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Μεηαπολίηεσζης και ηην αλληλεπίδραζή ηοσς με ηο Κράηος»
Η ζηηγκή ηεο κεηάβαζεο ζηε δεκνθξαηία είλαη κηα πεξίνδνο γφληκε γηα ηελ
θνηλσλία πνιηηψλ. Αθφκα θαη αλ ε θνηλσλία πνιηηψλ δελ είλαη παξνχζα θαηά ηε θάζε
ηεο κεηάβαζεο απηήο, αλ δειαδή ε κεηάβαζε γίλεηαη κε ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ
πνιηηηθψλ ειίη πνπ απνρσξνχλ θαη εθείλσλ πνπ έξρνληαη, ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα
ΜΜΔ δελ έρνπλ πξνιάβεη λα ειέγμνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ε νπνία
βξίζθεη ηδαληθφ ρξφλν θαη ρψξν ζηε δεκφζηα ζθαίξα γηα λα ζπγθξνηεζεί ή λα
αλαζπγθξνηεζεί.
Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη ε
αλαζχληαμε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ, δελ έγηλε κε
φξνπο απηνλνκίαο, αιιά κέζα ζην πιαίζην πνπ φξηδαλ ν θνκκαηηθφο αληαγσληζκφο θαη
ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ελψ ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ ππήξμε κηα
ηζηνξηθή ζηαζεξά ηνπιάρηζηνλ έσο ην 1990 (σηεξφπνπινο 2008). Δπνκέλσο θαηά ηελ
πξψηε πεξίνδν κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε δηνηθεηηθή παξέκβαζε ζηφρεπε ζηελ
εμαζθάιηζε ζπλδηθαιηζηηθψλ εγεζηψλ επλντθά δηαθείκελσλ πξνο ηε ΝΓ.
Η παξνχζα εηζήγεζε αληιεί απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο γηα ην
ραξαθηήξα θαη ηε δξάζε ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο
Μεηαπνιίηεπζεο (1974-1975), πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Γ’ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ
εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (ΔΟ) απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ Αζήλα, ην
θζηλφπσξν ηνπ 2013. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία, επηρεηξεί λα εκβαζχλεη ζε
ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ,
ελζσκαηψλνληαο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ αθνχζηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε
εηζήγεζε. Έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία απνηειεί θαη ε ζρέζε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ
εκθαλίδνληαη ηφηε, ην 1974-1975, κε ην Κξάηνο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ
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δηεθδηθήζεσλ πνπ πξνβάιινληαη απφ παξαδνζηαθνχο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο.
Σέινο πξνζδνθά λα αγγίμεη θάπνηα απφ ηα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ
ζην θείκελν εξγαζίαο γηα ην παξφλ ζεκηλάξην, φπσο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ
νξηζκφ θαη ηελ απεχζπλζε ησλ δηεθδηθήζεσλ, ηε λνεκαηνδφηεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο
ζην φλνκα ηεο νπνίαο δηαηππψλεηαη ε δηεθδίθεζε θαη άιια δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζπιινγηθνηήησλ θαη ηνπο
εζσηεξηθνχο αληαγσληζκνχο πνπ εκθαλίδνληαη εληφο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ.
Η ζεκαηηθή θαη νη πεγέο ηεο εηζήγεζεο
ε πξνεγνχκελε θάζε ηεο έξεπλάο καο, ε κειέηε ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ θνηλσλία πνιηηψλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα θχιια ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 1975 ηεο εθεκεξίδαο Μακεδονία αλέδεημε κία θηλεηηθή θαη πνιππνίθηιε θνηλσλία
πνιηηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νξγαλψζεσλ ζπλδέεηαη ζεκαηηθά κε ην
επάγγεικα, είλαη δειαδή είηε επαγγεικαηηθέο ή ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, σζηφζν
δίπια ζε απηέο παξαηεξείηαη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ νξγαλψζεσλ κε δξάζεηο πνπ
έρνπλ θαηαξρήλ ςπραγσγηθφ, αζιεηηθφ ή εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα.
εκαίλεη φκσο απηφ φηη νη παξαδνζηαθέο νκάδεο πίεζεο δηαζέηνπλ ην κνλνπψιην
ηεο δηαηχπσζεο δηεθδηθήζεσλ απέλαληη ζην Κξάηνο ή κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη
νξγαλψζεηο κε δηαθνξεηηθή ζεκαηηθή νη νπνίεο άκεζα ή έκκεζα εγείξνπλ αηηήκαηα θαη
παίξλνπλ ζέζε ζε ζεκαληηθά πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο; Αλ λαη, ζε πνην
βαζκφ θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο; Καη κε πνηνπο κεραληζκνχο ηειηθά επηρεηξεί ην
Κξάηνο λα παξέκβεη ηφζν ζην είδνο ησλ δηεθδηθήζεσλ φζν θαη ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ
ίδησλ ησλ ζπιινγηθνηήησλ;
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη λα απαληήζεη ζηα θεληξηθά απηά
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο ζε βάζνο. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ
εξσηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο δηαθνξεηηθψλ
νξγαλψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη ηεο
αληαπφθξηζεο ηνπ Κξάηνπο ζηε δξάζε ηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη δχν κειέηεο πεξίπησζεο πνπ
απαζρφιεζαλ ηελ επηθαηξφηεηα φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο
εθεκεξίδαο Μακεδονία ην Ννέκβξην ηνπ 1975. πγθεθξηκέλα ζα εζηηαζζνχκε ζηε
δεκνζηνπνίεζε, δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηηο ζπιινγηθέο αληηδξάζεηο ππέξ θαη θαηά δχν
λνκνζρεδίσλ, πξψηνλ ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην «απηφκαην δηαδχγην» θαη δεχηεξνλ ηνπ
λνκνζρέδηνπ «πεξί γεληθήο εθπαηδεχζεσο». Η έξεπλά καο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή
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θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ζηελ εθεκεξίδα Μακεδονία, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί
ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο κε ζθνπφ λα αλαδείμεη δηάθνξεο δπλακηθέο πνπ
αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηηο ζπιινγηθφηεηεο θαη ην θξάηνο.
α. «Απηφκαην» δηαδχγην:
Ιζηοπικό
Πξφθεηηαη γηα ηε ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
λνκνζρεδίνπ γηα ην «απηφκαην» δηαδχγην, δειαδή ην δηαδχγην ιφγσ καθξνρξφληαο
δηαθνπήο ηεο ζπκβίσζεο (8 εηψλ), ην νπνίν δίραζε ηηο ζπιινγηθφηεηεο ηεο ρψξαο. Οη
αλαθνξέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1975 μεθηλνχλ απφ ην πξσηνζέιηδν δεκνζίεπκα ζρεηηθά κε
ηε δηαβνχιεπζε ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο κε ηελ Δθθιεζία θαη κε ην Γηθεγνξηθφ
χιινγν Αζελψλ (5/11/75). ηελ πεξίπησζε ηεο Δθθιεζίαο, ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο
θ. ηεθαλάθεο πιεξνθνξεί ηελ Δθθιεζία φηη εάλ παξακείλεη αλέλδνηε, ε πνιηηεία ζα
πξνρσξήζεη θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηεο. Σαπηφρξνλα ν Γηθεγνξηθφο χιινγνο
ηάζζεηαη ππέξ ηνπ δηαδπγίνπ θαη κε αλαθνίλσζή ηνπ πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ
επηζεκαίλεη φηη νη αληηξξήζεηο θαη αληηδξάζεηο θαηά ηνπ δηαδπγίνπ ιφγσ καθξνρξφληαο
δηάζηαζεο εθθηλνχλ απφ ηνλ «φρη ηπραίν» ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «απηφκαηνπ», ν νπνίνο
είλαη απζαίξεηνο θαη δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζε «αθειείο». Σελ ίδηα κέξα, δεκνζίεπκα
ζηελ ηξίηε ζειίδα αλαθέξεηαη φηη ν Μνξθσηηθφο Όκηινο «Ο Γαιαμίαο» δηνξγαλψλεη
ειεχζεξε ζπδήηεζε γηα ην «απηφκαην» δηαδχγην ζηε Θεζζαινλίθε, κε εηζεγήζεηο δχν
δηθεγφξσλ, ζέκα πνπ αλαθέξεηαη φηη ζπδεηήζεθε θαη ηελ εβδνκάδα πνπ πξνεγήζεθε.
ηηο 9 Ννεκβξίνπ ζην πξσηνζέιηδν ηεο Μακεδονίαρ δεκνζηεχεηαη ε ζέζε ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο ν νπνίνο απέζηεηιε ηειεγξάθεκα πξνο ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηαζζφκελνο νκφθσλα ππέξ ηνπ «απηφκαηνπ δηαδπγίνπ» θαη θαηά
πιεηνςεθία ππέξ ηνπ πνιηηηθνχ γάκνπ. ην ίδην ηεχρνο αιιά ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο
ζειίδεο (ζει. 11) πεξηιακβάλεηαη δεκνζίεπκα γηα θηλήζεηο ελάληηα ζηνλ ζεζκφ ηνπ
απηφκαηνπ δηαδπγίνπ (ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο θαη πνξεία γηα ην δηαδχγην, νκηιίεο,
πνξείεο θαη θαηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν ηνπ άγλσζηνπ ζηξαηηψηε) πνπ νξγαλψλεη
ζηελ Αζήλα ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδία πιιφγσλ γνλέσλ καζεηψλ Διιάδνο αιιά θαη
ην αίηεκα ηεο ίδηαο ζπιινγηθφηεηαο γηα ηε δηελέξγεηα ζρεηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο.
ηηο 11 Ννεκβξίνπ, ζε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο παξνπζηάδεηαη εθηελέο
δεκνζίεπκα κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηελ πνξεία πνπ νξγάλσζε ε πλνκνζπνλδία,
θαζψο θαη απφζπαζκα απφ ην ςήθηζκα πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηακαξηπξίαο.
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Σέινο, ζηηο 22 Ννεκβξίνπ, ζηελ ηξίηε ζειίδα εκθαλίδεηαη δεκνζίεπκα πνπ
αλαθέξεη ηε δηνξγάλσζε νκηιίαο ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ηνπ δηαδπγίνπ κε απφζπαζκα
αλαθνίλσζεο. Σελ νκηιία δηνξγαλψλεη ε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ θαη ζπλππνγξάθνπλ
ηελ αλαθνίλσζε ε Έλσζε Γνλέσλ Θεζζαινλίθεο θαη επίζεο πέληε νξγαλψζεηο
ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα.
Η ζηάζη ηος Γικηγοπικού Σςλλόγος Θεζζαλονίκηρ (ΓΣΘ) ζηο νομοζσέδιο για ηο
«αςηόμαηο διαζύγιο»
ε κηα ζπληεξεηηθή θνηλσλία, φπσο απηή ηεο Θεζζαινλίθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1970, ζηελ νπνία ε Δθθιεζία, ρξηζηηαληθέο θαη εζληθηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη εθεκεξίδεο
(«Διιεληθφο Βνξξάο»), αζθνχζαλ επηξξνή,
δηαδπγίνπ» δελ

