενιά, ώστε να μάθει τα πάντα για 
τις «αξίες» του συστήματος της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Όλη η 
σάπια ιδεολογία ντύνεται με τον μανδύα της «αντικειμενικής» επιστή-
μης και σερβίρεται στους μαθητές. Οι θεματικές αναφέρονται στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών, το περιβάλλον, σε ζητήματα 
κοινωνικής δράσης και σε ζητήματα παραγωγής. Ο ατομικός δρόμος κα-
τέχει εξέχουσα θέση. Ο (ατομικός) φάκελος προσόντων ξεκινάει από πιο 
νωρίς και «όποιος έχει τα προσόντα και είναι εργατικός» τον συμπληρώνει 
με «γνώσεις» και ισχυρή δόση επιστημονισμού, για να βρεθεί αντιμέτωπος 
με την αγορά ανεργίας. Καλύπτεται, λοιπόν, όλο το φάσμα της ζωής ενός 
ανθρώπου με σκοπό τη χειραγώγηση της νεολαίας, την καταπίεση της 
συσσωρευμένης οργής που έχει καθώς βλέπει τα όνειρά της να κατα-
στρέφονται το ένα μετά το άλλο.

Και όσοι δεν πειθαρχούν; Αυστηρότερος εσωτερικός κανονισμός, πει-
θαρχικά και επαναφορά της αναγραφής της διαγωγής στο απολυτήριο. Προ-
σπαθούν να περάσουν τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που γεννά το σύστη-
μα (π.χ. bulling), ως κάτι το αντικειμενικό ή ως ευθύνη της νεολαίας και του 
λαού. Η απειλή της κακής διαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα 
από το σύστημα για να τρομοκρατήσει τη νεολαία και τις κινητοποιήσεις της, 
ώστε να συνεχίζεται το «ακαδημαϊκό έργο». Θυμίζει πολύ την κατάργηση 
του Λαϊκού Ασύλου στα Πανεπιστήμια.

Αξιολόγηση και αδιοριστία για τους εκπαιδευτικούς

Παράλληλα, συνεχίζεται η επίθεση και στους εκπαιδευτικούς. Το καθε-
στώς αδιοριστίας και αβεβαιότητας, η παγίωση του προσοντολογίου, η 
αντιμετώπιση των αναπληρωτών ως αναλώσιμους που πρέπει να «τρέχουν» 

όπου τους καλεί το Υπουργείο χωρίς δικαιώματα και αξιοπρεπείς μισθούς, 
συμπληρώνουν την χρόνια πολιτική. Η αξιολόγηση έρχεται για να μείνει 
(κάνοντας πρόβα με τα ηλεκτρονικά μαθήματα) και γίνεται ένα χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια του συστήματος. Αποδέκτες έχει τόσο τους εκπαιδευ-
τικούς -προκειμένου να τους μετατρέψει σε πειθήνιους χωρίς δυνατότητες 
αντιδράσεων, να εντατικοποιήσει την εργασία τους, να τους εξαναγκάσει 
στην υλοποίηση των αντιδραστικών πολιτικών- όσο και τους ίδιους τους 
μαθητές.

Το κριτήριο της «αριστείας» και τα δίδακτρα

Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σ’ αυτή τη φάση τουλάχι-
στον και μέσω του πολυνομοσχεδίου επιλέγεται η πιο έμμεση κατά κάποιο 
τρόπο επίθεση. Ενισχύεται η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων δίνοντας 
τη δυνατότητα σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και χωρίς την 
έγκριση του Υπουργείου να ιδρύουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμμα-
τα σπουδών που θα προσελκύουν αλλοδαπούς φοιτητές. Τα ιδρύματα αυτά 
έχοντας παραδείγματα από όμοια τους που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε κά-
ποιες σχολές ξέρουμε ακριβώς με τι καθεστώς και με τι όρους λειτουργούν. 
Με δίδακτρα, όπου σκοπό έχουν την καθιέρωση ιδιωτικοοικονομικών κρι-
τηρίων σε όλα τα ιδρύματα και σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Ακόμη θα 
προστεθεί και το ακαδημαϊκό κριτήριο για τις μετεγγραφές των φοιτητών, 
σε μια προσπάθεια του συστήματος από τη μία να διώξει κόσμο -που δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά- από την εκπαιδευτική διαδικασία και 
από την άλλη με αυτόν τον τρόπο ενισχύει την «αριστεία» σαν μέσο για αυτή 
την απομάκρυνση, μόνο που δε γίνεται λόγος για τις προϋποθέσεις που χρει-
άζονται για να γράψει κανείς άριστα.

Η επίθεση στο λαϊκό δικαίωμα στις σπουδές ως διαχρονική επιδίωξη 
του συστήματος

Η καθολική αυτή επίθεση που, με ιδιαίτερα εκδικητικό μένος, εξαπολύει 
το σύστημα στο λαϊκό δικαίωμα στις σπουδές, δεν αποτελεί «προνόμιο» της 
τωρινής κυβέρνησης. Δεν είναι «προϊόν» του λεγόμενου νεοφιλελεύθερου 
οικονομικού μοντέλου. Στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν υπάρχει μοντέλο 
λιγότερο αντιλαϊκό, ούτε κυβερνήσεις με φιλολαϊκό πρόσημο. Κάθε κυβέρνη-
ση εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της άρχουσας τάξης. Και οι επιδιώξεις της στην 
εκπαίδευση έχουν συγκεκριμένες ταξικές στοχεύσεις. Ο νέος γύρος επίθε-
σης είναι πιο αναβαθμισμένος από τον προηγούμενο, γίνεται με μεγαλύτερη 
ένταση, επιχειρούνται αλλαγές σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση. Αυτό όμως 
δεν αλλάζει το βασικό γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν συμβάλει τα 
μέγιστα στην όρθωση ταξικών φραγμών, στην περαιτέρω εντατικοποί-
ηση και πειθάρχηση της νεολαίας, στον αποκλεισμό όλο και μεγαλύτε-
ρου κομματιού από τις σπουδές. Αυτό δείχνει ότι ο χαρακτήρας αυτής 
της ολομέτωπης επίθεσης είναι στρατηγικός. Οι επιδιώξεις διαχρονικές. 
Το αν αυτές οι επιδιώξεις υλοποιούνται ή όχι βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση 
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με το βασικό παράγοντα που μπορεί να τους βάλει φραγμό. Το επίπεδο 
συγκρότησης του μαθητικού, φοιτητικού, εκπαιδευτικού κινήματος.

Τις τελευταίες δεκαετίες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί 
πολλές φορές στο δρόμο. Έχουν παλέψει από κοινού για δημόσια-δωρεάν 
παιδεία, για το δικαίωμα στις σπουδές (που εδώ και χρόνια αμφισβητείται), 
στη δουλειά και την υπεράσπιση λαϊκών ελευθεριών και δημοκρατικών δι-
καιωμάτων. Μέσα στα χρόνια μαθητές και φοιτητές έχουν οργανωθεί και 
έχουν αγωνιστεί μαζικά ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσε-
ων («αριστερών» και μη). Οι αγώνες αυτοί πολλές φορές αναμετρήθηκαν με 
αδιέξοδες λογικές, όπως εκτόνωσης της οργής, της συνδιαλλαγής και της 
προτασεολογίας προς το σύστημα. Όμως οι αγώνες μαθητών, φοιτητών και 
εκπαιδευτικών αποτελούν ισχυρή παρακαταθήκη για τους αγώνες και το κί-
νημα στην εποχή μας αλλά και στο μέλλον.

Το κίνημα της νεολαίας μέσα στο χρόνο κόντρα στις αντιλαϊκά μέτρα

Το μαθητικό και το φοιτητικό κίνημα πάλεψε το 1990-91 ενάντια στο 
νόμο Κοντογιαννόπουλου που επέβαλλε εξετάσεις για την προαγωγή από 
το Γυμνάσιο στο Λύκειο, σκληρά πειθαρχικά μέτρα για τους μαθητές, κατάρ-
γηση του δωρεάν συγγράμματος, της δωρεάν σίτισης και στέγασης στους 
φοιτητές. Τότε έφτασαν να τελούν υπό κατάληψη περισσότερο απ’ το 70% 
των γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Σε ένα από αυτά, στις 8/01/91 δο-
λοφονήθηκε ο Καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας κατά την διάρκεια συμπλοκής, 
όταν διάφορα φασιστοειδή, γονείς και μέλη της τοπικής OΝΝΕΔ, προσπάθη-
σαν να «ανακαταλάβουν» το σχολείο. Τελικά το νομοσχέδιο αποσύρθη-
κε. Το 1998-99 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί αγωνίστηκαν από κοινού 
με καταλήψεις και διαδηλώσεις ενάντια στο νόμο Αρσένη, που επέβαλλε 
σκληρά εξεταστικά μέτρα στα σχολεία καθώς και την αλλαγή του τρό-
που εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με την κατάργηση του συστήματος των 
δεσμών, και την αντικατάστασή τους με πανελλαδικές εξετάσεις στις 
τρεις τάξεις του λυκείου. Τελικά υπό την πίεση του κινήματος ο νόμος 
αποσύρθηκε. Το 2006-2007 ξέσπασε ένα γιγαντιαίο φοιτητικό κίνημα ενά-
ντια στο νόμο-πλαίσιο Γιαννάκου που έφερνε την κατάργηση του άρ-
θρου 16 και επέτρεπε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τότε έγινε και 
η μεγαλύτερη ίσως φοιτητική κινητοποίηση των τελευταίων ετών (8 Μάρτη 
του 2007) με περισσότερο από 50.000 φοιτητές που περικύκλωσαν τη Βουλή 
-απάντηση της κυβέρνησης βέβαια η άγρια καταστολή-. Το 2011-12 ξέσπα-
σε μια ακόμη μεγαλειώδης σειρά κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο-πλαί-
σιο Διαμαντοπούλου ο οποίος, μεταξύ άλλων, έθετε την κατάργηση του 
ασύλου και διαγραφές για τους «ν+2» φοιτητές. 

Το μαθητικό κίνημα σε κατάσταση αποσυγκρότησης

Το μαθητικό κίνημα και οι μαθητές είναι μέρος του ευρύτερου λα-
ϊκού κινήματος. Έτσι, η αποσυγκρότηση του κινήματος προφανώς έχει 
επηρεάσει και το μαθητικό. Καταρχάς, τα μαθητικά όργανα (πενταμελή-δε-
καπενταμελή) που στο παρελθόν έχουν υπάρξει αληθινά συνδικαλιστικά όρ-
γανα που οργάνωναν (σε μικρό έστω βαθμό) τους μαθητές και πάλευαν για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, πλέον δε λειτουργούν σε αυτή την 
κατεύθυνση. Από την άλλη, οι καταλήψεις που αποτελούν μέσα πάλης των 
μαθητών, τα τελευταία χρόνια, έχει προσπαθήσει από διάφορους, να αξιο-
ποιηθούν σε αντιδραστικές σκοπεύσεις, όπως οι περιβόητες καταλήψεις «για 
τη Μακεδονία». Τον τελευταίο χρόνο, έχουν γίνει σημαντικές, από πλευράς 
συμμετοχής, κινητοποιήσεις ενάντια στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε 

πριν από μέρες η Κεραμέως. Υπάρχουν πολλά βήματα όμως ακόμα να διανυ-
θούν, για να ανασταλεί η χρόνια αποσυγκρότηση του μαθητικού κινήματος.

Η κυριαρχία της συνδιαλλαγής και της εκτόνωσης

Από διάφορες δυνάμεις παρουσιάζεται η εικόνα ενός ήδη ανεπτυγμέ-
νου και δυναμικού μαθητικού κινήματος. Δεν πρόκειται όμως παρά για τις 
ίδιες δυνάμεις, που έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη χρόνια 
αποσυγκρότηση. Τόσο οι δυνάμεις που πρόσκεινται στην ΚΝΕ, όσο και αυ-
τές που πρόσκεινται στη εξωκοινοβουλευτική αριστερά προσπαθούν συ-
νέχεια να ελέγχουν και να εκτονώνουν την οργή και τις αντιδράσεις των 
μαθητών όποτε αυτές εκδηλώνονται, είτε μέσω εθιμοτυπικών κινητοποιή-
σεων και αγώνες «της μιας ριξιάς», είτε με τη συγκρότηση «συντονιστικών» 
στα οποία κάθε διαφορετική άποψη φιμώνεται και δεν ακούγεται, με αποτέ-
λεσμα να παρουσιάζεται ως άποψη και απαίτηση του μαθητικού κινήματος 
η γραμμή και οι προτάσεις των δυνάμεων αυτών. Επιπλέον, πολλές δυνάμεις 
επιλέγουν να δείχνουν μια στρεβλή εικόνα κινήματος με «δυναμικές» συγκε-
ντρώσεις ή «συγκεντρώσεις» έξω απ’ το Υπουργείο Παιδείας. Τέτοιου τύπου 
βέβαια κινητοποιήσεις όχι μόνο δε σπάνε την αποσυγκρότηση και δεν βοη-
θούν τη δημιουργία κινήματος, αλλά αποτελούν εφετζίδικες κινήσεις «για τις 
κάμερες» και προωθούν τη βασική λογική που διακατέχει αυτές τις δυνάμεις. 
Τη λογική της συνδιαλλαγής με το σύστημα και την πρόταση μοντέλων 
εκπαίδευσης. Λες και το σύστημα δεν γνωρίζει την αντιλαϊκότητα των μέ-
τρων που περνάει και χρειάζεται την πρόταση για «ενιαίο δωδεκάχρονο σχο-
λείο» της ΚΝΕ για παράδειγμα, να «του ανοίξει τα μάτια». 

Αυτές οι λογικές της συνδιαλλαγής με το υπουργείο και την πολιτική 
ηγεσία, προτάσεων νόμου και μοντέλων εκπαίδευσης, παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την κατάσταση που βρίσκεται το μαθητικό κίνημα, γιατί δεν επι-
τρέπουν στους μαθητές να οργανωθούν και να παλέψουν. Μετά τις «δυ-
ναμικές» κινητοποιήσεις τους, οργανώσεις και συλλογικότητες του κινήμα-
τος καλούν ουσιαστικά τους μαθητές να τα αφήσουν όλα πάνω τους, αφού 
η λύση των προβλημάτων βρίσκεται στην πρότασή τους για εκπαιδευτικό 
μοντέλο. Βέβαια, οι δυνάμεις αυτές «ξεχνούν» πως και η εκπαίδευση εξυ-
πηρετεί το σύστημα. Δεν είναι δυνατό, λοιπόν, μέσα σε ένα σύστημα που 
βασίζεται στην καταπίεση και μοναδικό στόχο το κέρδος, να υπάρξει εκπαί-
δευση απελευθερωτική, που να ξεφεύγει απ’ το ταξικό της πλαίσιο και να έχει 
στο επίκεντρο τους μαθητές απ’ τα λαϊκά στρώματα.

Μαθητές-φοιτητές-εκπαιδευτικοί-γονείς 
για την υπεράσπιση του λαϊκού δικαιώματος στις σπουδές

Η επίθεση του συστήματος στα δικαιώματα λαού και νεολαίας δεν αφή-
νει έξω κανέναν. Πάντα εκδηλώνεται σε βάρος όλων όσων συμμετέχουν 
στην εκπαίδευση. Γι’ αυτό υπάρχει διαχρονικά και πολύ περισσότερο σήμερα 
όπου η επίθεση είναι σαφώς σκληρότερη και εντονότερη η ανάγκη για κοι-
νούς αγώνες μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών ενάντια στις πολιτικές 
που επιβάλλουν. Πρέπει από κοινού να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε 
τα δικαιώματά μας. Σε όλα τα νομοσχέδια του συστήματος για την παιδεία, 
εδώ και πολλά χρόνια γίνεται προσπάθεια να χτυπηθούν τόσο οι μαθητές, 
οι φοιτητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί. Για το λόγο αυτό, πρέπει από κοινού 
να οργανώσουμε τους αγώνες μας και τις αντιστάσεις μας, ενάντια στο 
σύστημα και τις κυβερνήσεις του, ενάντια στην καταστολή και την τρομο-
κρατία, ενάντια στις λογικές της εκτόνωσης, της συνδιαχείρισης, της προτα-
σεολογίας και της συνδιαλλαγής με τους φορείς της επίθεσης, ώστε τελικά 
να νικήσουμε.

Η πάλη απέναντι σε πολυνομοσχέδιο και μέτρα Κεραμέως, που χτυ-
πούν θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του λαού!
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Μας βρήκε, λοιπόν, ο ιός και η καραντίνα και η ζωή μας σα να πάγωσε. 
Μαζί και η πολιτική (αν και αυτή ποτέ δεν μπήκε ολοκληρωτικά στον πάγο). 
Βγαίνοντας, όμως, από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση είχαμε την ανάγκη 
να καταπιαστούμε με όσα μας απασχολούν. Και αναρωτηθήκαμε: με τις φοι-
τητικές εκλογές ρε παιδιά, τι θα γίνει; Ένα ερώτημα που κάθε άλλο παρά σαν 
«κόλλημα» των τρελών αριστερών–παραταξιακών οφείλει να τίθεται. Μια 
αναγκαιότητα που δεν πάει πίσω σε σχέση με τα ερωτήματα για την εξετα-
στική ή την υγεία μας. 

Οι φοιτητικές εκλογές είναι κάθε άλλο παρά μια συνηθισμένη εκλογική 
διαδικασία. Είναι μια πολιτική διαδικασία από τους φοιτητές για τους φοιτη-
τές, οργανωμένη χωρίς την παρέμβαση του κράτους που αποσκοπεί πρώ-
τα απ’ όλα στην αποτύπωση του πολιτικού συσχετισμού στους φοιτητικούς 
συλλόγους, όπως αυτός διαμορφώθηκε την χρονιά που πέρασε. Πολύ πέρα 
από αυτό όμως, οι φοιτητικές εκλογές αποτελούν το έναυσμα για περαιτέρω 
συγκρότηση των φοιτητικών μαζών. Για να μπορούν οι φοιτητές οργανωμέ-
να και συλλογικά να αντιστέκονται όταν τους κόβουν μαζικά σε εξεταστικές 
ή για να διεκδικούν καλύτερους όρους σπουδών, ζωής και υγείας.

Η φετινή χρονιά ήταν από πολλές απόψεις διαφορετική: την χρόνια 
αποσυγκρότηση της κίνησης των φοιτητών αντικατέστησε ένα σκίρτημα 
αγώνα, βασισμένο στις απανωτές γροθιές υπουργείου και συστήματος στα 
φοιτητικά και εν γένει τα δημοκρατικά 
δικαιώματα. Οι φοιτητές προσπάθησαν 
να αντιδράσουν, έκαναν γενικές συνε-
λεύσεις, καταλήψεις και διαδηλώσεις πα-
νελλαδικά, με τις όποιες δυσκολίες και 
προβληματικές ενυπήρχαν (ενδεικτικές 
συγκεκριμένων πολιτικών πρακτικών που 
κυριάρχησαν). Η πραγματικότητα του κο-
ρωνοϊού ωστόσο, απομάκρυνε τους φοι-
τητές από τους μαζικούς τους χώρους και 
τα συλλογικά τους όργανα. Βρέθηκε ο κα-
θένας μόνος του στο σπίτι, αδυνατώντας 
να απαντήσει συλλογικά και έμπρακτα σε 
μια σειρά προβλήματα. 

Μέσα στις κατευθύνσεις της Υπ. Παι-
δείας και της κυβέρνησης για φέτος ήταν 
η εισαγωγή των ηλεκτρονικών ψηφοφο-
ριών, η καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου 
στις φοιτητικές εκλογές και η θεσμική κα-
τάργηση των παρατάξεων. Κατεύθυνση 
που προωθήθηκε από διάφορες συστημι-
κές φωνές στα Πανεπιστήμια με προτάσεις για ηλεκτρονικές συνελεύσεις. 
Θα αποφευχθούν υποτίθεται με αυτό τον τρόπο φαινόμενα όπως αυτά της 
Παντείου ή του ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ), όπου επί σειρά ετών η εκλογική διαδικασία 
μπαχαλεύεται με τους γνωστούς τρόπους και υπεύθυνους. Στοχεύουν βέ-
βαια την πολιτική ώσμωση, τον απαραίτητο διάλογο, γιατί όχι και την (πρέ-
πουσα, πολιτική και πολιτισμένη) αντιπαράθεση μεταξύ των διαφορετικών 
απόψεων. 

Παράλληλα, η πανδημία αποτέλεσε καλή αφορμή για την καθιέρωση των 
διαφόρων «τηλέ». Τηλέ-εκπαίδευση, τηλέ-εργασία, τηλέ-Διοικητικά Συμβού-
λια. Ακούστηκε, λοιπόν, η άποψη να γίνουν και τηλέ-εκλογές. Είναι πάγια επι-
δίωξη του συστήματος να αφαιρέσει από το φοιτητικό σώμα την δυναμική 
που έχει όταν συνασπίζεται και παλεύει ενωμένο για τα συμφέροντά του. Γι’ 
αυτό καλοβλέπει μια εκπαίδευση που τη λαμβάνει ο καθένας κατά μόνας 
και προσπαθεί να χτυπήσει τα συλλογικά όργανα των φοιτητών. Ενδεικτικό 
αυτής της επιδίωξης είναι ότι μια μερίδα καθηγητών έτρεξε να παινεύσει τα 
ηλεκτρονικά αμφιθέατρα, διότι «προστατεύουν» από τις επάρατες διαδηλώ-
σεις και ακόμα χειρότερα, τις καταλήψεις. Λες και μέσω αυτών δεν παλεύουν 
οι φοιτητές για την βελτίωση και την αναβάθμιση των σπουδών τους. Η καθι-
έρωση του «τηλέ-» στις ζωές των φοιτητών αφήνει αρνητική παρακαταθήκη 

για την προώθηση των επιδιώξεων της κυβέρνησης.
Το ζήτημα της συνδιοίκησης, της συμμετοχής των φοιτητών…δι’ αντι-

προσώπων στα πρυτανικά συμβούλια και στα διάφορα όργανα διοίκησης 
του Πανεπιστημίου έχει απασχολήσει πολλές φορές το φοιτητικό κίνημα και 
τίθεται πιο επιτακτικά στις φοιτητικές εκλογές, αφού θεσμοθετήθηκε με το ν. 
Γαβρόγλου. Οι Αγωνιστικές Κινήσεις καταδικάζουν απερίφραστα την οποια-
δήποτε συμμετοχή σε τέτοια όργανα και επισημαίνουν σαφώς σε κάθε φοι-
τητική εκλογική διαδικασία ότι απέχουν από οποιαδήποτε τέτοια ανάμειξη. 
Οι πρυτανικές αρχές που καλούν τα ΜΑΤ στις σχολές, τα συμβούλια καθηγη-
τών που περνούν όλη την κυβερνητική επίθεση στο πανεπιστήμιο (πανηγυ-
ρισμοί για την κατάργηση του Ασύλου, στοχοποίηση αγωνιστών φοιτητών 
κ.α.) και όλες οι παρόμοιες δομές, μόνο σε αντιδιαστολή βρίσκονται με τα 
πραγματικά συμφέροντα των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει οι ίδιοι να παλεύουν 
γι’ αυτά. Κάποιες δυνάμεις της Αριστεράς, ενώ στην θεωρία λένε ότι συμφω-
νούν, στην πράξη τρέχουν πρώτοι από όλους να συμμετάσχουν στις απαντα-
χού καθηγητικές συνελεύσεις. Συνήθως με τη δικαιολογία «να μεταφέρουμε 
τις αποφάσεις των συλλόγων μας», λες και χρειαζόμαστε καμία έγκριση ή 
καμιά συμφωνία με την Πρυτανεία για να αναλάβουν οι φοιτητές τη δική 
τους ξεχωριστή δράση. Το φαινόμενο αυτό έφτασε εν καιρώ πανδημίας να 
παράγει πολιτικές διεκδικήσεις με προσανατολισμό τη συμμετοχή των φοι-

τητών στις τηλε-διασκέψεις των καθη-
γητών και τη δυνατότητα τοποθέτησης 
σε αυτά. Όχι απλή νομιμοποίηση της 
συμμετοχής σε κάτι εντελώς ξένο από 
τον φοιτητή, αλλά ηλεκτρονικά και εξ 
αποστάσεως κιόλας. 

