
Από το προηγούµενο τεύχος του Εντύπου έχει κυλήσει πολύ, µα πάρα πολύ νερό 
στο αυλάκι των εξελίξεων και της ιστορίας. Το καλοκαίρι του 2015 αποτελεί ίσως µία 
από τις πιο συγκλονιστικές περιόδους που έχουµε ζήσει. Με µεγάλες ανατάσεις αλ-
λά και εξίσου µεγάλες διαψεύσεις, µε την ορµή του ΟΧΙ και την απογοήτευση του 
ΝΑΙ, µε τα ερωτήµατα να µπαίνουν αµείλικτα και µε την ανάγκη να ανοίξουν οι δρό-
µοι, που θα κάνουν πραγµατικότητα τη ρήξη και τη σύγκρουση µε τα µνηµόνια, το 
κεφάλαιο, το πολιτικό τους κατεστηµένο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προηγούµε-
νο διάστηµα έδειξε ότι η πολιτική διαπραγµάτευσης µε τους «Θεσµούς», που δεν 
τους αµφισβητεί, θα καταλήγει σταθερά σε αντιλαϊκά µνηµόνια και ανελευθερία.. 
Σήµερα, το εκλογικό αποτέλεσµα του Σεπτεµβρίου αξιοποιείται ώστε να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες προώθησης των πιο σκληρών αντιλαϊκών µέτρων στον ελάχι-
στο δυνατό χρόνο. Πολύ περισσότερο, το αστικό µπλοκ αξιοποιεί σήµερα την απο-
γοήτευση και την αίσθηση ήττας που δηµιουργεί σε πλατιές λαϊκές µάζες η απότοµη 
µετάβαση από την αγωνιστική ανάταση του ιστορικού λαϊκού εργατικού ΟΧΙ στην 
ταπεινωτική παράδοση και τη µνηµονιακή επέλαση. Επιχειρούν να εµπεδώσουν 
στην κοινωνία την αίσθηση ότι κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει από τα µνηµόνια, ότι 
δεν υπάρχει άλλος δρόµος, ότι κάθε άλλη επιλογή θα οδηγούσε στην απόλυτη κα-
ταστροφή. Η υποταγµένη ΓΣΕΕ του «ΝΑΙ» και οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες 
εκτόνωσης της λαϊκής οργής µε διάσπαρτες διαµαρτυρίες κατόπιν εορτής, αποδεί-
χθηκε ότι δεν θέλουν και δεν µπορούν να δώσουν απάντηση. Απέναντι στη «µία και 
µοναδική αλήθεια» των αναδιαρθρώσεων που θέλουν να επιβάλλουν κυβέρνηση -
κεφάλαιο – ΕΕ – ΟΟΣΑ και όλο το µαύρο αστικό µπλοκ για το ξεπέρασµα της καπι-
ταλιστικής κρίσης προς όφελός τους, εµφανίζοντάς τες ως «φυσικούς νόµους», είναι 
επιτακτική ανάγκη να αντιπαραθέσουµε την αλήθεια των λαϊκών αναγκών, των ερ-
γατικών δικαιωµάτων, της κοινωνικής αξιοπρέπειας. Η καπιταλιστική κρίση και οι 
συνακόλουθες κρίσεις της διαµορφώνουν σαφή ταξική πόλωση στην ελληνική κοι-
νωνία. Η πόλωση αυτή είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει εκρηκτικές εκφράσεις αυ-
τής της ταξικής αντίθεσης. Το ζήτηµα είναι να λειτουργήσουν προς όφελος των ερ-
γαζοµένων και των συµφερόντων τους, να γονιµοποιηθούν µε την πολιτική και κοι-
νωνική δυνατότητα να υπάρξει ένας άλλος δρόµος. 
Η ελπίδα βρίσκεται στους συλλογικούς αγώνες και τα σωµατεία µας 
Είναι ανάγκη να σκεφτούµε και να δράσουµε, πιάνοντας το νήµα από τις καλύτερες 
στιγµές των συλλογικών µας αγώνων των τελευταίων χρόνων, να αναµετρηθούµε 
µε τις ανεπάρκειές µας, να δούµε κατάµατα τον πραγµατικό αντίπαλο, να πάρουµε 
τα ρίσκα µας. Να σκεφτούµε τη µάχη µε τη διαθεσιµότητα όπως εκφράστηκε από 
τους συναδέλφους µας, τους καθηγητές των ΕΠΑΛ, τους διοικητικούς υπαλλήλους 
των ΑΕΙ, τις καθαρίστριες και τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ. Αυτοί οι αγώνες νίκη-
σαν όχι γιατί η κυβέρνηση απλώς υλοποίησε τις σχετικές δεσµεύσεις της, αλλά γιατί 
ήταν αληθινοί αγώνες. Ήταν αγώνες που νίκησαν, γιατί ξεκίνησαν όχι ως διαµαρτυ-
ρία, αλλά µε αποφασιστικότητα και συνέχεια µέχρι τη δικαίωση. Συσπειρώθηκε κό-
σµος οργανωµένος σε επιτροπές και συλλογικότητες γύρω και µέσα στα σωµατεία 
και δε λειτούργησε ο καθένας µόνος του. Με δράσεις και κινητοποιήσεις που είχαν 
τα χαρακτηριστικά της διάρκειας, της αποφασιστικότητας, της σύγκρουσης και της 
επιβολής του δίκιου τους, ξεπερνώντας την πεπατηµένη. Με πανελλαδικό συντονι-
σµό και απεύθυνση και κέρδισµα της κοινωνίας, των γονιών, των µαθητών, µε  
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εµπιστοσύνη στη νοµιµότητα των δικαιωµάτων τους και ξεπέρασµα της διατε-
ταγµένης από το κράτος δικαστικής δίωξής τους ή προσπάθειας να τεθούν σε 
παρανοµία. Οι αγώνες αυτοί δίνουν αυτοπεποίθηση στους αγωνιζόµενους και 
τη δύναµη να νικούν. 
Ένα µήνα µετά την έναρξη των µαθηµάτων, εξαιτίας των µηδενικών διορισµών 
για µια χρονιά ακόµα, τα κενά παραµένουν, οι διορισµοί αναπληρωτών γίνονται 
µε το σταγονόµετρο και πολλά σχολεία υπολειτουργούν, ιδιαίτερα νηπιαγωγεία 
και δηµοτικά και ακόµη πιο πολύ τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής. Την ίδια στιγ-
µή ο πρωθυπουργός και ο υπουργός παιδείας, ενώ υπέγραψαν και ψήφισαν το 
3ο Μνηµόνιο, εξήγγειλαν «εθνικό και κοινωνικό διάλογο» για την παιδεία, επι-
χειρώντας να αποσπάσουν τη συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μάλι-
στα ο Φίλης επέλεξε να έχει τις πρώτες συναντήσεις του µε ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ, 
µετά την υπουργοποίησή του, στις Οµοσπονδίες κι όχι στο Υπουργείο, προφα-
νώς ως ένδειξη καλής θέλησης. Όµως, δυο - τρείς µέρες πριν, επέλεξε επίσης 
σε συνεντεύξεις του να αφήσει ανοικτό το θέµα του ωραρίου και να προτρέψει 
σε εθελοντική εργασία µε 1,5 εκατ. ανέργους και µε µηδενικούς διορισµούς για 
χρόνια στην εκπαίδευση. Την προτροπή σε εθελοντική εργασία είχε κάνει και ο 
Μπαλτάς και ο Λοβέρδος… Και µετά απορούσε ο Φίλης για την υπερβολικά 
θερµή έως καυτή υποδοχή που του έγινε σε ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ κι ιδιαίτερα στην 
πρώτη. 
Το 3ο Μνηµόνιο προβλέπει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα δεσµεύσεων και 
αντιεκπαιδευτικών µέτρων και νόµων µε βάση και τις επιταγές του ΟΟΣΑ, που 
είναι συγκεκριµένες. Η προώθηση σκληρών συστηµάτων αξιολόγησης είναι µια 
από αυτές. Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου είναι µια άλλη, που στηρίζεται σε 
διαστρεβλωµένα στοιχεία και οδηγεί σε χιλιάδες υπεραριθµίες, υποχρεωτικές 
µετακινήσεις και µηδενικούς διορισµούς. Το οργανωµένο εκπαιδευτικό κίνηµα, 
τα πρωτοβάθµια σωµατεία, οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, το µαθητικό και το 
γονεϊκό κίνηµα οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση του πανεκπαι-
δευτικού αγώνα για την ανατροπή των µέτρων και την υπεράσπιση των εργασι-
ακών δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών και των µορφωτικών δικαιωµάτων ολό-
κληρου του λαού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι µεγάλη η ανάγκη για συµµετοχή στις 
ΓΣ του κλάδου. Είναι µεγάλη η ανάγκη για συµµετοχή στη Γ. Συνέλευση της 
ΕΛΜΕ ώστε να πάρουµε αποφάσεις αντιπροσωπευτικές των προβληµατισµών 
και των προταγµάτων  της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Έχουµε δείξει στην 
ΕΛΜΕ το ενδιαφέρον µας και τη συµµετοχική µας διάθεση κατ΄επανάληψη µε 
το πιο πρόσφατο δείγµα τη τεράστια συµµετοχή στις εκλογές του Ιουνίου για 
τους εκπροσώπους µας στο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. 
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Η α̟άντηση της κοινωνίας στο 3ο µνηµόνιο θα δοθεί 
αν καταφέρουµε να διαµορφώσουµε Μέτω̟ο 
Αγωνιστικής Ενότητας, Ρήξης και Ανατρο̟ής 

Με τι είµαστε αντιµέτωποι 
Χιλιάδες πρόσφυγες και µετανάστες, πνίγονται στο Αιγαίο, πεθαίνουν στα περά-
σµατα. Οι ιµπεριαλιστές µε το ΝΑΤΟ και τις άλλες συµµαχίες τους ξαναχα-
ράζουν τα σύνορα και ξαναµοιράζουν τις αγορές θυσιάζοντας εκατοµµύρια 
ανθρώπους στο βωµό των υπερκερδών και της εξουσίας. Η βαρβαρότητα 
γίνεται πια βεβαιότητα µε το τρίτο µνηµόνιο που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – 
Ν∆ – ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙ. Ήταν µεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – Α-
ΝΕΛ που µετέτρεψε τη λαϊκή βούληση  του 63% ΟΧΙ σε µνηµόνιο σε ΝΑΙ, να 
πιστώσει µε αριστερή φρασεολογία το άλλοθι των µνηµονίων.  Το 3ο αντιλαϊκό 
µνηµόνιο είναι ένα σύνολο από αντιδραστικές αλλαγές και µέτρα, που παίρ-
νουν από την κοινωνική πλειοψηφία και ξαναχαρίζουν δισεκατοµµύρια και δηµό-
σιο πλούτο στους δανειστές, στις τράπεζες και στους βιοµήχανους. Κατάργηση 
του δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος. Φορολεηλασία των λαϊκών εισοδηµά-
των. Ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας. Συντριβή της φτωχής – µεσαίας 
αγροτιάς. Καταβαράθρωση µισθών και συντάξεων. Καταστροφή δηµόσιων  16 