ήηαλ απηνλφεηε.

ε ζηάζε ηνπ ΓΘ ππέξ ηνπ «απηφκαηνπ

Σν 1974 κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο

Δλφηεηαο είραλ θαηαξγεζεί ηα παιηά, θηινδηθηαηνξηθά Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ νη νπνίνη, σο γλσζηφλ, δελ είλαη κφλν επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη
αιιά απνηεινχλ θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ).
ηηο εθινγέο ηνπ 1975 γηα αλάδεημε λένπ Γ ηνπ ΓΘ ππήξμαλ δηαθνξεηηθέο
θάιπεο, κηα γηα ηνλ Πξφεδξν θαη άιιε γηα ηα κέιε ηνπ Γ. ηελ πξψηε θάιπε
αλαδείρζεθε ληθεηήο έλαο ζπληεξεηηθφο αιιά φρη θηινρνπληηθφο ππνςήθηνο (Υξ.
Κνινθνηξψλεο). Ο Υξ. Κνινθνηξψλεο ππεξίζρπζε ηνπ αληηπάινπ ηνπ κε πιεηνςεθία
2/3 θαη δήισζε φηη "νπδέπνηε ήηαλ ή ζα είλαη νξγαλσκέλνο ζε νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ
θφκκα, νπδέπνηε πνιηηεχζεθε, πνιηηεχεηαη ή ζα πνιηηεπζεί." Ο Κνινθνηξψλεο
επαλεμειέγε ηνπιάρηζηνλ άιιεο δχν θνξέο θαη παξέκεηλε πξφεδξνο έσο ην 1987. ηε
δεχηεξε θάιπε, απφ ηνπο 18 ζπκβνχινπο ηνπ ΓΘ εμειέγεζαλ 12 πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ
Υξ. Κνινθνηξψλεο θαη αλήθαλ ζηελ παξάηαμή ηνπ, ηελ «Δπαγγεικαηηθή θίλεζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ δηθεγφξσλ».
Σελ πξψηε πεξίνδν ηεο κεηαπνιίηεπζεο, δελ θαίλεηαη ην θνκκαηηθφ ρξίζκα λα
ππήξμε θξίζηκν ζηνηρείν ζηηο επηινγέο ηνπ ΓΘ. ην λέν Γ πνπ εμειέγε ην 1975
ζπκκεηείραλ δηθεγφξνη πξνεξρφκελνη απφ ηελ αξηζηεξά θαη ηελ θεληξναξηζηεξά ηεο
επνρήο.
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Τπήξρε δειαδή κηα ηζρπξή εθπξνζψπεζε κε ζπληεξεηηθψλ δηθεγφξσλ.

Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ην “απηφκαην δηαδχγην”, ν ΓΘ πξνθαλψο έιαβε ππφςε ηνπ ην
γεγνλφο φηη ε δηεπθφιπλζε κέζσ ηνπ λένπ λφκνπ ηεο έθδνζεο δηαδπγίσλ, κε
απαξαίηεηε πάληνηε ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ, αχμαλε ηε δηθεγνξηθή χιε. Έηζη ν ΓΘ
δελ αθνινχζεζε ηε γξακκή ησλ αληηπάισλ ηνπ «απηφκαηνπ δηαδπγίνπ».
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Πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε παιηφ ζπλδηθαιηζηή ηνπ ΓΘ, 3 Ινπλίνπ 2014.
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Απσικά ζςμπεπάζμαηα
Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηελ πξψηε θαηαγξαθή ησλ δεκνζηεπκάησλ είλαη φηη
εκθαλίδνληαη δχν αληίζεηεο ζέζεηο ζηηο ζπιινγηθφηεηεο: απφ ηε κία πιεπξά βξίζθνληαη
νη ππέξκαρνη ηνπ απηφκαηνπ δηαδπγίνπ πνπ εθθξάδνληαη θαηαξρήλ κέζσ ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη θαη ζηελ επίζεκε δηαβνχιεπζε ηνπ
Κξάηνπο, αιιά θαη κέζσ ελφο κνξθσηηθνχ ζπιιφγνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε
ησλ κειψλ ηνπ αιιά θαη φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ νκηιίαο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά

βξίζθνληαη

νη

πνιέκηνη

ηνπ

«απηφκαηνπ»

δηαδπγίνπ,

νη

νπνίνη

επηρεηξεκαηνινγνχλ ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εθθξάδνληαη κέζσ
ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο πιιφγσλ γνλέσλ καζεηψλ Διιάδνο θαη άιισλ
ζπιινγηθνηήησλ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα. 2 Σα δχν κέξε δελ ζπλνκηινχλ κεηαμχ ηνπο,
αιιά νξγαλψλνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο.
Παξαηεξείηαη φηη νη δξάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ κε κεγαιχηεξν ζεζκηθφ θχξνο,
φπσο νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη θαη ε πλνκνζπνλδία απεπζχλνληαη απεπζείαο πξνο ηνπο
θνξείο ηνπ Κξάηνπο (ηειεγξάθεκα, αίηεκα γηα δεκνςήθηζκα, πνξείεο θαη
δηακαξηπξίεο), ζε αληίζεζε κε ηηο κηθξφηεξεο νξγαλψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ δξάζεηο
θαηαξρήλ κε απεπζπλφκελεο πξνο ην Κξάηνο αιιά πξνο ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο
ελεκέξσζεο, ιακβάλνληαο σζηφζν θαζαξή ζέζε ζην δήηεκα ηνπ δηαδπγίνπ.
Μία άιιε εξκελεία γηα ηελ επηινγή ηξφπνπ δξάζεο ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε
ην αληηθείκελν ησλ νξγαλψζεσλ, δειαδή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζθνπνχ ηνπο, πνπ ζηελ
πεξίπησζε ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη ηεο πλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ ζα ιέγακε φηη
άπηεηαη άκεζα ηεο δηεθδίθεζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ζξεζθεπηηθψλ θαη κνξθσηηθψλ
ζπιιφγσλ,