Ωστόσο, δεν είναι όλα μαύρα. Ακό-
μα και μέσα στον καιρό του ιού, ακόμα 
και με την τρομοκρατία και την κυβερ-
νητική–κρατική πίεση, οι φοιτητές δεν 
έσκυψαν το κεφάλι. Είναι χαρακτηρι-
στική η στάση των εστιακών φοιτητών 
σε όλη την Ελλάδα, που διεκδίκησαν 
το αυτονόητο δικαίωμά τους να πα-
ραμείνουν στο σπίτι τους και να μην 
προβούν σε άσκοπες και επικίνδυνες 
μετακινήσεις, την ίδια ώρα που η κυ-
βέρνηση, για να αποφύγει την ουσι-
αστική λήψη μέτρων έκλεινε όλες τις 
εστίες και απειλούσε με διακοπή ηλε-
κτρικού και νερού. Μπορούν, λοιπόν, 

να υπάρχουν κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις που πετυχαίνουν επί μέρους 
νίκες. Ποτέ, όμως, χωρίς τους φοιτητές. Εδώ ακριβώς είναι που κολλάνε οι 
φοιτητικές εκλογές. Όχι για την «καρέκλα», αλλά για την πολιτική συγκρότη-
ση των φοιτητών. 

Ως σχήμα που παρεμβαίνει στη σχολές, οι Αγωνιστικές Κινήσεις επιμέ-
νουν στην κατεύθυνση ότι οι φοιτητές πρέπει άμεσα να ξαναβρεθούν στα 
μαζικά τους όργανα. Να γίνουν γενικές συνελεύσεις (ανοιχτοί χώροι υπάρ-
χουν και οι αποστάσεις μπορούν να τηρηθούν), να υπάρξει συζήτηση για 
αυτά που πέρασαν και αυτά που θα έρθουν, να παρθούν αποφάσεις για τις 
κινήσεις του επόμενου διαστήματος. Τα ΔΣ πρέπει να συνεδριάζουν δια ζώ-
σης πλέον, διατηρώντας τη σύσταση που είχαν από τις περσυνές εκλογές και 
με όλες τις αρμοδιότητές τους, μέχρι να υπάρξει δυνατότητα να διενεργη-
θούν νέες. Μια εκλογική διαδικασία «τυπική» αυτή τη περίοδο, ενώ οι φοι-
τητές βρίσκονταν για δύο μήνες έξω από τους μαζικούς τους χώρους, δεν 
θα είχε νόημα. Προφανώς δεν αποτελεί λύση η ακύρωσή τους, αλλά η μετά-
θεσή τους σε επόμενο χρόνο, όταν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δια 
ζώσης. Στο σήμερα χρειάζεται να συγκροτηθεί ένα φοιτητικό κίνημα ισχυρό, 
βγαλμένο από τους φοιτητές για να κατοχυρώνει τις διεκδικήσεις σε σπου-
δές-δουλειά-ελευθερίες-υγεία.

Φοιτητικές εκλογές εν καιρώ πανδημίας: 
άκαιρο ερώτημα ή επίδικο πάλης;

Βύρωνας Μπαφούνης, 
Φιλολογία Αθήνας
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Φόροι, κόκκινα δάνεια, ανεργία και συρρίκνω-
ση του οικογενειακού εισοδήματος ακόμα και για 
τις λεγόμενες μεσαίες τάξεις είναι μία κανονικότη-
τα που προωθεί το σύστημα μέσω της επίθεσης 
στα δικαιώματα, ιδιαίτερα στον καιρό της κρίσης 
που ήρθε να ενισχύσει η πανδημία. Αν προσθέ-
σουμε στην εξίσωση και τα έξοδα που πρέπει να 
κάνει ένα νοικοκυριό για να σπουδάσει τα παιδιά 
του, προκειμένου να βρουν μία θέση στην αγορά 
εργασίας, τα νούμερα που βγαίνουν είναι απαγο-
ρευτικά. Είναι το σημείο που ανοίγει η συζήτηση 
για  την «φοιτητική μέριμνα» ή καλύτερα για τα 
φοιτητικά δικαιώματα. Για να σπουδάσει το παι-
δί του εργάτη, του μικρομεσαίου αγρότη, του 
φτωχού υπαλλήλου, είναι αναγκαία η πρόσβαση 
σε δωρεάν στέγη, σίτιση, μεταφορές. Μόνο που 
ιδιαίτερα στην στέγαση η «κάλυψη» επί του συνό-
λου των φοιτητών σε εστίες και εκμισθωμένα ξε-
νοδοχεία είναι περίπου 3%. Βέβαια αυτοί οι αριθ-
μοί δεν είναι πολύ καλοί στο μάτι, ιδιαίτερα όταν 
ισχυρίζεται κάποιος ότι στη χώρα μας έχουμε δω-
ρεάν δημόσια παιδεία και θα έπρεπε να λέμε και 
ευχαριστώ γι’ αυτό. Οπότε προκειμένου να γίνει 
“δίκαιο” το σύστημα εισδοχής στις εστίες, να δι-
καιολογηθεί η κατάσταση και εν τέλει να περιορι-
στεί το δικαίωμα στέγασης, πρέπει να εισαχθούν 
ανταγωνιστικά κριτήρια «για να μπαίνουν αυτοί 
που το έχουν ανάγκη».

Για μία θέση στην εστία...

Άραγε ανάγκη στέγασης έχουν μόνο 3 στους 
100 φοιτητές; Για πόσο καιρό και με τι παροχές 
στο δωμάτιο; Αρχικά πρέπει να αποδεχθεί το 
φοιτητικό σώμα ότι οι εστίες δεν είναι για όλους, 
αφού κάποιοι έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να νοικιάζουν. Είναι άρα για όσους υπάρχει δυνα-
τότητα με βάση τα εγχώρια οικονομικά και αυτές 
θα δίνονται με «ταξική προτεραιότητα». Για να γί-
νουμε συγκεκριμένοι δημιουργείται έντεχνα μία 
εικόνα ότι όλοι οι φτωχοί μπαίνουν και οι «ευκα-
τάστατοι-πλούσιοι» γκρινιάζουν που δεν μπήκαν 
(ή και τρώνε θέσεις), λες και ο γιος του Βαρδινο-
γιάννη θα ήθελε να μείνει σε 10τμ εστία ή ένα 
παιδί μικρομεσαίας τάξης πρέπει να παραιτηθεί 
από την κρατική βοήθεια, έτσι ώστε αυτή να είναι 
προσβάσιμη στους οικονομικά ασθενέστερους. 

Το δίλημμα αυτό είναι κάλπικο. Αυτό που συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι μπαίνει μία 
μικρή μερίδα φοιτητών και όχι όλοι όσοι το έχουν 
ανάγκη. Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για το χρόνο πα-
ραμονής στις εστίες, το κατά τ’ άλλα ταξικό αφή-
γημα πάει περίπατο. Ας υποθέσουμε ότι η αίτηση 
στέγασης που έκανε κάποιος έγινε δεκτή. Πέρασε 
όλα τα φίλτρα και τις απαιτήσεις που του έβαλε το 
σύστημα για να είναι δικαιούχος ενός δωματίου. 
Μόνο για ένα χρόνο, βέβαια, αφού δεν ξέρει αν 
τον επόμενο θα πεταχτεί εκτός εστιών χωρίς να 
έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Από εκεί και 
πέρα ξεκινάει η επιστράτευση μίας σειράς επιχει-

ρημάτων, για να αντιστραφεί η πραγματικότητα.  
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση προηγούμε-
νης υπουργού Παιδείας, Άννας Διαμαντοπούλου 
που από το 2011 έλεγε: «Προτεραιότητα θα δοθεί 
σε φοιτητές που προέρχονται από άπορες οικογέ-
νειες, ορφανούς, φοιτητές µε ειδικές ανάγκες, παι-
διά πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.» (...) βγάζοντας 
«κάποιους που έμεναν πολλά χρόνια» εννοώντας 
προφανώς τους πέραν του ν+2. Τα παιδιά, δηλα-
δή, που μέχρι χτες είχαν ανάγκη στήριξης, μάλλον 
τεμπέλιασαν, πλέον δεν έχουν ανάγκες, στερούν 
δωμάτιο από τους συμφοιτητές τους, θα έπρεπε 
να είχαν τελειώσει τη σχολή  στα χρόνια «ενερ-
γούς» φοίτησης, ακόμα και αν δούλευαν παράλ-
ληλα. Στο αφήγημα αυτό κλείνει το μάτι και μερί-
δα της αριστεράς, αναπαράγοντας το «να μπουν ή 
να μην διωχθούν(..) όσοι το έχουν ανάγκη», παρα-
δεχόμενη έμμεσα ότι υπάρχουν και κάποιοι που 
δεν έχουν ανάγκες.

Εσωτερικός κανονισμός-
κατάσταση δωματίων-εκκενώσεις

Βολεύει, όπως αναφέραμε, το σύστημα να 
κρύβεται πίσω από ένα αφήγημα ρεαλισμού (του 
ανταγωνισμού με προτεραιότητα την φτώχια 
τους), για να δικαιολογεί τις ανισότητες μίας τα-
ξικής εκπαίδευσης στην οποία δεν χωράμε όλοι. 
Κατάσταση η οποία δεν σταματάει εδώ. Επιπρό-
σθετα βάρη πέφτουν στις πλάτες των εστιακών 
φοιτητών, αφού πρέπει να γαλουχηθούν σε μία 
αντίληψη ότι η παραμονή τους εστίες είναι μόνιμα 
υπό αίρεση και κάπως χαριστική. Το πλέον κωμικό 

θα έλεγε κανείς είναι η εγγύηση που απαιτείται για 
την παραλαβή δωματίου. Σαν να νοίκιαζαν κανο-
νικό σπίτι, τα ποσά είναι αρκετά υψηλά (έως και 
200ευρώ), ενώ τα δωμάτια βρίσκονται σε εγκατά-
λειψη με κτήρια που έχουν να συντηρηθούν δεκα-
ετίες και απαιτείται από τον διαμένοντα η ανακαί-
νισή τους. Σκουριασμένες σωληνώσεις, υγρασία, 
καθίζηση είναι κάποια από τα παραδείγματα για 
τα οποία «ευθύνονται οι προηγούμενοι διαμένο-
ντες» και όχι η πλήρης αδιαφορία του κράτους. 
Αντίστοιχα, το πρόσφατο συμφωνητικό διαμονής 
που υπογράφει ο εστιακός πλέον, με τα ιδρύματα, 
συμφωνώντας με τον εσωτερικό κανονισμό των 
εστιών, είναι κομμένο και ραμμένο στα πρότυπα 
σπίτι-σχολή-σπίτι, εντατικοποίηση και καμιά κοι-
νωνική ζωή, αφού στους κανονισμούς αρκετών 
εστιών απαγορεύεται μέχρι και η υποδοχή φιλι-
κού προσώπου μετά τις 10μμ!

 Οι εκκενώσεις των εστιών δεν είναι μία πρω-
τοτυπία που εισήχθη εν μέσω πανδημίας για 
υγειονομικούς λόγους. Η παραμονή στην εστία 
ορίζεται αυστηρά για περιόδους που διεξάγονται 
μαθήματα, ενώ κατά την διάρκεια των διακοπών 
ο φοιτητής υποχρεούται να αδειάζει το δωμάτιο 
γιατί τότε... δεν έχει ανάγκες. Όλα τα παραπάνω 
συνθέτουν μία εικόνα, που θέλει τον εστιακό χω-
ρίς απαιτήσεις, να μην νοιώθει τις εστίες σαν ένα 
χώρο οικείο, σαν το σπίτι του, αλλά να δέχεται το 
δωμάτιο ως μια φιλανθρωπική παραχώρηση στο 
οποίο είναι φιλοξενούμενος. Άλλωστε, για όποιον 
δεν τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό, προβλέπο-
νται πειθαρχικά, παρακράτηση εγγύησης έως και 
αποβολή από την εστία και απαγόρευση εκ νέου 

Η σημασία της δωρεάν φοιτητικής στέγης  
για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων

Στάθης Κατσιμπίνης,
ΗΜΜΥ Ξάνθη
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υποβολής αίτησης.

ΣΔΙΤ και αναβάθμιση των εστιών

Στα πλαίσια της λεγόμενης αναβάθμισης των 
εστιών, προωθούνται τα ΣΔΙΤ για ανέγερση νέων 
κτηρίων. Όχι, δεν θαμπωνόμαστε ότι εξελίσσο-
νται τα πράγματα στην σωστή κατεύθυνση. Για-
τί προφανώς και θέλουμε να ανεγερθούν νέες 
εστίες και να γίνουν επισκευές στις υπάρχουσες, 
αλλά τι να τα κάνουμε αν πρέπει γι’ αυτά οι φοι-
τητές να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη; Στο 
κομμάτι των ΣΔΙΤ λοιπόν, κονδύλια κρατικά και 
ιδιωτικά αξιοποιούνται για την υλοποίηση έργων. 
Προφανώς και το κράτος καλείται να εξοφλήσει 
τον ιδιώτη με ένα ποσοστό κέρδους. Μία στε-
νή προσέγγιση και εξήγηση της κατάστασης, θα 
μπορούσε να είναι η εξής: Ότι το κράτος δουλεύ-
ει για τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και αυτοί 
βρήκαν επενδυτικό πεδίο... στις εστίες. Σύμφωνοι, 
το κράτος, ως συλλογικός καπιταλιστής, υπηρετεί 
την αστική τάξη. Ωστόσο, η επένδυση στις εστίες 
δεν στέκει από μόνο του ως στόχευση, αν λέμε ότι 
αυτό αποτελεί κεντρική επιδίωξη του κεφαλαίου. 
Υπό περιπτώσεις η ανάθεση της διαχείρισης των 
εστιών σε εργολάβους, μπορεί να λύνει τα χέρια 
των πανεπιστημιακών διοικήσεων στα πλαίσια 
αναζήτησης εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων 
πέραν της κρατικής, αφού για παράδειγμα τα 
καλοκαίρια οι εστίες τις Κρήτης μπορούν να λει-
τουργήσουν, σαν τουριστικό κατάλυμα, με περιο-
ρισμό των δαπανών του Πανεπιστημίου στη συ-
ντήρηση και με κέρδη για τον εργολάβο. Πράγμα 
το οποίο δεν ισχύει σε άλλες εστίες, όπως αυτές 
της Ξάνθης, όπου οι υπάρχουσες εστίες δεν ενδεί-
κνυνται για τουριστική χρήση. Η βασική επιδίωξη 
υλοποιείται με την εργαλειοποίηση των εργολά-
βων ως μοχλών πίεσης για την επιβολή ενοικίου. 
Τα έξοδα για να αναβαθμιστούν οι εστίες ή να 
ανεγερθούν νέες, απαιτούν αποζημίωση η οποία 
μπορεί με «βιώσιμο» τρόπο να αποσπαστεί από 
τους φοιτητές. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, ενοίκια 
προϋπήρχαν των εργολάβων και μάλιστα σε δη-
μόσιες εστίες. Δεν προωθείται αντίστοιχα η ιδιω-
τικοποίηση των υπαρχουσών. Σε μία κατεύθυνση 
πιο άμεσης , καθολικής επιβολής ενοικίου σε όλες, 
μπορεί να συμβάλει είτε η εργολαβική διαχείριση 
των εστιών (με ρόλο εκμισθωτή) είτε η ανέγερση 
νέων «πολυτελών» κτιρίων που δεν απευθύνονται 
σε φοιτητές κατώτερων τάξεων, αλλά σε όποιον 
έχει να πληρώσει ενοίκιο, διαμορφώνοντας μία 
ανταποδοτική σχέση και καταργώντας την δωρε-
άν πρόσβαση και την έννοια του δικαιώματος.

Άσυλο-Φύλαξη-Ιδρυματοποίηση

Αρκετά συχνά ακούγονται τοποθετήσεις για 
το ότι η κατάργηση του ασύλου θα βοηθήσει στην 
πάταξη της εγκληματικότητας και της ανομίας. 
Οι εστίες, ως κομμάτι του ασύλου, δέχονται την 
ίδια συστημική προπαγάνδα. Προπαγάνδα που 
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα υπαρκτά προ-
βλήματα ζωής των εστιακών για να προχωρήσει 
την επίθεση. Μέσα σε μία κατάσταση εγκατάλει-
ψης, πολλές φορές εκτός κοινωνικού ιστού και 
σε συνδυασμό με την απομόνωση των εστιακών, 
οι χώροι αυτοί είναι πολλές φορές έκθετοι σε μι-
κροκλοπές αλλά και στο «σπρώξιμο» εντός τους, 

ναρκομαφιών. Περιστατικά που πολλές φορές 
μεγεθύνονται από διάφορους καλοθελητές, αλλά 
παραμένουν πραγματικά. Έτσι σε διάφορες περι-
πτώσεις, έχουμε δει επεμβάσεις της αστυνομίας 
ακόμα και σε δωμάτια της εστίας, για την εξάρ-
θρωση της τάδε σπείρας ή αντίστοιχα πιέσεις για 
περισσότερη φύλαξη στα κτήρια. Παράλληλα, γί-
νεται ένα έντεχνο τσουβάλιασμα, με αυτά τα περι-
στατικά, των «παραβατικών» εστιακών που τάχα 
κάνουν υπενοικίαση ή κατάληψη δωματίων. Στο 
σύνολο των περιπτώσεων αυτών παρουσιάζεται 
ως λύση ο μεγαλύτερος έλεγχος είτε μέσω ασφυ-
κτικής φύλαξης είτε με άμεση είσοδο της αστυνο-
μίας, προκειμένου να υπάρχει μία «ομαλή» ζωή 
στις εστίες και να γίνεται δικαιότερη κατανομή 
δωματίων αφού κάποιοι λυμαίνονται τα δωμάτια 
χωρίς να είναι δικαιούχοι. 

Ακόμα και εδώ η επιδίωξη είναι (με μπόλικη 
παραπληροφόρηση), η κατάργηση του ασύλου 
για να τσακίσει την όποια συνδικαλιστική δρά-
ση στις εστίες, να καταργήσει την όποια ανοχή 
υπήρχε στην παραμονή εστιακών πέραν του ν+2 
και να επιβάλει πιο σκληρούς όρους διαβίωσης 
στις εστίες. Αν δει κανένας και το νομικό οπλο-
στάσιο που υπάρχει στον εσωτερικό κανονισμό 
και το συμφωνητικό διαβίωσης, επιχειρείται ποι-
νικοποίηση ακόμα και οχλήσεων, που εύκολα θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η συνδικαλιστική δράση. 
Αντίστοιχα, σε πολλές εστίες υπάρχει σε κάθε κτή-
ριο φύλακας που επιτρέπει ή απαγορεύει την εί-
σοδο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλέσει την 
αστυνομία. Εικόνες που θυμίζουν περισσότερο 
φυλακή παρά ελεύθερη διαμονή σε σπίτι.

Βλέψεις και κεντρική στόχευση για τις εστίες

Ποια είναι η κεντρική επιδίωξη εν τέλει για τις 
εστίες; Συνοψίζοντας τα παραπάνω, δεν μπορού-
με παρά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι για 
το σύστημα, είμαστε λίγο πολύ παρείσακτοι στις 
εστίες. Το δικαίωμα στέγασης δεν είναι κάτι δεδο-
μένο ούτε αποτελεί παραχώρηση. Είναι κατάκτη-
ση των φοιτητών. Σχέση που θέλει να ανατρέψει 
το σύστημα με πολλαπλές μεθόδους, εισάγοντας 
ταξικούς φραγμούς. Εγγυήσεις, ενοίκια, εισιτή-
ρια, αντίτιμο στη λέσχη, δίδακτρα είναι κάποια 
από τα μέσα με τα οποία καθιερώνεται η έννοια 
της ανταποδοτικότητας και στρώνεται το έδαφος 
για την εδραίωση της σχέσης «όποιος πληρώνει, 
σπουδάζει». Στην ίδια κατεύθυνση της ανταποδο-
τικότητας λειτουργεί η αποσύνδεση της κρατικής 

ευθύνης και η είσοδος εργολάβων προκειμένου 
να «λυθούν» τα προβλήματα των εστιών. Έτσι, η 
λεγόμενη αναβάθμιση των εστιών είναι ο τρόπος 
με τον οποίο ντύνεται η επίθεση στο δωρεάν. 
Όποιος εθελοτυφλεί στο πόσο απαγορευτική εί-
ναι η είσοδος ενοικίου στις εστίες για τα φτωχά 
στρώματα και την βαφτίζει ως παράπλευρη απώ-
λεια και όχι ως επιθυμία του συστήματος, σπέρνει 
καταστροφικές αυταπάτες για το ρόλο του. Αντί-
στοιχα πόσο λάδι βγαίνει ο καπιταλισμός αν λέμε 
ότι το μόνο πρόβλημα είναι τα ΣΔΙΤ και τα εργο-
λαβικά κέρδη, υπονοώντας ότι με δημόσια ανέ-
γερση το σύστημα δεν θα ήθελε το ενοίκιο (άρα 
θα εξυπηρετούσε τις φοιτητικές ανάγκες);

Η πάλη των εστιακών
μαζική, πολιτική, καθημερινή

Τα καθημερινά προβλήματα των φοιτητών 
και η συλλογική ζωή στις εστίες, δημιουργούν 
στο δυναμικό αυτό, ανάγκη για συζήτηση και 
δράση για αξιοπρεπή διαμονή. Προβλήματα που 
φαντάζουν αμιγώς διαχειριστικά, αλλά στην βάση 
τους είναι πολιτικά. Έτσι και η συζήτηση εντός 
των συλλόγων οικοτρόφων πρέπει να περάσει το 
φράγμα του «να συζητήσουμε για το σπίτι μας» 
και μια συντεχνιακή αντίληψη και να πάει στο 
ποιος φταίει, πώς διεκδικούμε, πώς συνδεόμαστε 
με τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους σχο-
λών. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαν δεδομένο 
στην συζήτηση, ότι όλο το αφιλόξενο κλίμα στις 
εστίες δεν είναι ατύχημα, αλλά επιδίωξη. 