Α) Η Χρηµατοπιστωτική σφαίρα 
Η Χ/Π σφαίρα και τα παράγωγα προϊόντα 
έχουν χαθεί εντελώς από την ανάλυση µας 
ως Αριστεράς της κοινωνικής ανατροπής, 
καίτοι η κρίση εκδηλώθηκε εντός της σφαί-
ρας αυτής, ως τραπεζική κρίση, καίτοι τα 
C.D.O. απετέλεσαν τα οχήµατά της. Λογι-
κό, αφού κατά την γνώµη των περισσοτέ-
ρων εξ υµών, διακινούνται εντός της κερ-
δοσκοπικής Χ/Π σφαίρας και είναι 
«τοξικά», να έχουν κυρίως κερδοσκοπική 
διάσταση. 
Αναφερόµαστε βέβαια στα C.D.S. πάλι 
όµως από την κερδοσκοπική τους πλευρά. 
∆εν τα συνδέουµε µε ορθό τρόπο µε την 
κατάρρευση της Λέµαν Μπράδερς, καίτοι 
συχνά µιλάµε για αυτήν. Οπότε δεν απα-
ντάµε και  στο εξής «αφελές» ερώτηµα: 
Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει ένας 
σηµαντικός κόµβος του τραπεζικού συστή-
µατος, καθώς και άλλοι, πώς είναι δυνατόν 
να οδηγηθεί το παγκόσµιο τραπεζικό σύ-
στηµα σε τέτοια αστάθεια από έναν µικρό 
αριθµό ενυπόθηκων δανείων χαµηλής αξι-
οπιστίας, των υποαρίστων (Subprimes) 
αµερικανικών δανείων; ∆ιότι τα δάνεια αυ-
τά δεν ήταν ιδιαιτέρως διαδεδοµένα. Μό-
νον το 15% των ενυπόθηκων αµερικανι-
κών δανείων ήταν υποάριστα. Τα δάνεια 
αυτά βέβαια δεν εξυπηρετούντο από ένα 
σηµείο και πέρα λόγω της αύξησης των 
αµερικανικών επιτοκίων. Σύµφωνοι, αλλά 
γιατί αυξήθηκαν τα αµερικανικά επιτόκια; 
Και µιλούµε για ραγδαία αύξηση σε µία 
πενταετία. Τι συνέβη και η Αµερικανική 
Κεντρική Τράπεζα δεν µπόρεσε να εκτιµή-
σει τις επιπτώσεις µίας τέτοιας πράξης; Η 
απάντηση είναι δεν είχε εικόνα της δια-
σποράς των πιστωτικών παραγώγων, δεν 
είχε εικόνα των υψηλών µοχλεύσεων των 
επενδυτικών τραπεζών ή ακόµη, όπως ο 
Γκρήνσπαν τότε, υπερτιµούσαν τα CDS. 
Οι αναλύσεις του µεγαλύτερου µέρους της 
αριστεράς αγνοώντας αυτά τα ζητήµατα 
αφήνει απ΄ έξω τη θρυαλλίδα της κρίσης, 
δηλαδή, την αύξηση των αµερικανικών 
επιτοκίων σε συνδυασµό µε την 
«αβελτηρία» της Αµερικανικής Κεντρικής 
Τράπεζας, καθώς και τα οχήµατα της κρί-
σης δηλαδή τα πιστωτικά παράγωγα. 
Έτσι, µένει αναπάντητο ένα ακόµη 
«αφελές» ερώτηµα το οποίο ούτε καν θί-
γουµε ενώ µας απασχολεί η αιτία του υψη-
λού δηµοσίου χρέους. Το ερώτηµα είναι:  
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Γιατί το κόστος δανεισµού ήταν για τις 
χώρες της ζώνης του € σχεδόν ενιαίο 
ενώ υπήρχαν εν γένει ισχνά πρωτογε-
νή πλεονάσµατα; Γιατί χώρες όπως η 
Ελλάδα ακόµη και µε πρωτογενή ελ-
λείµµατα ή, ακόµη χειρότερα, µε δείκτη 
έσοδα/ΑΕΠ σε κατάρρευση, εύρισκαν 
ανταπόκριση στις αγορές χρήµατος; 
(εννοείται πριν την κρίση) 
Η προσωπική µου απάντηση δεν σχε-
τίζεται µε την “ασφάλεια” που προσφέ-
ρει το ενιαίο νόµισµα, αλλά µε την ανά-
πτυξη µέχρι σηµείου θεοποιήσεως των 
CDS, µε την θεοποίηση, δηλαδή, των 
εξισώσεων που περιγράφουν τις πιθα-
νότητες µελλοντικών πιστωτικών συµ-
βάντων. Αυτή είναι η ρίζα του 
«παραλόγου» των ενιαίων τιµολογήσε-
ων εκ µέρους των αγορών χρήµατος, 
παραγνωρίζοντας τον πλέον σηµαντι-
κό δείκτη, που είναι το ύψος των πρω-
τογενών πλεονασµάτων. Θεωρούσαν 
πως τα εργαλεία, που διέθεταν, µπο-
ρούσαν επαρκώς να αποκρούσουν τον 
κίνδυνο, όχι ως εργαλεία κερδοσκοπί-
ας, αλλά ως εργαλεία ρύθµισης, ως 
εργαλεία φραγής κινδύνου. Αλλά και η 
ίδια η ΟΝΕ εκτιµώ πως αποτελεί την 
λογική εξέλιξη της ανάπτυξης των πι-
στωτικών παραγώγων, 
ιδιαιτέρως των swaps 
έναντι των µεταβολών 
των ισοτιµιών. Σχετικά µε 
τις αναλύσεις µας µερικές 
ακόµη παρατηρήσεις: 
Λέµε συχνά στις αναλύ-
σεις πως η ΟΝΕ ευνοεί 
τις πολιτικές του σκληρού 
€, συνεπώς την εµπέδω-
ση της εκµετάλλευσης της 
εργασίας καθώς και την 
εκκαθάριση των µη επαρ-
κώς αξιοποιουµένων κε-
φαλαίων. Συνεπώς, θεω-
ρούµε πως το € συµβάλ-
λει στην εκκαθαριστική 
λειτουργία, η οποία απαι-
τείται για να ξεπεραστεί η 
κρίση υπερσυσσώρευσης. 
Όµως, πρώτον, όταν υιοθετήθηκε το € 
η κρίση υπερσυσσώρευσης είχε ήδη 
ξεπεραστεί και δεύτερον η πολιτική 
των επί µέρους σκληρών νοµισµάτων 
ήταν παντού παρούσα. Να θυµίσω  
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Η γοητεία των υλικών ροών 



απλώς ότι η δραχµή ανατιµάτο συνε-
χώς σε πραγµατικούς όρους, ήτοι η 
ονοµαστική διολίσθηση της ισοτιµίας 
της ήταν µικρότερη της διαφοράς του 
ελληνικού πληθωρισµού από το 
πληθωρισµό των χωρών της τότε  
ΕΟΚ. Στην ουσία πριν το ενιαίο νόµι-
σµα είχε υιοθετηθεί, µια παλιά, αν και 
όχι απόλυτα δοκιµασµένη µέθοδος, 
αυτή των σταθερών συναλλαγµατι-
κών ισοτιµιών. Η ανάπτυξη των πι-
στωτικών παραγώγων δυσχεραίνει 
την ύπαρξη µίας ενιαίας αγοράς χω-
ρίς κοινό νόµισµα, ακόµη κι αν υιοθε-
τηθούν σταθερές συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες. Αυτό διότι κάθε επιχείρηση 
που αναµένει πληρωµές σε διαφορε-
τικό νόµισµα από αυτό που έχει υπο-
χρεώσεις θα καταφυγή σε swap, το 
οποίο θα την προστατεύσει έναντι 
πιθανολογούµενης ανατίµησης του 
νοµίσµατος από το οποίο αναµένει 
πληρωµές.  
Οι επιχειρήσεις δεν εµπιστεύονταν 
τις κυβερνήσεις, τις θεωρούσαν ευά-
λωτες και ευεπίφορες σε πιθανές 
διολισθήσεις ή ανατιµήσεις µε αποτέ-
λεσµα να δηµιουργείται µία ογκώδης, 
ακριβή και νευρική αγορά swaps 
έναντι νοµισµατικών µεταβολών. 
Ούτε εµπιστεύονται την ενδεχόµενη 
αγκύρωση των εθνικών νοµισµάτων 
των χωρών µιας ενιαίας αγοράς. Το 
ενιαίο νόµισµα αποτελεί την απάντη-
ση αυτών των δυσχερειών, αποτελεί 
ένα «τεράστιο πιστωτικό παράγω-
γο», ένα συµβόλαιο που κλειδώνει 

τις ισοτιµίες ώστε να καταστήσει 
συνεκτική την ενιαία αγορά. ∆εν 
είναι η κρίση υπερσυσσώρευ-
σης και η υπέρβασή της µέσω 
της έντασης της εκµετάλλευσης 
της εργασίας και της επιτάχυν-
σης των εκκαθαριστικών λει-
τουργιών αυτή που επέβαλε το 
€, ως ενιαίο νόµισµα, αλλά είναι 
οι ίδιες οι αντιφάσεις εντός του 
Χ/Π συστήµατος, που οδήγησαν 
σε αυτήν τη λύση. Η κρίση υ-
περσυσσώρευσης είχε, ξεπερα-
στεί, λόγω των µακροχρόνιων 
πολιτικών αλλαγής επί τα χείρω 
στον τρόπο κατανάλωσης και 
αναπαραγωγής της εργασιακής 
δύναµης, επειδή ακριβώς οι πο-

λιτικές αυτές είχαν οδηγήσει σε ανά-
καµψη των ποσοστών κέρδους. 
Η θέση της αριστεράς της κοινωνικής 
ανατροπής πως η Χ/Π σφαίρα παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην καπιταλιστική 
συσσώρευση είναι ορθή, αλλά εντε-
λώς αποσπασµατική. Προφανώς 
και η πίστη είναι σηµαντική στην 
καπιταλιστική συσσώρευση. Όµως 
η Χ/Π σφαίρα περιέχει διάφορα 
προϊόντα. Άλλα είναι τίτλοι ιδιοκτη-
σίας, όπως οι µετοχές, άλλα όχι, 
όπως τα εταιρικά και κρατικά οµό-
λογα ή τα παράγωγα. Κάποια είναι 
καπιταλιστικά εµπορεύµατα και κά-
ποια όχι. Άρα, το ζήτηµα είναι να 
αναλυθεί το πώς προωθούν την 
καπιταλιστική συσσώρευση, αφού 
προφανώς δεν την προωθούν κατά 
τον ίδιο τρόπο. 
Β) Τα πιστωτικά παράγωγα ως 
ενσάρκωση της καπιταλιστικής 

συσσώρευσης 
Τα παράγωγα εν γένει κατανοούνται 
ως Χ/Π προϊόντα, η αξία των ο-
ποίων προκύπτει από την αξία υπο-
κειµένων προϊόντων, οντοτήτων 
αναφοράς, οι οποίες µπορεί να είναι 
από την µελλοντική τιµή του ρυζιού 
στην Κίνα, µέχρι τις διακυµάνσεις 
ενός ειδικού δείκτη στο χρηµατιστή-
ριο της Σιγκαπούρης. Η κακή σχέση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
µαρξιστών µε την οικονοµία του 
χρήµατος, καλύτερα η εµµονή τους 
να «…αντιλαµβάνονται την οικονο-
µία ως την πραγµατική οικονοµία 
των υλικών ροών» (Γ. Μηλιός – ∆. 
Τζανακόπουλος, 2011),  υποβίβασε 
τα παράγωγα σε µια παθολογική 
κατάσταση εντός της ούτως ή 
άλλως εξωβελιστέας Χ/Π σφαίρας. 
Η εικόνα µας για αυτά άλλαξε χάρη 
στην έκδοση δύο σηµαντικών βιβλί-
ων µαρξιστών συγγραφέων: «Η 
πολιτική οικονοµία του Χ/Π συστή-
µατος» των Μαγκότο Ίτο και Κώστα 
Λαπαβίτσα και «Καπιταλισµός µε 
παράγωγα» των Ντιρκ Μπράυαν 
και Μίχαελ Ράφερτυ. Εκτός των 
άλλων, χάρη στις εργασίες σειράς 
µαρξιστών έχει αναζωπυρωθεί το 
ενδιαφέρον τόσον για την Χ/Π σφαί-
ρα, όσο και για τον ενδογενή χαρα-
κτήρα του χρήµατος µε βάση το 
έργα του Μαρξ και του Κέυνς. 
Θα έλεγα όµως ότι εµείς κινούµαστε 
στην πρώτη κατηγορία, όπου στις 
αναλύσεις µας το χρήµα αποτραβιέ-
ται από την σκηνή, οπότε διολισθαί-
νουµε συνεχώς στην περιγραφή  

Το ενιαίο 
νόµισµα 

αποτελεί την 
απάντηση αυτών 
των δυσχερειών, 

αποτελεί ένα 
«τεράστιο 
πιστωτικό 

παράγωγο», ένα 
συµβόλαιο που 

κλειδώνει τις 
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συνεκτική την 
ενιαία αγορά. 