ζα

κπνξνχζε

λα

ππαρζεί

κφλν

έκκεζα

ζην

αληηθείκελν

ησλ

ζπιινγηθνηήησλ. Θα ιέγακε φηη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλνπλ νη ζπιινγηθφηεηεο κε ην
Κξάηνο, δειαδή ην εάλ απεπζχλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζην Κξάηνο ή φρη, εμαξηάηαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηεο πξνζιακβάλνπλ ην αληηθείκελφ ηνπο
θαη ην ζθνπφ χπαξμήο ηνπο, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην Κξάηνο πξνζιακβάλεη ηε
ζέζε ηνπο θαη ηε δξάζε ηνπο κέζα ζε κία δεδνκέλε ζπγθπξία.
Όζνλ αθνξά ζηε ζέζε ηεο «Μαθεδνλίαο», παξαηεξνχκε φηη κφλν νη δξάζεηο ησλ
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ εκθαλίζηεθαλ ζηα πξσηνζέιηδα, ζε αληίζεζε κε ηηο δξάζεηο
ηεο πλνκνζπνλδίαο Γνλέσλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή κνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ. Σν

2

Η Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Αδειθφηεηα «Απνιχηξσζηο», «ίιαο θαη Σηκφζενο», Παλειιήληα Έλσζε
Γνλέσλ «Η ρξηζηηαληθή Αγσγή», χιινγνο Απφζηνινο Παχινο, «Μέγαο Βαζίιεηνο».
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γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ επλντθή ζηάζε ηεο «Μαθεδνλίαο» πξνο ην
δηαδχγην.

Μία άιιε εξκελεία είλαη ε πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ ησλ επίζεκσλ

ζπλνκηιεηψλ ηνπ Κξάηνπο, ζε βάξνο άιισλ ζπιινγηθνηήησλ.

Αληίζεηα κε ηε

ζεκεξηλή επνρή, φηαλ ΜΚΟ, ζχιινγνη θαη άηππεο νκάδεο πνιηηψλ πξνζειθχνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ ΜΜΔ, ηελ επνρή εθείλε (1974-1975), ην θξάηνο θαη ν Σχπνο
ελδηαθέξνληαλ θπξίσο γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ επίζεκσλ ζπλνκηιεηψλ ηεο θπβέξλεζεο,
φπσο νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη, νη νπνίνη έρνπλ ηέηνην ξφιν κε βάζε ην λφκν (ηνλ
Κψδηθα Γηθεγφξσλ ζην άξζξν 199).
β. Ννκνζρέδην πεξί γεληθήο εθπαηδεχζεσο
Ιζηοπικό
Η ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην πεξί γεληθήο εθπαηδεχζεσο μεθηλάεη κε ηελ
θαηάξηηζε λνκνζρεδίνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1975, ην νπνίν ππέζηε αιιεπάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο θαη ςεθίζηεθε ηειηθά ην 1976.3 Δθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 1975, ε ζπδήηεζε απηή απαζρνινχζε ηδηαίηεξα ηελ επηθαηξφηεηα. Απηφ
απνηππψλεηαη ζηα 14 απηνηειή δεκνζηεχκαηα ηεο Μακεδονίαρ, 5 απφ ηα νπνία είλαη
πξσηνζέιηδα.
Βαζηθνί δξψληεο απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ είλαη νη θαζεγεηέο, κε
θπξηφηεξν φξγαλν εθπξνζψπεζεο ηελ ΟΛΜΔ θαη ηε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία
Διιάδαο θαη ηνπηθά ηηο Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΜΔ) θαη ηνπο
Γηδαζθαιηθνχο πιιφγνπο.

ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 1975 εθδίδεηαη κηα ζεηξά

αλαθνηλψζεσλ κε ηηο ζέζεηο ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ, ελψ νξγαλψλνληαη
ζπλαληήζεηο ηφζν ζηελ Αζήλα κε ηνλ Τπνπξγφ πληνληζκνχ, φζν θαη ζηε
Θεζζαινλίθε κε ηνλ Τπνπξγφ Βνξείνπ Διιάδνο. Κχξην αίηεκα είλαη λα θαηαηεζεί ην
λνκνζρέδην ζηε Βνπιή πξνο ζπδήηεζε κέρξη ηελ 10ε Ννεκβξίνπ 1975 θαη εμαγγέιιεηαη
απεξγία ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.
Όπσο απνηππψλεηαη πνιιέο θνξέο ζην ιφγν ηνπο, ηα αηηήκαηα ησλ θαζεγεηψλ
είλαη θαηαξρήλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο «παξακεξίδνληαο, ηδηαίηεξα ηνχηε ηε
θνξά, ηα πηεζηηθά νηθνλνκηθά ηνπο αηηήκαηα, αγσλίδνληαη γηα λα πξαγκαηψζνπλ
αγλνχο νξακαηηζκνχο γηα κηα αιεζηλή παηδεία» (Έλσζε ιεηηνπξγψλ κέζεο εθπαίδεπζεο
Καβάιαο 1/11/1975). «Οη εθπαηδεπηηθνί δελ αγσλίδνληαη γηα ηα επαγγεικαηηθά
3

