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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 

(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

για το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ 

  
1. Αξούριστου Χαρά            5ο Λύκειο Βέροιας 

2. Βεργιώτη Μαρία             Εσπερινό ΓΕΛ Βέροιας 

3. Γιαννάκη Αγγελική          4ο Λύκειο Βέροιας 

4. Γκαλίτσιου Γιάννα          2ο Λύκειο Βέροιας  

5. Καλογερή Μαρία            3ο Λύκειο Βέροιας  

6. Μόσχος Αλέκος                ΕΠΑ.Λ. Βέροιας  

7. Μπακλέση Πηνελόπη      ΕΠΑ.Λ. Βέροιας  

8.  Μπέκης Νίκος                1ο Λύκειο Βέροιας  

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

 Θα βρείτε : 
 Εκπαιδευτικά Νέα 
 Νέα από την ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ 
 Γενικότερα νέα που μας αφορούν 
 Σχόλια, Άρθρα και Κριτικές 
 Συμμετοχή των επισκεπτών με σχόλια και άρθρα 

Το Ελεύθερο, Ανεξάρτητο βήμα όλων μας 
 httρ://anexartitosima.wordpress.com  

Αναμφίβολα η  χρονιά που διανύ-
σαμε ήταν η χειρότερη, σε σύ-
γκριση με τις προηγούμενες, απ’ 
όλες τις απόψεις: οικονομική, 
εκπαιδευτική, κοινωνικών παρο-
χών κ.τ.λ. Οι μνημονιακές κυβερ-
νήσεις, με κορμό πρώτα το ΠΑ-
ΣΟΚ και μετά τη Νέα Δημοκρατί-
α και τσόντες στην αρχή τον Κα-
ρατζαφέρη (ΛΑΟΣ), τώρα τον 
Κουβέλη (ΔΗΜΑΡ), ήταν και 
συνεχίζουν να είναι αδίστακτες 
στην υλοποίηση μιας διατεταγμέ-
νης πολιτικής που σκορπά την 
φτώχεια, την αμορφωσιά, την 
εξαθλίωση, την ανεργία, την α-
πελπισία, έως και το θάνατο! 
Οι μισθοί και οι συντάξεις κινεζο-
ποιούνται γοργά και σταθερά, η 
περίθαλψη (γιατροί- φάρμακα-
νοσοκομεία) είναι υποτυπώδης 
έως ανύπαρκτη, παρότι οι κρατή-
σεις γι’ αυτήν αυξάνονται, οι ερ-
γασιακές συνθήκες στα σχολεία 
χειροτερεύουν ραγδαία, οι ελλεί-
ψεις σε διδακτικό προσωπικό, 
ακόμα και τώρα, κοντά στα Χρι-
στούγεννα, είναι πρωτοφανείς. Το 

φαινόμενο της μετακίνησης εκπαι-
δευτικών σε δύο, τρία, ακόμα και 
τέσσερα-πέντε σχολεία, επεκτείνε-
ται διαρκώς. Οι συμπτύξεις τμη-
μάτων, οι συγχωνεύσεις σχολείων, 
τα μεγάλα (τριαντάρια) τμήματα 
είναι συνήθης πια πρακτική. Και, 
δυστυχώς, υπάρχει συνέχεια… 
Η αξιολόγηση, ως μέσο μισθολο-
γικής καθήλωσης και, κυρίως, 
απολύσεων δεν είναι έξω, αλλά 
μέσα απ’ την πόρτα! Η επιβολή 
αργίας με την οποιαδήποτε   
ΕΔΕ, λόγω αναφοράς του οποι-
ουδήποτε, έχει ψηφιστεί και 
εφαρμόζεται ήδη. Ομοίως έχει 
ψηφιστεί και η κατάργηση του 
αμετάθετου, άρα και της οργανι-
κότητας, αφού ο υπουργός, με 
απόφασή του, στο όνομα της 
εθνικής οικονομίας και της παι-
δείας, μπορεί να μετακινήσει 
κάθε εκπαιδευτικό, σε κάθε γω-
νιά της Ελλάδας! Έπονται η 
αύξηση του διδακτικού ωραρίου 
και οι εν ψυχρώ απολύσεις όσων 
εκπαιδευτικών θα περισσευ-
ουν».                   Συνέχεια στη σελ. 7 

Δεν είναι κινδυνολογία, αλλά ρεα-
λιστική εκτίμηση με βάση τα 
στοιχεία και την τρέχουσα 
(Μνημόνια-Μεσοπρόθεσμα) πολι-
τική της τρικομματικής κυβέρνη-
σης Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. 
Θέλουν, σε συνεργασία με τα ξέ-
να μεγάλα αφεντικά, απολύσεις 
δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη απο-
φάσισαν, και ψήφισαν στο Μεσο-
πρόθεσμο, δύο χιλιάδες (2000) 
απολύσεις μέχρι τέλους του 12 και 
από είκοσι πέντε χιλιάδες (25000) 
το 13 και το 14! Βέβαια τα νούμε-
ρα αυτά όλο και αναθεωρούνται, 
πάντα προς τα πάνω, έτσι που να 
μην ξέρει κανείς ποια είναι η ορο-
φή, που έχουν σκοπό να σταματή-
σουν τη σφαγή! 
Λένε ότι στόχος τους είναι να 
μειώσουν τον αριθμό των δημοσί-

ων υπαλλήλων, αλλά αυτό είναι 
ένα ξεδιάντροπο ψέμα. Πρώτον, 
διότι ο αριθμός των υπαλλήλων 
στην Ελλάδα, με δικές τους στατι-
στικές, δεν είναι πάνω απ’ το μέ-
σο όρο των χωρών της ΕΕ, ανάλο-
γα πάντα με τον πληθυσμό. Δεύ-
τερο, διότι η «επιθυμητή» μείωση 
επέρχεται ραγδαία, από μόνη της, 
με τις χιλιάδες κάθε χρόνο συντα-
ξιοδοτήσεις (ως αποτέλεσμα της 
τρομοκρατικής πολιτικής των 
μνημονιακών κυβερνήσεων), σε 
συνδυασμό με τις μηδενικές, κυρι-
ολεκτικά, προσλήψεις. Άρα; 
Άρα σκοπός τους δεν είναι «η 
μείωση του αριθμού των δημο-
σίων υπαλλήλων» απλώς, αλλά 
η μείωση του αριθμού τους με  
απολύσεις! Θέλουν απολύσεις για  

Συνέχεια στη σελ. 9 

Μας βυθίζουν στην κόλαση…  
Να αντισταθούμε!  

Ε ΙΜΑΣΤΕ   ΟΛΟ Ι   ΕΝ   ΔΥΝΑΜΕ Ι    
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ Ι !  

Αξιολόγηση: Εργαλείο μισθολογικής  
καθήλωσης και απολύσεων 

Η νέα μνημονιακή τρικομματική 
κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 
αποτελεί την εξαίρεση στον κανό-
να που θέλει όλες τις κυβερνήσεις 
των τελευταίων δεκαετιών να 
έχουν ως προμετωπίδα της εκπαι-

δευτικής τους πολιτικής την 
“αξιολόγηση”. Παίρνοντας τη 
σκυτάλη από την κυβέρνηση Πα-
πανδρέου που εισήγαγε  με το 
βαθμολόγιο την τιμωρητική  

            
Συνέχεια στη σελ. 6 
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Καζαμίας 2012 
Ιανουάριος : Τις πρώτες πρωινές ώρες του 
νέου χρόνου  το ΣΔΟΕ θα σταματήσει για 
έλεγχο τον Άγιο Βασίλη. Έκπληκτοι ανακαλύ-
πτουν σωρεία παραβάσεων όπως: α)  Δεν υπάρ-
χουν τιμολόγια και δελτία αποστολής για τα 
μεταφερόμενα εμπορεύματα, β) Ο κατασκευα-
στής - μεταφορέας δεν έχει ΑΦΜ, γ) Δεν έχει 
πληρώσει ποτέ του ΦΠΑ, δ) Δεν έχει καταθέ-
σει ποτέ του φορολογική δήλωση, ε) δεν έχει 
πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και άλλα.  Το 
έλκηθρο κατάσχεται, τα δέματα κατατίθενται 
σε ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του 
χρέους και την παραγωγή πρωτογενούς πλεο-
νάσματος και ο Άγιος μεταφέρεται στην Αμυ-
γδαλέζα ως λαθρομετανάστης, αφού ως τόπο 
καταγωγής δήλωσε την Καισάρεια της Μικράς 
Ασίας. 
 Στα μέσα του μήνα η κυβέρνηση ανακοινώνει 
πως αφού και μετά από μεγάλη προσπάθεια, 
εξασφάλισε τη δόση των 40 δις προς σωτηρία 
των τραπεζών θα λάβει τώρα μέτρα και για τη 
σωτηρία των μισθών και συντάξεων. Συγκεκρι-
μένα ανακοινώνει πως το ύψος των μισθών θα 
καθορίζεται κάθε μήνα με βάση αυτά που μπο-
ρεί η κυβέρνηση να δώσει, οι δε συντάξεις θα 
καθορισθούν στο 60% του αποδιδόμενου μι-
σθού.   Ο μισθός Φεβρουάριου με πόνο ψυχής 
ανακοινώνεται πως θα κυμανθεί στα επίπεδα 
των 345,72 ευρώ (μικτά), αλλά αντισταθμιστι-
κά θα δοθούν σε κάθε εργαζόμενο: α) ένα κου-
λούρι την εβδομάδα και β) μια τυρόπιτα στις 29 
του μήνα. Για τους συνταξιούχους θα δοθεί ένα 
γιαουρτάκι ανά δεκαπενθήμερο (καταβληθέντα 
επίσης στις 29/2). Ο κόσμος ξαναβγαίνει στις 
πλατείες και θα παραμείνει εκεί για όλη τη χρο-
νιά. 
Φεβρουάριος : Ο υπουργός Παιδείας μετά την 
μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το μέτρο της 
σίτισης   στα στρατόπεδα εκπαιδευτικών, που 
βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, ανακοι-
νώνει τη δωρεάν μεταφορά εκπαιδευτικών, που 
αναγκάζονται να μετακινούνται σε διπλανές 
πόλεις. Για τη Βέροια κάθε μέρα στις 6:00 π.μ. 
“Στάγιερ” του στρατού θα παραλαμβάνει καθη-
γητές από την Πλατεία Ωρολογίου για τη δια-
δρομή Κοπανός-Νάουσα- Ειρηνούπολη. Ενώ 
την ίδια ώρα από την Πλατεία Εληάς θα ξεκινά 
“Στάγιερ” για τη διαδρομή  Μακροχώρι -
Καβάσιλα -Αλεξάνδρεια – Μελίκη. Στο ίδιο 
δρομολόγιο θα επιβαίνουν και οι καθηγητές 
των Ριζωμάτων για τους οποίους έχει προβλεφ-
θεί ανταπόκριση με “Καναδέζα” στη διασταύ-
ρωση για Πολυδένδρι -Σφηκιά- Ριζώματα. Η 
επιστροφή θα γίνεται με έξοδα των ιδίων των 
καθηγητών. 
 Για το Μάρτιο ο μισθός θα κυμανθεί στα 
297,12 ευρώ (μικτά) με αντισταθμιστικά  δυο 
κουπόνια  των 10 ευρώ από γνωστό super mar-
ket για αγορές άνω των 298 ευρώ.  Τις τελευ-
ταίες ημέρες του μήνα ελευθερώνεται ο Άγιος 
Βασίλης αφού διαπιστώνεται πως ως κάτοικος 
Ραβανιέμι κατέχει την Φιλανδική υπηκοότητα.  
Ο ίδιος μιας και δεν έχει μαζί του χρήματα αρ-
χίζει να συχνάζει στο κέντρο των Αθηνών προ-
σπαθώντας να βρει τρόπο να επιστρέψει στο 
σπίτι του.  
Μάρτιος : Το ΠΥΣΔΕ Ημαθίας  θα συντάξει 
τους πίνακες πλεονασμάτων και κενών. Για 
άλλη μια χρονιά οι πίνακες θα κρατούνται ως 
επτασφράγιστο μυστικό. Παρ' όλα αυτά γύρω 
στις 10 του μήνα θα διαρρεύσουν. Συμπερα-
σματικά μπορεί κανείς να επισημάνει πως το 
ΠΥΣΔΕ θα συμπεριφερθεί  με τη λογική της 
προηγούμενης χρονιάς. Θα εμφανίζει δηλαδή 3 
υπεράριθμους χημικούς, δίνοντας ταυτόχρονα 3 
κενά για διδασκαλία χημείας σε χημικούς μη-
χανικούς. Θα εμφανίζει 2 υπεράριθμους ηλε-