 

Σελίδα 4 Το  Έντυπο 



Ο κάτοχος ενός 
συµβολαίου 
µελλοντικής 
εκπλήρωσης 
(Forwards) 
κατέχει µια 

µορφή 
κεφαλαίου η 

οποία δεν είναι 
χρήµα, αν και, 
εφόσον είναι 

τιµή, έχει 
χαρακτηριστικά 

χρήµατος. 
Κατέχει όµως µια 

µορφή 
κεφαλαίου µε 
ιδιοκτησία της 
επίδοσης της 

επιχείρησης στο 
µέλλον, χωρίς να 
κατέχει ούτε ένα 

µόριο της 
ιδιοκτησίας της 

επιχείρησης, 
χωρίς να κατέχει 

ενδεχοµένως 
ούτε µία µετοχή 

Σελίδα 5 Τεύχος 12 

µιας πραγµατικής οικονοµίας ταξικών σχέ-
σεων και αξίας, σε αντιπαράθεση δήθεν µε 
έναν νοµισµατικό κόσµο αναπαράστασης 
και στρεβλής παράστασης. Καταρχήν να 
παρατηρήσω πως ο ανωτέρω ορισµός των 
παραγώγων είναι περιοριστικός, εµπειρι-
κός και τελικώς λανθασµένος. Αυτό διότι η 
τιµή τους δεν καθορίζεται πάντα από εκεί-
νες των υποκειµένων προϊόντων, αλλά 
πολλές φορές προκύπτουν πρώτα οι δικές 
τους τιµές και εν συνεχεία αυτές ανακαθο-
ρίζουν αυτές των οντοτήτων αναφοράς, 
των υποκειµένων προϊόντων. Συγκεκριµέ-
νο παράδειγµα αποτελεί το γεγονός πως η 
«…ανατιµολόγηση των CDS οδήγησε σε 
µια νέα φάση τιµολόγησης των χρηµατοπι-
στωτικών τίτλων…» (Μηλιός - Σωτηρόπου-
λος, 2010), δηλαδή, σε µείωση των τιµών 
των ελληνικών κρατικών οµολόγων µε συ-
νακόλουθη αύξηση των επιτοκίων τους 
έναντι των οµολόγων βάσης, κάτι που πυ-
ροδοτεί την κρίση χρέους.   
Τα παράγωγα προϊόντα αποτελούν καταρ-
χήν ένα βοηθητικό µέσο για τη διαχείριση 
του επιχειρηµατικού κινδύνου. Αυτή η όψη 
τους είναι σηµαντική διότι καθιστούν τον 
κίνδυνο εµπόρευµα. Είναι µέσα αντιστάθµι-
σης κινδύνου ως συµβόλαια τα οποία κα-
λύπτουν τις επιχειρήσεις από µεταβολές 
επιτοκίων (τα IRS), µεταβολές ισοτιµιών (τα 
swaps) ή έναντι κινδύνων από αγορά τίτ-
λων (τα CDS). Καίτοι όµως αυτή η όψη 
τους είναι σηµαντική, η σπουδαιότητα τους 
έγκειται, και εδώ είναι η σηµαντική συνει-
σφορά των Μπράιαν και Ράφερτυ, στο ότι 
αποκτούν χαρακτηριστικά χρήµατος και 
συγχρόνως αποτελούν κεφάλαιο. Για πα-
ράδειγµα τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλή-
ρωσης (παράγωγα τύπου Forwards) απο-
τελούν µελλοντικές τιµές και συγχρόνως 
επιδρούν επί των σηµερινών τιµών µια και 
«εναρµονίζουν τις σηµερινές µε τις µελλο-
ντικές τιµές» (Παναγιώτου Γ., 2007). 
Προφανώς ο κάτοχος ενός τέτοιου συµβο-
λαίου κατέχει µια µορφή κεφαλαίου η οποία 
δεν είναι χρήµα, αν και, εφόσον είναι τιµή, 
έχει χαρακτηριστικά χρήµατος, κατέχει 
όµως µια µορφή κεφαλαίου µε ιδιοκτησία 
της επίδοσης της επιχείρησης στο µέλλον, 
χωρίς να κατέχει ούτε ένα µόριο της ιδιο-
κτησίας της επιχείρησης, χωρίς να κατέχει 
ενδεχοµένως ούτε µία µετοχή. Αν στοχα-
στούµε λίγο τι κατέχει αυτός ο άνθρωπος 
θα διαπιστώσουµε πως κατέχει µια άκρως 
αφηρηµένη και γενική µορφή κεφαλαίου, 
διότι δεν κατέχει ούτε «κεφάλαιο» ούτε 
«χρήµα». Το συµβόλαιο που κατέχει απο-
τελεί ένα σηµείο σύγκλισης του κεφαλαίου 
και του χρήµατος, ένα χαρτί που σπάζει τα  

όρια και του κεφαλαίου και του χρή-
µατος. Ο κάτοχος του συµβολαίου 
αυτού διαφέρει από τον κάτοχο µετο-
χών διότι ο δεύτερος κατέχει µέρος 
της επιχείρησης, µε απαίτηση στα 
µερίσµατα. Ο κάτοχος µετοχών κατέ-
χει κεφάλαιο ως ιδιοκτήτης µέρους 
της επιχείρησης χωρίς να σχετίζεται, 
εν γένει, µε την εντός αυτής παρα-
γωγική διαδικασία. Ο κάτοχος του 
Forwards κατέχει την µελλοντική επί-
δοση της επιχείρησης και έναντι αυ-
τής της κατοχής µπορεί, εφόσον το 
συµβόλαιο του διαπραγµατεύεται, 
(παράγωγο τύπου Futures) σε δευ-
τερογενείς αγορές να γίνει κάτοχος 
ρευστότητας. 
Ας δούµε από λίγο κοντύτερα τα 
CDS και τα swaps. Ας θεωρήσουµε 
την επιχείρηση α της χώρας Α και τη 
β της χώρας Β µε διαφορετικά νοµί-
σµατα π.χ. $ και €. Η επιχείρηση α 
πωλεί στην β µέσα παραγωγής και 
αναµένει από αυτήν χρηµατοροές 
ανά εξάµηνο στο νόµισµα προφανώς 
της χώρας Β. Επειδή όµως οι επιχει-
ρήσεις α και β επιζητούν να προστα-
τευθούν έναντι ανεπιθύµητων µετα-
βολών  των νοµισµάτων, απευθύνο-
νται σε µία τράπεζα επενδύσεων και 
συντάσσουν συµβόλαια (swaps), 
σύµφωνα µε τα οποία, αν υπάρξουν 
ανεπιθύµητες µεταβολές  των νοµι-
σµάτων τους, η τράπεζα επενδύσε-
ων να καλύψει την διαφορά. Οι επι-
χειρήσεις καταβάλλουν έναντι τούτου 
χρηµατοροές στην τράπεζα επενδύ-
σεων (επιτόκιο swaps). Η επιχείρηση 
επίσης α είναι και κάτοχος εταιρικών 
οµολόγων άλλης επιχείρησης γ, µε 
σταθερές χρηµατοροές, και προφα-
νώς επιζητεί να εξασφαλιστεί έναντι 
πιστωτικού συµβάντος στα οµόλογα 
της γ. Συντάσσει τότε µε την τράπεζα 
επενδύσεων ένα συµ-
βόλαιο (πιστωτικό 
παράγωγο τύπου 
CDS) ώστε να καλυφ-
θεί έναντι πιθανού 
µελλοντικού πιστωτι-
κού συµβάντος. Καθί-
σταται συνεπώς η 
τράπεζα επενδύσεων 
αγοραστής κινδύνου, 
έναντι χρηµατοροής 
ανά µήνα εκ µέρους 
της επιχείρησης α (επιτόκιο του 
CDS). Η επιχείρηση α έχει τώρα τον 
ρόλο του πωλητή κινδύνου. 



Το swap αξιολογεί τη νοµισµατική 
σταθερότητα των χω-
ρών  Α και Β και το 
CDS αξιολογεί την 
ικανότητα της επιχεί-
ρησης γ να ανταποκρι-
θεί στις χρηµατοροές 
ανά εξάµηνο. Προφα-
νώς και τα δύο παί-
ζουν σηµαντικό ρόλο 
στην σταθερότητα των 
συναλλαγών. ∆ιευκο-
λύνουν τη διαδικασία 
της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης. Αλλά 
όχι µόνον. Ας υποθέ-
σουµε πως οι ανωτέ-
ρω επιχειρήσεις α και 
β προβαίνουν σε ε-

πενδύσεις και δανείζονται χρήµα 
εκδίδοντας εταιρικά οµόλογα έναντι 
χρηµατοροών ανά µήνα, χρήµα το 
οποίο φυσικά λειτουργεί ως κεφά-
λαιο. Οι τράπεζες κάτοχοι των οµο-
λόγων αυτών τότε προβαίνουν στη 
σύναψη CDS προκειµένου να προ-
στατευτούν έναντι πιθανών µελλο-
ντικών δυσχερειών των ανωτέρω 
επιχειρήσεων.  
Αν φανταστούµε αυτά τα συµβό-
λαια ως µέρη ενός συνθέτου δικτύ-
ου CDS, τότε αυτά συσχετίζοντας 
τα κεφάλαια, «µετρούν» την κερδο-
φορία τους, µελετούν και αποτι-
µούν τις κεφαλαιακές παραγωγικό-
τητες, αναλύουν τους ισολογι-
σµούς, λαµβάνουν υπ΄ όψιν τους 
την χρηµατιστηριακή τους θέση 
καθώς και την µελλοντική χρηµατι-
στηριακή αξία τους, αλλά κυρίως 
αµφισβητούν την δυνατότητα της 
θεωρίας των «θεµελιακών µεγε-
θών» (Παναγιώτου Γ., 2007) να 
αποφανθούν φερέγγυα για τα πα-
ραπάνω. «Τιµολογούν» σε τελευ-
ταία ανάλυση την δυνατότητα των 
επιχειρήσεων προς απόσπαση 
υπεραξίας, αλλά µε ένα νέο πιο 
δυναµικό τρόπο από την θεωρία 
των θεµελιακών µεγεθών. Τα πι-
στωτικά αυτά παράγωγα τότε συ-
σχετίζουν τις πιθανές µελλοντικές 
αποδόσεις των επιχειρήσεων, α-
ποτυπώνουν τις οικονοµικές εκτι-
µήσεις για αυτές, εντείνουν τη δια-
δικασία ανταγωνισµού µεταξύ 
τους. Εντέλει, συνεπώς, συµβά-
λουν στην τάση του ποσοστού κέρ-