Για την κακή κατάσταση των συλλόγων και 
την αποστασιοποίηση των μελών από αυτούς, 
φταίει το σύστημα με την προπαγάνδα του ενά-
ντια στον συνδικαλισμό και την οργανωμένη 
πάλη, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν βαρύτατες 
ευθύνες στο πώς έχει επιδράσει ο εικονικός συν-
δικαλισμός και η αναθετική λογική που προωθεί 
η κυρίαρχη αριστερά. Σε πολλές περιπτώσεις τα 
ΔΣ ή και αντίστοιχα οι σύλλογοι χρησιμοποιού-
νται για να επικυρώνουν τον τάδε ή δείνα πολιτι-
κό σχεδιασμό της κάθε δύναμης, αδιαφορώντας 
για την ενεργό συμμετοχή στην πάλη της βασικής 
μάζας φοιτητών, καταλήγοντας να μην μπορούν 
να δώσουν απάντηση σε βασικά προβλήματα 
(πχ ζεστό νερό). Επιπρόσθετα, στην υπάρχουσα 
αδρανοποίηση θα λειτουργήσει η συνδιοίκηση 
και η αξιοποίηση της με «εποικοδομητικές» προ-
τάσεις. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών σε όργανα 
όπως το συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας ή η επι-
τροπή στέγασης, δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
ενισχυτικά ή πλάι στη μαζική δράση των φοιτη-
τών, όσο να την αντικαταστήσουν με τραπέζια 
«πολιτισμένου διαλόγου» και υποταγής στο σύ-
στημα. Είναι ζητούμενο οι σύλλογοι οικοτρόφων, 
με αφετηρία τα δικαιώματα του εστιακού φοιτη-
τή σε ελεύθερη δωρεάν διαμονή, αξιοπρεπείς 
παροχές, να φτιάξουν ένα χώρο υποδοχής των 
προβληματισμών, έτσι ώστε να σπάσει η αντίλη-
ψη της ατομικής πάλης απέναντι στα καθημερινά 
προβλήματα και να συνδεθεί με την συνολικότε-
ρη πάλη για δωρεάν σπουδές και ζωή με δικαιώ-
ματα. Προκειμένου να είναι δεδομένο το αίτημα 
για εστίες για όλους, χωρίς προϋποθέσεις, ενοί-
κια, εξώσεις, συμφωνητικά, εκκενώσεις, με αξιο-
πρέπεια και ελευθερίες.
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Ίσως με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, το ξέσπασμα της πανδημίας αποκάλυ-
ψε τα σάπια θεμέλια στα οποία στέκεται το παγκόσμιο καπιταλιστικό ιμπε-
ριαλιστικό σύστημα. Όλες οι κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει από την 
αρχή, κινούνται σε μια προσπάθεια να φορτώσει τα βάρη που προέκυψαν 
στις πλάτες των λαών και της εργατικής τάξης. Εκμεταλλευόμενο την κατά-
σταση αυτή, το σύστημα βρήκε ευκαιρία να προχωρήσει την επίθεση ακόμα 
παραπέρα. Το παρόν κείμενο δεν θα αναλύσει όλο το φάσμα της επίθεσης 
που ξεδιπλώνεται, αλλά θα σταθεί στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στην εκπαίδευση και στην επίθεση που προχωράει το σύστημα μέσα στην 
πανδημία αυτή.

Η εκπαίδευση στο σύστημα που ζούμε

Η εκπαίδευση δεν αποτελεί μια ουδέτερη νησίδα στον καπιταλισμό, μέσα 
στην οποία δίνεται αντικειμενική μόρφωση και γνώση. Αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι του εποικοδομήματος, στο οποίο την κυριαρχία έχει, όπως και 
στην παραγωγική βάση, η άρχουσα τάξη. Ο ρόλος που καλείται να επιτελέ-
σει στο καπιταλιστικό σύστημα, είναι να αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολογία 
και τις επιδιώξεις του συστήματος μέσα από την προβολή των αξιών και των 
προτύπων που οι αστοί θέλουν να διέπουν τις μάζες. Με λίγα λόγια αποσκο-
πεί στην διαιώνιση της εκμετάλλευσης, της ανισότητας και την εμπέδωση 
της «αιωνιότητας» αυτού του συστήματος. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση έρ-
χεται να κατανείμει μέσα από την δομή της τους αυριανούς εργαζόμενους 
στην παραγωγή. Μέσα από τις βαθμίδες της, δηλαδή την πρωτοβάθμια, την 
δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια (ανάλογα με την ταξική θέση που κατέ-
χει ο καθένας θα κατορθώσει να φτάσει και στην αντίστοιχη), διαιωνίζει την 
ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύ-
πτει η αυριανή εργατική τάξη, το τεχνικό προσωπικό, οι επιστήμονες και τα 
διευθυντικά στελέχη. 

Η επιστήμη και η γνώση ανήκουν 
πάντοτε στην κυρίαρχη τάξη!

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, η γνώση που παρέχεται στους χώρους 
του πανεπιστημίου δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την αστική γνώση 
η οποία έρχεται να υπηρετήσει ακριβώς τον καπιταλιστικό τρόπο παραγω-
γής και τους νόμους που τον διέπουν. Συνεπώς το περιεχόμενο της γνώσης 
που διδασκόμαστε κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα παραδείγματα 
είναι πολλά. Η παρέμβαση του συστήματος έχει κατορθώσει όχι μόνο να δι-
αστρεβλώσει ιστορικά γεγονότα, αλλά και να ξαναγράψει την ίδια την ιστο-
ρία, με την απουσία άλλης άποψης. Η χρόνια επέμβασή του στις επιστήμες 
διαγράφει προοδευτικές θεωρήσεις και απόψεις, ανασύροντας θεοκρατικές 
και σκοταδιστικές αντιλήψεις. Επιπλέον, το σύστημα κατευθύνει την γνώση 
και την παραγόμενη έρευνα ανάλογα με το κέρδος στο οποίο αποσκοπεί. 
Ας μην ξεχνάμε ότι η ιατρική επιστήμη πολλά χρόνια τώρα ασχολείται με 
την παραγωγή καλλυντικών και την τελειοποίηση μεθόδων πλαστικής χει-
ρουργικής, ενώ οι θετικές επιστήμες χρησιμοποιούνται στην πολεμική βι-
ομηχανία. Είναι ξεκάθαρο για εμάς ότι η γνώση που επιλέγει να μας δώσει, 
δεν μπορεί να κινηθεί πέρα και έξω από το πλαίσιο που κάθε φορά ορίζει η 
άρχουσα τάξη (και τα ξένα αφεντικά της, στην περίπτωση της χώρας μας). 
Η πραγματική γνώση αποτελεί όπλο στα χέρια των μαζών, αφού τους επι-
τρέπει να δουν και να ξεκαθαρίσουν τις σχέσεις και τις υπάρχουσες αντι-
θέσεις που διέπουν την κοινωνία. Ακριβώς για αυτό τον λόγο το σύστημα 
δεν μπορεί και δεν θέλει να μορφώσει πραγματικά τον λαό. Κάτι τέτοιο θα 
αποτελούσε ένα βοήθημα για τις μάζες στο να αποτινάξουν από πάνω τους 
την εκμετάλλευση, πράγμα το οποίο θα ήταν σαν να έβαζε το ίδιο το σύστη-
μα βόμβα στα θεμέλια που στέκεται. Να γιατί διαφωνούμε με τις προτάσεις 
και τα ιδεολογήματα της υπόλοιπης αριστεράς (ΕΑΑΚ, ΚΝΕ). Προτάσεις που 
στέκονται στη θεώρηση ότι αυτό που λείπει σήμερα από τους φοιτητές εί-
ναι η κατάκτηση της ολόπλευρης γνώσης μέσω του αστικού πανεπιστημίου 

και το μόνο που πρέπει αυτοί να κάνουν είναι να την διεκδικήσουν. Ή ακόμα 
παραπέρα ότι η επιστήμη στον καπιταλισμό είναι ανεξάρτητη και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προς όφελος του λαού και των αναγκών του. Οι απόψεις αυ-
τές το μόνο που καταφέρνουν είναι να συσκοτίζουν και να αποπροσανατολί-
ζουν την πάλη των φοιτητών παραβλέποντας ουσιαστικά σε ποιο σύστημα 
ζούμε.

Ο ρόλος των εξετάσεων στον καπιταλισμό

Οι εξετάσεις στο σύστημα που ζούμε δεν αποτελούν επ’ ουδενί μια δια-
δικασία μέσα από την οποία, προάγεται η γνώση και ενισχύεται η μόρφωση 
του εξεταζόμενου. Όπως επίσης, κατά την άποψή μας, δεν βοηθάει στην πε-
ραιτέρω αύξηση της κριτικής σκέψης και στην καλύτερη κατανόηση του μα-
θήματος. Οποιοσδήποτε και σε όποια βαθμίδα έχει περάσει από διαδικασία 
εξεταστικής, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί μια ξένη προς τον μαθητή 
και τον φοιτητή διαδικασία, στην οποία η προσπάθεια μιας χρονιάς κρίνεται 
μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό ενισχύει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση στείρας 
γνώσης, το άγχος, το στρες και αυξάνει συνεχώς τον φόβο της αποτυχίας. Η 
θέσπιση των εξετάσεων ως μέσο προαγωγής έχει να κάνει με την προσπά-
θεια του συστήματος να καλλιεργήσει τον ατομικό δρόμο και να πείσει ότι η 
όποια αποτυχία βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Αποτελεί 
άλλο ένα εμπόδιο και τροχοπέδη στην απόκτηση πτυχίου. Άλλωστε, το πώς 
θα καθοριστεί η δυσκολία και το ποσοστό επιτυχίας σε μια εξεταστική είναι 
ζήτημα συσχετισμού. Δηλαδή, το πόσο έχει δυνατότητα να αυθαιρετήσει ο 
καθηγητής και το πόσο έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν και να επιβά-
λουν τα δίκια τους οι φοιτητές.

Το δικαίωμα στη δουλειά και η κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμά-
των στο πτυχίο δεν χτυπιούνται λόγω «ελλιπούς» γνώσης ή κατάρτισης

Κατά την άποψή μας η ποσότητα, ακόμα και η ποιότητα της γνώσης που 
παρέχεται και πρέπει να λάβει κάποιος για να θεωρηθεί επαρκής, αλλά και τα 
κριτήρια που διαμορφώνουν την εκπαιδευτική δομή και διαδικασία, όπως 
οι τρόποι προαγωγής και διάφορες άλλες λειτουργίες, καθορίζονται κάτω 
από τις εξής παραμέτρους: τον συσχετισμό και τις νίκες που κατορθώνει να 
κατακτάει το κίνημα συνεχώς απέναντι στο σύστημα (αντίστοιχα τις ήττες ή 
την υποχώρηση) και τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της άρχουσας τάξης. 

Άπειρα είναι τα παραδείγματα και οι φορές που κυβερνήσεις αναγκάστη-
καν να μειώσουν την ύλη, να καταργήσουν εξετάσεις και να αλλάξουν μια 
σειρά από λειτουργίες στην εκπαίδευση, που μέχρι πρότινος προπαγανδί-
ζονταν ως απαραίτητα για την μόρφωση μαθητών και φοιτητών, κάτω από 
την πίεση που ασκούσε η πάλη τους. Αντίστοιχα, σε περιόδους ανεργίας 
και έλλειψης κινήματος, οι απαιτήσεις αυξάνονται και πλασάρεται η «έλλει-

Όταν το σύστημα, με πρόσχημα τη μόρφωση
 και τη γνώση, τσακίζει τα δικαιώματά μας 

Χρυσόστομος Κακάβας, 
Τεχνολόγων γεωπόνων, Άρτα

Στέφανος Νίτσας, 
Μηχανικών επιστήμης υλικών, Γιάννενα
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ψη κατάρτισης» σαν αίτιο για την «αποτυχία» στην 
εύρεση εργασίας. Επιπρόσθετα, σε περιόδους που 
το σύστημα χρειαζόταν άμεσα στελεχικό δυναμι-
κό για την παραγωγή (βλέπε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης), ανέτρεπε «σταθερές» που είχε θέσει το 
ίδιο για την απόκτηση πτυχίου και απορροφούσε 
απευθείας φοιτητές στην αγορά εργασίας. Χαρα-
κτηριστικό, επίσης, είναι το παράδειγμα ότι από τις 
αρχές του ‘90 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 
‘00, όπου στην χώρα μας συντελέστηκαν σημαντι-
κά έργα υποδομών και δημιουργήθηκαν μια σειρά 
από νέες παραγωγικές μονάδες, η πλειοψηφία των 
αποφοίτων δεν χρειαζόταν καμία εξειδίκευση ή με-
ταπτυχιακό για εύρεση εργασίας.

Αυτό, ωστόσο, αρχίζει να μεταβάλλεται ως κα-
τάσταση, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης 
του 2008 και την υποχώρηση του φοιτητικού και 
συνολικότερα του νεολαιίστικου κινήματος. Το κε-
φάλαιο εφορμά με όλα του τα μέσα και ανοίγει έναν 
νέο γύρο επίθεσης ενάντια στην εργατική τάξη και 
τους λαούς. Το σύστημα προσπάθησε να στηρίξει 
την επίθεση αυτή μέσα από μια σειρά ιδεολογημά-
των. Μπροστά στην διόγκωση της ανεργίας για τους 
νέους και στο νέο εργασιακό τοπίο που άρχισε να δι-
αμορφώνεται, χρησιμοποίησε το αφήγημα της γνώ-
σης, της εξειδίκευσης και της διαρκούς κατάρτισης. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο το σύστημα ήθελε να εμπεδώ-
σει στις συνειδήσεις της νεολαίας, ότι η εργασία δεν 
αποτελεί δικαίωμα, αλλά ευκαιρία που μόνο μέσα 
από σκληρή προσπάθεια και συνεχή επιμόρφωση 
επιτυγχάνεται. Στα πανεπιστήμια αυτό μεταφράστηκε σε εντατικοποίηση και 
διαμόρφωση ασφυκτικών όρων σπουδών για τους φοιτητές. Τα τελευταία 
χρόνια ο δρόμος για την απόκτηση πτυχίου δυσκολεύει όλο και περισσό-
τερο. Στο σημερινό πανεπιστήμιο έχουν θέση μόνο όσοι μπορούν να αντα-
πεξέλθουν σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα πολύωρων και υποχρεωτικών 
παρακολουθήσεων, εργαστηρίων και συνεχών εξετάσεων, μιας και πλέον «οι 
καλύτεροι και οι πιο μορφωμένοι μπορούν να βρούνε δουλειά». 

Παράλληλα η επίθεση που ξεδιπλώνεται στο επίπεδο της εργασίας, έχει 
καταφέρει να τσακίσει θεμελιωμένα εργασιακά δικαιώματα, όπως το οχτάω-
ρο, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και γενικά να διαλύσει μια σειρά 
από κατακτήσεις που προστάτευαν τους εργαζομένους. Την ίδια στιγμή που 
άνοιγε αυτή η επίθεση, το σύστημα προχώρησε σε μια σειρά από σοβαρά 
χτυπήματα στα πτυχία, με τα οποία χάνουν τον ενιαίο χαρακτήρα τους και 
παύουν να κατοχυρώνουν θέσεις δουλειάς, με αποτέλεσμα να μετατρέπο-
νται σταδιακά σε κουρελόχαρτα. Μέσα από τις πιστωτικές μονάδες, τα σεμι-
νάρια, τα μεταπτυχιακά προσπαθεί να συνηθίσει τους φοιτητές σε ένα συνε-
χές κυνήγι χαρτιών και δια βίου μάθησης, διότι το πτυχίο από μόνο του ούτε 
φτάνει ούτε μπορεί να κατοχυρώσει πλέον κάποιο επαγγελματικό δικαίωμα. 
Όσο οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι δεν κατορθώνουν να αντισταθούν σε 
αυτήν την επίθεση και να αντιστρέψουν τους όρους, η κατάσταση αυτή θα 
συνεχίζεται και τα ιδεολογήματα αυτά θα κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Η (τηλε-)εκπαίδευση εν μέσω καραντίνας 

Οι δύο μήνες καραντίνας διαμόρφωσαν συνθήκες εγκλεισμού και απο-
μόνωσης στο λαϊκό παράγοντα, και με έναν πιο έντονο τρόπο στην σπου-
δάζουσα νεολαία, η οποία αποκόπηκε πλήρως από το κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Η ωμή παρέμβαση του συστήματος και η πλήρης στοίχιση σύσσωμου του 
κυρίαρχου πολιτικού σκηνικού και των μίντια πίσω από αυτήν οδήγησαν στο 
προχώρημα της τηλε-εκπαίδευσης. Ένα σοβαρό προχώρημα που δεν απα-
ντήθηκε από τους φοιτητές, αποδεικνύοντας την ανικανότητα της πλειοψη-
φίας της αριστεράς να αντιδράσει στην ατζέντα που έθετε η κυβέρνηση για 
την παιδεία. Μάλιστα, οι όποιες ενστάσεις υπήρχαν, στόχευαν σε προτάσεις 
βελτίωσης, όπως καλύτερο ίντερνετ, εξοπλισμός για όλους.

Παράλληλα, εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποτυπωθεί, στους χώρους 
των πανεπιστημίων και των σχολείων, η επικράτηση αστικών απόψεων και 
η υποχώρηση σε μεγάλο βαθμό των όποιων προοδευτικών και αριστερών. 
Ο ατομικός δρόμος που προωθείται, η εντατικοποίηση των όρων σπουδών 
με την ταυτόχρονη εμπέδωση ιδεολογημάτων γύρω από την γνώση και τον 

επιστημονισμό, έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση στην οποία ένας νέος 
άνθρωπος καλείται από πολύ μικρή ηλικία να αναλώνεται σε ένα συνεχές κυ-
νήγι προσόντων, ώστε να μπορέσει και αυτός να διεκδικήσει μια θέση στον 
ήλιο, μπροστά στο μαύρο εργασιακό μέλλον που τον περιμένει. Λογικό και 
επόμενο ήταν αυτό να εκφραστεί και στα τηλεμαθήματα, τη στιγμή, μάλιστα, 
που η κατάσταση για την νεολαία συνεχώς δυσχεραινόταν από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας. Η νεολαία μπροστά στις πιέσεις που δεχόταν προσπα-
θούσε με κάθε τρόπο να μην μείνει πίσω από την εκπαιδευτική διαδικασία, 
επειδή συνεχώς ένιωθε και -μες στην πανδημία ακόμα περισσότερο- νιώθει 
να αποκλείεται από αυτή. Εκεί λοιπόν κατά την άποψή μας οφείλεται και το 
γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη.

Η «επιστροφή στην κανονικότητα» περνάει και 
μέσα από τα πανεπιστήμια

Η απόφαση για επανεκκίνηση της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο από 
τα κέντρα του συστήματος, οδήγησε σε «σταδιακή» άρση των απαγορεύσε-
ων και επαναλειτουργία τομέων της οικονομίας. Η αντίστροφη μέτρηση για 
το άνοιγμα συνόρων μιας σειράς χωρών που τα είχαν κλείσει λόγω της καρα-
ντίνας, μπήκε μπροστά. Ο πόλεμος που διεξαγόταν με τον «αόρατο εχθρό», 
ξαφνικά άρχισε δήθεν να εκλείπει. Μια σειρά επιστημονικά δεδομένα που 
κυριαρχούσαν την προηγούμενη περίοδο ανατράπηκαν χωρίς καμία ιδιαί-
τερη εξήγηση, χάριν της «επιστροφής στην κανονικότητα». Ο ιός όμως δεν 
σταμάτησε να υπάρχει και μάλιστα δεν έχει δοθεί κανένα εχέγγυο ότι οι λαοί 
δεν κινδυνεύουν πια από αυτόν. Την ίδια στιγμή, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο 
όσο και στην χώρα μας, δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης 
του δημόσιου συστήματος υγείας.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα απότομης «επιστροφής στην κανονικότητα», 
εντάχθηκε και η εκπαίδευση: μαθητές κλήθηκαν να πάνε στα σχολεία τους, 
φοιτητές να παρακολουθήσουν κλινικές - εργαστήρια και να προετοιμα-
στούν για εξεταστικές.

Εξεταστική… εν μέσω πανδημίας;

Άραγε, υπάρχουν οι όροι να δοθεί εξεταστική; Κατά την άποψη μας απο-
τελεί μια ρητορική ερώτηση, με την απάντηση να είναι προδικασμένη. ΟΧΙ! 
Ωστόσο, ας εξηγηθούμε. Μέσα σε όλη αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση 
που ζούμε, που όλη η καθημερινότητα έχει ανατραπεί και όλα έχουν αλλάξει, 
που ένας πλανήτης ολόκληρος δεν μπορεί να προβλέψει τι μέλλει γενέσθαι, 
είναι αδύνατο η κυβέρνηση και το καθηγητικό κατεστημένο να προσπαθούν 
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να αντιστρέψουν όλο αυτό που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε κα-
λώντας μας να δώσουμε εξεταστική, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από όλα 
αυτά. Σε μια περίοδο μάλιστα που η πλειοψηφία των φοιτητών ακόμα με-
τράει τις πληγές της από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος της ύλης δεν έχει προχωρήσει, εφό-
σον τα πανεπιστήμια είναι κλειστά εδώ και πάνω από δύο μήνες. Η τοποθέ-
τηση περί κάλυψής της μέσω τηλεμαθημάτων είναι απλά γελοία. Οι πλατ-
φόρμες διεξαγωγής τους συνεχώς εμφάνιζαν προβλήματα και έπεφταν, οι 
ίδιοι οι καθηγητές παραδέχονταν ότι η ύλη στην ουσία δεν έχει προχωρήσει, 
την ίδια στιγμή που αρκετά μαθήματα δεν έχουν γίνει καν. Επίσης, η απο-
δοχή των τηλεμαθημάτων ισοδυναμεί με αποδοχή των σοβαρών ταξικών 
ανισοτήτων που υπάρχουν στην τηλεκπαίδευση, με βάση το ότι δεν έχουν 
όλοι πρόσβαση σε Η/Υ και ίντερνετ.