κτρολόγους ΠΕ12 και θα δίνει 2 κενά σε ηλε-
κτρολόγους ΠΕ17 για τις ίδιες αναθέσεις μαθη-
μάτων. Θα βγάζει δυο υπεράριθμους γεωπό-
νους στην Α' Ημαθίας και θα δίνει κενό γεωπό-
νου στην ίδια περιοχή μετάθεσης κ.ο.κ. Μια 
πετυχημένη συνταγή δεν είναι δυνατόν να αλ-
λάξει. Εφέτος όμως  δεν θα εμφανίζονται να 
καλύπτουν οργανικές θέσεις συνάδελφοι που 
δεν είναι πλέον εν ζωή. Δεν θα συμβεί το ίδιο 
για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2012 και 
όσους πήραν μετάθεση το 2011 και 2012.  
Στα μέσα του μήνα ο Άγιος Βασίλης θα εισα-
χθεί στο ΚΑΤ με πολλαπλά κατάγματα. Μια 
παρέα μαυροφορεμένων νεαρών θα τον σταμα-
τήσει στο κέντρο της Αθήνας και θα τον ρωτή-
σουν τι εθνικότητας είναι. Η απάντηση 
“πολίτης του κόσμου” θα αποτελέσει την απαρ-
χή μιας τραυματικής εμπειρίας για τον Άγιο.    
Στο τέλος του μήνα ο υπουργός Παιδείας θα 
ανακοινώσει πως βρέθηκαν τα κονδύλια για 
την καθημερινή επιστροφή, με στρατιωτικά 
οχήματα, των καθηγητών στα σπίτια τους.   
Ανακοινώνεται πως για τον επόμενο μήνα ο 
μισθός θα κυμανθεί στα 211,36 (μικτά) αλλά 
θα δοθεί η δυνατότητα σε όποιον δεν εξαργύ-
ρωσε τα  κουπόνια του προηγούμενου μήνα να 
το κάνει σε αυτόν.      
Απρίλιος : Θα ανακοινωθεί το πολυνομοσχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας. Στο Νέο Λύκειο θα 
διδάσκονται μόνο φιλολογικά μαθήματα και 
μαθηματικά. Ανώτατος αριθμός μαθητών ανά 
τμήμα 35 με διακριτική ευχέρεια για αύξηση 
του αριθμού αυτού σε ποσοστό ως και 40%.  
Το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει μόνο τέσ-
σερις τομείς ανά νομό. Τα παιδιά θα παίρνουν 
πτυχίο επιπέδου 1, δεν θα έχουν δυνατότητα 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλ-
λά θα τους δίνεται η δυνατότητα να εγγράφο-
νται με το πτυχίο τους σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Επι-
βάλλεται η χρήση Η/Υ για όλους τους μαθητές 
και διαδραστικών πινάκων τους οποίους, αν 
δεν διαθέτει το σχολείο,  θα αγοράζουν οι ίδιοι 
οι καθηγητές.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί τίθενται 
στην εφεδρεία και θα προσληφθούν σαν αορί-
στου χρόνου (αναπληρωτές) αφού περάσουν 
από την αξιολόγηση. Ο Άγιος Βασίλης θα γίνει 
καλά. Δεν θα μπορεί όμως να καταβάλλει τα 
νοσήλια  των 25 ευρώ και ως εκ τούτου θα πρέ-
πει να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να 
καταβάλλει το παραπάνω ποσό. Η διοίκηση του 
νοσοκομείου του επιτρέπει να επαιτεί στο εκ-
κλησάκι του νοσοκομείου. 
Ο μισθός του επόμενου μήνα θα κυμανθεί στα 
145,99 ευρώ (μικτά) συν 500 γραμμάρια συκω-
ταριά ενόψει Πάσχα. Μάλιστα περιχαρής ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος θα δηλώσει: “Παρά 
τα στενά οικονομικά πλαίσια και το γεγονός 

πως τα δώρα έχουν καταργηθεί η κυβέρνηση 
κατάφερε να εξασφαλίσει ενόψει Πάσχα  σε 
κάθε εργαζόμενο τη μαγειρίτσα του”. Σε απά-
ντησή του η Χρυσή Αυγή θα του θυμίσει  πως 
“επί επταετίας ο κ. Μπαλόπουλος είχε εξασφα-
λίσει άφθονο κρέας για τον Ελληνικό λαό” και 
θα καταγγείλει ως ανθέλληνες τους βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που θα τολμήσουν  
να πουν πως εκείνα τα κρέατα ήταν σάπια από 
την Αργεντινή. 
Ο Άγιος ακόμη επαιτεί.    
Μάιος: Πάσχα. Οι σούβλες θα στηθούν στα 
πεζοδρόμια και πολλές οικογένειες μαζί θα 
τηρήσουν το έθιμο του οβελία. Κι όμως οι κτη-
νοτρόφοι αμνοεριφίων διαμαρτύρονται γιατί 
κάνεις δεν αγόρασε αρνάκι. Στις σούβλες έχουν 
τοποθετηθεί κοτόπουλα (σε μερικές περιπτώ-
σεις μόνο οι φτερούγες ή τα μπούτια). Από τις 
γειτονιές θα εξαφανισθούν τα αδέσποτα.  
Πανελλαδικές. Ο υπουργός ξαναφέρνει στο 
τραπέζι τη βάση του...15. Δηλώνει: “ Με τη 
μείωση του αριθμού των εισακτέων και την 
κατάργηση σχολών δεν έχει νόημα να επαναφέ-
ρουμε τη “βάση του 10” αλλά να εισάγουμε μια 
καινούρια,  αυτή του 15”. Σε ερώτηση γιατί δεν 
έχει γίνει ακόμη η αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών για αλλαγή βαθμού, όπως προβλέπονταν 
νομοθετικά απάντησε: “Ήδη από τον προηγού-
μενο μήνα κατάργησα τους εκπαιδευτικούς. Τι 
να τους κάνουν τους βαθμούς. ” 
Ο υπουργός υγείας ανακοινώνει την αύξηση 
των νοσηλίων στα δημόσια νοσοκομεία στα 50 
ευρώ. Ο Άγιος, που κατάφερε να μαζέψει 25 
ευρώ, πρέπει να περιμένει να μαζέψει άλλα 
τόσα. 
Ο μισθός του επόμενου μήνα θα κυμανθεί στα 
100 ευρώ (μικτά) ακριβώς. 
Ιούνιος :  Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
ΟΛΜΕ. Οι παρατάξεις του μνημονίου θα λά-
βουν: ΔΑΚΕ 5%, ΠΑΣΚ 2%, ΔΗΑΡΜΕ 
0,05%. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα σχο-
λιάσει: “Οι εκλογές των εκπαιδευτικών δεί-
χνουν πως υπάρχουν ακόμη εκπαιδευτικοί που 
προτάσσουν τη σωτηρία της χώρας. Αφού βρέ-
θηκε έστω κι ένας ... (η απομαγνητοφώνηση 
εδώ δεν βοήθησε) να ψηφίσει τις παρατάξεις 
μας, δείχνει πως αντέχουμε ακόμη λίγο”.  Τα 
σχολεία θα κλείσουν για τις θερινές διακοπές. 
Ο μισθός για τους εκπαιδευτικούς τους επόμε-
νους δύο μήνες θα ανέλθει στα 0 ευρώ. Αντι-
σταθμιστικά για τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-
στο την τελευταία Κυριακή του μήνα “Στάγιερ” 
θα πηγαίνουν τους καθηγητές στην κοντινότερη 
παραλία. Ο Άγιος ακόμη προσπαθεί. 
Ιούλιος : Οι φαρμακοποιοί θα ανακοινώσουν 
πως σταματούν την πίστωση στον ΕΟΠΥΥ, 
μέχρι να τους καταβληθεί το συνολικό χρω-
στούμενο από τον οργανισμό ποσό. Η κυβέρνη-
ση προχωρά σε έκδοση βιβλίου με βότανα και 
μαντζούνια. Το βιβλίο διατίθεται στους ασφα-
λισμένους έναντι 20 ευρώ από τα ιατρεία του 
ΙΚΑ. Περιέχει οδηγίες για διάγνωση ασθε-
νειών, για παρασκευή διαλυμάτων και δοσολο-
γίες. Οι ασφαλισμένοι ξεχύνονται στην 
ύπαιθρο. Δεν μένει κλαδί από ρίγανη και θυμά-
ρι (το φλαμούρι θα το κόψουν τους επόμενους 
μήνες). Παρατηρούνται ελλείψεις και ακολου-
θούν αθρόες εισαγωγές ρίγανης από την Αλβα-
νία και θυμαριού από τη Βουλγαρία. Ο αμάρα-
ντος πουλιέται στη μαύρη αγορά. Οι ασθενείς 
δεν πηγαίνουν πλέον στα νοσοκομεία αλλά στα 
“άνθη – φυτά”. Δυσκολεύεται ο Άγιος να μαζέ-
ψει τα 50 ευρώ. 
Αύγουστος : Ο υπουργός Παιδείας ανακοινώ-
νει τους εκπαιδευτικούς που θα ανασυρθούν 
από την εφεδρεία για να εργαστούν στα σχολεί 
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 Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, τό-
σο η τωρινή όσο και η προηγούμενη έχει ανα-
λάβει εργολαβικά την αποστολή της κατεδάφι-
σης του Δημόσιου Σχολείου, όπως ήδη κάνουν 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις των τριών τελευ-
ταίων χρόνων σ’ ολόκληρη την ελληνική κοι-
νωνία, λεηλατώντας και καταστρέφοντάς την. 
Πολλά από τα σκοτεινά σχέδιά τους ήδη εφαρ-
μόζονται, ενώ άλλα έχουν δρομολογηθεί για το 
επόμενο διάστημα. 
Η ελάττωση μέχρι μηδενισμού των προσλήψε-
ων, το κλείσιμο σχολείων, η αύξηση των μαθη-
τών στο τμήμα, η συρρίκνωση των μισθών μας, 
η διάλυση των οργανικών θέσεων, η αύξηση 
του ωραρίου διδασκαλίας, είναι μερικά από 
αυτά. 
Θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στο τελευταίο, στην 
αύξηση του διδακτικού ωραρίου, που είναι ο 
επόμενος μεγάλος στόχος του υπουργείου, πε-
τυχαίνοντας για τα επόμενα χρόνια το μηδενι-
σμό νέων προσλήψεων, με ταυτόχρονες απολύ-
σεις των πλεοναζόντων πλέον εκπαιδευτικών! 
Για την εκπλήρωση του υψηλού αυτού στόχου, 
από καιρό το υπουργείο και τα παπαγαλάκια 
στα ΜΜΕ έχουν επιδοθεί να πείσουν την κοινή 
γνώμη ότι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται πολύ 
λίγες ώρες και προς ενίσχυση των επιχειρημά-
των τους κραδαίνουν τις «οδηγίες» του ΟΟΣΑ 
για να «σωθεί» η εκπαίδευση στη χώρα μας. 
Πριν να αναφέρουμε συγκριτικά στοιχεία από 
τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για το πόσο εργάζονται οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί και που δείχνουν τα 
μυθεύματα και τις συκοφαντίες του Υπ. Παιδεί-
ας, να αναφέρουμε πως η περιώνυμη Έκθεση 
του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 
που επικαλείται κάθε τόσο το υπουργείο, είναι 
μια κατά παραγγελίαν από το Υπ. Παιδείας 
Έκθεση, που κόστισε 127.653 Ε, προκειμέ-
νου κυβέρνηση και Τρόικα να «ντύσουν» τα 
αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια με το «κύρος» 
του Οργανισμού και να τα εφαρμόσουν με 
λιγότερες αντιστάσεις σε βάρος της δημόσιας 
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. 
Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε παρακάτω 
είναι από το ειδικό έντυπο της ΟΛΜΕ «Μελέτη 
στοιχείων για την Εκπαίδευση και τους Εκπαι-
δευτικούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε 
άλλες χώρες» το οποίο  αναφέρεται σε μελέτη 
και επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΜΕΤΕ 
της ΟΛΜΕ που βασίστηκε στα επίσημα στοι-
χεία του ΟΟΣΑ «Εκπαίδευση με μια ματιά» 
2009 και 2011 και του Δικτύου Ευρυδίκη 
«Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώ-
πη»(2009) και «Οργάνωση του σχολικού χρό-
νου στην Ευρώπη»(2011-12). 
Στα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι όλες οι 
χώρες κατανέμουν τον όγκο εβδομαδιαίας ερ-
γασίας των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης σε ώρες, 
αναφερόμενες σε : α) Διδακτικό χρόνο, β) Δια-
θέσιμο στο σχολείο χρόνο και γ) Συνολικό χρό-
νο απασχόλησης. Μόνο στην Ελλάδα το Υ-
πουργείο Παιδείας δεν κάνει διάκριση στους 
παραπάνω χρόνους και συκοφαντεί τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς ότι εργάζονται συ-
νολικά 16 ώρες! 
Α. Διδακτικός χρόνος δηλαδή αριθμός ωρών 