δους προς ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους, 
αναδεικνύουν έτσι το συνολικό κοινωνικό 
κεφάλαιο. 
Όµοια και τα swaps έναντι συναλλαγµατι-
κής µεταβολής, συγκροτούν ένα δίκτυο 
αποτίµησης των νοµισµάτων. Τα swaps 
επιτοκίου και διασυναλλαγµατικού επιτοκί-
ου αποτελούν καταφυγή των σχετικών 
αξιών διαφορετικών νοµισµατικών µονά-
δων, είναι άξια τέκνα της κατάργησης του 
Breton Woods, των σταθερών συναλλαγ-
µατικών ισοτιµιών, και στοιχεία  της νεοφι-
λελεύθερης ρύθµισης, επιδιώκουν την νέα 
εµπιστοσύνη στην αβεβαιότητα των νοµι-
σµατικών µονάδων, διότι η κατάργηση 
των εθνικών ελέγχων επί των κεφαλαια-
κών κινήσεων σηµαίνει υψηλούς ρυθµούς 
µετατροπής κεφαλαίων από το ένα νόµι-
σµα στο άλλο. Επειδή  αυτές οι κεφαλαια-
κές κινήσεις γίνονται υπό το κράτος των 
ευµετάβλητων συναλλαγµατικών ισοτι-
µιών, προκύπτει αύξηση της αβεβαιότητος 
στην µετατροπή των εθνικών νοµισµάτων.  
Εκεί όµως που φαίνεται καθαρά η ανάµιξη 
διαφορετικών ειδών αποδόσεων, όχι κατ΄ 
ανάγκη κεφαλαιουχικών είναι στα CDO. 
Εµείς ορθώς βλέπουµε την όψη της τιτλο-
ποίησης, δηλαδή, την προσπάθεια των Χ/
Π οργανισµών να απαλλαγούν από στοι-
χεία του ενεργητικού τους, όπως είναι τα 
χορηγούµενα δάνεια ή άλλες µορφές χρέ-
ους. Χάνουµε όµως τη δοµή εντός της ο-
ποίας λαµβάνουν χώρα τα πιστωτικά πα-
ράγωγα τύπου CDO. Τα CDO είναι δοµές 
εντός των οποίων εκδίδονται τίτλοι µε βά-
ση χρέη, δηλαδ, µε βάση ένα 
«ετερόκλητο» πλήθος δανείων ή ακόµη 
και ολόκληρων χαρτοφυλακίων. Οι δοµές 
αυτές καθιστούν δυνατή τη σύµµειξη αυ-
τών των λογιών-λογιών αποδόσεων, κε-
φαλαιακών και µη, αυτών των χρηµατο-
ροών. Ενώ όµως είµαστε γνώστες αυτών 
των δοµών, µένουµε στην κερδοσκοπική 
τους όψη, οπότε χάνουµε την κοινωνική 
τους διάσταση. ∆εν βλέπουµε πως τα 
CDO επιτελούν δύο αναπάντεχες λειτουρ-
γίες. Αφενός συµµετροποιούν τους χρηµα-
τοπιστωτικούς τίτλους και αφετέρου 
«αγκυρώνουν» (Μπράυαν - Ράφερτυ) το 
Χ/Π σύστηµα. 
Αν δούµε την σύµµειξη των Χ/Π κεφαλαί-
ων στα CDO που προσφέρει ένα οµόλογο 
σε $ µε επιτόκιο προσαρτηµένο σε έναν 
χρηµατιστηριακό δείκτη γερµανικών εται-
ρειών, κατανοούµε πως αυτό το οµόλογο 
είναι άµεσα εξαρτώµενο στις µεταβολές 
του εν λόγω δείκτη. Αυτό το οµόλογο  
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ανέµειξε οµόλογα µε µετοχές, άλλα ανα-
µιγνύουν νοµίσµατα µε µετοχές, άλλα 
οµόλογα µε δείκτες εγχωρίων τιµών, 
άλλα δείκτες κάθε είδους µε νοµίσµατα ή 
τιµές εµπορευµάτων. Εν γένει φαίνεται, 
λόγω της δοµής των CDO, ότι αυτού του 
είδους τα παράγωγα δίνουν σε κάποια 
µορφή κεφαλαίου τα χαρακτηριστικά 
µιας άλλης. Η ανάπτυξη τους είναι τερά-
στια διότι εξατοµικεύονται και συνεπώς 
ικανοποιούν τις συνεχώς µεταβαλλόµε-
νες ανάγκες των πελατών-επιχειρήσεων, 
κρατών, εταιρειών διαχείρισης αµοιβαί-
ων κεφαλαίων, ακριβώς λόγω της ευελι-
ξίας που τους προσφέρει η σύµµειξη και 
η συµµετροποίηση. 
Σπάνε τους τοπικούς περιορισµούς διότι 
συνδυάζουν π.χ. τίτλους που προσφέρει 
µια ολλανδική εταιρεία µε ένα χρηµατι-
στηριακό δείκτη της Σιγκαπούρης ή µε 
ένα νόµισµα, όπως το γιεν και µπορούν 
να αγοραστούν από ένα επαγγελµατικό 
ταµείο της Σουηδίας, από ηµεδαπούς 
αγρότες του θεσσαλικού κάµπου και από 
γερµανούς συνταξιούχους στο Ζααρ-
µπρούκεν, όπως έγινε µε τα σερτιφικάτ 
της Λέµαν Μπράδερς µέσω της Σίτι-
µπανκ. Τα παράγωγα δεν είναι απλώς 
κάποια συµβόλαια, αλλά ενσωµατώνουν 
µηχανισµούς συνεχούς επαναϋπολογι-
σµού, αφού λαµβάνουν υπ΄ όψιν τους 
την δυναµική των δεικτών ή την µεταβο-
λή των βασικών επιτοκίων τα οποία πε-
ρ ι έχουν.  Συµµετροποιούν κ α ι 
«αγκυρώνουν» το Χ/Π σύστηµα όντας τα 
ίδια «πλωτά µέσα» ( Παναγιώτου Γ., 
2007). Τα πιστωτικά παράγωγα µέσω 
της σύµµειξης και της συµµετροποιήσεις 
διαφόρων µορφών κεφαλαίου «…µας 
επιτρέπουν την πρόσβαση στο κεφάλαιο 
εν γένει και το µονοπάτι από την αφηρη-
µένη εργασία στο χρήµα εν γέ-
νει…» (Μπράυαν – Ράφερτυ, 2006). Άρα 
θα λέγαµε πως τα πιστωτικά παράγωγα 
εκφράζοντας την δυναµική του κεφαλαί-
ου εν γένει αναπαριστούν την αφηρηµέ-
νη εργασία, άρα αποτελούν µορφές 
ύπαρξής της, αφού συµµετροποιούν 
ενεργά λογιών-λογιών συγκεκριµένα κε-
φάλαια. Ενσαρκώνουν την καπιταλιστική 
συσσώρευση, δεν την διευκολύνουν α-
πλώς, όπως εµείς νοµίζουµε. 
Γ) Η εκδίκηση του χρυσού 
      Αν όµως αυτή η ανάπτυξη έχει βάση 
και τα πιστωτικά παράγωγα τιµολογούν 
κεφαλαιακές επιδόσεις, συµµετροποιούν 
Χ/Π τ ίτλους ,  κα ι  συγχρόνως 
«αγκυρώνουν» το Χ/Π σύστηµα, φέρουν  

δε και «εσωτερική» αξία, λόγω των 
υπολογισµών που ενσωµατώνουν 
προκειµένου να επιτελέσουν τις ανω-
τέρω λειτουργίες, τότε γιατί είναι εξω-
φρενικό να υποθέσουµε πως είναι 
«χρυσός»; Κάνουν, δηλαδή, ό, τι 
έκανε και ο χρυσός πριν αποσυρθεί 
από το ρόλο του ως εµπορευµατικό 
χρήµα το οποίο εκπροσωπούσαν τα 
τραπεζογραµµάτια, η χάρτινη όψη του. 
Γιατί, λόγω όλων αυτών των λειτουρ-
γιών τους, να µην κατανοούµε τα πι-
στωτικά παράγωγα ως τελικά ένα πα-
γκόσµιο χρήµα, µιας και συµβάλλουν 
αποφασιστικά στη συνεκτικότητα του 
Χ/Π συστήµατος; Ως την εκδίκηση του 
εµπορευµατικού χρήµατος απέναντι 
στο χάρτινο εκπρόσωπό του, που εν-
νοεί να τον εκπροσωπεί ενώ ο ίδιος 
(το εµπορευµατικό χρήµα ως χρυσός) 
ξεπεράστηκε. ∆ιότι το χάρτινο χρήµα 
δεκάρα δεν δίνει για τον χρυσό που 
υπάρχει ή δεν υπάρχει στις κεντρικές 
τράπεζες, παρά ορίζεται µόνον µε βά-
ση τη δυναµική της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης.  
Ο Μαρξ, όµως, προκειµένου να κατα-
νοήσει το χρήµα, ακολούθησε το µο-
νοπάτι του εµπορευµατικού χρήµατος, 
του χρυσού, ενώ φαίνεται πως είχε 
συναίσθηση της προσωρινότητας του 
χρυσού ως σηµείου «αγκύρωσης», ως 
σηµείου αναφοράς. Εµείς όµως ουδό-
λως µελετούµε την ενσάρκωση της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης, τα 
πιστωτικά παράγωγα, το νέο µονο-
πάτι, το νέο χρυσό. ∆υστυχώς, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν ασχολού-
µαστε µε την κίνηση του χρήµατος 
και συνεπώς µε την κίνηση των ε-
µπορευµάτων ως ένα στιγµιότυπο 
της κίνησης αυτής, αλλά µε «τις υλι-
κές ροές…». Αλλιώς πώς να εξηγή-
σω ότι ο αδιαφανής κόσµος, που 
απλώς ανέφερα στην παράγραφο 
περί παραγώγων, κόσµος που γέν-
νησε την κρίση και υπέρ του οποίου, 
δηλαδή, στην κατεύθυνση της υπέρ-
βασης των ανισορροπιών του, επι-
διώκεται το ξεπέρασµά της, νοείται 
από µας ως ένας κόσµος στρεβλών 
αναπαραστάσεων, «καινοτόµων» και 
«ριψοκίνδυνων προϊόντων», χώρος 
δράσης των ραντιέρηδων, έτσι που να 
θριαµβεύει τελικώς η κευνσιανή ερµη-
νεία;  

Άνω Λιόσια, 11/9/2015, 
Γιάννης Παπαδόπουλος  
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Υστερόγραφο στον ̟οιητή του µέλλοντός µας:   
Ο  Kafka και το φάντασµα της ε̟ανάστασης των 
τα̟εινών  

Στο δρόµο 

(Αυτό το ποιητικό σχεδίασµα έγινε από το Θανάση  
το Φλεβάρη του 2015, στην πρώτη συνάντηση για 
συντονισµό εκπαιδευτικών σωµατείων της Αττικής 
µετά τις εκλογές και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ  στις 25/1.)  
 
Σειρά περνούσαν βιαστικοί της αγοράς πελάτες 
αδιάφοροι για σένανε στου κόσµου τη βουή 
στίφη αρίφνητα µαζί και γότθοι κι απελάτες, 
που φυλακίζαν µάταια µια ιστορική στιγµή. 
 
Πολιτικοί κι εξουσιαστές των νόµων οι προστάτες 
ξωπίσω τους αµέτρητοι κι ανίκητοι στρατοί. 
Εσύ ένα κουρελότσουρµο να ΄χεις για παραστάτες, 
τρείς ψίχες από µια ζωή που ανελέητα σε πατεί. 
 
Μεγάλωσαν τα νύχια σου µπηγµένα µες στη βρώµα,  
αυτήν που σε συντρόφευε νύχτα κι οληµερίς 
µε δυο τσουβάλια άχυρο κοιµόσουν σαν σε στρώµα 
µε νυχτερίδες συντροφιά, κατάχαµα στη γης. 
 
Αλλιώς σου τα ΄πε η ζωή κι αλλιώς σου ΄ρθε το δείλι, 
απάνου ρόδιζε ο ουρανός στα χρώµατα του µπλε.  
Αυτοί µε το χαµόγελο, µα εσύ σκασµένο χείλι 
κι είχες για πανωφόρι σου µια κούτα της Νεστλέ.  
 
Φράχτες, παλούκια µες στη γη και στα µυαλά µας φράχτες. 
Πισθάγκωνα µια µάγισσα πηγαίνουν στη πυρά. 
Κι εσύ πιστεύεις άκοπα του κόσµου όλους τους κράχτες, 
Είπες, αλλιώς θα πορευτείς, µιαν άλληνε φορά. 
 
∆ικαιοσύνη, Λευτεριά και πλέρια Αδελφοσύνη 
σε λήµµατα των λεξικών σκονίζονται µαζί. 
Κρυώνει αλάργα, µακρυά της πάλης το καµίνι 
πυρώνοντας το ρώτηµα: «Να ζει ή να µη ζει;» 
     
      Θανάσης Τσιριγώτης 

Στο Θάνο Λίποβατς 
∆εν έτυχε να διαβάσω τη βιογραφία 
του Kafka από τον Σταχ, το κείµενο 
όµως του φίλου Γιάννη, για τα εκατό 
χρόνια τη «∆ίκης» -  στο τεύχος 9 
του Έντυπου – στάθηκε η αφορµή 
να ξεφυλλίσω, αρκετά χρόνια µετά 
την πρώτη µου ανάγνωση, το θαυ-
µάσιο βιβλίο του Michael Löwy 
«Λύτρωση και Ουτοπία»(1).  
Ο Löwy µας αφηγείται τη συναρπα-
στική ιστορία µιας γενιάς διανοουµέ-
νων της Mitteleuropa – χοντρικά της  

Γερµανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας - 
εβραϊκής καταγωγής και γερµανικής 
κουλτούρας, µιας γενιάς που έζησε την 
ωριµότητά της, λίγο-πολύ, την ταραγµέ-
νη περίοδο της ∆ηµοκρατίας της 
Βαïµάρης. Συνδυάζοντας τη γερµανική 
ροµαντική παράδοση µε τον εβραϊκό 
µεσσιανισµό, αποτύπωσε τη δική της 
θεολογικο-πολιτική σφραγίδα - κάποτε 
ελευθεριακή, κάποτε µαρξίζουσα, κά-
ποτε αναρχίζουσα, άλλοτε βαθειά θρη-
σκευόµενη, άλλοτε αθεϊστική,  σχεδόν 
πάντα οραµατική - στα ριζοσπαστικά  
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πολιτικά, καλλιτεχνικά, θεωρητικά κινή-
µατα της Κεντρικής  Ευρώπης κατά το 
Μεσοπόλεµο. Ο ξεχασµένος σήµερα, 
δολοφονηµένος από τους γερµανούς 
λευκοφρουρούς, Gustav Landauer, 
Λαϊκός Επίτροπος για τον Πολιτισµό 
στην εφήµερη ∆ηµοκρατία των Συµ-
βουλίων της Βαυαρίας, ο Walter Benja-
min, o György Lucács αλλά  και o Mar-
tin Buber, ποτισµένος από τη χασιδική 
παράδοση και ταυτόχρονα αταλάντευ-
τος υποστηρικτής ενός πολυεθνικού 
Κράτους στην Παλαιστίνη κι ο εξπρεσι-
ονιστής δραµατουργός Ernst Toller, 
είναι, ενδεικτικά µόνο, µερικοί από τους 
πιο διαφορετικούς εκπροσώπους αυ-
τής της γενιάς.  
Ο Franz Kafka υπήρξε µια από τις κοµ-
βικές φυσιογνωµίες της ετερογενούς, 
αλλά διακριτής αυτής οµάδας, µοναχι-
κός και ταυτόχρονα δικτυωµένος µε 
απίστευτα ευαίσθητες κεραίες. ∆εν 
χρειάζεται  να αναλύσουµε τον 
«πολιτικό» Kafka, µέσα από το έργο 
του, µέσα από την αλληλογραφία του, 
µέσα από τις σχέσεις του µε τους αναρ-
χικούς κύκλους της Πράγας προκειµέ-
νου να κατανοήσουµε την πολιτική του 
διορατικότητα. Αρκεί να σηµειώσουµε 
πως, χωρίς να έχει διαβάσει Μαρξ, 
συλλαµβάνει τη µορφή του κεφαλαιο-
κρατικού τρόπου παραγωγής µέσα από 
τη Βιβλική δηµιουργία του Χρόνου ως 
υπέρτατου Αγαθού και την έκπτωσή  
του σε µονάδα µέτρησης της  µισθωτής 
εργασίας, δηλαδή σε στέρηση αυτού 
του Αγαθού(2). 
Η κατατρεγµένη αυτή γενιά µε τις ιδέες, 
τις αξίες και τα οράµατά της, µε τη ριζο-
σπαστική δράση και την ανατρεπτική 
σκέψη, απλωµένη σε όλη την Κεντρική 
Ευρώπη, ιδιαίτερα, όµως, στη  χώρα µε 
το µεγαλύτερο και καλύτερα οργανωµέ-
νο, τότε,  εργατικό κίνηµα, αναδεικνύει 
υποδειγµατικά την τραυµατική εµπειρία 
της πρόσφατης Γερµανικής Ιστορίας. 
Μας βοηθάει να κατανοήσουµε καλύτε-
ρα τα σηµερινά διακυβεύµατα, την ιδεο-
λογική µήτρα, τις ιστορικές καταβολές 
της  κυρίαρχης αντίληψης για την Ευ-
ρώπη, πέρα από ξενοφοβικές, εθνικι-
στικές ή µανιχαϊκές θεωρήσεις. Η 
«ιστορική ιδιαιτερότητα» της Γερµανίας 
δεν είναι  ότι άργησε να συγκροτηθεί σε 
κράτος-έθνος, αλλά ότι δεν γνώρισε 
έναν γενικευµένο εµφύλιο πόλεµο, 
όπως η Αγγλία και η Γαλλία ή έναν πό-
λεµο ανεξαρτησίας, όπως οι 13 ατλα-
ντικές βρετανικές αποικίες και οι  

Ενωµένες Επαρχίες των Κάτω Χω-
ρών, µε αποτέλεσµα η αστική της τά-
ξη να παραµείνει µια βαθειά φεουδαρ-
χική κάστα - πατερναλιστική, αυταρχι-
κή, ιεραρχική, στρατοκρατική, εθνικι-
στική - ενώ παράλληλα ο προτεστα-
ντισµός της, µετά τον Πόλεµο των 
Χωρικών και τη συντηρητική στροφή 
του Λούθηρου, δεν ακολούθησε την 
«κηρυγµατική» ριζοσπαστική ανάπτυ-
ξη, που µετέτρεψε τις µεθοδιστικές 
ενορίες σε φυτώρια του αγγλικού Ερ-
γατικού Κόµµατος(3).  
Η ήττα της γενιάς αυτής, µε τις τόσες 
αυτοκτονίες, εκτελέσεις, εξορίες ήταν 
και η ήττα της πιο συγκροτηµένης 
προσπάθειας να µετατραπεί το µεγά-
λο κίνηµα του γερµανικού ροµαντι-
σµού σε  «επανάσταση πολιτικής και 
κοινωνικής τάξης»(4). Προβάλλει, πα-
ράλληλα, ανάγλυφα τη συχνά υποτι-
µηµένη σηµασία των προσωπικών 
επιλογών: από τους τρεις αδελφούς 
Scholem ο πρώτος έφυγε για την Πα-
λαιστίνη και έγινε καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ, ο δεύτε-
ρος, ο νεότερος βουλευτής του Reich-
stag, εντάχτηκε στο ΚΚΓ και εκτελέ-
στηκε στο Buchenwald και ο τρίτος 
παρέµεινε µέχρι το τέλος αφοσιωµέ-
νος γερµανός εθνικιστής.  
Αν υπάρχει ένα φάντασµα που στοι-
χειώνει διαχρονικά τις γερµανικές συ-
ντηρητικές ελίτ αυτό δεν είναι ούτε ο 
πληθωρισµός, που τιθασεύτηκε ήδη 
από το 1925,  ούτε η Μεγάλη Ύφεση, 
την οποία οι Ναζί αντιµετώπισαν απο-
τελεσµατικά, ούτε ο Ναζισµός, µε τον 
οποίο, έστω και πρόσκαιρα, συµµά-
χησαν αλλά ο τρόµος της Επανάστα-
σης, τόσο της «αστικής» όσο και της 
«εργατικής»,  της Επανάστασης που 
δεν έγινε, που πάντα ακυρωνόταν την 
τελευταία στιγµή και γι’ αυτό περιµένει 
ακόµη στο σταυροδρόµι της ιστορίας.  
Οι ελίτ αυτές πολέµησαν µε πάθος 
την «αστική» ∆ηµοκρατία της Βαϊµά-
ρης  κρίνοντας, λόγου χάρη, δικαστικά 
τον εν ενεργεία σοσιαλδηµοκράτη 
Πρόεδρο Ebert ως εθνικό προδότη 
για  τη συµµετοχή του στις µεγάλες 
απεργίες στα εργοστάσια πυροµαχι-
κών του Βερολίνου το 1918,  στήριξαν 
στη συνέχεια  ακόµη πιο αποφασιστι-
κά τον Hitler, καγκελάριο ήδη από τον 
Γενάρη του ΄33 µε επιλογή τους, όταν 
είδαν µε τρόµο το 15% του Κοµµουνι-
στικού Κόµµατος στις εκλογές του 
Μάρτη, παρά την αποπνικτική  
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ατµόσφαιρα τροµοκρατίας που περι-
γράφει σε µερικές από τις συναρπα-
στικότερες σελίδες του, 70 χρόνια µε-
τά, ο τότε βερολινέζος µαθητής  Eric 
Hobsbawm. 
 Σταδιακά, όµως, ένα τµήµα τους, αρ-
χικά εθνικιστικό και αντιφιλελεύθερο, 
ήρθε σε ρήξη µε το ναζισµό και δια-
µόρφωσε  την αντίληψη του ordo-
liberalismus, ένα ιδιόµορφο µείγµα 
ισχυρού κράτους ως πηγή δικαίου, 
εγγύηση νοµιµότητας, δύναµη κατα-
στολής, ελεύθερης αγοράς και µονετα-
ρισµού. Είναι η αντίληψη που οι κυρί-
αρχες γερµανικές ελίτ επέβαλαν µετα-
πολεµικά, κυρίως από το 1992, στην 
ευρωπαϊκή νοµισµατική ολοκλήρωση 
και την οποία υπερασπίζεται σθεναρά  
o  Dr. Shcäuble µε συνεχείς αναφορές 
στις θεωρητικές καταβολές της Σχολής 
του Freiburg, ακριβώς στα τέλη της 
δεκαετίας του ΄30. Η µοναδική, σχεδόν 
«ανεπαίσθητη», αλλά καίρια, έλλειψη 
στους νοµικο-δικαιακούς κανόνες του 
ordo-liberalismus είναι η αρχή της λαϊ-
κής κυριαρχίας, δηλαδή η αρχή της  

ριζικής αβεβαιότητας, της αστάθµητης 
ενδεχοµενικότητας κάθε θεσµίζοντος 
λόγου. Φαίνεται ότι το σχόλιό του 
Kafka - µπροστά στο θέαµα των σα-
κατεµένων στρατιωτών του Μεγάλου 
Πολέµου, των ορφανών, των απελπι-
σµένων γυναικών, των απόκληρων 
που συνωστίζονταν στο Γραφείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων όπου δούλευε 
– ένα σχόλιο που αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόµενο µετατροπής του παρα-
κλητικού λόγου σε επαναστατικό εγ-
χείρηµα, εξακολουθεί να στοιχειώνει 
το Wolfgang  Schäuble, όπως στοί-
χειωνε τον στρατάρχη  Hindenburg: 
«Πόσο ταπεινοί είναι αυτοί οι 
άνθρωποι […]. Έρχονται εδώ για να 
ζητιανέψουν. Αντί να επιτεθούν στο 
Γραφείο και να το κάνουν κοµµάτια, 
zu stürmen und alles kurz und klein 
zu schlagen, έρχονται να ζητιανέ-
ψουν, kommen sie bitten!»(5).  
 

Στέφανος Οικονόµου 

Π. Φάληρο, Νοέµβριος 2014      
Ν. Φιλοθέη, Οκτώβριος 2015 

(1)Λύτρωση και Ουτοπία, Ψυχογιός 2002 
(2)Martin Buber, Das messianische Mysterium,  Ανέκδοτη διάλεξη του 1925 στο Βε-
ρολίνο, Αρχείο Buber της Ιερουσαλήµ.  Ο Buber παραπέµπει σε µια προφορική 
παρατήρηση του Kafka για τον Χρόνο ως επιστέγασµα της ∆ηµιουργίας. Θα ήθελα, 
εδώ, να κάνω µιαν εκτεταµένη παρέκβαση για να σχολιάσω,  µε βάση αυτή  
τη διάσταση της χρονικότητας  την οποία αναδεικνύει ο Kafka, ένα  εξαιρετικό 
άρθρο του Γ.Π. – «Η γοητεία των υλικών ροών», στον ιστότοπο των Εκπαι-
δευτικών Άνω Λιοσίων  -   που διάβασα µόλις είχα ολοκληρώσει τούτο το κείµενό 
µου. Σε αδρές γραµµές και πέρα από την τεχνική  ορολογία, ο Γιάννης µας παρου-
σιάζει, είναι αλήθεια µε κάποιες σηµαντικές αντιφάσεις, δύο θεωρίες του χρήµατος, 
που συζητούνται στους µαρξιστικούς ακαδηµαϊκούς κύκλους, όχι τόσο πρόσφατα 
όσο θεωρεί, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 80, χωρίς ωστόσο, όπως σωστά επιση-
µαίνει, να επηρεάσουν ουσιαστικά, τους αριστερούς κοµµατικούς σχηµατισµούς 
στην άσκηση πολιτικής: την αξιακή και τη θεσµική θεωρία του χρήµατος. Η πρώτη 

θεωρεί το χρήµα και τα χρηµατοπιστωτικά (Χ/Π) προϊόντα ως «αντανάκλαση», 
πιστή ή στρεβλωµένη, της «πραγµατικής» εµπορευµατικής ανταλλαγής, η δεύτε-
ρη ως πρωτογενές κοινωνικό-θεσµικό γεγονός µε τη δική του αυτόνοµη δυναµική. 
Εδράζονται, και οι δύο, σε µία «υπολογιστική» αντίληψη του χρόνου:  για τον 
Marx, λόγου χάρη,  η αξία υπάρχει σε ένα εµπόρευµα µόνο εν δυνάµει, αναµένο-
ντας την µελλοντική στιγµή της πώλησής του, που θα καθορίσει µέσα από την 
προσφορά και τη ζήτηση τη µέση χρηµατική του τιµή,  ενώ για τον André Orléan 
ένας Χ/Π τίτλος αποτελεί ένα µελλοντικό δικαίωµα ποσοτικά προσδοκώµενης, 
µέσα από σύνθετες εξισώσεις απόδοσης και µιµητικές συµπεριφορές, άντλησης 
χρήµατος. Το παράδοξο είναι ότι και τα δύο µοντέλα  περιγράφουν µε αξιοθαύµα-
στη ακρίβεια µιαν εµπορευµατική οικονοµία χωρίς µισθωτή εργασία, µιαν οικονο-
µία ανεξάρτητων ατοµικών  παραγωγών.  Η καρδιά, αντίθετα, του ειδικά κεφαλαι-

οκρατικού τρόπου παραγωγής, βρίσκεται,  όπως το διαισθάνθηκε ο Kafka, στην 
εκπληκτική εκείνη αντίφαση που µετατρέπει µια σχέση ενοχικού δικαίου – δηλαδή 
τη συµβατική σχέση εργασίας- σε εµπράγµατο δίκαιο - δηλαδή  στο απόλυτο δικαί-
ωµα ιδιοκτησίας του εργοδότη, όχι τόσο επί του εργαζόµενου αλλά, ακριβώς, επί 
του χρόνου της εργασίας.  Η ειδικά κεφαλαιοκρατική σχέση παραγωγής δεν είναι 
τόσο µια «καθαρά» οικονοµική σχέση παραγωγής  
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Κατέρω  - µια γυναίκα  
 (τίτλος ̟ρωτοτύ̟ου : Σιω̟ηλό ̟ροσω̟είο) 

υπεραξίας όσο µια σχέση εξουσίας. Ο Marx  το υπαινίσσεται σε κάποια σηµεία όπου αποδοµεί τη 
διάκριση, που έχει ωστόσο θέσει ό ίδιος, ανάµεσα στην «κανονική» και τη «βίαια»,  στην 
«λειτουργική» και την «πρωταρχική» συσσώρευση. Η προβληµατική που µας παρουσιάζει ο Γιάν-
νης είναι εξόχως καίρια: ο σηµερινός Χ/Π καπιταλισµός δεν αποτελεί κάποια περίεργη στρέβλωση 
της «πραγµατικής» οικονοµίας, κάποια «κερδοσκοπική» παρέκκλιση από την «κανονικότητα» είναι, 
αντίθετα, µια βίαια, πραγµατική µορφή συσσώρευσης. 
(3)E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin Books, 1991. 
(4)Max  Weber, Ancient Judaism, Free Press, 1952. Ο Weber, στον κύκλο του οποίου σύχναζαν 
πολλοί από τους  αναφερόµενους στοχαστές, αναλύει µε αυτά τα λόγια τη βιβλική αντίληψη του 
προραβινικού  ιουδαϊσµού. 
(5)Max Brod, Über Franz Kafka.  