 Όσον αφορά τα εργαστήρια και τις εξετάσεις που λένε ότι μπορεί να δο-
θούν δια ζώσης, αρκεί μια και μόνο ματιά στα μέτρα προστασίας που θα 
παρθούν, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την 
υγειονομική ασφάλεια των φοιτητών, εφόσον δεν συζητιέται καν η διεξα-
γωγή τεστ και η παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εξεταζόμενους. 

Μύρισε το σφαγείο μας… εξεταστική!

Στην πλειοψηφία των σχολών έχει εξαγγελθεί ότι θα γίνουν εξ αποστά-
σεως εξεταστικές. Όλα δείχνουν ότι αυτές θα αποτελέσουν σφαγείο και θα 
οδηγήσουν σε ωμό αποκλεισμό χιλιάδων φοιτητών, κυρίως από τα φτωχά 
και λαϊκά στρώματα, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και σε 
όλα τα υπόλοιπα μέσα που χρειάζονται. Ο τρόπος που περπάτησε η τηλεκ-
παίδευση μας έχει ήδη εφοδιάσει με αρκετά παραδείγματα. Τα φαινόμενα 
της καθηγητικής αυθαιρεσίας αυξήθηκαν και η μέθοδος διεξαγωγής των μα-
θημάτων δυσκόλεψε. 

Παράλληλα, τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί δείχνουν ότι και σε 
όσες εξεταστικές γίνουν δια ζώσης, η κατάσταση δεν θα είναι καλύτερη. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το Μαθηματικό στο ΕΚΠΑ, όπου το υγειονομικό 
μέτρο που εξήγγειλε καθηγητής είναι… μηδενισμός όποιου δεν φέρει τη 
μάσκα του και ασφυκτική μείωση του χρόνου της εξέτασης. Όποιος και αν 
είναι ο τρόπος εξέτασης, η ύλη παραμένει απροσδιόριστη και έχει αφεθεί 

στις ορέξεις του κάθε καθηγητή. Την στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, 
βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν την ανακοινωμένη ημερομηνία έναρξης 
των εξετάσεων και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία οδηγία για τον τρόπο διεξα-
γωγής τους, ούτε και έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής. Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξεταστικές προβλέπεται να τραβήξουν μέχρι και 
τον Αύγουστο. Επίσης, η πλειοψηφία των φοιτητών δεν έχει λάβει ακόμα τα 
συγγράμματα. 

Είναι ξεκάθαρο ότι πάνε να πειραματιστούν πάνω στις πλάτες μας. Γε-
λοίες είναι, επίσης, οι τοποθετήσεις που κάνουν λόγο ότι η συγκεκριμένη 
εξεταστική θα είναι πιο εύκολη από τις άλλες. Ήδη υπάρχουν δείγματα σε 
σχολές για την «ευκολία», όπως ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων μια 
ή δύο βδομάδες πριν, σε σχολές του ΑΠΘ. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, 
ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό επιτυχίας να υπάρξει για εξυπηρετήσει την νο-
μιμοποίηση τους.

Η νομιμοποίηση αυτής της εξεταστικής, θα αποτελέσει ήττα και αρνητική 
παρακαταθήκη για τους φοιτητές. Η τηλεκπαίδευση και όλα όσα απορρέ-
ουν από αυτή, παρόλο που παρουσιάζεται ως μια επιλογή η οποία πάρθηκε 
κάτω από τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που διαμόρφωσε ο COVID-19, δεν 
είναι κάτι καινούργιο. Αποτελεί έναν χρόνιο και διακαή πόθο του συστήμα-
τος και μέσω αυτής, έρχεται να υλοποιήσει μια σειρά από άλλα χτυπήματα. 
Ο «εκσυγχρονισμός» της εκπαίδευσης όπως τον αποκαλούν, έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε μια σειρά από χώρες, για να μπαλώσει και να καλύψει κενά που 
υπάρχουν σε προσωπικό και εκπαιδευτικές δομές και χτυπάει ακόμα περαι-
τέρω την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών και μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που στήνονται στα 
πανεπιστήμια δεν αφορούν μόνο το ζήτημα των μαθημάτων. Έρχονται να 
αμφισβητήσουν τις ζωντανές δημοκρατικές διαδικασίες των φοιτητών και 
την δυνατότητα τους να οργανώνονται. Ας μην ξεχνάνε τις προσπάθειες που 
γινόταν ένα προηγούμενο διάστημα για online ψηφοφορίες και ηλεκτρο-
νικές συνελεύσεις. Με βάση τα παραπάνω, οι Αγωνιστικές Κινήσεις καλούν 
τους φοιτητές να μην νομιμοποιήσουν καμία τέτοια διαδικασία και να παλέ-
ψουν να θεωρηθεί το εξάμηνο λήξαν και όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια 
και οι κλινικές που του αντιστοιχούν, να θεωρηθούν διδαγμένα και να κατο-
χυρωθούν.
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Μπροστά στην έξαρση της πανδημίας, για ακόμα μια φορά, πιο ευάλωτοι 
βρέθηκαν οι ξεχασμένοι αυτού του κόσμου, τα πιο φτωχά και εξαθλιωμέ-
να κομμάτια της κοινωνίας. Όσο και αν κυβέρνηση και μέσα ενημέρωσης 
προτάσσουν την ατομική ευθύνη και διατυμπανίζουν πως “είμαστε όλοι ίσοι 
απέναντι στην απειλή”, γνωρίζουμε πολύ καλά πως ούτε έχουν όλοι πρόσβα-
ση σε μέτρα προστασίας ούτε σε αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη. Τι μερίδιο ατομικής ευθύνης για την εξάπλωση της πανδημίας μπορούν 
να έχουν οι πρόσφυγες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις δομές “φιλο-
ξενίας”, οι τρόφιμοι των φυλακών, οι μειονοτικές κοινότητες που ζουν στα 
όρια της φτώχειας;

Παρατημένοι στην τύχη τους, οι πρόσφυγες βρίσκονται στοιβαγμένοι 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε κοντέινερ ή και υπαίθριους αυτοσχέ-
διους καταυλισμούς σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες, όπου μια τουαλέτα 
μπορεί να αντιστοιχεί ακόμα και σε 200 άτομα, ενώ οι διαδικασίες έκδοσης 
ασύλου έχουν παγώσει. Σε αυτούς τους ανθρώπους όχι απλά δεν δόθηκαν 
μέτρα προστασίας, αλλά και όταν εντοπίστηκαν κρούσματα στις δομές Ρι-
τσώνας, Μαλακάσας και Κρανιδίου, η κυβέρνηση προχώρησε σε ελάχιστα 
τεστ ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους και 14ήμερη ολική καραντίνα των δο-
μών αυτών. Μια καραντίνα που συνοδεύτηκε με το απαράδεκτο σύνθημα 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μηταράκη, “stay in camps” λες 
και υπάρχουν οι συνθήκες για να τηρηθούν τα ατομικά και συλλογικά μέτρα 
προστασίας στα εν λόγω camps. Είναι ξεκάθαρο πως τα μέτρα αυτά στόχευ-
αν όχι στο να προστατευθούν οι ίδιοι από τον ιό, αλλά στο να μην μεταφέ-
ρουν τον ιό προς τα έξω, αφού οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη καταδικασμένοι 
να πεθάνουν είτε από τον πόλεμο και την πείνα είτε από την πανδημία. Μέχρι 
31 Μαΐου μάλιστα προβλέπεται περίπου 2.000 πρόσφυγες από αυτούς που 
εξασφάλισαν άσυλο, να βρεθούν εκτός προσφυγικών δομών και χωρίς κα-
μία κρατική στήριξη. Όλος αυτός ο κόσμος δεν θα έχει πού να πάει, πού να 
τραφεί, πού να κοιμηθεί και προφανώς καμία δωρεάν πρόσβαση σε μέτρα 
ατομικής προστασίας.

Αντίστοιχα, οι Ρομά, που είναι από τα πιο φτωχά και περιθωριοποιημέ-
να κομμάτια της κοινωνίας, χαρακτηρίστηκαν ως επιδημιολογικός κίνδυνος 
και αντιμετωπίστηκαν ξέχωρα από τον υπόλοιπο λαό.  Συγκεκριμένα, αφού 
εντοπίστηκαν στην κοινότητα των Ρομά στη Λάρισα 20 κρούσματα και στο 
Δροσερό της Ξάνθης ένα βρέφος με κορονοϊό, έγιναν πολύ λίγα τεστ σε σχέ-
ση με τον πληθυσμό προκαλώντας μια ψευδαίσθηση ασφάλειας που ενισχύ-
ει την εικόνα ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Η ολική καραντίνα που επιβλήθηκε 
στους οικισμούς αυτούς, διαχωρίζοντάς τους από την υπόλοιπη κοινωνία, 
έδωσε πάτημα στις κάθε λογής ρατσιστικές αντιλήψεις απέναντί τους. Κατα-
λαβαίνει κανείς την υποκρισία πίσω από αυτές τις πράξεις, όταν βλέπει ότι οι 
Ρομά συνεχίζουν να κινδυνεύουν και από τον ιό αλλά και από την πείνα και 
αφέθηκαν σε καραντίνα στους οικισμούς τους.

Πολύ γρήγορα πάρθηκαν οι αποφάσεις για ολική καραντίνα και για 
τη μειονότητα της Θράκης, κυρίως στα Πομακοχώρια στα οποία εμφα-
νίστηκαν πολλά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό. Την αρχή έκανε 
το χωριό Εχίνος που μαζί με αυτό έκλεισε και το κέντρο υγείας του που 
εξυπηρετούσε όλα τα χωριά της περιοχής, αποκλείοντας έτσι χιλιάδες αν-
θρώπους από άμεση ιατρική περίθαλψη. Η περιοχή είναι η πιο φτωχή της 
χώρας, μαστίζεται από την ανεργία και κατά συνέπεια μεγάλο μέρος της 
μειονότητας αναγκάζεται να μεταναστεύει στις χώρες της Ευρώπης, με τρί-
μηνες συμβάσεις, για να δουλέψει σε άθλιες συνθήκες εργασίας ώστε να 
εξασφαλίσει τα βασικά. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες που γύρισαν στα σπίτια 
τους στοχοποιήθηκαν ως η αιτία της έξαρσης του κορονοϊου, ενώ πραγ-
ματικός ένοχος είναι η πολιτική που τους ωθεί στην οικονομική μετανά-
στευση και δεν τους εξασφάλισε μια ασφαλή επιστροφή και τεστ κατά την 
είσοδό τους στη χώρα.

Παράλληλα, η κατάσταση στις φυλακές παραμένει εξαθλιωτική, με 
τους τρόφιμους να ζουν συγχρωτισμένοι σε ανθυγιεινές συνθήκες, ενώ συ-
χνά τους στερείται η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μέχρι 
στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε φυλακές, αν και δεν έχουν 

γίνει επαρκή τεστ στους φυλακισμένους για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. 
Παρόλες τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι από την αρχή της πανδημίας 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των φυλακισμέ-
νων, καταγγελίες αναφέρουν πως οι απολυμάνσεις που γίνονται είναι τυπικές 
και ανεπαρκείς, ενώ δεν παρέχονται μάσκες με την αιτιολόγηση ότι αυτή τη 
στιγμή δεν είναι αναγκαίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ενδεχό-
μενη εξέγερση από τους κρατούμενους για να καλύψουν τα πρόσωπά τους. 
Επίσης, ενώ καθημερινά μπαινο-βγαίνουν στα ιδρύματα δεκάδες φύλακες 
χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, έχουν απαγορευτεί παντελώς τα 
επισκεπτήρια, στερώντας από τους φυλακισμένους το αυτονόητο ανθρώπι-
νο δικαίωμα να βλέπουν τα κοντινά τους πρόσωπα και κρατώντας τους σε 
απομόνωση από τον έξω κόσμο. Παρόμοια ήταν και η κατάσταση σχετικά 
με την μη τήρηση της απόφασης που εν τέλει πάρθηκε για τον Β.Δημάκη 
σχετικά με το δικαίωμά του στη μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού για να 
μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της σχολής του, έπειτα από απεργία 
πείνας που διεξήγαγε. 

Η πολιτική περιορισμού αυτών των κοινωνικών ομάδων και ο δια-
χωρισμός τους από την υπόλοιπη κοινωνία, είναι στην πράξη της η επι-
λεκτική εφαρμογή της κακόφημης μεθόδου της “ανοσίας της αγέλης” 
στις μερίδες του πληθυσμού που έχουν αφεθεί στο περιθώριο της κοι-
νωνίας και τους έχουν στερηθεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αποκα-
λύπτει για ακόμα μια φορά τον χαρακτήρα αυτού του σάπιου εκμεταλλευτι-
κού συστήματος που δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους κατατρεγμένους 
αυτού του κόσμου πέρα από φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους. Ένα σύστη-
μα που δημιουργεί και αναπαράγει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε να 
τις έχει στη διάθεσή του προς εκμετάλλευση και να τις χρησιμοποιεί όποτε 
θέλει σαν αποδιοπομπαίους τράγους που δήθεν φταίνε για όλα τα δεινά του 
υπόλοιπου κόσμου.

Το μόνο όπλο που έχει απομείνει σε αυτούς τους ανθρώπους απέναντι 
στη πανδημία είναι η αλληλεγγύη που δείχνουν ο ένας για τον άλλον, όπως 
μας απέδειξαν τα παραδείγματα των προσφύγων στη Μόρια που έραβαν 
500 μάσκες τη μέρα για να τις διανέμουν στους υπόλοιπους και των Ρομά 
στο Δροσερό που οργάνωσαν συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τις οι-
κογένειες που τα χρειάζονται. Απέναντι, όμως, σε αυτό το σύστημα που 
τους στερεί την αξιοπρεπή διαβίωση και δεν δίνει καμία αξία στην αν-
θρώπινη ζωή, η πραγματική δύναμή τους θα βρεθεί μέσα από τους κοι-
νούς αγώνες τους με τον λαό της χώρας για ζωή, περίθαλψη, δουλειά, 
παιδεία, ελευθερίες!

Άνθρωποι ενός
«κατώτερου» θεού

Νταμλά Νουρή Ογλού,
Φαρμακευτική Πάτρας

Φωτεινή Ψύχα,
ΗΜΤΥ Πάτρας
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Πώς μετριέται η αξία της ανθρώπινης ζωής;

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα θέτουν αυτό το καίριο 
ερώτημα. Ποια η αξία της ανθρώπινης ζωής στο καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστι-
κό σύστημα; Φυσικά, το ερώτημα τίθεται απ’ τη σκοπιά της εργατικής τά-
ξης και του λαού, γιατί ο αστός κάλλιστα μπορεί να έχει πρόσβαση σε δομές 
περίθαλψης. Αναφέρει λοιπόν ο Μαρξ[1]: «Η τιμή της εργασίας, ο μισθός της, 
καθορίζεται απ’ τα έξοδα παραγωγής της εργατικής δύναμης». Αυτά, «είναι τα 
έξοδα που απαιτούνται για να διατηρείται ο εργάτης σαν εργάτης…». Επομέ-
νως, το κεφάλαιο ξοδεύει για τον εργάτη όσα είναι απολύτως απαραίτητα 
για να συντηρείται, να είναι ικανός για εργασία και φυσικά για να μπορεί η 
εργασία να συνεχίζεται μελλοντικά, δηλαδή φροντίζει να καλύψει «τα έξοδα 
ύπαρξης και αναπαραγωγής». Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και την ύπαρξη 
του εφεδρικού εργατικού στρατού, τα εκατομμύρια ανέργων, ημι-απασχο-
λούμενων, εκ περιτροπής εργαζόμενων που μπορούν να ενταχθούν στην 
παραγωγή ανά πάσα στιγμή, αντιλαμβανόμαστε ότι η αμοιβή της εργασίας 
είναι συχνά κάτω απ’ το όριο της 
επιβίωσης. Έτσι, η υγεία και η 
ζωή του μεμονωμένου εργάτη 
δεν είναι εξασφαλισμένες σε 
καμία περίπτωση! Η ασφάλιση 
και η σύνταξη, δηλαδή η κάλυψη 
στοιχειωδών αναγκών κατά τη 
μη «παραγωγική» ζωή, είναι ξένο 
σώμα για τα καπιταλιστικά κράτη. 
Αποτελεί περιττό έξοδο και βαρί-
δι για την επίτευξη του μέγιστου 
κέρδους. Ή όπως δήλωνε ο Σόι-
μπλε: «Δεν υποχωρούν όλα μπρο-
στά στην προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής»! Ακόμα, η περίπτωση 
της Σουηδίας, χώρας «βιτρίνα» 
του συστήματος, με την εφαρμο-
γή «ανοσίας αγέλης» έδειξε ότι το 
90% των θυμάτων, ήταν >70 ετών, 
δηλαδή συνταξιούχοι και άρα θε-
ωρούνταν αναλώσιμοι!

Για το λεγόμενο 
«κράτος πρόνοιας» 

Στις χώρες που τον προη-
γούμενο αιώνα επιχειρήθηκε η 
σοσιαλιστική οικοδόμηση, απο-
δείχθηκε ότι ο σοσιαλισμός ήταν 
στην πραγματικότητα το σύστη-
μα που ανύψωσε τον άνθρωπο 
σε νέα επίπεδα. Ενδεικτικά, όσον αφορά την κατοχύρωση του δικαιώματος 
στην υγεία, δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό σύστημα, όλος ο λαός είχε 
δικαίωμα σε ίση περίθαλψη, καθιέρωσε το 8ωρο και 7ωρο για βαρέα και αν-
θυγιεινά και καταπολεμήθηκαν με ταχείς ρυθμούς ασθένειες αιώνων!

Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου δεν υπήρξε σοσιαλιστική οικο-
δόμηση, αντιστάθμισμα αποτέλεσε η ύπαρξη του κοινωνικού κράτους και η 
παροχή σε κάποιο βαθμό δωρεάν παιδείας, ασφάλισης και υγείας. Αλήθεια 
πώς κατέληξε ένα τόσο εκμεταλλευτικό σύστημα να παραχωρήσει τόσα 
πολλά; Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι καπιταλιστικές  χώρες της  Δυτικής  
Ευρώπης, υπό το βάρος της ακτινοβολίας του σοσιαλιστικού στρατοπέδου 
που υπήρξε πρωτοπόρο σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, αναγκάστηκαν να 
υιοθετήσουν μια πιο φιλική στάση προς τους λαούς. Καταλύτη σε αυτήν την 
πλεύση τους αποτέλεσαν τα ισχυρά εργατικά, διεκδικητικά, κομμουνιστικά 

κινήματα που αναπτυχθήκαν σε αυτές τις  χώρες, για τα οποία η σοσιαλι-
στική οικοδόμηση συνιστούσε φάρο έμπνευσης.  Έτσι το κεφάλαιο, στην 
προσπάθειά του να διατηρήσει την πολιτική του κυριαρχία  και να βγάλει 
το σύστημα αλώβητο από αυτήν την σύγκρουση, προχώρησε σε μια σει-
ρά από παροδικές «φιλολαϊκές πολιτικές» οι οποίες μετέπειτα ονομάστη-
καν «κράτος πρόνοιας».  Είναι ξεκάθαρο ότι το τελευταίο ήταν αποτέλεσμα 
σκληρής ταξικής πάλης και αναμέτρησης. Γι’ αυτό και από την στιγμή που 
αποδυναμώθηκε το αντίπαλο δέος, με τις καπιταλιστικές παλινορθώσεις στα 
σοσιαλιστικά κράτη και την υποχώρηση του κομμουνιστικού κινήματος, το 
κεφάλαιο στράφηκε στην αποτίναξη όσων παραχωρήσεων είχε αναγκαστεί 
να κάνει μέχρι τότε. Προσπάθησε να εμπεδώσει στις συνειδήσεις του λαού 
ότι τα δικαιώματα που με κόπο έχει κατακτήσει, αποτελούν παροχές του φι-
λεύσπλαχνου  συστήματος, τα οποία μπορούν να αίρονται κατά το δοκούν 
όποτε το κεφάλαιο επιθυμεί και με επιταχυμένους ρυθμούς σε περιόδους 
κρίσης. Άλλωστε, οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα του λαού αποτελούν 
βαρίδια και είναι αντίθετα με την φύση αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού 

συστήματος που λειτουργεί με 
μοναδικό σκοπό το κέρδος.

Για την περίθαλψη και 
την ίδρυση του ΕΣΥ

Αιχμή του δόρατος στις πο-
λιτικές του «κράτους πρόνοιας» 
αποτέλεσε η περίθαλψη. Στην 
χώρα μας αυτή εκφράστηκε με 
την ίδρυση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας (ΕΣΥ) την δεκαετία 
του ’80, που αποτελούσε έναν 
συμβιβασμό μερίδων του κεφα-
λαίου και των στρωμάτων που 
αντιπροσώπευε τότε το ΠΑΣΟΚ. 
Το μεγαλόπνοο αυτό σχέδιο που 
θα μεριμνούσε για την υγεία του 
λαού δεν ολοκληρώθηκε ποτέ 
στην ολότητα του. Ενδεικτικά, 
απαρτιζόταν από την ίδρυση 400 
Κέντρων Υγείας εκ των οποίων 
μόνο 186 σε όλη την επικράτεια 
ολοκληρωθήκαν και μάλιστα 
υποστελεχωμένα αφού υπήρχαν 
χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις. 
Η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και η άσκηση 
της προληπτικής ιατρικής στον 
πληθυσμό αποτέλεσαν επίσης 
πυλώνες του αρχικού σχεδιασμού 

που ποτέ δεν πήραν «σάρκα και οστά». Στα χρόνια που ακολούθησαν και με 
τις ορέξεις του κεφαλαίου να επανακτήσει όσα είχε αναγκαστεί να παραχω-
ρήσει τον προηγούμενο αιώνα, το λαϊκό δικαίωμα στην περίθαλψη εμπορευ-
ματοποιήθηκε περαιτέρω και το κόστος κάλυψης μετακυλήθηκε στις πλάτες 
του λαού. Υποστελεχωμένα νοσοκομεία, συγχωνεύσεις, απολύσεις και πε-
ραιτέρω ιδιωτικοποιήσεις έγιναν πλέον καθημερινότητα διαμορφώνοντας 
ένα ΕΣΥ που ούτε μπορεί ούτε θέλει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του λαού. 