Bι. γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε ηελ πεξίννδν ακέζσο κεηά ηε δηθηαηνξία, Νίθνο Σεξδήο,
Μελέηη ηηρ εκπαίδεςζηρ ηος νεοελληνιζμού, 2ε έθδνζε, Κπξηαθίδεο, Θεζζαινλίθε, 2011, 348-358.
Υξήζηνο Κάηζηθαο – Κψζηαο Θεξηαλφο, Ιζηοπία ηηρ νεοελληνικήρ εκπαίδεςζηρ από ηην ίδπςζη ηος
νεοελληνικού κπάηοςρ μέσπι ηο 2007, αββάιαο, Αζήλα, 2007, 228 θε. Θενθ. Υαηδεζηεθαλίδεο, Ιζηοπία
ηηρ νεοελληνικήρ εκπαίδεςζηρ, Αζήλα, Παπαδήκαο 2010, 304-311.
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δηθαηψκαηα ηνπ θιάδνπ αιιά γηα αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ κνξθψζεσο ησλ λέσλ»
(ΟΛΜΔ 6/11/1975).
Έηζη ηα αηηήκαηα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο
γιψζζαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζηελ πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο παηδείαο, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο παηδείαο, ηελ
ηθαλή ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ, ηελ εζηθή απνθαηάζηαζε ησλ θαζεγεηψλ κέζσ ηεο
δίθαηεο ηηκσξίαο φζσλ θαζεγεηψλ θαηά ηελ επηαεηία «δελ ηήξεζαλ ζηάζε πνπ λα
ζπκβηβάδεηαη κε ην ιεηηνχξγεκά ηνπο». Σα αηηήκαηα απηά ζπλππάξρνπλ θαη κε άιια
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, σζηφζν ε ΟΛΜΔ δηεπθξηλίδεη φηη φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο
δηεθδηθήζεηο δέρεηαη αλαβνιή ηεο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (7/11).
Παξάιιεια εκθαλίδνληαη αηηήκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ηεο
Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο, φπσο απηφ ησλ επηζεσξεηψλ ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο
(1/11/1975) νη νπνίνη κε ςήθηζκα δηακαξηχξνληαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θιάδνπ ηνπο
θαη ην γεληθφηεξν αίηεκα γηα επαλάθηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη ηεο
βειηίσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο ε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία παξαζέηεη
κία ζεηξά αηηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ δαζθάισλ, ελψ νη
δηδαζθαιηθνί ζχιινγνη ηελ εμνπζηνδνηνχλ γηα θιηκάθσζε ηνπ αγψλα κέρξη ηε
δηθαίσζή ηνπο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κξάηνπο, ν Τπνπξγφο Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο Γ.
Ράιιεο δειψλεη έθπιεθηνο απφ ηελ εμαγγειία ηεο απεξγίαο ηεο ΟΛΜΔ, θαζψο θαηά
ηελ άπνςή ηνπ ηα ζέκαηα βξίζθνληαη αθφκε ζε ζηάδην δηαβνχιεπζεο (7/11). Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο επαλαιακβάλεη φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε ζπλνκηιίεο κε ηελ
Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία θαη δελ αληηιακβάλεηαη ην ζθνπφ ηεο εμαγγειζείζαο
απεξγίαο (18/11).
Σελ 10ε Ννεκβξίνπ, ε ΟΛΜΔ, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε απφ ηελ αξρή ηνπ
κήλα νξγαλψλεη εθδειψζεηο κε ζέκα ηελ παηδεία. ηηο 11/11 δεκνζίεπκα πεξηγξάθεη
δηαδήισζε ησλ θαζεγεηψλ κέζεο εθπαίδεπζεο

κε θχξην αίηεκα ηελ ςήθηζε ηνπ

λνκνζρεδίνπ κε νξηζκέλεο βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη εμαγγέιιεηαη ε απεξγία ηνπ
θιάδνπ ησλ θαζεγεηψλ γηα ηα κέζα Ννεκβξίνπ. ην ίδην δεκνζίεπκα πεξηιακβάλεηαη
αλαθνίλσζε ηεο ΓΟΔ φπνπ εθθξάδεηαη ε πηθξία ηεο γηα ην άθαξπν ησλ ζπλνκηιηψλ. Η
ΓΟΔ δειψλεη φηη ην λνκνζέηεκα δελ γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη
πξνεηδνπνηεί γηα θαζνιηθή αληίδξαζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη
πξνηάζεηο ηνπ θιάδνπ. ηηο 16/11 αλαθνηλψλεηαη εθδήισζε ηεο Μαθεδνληθήο θαη
θαιιηηερληθήο εηαηξείαο «Σέρλε» κε ζέκα «ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεχζεσο», κε
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ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΜΔ θαη εθπξνζψπσλ θνηηεηηθψλ ζπιιφγσλ, δηδαζθαιηθψλ
ζπιιφγσλ, βνεζεηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΙ θαη θαζεγεηψλ ΑΔΙ.
ηηο 20/11 ην λνκνζρέδην θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή θαη νη ζέζεηο ηεο ΟΛΜΔ θαη
ησλ Γηδαζθαιηθψλ πιιφγσλ δείρλνπλ λα δηαρσξίδνληαη. Η ΟΛΜΔ κηιάεη γηα
«ζεκαληηθέο βειηησηηθέο δηαηάμεηο» θαη θαιεί ηνπο θαζεγεηέο λα είλαη ζε επαγξχπλεζε
θαη αγσληζηηθή εηνηκφηεηα, αιιά δελ πξνρσξεί ζηελ εμαγγειζείζα απεξγία. Αληίζεηα ε
ΓΟΔ δειψλεη απνγνήηεπζε γηα ηελ άληζε κεηαρείξηζε θαη αλαθνηλψλεη φηη εμσζείηαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη σο έζραην κέζν ηελ απεξγία, εμαγγέιινληαο απεξγία γηα ηελ 21ε θαη
22ε Ννεκβξίνπ ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ αηηεκάησλ ηνπ
θιάδνπ.
Η απεξγία απηή θαιχπηεηαη εθηελψο απφ ηε Μακεδονία. ηηο 21/11 ην
πξσηνζέιηδν πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΓΟΔ θαη εθηελή αλάιπζε ζε άιιε
ζειίδα. Σελ επφκελε εκέξα ζε πξσηνζέιηδν αλαθέξεηαη ε «επηηπρία» ηεο απεξγίαο θαη
ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ζε απηήλ ελψ παξαθάησ δεκνζηεχεηαη ε απάληεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηα αηηήκαηα ησλ δαζθάισλ. ηηο 23 Ννεκβξίνπ λέν
πξσηνζέιηδν αλαθέξεηαη ζηε ιήμε ηεο πεηπρεκέλεο απεξγίαο, ελψ ζε επφκελε ζειίδα
αλαθέξεηαη ε απάληεζε ηεο ΓΟΔ ζηηο δειψζεηο ηνπ ππνπξγείνπ. ηηο 25 Ννεκβξίνπ
βξίζθνπκε ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηνπ κήλα, ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΓΟΔ γηα ηελ
απεξγία.
Δπμηνεία ηηρ ζηάζηρ ΟΛΜΔ και ΓΟΔ
ε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1976, ε νπνία θπνθνξνχληαλ
ήδε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ζε απηήλ ηελ εηζήγεζε, ε ΟΛΜΔ ηήξεζε κηα
ζηάζε ελδηάκεζε αλάκεζα ζηε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηελ
αληηπαιφηεηα πξνο απηφ. Αληίζεηα, ε ΓΟΔ ήηαλ απνξξηπηηθή.