διδασκαλίας την εβδομάδα 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην Ευρώ-
πη έχει διδακτικό ωράριο από 18 έως 20 ώρες 
την εβδομάδα, όπως και στην Ελλάδα. Επίσης 

και σε άλλες χώρες μειώνεται ο αριθμός ωρών 
με βάση τα χρόνια υπηρεσίας. 
Στη χώρα μας το βασικό ωράριο των εκπαιδευ-
τικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 21 
διδακτικές και φθάνει, στο τέλος του εργασια-
κού βίου, στις 16 ώρες. Όμως αυτό δεν είναι 
ελληνική πρωτοτυπία. Σε αρκετές χώρες μάλι-
στα οι ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
στο Λύκειο δεν ξεπερνούν τις 17 (Φιλανδία), 
τις 16 (Τσεχία) ή τις 14 (Γαλλία και Πολωνί-
α) κλπ. 
Από τα στοιχεία βλέπουμε ότι ο μέσος όρος 
διδακτικών ωρών για τους εκπαιδευτικούς των  
25 χωρών από τις 27 της Ε.Ε. για την κατώτερη 
Δ.Ε.(Γυμνάσιο) είναι 19,1 και για αυτούς της 
ανώτερης Δ.Ε.(Λύκειο) είναι 18,4. 

Στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει αντίστοιχος 
διαχωρισμός, ο μέσος όρος διδασκαλίας εί-
ναι 18,5, αντίστοιχος του μέσου όρου της 
Ε.Ε.(19,1 και 18,4). 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (Ιούλιος 
2008) το 5,4% των Ελλήνων εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κάτω από 
30 ετών, το 23,9% από 30-39, το 41,3% από 40
-49 και το 24,4% πάνω από 50 ετών. Από τα 
στοιχεία αυτά και σύμφωνα με την κατανομή 
των ωρών διδασκαλίας σε σχέση με τα χρόνια 
υπηρεσίας (0-6 χρόνια 21 ώρες, 7-12 χρόνια 19 
ώρες, 13-20 χρόνια 18 ώρες και 20+ χρόνια 16 
ώρες), φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία βρί-
σκεται στις 18 με 19 ώρες. Αν συνυπολογίσου-
με ότι τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε αθρόα 
φυγή προς συνταξιοδότηση από τους συναδέλ-
φους πάνω των 50 χρόνων (πολλοί από αυτούς 

Kάτω τα χέρια από το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών 
Τους τεμπέληδες και αργόσχολους να τους αναζητήσετε ανάμεσά σας! 

είχαν φθάσει στο ωράριο των 16 ωρών), τότε η 
συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται σήμερα 
στις πάνω από 19 ώρες.  
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Παι-
δείας δίνοντας τα στοιχεία στο Δίκτυο Ευρυ-
δίκη και στον ΟΟΣΑ αναφέρει μόνο το κα-
ταληκτικό διδακτικό ωράριο των 16 ωρών!  
Όσα υποστηρίζουν λοιπόν το υπουργείο και η 
πληρωμένη απ’ αυτό έκθεση του ΟΟΣΑ περί 
τεμπέληδων Ελλήνων εκπαιδευτικών, είναι για 
να προετοιμάσουν το κλίμα στην κοινή γνώμη 
αλλά και ανάμεσά μας, -παρ’ ό,τι ως εκπαιδευ-
τικοί της τάξης νιώθουμε στο μυαλό και στο 
σώμα το βάρος του υπάρχοντος διδακτικού 
ωραρίου-, και να προσθέσουν 3 ώρες ακόμα 
στις ώρες διδασκαλίας(!). 

Το σενάριο ξαναπαίχτηκε με τους  «τεμπέληδες 
έλληνες εργαζόμενους» (αν και τα στοιχεία της 
Eurostat σε ώρες έδειχναν το αντίθετο) για να 
εκθεμελιώσουν τις εργασιακές σχέσεις. Το ίδιο 
θέλουν να κάνουν και στην εκπαίδευση. 
Β. Διαθέσιμος χρόνος στο σχολείο την εβδο-

μάδα 
Αφορά τον αριθμό των ωρών παρουσίας στο 
σχολείο την εβδομάδα, εκτός από το διδακτικό 
χρόνο, που αφιερώνεται στην εκτέλεση καθη-
κόντων στο σχολείο ή σε άλλη τοποθεσία που 
καθορίζεται από το διευθυντή ή το σύλλογο του 
σχολείου. Στα καθ’ ημάς αυτές οι ώρες αφο-
ρούν τα πάντα για τη λειτουργία του σχολείου, 
εκτός από τον καθαρισμό του, καθήκοντα που 
σε άλλες χώρες εκτελούνται από διοικητικό, 
βοηθητικό μη διδακτικό προσωπικό, καθώς και  
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Ο Ανεξάρτητος Συνδυασμός-Εκπαιδευτική 
Παρέμβαση είναι η μόνη συνδικαλιστική παρά-
ταξη της ΕΛΜΕ Ημαθίας, που δεν έχει πίσω 
της καμία πολιτική δύναμη, κανένα κόμμα στο 
οποίο να αναφέρεται, να εκφράζει και να υπο-
στηρίζει με τη δράση της. Είμαστε μόνοι μας, 
ανεξάρτητοι, με όλα τα θετικά ή και αρνητικά, 
που ίσως να έχει αυτή η «μοναξιά» και 
«ανεξαρτησία». Οι σκέψεις μας, οι προτάσεις 
μας, η δράση μας, καθορίζονται από μας, που 
συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο, και από τους 
φίλους που μας συνδράμουν κάθε φορά. Και 
διαμορφώνονται, αποκλειστικά, από την αντί-
ληψή μας για το δίκαιο, την ηθική, τη συναδελ-
φικότητα, την αλληλεγγύη, γενικώς, το συμφέ-
ρον του κόσμου της εργασίας, του κλάδου και  
του συνδικάτου ειδικότερα. 
Με βάση αυτές τις αρχές, τις αξίες και τους 
στόχους προσπαθήσαμε και φέτος να ανταπο-
κριθούμε στις αυξημένες υποχρεώσεις που είχε 
δημιουργήσει η ισχυρότερη παρουσία μας στο 
ΔΣ της ΕΛΜΕ, όπου, με την ψήφο των συνα-
δέλφων, είχαμε δύο εκπροσώπους και τη θέση 
του προέδρου. Επιχειρώντας έναν δημόσιο, 
ειλικρινή απολογισμό, θα πούμε πως κινηθήκα-
με κυρίως στους εξής τέσσερις άξονες: 
Α. Ενημέρωση, διάδοση και ζύμωση των 
θέσεων και αποφάσεων της ΟΛΜΕ και της 
ΕΛΜΕ, καθώς και ανάλυση, αποκάλυψη της 
πολιτικής και των αντιλαϊκών, αντιεκπαιδευτι-
κών μέτρων των Μνημονιακών κυβερνήσεων 
συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημο-
κρατίας. 
Για το σκοπό αυτό έγιναν επισκέψεις στα σχο-
λεία, εκδόθηκαν ανακοινώσεις, δελτία τύπου, 
καταγγελίες, δόθηκαν συνεντεύξεις στα τοπικά 
ΜΜΕ, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και ομιλίες. 
Ιδιαίτερα βοήθησε η, εδώ και δύο χρόνια πλέ-
ον, λειτουργία του Ιστολογίου                    
http://anexartitosima.wordpress.com  
που «έβγαλε» στο διαδικτυακό τοπίο ο Ανεξάρ-
τητος Συνδυασμός, καθώς και η δημιουργία για 
πρώτη φορά, ιστολογίου της ΕΛΜΕ: 
 http://elmeimathias.wordpress.com  
Β. Οργάνωση δυναμικών κινητοποιήσεων 
των καθηγητών, χωρίς «οικονομικό» κόστος. 
Με βάση την αρχή «αγώνας δεν είναι μόνο η 
απεργία» προσπαθήσαμε , μέσα από το Συνδι-
κάτο μας και οργανώσαμε μια σειρά από κινη-
τοποιήσεις (συμβολικές καταλήψεις, πορείες, 
συγκεντρώσεις κ.τ.λ.) που, άσχετα απ’ τη μικρή 
ή μεγάλη συμμετοχή, έδειξαν ότι υπάρχουν 

πολλοί τρόποι να αντισταθούμε στη λαίλαπα 
των μνημονιακών μέτρων. 
Γ. Συνεργασία της ΕΛΜΕ με άλλα Πρωτο-
βάθμια Συνδικάτα, συντονισμός και κοινή 
δράση στην πόλη της Βέροιας στη βάση κοι-
νών προβλημάτων. Τη χρονιά που πέρασε η 
ΕΛΜΕ Ημαθίας είχε πάρα πολλές, τις περισσό-
τερες από κάθε άλλη φορά, κοινές δράσεις, 
κινητοποιήσεις, συνεργασίες με άλλα Σωματεί-
α, όπως οι Δάσκαλοι, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, 
του ΙΚΑ, του ΟΤΕ, Συλλόγους Γονέων, Μαθη-
τικές Κοινότητες. Η πόλη της Βέροιας είδε, 
μετά από δεκαετίες, τους εκπαιδευτικούς κι 
άλλους εργαζόμενους στο δρόμο να αντιστέ-
κονται, να καταγγέλλουν , να διεκδικούν και 
ανταποκρίθηκε θετικά. Η εξωστρέφεια αυτή 
της ΕΛΜΕ βοήθησε την υπόθεση της παιδείας, 
της κοινωνίας, της χώρας. 
Δ. Μεγάλη και, πραγματικά, συνεχής, αδιά-
λειπτη προσπάθεια να ασχοληθούμε με την 
υπόθεση κάθε συναδέλφου χωριστά, που 
έφτανε στην ΕΛΜΕ. Προσπαθήσαμε να μην 
αφήσουμε τίποτα «να πέσει κάτω», να περάσει 
απαρατήρητο, να «κουκουλωθεί»! Οποιαδήπο-
τε αναφορά, καταγγελία, παράπονο, διαμαρτυ-
ρία έφτανε προφορικά ή γραπτά στην ΕΛΜΕ 
και στα μέλη της γινόταν άμεσα αντικείμενο 
εξέτασης, παρέμβασης, διεκδίκησης. Αδικίες 
σε βάρος συναδέλφων, λάθη και «λάθη» του 
ΠΥΣΔΕ και της Διεύθυνσης, αυταρχικές συ-
μπεριφορές Διευθυντών σχολείων, παραλεί-
ψεις, μεροληπτικές συμπεριφορές και όλα όσα 
συνιστούν παραβίαση δικαιωμάτων των συνα-
δέλφων έγιναν αντικείμενο πολλαπλών παρεμ-
βάσεων απ’ το ΔΣ της ΕΛΜΕ, προς τον Διευ-
θυντή Β/θμιας, όσο και προς το ΠΥΣΔΕ. Κά-
ποιες φορές μάλιστα και προς την ΟΛΜΕ. 
 Θεωρούσαμε πάντα και θεωρούμε, ιδιαίτε-
ρα τώρα, στις πολύ δύσκολες καταστάσεις 
που ζούμε, σημαντικότατη αυτή την προτε-
ραιότητα δράσης για την ΕΛΜΕ. Όχι μόνο 
γιατί δικαιώνει το ρόλο της ως Συνδικάτο, 
αλλά και γιατί αποτελεί ένα καταφύγιο, μια 
ασπίδα προστασίας, μια ελπίδα για όλους 
μας ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει δρόμος να 
διεκδικήσεις το δίκιο σου. Είναι ο δρόμος 
του αγώνα! Και πράγματι στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι συνάδελφοι 
δικαιώθηκαν. 
Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο απολογισμό 
πρέπει να πούμε πως όλα αυτά, δεν έγιναν μόνο 
απ’ τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό, αλλά από την 
συνεργασία και προσπάθεια και των άλλων 

δυνάμεων στο ΔΣ της ΕΛΜΕ. Άλλος 
περισσότερο, άλλος λιγότερο, συνέ-
βαλαν όλοι στην παρουσία και δρά-
ση της ΕΛΜΕ στο χώρο της εκπαί-
δευσης και της κοινωνίας γενικότε-
ρα. 
Εμείς, ο Ανεξάρτητος Συνδυασμός, 
ως η μόνη αυτόνομη, ανεξάρτητη, 
ακομμάτιστη συνδικαλιστική-
πολιτική παράταξη στο χώρο, δι-
εκδικούμε πάλι την ψήφο των συ-
ναδέλφων για μια ακόμα εντονότε-
ρη αγωνιστική πορεία, ακόμα με-
γαλύτερη συσπείρωση, ακόμα με-
γαλύτερες αντιστάσεις στα εξοντω-
τικά μέτρα που ετοιμάζουν οι ντό-
πιοι και ξένοι τροικανοί. 