To EΣΥ απέναντι στον ιό

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού ανέδειξε για άλλη μια φορά 
την ζοφερή πραγματικότητα που επικρατεί στο ΕΣΥ, που κάθε άλλο παρά 
θωρακισμένο είναι. Οι κυβερνητικές πολιτικές χρόνων οδήγησαν σε ένα ΕΣΥ 

Η περίθαλψη στο στόχαστρο
του καπιταλισμού 

Ιάσων Γραβάνης-Αποστολόπουλος,
Σταυρούλα Τζήμα,

Ιατρική Θεσσαλονίκης
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απογυμνωμένο από εξοπλισμό, κλίνες και προσωπικό. Είναι οι ίδιες κυβερνή-
σεις που με τις αποφάσεις τους οδήγησαν στο κλείσιμο αρκετά νοσοκομεία 
που «πλεόναζαν» και αργότερα με περίσσεια υποκρισία μοίραζαν χειρο-
κροτήματα στους υγειονομικούς που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της 
μάχης. Οι ίδιες που άφησαν το προσωπικό στα νοσοκομεία απροστάτευτο 
χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον λαό χωρίς την δυνατότητα διενέρ-
γειας μαζικών τεστ ελέγχου, τα οποία εφαρμόζονται με το σταγονόμετρο 
(ή ακόμα και μετά θάνατον). Οι ίδιες που οδήγησαν τις κλίνες ΜΕΘ να είναι 
μετρημένες στα δάχτυλα. Φόβο αλλά και θυμό προκαλούν οι οδηγίες του 
ΕΟΔΥ προς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σύμφωνα με τις οποίες 
σε περίπτωση «έλλειψης γαντιών» αρκεί η χρήση αντισηπτικού μετά από 
κάθε ασθενή! Ο εργασιακός μεσαίωνας, λοιπόν, καλά κρατεί και στον τομέα 
της υγείας, αφού με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι νοσοκομειακές ελλείψεις προ-
σωπικού ανέρχονται στις 35.000. Εργαζόμενοι με επισφαλείς σχέσεις εργα-
σίας καλούνται να καλύψουν αυτά τα κενά γνωρίζοντας ότι αυτό που τους 
περιμένει είναι εντατικοποιημένοι ρυθμοί δουλειάς και ιδιαίτερη έκθεση 
στον «αόρατο εχθρό», χωρίς μάλιστα την δυνατότητα να απομονωθούν σε 
καραντίνα 14 ημερών σε περίπτωση υποψίας κρούσματος, αφού για αυτούς 
το διάστημα ανέρχεται μόλις στις 7 ημέρες. Το σύστημα ρίχνει κροκοδείλια 
δάκρυα καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας. Δεν προχώρησε σε κανένα 
ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού, παροχή κατάλληλων μέτρων προστασίας, διαγνωστικών 
τεστ ελέγχου σε μαζική κλίμακα, αύξηση κλινών ΜΕΘ. Αντ’ αυτού αρκέστηκε 
στην  πρόσληψη ελάχιστων νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού, που 
σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τα νοσοκομειακά κενά. Άφησε χωρίς 
ενισχύσεις το ιατρικό προσωπικό, πάρα μόνο με ενδονοσοκομειακές μετα-
φορές εργαζόμενων σε τμήματα που έχουν ανάγκη. Όταν μάλιστα ο λόγος 
γυρνάει γύρω από τις κλίνες ΜΕΘ (απαραίτητο να σημειωθεί ότι η χωρά μας 
παρέχει 6 κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 πληθυσμού), η λύση βρίσκεται στην ενοι-
κίαση ιδιωτικών υποδομών.

Η πανδημία του κορωνοϊού ήταν αυτή που έθεσε επιτακτικά σε όλες 
τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις το ερώτημα: πώς μπορούμε να 
την αντιμετωπίσουμε; Καταρχάς η απάντηση που δίνεται στο ερώτημα δεν 
είναι η ίδια απ’ όλες τις πλευρές. Με διαφορετικό τρόπο - και διαφορετική 
βαρύτητα έχουν - οι επιλογές των αστικών τάξεων, τόσο παγκόσμια όσο και 
της ελληνικής, σε σχέση με τις δυνάμεις του κινήματος. Θεωρούμε πως η 
τακτική που ακολουθήθηκε ως απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης, με τις όποιες αποκλίσεις και εκτιμήσεις παγκόσμια, ήταν αυτή της 
καραντίνας. Ακόμα και η Μ. Βρετανία και λιγότερο οι ΗΠΑ, που πρωτοστάτη-
σαν στην υπεράσπιση της «ανοσίας της αγέλης» ως λύση, με κυνικές εκτιμή-
σεις για τους νεκρούς ηλικιωμένους που θα επέφερε, γρήγορα εγκατέλειψαν 
αυτή την επιλογή. Η κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω σε σχέση με 
τις τραγικές ανεπάρκειες και ελλείψεις του ΕΣΥ είναι κοινή στη συντριπτική 
πλειοψηφία των συστημάτων παγκόσμια. Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί 
νομοτέλεια, αλλά συνειδητή πολιτική του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών, 
ενάντια στο δικαίωμα των μαζών στη δωρεάν περίθαλψη. Γιατί η νοσηρό-
τητα και η θνησιμότητα του κορωνοϊού δεν αφορά μόνο τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του ιού αλλά πρωτίστως τη δυνατότητα για πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία και αποκατάσταση απ’ το σύστημα περίθαλψης. Είναι από μόνη 
της η επιβολή καραντίνας λύση; Δεν την ακυρώνουμε σαν μέθοδο αντιμε-
τώπισης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται υποκατάστατο 
των διαλυμένων συστημάτων υγείας. Ήταν αναγκαστική επιλογή του κεφα-
λαίου, που σταματώντας προσωρινά τομείς της οικονομίας, γλίτωσε μακρο-
πρόθεσμα από βαρύτατες πολιτικές ευθύνες και πολλαπλάσια οικονομικά 
και πολιτικά ζητήματα. Γλίτωσε βασικά απ’ το ξεγύμνωμά του μπροστά σε 
δισεκατομμύρια λαϊκών μαζών.

«Μένουμε σπίτι-μένουμε ασφαλείς» και πεθαίνουμε… σπίτι

Το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας που με πείσμα εργάστηκε τόσα 
χρόνια για τη συρρίκνωση των ορίων αντοχής του ΕΣΥ, γνώριζε πολύ καλά 
ακόμα και πριν την άφιξη του ιού ότι αυτή η πανδημία δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί από τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες. Προς αποφυγή ενός με-
γάλου πολιτικού κόστους έσπευσε αμέσως να περιορίσει, με ό, τι μέσο είχε, 
την διασπορά του ιού και την αύξηση των κρουσμάτων. Αιχμή σε αυτήν τους 
την προσπάθεια αποτέλεσε η καμπάνια «μένουμε σπίτι» η οποία στην αρχή 
ξεκίνησε σαν προτροπή που πρωταγωνιστούσε σε όλα τα ΜΜΕ και στην συ-
νέχεια επιβλήθηκε με κατασταλτικούς τρόπους. Περιορισμός των ελευθερι-

ών και επίκληση στο αίσθημα υπευθυνότητας του λαού μέσω του αφηγήμα-
τος της «ατομικής ευθύνης» ήταν οι τρόποι διαχείρισης της πανδημίας από 
το σύστημα. Υπαίτιος για μια ενδεχόμενη έξαρση της πανδημίας θα ήταν 
πάλι ο λαός αφού δεν «πειθάρχησε» στα μέτρα της κυβέρνησης για περιο-
ρισμό των επαφών και όχι οι ίδιοι οι κυβερνώντες που του έχουν αφαιρέσει 
το δικαίωμα στην περίθαλψη. Γρήγορα ωστόσο το σύνθημα «μένουμε σπίτι» 
μετατράπηκε σε «πεθαίνουμε αβοήθητοι στο σπίτι», όπως στην περίπτωση 
42χρονης από την Καστοριά, αφού απαραίτητο κριτήριο για περίθαλψη στο 
νοσοκομείο είναι η ύπαρξη σοβαρών συμπτωμάτων καθώς και η επιβεβαιω-
μένη διάγνωση του ιού (απορίας άξιο βέβαια πώς θα συμβεί αυτό την στιγμή 
που πραγματοποιούνται απειροελάχιστα διαγνωστικά τεστ). Είναι σαφές ότι 
το σύστημα δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αρρωστήσουμε γιατί αν συνέβαι-
νε κάτι τέτοιο θα προέβαινε σε πραγματικά μέτρα στήριξης του ΕΣΥ. Μόνη 
του έγνοια είναι να μην αρρωστήσουμε όλοι μαζί και φανεί ότι το σύστη-
μα υγείας είναι ανεπαρκές, να κατορθώσει να βγει αλώβητο από αυτήν την 
παγκόσμια –υγειονομική, πολιτική και οικονομική- κρίση χωρίς την πλήρη 
ισοπέδωση των συστημάτων υγείας από την ταυτόχρονη συρροή μεγάλων 
κομματιών του πληθυσμού. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 
περί «αταξικότητας» του ιού αρκεί μια ματιά στους χιλιάδες εργαζομένους 
στα εργοστάσια που δεν σταμάτησαν να δουλεύουν με εντατικοποιημένα 
ωράρια εργασίας χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Άραγε έχουν όλοι την 
ίδια δυνατότητα περίθαλψης σε ιδιωτικές κλινικές ή την ευκολία να παρα-
μένουν σε καραντίνα για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε σπίτια 40 και 50 
τ.μ. χωρίς εισόδημα; Σίγουρα ο ιός δεν αναγνωρίζει την κοινωνική τάξη του 
ανθρώπου που πρόκειται να μολύνει αλλά η διάγνωση, αντιμετώπιση και θε-
ραπεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν.

ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ: η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος

Αν και το άρθρο δεν έχει ως στόχο την αναλυτική τοποθέτηση γύρω απ’ 
τις δυνάμεις αυτές, κρίνεται απαραίτητη μια αναφορά γιατί προσπαθούν να 
προβληθούν ως εναλλακτικοί διαχειριστές του συστήματος και υπερασπι-
στές της υγείας του λαού. Ήταν οι ίδιες δυνάμεις, με πιο πρόσφατη τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που έστρωσε το έδαφος για αύξηση στις εισφορές των συνταξιούχων 
και εργαζόμενων στην περίθαλψη, αρνήθηκε το χαρακτηρισμό των νοσοκο-
μείων ως χώρους ΒΑΕ (βαρέα & ανθυγιεινά), μείωσε την κρατική χρηματο-
δότηση, δεν υλοποίησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις για άνοιγμα νοσοκο-
μείων, προσλήψεις υγειονομικών, διεύρυνε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας 
και κράτησε εργολάβους στις μισές υπηρεσίες αρνούμενος ως κυβέρνηση 
τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Δικαίωμα η περίθαλψη, όχι παροχή

Σε αυτές τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κλήθηκαν και οι δυνάμεις της 
Αριστεράς και του κινήματος να τοποθετηθούν και να παρέμβουν. Κομβικό 
σημείο στην αντίληψή μας αποτελεί η αναγνώριση της ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
του λαού ως καθολικό ΔΙΚΑΙΩΜΑ. Και αυτό αφορά ΕΞΙΣΟΥ στον ντόπιο 
και τον μετανάστη-πρόσφυγα, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, άστε-
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γους, άπορους, κρατούμενους, Ρομά και Πομάκους. Ταυτόχρονα, η πάλη για 
το δικαίωμα του λαού στην περίθαλψη συνοδεύεται, ή μάλλον σχετίζεται 
στενά, με την πάλη των υγειονομικών εργαζόμενων (γιατρών, νοσηλευτών, 
καθαριστριών, τραπεζοκόμων, βοηθών εργαστηρίου κ.ά) για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
στη ΔΟΥΛΕΙΑ. Οι παραγωγοί του πλούτου, οι εργαζόμενοι, έχουν δικαίωμα 
στην περίθαλψη γιατί έχουν προπληρώσει γι’ αυτή πολλαπλάσια και με τρεις 
βασικά τρόπους: 1) με την εργασία τους, ειδικά η εργατική τάξη, μέσα απ’ την 
υφαρπαγή της υπεραξίας που παράγει απ’ τους κεφαλαιοκράτες, 2) μέσω 
της άμεσης και έμμεσης κρατικής φορολογίας και 3) μέσω των εισφορών για 
ασφάλιση, περίθαλψη απ’ το μισθό τους. Η κατανόηση του ότι χτυπιέται 
ένα δικαίωμα είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία κίνησης 
των μαζών και γι’ αυτό αποτελεί αφετηριακό ζήτημα η ανάδειξη της πε-
ρίθαλψης ως δικαίωμα. 

Για τις άλλες αντιλήψεις στο κίνημα

Δυστυχώς η αντίληψη αυτή, που παράγει και αντίστοιχα αιτήματα πάλης, 
είναι πολύ… μοναχική στα πλαίσια της αριστεράς.  Και αυτό γιατί ενώ στο 
ζήτημα της υγείας που είναι κρίσιμο για τη ζωή του λαού θα περίμενε κα-
νείς, ενιαία στάση διεκδίκησης απ’ τις δυνάμεις του κινήματος, η πανδημία 
ήταν η ευκαιρία να ανασυρθούν απ’ τα συρτάρια των ρεφορμιστικών δυνά-
μεων (κυρίως ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 
τα μεγαλόπνοα σχέδια τους 
για το σύστημα περίθαλψης, η 
«ολοκληρωμένη» πρόταση για 
την οποία πρέπει να παλέψου-
με. Απόψεις που προτείνουν 
μια σειρά από μέτρα κρατικού 
σχεδιασμού για τις υγειονομι-
κές ανάγκες του σήμερα και 
πολιτικά συμπυκνώνονται στο 
«καμία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα», «αποκλειστικά, 
δημόσιο δωρεάν σύστημα 
υγείας» (ΚΚΕ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ). Εδώ 
βρίσκονται οι θεμελιώδεις δι-
αφορές της δικής μας αντίλη-
ψης-κατεύθυνσης στο κίνημα 
απ’ αυτής που προβάλλουν 
οι ρεφορμιστικές δυνάμεις. Η 
αντίληψη δηλαδή ότι το αστικό 
κράτος είναι ουδέτερο, απο-
τελεί πεδίο ταξικής πάλης και 
έτσι, αν το κίνημα κατορθώσει να δημιουργήσει ευνοϊκούς συσχετισμούς 
απέναντι στην αστική τάξη, το κράτος θα εφαρμόσει τις «κινηματικές» προ-
τάσεις που του απευθύνει. Αυτές οι προτάσεις, για τις δυνάμεις που τις θέ-
τουν, αποτελούν λύση για το σήμερα και όχι μετά την επανάσταση. Άρα δεν 
μιλάμε για κάποια επαναστατική εργατική εξουσία που θα τις εφαρμόσει 
αλλά για το αστικό κράτος που υπό την πίεση του κινήματος θα κληθεί να 
υποστηρίξει πολιτικές που λίγο ως πολύ το οδηγούν στην… αυτοκατάργηση 
του! Μπροστά στα σχέδια αυτά, φαντάζουν «μικρά και ασήμαντα» τα αιτή-
ματα αντίστασης και διεκδίκησης που προβάλλουμε (δωρεάν περίθαλψη, 
αξιοπρεπείς μισθοί, σύνταξη, μόνιμη και σταθερή δουλειά, κ. ά). 

Για τα αιτήματα πάλης

Μπροστά στην έλλειψη εξοπλισμού και μονάδων και αποδεχόμενοι ου-
σιαστικά –φανερά ή λιγότερο φανερά- την κυβερνητική προπαγάνδα περί 
πολέμου με αόρατο εχθρό, έθεσαν ως ΚΥΡΙΑΡΧΟ αίτημά τους την «επίτα-
ξη ιδιωτικών κλινικών»… χωρίς αποζημίωση. Ουρά της κυβερνητικής πολι-
τικής στάθηκαν και οι δυνάμεις του «θα λογαριαστούμε μετά», αφήνοντας 
τη συζήτηση στο αόριστο… μέλλον! Αρχικά επισημαίνουμε πως η επίταξη 
είναι μια κρατική κίνηση αναγκαστικού χαρακτήρα που έχει χρησιμοποιη-
θεί πολλάκις απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό (απεργία ναυτεργατών, απερ-
γία καθηγητών το ’13) που τώρα την επικαλούνται δυνάμεις του κινήματος. 
Αλλά πώς μπορεί να αποτελεί η επίταξη απάντηση στο ζήτημα της περίθαλ-

ψης; Εξαντλούνται οι ανάγκες αυτές μετά το πέρας της πανδημίας; Παύει να 
υπάρχει η αναγκαιότητα για νέες εξοπλισμένες μονάδες ΜΕΘ, νοσοκομεία, 
εξοπλισμό; Καθήκον είναι η πάλη για ΑΜΕΣΗ πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ υγει-
ονομικού προσωπικού και ΑΜΕΣΟ άνοιγμα των εκατοντάδων κλειστών 
ΜΕΘ που έχει το ΕΣΥ και δεν λειτουργούν λόγω υποστελέχωσης.

Τις πρώτες μέρες ξεπρόβαλε και η καμπάνια για την «ενίσχυση του ΕΣΥ», 
επειδή είναι το δημόσιο σύστημα. Πόσο δημόσιο είναι όμως τελικά; Όταν 
εδώ και χρόνια τα νοσοκομεία λειτουργούν με managers και ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια, όταν έχουν συνεχώς πάρε-δώσε με φαρμακευτικές εταιρείες, 
όταν ολόκληροι κλάδοι έχουν αφεθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο με αποτέλεσμα 
να χτυπηθεί η ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ και να προχωρήσει η επίθεση στους εργαζόμε-
νους; Απ’ την άλλη, το κράτος δεν συμμετείχε πριν μια δεκαετία στην προ-
μήθεια 16 εκ. εμβολίων για τον Η1Ν1 που αποδείχθηκε ένα μεγάλο σκάνδα-
λο; Για να γίνουμε πιο κατανοητοί: Είτε είναι δημόσια, ιδιωτική ή μεικτή, η 
περίθαλψη στο πλαίσιο του συστήματος δεν σταματά να είναι εμπόρευμα 
και το κεφάλαιο να την αντιλαμβάνεται ως τομέα κερδοφορίας. Δεν μπορεί 
να αποτελέσει προϋπόθεση η πρόταση ενός κρατικού μοντέλου, για να 
παλέψει ο λαός το δικαίωμά του στην περίθαλψη. Αν αντιληφθεί το ότι 
στερείται αυτό το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα, τότε θα το διεκδικήσει απ’ το 
κράτος και την κυβέρνηση, γιατί αυτούς αναγνωρίζει ως υπεύθυνους. Οι πα-
ροχές υπηρεσιών που διεκδικεί πρέπει να είναι ίδιες, ανεξάρτητα αν έχουν 

την ταμπέλα του «κρατικού» 
νοσοκομείου ή της «ιδιωτικής» 
κλινικής. Δεν είναι μακρινή η 
εποχή που αποτελούσε κα-
τάκτηση του λαού η δωρεάν 
νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές 
εφόσον ήσουν ασφαλισμένος. 
Καθοριστικό για τη δημιουργία 
μαζικής κίνησης και τη συγκρό-
τηση των λαϊκών δυνάμεων 
αποτελεί το χτύπημα ή ακόμα, 
η διεκδίκηση ενός δικαιώματος 
(ανάλογα με το συσχετισμό, 
φυσικά) και όχι ο τρόπος, δηλ. 
το μοντέλο που θα παραχω-
ρηθεί αυτό το δικαίωμα. Σε τι 
ωφελεί να μπούμε στη συζήτη-
ση για το αν θα είναι δημόσια ή 
ιδιωτική η παροχή περίθαλψης; 
Πολύ περισσότερο, δρα απο-
προσανατολιστικά και διασπα-
στικά για το κίνημα, όταν μπαί-

νει ως προϋπόθεση ότι για να παλέψει ο λαός, πρέπει να έχει μια συνολική 
πρόταση!

Το πρώτο μούδιασμα στις αρχές της πανδημίας ακολούθησαν τα αγω-
νιστικά σκιρτήματα με τις ελπιδοφόρες κινητοποιήσεις των υγειονομικών 
στις 7/4, που έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα των μόνιμων προσλήψεων. Η 
ΚΝΕ αποδεχόμενη πάλι το κυβερνητικό πλαίσιο του «πολέμου», καλούσε 
τους φοιτητές να βοηθήσουν εθελοντικά στα νοσοκομεία, αντί να καλέσει 
το λαό και τους φοιτητές σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα υπήρξε 
«πρωτοπόρα» στην πρόταση της για τον εθελοντισμό, αφού το κάλεσμά της 
προηγήθηκε ακόμα και αυτού της κυβέρνησης.

Το δικό μας πλαίσιο

Η πανδημία ανέδειξε ότι το δικαίωμα στην περίθαλψη δεν είναι δεδο-
μένο αλλά κατακτιέται με αγώνες. Υποκείμενο της πάλης αυτής πρέπει να 
είναι η εργατική τάξη και ο λαός που θα διεκδικούν ΙΣΗ-ΠΛΗΡΗ-ΔΩΡΕΑΝ 
ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ σε 
όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης. Σύμμαχα στρώματα είναι οι υγειονομικοί 
εργαζόμενοι που διεκδικούν ΜΟΝΙΜΗ και ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, με ΜΙΣΘΟΥ-
Σ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

[1]: Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο, Κ. Μαρξ

Έναυσμα
τεύχος 53  | Άνοιξη 2020

|23

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με αφορμή την πανδημία,
η φασιστικοποίηση βαθαίνει!

Ιωάννα Μάρκογλου, 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΔΠΘ Ξάνθης

Αυτό το άρθρο γράφεται σε περίοδο που χα-
ρακτηρίζεται από το σύστημα ως «επιστροφή 
στην κανονικότητα». Αξίζει μια αναφορά στον 
τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της χώρας δι-
αχειρίστηκε την πανδημία αλλά και στο πώς την 
αξιοποίησε για να εντείνει την επίθεση στη ζωή 
και στα δικαιώματα του λαού. Εφόσον το σύστη-
μα και η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένοι να 
περιθάλψουν τον λαό ούτε να επιτρέψουν την 
πρόσβασή του στη μαζική διεξαγωγή τεστ, επέ-
λεξαν να επιβάλουν μέτρα απαγόρευσης και 
περιορισμού, που είχαν το λιγότερο κόστος 
και δημιουργούσαν προς όφελός τους κοινω-
νικοπολιτικές παρακαταθήκες. Στο παρόν άρ-
θρο θα αναδειχθεί η διαδικασία της αντιδραστι-
κής πολιτικής στροφής του συστήματος ως προς 
τον περιορισμό των λαϊκών ελευθεριών, την ποι-
νικοποίηση της διακίνησης ιδεών και την ένταση 
της κρατικής καταστολής, την οποία κωδικοποι-
ούμε με τον όρο φασιστικοποίηση της δημόσιας 
και πολιτικής ζωής.