Αληίζηνηρα ην

Τπνπξγείν είρε κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηελ ΟΛΜΔ θαη πξφζεζε ελζσκάησζήο ηεο
ζηε δηακφξθσζε θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο παξά κε ηε ΓΟΔ.
Η δηαθνξά ησλ δχν πεξηπηψζεσλ δελ έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θνκκαηηθέο
ηνπνζεηήζεηο ησλ Γ, αθνχ ηφζν ε ΟΛΜΔ φζν θαη ε ΓΟΔ ηεο επνρήο εθείλεο
ηεξνχζαλ ζαθείο απνζηάζεηο απφ ην θφκκαηα ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηα θφκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο.

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1975 ε ΟΛΜΔ ζε αλαθνίλσζή ηεο είρε

εθθξαζηεί αξλεηηθά γηα ηηο «θνκκαηηθέο ή παξαγνληηθέο επηξξνέο» θαη ηα
«ζπλδηθαιηζηηθά παξαηαμηαθά θαηεζηεκέλα». 4
4

Σελ ίδηα απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα

Απφζπαζκα αλαθνίλσζεο ηεο ΟΛΜΔ ζην Βάζσ Βαζίινπ-Παπαγεσξγίνπ, ό.π., 217.
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θφκκαηα ηεξνχζε θαη ε ΓΟΔ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ θνκκαηηθέο πξνηηκήζεηο κεηαμχ ησλ
ζπλδηθαιηζηψλ ησλ δχν θιάδσλ, αιιά ην 1974-1975 δελ ππήξρε ε νξγαλσκέλε
ζπλδηθαιηζηηθή παξαηαμηαθή δξάζε, απεπζείαο επηηεξνχκελε απφ ηα θφκκαηα, πνπ καο
θαίλεηαη νηθεία ζήκεξα. Οη θνκκαηηθέο παξαηάμεηο δελ είραλ ζπγθξνηεζεί ή κφιηο
είραλ αξρίζεη λα ζπγθξνηνχληαη. Δλδεηθηηθά, ε ΠΑΚΔ ηδξχζεθε ην 1975, ελψ ε
ΓΑΚΔ κφιηο ην 1985 (ε ΔΑΚ φκσο είρε ηδξπζεί απφ ην 1968).

5

Δηδηθά ε ΟΛΜΔ
6

πεξλάεη ζηνλ «έιεγρν» ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΚΚΔ κφιηο ην 1980-1981.

Η ζπγθπξία ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – ζπλδηθάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επνρήο
εθείλεο κάο

επηηξέπεη λα αξρίζνπκε λα ςειαθνχκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν

πεξηπηψζεσλ. Σν 1974, κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, νη θηινρνπληηθνί επηθεθαιήο
ηεο ΟΛΜΔ θαη ηε ΓΟΔ παξέκεηλαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο έσο θαη ην 1975. Σν θαινθαίξη ηνπ
1975 εμειέγεζαλ λέα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα. Σα λέα Γ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
εθινγέο ην 1975 είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή ζχλζεζε απφ εθείλελ ησλ

Γ επί

δηθηαηνξίαο, ελψ ζε λέεο εθινγέο, ην 1976, άιιαμε πάιη έλα κέξνο ηεο ζχλζεζεο ησλ
Γ.
Σν Γ ηεο ΟΛΜΔ είρε 9 κέιε. Όια άιιαμαλ ην 1975 θαη θαλέλα κέινο ηνπ Γ
ηνπ 1974 δελ πεξηιακβαλφηαλ ζην Γ ηνπ 1975. Σελ επφκελε ρξνληά, ην 1976, ηα 5 απφ
ηα 9 κέιε επαλεμειέγεζαλ ζηε δηνίθεζε ηεο ΟΛΜΔ ππφ ην ίδην πξνεδξείν. Η ίδηα
αιιαγή ζπκβαίλεη θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ Γ ηεο ΓΟΔ (φπνπ ην 1976 αιιάδνπλ κφλν ηα 4
απφ ηα 9 κέιε ηνπ Γ).7 Ωζηφζν, ην 1975, αληίζεηα κε ην λέν Γ ηεο ΟΛΜΔ ην λέν
Γ ηεο ΓΟΔ αθνινπζεί εληειψο δηαθνξεηηθή γξακκή απφ ην πξνεγνχκελν ηεο ίδηαο
νκνζπνλδίαο
Η εξκελεία ηεο δηαθνξεηηθήο ζηάζεο ΟΛΜΔ θαη ΓΟΔ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί
ζηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο
ζηξαηεγηθήο ησλ Γ ησλ δχν νκνζπνλδηψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σν θξάηνο
αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
πγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΟΛΜΔ ζε μερσξηζηέο ζπλαληήζεηο
ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ «πεξί Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο»
(κεηέπεηηα λφκνο 309/1976), απνθιείεη φκσο ηε ΓΟΔ, εηδηθφηεξα ην λενεθιεγκέλν ην
1975 λέν Γ ηεο ΓΟΔ, απφ ηηο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο. Κάλεη δεθηά ηα πεξηζζφηεξα
5