Έξι χαράµατα κι ανακάτεψε βιαστικά 
τον ασβέστη µέσα στον κουβά. 
Μια δυο γυρόφερε το ξύλο κι άντε πάλι 
άλλες δυο από την άλλη µεριά. 
Το µείγµα παχύ και δύσκολο να το 
κουµαντάρεις µα έπρεπε να το αραιώ-
σει λίγο µε το νερό αν ήθελε να στρώ-
νει οµοιόµορφα πάνω στη µάντρα, να 
µη χύνεται και σκορπά τσάµπα κι ούτε 
να σκαλώνουν κοµµάτια του και να 
ξεραθεί κατόπι. 
 
Μια πρόχειρη ποδιά σκέπαζε τη φτηνή 
ρόµπα της κι ένα µαντήλι τον λαιµό 
της. Μπορεί για τον ιδρώτα. Μπορεί 
για να µη φαίνεται τ’ άνοιγµα του στή-
θους της στα αγουροξυπνηµένα µάτια 
των περαστικών. Κι ούτε να το σκε-
φτείς! ποιοι περαστικοί τέτοια ώρα; 
Φτωχογειτονιά και τα µεροκάµατα σε 
ξυπνάνε νωρίς. Ακόµα.  
 
Ένας πρόχειρος κότσος τα µαλλιά της, 
κάλυπτε τον σβέρκο της. Ένα ζευγάρι 
πρόχειρες, στραβοπατηµένες παντό-
φλες υποδέχονταν το µισό της πέλµα. 
Το υπόλοιπο χάιδευε τον δρόµο εδώ 
κι εκεί καθώς κινιόταν να κάνει τη δου-
λειά της.  
 
Αφού έφερε το µείγµα στην ηµίρρευ-
στη κατάσταση, που έκρινε πως ήταν 
εκείνη που έπρεπε, έπιασε ένα φαρδύ 
πινέλο και το πέρασε απαλά πάνω 
από τον ασβέστη στον κουβά µπρο-
στά της. Έπειτα, το σβάρνισε λίγο στα 
τοιχώµατα ίσα που να το ελαφρώσει 
από τα περιττά κι άρχισε να δοκιµάζει 
στον τοίχο της µάντρας. Μια πάνω, 
µια κάτω. ∆εξιά κι έπειτα αριστερά.  

Τράβηξε λιγάκι το σώµα της παραπέ-
ρα να δει το αποτέλεσµα και, ικανοποι-
ηµένη µάλλον, συνέχισε. Βουτούσε, 
σβάρνιζε τα πολλά, άπλωνε στον τοί-
χο. 
 
Οχτώ πρωινή κι η µάντρα αστραποβο-
λούσε σχεδόν ολόκληρη κάτω από τον 
ήλιο του Ιούνη κι ας ήταν κοµµατάκι 
συννεφιά εκείνη τη µέρα. Σε πέντε –
δέκα λεπτά είχε αποτελειώσει τη δου-
λειά της.  
 
Τα µαλλιά της µισόλυτα πια, το µαντή-
λι στραβό έπαιρνε τον ιδρώτα του λαι-
µού της µ’ άφηνε να φανεί η γραµµή 
του στήθους, η ρόµπα λερωµένη µε 
στίγµατα από τον ασβέστη, η ποδιά 
πασπαλισµένη κι αυτή, τα χέρια της 
πονεµένα. Έκανε πίσω. Κατέβασε τα 
πόδια της από το πεζοδρόµιο. Με την 
ανάστροφη του αριστερού χεριού 
έκρυψε τα µάτια απ’ τον ήλιο όσο το 
πινέλο στο δεξί της δάκρυζε τ’ άσπρο 
µείγµα του στο δρόµο.  Της άρεσε. 
Αυτή η ασπράδα, που έλαµπε στον 
ήλιο, της άρεσε. Είχε διαλύσει και µια 
στάλα λουλάκι µέσα, να δίνει στο 
άσπρο αυτό το φως που δεν ξέρεις αν 
το βλέπεις ή το φαντάζεσαι. Της 
άρεσε. 
 
Μάζεψε τα πράγµατά της. Έπιασε το 
λάστιχο και τη σκούπα. Συµµάζεψε, 
καθάρισε, χαµογέλασε. Μπήκε στην 
αυλή της και έσπρωξε µια δυο γλά-
στρες µε γεράνια, ντάλιες, µαντζουρά-
νες και κατιφέδες στο πεζοδρόµιο. Το 
στόλισε. Σκούπισε και την αυλή. Ο-
µόρφυνε. 

Μάζεψε τα 
πράγµατά της. 

Έπιασε το 
λάστιχο και τη 

σκούπα. 
Συµµάζεψε, 
καθάρισε, 

χαµογέλασε. 
Μπήκε στην 
αυλή της και 
έσπρωξε µια 
δυο γλάστρες 

στο πεζοδρόµιο. 
Το στόλισε. 

Σκούπισε και 
την αυλή. 

Οµόρφυνε. 



 

Έπειτα, έπαιρνε 
µια µάσκα µε 

χερούλι, που της 
είχε φέρει από ένα 

ταξίδι στο 
εξωτερικό η κόρη 

της, έπιανε µια 
θέση στο 

παράθυρο της 
κουζίνας να 

βλέπει τη ζωή έξω 
να κυλάει φρέσκια 

και 
καλοσιδερωµένη

… 
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∆έκα πρωινή κι είχε τελειώσει µε τα 
έξω. Βάλθηκε να προλάβει και τα µέ-
σα. Φαϊ πρόχειρο σήµερα. Άλλωστε 
κράταγε πάντα τη νηστεία της Τετάρ-
της και της Παρασκευής. Πατάτες για-
χνί. Θ’ αγόραζε κι ελιές. Φρέσκο ψω-
µί. Κρασί υπήρχε πάντα. Ρετσίνα.  
 
∆εν είχανε πολλά. ∆εν χρειαζόντου-
σαν πολλά. Κι ούτε ο ένας τον άλλο 
χρειαζόταν πια. Είχανε γεράσει µαζί. 
Τόσα, µα τόσα χρόνια. Συνήθισαν ο 
ένας τον άλλον. Ξεχάστηκαν. Τους 
αρκούσε ένα σούρσιµο από παντό-
φλες, ένας βήχας σαν πνιγόντουσαν 
από την ανάσα τους, ένα τίποτα σχε-
δόν για να επιβεβαιώσουν την παρου-
σία του άλλου και ησυχασµένοι ν’ α-
σχολούνται µε ότι καταπιάνονταν. 
Έτσι αποκάµουν τα ζευγάρια σαν ο 
καιρός µαζί είναι πιο µεγάλος από τον 
χώρια. Έτσι αποκάµει κι η ζωή τον 
άνθρωπο, που από συνήθειο πια ζει. 
Σιωπηλά προσωπεία, που όµως δεν 
αποσώνουν την ανάγκη για τ' 
όµορφο.  
 

Έτσι κι εκείνη. 
Τ’ απογέµατα σαν έµενε πάλι µόνη, 
έπιανε να συγυρίζεται η ίδια αυτή τη 
φορά. Έλουζε τα µαλλιά της ή αν δεν 
ήταν η µέρα τους για λούσιµο, τα µάζευ-
ε πίσω µε χτενάκια. Φόραγε το µαύρο 
φόρεµά της µε την ανοικτή πολύ λαιµό-
κοψη, πνιγόταν βλέπεις από τα κλειστά 
σ’ αυτή την ηλικία, και τον σταυρό που 
της είχε χαρίσει ο άντρας της σα γέννη-
σε το γιο τους. ∆υο σταγόνες κολόνια 
λεµόνι ανάµεσα στα στήθη της και πίσω 
απ’ τα αφτιά, ένα πέρασµα µε µείγµα 
γλυκερίνης που έφτιαχνε µόνη, στα χέ-
ρια να µαλακώσουν από τις δουλειές. 
 
Έπειτα, αφού έπαιρνε στα χέρια της µια 
µάσκα µε χερούλι που της είχε φέρει 
από ένα ταξίδι στο εξωτερικό η κόρη 
της, έπιανε µια θέση στο παράθυρο της 
κουζίνας να βλέπει τη ζωή έξω να κυλά-
ει φρέσκια και καλοσιδερωµένη…. 
 

Ασηµίνα  Λαµπράκου 

Πασιφάη 

Περπατούσα µέσα στον πολύχρωµο 
θίασο του παζαριού, παραµονή της 
γιορτής των Κων/νου και Ελένης. Γύ-
ρω στην πλατεία ήταν στηµένα τα 
κιόσκια, στέγη για µελισσοπαραγω-
γούς και πολιτικές παρατάξεις, µε 
φραπέδες και ιδρωµένα κουτιά µπύ-
ρας στριµωγµένα πάνω σε πτυσσό-
µενα τραπεζάκια. Από βορρά προς 
νότο κυλούσε σαν κινέζικος δράκος, 
πολύχρωµος, το ποτάµι των πάγκων 
µε τις τέντες, παρόλο που δεν προ-
βλεπόταν βροχή. 
 Σ’ ένα παζάρι όλα µπορούν να συµ-
βούν. Ν’ αγοράσεις µαχαιροπήρουνα 
ή κάλτσες, να φας µαλλί της γριάς, να 
δεις ξυλοπόδαρους και µάγους. Ακό-
µη να δεις γυναίκες µε κότσους να 
κηρύττουν «το Λόγο του Κυρίου». 
Ίσως και κάποιον µεθυσµένο να φιλο-
σοφεί για τη ζωή.   
  Μάης µήνας στο τέλος του κι είχε 
συντελεστεί η Άνοιξη. Φόραγα εκείνο 
το κόκκινο φόρεµα, δώρο, που είχα 
πει πως δεν θα ξαναφόραγα. ∆εν 
κράτησα την υπόσχεση στον εαυτό 
µου. Ναι, το φόρεσα. Aφού πρώτα  