Κατ’ αρχάς, η φύση των μέτρων περιορι-
σμού έχει κατασταλτικό χαρακτήρα, ειδικά 
όταν δεν συνδυάζονται με μέτρα προστασίας 
και δωρεάν τεστ για όλους, όπως οι επαυξημέ-
νοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν, με καθολική 
απαγόρευση κυκλοφορίας 20:00-8:00, οι απα-
γορεύσεις εισόδου-εξόδου σε πόλεις και χωριά 
αλλά και η απαγόρευση του δικαιώματος στην 
άθληση σε περιοχές με πολλά κρούσματα. Ο 
έλεγχος μέσω αναγκαστικής αποστολής SMS αξι-
οποιήθηκε από το κράτος για την επιτήρηση του 
πληθυσμού και την επιβολή προστίμων. Υπό την 
απειλή τους ο λαός αναγκάστηκε να πειθαρχήσει, 
σε μια περίοδο που θέσεις εργασίας χάνονται σω-
ρηδόν, το εισόδημα κάθε νοικοκυριoύ είναι πε-
νιχρό και αμφισβητείται όλο και περισσότερο το 
δικαίωμα για αξιοπρεπείς όρους ζωής. Πρόστιμα 
για «άσκοπες μετακινήσεις» επιβλήθηκαν και 
σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων/παρεμβάσε-
ων ως εργαλείο πειθάρχησης όσων ύψωσαν 
φωνή διεκδίκησης μέσα στην πανδημία. Υπήρ-
χαν κι αυτοί βέβαια που δεν μπορού-
σαν να πειθαρχήσουν. Άστεγοι που 
δεν έμειναν σπίτι γιατί δεν είχαν, 
μικροπωλητές που βγήκαν  να που-
λήσουν το εμπόρευμά τους αντί να 
περιμένουν την ανύπαρκτη μέρι-
μνα του κράτους, άνθρωποι που δεν 
άντεξαν τον εγκλεισμό και βγήκαν μια βόλ-
τα. Όσοι, δε, γλίτωσαν το πρόστιμο της 
μετακίνησης, τώρα κινδυνεύουν να πλη-
ρώσουν τσουχτερό πρόστιμο για την μη 
χρήση μάσκας.

Πιστή στο δόγμα «νόμος και τάξη» 
η κυβέρνηση, αφού φρόντισε να επεν-
δύσει στα ΜΜΕ εκατομμύρια, για να 
πείσουν πως είναι ατομική ευθύνη 
η αντιμετώπιση του ιού και να κατα-
κλύσουν τις ειδήσεις με «ανεύθυνους 

πολίτες» που τόλμησαν να βγούν, δεν δίστασε 
να ξυλοκοπήσει νέους και ηλικιωμένους που δεν 
είχαν  βεβαιώσεις εξόδου. Τα περιστατικά βιαιό-
τητας των κατασταλτικών δυνάμεων μέσα στην 
περίοδο της καραντίνας δεν έχουν τελειωμό. Το 
χτύπημα των συγκεντρώσεων των υγειονομι-
κών και οι προσπάθειες συλλήψεων, έδειξαν 
τον πραγματικό χαρακτήρα του συστήματος, 
που προσπαθεί να καλύψει τις κρατικές ευθύ-
νες για την αντιμετώπιση του ιού με καταστο-
λή και προπαγάνδα. 

Αδιαμφισβήτητο παράδειγμα καταπάτησης 
δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον 
κίνδυνο για την υγεία του λαού αποτέλεσαν οι 
κυβερνητικές απαγορεύσεις των διαδηλώσεων 
για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, τρεις μέρες 
πριν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Στην 
πραγματικότητα δεν ήθελαν να αποφύγουν να 
νοσήσει ο λαός αλλά να υψώσει τη φωνή του. Γι’ 
αυτό, λοιπόν, έσπευσαν να απαγορεύσουν οποια-
δήποτε φωνή αντίστασης κόντρα στην αντιλαϊκή 
πολιτική.

Αντιδραστικές εξελίξεις, σε εγχώριο και πα-
γκόσμιο επίπεδο, υπήρξαν σχετικά με την παραβί-
αση των προσωπικών δεδομένων και το φακέλω-
μα του κόσμου. Μη θέλοντας να πάρει ουσιαστικά 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Ε.Ε. έδωσε 
οδηγία για εντοπισμό κρουσμάτων μέσω εφαρ-
μογής. Ουσιαστικά επιδιώκει να έχει ανά πάσα 
στιγμή πρόσβαση στις ζωές των πολιτών. Σε με-
ρικές χώρες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί τέτοιου 
είδους εφαρμογές και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
θα αξιοποιηθούν από το σύστημα και μετά την 
πανδημία η παραβίαση προσωπικών δεδομένων 
και οι παρακολουθήσεις. 

Η «επιστροφή στην κανονικότητα» έφερε μαζί 
της πολλά μέτρα που πέρασαν μέσω Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου το προηγούμενο δι-
άστημα. Μέτρα όπως η οδηγία προς γιατρούς και 

νοσηλευτές να μην καταγγέλλουν την 
άθλια κατάσταση που επικρατεί 

στα νοσοκομεία, φιμώνοντας όποιον δεν έμενε 
άφωνος μπροστά της. Όπως η παραχώρηση τε-
θωρακισμένων οχημάτων στις ένοπλες δυνάμεις 
για να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εξυπηρέ-
τησης του λεγόμενου «δημοσίου συμφέροντος». 
Έφερε, επίσης, μπόλικη καταστολή, επιθέσεις 
με χημικά και ξύλο στον κόσμο σε πάρκα, με 
πρόσχημα την υποτιθέμενη ανευθυνότητα 
του. Οι δυνάμεις καταστολής, με εντολές της κυ-
βέρνησης έκλεισαν ανοιχτούς χώρους και πλα-
τείες για να περιοριστούν οι «ασυνείδητοι», ενώ, 
παράλληλα, όχι μόνο δεν ενόχλησαν τις φασι-
στοσυγκεντρώσεις που έγιναν στην Κρήτη, αλλά 
στεκόντουσαν δίπλα τους χτυπώντας πρόσφυγες 
και μετανάστες. Είδαμε βέβαια και τη φιέστα του 
δήμου Αθηναίων, με μπόλικο συνωστισμό, όπου 
τα ΜΑΤ δεν έριξαν ούτε κρότου λάμψης ούτε χη-
μικά, παρά μόνο έγιναν ευγενικές προτροπές από 
τα μεγάφωνα.

Η φασιστικοποίηση δεν αποτελεί μια δι-
αδικασία εκτός της κανονικότητας του συ-
στήματος, αλλά είναι μια έκφρασή του που 
εντάσσεται και διεξάγεται κάτω από τους συ-
γκεκριμένους ταξικούς συσχετισμούς της πε-
ριόδου. Έρχεται να προωθήσει τις συνολικότερες 
επιδιώξεις του κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού. 
Η όξυνση της φασιστικοποίησης αποτελεί όρο 
προκειμένου να αναβαθμιστεί η επίθεση του συ-
στήματος συνολικά. Το σύστημα γνωρίζει ότι τα 
μέτρα που οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη φτώ-
χεια και εξαθλίωση αναπόφευκτα γεννούν αντι-
δράσεις που μπορούν να αποκτήσουν, σε μια 
πορεία, ποιοτικά αναβαθμισμένα πολιτικά χαρα-
κτηριστικά, αμφισβητώντας ακόμη και το ίδιο. Η 
αστική τάξη νιώθει αβεβαιότητα απέναντι στην 
οργή του λαού, έτσι καταστέλλει με βίαιο τρό-
πο όποιες κινητοποιήσεις γίνονται. Φοβάται την 
αντίσταση και την οργάνωση λαού και νεολαίας 
και προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά. Αυτή 
την πολιτική της φασιστικοποίησης προσπάθησε 
να βαθύνει και με την ευκαιρία της πανδημίας. 
Αφαιρώντας με όλα τα μέσα που διαθέτει (ΜΜΕ, 
δυνάμεις καταστολής, φασίστες) τη δυνατότητα 
του λαού να βγει, να συζητήσει, ν ’αντισταθεί, να 
διαδηλώσει, δοκίμασε τις αντοχές του κόσμου.

Σε αυτήν την προσπάθεια καταστολής σε 
πρακτικό και συνειδησιακό επίπεδο, της δυνατό-

τητας του λαού να παλέψει, πρέπει να δοθούν 
κινηματικές απαντήσεις. Η πάλη ενάντια στη 
φασιστικοποίηση δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να είναι ξεκομμένη από τον αγώνα για ψω-
μί-δουλειά-υγεία-σπουδές. Ακόμη και σε 
καιρούς πανδημίας, οι αγώνες δεν μπο-
ρούν να μπαίνουν σε καραντίνα. Όπως και 
σ’ αυτούς τους καιρούς  η επίθεση αναβαθ-
μίζεται, έτσι και η  αντίσταση μέσω του κινή-
ματος πρέπει να συνεχίζεται, οικοδομώντας 
όρους αντιπαράθεσης και αναμέτρησης με 
την συνολική επίθεση του συστήματος.
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Αιτία ή καταλύτης ο κορονοϊός;

Η εμφάνιση του κορονοϊού έχει προκαλέσει παγκοσμίως μία νέα κρίση, 
υγειονομικού μεν χαρακτήρα, που όμως προοικονομείται από πολλές φωνές 
του συστήματος ότι θα την διαδεχθεί μια βαθιά οικονομική κρίση και όχι 
μόνο. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα κρίση προέκυψε από την ίδια τη φύση 
και τη δομή του ιμπεριαλιστικού-καπιταλιστικού συστήματος. Όπως και στις 
προηγούμενες κρίσεις, είτε ήταν οικονομικές είτε γεωπολιτικές είτε υγειονο-
μικές όπως η σημερινή, πάντα ζητείται από το λαό να φορτωθεί αυτός τις 
συνέπειές τους. Για να γίνει αποδεκτό αυτό, προσδίδεται  στις κρίσεις μια ου-
δέτερη, πανανθρώπινη και φυσική διάσταση. Η ερμηνεία του κόσμου στον 
οποίο ζούμε, υπαγορεύει το αν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την προσέγγιση 
ή όχι. Έτσι, κατά την άποψή μας, η σημερινή υγειονομική κρίση δεν αποτελεί 
απλώς ένα μοιραίο γεγονός, αλλά ακόμη μια εκδήλωση της εκμεταλλευτικής 
και ταξικής φύσης του συστήματος. Το γεγονός ότι το σύστημα και οι φορείς 
του αποδίδουν την εμφάνιση και την ταχύτητα εξάπλωσης της πανδημίας 
σε άλλους παράγοντες σχετίζεται με την επιδίωξη τους να αποποιηθούν των 
ευθυνών τους και να μην αμφισβητηθεί από τους λαούς η παντοδυναμία 
τους. Αν και αρχικά διαφάνηκε ένας αιφνιδιασμός του συστήματος ως προς 
την εμφάνιση και την εξάπλωση του κορονοϊού - χωρίς να προβαίνουμε σε 
σενάρια συνωμοσίας - δεν μπορούμε εντούτοις να θεωρήσουμε αναπό-
φευκτη, λογική και αποδεκτή την αδυναμία αντιμετώπισης της πανδημίας 
από την ανθρωπότητα, με τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα. 
Η πανδημία, λοιπόν, λειτούργησε ως επιταχυντής μιας ήδη εξελισσόμενης 
κατάστασης και όχι ως πυροδότης. Η οικονομική κρίση προϋπήρχε του κο-
ρονοϊού και διαφαινόταν μάλιστα καιρό πριν η όξυνσή της. 

Νέα κρίση, νέα ευκαιρία για την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας

Στην Ελλάδα, μια χώρα διπλά εξαρτημένη (από ΗΠΑ και Ε.Ε.), ο ρόλος της 
αστικής τάξης και του πολιτικού προσωπικού της δε θα μπορούσε να είναι 
άλλος παρά η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ντόπιου και ξένου κεφα-
λαίου. Μπροστά στην υγειονομική απειλή, η κυβέρνηση απέδειξε περίτρανα 
πως μοναδικό κριτήριο, που σφραγίζει κάθε πολιτική της επιλογή, αποτε-
λεί η διασφάλιση του ταξικού της συμφέροντος. Έτσι, από τη μία πλευρά η 
κυβέρνηση  χορήγησε υπέρογκα ποσά στα ΜΜΕ προκειμένου να πειθανα-
γκάσουν τον λαό να αποδεχτεί ότι η ευθύνη για τις εξελίξεις είναι ατομική 
και επ’ ουδενί της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Ονόμασε «επίταξη» την 
αποζημίωση των ιδιωτικών ΜΕΘ, προχώρησε σε σειρά διευκολύνσεων για 
το κεφάλαιο και την εργοδοσία με την ψήφιση Πράξεων Νομοθετικού Περι-
εχομένου (ΠΝΠ). Παράλληλα, με όχημα το αφήγημα περί κοινών θυσιών, η 
κυβέρνηση επιδίωξε να εμπεδωθούν, να νομιμοποιηθούν με εκβιαστικούς 
όρους, χρόνιες επιδιώξεις του κεφαλαίου σχετικά με τους όρους των εργασι-
ακών σχέσεων και με τα εργασιακά δικαιώματα. Από την άλλη - και παρά τον 
κίνδυνο της πανδημίας - συνέχισε να αρνείται την αναγκαιότητα ενίσχυσης 

του υγειονομικού συστήματος. Ανήγαγε υποκριτικά σε ηρωισμό την εργασία 
των νοσοκομειακών, την ίδια στιγμή που τσάκιζε τα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα. Η πρόταση της αστικής τάξης για την κάλυψη της ανάγκης σε ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό ήταν η δωρεάν εργασία-εθελοντισμός ή η  προσωρι-
νή πρόσληψη συμβασιούχων γιατρών και νοσηλευτών. Οι 2.000 προσλήψεις 
που εξαγγέλθηκαν δεν ήταν παρά μια ακόμα απάτη, καθώς αφορούσαν τη 
μονιμοποίηση υπαρχόντων συμβάσεων, ενώ τα κενά σε οργανικές θέσεις 
με την πρότερη κατάσταση ήταν παραπάνω από 30.000. Έτσι, η λύση που 
προκρίθηκε μπροστά στην αυξημένη αναγκαιότητα για περίθαλψη, ήταν η 
απαίτηση ο κόσμος να μείνει σπίτι για να προστατευτεί, να κρίνει ο ίδιος αν 
μολύνθηκε από τον ιό ή να λάβει ιατρική διάγνωση τηλεφωνικά από εθε-
λοντές! Όσο για τα τεστ, δεν παρέχονται δωρεάν στο λαό και γίνονται με το 
σταγονόμετρο.

 Για τους εργαζόμενους

Το lockdown που, με ευθύνη της κυβέρνησης, κατέληξε να αποτελεί το 
μοναδικό τρόπο “πρόληψης” για το λαό, δεν είχε καθολική ισχύ, αλλά σαφή 
ταξικό χαρακτήρα, όπως και τα μέτρα πρόνοιας για εργαζόμενους και ανέρ-
γους. Μεγάλα εργοστάσια δεν έκλεισαν αλλά λειτούργησαν χωρίς μέτρα 
προστασίας για τους εργάτες. Τα μέτρα «στήριξης» της κυβέρνησης για τους 
εργαζόμενους που έμειναν άνεργοι λόγω του lockdown, δεν ήταν παρά μία 
ακόμα κοροϊδία. Αρχικά, τα εν λόγω μέτρα δεν αφορούσαν το μεγάλο πο-
σοστό των εργαζομένων και δη της εργαζόμενης νεολαίας που δουλεύει 
«μαύρα», χωρίς σύμβαση εργασίας, οι οποίοι δεν δικαιούνταν καν να υπο-
βάλλουν αίτηση για τα περίφημα 800 ευρώ. Επίσης, σε πολλές επιχειρήσεις 
οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πάρουν άδειες άνευ αποδοχών ή ακόμα 
να δουλέψουν σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι, 
που προσπαθούν να ζήσουν με πενιχρούς μισθούς, τώρα κλήθηκαν να επιβι-
ώσουν με επιδόματα-ψίχουλα. Οι άνεργοι κλήθηκαν να τα βγάλουν πέρα  με 
τις απολαβές του ταμείου ανεργίας, ενώ άλλοι, που λόγω έλλειψης ενσήμων 
δεν εντάσσονται στον ΟΑΕΔ, έμειναν τελείως μετέωροι. Την ίδια βάρβαρη 
πολιτική ακολούθησε η κυβέρνηση και για τα πλέον ευάλωτα κομμάτια της 
κοινωνίας όπως οι πρόσφυγες, οι φυλακισμένοι, οι άστεγοι, και οι μειονότη-
τες, στους οποίους δεν παρείχε καμία κρατική κάλυψη.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλεπόταν συμμετοχή σε πρό-
γραμμα τηλεκατάρτισης, το voucher, προκειμένου να λάβουν το ποσό των 
600 ευρώ. Τα κατορθώματα της κυβέρνησης γύρω από την φάρσα των 
voucher είναι γνωστά, πέρα όμως από αυτή την πτυχή και το ζήτημα της 
σκανδαλώδους χρηματοδότησης διαφόρων εταιριών κατάρτισης με όρους 
ρουσφετιού, υπάρχει μια άλλη πλευρά του ζητήματος, πιο ουσιαστική. Συ-
γκεκριμένα, η κυβέρνηση μέσω αυτών των προγραμμάτων επιδίωξε να 
ενισχύσει την αντιδραστική κατεύθυνση της δια βίου μάθησης και της συ-
νεχούς επανακατάρτισης των εργαζομένων σε μια αγορά εργασίας όπου οι 
εργαζόμενοι μόνιμα θα κρίνονται ανεπαρκείς και θα αναζητούν, με το αζημί-
ωτο, περισσότερα προσόντα και πιστοποιήσεις. Επίσης, η πανδημία αξιοποι-
ήθηκε από το κεφάλαιο για την διεύρυνση του καθεστώτος της τηλεργασίας, 
γεγονός που διαμόρφωσε αρνητικές παρακαταθήκες που θα χρησιμοποιη-
θούν το επόμενο διάστημα. Η εντατικοποίηση, η ελαστικοποίηση των σχέ-
σεων εργασίας, η δουλειά χωρίς ωράριο, η παραβίαση των προσωπικών δε-
δομένων και η συνεχής «επιτήρηση» των εργαζομένων είναι οι προνομιακοί, 
για την εργοδοσία, όροι εργασίας που προωθούνται με την τηλεργασία.

Τα «αναγκαία μέτρα» για την επόμενη μέρα

Το διάστημα του lockdown αποδείχθηκε ότι δεν αποτέλεσε νεκρή πε-
ρίοδο για το σύστημα αλλά ευκαιρία για την όξυνση της επίθεσης στα δι-
καιώματα των εργαζομένων. Τόσο η επιβολή του lockdown όσο και η άρση 
του, υπαγορεύονται από την ανάγκη του κεφαλαίου να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες της πανδημίας με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την παράλληλη 

Τα εργασιακά δικαιώματα και πάλι 
στο στόχαστρο του συστήματος

Ελένη Δαμαλή 
Πολυτεχνείο Κρήτης
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συνέχιση της κερδοφορίας του. Διεθνείς αναλύσεις κάνουν λόγο για ένα νέο 
κύκλο ύφεσης, παγκόσμιας κλίμακας. Ωστόσο, οι οικονομικές επιδράσεις 
θα επιβαρύνουν συγκριτικά περισσότερο τους λαούς εξαρτημένων χωρών, 
όπως και τον δικό μας. Η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα είναι από τις χώρες της Ε.Ε. 
με τη μεγαλύτερη ύφεση της τάξης του 10% και την ανεργία να ανέρχεται 
στο 22% μέσα στο 2020. Οι συζητήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας, τόσο μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. όσο και του ΔΝΤ, περι-
στρέφονται γύρω από νέα κορονο-ομόλογα και νέο κύκλο διαχείρισης των 
χρεών των χωρών. 

Έτσι, ενόψει της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αναγ-
γέλλει μέτρα στήριξης της οικονομίας. Η ΠΝΠ που ψηφίστηκε ανήμερα της 
Πρωτομαγιάς καθιστά ξεκάθαρο ποιος θα είναι αυτός που θα πληρώσει την  
κρίση και ποιος θα κερδίσει από αυτή. Από τη μία, λοιπόν, προβλέπει ευ-
νοϊκές ρυθμίσεις για ιδιωτικές κλινικές, κανάλια, αεροδρόμια, εταιρίες τυχε-
ρών παιχνιδιών, με φορολογικές εκπτώσεις ή παρατάσεις καταβολής φόρων. 
Από την άλλη, επιβάλλει αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων ώστε να 
ανταποκρίνονται στις «αντοχές» της οικονομίας, δηλαδή στις ανάγκες του 
ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Ακόμη, μέσω της ΠΝΠ παγώνει -τουλάχιστον 
για το 2020- η αύξηση του κατώτατου μισθού, γεγονός που θα καθορίσει και 
το ύψος διάφορων επιδομάτων. Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
που θα ανοίξουν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων 
σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους. Οι συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας που έληγαν μέσα στο lockdown παρατείνονται μόνο έως τέλος Ιούνη, 
η προστασία της πρώτης κατοικίας σταματάει στις 30/7 και οι απολύσεις 
απελευθερώνονται μετά το πέρας 45 ημερών από την λήξη της αναστολής 
συμβάσεων εργασίας. Είναι σαφές, ότι αυτά τα μέτρα θα βαθύνουν τον εργα-
σιακό μεσαίωνα, θέτοντας παρακαταθήκες για ακόμα πιο άγρια επίθεση στα 
δικαιώματα των εργαζομένων.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει την τουριστική περίοδο 
σαν το πεδίο εκείνο όπου θα αντιστραφεί η χασούρα του προηγούμενου δι-
αστήματος είναι παραπλανητική και βέβαια δεν αναφέρεται στην οικονομι-
κή σωτηρία των εποχιακά εργαζόμενων αλλά του εφοπλιστικού κεφαλαίου, 
των μεγάλων ξενοδόχων και των αεροπορικών εταιρειών. Ακόμα περισσό-
τερο, η ανάδειξη του τουρισμού ως σωσίβια λέμβο της συνολικής οικονο-
μίας θέλει να απαντήσει στα αδιέξοδα του ίδιου του συστήματος και στις 
ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τη διάλυση του πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς τομέα παραγωγής. Η σημερινή κατάσταση, αν μη τι άλλο, ανέ-
δειξε πόσο εύθραυστη είναι η «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού. Μεγάλο 
τμήμα των εποχιακά εργαζόμενων αλλά και αυτών που εμμέσως εξαρτώνται 
οικονομικά από τον τουρισμό, αντί να εργάζονται σε μόνιμη βάση και με 
σταθερό μισθό, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες με το 
επίδομα ανεργίας, αν το λαμβάνουν κι αυτό. Ακόμη, αυτοί οι εργαζόμενοι 
χάνουν ένσημα  από τα συντάξιμα αλλά και από αυτά που χρειάζονται να 
συλλέξουν για να επιδοτηθούν το χειμώνα. Η επόμενη μέρα που προδιαγρά-
φεται για τους εργαζόμενους αλλά και τους ανέργους θα φέρει όλο και πε-
ρισσότερη φτώχεια και εξαθλίωση. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν φτάσει 

τους 1.185.013 και προβλέπεται η ανεργία να συνεχίσει 
να διογκώνεται. 