Ο υπουργός της ∆ΗΜΑΡ κ. Μανιτάκης 
«διαρρηγνύει τα ιμάτια του» διαβεβαιώνο-
ντας σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκει-
ται να υπογράψει απολύσεις! Απ’ την άλλη 
όμως: 
1. Είναι αυτός που άλλαξε, για να εξαπατή-
σει, την συνώνυμη των απολύσεων 
«εφεδρεία», με την, πάλι συνώνυμη, 
«κινητικότητα». 
2. Είναι αυτός που απειλεί ξεδιάντροπα, σε 
σχέση με το παρελθόν και την δημοκρατική 
του φήμη, ότι αν δεν πάρει τα ονόματα που 
ζητάει απ’ τους ∆ήμους θα απολύσει όλους 
τους ∆Ε υπαλλήλους, ακόμα και αυτούς 
που εξαιρεί ο νόμος. Αυτό όμως, από μόνο 
του, δεν σημαίνει ότι θα απολύσει όσους 
δεν εξαιρεί ο νόμος; 
3. Είναι αυτός που, παρότι «δημοκράτης» 
συνταγματολόγος, αποφάσισε και μεθόδευ-
σε το πέρασμα σε αργία και απόλυση χιλιά-
δων υπαλλήλων που κατηγορούνται για 
παραπτώματα, χωρίς όμως να έχει τελεσι-
δικήσει η υπόθεσή τους στις Ε∆Ε και τα 
δικαστήρια της χώρας. 
4. Είναι αυτός του οποίου το κόμμα έχει 
ψηφίσει το λαοκτόνο τρίτο Μνημόνιο και το 
Μεσοπρόθεσμο και γνωρίζει βεβαίως 
άριστα, αν δεν έχει συμμετάσχει κιόλας 
στην εκπόνηση, την σχετική έκθεση της 
ΤΡΟΙΚΑΣ που μιλάει για χιλιάδες απολύ-
σεις και μάλιστα, με τον μανδύα της κινητι-
κότητας! 
Ας πούμε όμως και αυτό: Όταν θέλεις, 
πράγματι και ειλικρινώς, να κάνεις μετατά-
ξεις κι όχι απολύσεις, τι πιο απλό να βγεις 
και να πεις πρώτα, καθαρά και με νούμερα, 
πόσες θέσεις υπάρχουν και σε ποιες υπη-
ρεσίες και μετά να ζητήσεις αιτήσεις! 
Προφανώς λοιπόν δεν πρόκειται γι’ αυτό, 
αλλά για την ικανοποίηση της απαίτησης 
των ∆ανειστών να δουν απολυμένους στις 
πλατείες Κλαυθμώνος των Ελληνικών πό-
λεων. Τόσο απλά και, προπάντων, τόσο 
ωμά! 
Όμως πέρα από αυτά τα επίκαιρα και 
σπουδαία, η όλη ιστορία με τον κ. Μανιτά-
κη (κι όχι Μανιαδάκη) δείχνει, μέχρι που 
μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, καθηγη-
τής Πανεπιστημίου και, υποτίθεται, μορφω-
μένος, δημοκράτης και αριστερός, όταν του 
δίνεται η δυνατότητα να ασκήσει την αυθε-
ντική, την ατόφια, την κυβερνητική εξουσία, 
αυτή που του επιτρέπει να αποφασίζει αυ-
τός, και μόνον αυτός, ως μικρός θεός, σε 
ποιο βαθμό εξαθλίωσης θα ζήσει, και αν θα 
ζήσει, ό συνάνθρωπός του! ∆είχνει επίσης 
μέχρι ποιού σημείου Γενιτσαρι-
σμού  μπορούν να φτάσουν διάφοροι Κου-
βέληδες, Χατζησωκράτηδες, Λυκούδηδες 
και άλλοι παρόμοιοι, όταν η εξουσία τους 
καλεί να πάρουν και αυτοί ένα σκήπτρο 
της! 
Ένα μεγάλο «γιούχα και πάλι γιούχα» τους 
είναι αρκετό, μιας και η λέξη 
«ντροπή»μολύνεται, όταν απευθύνεται σε 
τέτοιας κατηγορίας ανθρώπους. 

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΣΤΟ  Δ.Σ.  ΤΗΣ  ΕΛΜΕ.    

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ:  
ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ 
ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟ-
ΓΟΣ ! ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ 
ΚΑΙ «ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ»… 
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 Δεν χρειαζόμαστε ι-
διαίτερα στοιχεία για να κα-
ταλάβουμε την καταστροφή 
που έχει υποστεί η χώρα μας 
και οι πολίτες της μέσα σε 
τρία χρόνια από το 2009 και 
που μόνο μια μεγάλη πολεμι-
κή ήττα θα είχε αυτές τις συ-
νέπειες πολιτικές, κοινωνικές, 
οικονομικές. 
 Πολιτικές, με απώλεια 
της εθνικής κυριαρχίας, όπου 
δεν κυβερνά πλέον μία κυ-
βέρνηση, αλλά απλά η υπάρ-
χουσα δέχεται εντολές –και 
τις εκτελεί πειθήνια-, από μια 
σπείρα διεθνών τοκογλύφων. 
Η σκιώδης τρικομματική κυ-
βέρνηση χρειάζεται έγκριση 
ακόμα και για την πρόσληψη 
ενός γιατρού ή ενός δασκάλου, πόσο μάλλον 
για πιο σοβαρές αποφάσεις και ενέργειες. Ήδη 
τοποθετούνται από το 2013 ξένοι τοποτηρητές-
Επίτροποι στους Δήμους για να ελεγχθούν από-
λυτα και εκείνων οι αποφάσεις. Η απώλεια της 
εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας, μας λέει η Ι-
στορία, συνεπάγεται λεηλασία αυτής της χώρας 
από τον ή τους επικυρίαρχους. Αυτό ακριβώς 
ζούμε σήμερα. Έχει ήδη προγραμματιστεί η 
αρπαγή των δημόσιων επιχειρήσεων σε βασικά 
αγαθά όπως το νερό και το ρεύμα, της δημόσι-
ας γης και περιουσίας, του ορυκτού πλούτου, 
των παραλιών, των υποδομών της χώρας όπως 
λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι. Παράλληλα για 
να είναι ανεξέλεγκτη η στυγνή εκμετάλλευση 
των ανθρώπων, με μια σειρά νόμους, το εργατι-
κό δίκαιο αντικαταστάθηκε με το εργοδοτικό 
δίκαιο, το δε Σύνταγμα και οι προβλέψεις του 
για κυριαρχία και δικαιώματα, που υπάρχουν 
σε ένα ανεξάρτητο κράτος, έγινε κουρελόχαρτο 
για χαρτοπόλεμο. 
 Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπει-
ες τρομερές και πρωτοφανείς σε καιρό ειρήνης: 
Σε τρία μόλις χρόνια οι άνεργοι τριπλασιάστη-
καν (1.250.000 το 2012, στο 27% με τα επίση-

μα στοιχεία), εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρή-
σεις έκλεισαν, το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθη-
κε κατά 30%, οι μισθοί και οι συντάξεις σε 
ελεύθερη πτώση με μείωση πάνω από 30%, 
ενώ το υπόλοιπο του μισθού ή της σύνταξης 
εξανεμίζεται από υπέρογκους φόρους και συνε-
χή χαράτσια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 
χιλιάδες άνθρωποι τρέφονται πλέον καθημερι-
νά από συσσίτια των Δήμων, της Εκκλησίας ή 
Επιτροπών Αλληλεγγύης, χιλιάδες έφθασαν 
μέχρι και την αυτοκτονία, ενώ εκατοντάδες 
χιλιάδες είναι βυθισμένοι στη φτώχεια και την 
απελπισία, χωρίς κανένα κοινωνικό δίχτυ προ-
στασίας (πάγια πρακτική των κατακτητών να 
ξηλώνουν τέτοια δίχτυα). Η καθίζηση των κοι-
νωνικών παροχών της Υγείας και της Παιδείας 
κατά 46% και 33% αντίστοιχα επισφραγίζουν 
την εφιαλτική πραγματικότητα. 
 Ο προϋπολογισμός για το 2013 ψηφι-
σμένος κι αυτός κατ’ επιταγήν της τρόικας, ως 
μέρος του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου αφανισμού 
μας, δεν περιγράφει απλώς τη συνέχιση του 
εφιάλτη, αλλά προβλέπει καταβύθιση σ’ αυτόν 
μέχρι θανάτου. 
 Μοναδική ελπίδα να ξυπνήσουμε! 

Το Μνημόνιο 3 μέσα στο Νοέμβριο 
τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες από 
παλιά. Ανάμεσα στ’ άλλα κατάργησε και το 
Άρθρο 16 του Συντάγματος περί απαγό-
ρευσης της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης. 

Κατ’ αρχήν (15 Νοέμβρη) τα πτυχία 
των κολλεγίων εξομοιώθηκαν επαγγελ-
ματικά –ανεξαρτήτως περιεχομένου σπου-
δών- πλήρως με τα πανεπιστημιακά. 
Μια βδομάδα μετά, με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, μπορούν να δίνουν και 
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτ-
λους σπουδών!  

∆ια χειρός του (και πανεπιστημιακού 
καθηγητή) υπουργού Παιδείας(;) Αρβανιτό-
πουλου: 

«Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, 
τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδή-
ποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν 
τα κολλέγια των στοιχείου α΄και β΄της πα-
ρούσας παραγράφου δύνανται της ανα-
γνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελλη-
νικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋπο-
θέσεις της θ.16 της παρούσης».(σ.σ. η κα-
κοποίηση της γλώσσας είναι του κειμένου, 
η υπογράμμιση δική μας). 

Επίσης στην πράξη νομοθ. Περιεχο-
μένου διευκρινίζει ότι στην κατηγορία των 
κολλεγίων «περιλαμβάνονται πάροχοι υπη-
ρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, τα προγράμματα 
σπουδών των οποίων οδηγούν σε μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα 
συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών 
έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διε-
θνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με από-
φαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται 
οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης». 

Ό, τι πείτε. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζε-
τε!! 

Ακόμα και οι ορδές του Αττίλα να 
καταλάμβαναν τη χώρα, θα έκαναν διά-
κριση ανάμεσα στις διάφορες μεταλυκεια-
κές σχολές (ΙΕΚ που μετονομάστηκαν κολ-
λέγια, όπως οι καλόγεροι ονόμαζαν το κρέ-
ας φασόλια) και τα Πανεπιστήμια. Οι σύγ-
χρονοι βάρβαροι, που κατέχουν τη χώρα, 
όχι. 