ξεκόλλησα τα συναισθήµατα από πάνω 
του, όπως αποσπούσα τις πεταλίδες 
από τα βράχια µε ένα µαχαιράκι, όταν 
ήµουν µικρή. Κι αυτό λαµπερό κι αιµά-
τινο µε διάβαινε ανάµεσα σε  πάγκους 
µε ευτελή αντικείµενα, σε τριζάτα φορέ-
µατα, καλοσιδερωµένα παντελόνια και 
στις κλαρωτές φούστες µε τα χοντρά 
καπούλια. Και το σχίσιµο στο πλάι µε 
το κόκκινο που κατεβαίνει ως το γόνατο 
γινόταν κέντρο φασαρίας για ένα 
τσούρµο µελαχρινά παιδιά. Ακούραστα 
αυτά φωνάζουν το ένα στο άλλο µε 
τεντωµένο δάχτυλο. «Μανώλη! Μανώ-
λη! Κοίτα», «Παντελή! Κοίτα, Παντε-
λή!», «Μαρία…» «Πάνο…ε Πάνο…» 
«κοίτα!» 
Το δικό µου όνοµα, Αγαύη. Κακόγου-
στο αστείο των γονιών µου να τιµήσουν 
τη γιαγιά, που ήταν για όλους η Κυρα-
γάη κι εγώ… Εµένα στο σχολείο να µε 
πειράζουν τα άλλα παιδιά, «γαβγαβ» 
να µε λένε, να µισώ τη γιαγιά και τους 
γονείς και όλους. Στην εφηβεία άνοιξα 
ετυµολογικά λεξικά κι εγκυκλοπαίδειες 
κι απαίτησα να µε φωνάζουν Αγάπη. 
Έζησα και ζω µ’ αυτή την απάτη, αφού  
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κι αγόρασα ένα πακέτο. Πήρα και ξυ-
νόχοντρο. Έριξα τα λεφτά στην πλατιά 
χούφτα του µινώταυρου που την έτεινε 
µαλλιαρή στη µεριά µου και από δίπλα 
του µια ντελικάτη µελαχρινή γυναίκα 
άπλωσε µπροστά µου ένα δίσκο µε 
µικροσκοπικά ποτηράκια γεµάτα ρακή. 
Στο πολύχρωµο, δύσοσµο περιβάλλον 
το διάφανο ποτό έλαµπε µοναδικό. 
Μοναδικό και το κατακόκκινο φόρεµα 
της γυναίκας πίσω από τον πάγκο, 
λίγο πιο σκούρο από το δικό µου. ∆ί-
χως καµιά αργοπορία κατέβασα µονο-
ρούφι δυο ρακές. Το είχα ανάγκη µετά 
από τόσο χρώµα γύρω µου.  
Ενθουσιάστηκε ο Μινώταυρος από την 
λαιµαργία µου κι έκανε νόηµα µε τα 
χοντρά του φρύδια στην λιγερόκορµη 
για άλλο ένα κέρασµα. Εκείνη σιωπη-
λή γέµισε ξανά τα ποτήρια, µε χέρι 
σταθερό χωρίς να πέσει ούτε µια στα-
γόνα έξω. Έµεινα να κοιτάζω τα χέρια 
της και το µελαχρινό δέρµα µέχρι πά-
νω στους ώµους, που άρχιζε το φόρε-
µα και µε προκάλεσε να φανταστώ τη 
συνέχεια. Γύρισε ο Μινώταυρος στη 
µεριά µου και µου έδωσε ο ίδιος ένα 
ποτηράκι χαχανίζοντας. Άρπαξε κι αυ-
τός ένα, «περίµενε κοπελιά» µου είπε 
κι ήρθε από την έξω µεριά του πάγκου. 
Τύλιξε το χέρι του γύρω από το δικό 
µου στη γνωστή χειρονοµία του συ-
ντροφικού πιόµατος και µε γαργάλισαν 
οι τρίχες του χεριού του στο µάγουλο. 
Ανατρίχιασα σαν να µε ακούµπησε 
εφαψίας. Ερωτικό ξεχασµένο σκίρτη-
µα. Όχι γι αυτόν. Το βλέµµα µου είχε 
µείνει εκεί βυθισµένο στο δικό της, κα-
τεβάζοντας την τρίτη ρακή και χωρίς 
να το αποστρέψω καθόλου, άντλησα 
κουράγιο ή επιθετικότητα, δεν ξέρω, 
από το κόκκινο ρούχο µου και της είπα 
«στην υγειά σου». Χαµογέλασε αµήχα-
νη και σκέφτηκα ότι η Άνοιξη τώρα 
συντελείται σε αυτό το πρόσωπο, σ’ 
αυτές τις λεπτές ρυτίδες γύρω από τα 
µάτια.  
«Πώς σε λένε;» ρώτησα την γυναίκα 
που µε παρατηρούσε αµίλητη, αλλά 
ήδη είχε αφήσει ένα νάζι σαν πολύτιµο 
σκουλαρίκι στο αριστερό της αυτί κι 
έγειρε µε χάρη το κεφάλι. Ένα φωτο-
στέφανο ανέτειλε γύρω του. 
«Πασιφάη» απάντησε, παίζοντας µε 
µια γυαλιστερή µπούκλα απ’ τα µαλλιά 
της. «Εµένα Αγαύη» ξεστόµισα το 
όνοµά µου έκπληκτη για την επιλογή 
µου µετά από τόσα χρόνια «Αγάπης». 
Μάλλον ήθελα να τονίσω την κοινή  

έφθασα να πλαστογραφήσω επίσηµα 
έγγραφα για να θάψω το κακόηχο όνοµα. 
Όσο κι αν πίστεψα στο «Αγάπη» και η 
κοιλιά µου κάρπισε στα εικοσιπέντε, η 
Αγαύη ξύπνησε µεθυσµένη µε όνειρα για 
καριέρα και έρωτες κι έκοψε το νήµα της 
ζωής που δεν είχε καν αρχίσει.  
Σφίχτηκε το στοµάχι µου µε µια αίσθηση 
ναυτίας από τη δυσάρεστη ανάµνηση. 
Ίσως να έφταιγε η ξινίλα στην οσµή από 
την παρακείµενη χωµατερή, που µε αηδί-
ασε κι άρχισα να περπατώ πιο γρήγορα, 
λες και θα γλύτωνα από τον πνιγηρό αέ-
ρα.   
Συνέχισα να περπατώ βιαστικά, σκοντά-
φτοντας στις πολύβουες παρέες των αγο-
ριών και των κοριτσιών µε τη σπίθα στο 
µάτι και τα δάκτυλα  που γλιστρούσαν 
στις φωτεινές οθόνες της παλάµης. Ζήλε-
ψα τη δεξιοτεχνία τους αλλά και τα νιάτα 
τους. Τα περασµένα για µένα. Εγώ είχα 
ήδη λαχανιάσει. Σαρανταπεντάρα και 
καπνίστρια, πλησίαζα την ωριµότητα 
φορτωµένη µε επιλογές που τις πλήρωνα 
πάντα στο ακέραιο, χωρίς να µετανοώ.  
 «Μετανοείτε» άκουσα δίπλα µου από µια 
γλυκερή φωνή που έτεινε στο µέρος µου 
ένα φυλλάδιο µε κακόγουστες εικόνες. Το 
πήρα, έκπληκτη που διάβασε τη σκέψη 
µου, σαν να ήταν ανοιχτό βιβλίο. Το 
έκανα χωνάκι κι έριξα µέσα τη στάχτη 
από το τσιγάρο µου, ακούγοντας πίσω 
µου τη φωνή να  ουρλ ιάζε ι : 
«αµαρτωλή…» Έσβησα και τη γόπα µου 
µέσα στο αυτοσχέδιο τασάκι το τσαλάκω-
σα και το πέταξα στον κάδο.   
Βήµα και σκέψεις έτρεχαν. Οι δεύτερες 
πήγαιναν κι αλλού. Ανάκατες  στις  σελί-
δες του βιβλίου που διάβαζα τελευταία κι 
είχε σφηνωθεί στο µυαλό µου, για τη σχέ-
ση ∆ιόνυσου – Σεµέλης, Κων/νου – Ελέ-
νης, Χριστού – Παναγίας, υιού – µάνας. 
Άτεκνη εγώ, από επιλογή.  
Κρύβω γρήγορα τον παραλληλισµό Σεµέ-
λης-∆ιόνυσου και Παναγίας-Χριστού βα-
θιά στη σκέψη µου, περνώντας ξανά δί-
πλα από τις γυναίκες µε τους κότσους, 
µη τυχόν διαβάσουν τη βλασφηµία κι αρ-
χίσουν πάλι να φωνάζουν «αµαρτωλή, 
αµαρτωλή…». 
 Κουράστηκα από τ’ ανόµοια των εικόνων 
γύρω και του µυαλού. Άρχισα να αγορά-
ζω διάφορα άχρηστα πλαστικά αντικείµε-
να, ξέροντας ότι δεν θα τα χρησιµοποιού-
σα ποτέ. 
Στάθηκα στον πάγκο µε τα κρητικά προ-
ϊόντα, να πάρω µιαν ανάσα.  
Οι κριθαροκουλούρες µέσα στις ζελατίνες 
γυάλιζαν. Αύριο θα φάω ντάκο σκέφτηκα  

Πήρα ένα 
φυλλάδιο µε 
κακόγουστες 

εικόνες αγίων. 
Το έκανα 

χωνάκι κι έριξα 
µέσα τη στάχτη 
από το τσιγάρο 

µου, 
ακούγοντας 

πίσω µου µια 
φωνή να 

ουρλιάζει: 
«αµαρτωλή…» 

Έσβησα τη 
γόπα µου στο 
αυτοσχέδιο 
τασάκι το 

τσαλάκωσα και 
το πέταξα στον 

κάδο. 



Έκπληκτος ο 
Αστέρης έφτυσε 

δυο τούφες 
καπνού από τη 
µύτη του, έσµιξε 

τα φρύδια 
κάνοντας δυο 

ρυτίδες κάθετες 
ανάµεσα και 

γρύλισε. «Μάννα 
κουζουλάθηκες; 
Έχουµε πελάτες. 

Αύριο λήγει το 
γραµµάτιό µου». 
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µοίρα των ονοµάτων µας µε το βαρύ 
φορτίο. Εκείνης για τους παράταιρους 
έρωτες κι εγώ γι’ ανόσιους φόνους.  
«Κι αυτός είναι ο γιος µου. Τον λεν 
Αστέρη» συνέχισε εκείνη.  
Γύρισα απότοµα µε µια στροφή, να 
δω το τέρας που βγήκε από αυτή την 
οµορφιά κι ένα κοµµάτι κόκκινου, σαν 
κακός οιωνός, έφυγε από το φόρεµά 
µου, πέταξε στα µάγουλά της και τα 
χρωµάτισε. Ο Μινώταυρος ήδη είχε 
ξεχάσει την παρουσία µου, υποσχό-
µενος κεράσµατα σε κάποιους άλλους 
περαστικούς και έκανε νεύµα στην 
όµορφη να γεµίσει ξανά τα ποτήρια. 
Αυτή πήρε τρία στο ένα χέρι, θέλο-
ντας ίσως να δείξει τη δεξιοτεχνία της, 
χωρίς να τραβήξει το βλέµµα της από 
το δικό µου και τα γέµισε ξέχειλα. ∆εν 
µετακινήθηκε καθόλου από τη θέση 
της, µόνο άπλωσε το χέρι µε τα ποτή-
ρια στη µεριά του, αναγκάζοντας τον 
γιο της να αφήσει την παρέα για να 
πάρει το κέρασµα, να το προσφέρει. 
Άπλωσε το µαλλιαρό δικό του µένο-
ντας µετέωρο σαν προέκταση του 
δικού της κι έφτιαξε ένα τεντωµένο 
σκοινί ανάµεσα τους. «Πασιφάη, κόψε 
µε τα δόντια σου το σχοινί κι αµόλα 
τον…» πρότεινα κι αυτή, πριν προλά-
βω να τελειώσω τη φράση, µε µια 
θεατρική κίνηση γυρνάει την παλάµη 
ανάποδα χύνοντας το ποτό από τα 
ποτήρια στο έδαφος, σπονδή γι’ αυ-
τούς που είναι από κάτω ή για τους 
χθόνιους δαίµονες, που ξύπναγαν 
µέσα µας. Ανοίγει και τα δάκτυλα κι η 
βαρύτητα έκανε το έργο της. Τα ποτή-
ρια αναπήδησαν στο έδαφος χωρίς 
να τα βλέπω, άκουσα τον κρυστάλλι-
νο θόρυβο και µετά το σπάσιµο. 
Έκπληκτος ο Αστέρης µε το χέρι ακό-
µη τεντωµένο, κοίταξε εναλλάξ τη 
µάννα του και µένα, απορηµένος που 
ήµουν ακόµη εκεί, κόβοντας το µπόι 
µου, το ελάχιστο, αν ήταν απειλή.  
Έφτυσε δυο τούφες καπνού από τη 
µύτη του, έσµιξε τα φρύδια κάνοντας 
δυο ρυτίδες κάθετες ανάµεσα  και 
γρύλισε. «Μάννα κουζουλάθηκες; 
Έχουµε πελάτες. Αύριο λήγει το 
γραµµάτιό µου»  
«Τα δικά µου τα πλήρωσα» αντιγύρι-
σε εκείνη, χωρίς ούτε µια στιγµή να 
πάρει τα µάτια της από µένα. Εκείνος 
έµεινε να χάσκει. «Ίντα γένεται εδώ;» 
φώναξε τελικά κι έδωσε µια κλωτσιά 
σε κάτι άδεια χαρτοκούτια µε το σχή-
µα της Κρήτης επάνω. Οι πελάτες δεν  