Για τη δική μας επόμενη μέρα

Οι σχεδιασμοί του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου 
προσανατολίζονται στο πώς θα πληρώσει πάλι ο λαός 
μια κρίση που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά εκείνοι 
που τώρα μιλούν για νέα κορονο-μνημόνια και νέα 
ύφεση. Είναι ζητούμενο, λοιπόν, πώς θα απαντήσει από 
την πλευρά του το εργατικό και λαϊκό κίνημα απέναντι 
σε αυτές τις εξελίξεις. Η επιβολή της καραντίνας είχε 
οπωσδήποτε και χαρακτηριστικά καταστολής. Η προ-
σπάθεια ψήφισης νομοσχεδίου για την απαγόρευση 
συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων ενισχύθηκε από την 
απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε το προη-
γούμενο διάστημα. Η «επιστροφή στην κανονικότητα» 
θα πατήσει πάνω στις αρνητικές για το κίνημα παρα-
καταθήκες που δημιούργησε το μέτρο της καραντίνας 
και στη βάση του αρνητικού συσχετισμού που είχε 
διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος της 
εργατικής τάξης και του λαού. Ο σύγχρονος εργασια-

κός μεσαίωνας, η ανεργία και η φτώχεια είναι δεδομένα που δημιούργησε 
η χρόνια επίθεση του συστήματος στα δικαιώματα των εργαζομένων –και 
πιο άγρια την περίοδο των μνημονίων- και τώρα θα οξυνθούν. Όμως, παρ’ 
όλο το βάρος των συσχετισμών, τα πρώτα κινηματικά σκιρτήματα και τα 
αντανακλαστικά που επέδειξε ο λαός σε διαφορές περιπτώσεις, όπως στις 
κινητοποιήσεις των υγειονομικών, στις απεργίες στη ΛΑΡΚΟ, στις-όχι συμ-
βολικές-πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο δείγμα 
που φανερώνει ότι οι απαντήσεις για τον κόσμο της δουλειάς βρίσκονται 
στο δρόμο του αγώνα και πως η συνέχιση της πάλης του αποτελεί αναγκαι-
ότητα. Η ανάπτυξη ενός κινήματος αντίστασης και διεκδίκησης, κόντρα σε 
λογικές διαπραγμάτευσης, συνδιαλλαγής και διαχειριστικών προτάσεων, 
μπορεί να είναι ο κοινός τόπος έκφρασης της αγανάκτησης του λαού και της 
διάθεσης του να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στη ζωή. Η αναζήτηση του 
συλλογικού τρόπου πάλης είναι η μόνη διέξοδος μέσω της οποίας μπορεί να 
προστατευτεί ο λαός και από τον κορονοϊό αλλά και από τον “ιό” της πείνας 
που μας επιφυλάσσει το σύστημα.
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Είναι φανερό ότι διανύουμε μια φάση ιδεολογικής κυριαρχίας του συστή-
ματος, όπου έννοιες όπως η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη κόβονται και ράβο-
νται στα μέτρα του. Ιδεολογήματα όπως η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός 
πλασάρονται καθημερινά σαν να είναι κορωνίδες κοινωνικής προσφοράς. 
Αν όμως κοιτάξουμε από ταξική σκοπιά, φαίνεται πως ο εθελοντισμός και 
η φιλανθρωπία αποπροσανατολίζουν τον λαό και τη νεολαία από τα πραγ-
ματικά επίδικα πάλης, όπως τα δικαιώματα για σπουδές, σταθερή δουλειά 
και ελευθερίες. Παράλληλα, αφομοιώνουν υγιείς ανησυχίες του λαού για τη 
φτώχεια και την ανισότητα και τις μετατρέπουν σε ακίνδυνες, αν όχι χρήσι-
μες για το σύστημα, πρακτικές. 

Ο εθελοντισμός αρχικά, είναι απλήρωτη και μαύρη εργασία, διαπαιδα-
γωγώντας ταυτόχρονα τον λαό στις βάρβαρες συνθήκες εργασίας που επι-
κρατούν, όπως οι πενιχροί μισθοί και τα ανύπαρκτα δικαιώματα . Δίνει μια 
ψεύτικη διέξοδο σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Όσες 
παραλίες όμως κι αν καθαρίσουμε εθελοντικά, αυτές πάλι θα είναι βρώμι-
κες, γιατί στα κέρδη των καπιταλιστών δεν χωράει οικολογία. Όσο αίμα κι 
αν δώσουμε μπορεί να μην φτάσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, αφού 
νοσηλευτές και γιατροί δεν προσλαμβάνονται. Και σίγουρα δεν θα φτάσει 
για τους Κούρδους, την Παλαιστίνη, το Βιετνάμ και τις ατελείωτες πληγές που 
ανοίγουν οι ιμπεριαλιστές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή ο λαός 
αφοπλίζεται και πολιτικά, αφού αν υπάρχει ο εθελοντισμός δεν χρειαζόμα-
στε σωματεία, συνελεύσεις και διαδηλώσεις. 

Δεν είναι τυχαίο, πως οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και πολιτιστικοί φορείς λειτουργούν με βάση εθελοντές που επωμίζονται 
το μεγαλύτερο βάρος της δουλειάς. Και φυσικά δεν μπορεί να ξεχαστεί ο 
βρώμικος ρόλος που έπαιξε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που θεσμοθέτησε τη 
λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, ιατρείων και φροντιστηρίων, μα ούτε 
και οι τραγωδίες από τις φωτιές στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, 
που έπληξαν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Το μόνο που είχε τότε να προτά-
ξει το σύστημα ήταν επικλήσεις στην ανθρωπιά και τη συμπόνια μας και να 
προβάλει άλλη μια φορά τον εθελοντισμό ως λύση. Την ίδια ώρα, μάλιστα, 
που οι κρατικές επιχειρήσεις και δαπάνες ήταν ελλιπείς ως και ανύπαρκτες. 
Η σημερινή δε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω της πανδημίας, 
χωρίς καμία ντροπή θεσπίζει εθελοντικά προγράμματα απασχόλησης ενη-
λίκων σε δομές δημόσιας υγείας, δίχως σκέψη για προσλήψεις προσωπικού.

Η έκκληση για «αλληλεγγύη» από την πλευρά του συστήματος δεν θα 
μπορούσε φυσικά να λείπει. Η απάντηση του συστήματος σε αυτή την απα-

ράδεκτη κατάσταση είναι η ατομική ευθύνη, εκφραζόμενη σε δύο επίπεδα. 
Πρώτα το σύστημα επιρρίπτει την ευθύνη για την εξάπλωση της πανδημίας 
εξ ολοκλήρου στον «απείθαρχο» λαό παραβλέποντας -ή μάλλον καλύτερα 
θεωρώντας ως status quo- την κατάσταση του συστήματος υγείας. Και όταν 
βλέπει ότι η πανδημία είναι πέρα από τις δυνάμεις του, προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να πειθαναγκάσει τον λαό ότι έχει και αυτός ένα μερίδιο στην αντιμε-
τώπιση του ιού. Είτε οικονομικά (με τις δωρεές και τις μειώσεις μισθών), είτε 
με την εργατική του δύναμη (εθελοντισμός), όπου το σύστημα αποφασίζει 
ότι «όλοι μαζί μπορούμε», πετώντας το μπαλάκι στο λαό και αρνούμενο φυ-
σικά να προσλάβει προσωπικό για να στελεχώσει το σύστημα υγείας.

Δυστυχώς, την λογική αυτή έχουν υιοθετήσει πολλές δυνάμεις στον 
χώρο της αριστεράς και του αναρχισμού. Οι δυνάμεις αυτές αντί για ταξική 
πάλη και δικαιώματα, καλούν για «μεσοβέζικες» λύσεις. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί αυτό των κοινωνικών ιατρείων, λογική η οποία απαλλά-
σει εντελώς το σύστημα από την ευθύνη του. Αλλά χαρακτηριστικό και πιο 
πρόσφατο είναι και αυτό της ΚΝΕ, η οποία ζήτησε από συλλόγους φοιτητών 
ιατρικών σχολών να στηρίξουν ψήφισμα που καλούσε σε εθελοντική εργα-
σία φοιτητών των κλινικών ετών σε νοσοκομεία για την περίοδο του κορω-
νοϊού, βάζοντας βούτυρο στο ψωμί του συστήματος. 

Από την άλλη, μια κίνηση φιλανθρωπίας μπορεί να φαίνεται ότι, έστω και 
ελάχιστα, συνεισφέρει βραχυπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα όμως, σε μα-
κροπρόθεσμη κλίμακα συντηρεί ένα φαύλο κύκλο. Στον οποίο το σύστημα 
εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο την εργατική τάξη παίρνοντας 
πολλές φορές απάνθρωπα μέτρα, ιδιαίτερα στις κρίσεις που προκύπτουν, οι 
οποίες είναι στην φύση του καπιταλιστικού συστήματος. Ταυτόχρονα καλεί 
το λαό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που το ίδιο δη-
μιούργησε, ισχυριζόμενο ότι «είμαστε όλοι άνθρωποι και οφείλουμε να λύ-
σουμε από κοινού τα προβλήματα», ενώ παράλληλα συνεχίζεται κανονικά 
το πάρτυ της σκληρής εκμετάλλευσης και εκεί ο ανθρωπισμός και η αλλη-
λεγγύη δεν χωρά. 

Ποια όμως πρέπει να είναι η απάντηση του λαού (και εν μέσω πανδημί-
ας); Η αλληλεγγύη στους εργαζόμενους, στους απεργούς, στις καταλήψεις, 
απέναντι στις κυβερνήσεις, τα αφεντικά και τον ιμπεριαλισμό, η ταξική πάλη 
είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μία καλύτερη ζωή και μία καλύτερη 
κοινωνία, που δίνει πραγματικές λύσεις στον λαό και τον συγκροτεί ιδεολο-
γικά. Διαφορετικά, όσα φραγκοδίφραγκα και αν μαζευτούν για τους άστε-
γους, εκείνοι θα πληθαίνουν με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, 

ό,τι βοήθεια και αν συλλεχθεί για τους άνεργους 
ο αριθμός τους θα εκτοξεύεται, καθώς η κρίση θα 
βαθαίνει.

Η έννοια της λαϊκής αλληλεγγύης είναι πλή-
ρως αντιπαραθετική με την έννοια του εθελοντι-
σμού, στον οποίο επιδίδονται πρώτα απ’ όλα τα 
μεγάλα κεφάλια του συστήματος. Και είναι ταυ-
τόχρονα πολύ πιο αυθεντική. Η λαϊκή αλληλεγ-
γύη εκφράζεται μέσα στους αγώνες ενάντια στην 
φτώχεια, την ανεργία, τον πόλεμο, είναι κομμάτι 
της οργάνωσης και υποστήριξης της πάλης κό-
ντρα στην κοινωνική αδικία. Τέτοιες εκφράσεις 
έχουμε δει σε απεργιακούς αγώνες, όπως της 
χαλυβουργίας (απεργιακό ταμείο), σε κινήματα 
όπως της Χαλκιδικής όπου οι κάτοικοι από κοι-
νού πρόσεχαν τα παιδιά τους παραδείγματος 
χάρη. Βγαίνοντας στον δρόμο με όπλο την δια-
δήλωση και την απεργία, δείχνοντας ποια είναι η 
πραγματική λαϊκή αλληλεγγύη, ερχόμαστε αντι-
μέτωποι με αυτό το σάπιο σύστημα που σήμερα 
μόνο καταπίεση και θάνατο μπορεί να φέρει. 

Εθελοντική ανέχεια; 
Ευχαριστούμε, δε θα πάρουμε! 

Μπάρδας Γιώργος, 
Θωμάς Κατσιούλας,  

Φυσικό Θεσσαλονίκης
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Η περίοδος που διανύουμε, η οποία επισφρα-
γίζεται από την εξέλιξη της πανδημίας και τις 
εξελίξεις που αυτή πυροδότησε, αποτελεί περίο-
δο ανάδειξης της συνολικής βαρβαρότητας που 
χαρακτηρίζει το σύστημα της εκμετάλλευσης. 
Πέραν των οικονομικών και υγειονομικών εξελί-
ξεων, καμία πτυχή της ιδιωτικής και κοινωνικής 
ζωής δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το “μένουμε 
σπίτι”, που σήμανε για πολλούς έναν βάρβαρο 
εγκλεισμό και για κάποιους καταδίκη σε μια σκλη-
ρή πραγματικότητα.

Μια κοινωνική ομάδα για την οποία ο εγκλει-
σμός αποτέλεσε άκρως επικίνδυνη συνθήκη 
υπήρξαν οι γυναίκες. Ο εγκλεισμός λειτούργησε 
ως παράγοντας επιδείνωσης της ήδη υφιστάμενης 
γυναικείας κακοποίησης, αλλά και συνέβαλε στην 
αύξηση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 
Εκθέσεις που κυκλοφόρησαν ήδη από τις πρώτες 
βδομάδες καραντίνας σε χώρες όπως Κίνα, 
ΗΠΑ και άλλες ανέφεραν αύξηση τέτοιων πε-
ριστατικών μετά τον COVID-19. Γυναικείες ορ-
γανώσεις ανά τον κόσμο κρούουν τον κώδω-
να της επικινδυνότητας της καραντίνας για τα 
θύματα κακοποίησης.  Στην επαρχία Hubei, 
στην Κίνα, οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν 
τριπλασιασμό του αριθμού περιστατικών 
ακραίας απειλής τον Φεβρουάριο του 2020, 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, ενώ στην Αμερική, ήδη από το Μάρτη, 
οργάνωση υποστήριξης γυναικών καταγ-
γέλλει αύξηση των κλήσεων για περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας κατά 7,5% , σε σχέ-
ση με πέρσι. Η αύξηση των περιστατικών 
κακοποίησης μέσα στην καραντίνα ήταν μια 
εξέλιξη αναμενόμενη, αφού οι κυβερνήσεις 
ουσιαστικά ανάγκασαν  σε εγκλεισμό τα θύμα-
τα κακοποίησης μαζί με τους θύτες. 

Σε μια καπιταλιστική κοινωνία η οποία ανα-
παράγει καταπιεστικά, πατριαρχικά πρότυπα, τα 
θύματα ακόμα και όταν προσπαθούν ν’ απομα-
κρυνθούν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον 
είναι αδύνατον να βρουν σύμμαχο το αστικό 
κράτος. Με τις προϋποθέσεις για μεταφορά τους 
σε ασφαλές περιβάλλον να είναι ανύπαρκτες, τους 
ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων κακοποίησης ανέ-
καθεν περιορισμένους και χωρίς ν’ ανταποκρίνο-
νται στην έκταση του προβλήματος, η ουσιαστική 
οικονομική και κοινωνική στήριξη των θυμάτων 
από το κράτος δεν υπήρξε ποτέ.  Ένας ακόμη σκό-
πελος που πρέπει να υπερβούν οι κακοποιημένες 
γυναίκες είναι η αποτροπή και η απαξίωση των 
καταγγελιών τους από τις αστυνομικές αρχές. Στα 
δικαστήρια δε, καλούνται ν’ απολογηθούν για το 
αν… προκάλεσαν το βασανισμό τους και παρά τα 
ιατροδικαστικά τεκμήρια και τις μαρτυρίες, βλέ-
πουν συχνά τους θύτες να ξεπλένονται με γελοίες 
ποινές απ’ την αστική δικαιοσύνη. 

Τα πρότυπα και οι αντιλήψεις που θέτουν τη 
γυναίκα σε υποδεέστερη θέση, οι μηχανισμοί που 
διαιωνίζουν αυτή την ανισότητα, έχουν ως βάση 

τους τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος που 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο. Μια λαϊκή, εργαζόμενη γυναίκα δέ-
χεται καθημερινά διπλή καταπίεση. Αντιμετω-
πίζει την καταπίεση που υφίσταται ως κομμάτι 
μιας εκμεταλλευόμενης τάξης, αλλά και εκείνη 
που σχετίζεται με τις αντιλήψεις και τις προκα-
ταλήψεις που υπάρχουν στην καπιταλιστική 
κοινωνία σχετικά με το φύλο. Όσο κι αν θέλουν 
οι παράγοντες του συστήματος να μιλούν για την 
πρόοδο και τον «εξευγενισμό» των κοινωνιών στο 
πέρασμα του χρόνου και να υποστηρίζουν πως η 
ισοτιμία των φύλων έχει εξασφαλιστεί στον καπι-
ταλισμό, η πραγματικότητα είναι πως  δεν έχει 
επέλθει η γυναικεία χειραφέτηση. 

Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην 
αγορά εργασίας δεν έχει ακυρώσει προβλήματα 
και διακρίσεις εις βάρος τους στους χώρους εργα-

σίας. Μια εργαζόμενη γυναίκα αντιμετωπίζει άνι-
σους μισθούς, αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας και 
συμμετοχής σε θέσεις εργασίας μερικής απασχό-
λησης, περιορισμένη εκπροσώπηση σε επαγγέλ-
ματα και θέσεις “υψηλού κύρους”. Απορρίπτεται 
από δουλειές στο ενδεχόμενο της μητρότητας και 
γνωρίζει πως κατά την εγκυμοσύνη, δεν θα της 
παρέχεται καμία προστασία ή βοήθεια. Σήμερα, 
σε χώρες του κόσμου ακόμα και της “δημοκρατι-
κής Ευρώπης” όπως η Πολωνία, αμφισβητείται και 
με νόμους το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώ-
σεις.

Με όλους του τους μηχανισμούς το σύ-
στημα νομιμοποιεί και επεκτείνει αυτήν την 
ανισοτιμία και τη βαρβαρότητα. Από τις πιο 
σκοταδιστικές αντιλήψεις πλήρους υποταγής της 
γυναίκας στο αντρικό φύλο που αναπαράγονται 
από την εκκλησία, μέχρι τα πρότυπα της γυναί-
κας-διακοσμητικής γλάστρας των ΜΜΕ και τους 
αντιδραστικούς νόμους εις βάρος των εργαζόμε-
νων γυναικών, το αστικό κράτος φροντίζει να δι-
αιωνίζει την καταπίεση. Η βαρβαρότητα εις βάρος 
των γυναικών επεκτείνεται με αύξηση των ποσο-
στών κακοποίησης, βιασμών και γυναικοκτονιών.  
Οι αγώνες των γυναικών όμως, στο πέρασμα των 
αιώνων, με την καταλυτική συμβολή  του εργατι-
κού και κομμουνιστικού κινήματος, κατάφεραν να 

κατοχυρώσουν δικαιώματα, καθόλου δεδομένα 
και να δώσουν προοπτική για το σπάσιμο αυτής 
της αδικίας.

Η γυναικεία χειραφέτηση δεν ήταν πάντα αυ-
τονόητο ζήτημα. Ο μαρξισμός έδωσε στο γυναι-
κείο κίνημα αισιοδοξία, αποδεικνύοντας ότι η 
ανισοτιμία των γυναικών δεν αποτελεί έμφυτο 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κοινωνίας 
αλλά εμφανίστηκε σε μια συγκεκριμένη ιστο-
ρική στιγμή, ως άμεσο αποτέλεσμα της ταξι-
κής διαίρεσης της κοινωνίας. Συνέβαλε σημα-
ντικά στην κατανόηση της βάσης της γυναικείας 
καταπίεσης, δίνοντας παράλληλα την προοπτική 
για την ανατροπή αυτής. Η φύση του γυναικείου 
ζητήματος είναι ταξική και οι ρίζες του βρίσκο-
νται στις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής. 
Οι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις σχετικά με 
την κατωτερότητα της γυναίκας στην κοινωνία, 

ήταν αποτέλεσμα της αντανάκλασης των εκ-
μεταλλευτικών σχέσεων στο εποικοδόμημα. 
Η γυναίκα απομονώθηκε στο νοικοκυριό και 
της αποδόθηκαν ως βασικοί ρόλοι η αναπα-
ραγωγή και η διεκπεραίωση των οικιακών 
εργασιών, όταν οι ανάγκες της παραγωγής 
επέβαλαν μια τέτοια συνθήκη. Σε μια επόμε-
νη φάση, όπου το κεφάλαιο χρειάστηκε την 
επιπλέον ιδιοποίηση φθηνής εργατικής δύνα-
μης, η γυναίκα βρέθηκε πίσω απ’ τις μηχανές, 
χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα, επωμιζό-
μενη παράλληλα και τον οικιακό φόρτο. Σή-
μερα, οι προκλήσεις που καλούνται ν’ αντι-
μετωπίσουν οι γυναίκες της εργατικής τάξης 
αμφισβητούν αυτονόητα δικαιώματα.

Η προοπτική για την απελευθέρωση της 
γυναίκας βρίσκεται στην ανατροπή του συστή-
ματος που αναπαράγει αυτήν την ανισότητα. Μια 
σοσιαλιστική κοινωνία, όπου θα καταργηθεί η 
καπιταλιστική εκμετάλλευση, είναι εκείνη που θα 
θέσει τις βάσεις για την κατοχύρωση της ισοτιμί-
ας των γυναικών. Μια τέτοια άποψη βέβαια, κάθε 
άλλο παρά ασύμβατη είναι με τις γυναικείες διεκ-
δικήσεις που χρειάζεται να πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ούτε 
βάζει σε παύση τους αγώνες των γυναικών, το δε-
δομένο ότι οι προϋποθέσεις για την πλήρη ισοτι-
μία τους δεν έχουν ακόμη τεθεί.