Προϋπολογισμός 2013: Άλλος ένας κατοχικός 
 προϋπολογισμός 

Ο Πίνακας για τον Προϋπολογισμό του 2013 σε σύγκριση με το 2009 είναι του Μανόλη Δρεττάκη, τέως υπουργού και 
καθηγητή της ΑΣΟΕΕ, δημοσιευμένος στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 8/11/12.  

Έγιναν ΑΕΙ  
και τα 

«κολλέγια»!!  
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Συνέχεια από τη σελ. 1 
“αξιολόγηση”, κύριο χαρακτηριστικό της ο-
ποίας ήταν η βαθμολογική και μισθολογική 
καθήλωση όχι μόνο όσων αξιολογούνταν αρνη-
τικά αλλά και όσων κρίνονταν μεν θετικά παρέ-
μεναν όμως βαθμολογικά στάσιμοι λόγω ποσό-
στωσης, η νέα ηγεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ με μια 
σειρά επικοινωνιακά τεχνάσματα προσπαθεί να 
λειάνει το έδαφος για την αποδοχή μιας ολο-
κληρωμένης πρότασης για την αξιολόγηση, 
πάντα σε συνδυασμό και με το νέο μεσοπρόθε-
σμο πρόγραμμα. 
Έτσι το δίδυμο Αρβανιτόπουλου – Παπαθεο-
δώρου τους πρώτους μήνες ανάληψης του υ-
πουργείου επιδόθηκαν σε μια σειρά διφορούμε-
νων συνεντεύξεων, διαψεύσεων, αλληλοσυ-
γκρουόμενων τοποθετήσεων όπου τη μια μέρα 
η αξιολόγηση θα ήταν τιμωρητική την άλλη 
όχι, τη μια μέρα η αξιολόγηση θα οδηγούσε σε 
απολύσεις την άλλη όχι, την μια μέρα η αξιολό-
γηση θα ήταν εξωτερική την άλλη όχι κ.ο.κ. 
Στη συνέχεια ζήτησαν τη συναίνεση των εκπαι-
δευτικών με  συμπλήρωση του γνωστού ερωτη-
ματολογίου και κατέληξαν στην πρόταση Επι-
τροπής για την αξιολόγηση, την οποία δημοσί-
ευσαν και κατέθεσαν για διαβούλευση. Για τα 
ερωτηματολόγια δεν θα επεκταθούμε σ' αυτό 
το κείμενο (έχουμε γράψει σχετικά στο anexar-
titosima.wordpress.com), εξάλλου η μικρή συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 
έδωσε ένα πρώτο μήνυμα στο ΥΠΑΙΘΠΑ.                  
Η πρόταση της Επιτροπής είναι αυτή που θα 
μας απασχολήσει εδώ. Η πολυσέλιδη πρόταση 
για την αξιολόγηση στοχεύει στη δημιουργία 
ενός μηχανισμού ανατροπής εργασιακών σχέ-
σεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγορι-
οποίησης σχολείων εκπαιδευτικών και μαθη-
τών.  
Υποκριτικά η επιτροπή αναφέρεται στην αξιο-
λόγηση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 
(μέχρι και των υπηρεσιών του υπουργείου) 
όμως καταφανώς επικεντρώνεται στην αξιολό-
γηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.  
Πριν μπούμε στην ουσία της πρότασης ας 
δούμε κάποια σημεία του εισαγωγικού κει-
μένου όπου η επιτροπή δείχνει να μην κατα-
λαβαίνει το αντικείμενο ενασχόλησής της:   
α) Αναφέρουν ότι η αξιολόγηση «δεν μπορεί 
να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα», ενώ την ίδια 
ώρα στιγματίζουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και 
το έργο του με τον χαρακτηρισμό 
«ελλιπές». Πολύ περισσότερο που υπάρχει ήδη 
θεσμικό πλαίσιο (βαθμολόγιο) για σύνδεση 
μισθού – βαθμού, αλλά και για απολύσεις 
(μεσοπρόθεσμο) δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης 
η κατηγοριοποίηση και ο στιγματισμός με κρι-
τήρια που δεν είναι μετρήσιμα και αντικειμενι-
κά δεν είναι τιμωρία;  
β) Βασικό στοιχείο της πρότασης είναι το λεγό-
μενο “εκπαιδευτικό συμβόλαιο” ανάμεσα στην 
πολιτεία και τον εκπαιδευτικό. Ένα συμβόλαιο 
όπου τα δυο μέρη θα έχουν καθορισμένες με 
σαφήνεια υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να 
τηρήσουν προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης, βασικός παράγοντας επιτυχί-
ας του εγχειρήματος της αξιολόγησης. Από 
μόνη της αυτή η διατύπωση έπρεπε να αποτελεί 
και τον επίλογο του κειμένου. Υπάρχει 
άνθρωπος σήμερα, που να πιστεύει πως η πολι-
τεία θα σταθεί στο ύψος της και θα εκπληρώσει 
τους όρους ενός τέτοιου συμβολαίου; Πιστεύει 
κανείς πως έχει σκοπό να αυξήσει τις αποδοχές 
των εκπαιδευτικών, να καλύψει τα κενά στα 
σχολεία, να καλύψει τα λειτουργικά τους 
έξοδα , να προχωρήσει σε μόνιμη και επαρκή 
χρηματοδότησή τους, να δημιουργήσει ένα 
σοβαρό σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών; 

Η λογική λέει πως όχι. Τα μέλη της επιτροπής 
παρόλα αυτά μάλλον έχουν αντίθετη άποψη και 
ακάθεκτοι συνεχίζουν στη διατύπωση της πρό-
τασης αξιολόγησης. Προφανώς δεν ζουν σε 
άλλη χώρα απλά επιθυμούν να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις συναίνεσης (όπως αποσκοπούσε 
και το ερωτηματολόγιο). Ο φόβος ενός εκπαι-
δευτικού κινήματος είναι φανερός στο σύνολο 
του κειμένου.    
Επι της ουσίας τώρα: 
Προχωρούν σε κατηγοριοποίηση με περιγραφι-
κούς χαρακτηρισμούς του εκπαιδευτικού έργου 
των εκπαιδευτικών: α. ελλιπές, β. επαρκώς, γ. 
πολύ καλό, δ. εξαιρετικό,  αποφεύγουν όμως να 
προσδιορίσουν τις επιπτώσεις: «πετυχημένα» 
και «αποτυχημένα» σχολεία, βαθμολογική – 
μισθολογική καθήλωση και απολύσεις.  
 Σε πρώτο βαθμό προτείνουν την ενεργοποίηση 
της  “αυτοαξιολόγησης” (ψηφισμένη ήδη από 
τη Διαμαντοπούλου) . Μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου κάθε  σχολική μονάδα σε συνεργασία με 
φορείς της εκπαίδευσης θέτει στόχους. Στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς αξιολογείται η επί-
τευξη αυτών των στόχων. Οι σχετικές  εκθέσεις  
Διευθυντή και Σχολικού Συμβούλου έχουν επι-
πτώσεις στο χαρακτηρισμό τόσο της σχολικής 
μονάδας όσο και των εκπαιδευτικών.  
Σε δεύτερο βαθμό ο εκπαιδευτικός 
«αξιολογείται» από τον διευθυντή του σχολείου 
για το διοικητικό του έργο. Η κρίση γίνεται 
κατ΄ έτος ή ανά διετία με ατομική έκθεση αξιο-
λόγησης στο τέλος του σχολικού έτους». 
Σε τρίτο βαθμό ο εκπαιδευτικός αξιολογείται 
από τον Σχολικό Σύμβουλο για το παιδαγωγικό
- διδακτικό του έργο. Αυτή η κρίση γίνεται ανά 
τετραετία.  
 Η «τελική αξιολογική έκθεση» συντάσσεται 
από τον Σχολικό Σύμβουλο. 
       Από την πρόταση της επιτροπής:  
 «Χρησιμοποιείται περιγραφική κλίμακα, η οποί-
α χαρακτηρίζει τον τρόπο επιτέλεσης του έργου 
τους (ελλιπώς, επαρκώς, πολύ καλά, εξαιρετικά). 
Οι εκπαιδευτικοί των οποίων το έργο αξιολογεί-
ται ως «επαρκές» είναι προακτέοι. Οι εκπαιδευ-
τικοί το έργο των οποίων έχει αξιολογηθεί ως 
«ελλιπές» σε κάποιο πεδίο, παρακολουθούν 
ενισχυτικό/διαμορφωτικό πρόγραμμα επιμόρφω-
σης και η αξιολόγησή τους στο συγκεκριμένο 
πεδίο επαναλαμβάνεται το επόμενο έτος». 
Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
πεδία: 
Πεδίο 1ο: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον:  (α) Δια-
προσωπικές Σχέσεις και Προσδοκίες, (β) Παι-

δαγωγικό Κλίμα και (γ) Οργάνωση της σχολι-
κής Τάξης 
Πεδίο 2ο: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και 
Προετοιμασία Διδασκαλίας: (α) Μαθητής,  (β) 
Στόχοι και Περιεχόμενο και (γ) Διδακτικές 
Ενέργειες και Εκπαιδευτικά Μέσα 
Πεδίο 3ο: Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδα-
σκαλίας: (α) Προετοιμασία των Μαθητών για 
τη Διδασκαλία, (β) Διδακτικές Ενέργειες και 
Εκπαιδευτικά Μέσα, (γ) Μαθησιακές Ενέργειες 
και (δ) Εμπέδωση και Αξιολόγηση της Νέας 
Γνώσης 
Πεδίο 4ο: Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια: 
(α)  Τυπικές Υπαλληλικές Υποχρεώσεις,   (β) 
Συμμετοχή στη Λειτουργία της Σχολικής Μο-
νάδας και (γ) Συνεργασία με Γονείς και Φορείς 
Πεδίο 5ο: Τυπικά Προσόντα και Επιστημονική 
και Επαγγελματική Ανάπτυξη: (α) Τυπικά Προ-
σόντα και Επιστημονική Ανάπτυξη και   (β) 
Επαγγελματική Ανάπτυξη. 
 «Ο Διευθυντής του σχολείου αξιολογεί το Πεδίο 
4, την «υπαλληλική  συνέπεια και επάρκεια» του 
εκπαιδευτικού. Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογεί 
τα υπόλοιπα τέσσερα πεδία, εκ των οποίων τα 
Πεδία 1 και 3, κατά το μεγάλο μέρος τους, με 
βάση την άμεση παρακολούθηση και τα υπόλοι-
πα των εν λόγω Πεδίων καθώς και τα Πεδία 2 
και 5 με βάση τη συζήτησή του με τον εκπαιδευ-
τικό και τα αντίστοιχα τεκμήρια (π.χ. πρακτικά 
συλλόγου διδασκόντων, βεβαιώσεις , στοιχεία 
ατομικού φακέλου κ.λπ.). Στοιχεία ανάλογα και 
προσωπικές εκτιμήσεις για την ποιότητα του 
έργου του μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να κατα-
θέσει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, συμπληρώνο-
ντας την ίδια εσχάρα (φόρμα) που χρησιμοποιεί 
και ο αξιολογητής». 
Αν διαβάσει κανείς τα κριτήρια που παρέχουν 
καλό χαρακτηρισμό στον καθηγητή θα νιώσει 
ένα δέος: 
Ο καθηγητής πρέπει να έχει μεταπτυχιακό ή 
και διδακτορικό, να ξέρει ξένες γλώσσες, να 
έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, να μετέχει 
ενεργά και στηρίζει με το έργο του το διοικητι-
κό έργο της σχολικής μονάδας, να μετέχει σε 
επιτροπές που αναλαμβάνουν  δράσεις προς 
όφελος της σχολικής μονάδας ... 
Θα πρέπει κατά την παρακολούθηση της διδα-
σκαλίας από τον χολικό Σύμβουλο να είναι 
αντιαυταρχικός και ταυτόχρονα να διατηρεί την 
τάξη στην αίθουσα, να εφαρμόζει τα στάδια της 
διδασκαλίας, να δείχνει ενδιαφέρον για κάθε 
μαθητή ξεχωριστά, να δείχνει ενδιαφέρον για 
μαθητές που ανήκουν σε ιδιαίτερες κοινωνικές 
ομάδες, να απαντά σε απορίες μαθητών που 
οφείλονται σε κενά από παλαιότερα μαθήματα 
ή τάξεις, να χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα διδα-
σκαλίας...  
Ο εκπαιδευτικός λάστιχο.  
Είναι λοιπόν τόσο αιθεροβάμονες στην επιτρο-
πή που να πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός στηρι-
ζόμενος μόνο στις δικές του δυνάμεις θα μπο-
ρεί να πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω;  
Πόσοι αλήθεια καθηγητές, που χρόνια τώρα   