Γηψξγνο Θ. Μαπξνγνξδάηνο, Μεηαξύ Πιηςοκάμπηη και Πποκπούζηη, Αζελα: Οδπζζέαο, 1988, 100-

101.
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Βάζσ Βαζίινπ-Παπαγεσξγίνπ, ό.π., 39.
Βι. ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ησλ Γ ζην Βάζσ Βαζίινπ-Παπαγεσξγίνπ, Το ζςνδικαλιζηικό κίνημα
ηων εκπαιδεςηικών ζηην Δλλάδα, Αζήλα: Παηάθεο 1996, 260.
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αηηήκαηα ηεο ΟΛΜΔ, φρη φκσο θαη εθείλα ηεο ΓΟΔ.
Η ΓΟΔ πξνβάιιεη φρη κφλν εθπαηδεπηηθά– νξγαλσηηθά, αιιά θαη επαγγεικαηηθάκηζζνινγηθά αηηήκαηα. Γηαθέξεη φκσο απφ ηελ ΟΛΜΔ θαη θαηά ην φηη ην
κεηαδηθηαηνξηθφ Γ ηνπ 1975 απνξξίπηεη εληειψο ηε ζηάζε ηνπ παιηφηεξνπ Γ. Σν
παιηφ Γ κε πξφεδξν ηνλ Ν. Νηφγθα ζεψξεζε ηνλ Ιαλνπάξην – Απξίιην ηνπ 1975 φηη
ηα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα ηεο ΓΟΔ είραλ γίλεη δεθηά, ελψ ην λέν Γ πνπ αλέιαβε ηνλ
Μάτν ηεο ίδηαο ρξνληάο δηαθήξπμε φηη ην Τπνπξγείν ππνβηβάδεη «ηνλ δάζθαιν…. ζηε
ζέζε ηνπ θησρνχ ζπγγελνχο».
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Η θπβέξλεζε δελ ζπλαίλεζε ζηε κηζζνινγηθή

αλαβάζκηζε ησλ δαζθάισλ νχηε ζηελ «αλσηαηνπνίεζε» ησλ Παηδαγσγηθψλ
Αθαδεκηψλ (αίηεκα πνπ ηθαλνπνίεζε ην ΠΑΟΚ ην 1982). Πάλησο ε ΓΟΔ, πνπ
δεηνχζε ηελ θαζηέξσζε 8ρξνλνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ,

αληέδξαζε ζεηηθά ζηελ

θαζηέξσζε 9ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ην 1976.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζην εζσηεξηθφ ησλ νκνζπνλδηψλ ππάξρνπλ
επηπιένλ δηαθνξνπνηήζεηο. Δηδηθά ζηε Θεζζαινλίθε, ηνλ Ινχλην ηνπ 1975 ε ΔΛΜΔ
ζηέιλεη απεπζείαο δηθφ ηεο ππφκλεκα πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο
θαη ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ, θαηαγγέιινληαο ηελ επακθνηεξίδνπζα ζηάζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ΟΛΜΔ ζηε θάζε δηακφξθσζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε Γεληθή
Δθπαίδεπζε θαη επίζεο ηε ζχζηαζε δηαδνρηθψλ επηηξνπψλ απφ ην Τπνπξγείν γηα ην
ίδην ζέκα.9
Απσικά ζςμπεπάζμαηα
Απφ ηελ θαηαγξαθή απηή, δηαθαίλεηαη θαηαξράο ε δηαθνξεηηθή ζηάζε πνπ
θαηαιήγνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηα δχν ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα κε αθνξκή ην
ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην. Παξφηη αξρηθά ηα αηηήκαηα εθθξάδνληαη σο θνηλά, ζηε
ζπλέρεηα ε ΟΛΜΔ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε αλαθνηλψζεηο, ζηελ νξγάλσζε νκηιηψλ
γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζε κία ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο, ελψ κεηά
ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηείηαη κε ηελ κεξηθή ηθαλνπνίεζε
ησλ αηηεκάησλ πνπ έζεζε. Αληίζεηα ε ΓΟΔ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ
πξνρσξά ζε 48σξε απεξγία, ε νπνία έρεη θαζνιηθή ζπκκεηνρή.
Παξάιιεια, ελψ θαη γηα ηα δχν φξγαλα ηα αηηήκαηα μεθηλνχλ σο γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο, ζηε ζπλέρεηα ε ΓΟΔ δηεθδηθεί ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ αηηεκάησλ
8