Αντίθετα αναδεικνύεται ότι η θέση της γυ-
ναίκας είναι στον αγώνα, για την ανατροπή του 
συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευ-
ση των πολλών από τους λίγους. Η Οκτωβριανή 
Επανάσταση και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, 
άνοιξαν τον δρόμο της απελευθέρωσης των γυ-
ναικών της εργατικής τάξης και των καταπιεσμέ-
νων στρωμάτων από τη διπλή εκμετάλλευση. Ο 
δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι μακρύς 
και δύσκολος, αλλά είναι σίγουρο ότι και τώρα, οι 
λαοί που βγαίνουν στον δρόμο κερδίζουν! Το γυ-
ναικείο κίνημα πρέπει να βρεθεί στο πλευρό του 
εργατικού ώστε να διεκδικήσει μια ίση, ελεύθερη 
και δίκαιη ζωή.

«Mένουμε σπίτι», 
κινδυνεύουμε σπίτι

Ηλέκτρα Δέδε, 
ΣΕΥ* ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ 

*η σχολή μετά την πανεπιστημιοποίηση του 
ΤΕΙ Κρήτης λέγεται ΣΕΥ, και όχι ΣΕΥΠ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ενόσω η πανδημία Covid-19 μονοπωλεί το ενδιαφέρον των συζητήσεων, 
αναπόφευκτα  επαναφέρονται στη μνήμη εξάρσεις ασθενειών που ταλάνι-
ζαν την ανθρωπότητα…από «καταβολής κόσμου». Και πράγματι, τι κόστος 
είχε στις ανθρώπινες κοινωνίες ανά τους αιώνες, η εμφάνιση ενός λοιμώδους 
νοσήματος; Μπορεί αυτό να υπολογιστεί αποκλειστικά ως συνάρτηση της 
παθογονικότητας ενός μικροβίου και των μέσων της Ιατρικής; Σκοπίμως το 
κείμενο αυτό δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της Μικροβιολογίας ούτε της Στα-
τιστικής και των Αναλύσεων. Στέκεται στις εκάστοτε παραγωγικές σχέσεις 
και κοινωνικές συνθήκες και, έτσι, γίνεται ανάγνωση από την πλευρά του 
λαού. Άλλοτε στο περιθώριο της Ιστορίας ως δουλοπάροικου και μουζίκου 
και άλλοτε στο προσκήνιο ως διαμορφωτή του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Το «σύνδρομο του Θουκυδίδη»

Μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες ιστορικά επιδημίες ήταν ο «λοιμός 
των Αθηνών» (430 π.Χ.), που θέρισε το 1/3 του τότε αθηναϊκού πληθυσμού. 
Οι ιατρικές γνώσεις και πρακτικές της εποχής, προφανώς, δεν αρκούσαν για 
να εξηγηθεί και να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο δεινό. Αυτό όμως που κατα-
γράφηκε δια χειρός Θουκυδίδη και μας είναι γνωστό σήμερα είναι, πως ο 
συνωστισμός στην πυκνοκατοικημένη Αθήνα ευνόησε ιδιαίτερα τη ραγδαία 
εξάπλωση της νόσου. Εξάλλου η επιδημία συνέπεσε με το 2ο έτος του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου, όταν ολόκληρος ο πληθυσμός της Αττικής βρισκό-
ταν εντός των τειχών της πόλεως λόγω των επιδρομών των Λακεδαιμονίων 
στην ύπαιθρο. Όπως έχει γραφτεί από έναν ιστορικό: «Προτού ολοκληρώσει 
τον κύκλο της το 427, η επιδημία είχε προκαλέσει τον θάνατο 4.400 οπλιτών, 
300 ανδρών του ιππικού και αναρίθμητων μελών των κατώτερων, ιδίως, κοι-
νωνικών στρωμάτων (παιδιά,γυναίκες,δούλοι)». 

Η Ευρώπη σε σκοταδιστικό ντελίριο

Αιώνες μετά, το 1346, εμφανίστηκε η πανδημία της πανώλης, γνωστή και 
ως «Μαύρος Θάνατος» που ευθυνόταν για 25 εκ. νεκρούς σε Κίνα και Ινδία 
και 20 εκ. στην Ευρώπη. Ο δημογραφικός χάρτης της Ευρώπης άλλαξε άρ-
δην. Η κοινωνία αδυνατούσε να αντιληφθεί και να εξηγήσει με υλικό τρόπο 
την αρρώστια, αφήνοντας χώρο στις δεισιδαιμονίες και τη μεταφυσική να 
διατρανωθούν. Ξόρκια, λιτανείες, περιφερόμενοι προφήτες που μαστίγωναν 
για κάθαρση, δηλαδή, όλες οι παραδοσιακές μυστικιστικές πρακτικές που 
αρμόζουν σε τέτοιου τύπου κοινωνίες. Τα πανεπιστήμια που ιδρύονταν, κυ-
ρίως εκπαίδευαν υποψηφίους για τον ανώτερο κλήρο χωρίς να προωθούν 
την επιστημονική δραστηριότητα. Όσοι προσπάθησαν να δώσουν ορθολο-
γικές απαντήσεις για την ασθένεια κατηγορήθηκαν για μαγεία και αλχημεία. 
Παράλληλα, η θεοκρατούμενη Ευρώπη δε θα μπορούσε παρά να βρει εξι-
λαστήρια θύματα σε μειονότητες, και έτσι εξαπέλυσε σφαγές και διωγμούς 
εναντίον Εβραίων και Ρομά. Οι «αμαρτωλοί» αυτοί μετανάστευσαν στην Πο-
λωνία και τη Λιθουανία για να γλιτώσουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο λαός 
που έμεινε πίσω είχε καλύτερη τύχη. Το απάνθρωπο φεουδαρχικό σύστημα 
στάθηκε απροετοίμαστο, όχι μόνο λόγω έλλειψης επιστημονικής γνώσης, 
αλλά και εξαιτίας των συνθηκών ζωής που επέβαλλε για τους πολλούς. Φτώ-
χεια, κακή διατροφή και ελλιπέστατες συνθήκες υγιεινής ήταν οι φεουδαρχι-
κές παροχές. Σε αυτά τα κρισιακά στοιχεία του θεσμού της δουλοπαροικίας 
προστέθηκε η πανώλη, παρόλο που -λανθασμένα και μηχανιστικά-  πολλοί 
αποδίδουν την αναταραχή αυτού του συστήματος αποκλειστικά σε αυτή. 

Η γρίπη των πληβείων

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη πανδημία του 20ου αιώνα με 50 εκ. θα-
νάτους. Η «Ισπανική Γρίπη» του 1918 πήρε με παράδοξο τρόπο το όνομά 
της, επειδή οι πρώτες αναφορές έγιναν από τον ισπανικό Τύπο. Οι εφημε-
ρίδες των άλλων κρατών λογοκρίνονταν λόγω της συμμετοχής τους στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και η φεουδαρχία έδωσε την σκυτάλη στον καπιτα-

λισμό, η υγειονομική περίθαλψη συνέχισε να μην απευθύνεται στον γενικό 
πληθυσμό. Συγκεκριμένα, οι γιατροί εργάζονταν ως ιδιώτες ή χρηματοδο-
τούνταν από θρησκευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα, μην επιτρέποντας 
την πρόσβαση του περισσότερου κόσμου στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι, η 
«ασθένεια του πλήθους» μεταδιδόταν αερογενώς μεταξύ συνωστισμένων 
ανθρώπων σε φτωχογειτονιές. Οι προλετάριοι υποβάλλονταν σε εξαντλητι-
κά ωράρια εργασίας και άθλιες συνθήκες διαβίωσης και σίτισης, γι’ αυτό και 
προσβάλλονταν σχεδόν αποκλειστικά. Κι ας έσκουζε η ελίτ της εποχής ότι ο 
όχλος αρρώσταινε επειδή δεν επιθυμούσε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του 
(λες και ήταν επιλογή!). Ενδεικτικό το γεγονός ότι σε ξεσπάσματα επιδημιών 
το «σύστημα υγείας» εφάρμοζε μέτρα προφύλαξης για τους αστούς και όχι 
για τους ανθρώπους «δεύτερης κατηγορίας». Πάντως, εξαιτίας της συγκυρί-
ας του πολέμου, ο ιός εξαπλώθηκε σε μονάδες στρατού και μόλυνε αιχμα-
λώτους εξηγώντας τα μεγάλα ποσοστά θανάτων νέων, υγιών ανδρών. Όσον 
αφορά την ιατρική, ούτε εμβόλια υπήρχαν ούτε αντιβιοτικά για τις δευτε-
ρογενείς βακτηριακές λοιμώξεις (συστήνονταν μόνο αντισηπτικές εισπνοές 
και εφαρμόζονταν καραντίνες). Δεν ήταν καν γνωστό ότι ο μολυσματικός 
παράγοντας ήταν ιός. Μπροστά σε όλα αυτά, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι 
εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργίες με αιτήματα υγειονομική προστασία, 
καλύτερους μισθούς και συνθήκες διαβίωσης. Αναντίρρητα η κατάσταση 
επίτασσε -εκτός από επιστημονικές ανακαλύψεις- αναδιοργάνωση όλου του 
ιατρικού-υγειονομικού συστήματος των χωρών. Τον δρόμο γι’ αυτό το εγχεί-
ρημα, άνοιξε το νεοσύστατο σοσιαλιστικό κράτος.

«Είτε ο σοσιαλισμός θα νικήσει την ψείρα, 
είτε η ψείρα θα νικήσει τον σοσιαλισμό»

Με αυτή τη ρήση, ο Β.Ι. Λένιν ήθελε να τονίσει ότι η πάλη για υγεία σή-
μαινε πάλη για σοσιαλισμό. Η τσαρική Ρωσία μαστιζόταν από επιδημίες και 
μολυσματικές ασθένειες με υψηλή θνησιμότητα, ενώ η υποτυπώδης ιατρική 
φροντίδα υπήρχε μόνο στις μεγαλουπόλεις. Επομένως, δε θα μπορούσε να 
στερεωθεί η νέα κοινωνία των σοβιέτ χωρίς η υγεία του λαού να μπει στην 
πρώτη γραμμή. Ήδη 1 χρόνο μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκαινιά-
στηκε πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού κατά της ευλογιάς, η οποία τελι-
κά εξαλείφθηκε (πρώτη φορά παγκοσμίως) στην ΕΣΣΔ τη δεκαετία του ’30. 
Ακόμα και όταν το 1959 στη Μόσχα υπήρξε ο κίνδυνος επιστροφής της (με 
τον καλλιτέχνη Αλεξέι Κοκορέκιν να αποτελεί τον «ασθενή 0»), το σύστημα 
υγείας βρισκόταν σε ετοιμότητα. Όλες οι επαφές κρουσμάτων που ιχνηλα-
τήθηκαν μπήκαν σε νοσοκομειακή καραντίνα και η φαρμακευτική βιομηχα-
νία παρήγαγε 9,5 εκ. δόσεις νέων εμβολίων για την ενίσχυση της επίδρασης 
των παλιότερων. Μέσα σε 19 μέρες, η διάδοση της νόσου είχε ανακοπεί. 
Αντίστοιχα, παρελθόν αποτέλεσε και η φονική πανούκλα, τόσο χάρη στην 
ευρεία προώθηση προληπτικών μέσων υγιεινής, όσο και στην ανακάλυψη 
εμβολίου με στρεπτομυκίνη από τους σοβιετικούς γιατρούς. Η νεαρή μικρο-
βιολόγος Ζ. Γερμόλεβα, ανακάλυψε το 1922 την χλωρίωση του νερού για να 
αντιμετωπίσει την χολέρα, πρακτική που χρησιμοποιείται παγκοσμίως μέχρι 
σήμερα. Κατά την διάρκεια του Β’ΠΠ, στην μάχη του Στάλινγκραντ, ξέσπασε 
νέο επιδημικό κύμα χολέρας ανάμεσα στα γερμανικά στρατεύματα που πο-
λιορκούσαν την πόλη. Μείζονος σημασίας για την έκβαση της μάχης, ήταν 
να μην μολυνθεί ο Κόκκινος Στρατός και ο άμαχος πληθυσμός. Σε αυτή τη 
βάση έδρασε η Ζ. Γερμόλεβα με την επιστημονική της ομάδα, προχωρώντας 
σε μαζικούς εμβολιασμούς και θεραπεία των ήδη πασχόντων. Το έργο αυ-
τής και εν γένει όλων των σοβιετικών γιατρών στα πολεμικά μέτωπα συνει-
σέφερε ουσιαστικά στη Νίκη κατά του φασισμού. Τέλος, μια ενδιαφέρουσα 
ιστορία αφορά την καινοτόμα πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης για την πολι-
ομυελίτιδα. Αν και το εμβόλιο ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό Σάμπιν, οι 
ΗΠΑ δε δέχονταν να το δοκιμάσουν πρώτες, αναγκάζοντας τον επιστήμονα 
να στραφεί στους Σοβιετικούς. Το αποτέλεσμα της διάδοσής του σε εκατομ-
μύρια ανήλικους ήταν η εκρίζωση της πολιομυελίτιδας από τη χώρα.

Γιάννης Δαμακούδης,
Μαριάννα Χατζηελευθερίου,  

Ιατρική Αθηνών

Πανδημίες και Επιδημίες
Το αποτύπωμά τους 
στον λαϊκό παράγοντα

Οι νικητές του θανάτου

Μία άνευρη παράθεση πληροφοριών, είτε με εγκώμια είτε με αφορι-
σμούς, είναι άνευ σημασίας˙ αλλού πρέπει να εστιάσει κανείς. Ποιες γενικές 
αρχές ακολουθήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω 
επιτεύγματα; Εξ ’αρχής, το Σύστημα Υγείας οικοδομήθηκε γύρω από την 
ιδέα της ολιστικής και ταξικά προσανατολισμένης ιατρικής, θέτοντας κύρι-
ους άξονες: 

α) πλήρη κρατική ευθύνη για την υγεία του λαού
β) καθολική πρόσβαση
γ) πρόληψη για τις «κοινωνικές» αρρώστιες (έτσι ονομάστηκαν οι επαγ-

γελματικές νόσοι και οι μολυσματικές ασθένειες)
δ) στενή σύνδεση επιστήμης και ιατρικής πράξης
Από την πρώτη στιγμή ιδρύθηκε από το Υπουργείο Υγείας επιδημιολο-

γική επιτροπή, ως δίκτυο αυτόνομων τοπικών μονάδων καταγραφής στα-
τιστικών δεδομένων, διεξαγωγής εργαστηριακών ελέγχων και εκπόνησης 
μελετών. Χάρη στους επιδημιολογικούς καταλόγους διευκολύνθηκαν η αξι-
ολόγηση μεταδοτικών ασθενειών και ο εμβολιαστικός προγραμματισμός σε 
όλη την χώρα. Σε ένα σύστημα που προσέγγιζε τον άνθρωπο ως συνολική 
οντότητα, η πολιτική υγείας δεν περιορίστηκε στο ιατροφαρμακευτικό κομ-
μάτι. Συμπεριέλαβε την εξυγίανση των χώρων κατοικίας και εργασίας, τη 
βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης, τη σίτιση και τη φυσική δραστηριό-
τητα. Μπορεί να δει κανείς το παράδειγμα της Κριμαίας, όπου τα ανάκτορα 
μετατράπηκαν σε χώρους δωρεάν διαμονής φυματικών εργατών. Το κλίμα 
ευνοούσε την ανάκαμψή τους και αφού ξεκουράζονταν ψυχικά και σωματι-
κά, στη συνέχεια εργάζονταν σε αγροκτήματα και αμπελώνες μέχρι να αναρ-
ρώσουν πλήρως. Αποκορύφωμα, όμως, ήταν η ίδια η ενεργητική συμμετοχή 
των λαϊκών μαζών στη διατήρηση της ζωής μέσω της εκπαίδευσής τους. Αξι-
οσημείωτο είναι το πόσο προωθητική για τη μείωση της παιδικής θνησιμό-
τητας υπήρξε η ευαισθητοποίηση των μητέρων από ειδικά συμβουλευτικά 
κέντρα και η ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών. Η πρωτοποριακή στροφή 
της Υγείας αποτέλεσε το αντιπαράδειγμα για το παγκόσμιο σύστημα, απο-
δεικνύοντας ότι υπάρχει και άλλος δρόμος…

Το κίνημα των «Ξυπόλητων Γιατρών»

Ρίχνοντας μια ματιά στην επαναστατική Κίνα, στα μέσα του 20ου αιώνα, 
παρατηρεί κανείς  μια αχανή χώρα με χαρακτηριστική διαφορά ανάμεσα στα 
αστικά κέντρα και την ύπαιθρο. Από τη μία, στις πόλεις χρησιμοποιούνταν 
σύγχρονες μέθοδοι ιατρικής και φαρμάκων, αλλά εκεί κατοικούσε μικρή με-
ρίδα του συνολικού πληθυσμού. Από την άλλη, στις αγροτικές περιοχές των 
εκατομμυρίων απομονωμένων Κινέζων, οι εξελίξεις ήταν αδύνατο να φτά-
σουν. Η αγροτιά τότε ταλαιπωρούταν από τον «πυρετό των σαλιγκαριών» 
ή αλλιώς σχιστοσωμίαση, μια δυνητικά θανατηφόρα παρασίτωση που προ-
ερχόταν από σαλιγκάρια. Την αποκτούσε κανείς εάν ερχόταν σε επαφή με 
μολυσμένο νερό ποταμών. Έτσι εξηγείται η προτίμησή της σε ψαράδες και 
αγρότες, στους οποίους προκαλούσε συμπτώματα από το ουροποιητικό 
και το γαστρεντερικό έως και βλάβες ζωτικών οργάνων. Δυστυχώς, το μόνο 
όπλο που διέθεταν -δεδομένης της ανέχειας σε σύγχρονα φάρμακα- ήταν 
γιατροσόφια και παραδοσιακές κινεζικές πρακτικές. Οι πρώτες προσπάθει-
ες του ΚΚ Κίνας στηρίχτηκαν στη μετακόμιση εξειδικευμένων γιατρών στην 
επαρχεία, χωρίς, όμως, να αποδώσουν καρπούς. Παρά τη βελτίωση που 
σημειώθηκε αρχικά, σύντομα οι γιατροί γύριζαν πίσω καθώς δε διέθεταν 
τα απαραίτητα μέσα που θα έκαναν το έργο τους αποτελεσματικό. Με την 
Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση και την κατεύθυνση της 
«μαζικής γραμμής» σηματοδοτήθηκε μια βαθιά αλλαγή στην αντιμετώπιση 
της νόσου. Η ιδέα ήταν οι αγρότες να αποκτήσουν ιατρική κατάρτιση έπειτα 
από εκπαίδευσή τους στα αστικά κέντρα. Με την επιστροφή τους στα χωριά, 
οι «Ξυπόλητοι Γιατροί» παρείχαν πλέον αναβαθμισμένη ιατρική φροντίδα 
και στέκονταν δίπλα στην πολύπαθη αγροτιά. Το στοίχημα, λοιπόν, για την 
εποχή ήταν ο καθαρισμός χιλιομέτρων υδάτινου περιβάλλοντος από σαλι-
γκάρια-ξενιστές.  Αφενός, οι χωρικοί αδυνατούσαν να αντιληφθούν την αι-
τιολογική σχέση μικροοργανισμού-ασθένειας μιας και ήταν αγράμματοι και 
αφετέρου, επειδή ήταν τόσο δεμένοι με τη φύση, θεωρούσαν εξωφρενική 
την ιδέα εξόντωσης ενός είδους. Κι όμως, οι «ξυπόλητοι ιατροί» κατάφεραν 
να τους πείσουν, καταρρίπτοντας ριζωμένες πεποιθήσεις αιώνων. Το πεδίο 
δράσης τους επεκτάθηκε στην παροχή πρώτων βοηθειών και φαρμάκων, δι-
άδοση κανόνων υγιεινής μέσω προπαγανδιστικού υλικού και διακομιδή σε 
κεντρικό νοσοκομείο για τα βαριά περιστατικά. Αργότερα, κάποιοι από αυ-

τούς επέστρεψαν στα πανεπιστήμια και πήραν πτυχίο ιατρικής για να στελε-
χώσουν τα νέα νοσοκομεία. Η κόκκινη Κίνα κατάφερε να φέρει πιο κοντά την 
πόλη με το χωριό και να συνδυάσει στοιχεία ιατρικής κινεζικής κουλτούρας 
με την σύγχρονη δυτική.

Στα χρόνια του κορωνοϊού

Γενικότερα στα χρόνια μετά τις καταρρεύσεις των σοσιαλιστικών δη-
μοκρατιών, όλες οι κυβερνήσεις σαρώνουν δικαιώματα για να πάρουν τη 
ρεβάνς από τους λαούς. Περισσότερο και πολύ στοχευμένα τα εθνικά συ-
στήματα υγείας αποδυναμώνονται γιατί ποτέ δεν ήταν εντός πολιτικού προ-
γράμματος στον καπιταλισμό˙ ήρθαν ως υποχώρηση μπροστά στα λαϊκά κι-
νήματα. Αυτός είναι ο λόγος που παρά τα άλματα της επιστήμης (έρευνα για 
εξατομικευμένες θεραπείες μοριακού προφίλ, ρομποτική χειρουργική κ.ά.), 
γίνονται βήματα προς τα πίσω στην πρόσβασή μας σε αυτά. Με την πανδη-
μία του κορωνοϊού, φτάσαμε να πιστεύουμε πως η ίαση έρχεται στο σπίτι και 
όχι στο νοσοκομείο. Χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο 
καραντίνας σε μια «άλλη κοινωνία», αδιαμφισβήτητα κύριες στοχεύσεις θα 
ήταν: 

• δωρεάν τεστ για όλους
• ατομικά μέσα προστασίας
• προσανατολισμός της έρευνας στην ανακάλυψη θεραπείας και εμβο-

λίων.
Και αυτά δεν είναι υποθετικά σενάρια και ευχές. Η «απομονωμένη» Κού-

βα, παρά τη στροφή της, έδωσε το παράδειγμα επενδύοντας στην εύρεση 
θεραπείας (ιντερφερόνη Άλφα 2b) και την αποστολή γιατρών σε δεκάδες 
χώρες ως ένδειξη διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Πού καταλήγουμε;

Οι επιδημίες και οι πανδημίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προ-
τεραιότητα που δίνει η κάθε κοινωνία στην Υγεία. Τον δρόμο για την κοι-
νωνία που η υγεία παύει να είναι εμπόρευμα, μπορούμε να τον ανοίξουμε 
μόνο περπατώντας. Να διεκδικήσουμε ίση, πλήρη και δωρεάν περίθαλψη 
για όλους. Να κάνουμε το πρώτο βήμα για να βγουν τα κινήματα από την 
καραντίνα…
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ΙΣΤΟΡΙΑ

πόστερ Κίνα-γιατρός
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