Συνέχεια στη σελ. 7 
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  Συνέχεια από τη σελ. 1            
 Όλα αυτά, αν τα άκουγε κανείς  
πριν από τρία περίπου χρόνια, θα 
τα θεωρούσε εξωφρενικά ή, του-
λάχιστον, δείγμα χοντροκομμένης 
κινδυνολογίας. Όπως ίσως κινδυ-
νολογία να είχαν θεωρηθεί και οι 
προβλέψεις μας, τότε, πριν τρία 
χρόνια, μετά το Καστελόριζο, ότι 
τα μέτρα του ακατονόμαστου 
πρωθυπουργού του ΠΑΣΟΚ και 
των γελοίων υπουργών του ούτε 
προσωρινά, ούτε τα μοναδικά θα 
ήταν! Σήμερα λοιπόν, που όλοι 
και όλες ξέρουμε τι έρχεται, ας 
σκεφτούμε κι ας πράξουμε έτσι 
ώστε να προστατευτούμε, να αντι-
σταθούμε, να ματαιώσουμε τα 
σχέδιά τους. 
Και οι σκέψεις, οι δράσεις, οι 
πράξεις μας μπορούν να ξεκινή-
σουν από απλά πράγματα: 
1. Απ’ την συνειδητοποίηση, πρώ-
τα-πρώτα ότι κανένας δε μπορεί 
μόνος του να αντιμετωπίσει τη 
λαίλαπα. Χρειάζεται να ξανα-
βρούμε τη χαμένη συναδελφικό-
τητά μας, την παραμελημένη αλ-
ληλεγγύη του ενός για τον άλλον. 
Να συσπειρωθούμε στο συνδικάτο 
μας, να οικοδομήσουμε ισχυρή 
συλλογική συνείδηση. 
2. Απ’ τη μαζική παρουσία μας 
στις μικρές και μεγάλες εκδηλώ-
σεις-διαδικασίες-κινητοποιήσεις 

Συνέχεια από τη σελ. 6 
ανήκουν στους χαμηλόμισθους του δημόσιου 
τομέα, μπορούσαν και μπορούν να κάνουν με-
ταπτυχιακές σπουδές (που εν πάσει περιπτώσει 
δεν είναι ελεύθερες για όλους) με ό,τι κόστος 
συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους και την οικο-
γένειά τους; Πόσοι, ιδίως στην επαρχία, μπο-
ρούσαν και μπορούν να παρακολουθήσουν 
επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία γίνονταν 
επιλογή (με τα γνωστά πολλές φορές κριτήρια) 
και τα τελευταία χρόνια γίνονταν και έναντι 
αδρής αμοιβής; Πόσα προγράμματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών ή σοβαρών επιμορφώσεων 
πραγματοποίησε η πολιτεία με σκοπό την βελ-
τίωση των προσόντων των καθηγητών (άρα 
δωρεάν, αφού προορίζονται για την καλύτερη 
παροχή εργασίας, και όχι για το προσωπικό 
όφελος του επιμορφούμενου); 
Με ποια λογική απαιτείται από τον εκπαιδευτι-
κό να παρέχει γραφειοκρατικό έργο την ώρα 
που το εκπαιδευτικό (διδασκαλία και προετοι-
μασία στο σπίτι) αμείβεται με ψίχουλα; Μήπως 
θα πληρωθεί τη διοικητική εργασία ως υπερω-
ριακή απασχόληση; 
Πως θα μπορέσει ένας καθηγητής να αναπτύξει 
σε μια ωριαία διδασκαλία όλα τα κριτήρια, που 
θα αξιολογήσει ο σύμβουλος και ταυτόχρονα 
να καλύπτει την ύλη του αναλυτικού προγράμ-
ματος και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προε-
τοιμασία των παιδιών για τις Πανελλήνιες εξε-
τάσεις;  
Οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, η 
οικογενειακή κατάσταση των μαθητών και  ο 

τρόπος διαβίωσης τους, οι γεωγραφικές συνθή-
κες, η κατάσταση του σχολικού συγκροτήμα-
τος, η υλικοτεχνική υποδομή, ο αριθμός μαθη-
τών ανά τάξη παράγοντες που επιδρούν στη 
μάθηση πως θα συνεκτιμηθούν για την αξιολό-
γηση σχολείων και εκπαιδευτικών; Μήπως με 
ευχολόγια για μια ευνοϊκότερη μεταχείριση 
σχολείων υποβαθμισμένων περιοχών; Εδώ κα-
θημερινά διαπιστώνουμε πόσο ανομοιογενής 
είναι μια τάξη εξαιτίας των κοινωνικών ανισο-
τήτων. 
Πως μπορούν να αξιολογηθούν μεγέθη που δεν 
είναι ποσοτικά, όπως είναι η  διδακτική ικανό-
τητα; 
Πως είναι δυνατόν να αξιολογήσουν τον εκπαι-
δευτικό, στελέχη της εκπαίδευσης που προήλ-
θαν από αξιολόγηση που δεν χαρακτηρίζονταν 
από τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητά 
της; Ακόμη και η επιτροπή αφήνει αιχμές για 
τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις στην εκπαίδευ-
ση. Εδώ να πούμε ότι προφανώς και κάποια 
στελέχη κατέλαβαν δίκαια τις θέσεις τους. Πι-
στεύουμε όμως πως οι ίδιοι πρώτοι θα συμφω-
νήσουν πως η διαδικασία επιλογής δεν ήταν 
αντικειμενική.  
Τι θα αλλάξει ξαφνικά και η “αξιολόγηση” δεν 
θα είναι μια διαδικασία ανάλογη τις επιλογής 
στελεχών της εκπαίδευσης, της συγκρότησης 
επιτροπών, των αποσπάσεων, των τοποθετήσε-
ων και άλλων τινών διαδικασιών 
«αντικειμενικών και αδιάβλητων»; 
Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι 
πως η αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με 

την παιδαγωγική διαδικασία και τη βελτίω-
ση του εκπαιδευτικού έργου. Στόχοι της εί-
ναι: 
1. Η μείωση των δαπανών για την εκπαίδευ-
ση που θα επιτευχθεί με: α) Μείωση της χρη-
ματοδότησης σε σχολεία που δεν θα αξιολογη-
θούν θετικά, β) μείωση του μισθολογικού κό-
στους με την μισθολογική καθήλωση των αξιο-
λογημένων καθηγητών και γ) με απολύσεις, 
που θα συνοδευτούν με αύξηση του ωραρίου 
διδασκαλίας για τους εναπομείναντες, συγχω-
νεύσεις σχολείων και τμημάτων, αύξηση του 
αριθμού μαθητών ανά τμήμα 
2. Η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και 
μέσα από αυτούς η χειραγώγηση των μαθη-
τών. Το αποτυχημένο κοινωνικοπολιτικό σύ-
στημα επιδιώκει την διάσωσή του και την ανα-
παραγωγή του. Γι' αυτό του είναι απαραίτητο 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου πειθήνιοι, 
“πρόθυμοι”, οσφυοκάμπτες εκπαιδευτικοί θα 
παράγουν πειθήνιους, “πρόθυμους”, οσφυοκά-
μπτες νέους.  
Αυτοί οι στόχοι δεν μπορεί να είναι οι δικοί 
μας στόχοι, θέλουμε ένα σχολείο που θα ετοι-
μάζει το μαθητή να ενταχθεί ως χειραφετημέ-
νος πολίτης στο κοινωνικό σύνολο, που θα 
μπορεί να σκέφτεται, να κρίνει, να αποφασίζει 
ο ίδιος για τον εαυτό του και όχι οι άλλοι γι' 
αυτόν. Θέλουμε έναν πολίτη που θα συμμετά-
σχει στη δημιουργία μιας δικαιότερης κοινωνί-
ας.  Δε μας χρειάζεται η “αξιολόγησή” σας, 
Παιδεία και Εκπαίδευση μας χρειάζεται. 
   

Αξιολόγηση: Εργαλείο μισθολογικής καθήλωσης και απολύσεων 

Μας βυθίζουν στην κόλαση…  
Να αντισταθούμε!  

του συνδικάτου, της ΕΛΜΕ 
ξεκινώντας απ’ την προσεχή 
εκλογοαπολογιστική Συνέλευ-
ση. Συγκεντρώσεις, πορείες, 
ομιλίες, συνελεύσεις, είναι χώ-
ροι και μορφές αγώνα με μεγά-
λη σημασία. Και βέβαια και οι 
απεργίες που πρέπει όμως να 
είναι οργανωμένες, με προοπτι-
κή και μαζικές για να έχουν 
επιτυχία. 
Τέλος, να καταψηφίζουμε, σε 
κάθε εκλογική διαδικασία, πα-
ρατάξεις, σχήματα, υποψήφι-
ους, που συνδέονται λίγο ή πο-
λύ και εκπροσωπούν, σε κάθε 
επίπεδο, τις δυνάμεις του ΠΑ-
ΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατί-
ας. Οι συνάδελφοι αυτοί πρέπει 
να καταλάβουν, πέρα από συ-
ναισθηματισμούς, φιλικές σχέ-
σεις, προσωπικές εκτιμήσεις 
κ.τ.λ., ότι προκαλούν μεγάλη 
ζημιά στον κλάδο, σε όλους 
μας, επιμένοντας να δραστηριο-
ποιούνται και να βάζουν πλάτη 
στα κόμματά τους. Έπρεπε ήδη 
να είχαν βάλει τις κόκκινες 
γραμμές τους και να είχαν απο-
χωρήσει. Αφού δεν αποχωρούν 
αυτοί, ας τους 
«αποχωρήσουμε» εμείς! Οι 
εκλογές έρχονται… Μπορούμε 
να νικήσουμε! 

Μετά από μια ολόκληρη χρονιά 
ακούσαμε μόλις τώρα και το λόγο 
της ΔΑΚΕ. Και για να είμαστε 
ακριβοδίκαιοι δεν τον ακούσαμε 
αλλά τον διαβάσαμε στην προε-
κλογική σελίδα της παράταξης. 
Για τη ΔΑΚΕ είμαστε  “ Ο ξύλι-
νος λόγος των διαφόρων κινήσεων 
με τα θολά επαναστατικά οράμα-
τα και των νοσταλγών του πάλαι 
ποτέ “υπαρκτού”, παρέα με ευέλι-
κτες “ανεξάρτητες” συνιστώσες 
που ψαρεύουν στα θολά νερά, 
προοιωνίζουν την απαξίωση και 
την πολυδιάσπαση του συνδικαλι-
στικού κινήματος, στο όνομα της 
ΜΗ ΛΥΣΗΣ σε κανένα πρόβλη-
μα”. Ομολογούμε πως η εγκύκλι-
ος για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. 
στην Α' Λυκείου ήταν πολύ σαφέ-
στερη. Λίγη φαντασία συνάδελ-

φοι. Αφού σας τέλειωσε η καρα-
μέλα: “οι κακοί αριστεροί δεν μας 
ψηφίζουν για τη θέση του προέ-
δρου στο Δ.Σ.” πρέπει να βρείτε 
καινούργια στοιχεία ιδεολογικής 
περιχαράκωσης. Όσο για τα περί 
ΜΗ ΛΥΣΗΣ δύο τινά συμβαί-
νουν: 
 α) Είτε εννοείται τη δική σας 
“λύση”. Αυτή που εκφράζει συνο-
λικά η ΔΑΚΕ μέσα στο ΠΥΣΔΕ, 
γιατί στο Δ.Σ. ολόκληρη χρονιά 
δεν ακούσαμε τίποτε. Και προφα-
νώς αυτές οι “λύσεις” δεν εκφρά-
ζουν τους εκπαιδευτικούς. 
β) Είτε δεν είδατε τις λύσεις που 
πρόβαλε και κέρδισε το Δ.Σ. όλη 
τη χρονιά, γιατί τη στιγμή που 
συνεδρίαζε το Δ.Σ. τύχαινε να έχει 
προπόνηση η ΠΑΕ Βέροια. 