Παξάζεκα απφ ην Γιδαζκαλικόν Βήμα ηνπ Ννεκβξίνπ 1975, φπσο αλαθέξεηαη ζην Β. ΒαζίινπΠαπαγεσξγίνπ, ό.π., 232.
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Αλαθνίλσζε ηεο ΔΛΜΔ Θεζζαινλίθεο ζην ζην Β. Βαζίινπ-Παπαγεσξγίνπ, ό.π., 254.
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εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη κηζζνί), ελψ ε ΟΛΜΔ πξνβάιεη
πεξηζζφηεξν ηα αηηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηειηθά θαίλεηαη φηη ηθαλνπνηείηαη
απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ.
Παξφηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θάζε νξγάλνπ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη νη δχν Οκνζπνλδίεο
δηακνξθψλνπλ ζπλεηδεηά δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Κξάηνο, πνπ αληαλαθιάηαη
ζηελ έληαζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, θαίλεηαη
φηη ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν ξφινπο: απηφλ ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνχ θνξέα πνπ έρεη θαηαξρήλ σο ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ θαη απηφλ ηνπ επηζηεκνληθνχ θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηελ
πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ αγαζνχ ηεο παηδείαο. ηνπο δχν απηνχο ξφινπο θαίλεηαη
φηη δίλνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα νη δχν νξγαλψζεηο. Η ΓΟΔ θαίλεηαη λα δίλεη βάξνο
ζηνλ πξψην ξφιν, ελψ ε ΟΛΜΔ λα πηνζεηεί ην δεχηεξν.

ηελ εμέιημε απηή ζα

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη παίδεη ξφιν θαη ε ίδηα ε ζηάζε ηνπ Κξάηνπο, κέζσ ηεο
άληζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ (ην νπνίν θαη
ππνλνεί ε ΓΟΔ ζηελ αλαθνίλσζή ηεο), ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε
δηαθνξεηηθήο ζηάζεο θαη ξφινπ απφ ηηο δχν νκνζπνλδίεο. Η δηάδξαζε απηή είλαη κηα
ππφζεζε εξγαζίαο πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο.
πκπεξάζκαηα θαη αλνηρηά εξσηήκαηα
Η αξρηθή έξεπλα ησλ δχν κειεηψλ πεξίπησζεο θαλεξψλεη ηνλ δηαθνξεηηθφ
ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπιινγηθνηήησλ, ηνπ
Κξάηνπο θαη ηεο εθεκεξίδαο Μακεδονία.
Όζνλ αθνξά ζηε δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλνπλ νη νξγαλψζεηο αλάινγα κε ηηο
δηεθδηθήζεηο ηνπο, ε πξνεγνχκελε πνζνηηθή έξεπλα θαλεξψλεη φηη ηφζν νη νξγαλψζεηο
πνπ απεπζχλνπλ δηεθδίθεζε, φζν θαη απηέο πνπ θαηαξρήλ δελ δείρλνπλ λα
απεπζχλνληαη άκεζα πξνο ην θξάηνο, θαίλεηαη λα ηπγράλνπλ θαηαξρήλ ίζεο
κεηαρείξηζεο απφ ηε Μακεδονία. ηελ εθεκεξίδα είλαη ζπάληεο νη αξλεηηθέο
εξκελεπηηθέο νπηηθέο ησλ δεκνζηεπκάησλ, ελψ ππάξρνπλ κφληκεο ζηήιεο πνπ
θηινμελνχλ δξάζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε δηεθδηθήζεηο, φπσο εθδξνκέο, δηαιέμεηο
θνθ. Δπνκέλσο ην αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ δελ απνηειεί θαηαξρήλ ιφγν ηδηαίηεξεο
κεηαρείξηζεο ησλ νξγαλψζεσλ απφ ηελ εθεκεξίδα. Οη δχν κειέηεο πεξίπησζεο
αλαδεηθλχνπλ σζηφζν έλα ζεζκηθφ θξηηήξην δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζέζεο ησλ δξάζεσλ
κέζα ζηελ εθεκεξίδα. ηε Μακεδονία αληρλεχνπκε κία ηάζε πξνηίκεζεο ησλ
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επηρεηξεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ Κξάηνπο γηα ηα πξσηνζέιηδά ηεο.
Όζνλ αθνξά ηηο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο, νη δχν κειέηεο πεξίπησζεο
ππνδειψλνπλ φηη ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλνπλ νη ζπιινγηθφηεηεο κε ην θξάηνο, δειαδή
ην είδνο θαη ε έληαζε ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ πξνβάιινπλ, ζπλδέεηαη κε ην πψο
πξνζιακβάλνπλ θαηαξρήλ νη ίδηεο ην αληηθείκελν, ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ην
ξφιν ηνπο κέζα ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε
πξφζιεςε απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αληίζηνηρε αληίιεςε ηνπ θξάηνπο γηα ην
αληηθείκελν θαη ξφιν ησλ ζπιινγηθνηήησλ, ηελ νπνία ην θξάηνο πξνβάιιεη θαη
επηρεηξεί λα επηβάιιεη κέζσ ηεο επηιεθηηθήο αληαπφθξηζήο ηνπ ζηα αηηήκαηα θάπνησλ
νκάδσλ αιιά φρη άιισλ θαη κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ σο
ζπλνκηιεηέο ηνπ.
Η αλσηέξσ ππφζεζε εξγαζίαο απαηηεί πεξαηηέξσ κειέηε θαη ζε βάζνο έξεπλα,
νχησο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη επηκέξνπο ηαθηηθέο θαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ
Κξάηνπο θαη ζπιινγηθνηήησλ θαη λα ειεγρζεί ζε πνην βαζκφ δηαθαίλνληαη ίρλε κηαο
απφπεηξαο νξηνζέηεζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. Η ακθίδξνκε
ζρέζε πνπ ζίμακε εδψ εγείξεη πεξαηηέξσ εξσηήκαηα γηα ηελ απηνλνκία ησλ
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο.
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