έφυγαν, αντίθετα µαζεύτηκαν κι οι περί-
εργοι, ίσως νοµίζοντας ότι κάποιο προ-
σχεδιασµένο σόου εξελισσόταν. Έκαναν 
ηµικύκλιο γύρω µας κάποιοι χειροκροτώ-
ντας κι άλλοι να φωνάζουν «Ίσα µεγά-
λε!» σε κάθε κλωτσιά του µινώταυρου 
που έριχνε, όπου εύρισκε. Μόνο όταν 
αναποδογύρισε τον πάγκο και σκόρπι-
σαν τα καλούδια εµπρός στα πόδια τους 
έκαναν ένα βήµα πίσω όλοι µαζί, σαν το 
ηµικύκλιο να φούσκωσε, µπαλόνι έτοιµο 
να σπάσει. 
 Πασιφάη και Αγαύη δυο κόκκινα αγάλ-
µατα, ασάλευτα µείναµε να βλέπουµε τον 
«υιό» που ωρυόταν έξαλλος, αλλόκοτα 
θαυµάσιος, όπως όλα τα τέρατα, καρπός 
ασυνήθιστης συνεύρεσης. 
Γυναίκες της Λυδίας µεθυσµένες, σα χο-
ρός αρχαίας τραγωδίας στριµώχνονταν 
κι αυτές γύρω µας να δουν το θέαµα, µε 
πρώτη και καλύτερη τη θολωµένη Αγαύη, 
πού ΄χει στα χέρια αίµατα. Μαζί και η 
Σεµέλη που δεν γέννησε αυτή το γιο της 
κι  η Μαρία που τον έκανε παρθένα κι η 
Ελένη που χάρισε τη ζωή της στην καριέ-
ρα του.      
«Μην παρασύρεσαι από τους πολιού-
χους σήµερα, Πασιφάη. Αµόλα τον.» εί-
πα δυνατά σαν κορυφαία. «Λάµψε όπως 
λέει τ’ όνοµά σου και πάµε να περπατή-
σουµε οι δυο µας µέσα στα χρώµατα. Να 
ανεµίσουµε κόκκινες παντιέρες τα φορέ-
µατά µας» είπα στη γυναίκα απέναντί 
µου κι έτεινα τη µαύρη λαβή του µαχαι-
ριού κρατώντας το από τη λάµα, αγορά 
προηγούµενη από τον πάγκο τους, µ’ 
ένα στιχάκι επάνω χαραγµένο. Αλλά αυ-
τή µες τον λαβύρινθο των αναποδογυρι-
σµένων πάγκων, τις σπασµένες νταµι-
τζάνες της ρακής και τα καλάθια µε τους 
χοχλιούς πεσµένα, µε οίκτιρε κοιτώντας 
τα κατακόκκινα χέρια µου να στάζουν. Ο 
Μινώταυρος έκλεγε τώρα σιγανά και ρού-
φαγε τη µύτη σα να ροχάλιζε, καθισµένος 
στο πεζοδρόµιο.  Αφαλοκοµµένος. Εκεί-
νη κούνησε τα χέρια στο πλήθος να 
σκορπίσουν σαν να έδιωχνε µύγες κι 
έκανε να τακτοποιήσει, προσφορά τελευ-
ταία στον γόνο της. Η µυρωδιά της χυµέ-
νης ρίγανης από τον Ψηλορείτη, που 
πάταγαν ανάκατοι οι περίεργοι, σκέπασε 
τον ύπουλα λερό αέρα και ξέχασα πού 
βρισκόµουν.  
Σκοτάδι. Άναψα το αµπαζούρ στο γρα-
φείο κι έβαλα να παίξει µουσική σιγανά 
µην την ξυπνήσω. Έριξα µια τελευταία 
µατιά στις µαύρες µπούκλες που ήταν 
απλωµένες στο µαξιλάρι µου, σα ζωάκια  
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Περπατούσα µέσα στον πολύχρωµο 
θίασο του παζαριού, παραµονή της 
γιορτής των Κων/νου και Ελένης. Γύ-
ρω ήταν στηµένα τα κιόσκια στην 
πλατεία, στέγη για µελισσοπαραγω-
γούς και πολιτικές παρατάξεις, µε 
φραπέδες και ιδρωµένα κουτιά µπύ-
ρας στριµωγµένα πάνω σε πτυσσόµε-
να τραπεζάκια. Από βορρά προς νότο 
κυλούσε σαν κινέζικος δράκος, πολύ-
χρωµος, το ποτάµι των πάγκων µε τις 
τέντες, παρόλο που δεν προβλεπόταν 
βροχή. 
Σ’ ένα παζάρι όλα µπορούν να συµ-
βούν. 
 

Λυδία Μαργαρώνη 
 
 

 

που ξεκουράζονταν κι είδα το φωτοστέ-
φανο ακόµη εκεί.  Χαµογέλασα αµετα-
νόητη κι αγάπησα για πρώτη φορά το 
όνοµά µου. 
Πήρα µολύβι και χαρτί κι έγραψα τα 
δίπολα που µε απασχολούσαν προ-
σθέτοντας κι αυτό της Πασιφάης και 
του Αστέρη και το άλλο της Αγαύης και 
του Πενθέα. 
Ήθελα να βλέπω την εικόνα των λέξε-
ων και να φαντάζοµαι τα άτοµα. Κατά 
καιρούς ζωγράφοι εµπνεύστηκαν από 
αυτές τις αρχετυπικές σχέσεις. Εγώ 
ήθελα να τις φανταστώ απογυµνωµέ-
νες από τα σύµβολα και την επεξηγη-
µατικότητα, που τις φόρτωσαν άλλοθι 
και συµπλέγµατα πατριαρχικών κοινω-
νιών απέναντι στη µητρότητα.  
Ίσιωσα το τετράδιο µπρος µου, άλλαξα 
σελίδα κι έγραψα.  
«Πασιφάη»  

Κάτω απ΄ τις 
ρόδες τίποτα. 
Κι ο δρόµος 

άδειος το 
πρωί, όλα 

σβησµένα µε 
ασβέστη, 

όπως κι αυτός 
ο χθεσινός µου 

ήρωας στην 

Παλαιστίνη… 

Κάθοµαι  εδώ, σ΄ αυτό το καφενείο 
και κοιτάζω απέναντι 
τον ασβέστη στα τζάµια. 
δύο καθρέφτες κι ο 
φίκος 
 
(στις γλάστρες). 
Τίποτα δεν µε δονεί - 
κουβέντες γερόντων. 
Οι δρόµοι άδειοι το πρωί, 
ο ουρανός µολύβι το Φλεβάρη. 
«Ένας ακόµη ήρωας στην Παλαιστίνη.» 
 
έλεγε η τηλεόραση, 
ένας ακόµη νεκρός. 
 
Κι εµείς τρελοί 
µε τ΄ αυτοκίνητά µας 
µε τα σπίτια µας 
µε-τις-δουλειές-µας 
µε την παρήσυχη ζωή µας. 
 
Μεγάλη κατάρα τ΄ αυτοκίνητο 
-  κατ΄ απ΄ τις ρόδες 
πολτοποιήσαµε την οµορφιά, 
τηνε σκοτώσαµε. 
Κάτω απ΄ τις ρόδες τίποτα. Κι ο δρόµος άδειος το πρωί, 
όλα σβησµένα µε ασβέστη, 
όπως κι αυτός 
ο χθεσινός µου ήρωας στην Παλαιστίνη…  
 

Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, 
Φιλόλογος στην περιοχή της ΕΛΜΕ 

Ένας ακόµη ήρωας 



 

Επισκεφθείτε µας  στο  

http://to-entypo.blogspot.gr/ 

αγαθών (υγείας, παιδείας κλπ). Χτύπηµα των δηµοκρατικών ελευθεριών και 
δικαιωµάτων και µε ένα πλέγµα αντισυνδικαλιστικών αποφάσεων και µέ-

τρων. Η κυβέρνηση πιστή στις δεσµεύσεις της ΕΕ, του ∆ηµοσιονοµικού Συµφώ-
νου και του ΟΟΣΑ, αναλαµβάνει να υλοποιήσει όλα τα µνηµόνια, παγιώνει 
το καθεστώς της µόνιµης επιτροπείας. Υπέγραψε το µονοµερές δικαίωµα 
στους δανειστές να αυξάνουν τα µέτρα ανά τρίµηνο, ενώ η ίδια δεσµεύεται να 
θέτει στην έγκριση των «Θεσµών» κάθε ενέργεια της, ώστε να διαπιστώνεται αν 
συνάδει µε την επίτευξη των στόχων τους. Το 3ο µνηµόνιο διαλύει τη δηµόσια 
εκπαίδευση µε την υλοποίηση των αναδιαρθρώσεων ΕΕ – ΟΟΣΑ και µε την ε-
φαρµογή των προηγούµενων νόµων του «νέου σχολείου» ( ν. 4186/2013 του 
Αρβανιτόπουλου κλπ) και οδηγεί στη:  
• Μείωση του κόστους  και λιτότητα σε όλα τα επίπεδα - µόνιµη κινητικό-

τητα 

• Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε σύνδεση µε επιδόσεις, αποτε-
λεσµατικότητα και µισθούς, 

• Μαθητεία, δηλαδή τζάµπα εργασία για την πλειοψηφία των αποφοίτων 
της τεχνικής εκπαίδευσης, 

• Επιχειρηµατικότητα, δηλαδή υποταγή στις ανάγκες των επιχειρήσεων και 
των εργοδοτών από τα προγράµµατα της τεχνικής εκπαίδευσης µέχρι την 
έρευνα και τα προγράµµατα των Πανεπιστηµίων. 

 
Βασικοί σταθµοί εφαρµογής του 3ου µνηµονίου 

• Ως το τέλος Οκτωβρίου η µεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου µε ισχύ 
από 1ης Ιανουαρίου 2016 και ο καθορισµός των ανώτατων ορίων µισθολο-
γικών δαπανών και επιπέδων απασχόλησης στο δηµόσιο, µε κατεύθυνση 
φθίνουσας πορείας. 

• Ως το τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιµη η πρόταση  της κυβέρνησης για 
το ασφαλιστικό µε ψήφιση Νοέµβριο. Θα περιλαµβάνει περικοπές στις συ-
ντάξεις για να εξοικονοµηθούν 1,8 δις ευρώ από τη συνταξιοδοτική δαπά-
νη του 2016, περικοπή του ΕΚΑΣ κατά 20%, ενοποιήσεις ταµείων, αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 κ.ά.  

• Ως το τέλος Νοεµβρίου νοµοθέτηση νέου πλαισίου αξιολόγησης των επι-
δόσεων όλου του προσωπικού στο ∆ηµόσιο, µε σκοπό καλλιέργεια πνεύ-
µατος επίτευξης αποτελεσµάτων. (Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
των σχολικών µονάδων θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα αξιολόγησης της 
δηµόσιας διοίκησης). 

• Εφαρµογή του ν. 4186/2013 για µαθητεία. Σύνδεση προγραµµάτων ΤΕΕ 
και πιστοποίησης µε ανάγκες αγοράς, συµπράξεις µε Περιφέρειες και ερ-
γοδότες, µεγαλύτερη συµµετοχή εργοδοτών και σχέδιο παροχής θέσεων 
µαθητείας, µέχρι το ∆εκέµβριο του 2015. Θέσπιση νέου συστήµατος µό-
νιµης κινητικότητας στο ∆ηµόσιο (περιλαµβάνει και εκπαιδευτικούς).  

• Μέχρι τον Απρίλιο του 2016 προβλέπεται η επικαιροποίηση της έκθεσης 
του ΟΟΣΑ του 2011 και η συνολική επανεξέταση – αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού µας συστήµατος µε βάση την εργαλειοθήκη του. Επικαιροποιηµέ-
νο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να εγκριθεί ως τον Ιούλιο του 
2016 για εφαρµοστεί το φθινόπωρο του 2016. 

• Από τώρα έως τον Ιούνιο του 2018 θα υπάρχει «ευθυγράµµιση του α-
ριθµού των διδακτικών ωρών ανά µέλος προσωπικού και αναλογία µαθη-
τών ανά εκπαιδευτικό» µε τον ΟΟΣΑ, δηλαδή συγχωνεύσεις, καταργήσεις 
σχολείων, αύξηση ωραρίου κλπ. 

 
Για την επιµέλεια του κειµένου ΧΤΚ 

∆είτε ακόµα  

http://ekpanoliosion.blogspot.gr 

http://elme-alzefy.blogspot.gr 
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