Η χειμερία νάρκη για τη ΔΑΚΕ  
διακόπτεται μόνο για μια εβδομάδα,  

παραμονές εκλογών   
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Συνέχεια από τη σελ. 2 
την νέα σχολική χρονιά, καθώς και τα σχολεία 
που θα τοποθετηθούν. Αποδεικνύεται πως οι 
υποστηρικτές του μνημονίου είναι 
“αξιολογικά” οι καλύτεροι καθηγητές, αφού 
προσλαμβάνονται από τους πρώτους και τοπο-
θετούνται σε σχολεία κοντά στον τόπο διαμο-
νής τους. Μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες 
των εκπαιδευτικών, που αναγκάζονται να μετα-
κινηθούν μακριά από τον τόπο της μέχρι τώρα 
διαμονής τους  ο υπουργός ανακοινώνει επέ-
κταση του μέτρου της δωρεάν μεταφοράς. Κά-
θε πρωί C-130 του στρατού θα παραλαμβάνουν 
εκπαιδευτικούς από το κοντινότερο αεροδρόμιο 
(αν δεν υπάρχει θα χρησιμοποιηθούν ελικόπτε-
ρα) και θα τους πηγαίνει στον τόπο εργασίας. 
Για να αποφευχθούν οι άσκοποι χρόνοι προσ-
γείωσης θα καθηγητές θα φτάνουν στα σχολεία 
τους με αλεξίπτωτο. Για το λόγο αυτό το τελευ-
ταίο δεκαπενθήμερο θα γίνουν σεμινάρια ελεύ-
θερης πτώσης με αλεξίπτωτο.  Ο μισθός για τον 
επόμενο μήνα θα φτάσει τα 81.33 ευρώ (μικτά). 
Ο Άγιος έχει πλέον εναποθέσει τις ελπίδες του 
στις φθινοπωρινές ιώσεις.  
Σεπτέμβριος : Αρχίζει το σχολικό έτος. Δεν θα 
μοιραστούν βιβλία. Σε κάθε μαθητή δίνεται η 
διεύθυνση μαθητή μεγαλύτερης τάξης για να 
πάει να ζητήσει τα βιβλία του. Τα νέα σχολεία 
ανακοινώθηκαν  όμως δεν νομοθετήθηκαν. 
Ισχύει δηλαδή ότι ίσχυε ως τώρα. Παρατηρού-
νται ελλείψεις καθηγητών. Γίνονται συμπτύξεις 
τμημάτων, καθηγητές διδάσκουν μέχρι και σε 
οκτώ σχολεία. Δίδονται Γ', Δ' και Ε' αναθέσεις. 
Φιλόλογοι αναγκάζονται να διδάξουν τεχνολο-
γία και τεχνολόγοι μουσική. Μετά από αυτά σε 
όσα σχολεία υπάρχουν ακόμη ελλείψεις αναδι-
αμορφώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα. Σε 
σχολεία στην περιφέρεια διδάσκονται λιγότερες 
ώρες μαθηματικών, φιλολογικών μαθημάτων 
ενώ η φυσική θα διδαχθεί την επόμενη χρονιά. 
Η κυβέρνηση ανακοινώνει πως καταργεί τις 

κρατήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο 
δε μισθός του επόμενου μήνα θα είναι 81,34 
ευρώ (καθαρά). Η αντιπολίτευση αντιδρά με το 
επιχείρημα πως τα ταμεία θα καταρρεύσουν. Η 
κυβέρνηση απαντά: “Μα έτσι κι αλλιώς ακόμη 
κι όταν υπήρχαν ονομαστικές κρατήσεις, απο-
δόθηκαν ποτέ στα ταμεία; Η αντίδραση της 
αντιπολίτευσης  είναι υποκριτική ”.    Καύσω-
νας όλος ο Σεπτέμβρης. Τζάμπα περιμένει ο 
Άγιος.  
Οκτώβριος : Ο Δήμος Βέροιας φοβούμενος 
καταλήψεις σχολείων ενόψει δημοτικών εκλο-
γών του 2014 ξεκινά έργα στα σχολεία. Ανα-
κοινώνει πως για μια ακόμη φορά θα ρίξει χα-
λίκι 3Α στο δρόμο μπροστά από το ΕΠΑΛ, ενώ 
η δήμαρχος θα θεμελιώσει το φανάρι  στο δρό-
μο Βέροια -Νάουσα που περνά μπροστά από το 
ίδιο σχολείο. Οι μαθητές αντιδρούν και μιλούν 
για κοροϊδία. Η Δήμαρχος αντιτείνει: “θα πρέ-
πει να είστε περήφανοι. Με τους μέχρι τώρα 
αγώνες σας καταφέρνετε να κρατάτε επίκαιρο 
το θέμα του δρόμου. Αυτό σημαίνει ότι κάποια 
στιγμή θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Όσο για το 
φανάρι ήδη, τέσσερα χρόνια, από τη στιγμή 
που τέθηκε το θέμα,  κάναμε τη θεμελίωση, 

Καζαμίας 2012 
βάλαμε δηλαδή το στύλο. Είναι μια αρχή. Για 
τα φανάρια και την ηλεκτρολογική σύνδεση θα 
περιμένετε άλλο τόσο”. Ενόψει χειμώνα ξανα-
γίνεται συζήτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η 
κυβέρνηση ανακοινώνει το μισθό του επόμενου 
μήνα στα 80 ευρώ και αντισταθμιστικά θα μοι-
ράσει ένα μαγγάλι ανά οικογένεια και πέντε 
κιλά κάρβουνα το μήνα για κάθε εργαζόμενο.         
Νοέμβριος : Η κυβέρνηση ανακοινώνει εκλο-
γές στις 15 Δεκεμβρίου. Ανακοινώνει πως ο 
μισθός του Δεκέμβρη θα είναι ίδιος με του Νο-
εμβρίου, όμως από τη νέα χρονιά το ύψος του 
μισθού θα φτάσει στα 8999,00 ευρώ (καθαρά). 
Σε ερώτηση δημοσιογράφου που θα βρει τόσα 
λεφτά η κυβέρνηση απάντησε: “Τι μας νοιάζει; 
Μήπως θα επανεκλεγούμε για να σκεφτόμαστε 
τέτοιες λεπτομέρειες;”. Στις 18 του μήνα 2657 
εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι για την γιορτή της 
17ης Νοέμβρη, τίθενται σε αργία λόγω ΕΔΕ, 
μετά από καταγγελία της Χρυσής Αυγής για το 
περιεχόμενο της γιορτής. Ο Άγιος επιτέλους 
βγαίνει από το νοσοκομείο. Δεν μπορεί όμως 
να επιστρέψει σπίτι του και κυρίως να ετοιμά-
σει τα δώρα της νέας χρονιάς. Καταφέρνει να 
δημοσιοποιήσει το πρόβλημά του στο δελτίο 
των 8:00 του MEGA, όπου όμως Καψής και 
Πρετεντέρης τον κατακεραυνώνουν, τονίζοντάς 
του τις ευθύνες του. Βάζουν θέμα να βγεί ο 
Άγιος στην εφεδρεία.  
Δεκέμβριος : Το CNN αναμεταδίδει το δελτίο 
του MEGA. Όλος ο κόσμος ξεσηκώνεται. Δεν  
θα 'ρθει ο Άγιος Βασίλης φέτος. Νέα Υόρκη, 
Λονδίνο, Παρίσι, Τόκυο και άλλες μεγάλες 
πόλεις γνωρίζουν πρωτοφανείς διαδηλώσεις. Οι 
G7 σε έκτακτη σύνοδο ψάχνουν να βρουν λύ-
ση. Ανακοινώνουν πως αποφάσισαν την αντι-
κατάσταση του Αγίου από την Τρόικα. Παν-
ζουρλισμός. Οι πολίτες σε όλο τον κόσμο τρέ-
χουν να σφραγίσουν τα τζάκια τους. Κάποιοι 
καταφεύγουν στις τράπεζες για τη χορήγηση 
δανείου σφραγίσματος τζακιού. Στην Ελλάδα 
αδιαφορούν. Τι άλλο να πάρει η Τρόικα; Έτσι 
κι αλλιώς το τζάκι δεν υπάρχει πια. Χάθηκε 
μαζί με το σπίτι. 

Σε πρόσφατη συγκέντρωση στελεχών της κε-
ντροαριστεράς σε αμφιθέατρο του “Αθήνα 
9,84” ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης ξε-
σπάθωσε κατά της αριστεράς και των ιδεολη-
ψιών της: 
Για την άνοδο της Χρυσής Αυγής είναι υπεύθυ-
νη, λέει, η αριστερά γιατί δεν παίρνει ξεκάθαρη 
θέση για την λαθρομετανάστευση.  
Κύριε Δήμαρχε κουβέντα για τις κεντροαριστε-
ρές (;) ΠΑΣΟΚικές πολιτικές;  Δηλαδή η απα-
ξίωση της πολιτικής ζωής, που τροφοδοτεί την 
Χ.Α. δεν προήλθε από το ξεπούλημα του δημό-
σιου πλούτου από το κεντρο“αριστερό” ΠΑ-
ΣΟΚ. Δεν προήλθε από τον εξευτελισμό του 
πολίτη, είτε από την οικονομική του αφαίμαξη 
για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαί-
ου, είτε από τις πελατειακές σχέσεις κράτους – 
ψηφοφόρου, είτε από την κατάρρευση των συ-
στημάτων υγείας, ασφάλισης, συνταξιοδότη-
σης, είτε από την ανεργία.   
Κύριε  Δήμαρχε αυτά είναι που τροφοδοτούν 
τη Χ.Α. Η μετανάστευση είναι το εύκολο, εύ-
πεπτο ιδεολόγημα των Χρυσαυγιτών για να 
έχουν ακροατήριο στις μη πολιτικοποιημένες 
μάζες. Γιατί είναι ευκολότερο κάποιος να βρει 
τον υπαίτιο της κατάστασης του στους μετανά-
στες και να στραφεί εναντίον τους, από το να 
προσπαθεί να καταλάβει τις παραγωγικές σχέ-
σεις, το παγκόσμιο χρέος και πως αυτό δημι-
ουργείται και συντηρείται, τις πρακτικές των 
τραπεζών. Κι ακόμη δυσκολότερο είναι να α-
γωνιστεί για την ανατροπή αυτού του συστήμα-

τος.  Άρα κ. Δήμαρχε τους τροφοδότες της 
Χ.Α. δε χρειάζεται να τους ψάχνετε στην Αρι-
στερά. Βρίσκονται στους υποστηρικτές σας, 
ίσως και ανάμεσα στο ακροατήριό σας.   
Κατ' εσάς πάλι τι θα έπρεπε να πει η αριστερά 
για τη μετανάστευση; Ούτως ή άλλως ο όρος 
λαθρομετανάστης έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί 
από τη Χ.Α. και έχει μείνει μόνο ο μετανάστης 
(όχι πως δεν το περιμέναμε). Θα έπρεπε δηλα-
δή η αριστερά να ζητήσει φράκτες για να εμπο-
διστεί η είσοδος στη χώρα των μεταναστών; 
Να απαιτήσει τη βύθιση κάθε καρυδότσουφλου 
που μεταφέρει μετανάστες στο Αιγαίο; Να ζη-
τήσει τον εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης όσων καταφέρουν να περάσουν; Να 
συνδράμει σε επιχειρήσεις σκούπας της αστυ-
νομίας;  
Κύριε Δήμαρχε αν έλεγε και έκανε όλα αυτά η 
αριστερά δεν θα ήταν αριστερά. Μια άλλη 
έκδοση της Χρυσής Αυγής θα ήταν. Και τι λό-
γο θα είχαμε τότε να πανηγυρίζουμε  για τα 
πιθανά μειωμένα  ποσοστά της  πραγματικής 
Χ.Α., έναντι των αυξημένων του αντιγράφου 
της; 
Είπε ακόμη ο δήμαρχος πως “πρέπει να αποφα-

σίσουμε αν οι αστυνομικοί είναι μπάτσοι – 
γουρούνια – δολοφόνοι ή αν θέλουμε να εφαρ-
μόζουν το νόμο”.  Ρητορική ασφαλώς η ερώτη-
ση. Την απάντηση τη δίνει η ίδια η ζωή, η κα-
λύτερα η ίδια η κεντρο“αριστερά” με τον τρόπο 
που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερα την αστυνο-
μία. Γιατί τον αστυνόμο δήμαρχε δεν τον μετα-
τρέπει σε μπάτσο ο πολίτης που διαμαρτύρεται, 
διεκδικεί, αγωνίζεται. Η πολιτική εξουσία είναι 
η υπεύθυνη για τη μετάλλαξη.  
Πάντως οι τοποθετήσεις του δημάρχου άρεσαν 
στους παριστάμενους. Από τον Ν. Μπίστη που 
προανήγγειλε την υποστήριξη του Δημάρχου 
για μια νέα τετραετία στο δήμο, ως τους παρι-
στάμενους νεοφιλελεύθερους του Μάνου και 
του Τζήμερου.   
Περίεργα αλήθεια όλα αυτά. Μήπως τελικά κ. 
Δήμαρχε,  αυτό που αποκαλείτε ως κεντροαρι-
στερά αποτελεί από μόνο του μια ιδεοληψία;           

«Οι προβληματισμοί» 
της  

κεντρο«αριστεράς» 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 
πολιτικούς λόγους. Θέλουν να 
ξεμπερδεύουν, έτσι απλά, Παπα-
δοπουλικά, Χιτλερικά, με το 
άρθρο του Συντάγματος που κατο-
χυρώνει την μονιμότητα των δη-
μοσίων υπαλλήλων! Θέλουν, με 
την επίδειξη πυγμής, να φανούν 
απόλυτοι κυρίαρχοι της ζωής μας, 
να σπείρουν τον τρόμο στις ψυχές 
μας, να δείξουν ότι δεν υπάρχει 
ούτε Σύνταγμα, ούτε Ηθική, ούτε 
Δίκιο πάνω απ’ αυτούς! 
Ποιοι θα απολυθούν; Δεν υπάρ-
χουν αποφάσεις για συγκεκριμένα 
κριτήρια και κατηγορίες εργαζο-
μένων. Αυτό που υπάρχει, φαίνε-
ται πως είναι μονάχα ο αριθμός 
κάθε φορά, ανάλογα με την περίο-
δο, τη χρονιά, την κατάσταση 
(οξυμμένη ή όχι), τις αντιστάσεις, 
την σκοπιμότητα. Παράδειγμα: 
Θέλουν να απολύσουν μέχρι τα 
Χριστούγεννα δύο χιλιάδες. Ελέγ-
χουν απ’ τα στοιχεία τους 
(απογραφή), ποια κατηγορία, με 
ομοειδή χαρακτηριστικά, συγκε-
ντρώνει αυτό τον αριθμό; Οι από-
φοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης; Αυτοί θα απολυθούν! Στις 
αρχές του 13 θέλουν να απολύ-
σουν πέντε ή έξι χιλιάδες. Ποιοι 

Ε ΙΜΑΣΤΕ   ΟΛΟ Ι   ΕΝ   ΔΥΝΑΜΕ Ι    
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ Ι !  

συγκεντρώνουν αυτό τον αριθμό, 
με ομοειδή χαρακτηριστικά; Όσοι 
και όσες θέλουν δύο χρόνια να 
συνταξιοδοτηθούν ή όσοι και όσες 
προσλήφθηκαν με τον ΑΣΕΠ ή 
όσοι δεν έχουν, για τον οποιοδή-
ποτε λόγο οργανική την δεδομένη 
στιγμή ή όσοι και όσες έχουν 
προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ τα τε-
λευταία δύο-τρία χρόνια κ.ο.κ. 
Εξωφρενικό; Ναι! Χυδαίο; Μάλι-
στα! Υποκριτικό; Ακριβώς! Όσο 

υποκριτές, εξωφρενικοί και χυδαί-
οι είναι αυτοί που κυβερνάνε τρία 
χρόνια τώρα! Και επειδή η υπο-
κρισία, η χυδαιότητα, ο αυταρχι-
σμός δεν έχουν ούτε πάτο, ούτε 
ταβάνι, θα ξεσαλώνουν όσο τους 
ανεχόμαστε! Είναι καιρός να τους 
ξεδοντιάσουμε σιγά-σιγά. Ας αρ-
χίσουμε απ’ τα Συνδικάτα, απ’ 
την ΕΛΜΕ!   

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εμφανί-
ζονται ευχαριστημένοι με τις τε-
λευταίες εξελίξεις. Είναι αυτοί 
που θεωρούν πως με τη διαθεσι-
μότητα – απόλυση και τις μειώ-
σεις αποδοχών των δημοσίων υ-
παλλήλων  θα πάρουν το αίμα 
τους πίσω για όσα συνέβαιναν 
τόσα χρόνια. “Καλά να πάθουν”, 
“τόσα χρόνια έκλεβαν το κράτος, 
τώρα να δούμε τι θα κάνουν” κι 
άλλα τέτοια  φαιδρά αποτέλεσμα 
μιας λανθάνουσας αντίληψης που 
θέλει σώνει και καλά να εξισώσει 
τον υπάλληλο, στην προκειμένη 
περίπτωση το δημόσιο υπάλληλο, 
με την εκάστοτε πολιτική εξουσία. 
Έχουμε γράψει κατά καιρούς για 
τον παραλογισμό των παραπάνω 
προτάσεων, όμως τώρα κάποιες 
εικόνες στην πόλη μας δίνουν την 
ευκαιρία να θυμηθούμε εικόνες 
του παρελθόντος. Είδαμε λοιπόν 
την διπλανή φωτογραφία μπροστά 
σε ένα βιβλιοπωλείο (δεν έχουμε 
τίποτε με τον βιβλιοπώλη, μην 
παρεξηγηθούμε, ο άνθρωπος πιθα-
νά να θέλησε να βοηθήσει συναν-
θρώπους του ή απλά να διαφημί-
σει το μαγαζί του). Το μυαλό μας 
έτρεξε σε κάποιες παλαιότερες 
εποχές, όταν ελλείψει υπαλλήλων 
στους δήμους οι πολίτες θα 

έπρεπε να φτιάχνουν μόνοι τους 
τις αιτήσεις και να περιμένουν 
μέρες για την απάντηση. Ήταν οι 
εποχή, που στη γωνία των δημαρ-
χείων κάποιοι 
“γραμματιζούμενοι” έναντι μι-
κρής αμοιβής αναλάμβαναν να 
συντάξουν έγγραφα για καθένα 
που ήθελε να εξυπηρετηθεί από 
τον Δήμο. Σιγά (!) θα πει κάποιος, 
φέρατε την καταστροφή. Στην 
εποχή των υπολογιστών, της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, της 
εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα 
από τον προσωπικό του υπολογι-
στή εσείς μας μιλάτε για γραμμα-
τικούς στις γωνίες των δημαρχεί-
ων; Μα ακριβώς για αυτό. Είναι 
βλέπετε μια καλή ιδέα για να απα-
σχοληθούν οι πιθανά απολυμένοι 
ΔΕ διοικητικού των ΟΤΑ. Τη 
γραφειοκρατία την ξέρουν καλά. 
Αντί για τραπεζάκι, στυλό και 
ξυραφάκι (για να σβήνουν τα λά-
θη) αρκεί ένα λαπτοπ. Έτσι κι 
αλλιώς υπάρχουν πολλοί που δεν 
θα μπορούν να βρουν άκρη στην 
(επιλεγμένα δαιδαλώδη) Ελληνική 
γραφειοκρατία, θα υπάρ-
ξουν πολλοί υπερήλικες που 
δεν θα έχουν σχέση με το 
διαδίκτυο, θα υπάρχουν και 
πολλοί χωρίς ρεύμα, τηλέ-
φωνο και υπολογιστή. Σί-
γουρη πελατεία.  
Και για να συνδεθούμε με 
την αρχή αυτού του κειμέ-
νου, τι θα σκεφτόμασταν αν 
ξετυλίγονταν μπροστά στα 
μάτια μας το παραπάνω 

σενάριο επιστημονικής φαντασί-
ας; Μήπως πως ξεγελαστήκαμε, 
αφού πιστέψαμε πως η μείωση 
των δημοσίων υπαλλήλων θα σή-
μαινε και μείωση των φόρων; Ας 
μην κρυβόμαστε από τον εαυτό 
μας. Ο Στουρνάρας ήταν σαφής: 
“Μείωση φόρων; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ”. 
Άρα ξέραμε.  
Εμείς θα θέλαμε να πούμε στον 
φίλο με την πινακίδα πως θα μπο-
ρούσε να προσθέσει:  
“ 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΙ-
ΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” . Για περισσότε-
ρα θα του δοθούν ευκαιρίες στη 
συνέχεια. 
 
Και μιας και σχολιάζουμε την 
εξαφάνιση του κοινωνικού κρά-
τους ας δούμε δυο ακόμη εικόνες 
που δείχνουν την κατάσταση του 
Δήμου Βέροιας. Οι εικόνες που 
ακολουθούν είναι από δυο δια-
σταυρούμενους δρόμους μπροστά 
στο ΕΠΑΛ Βέροιας. Εικόνες από 
μια άλλη εποχή. Την εποχή του 
αλόγου και του κάρου, την εποχή 

του γουρουνοτσάρουχου και της 
κάπας. Οι δρόμοι έχουν σκαφτεί 
εδώ και χρόνια, όμως ακόμη δεν 
έχουν ασφαλτοστρωθεί. Κάθε 
χρόνο αυτοί οι δρόμοι αποτελούν 
αφορμή για κατάληψη από τους 
μαθητές του σχολείου. Κάθε χρό-
νο ο Δήμος ρίχνει λίγο 3Α ίσα για 
να δείξει “το ενδιαφέρον του” και 
πως έπεται η ασφαλτόστρωση. 
Κάθε χρόνο η πρώτη βροχή θα 
παρασύρει το χαλίκι και τα αποτε-
λέσματα τα βλέπετε.  Λακκούβες, 
λιμνούλες και μεταφερόμενο χαλί-
κι. Ίσως όμως να φταίει ο τρόπος 
με τον οποίο οι μαθητές διατυπώ-
νουν τα αιτήματά τους. Ίσως να 
θύμωσαν τους Δημοτικούς 
άρχοντες και από πείσμα να μην 
φτιάχνουν το δρόμο. Αν είναι έτσι 
εμείς θα προτείναμε στους μαθη-
τές σε μια προσπάθεια αποκατά-
στασης των σχέσεων τους με το 
δήμο να ανακηρύξουν τη δήμαρχο 
προστάτιδα των υδάτινων πόρων 
και σε σεμνή τελετή να δώσουν 
στη λιμνούλα το όνομά της. Λέτε 
τότε να στρωθούν οι δρόμοι;     

 
    Άσχετά, αλλά συνειρμικά…

Περί δρόμων και έργων! 
Αλήθεια, τι μπορεί, τι πρέπει να 
σκεφτεί κανείς, όταν η Δήμαρχός 
μας αναδιατάσσει, αναπλάθει, 
«καλλωπίζει» τις ελίτ περιοχές της 
πόλης, όπου και τα περισσότερα 
μαγαζιά-καφετερίες (Εληάς, Ανοί-
ξεως, Πάρκο Αγ. Αναργύρων, 
Πευκάκια), ενώ, την ίδια στιγμή 
όλοι οι κεντρικοί, περιφερειακοί, 
πολυσύχναστοι και μη, δρόμοι της 
πόλης είναι γεμάτοι από λακκού-
βες, σαμαράκια, ρωγμές, άγαρμπα 
μπαλώματα;   

Με το βλέμμα στο παρελθόν... 

Η ιστορία θυμίζει της συντάξεις 
επί Παπαδήμου. Ο Σαμαράς δεν 
ήθελε να κοπούν οι επικουρικές, ο 
Παπανδρέου  οι κύριες. Τελικά 
κόπηκαν και οι δύο. 
Τις ώρες που γράφονται αυτές οι 
γραμμές στην τηλεόραση παίζεται 
το παιχνίδι των ισοδυνάμων: 
Ο κακός μπλε Αντώνης θέλει να 
πληρώνει φόρο κάθε εργαζόμενος 
με τεκμήριο τα παιδιά του. Ο κα-
λός ροζ (;) Φώτης αντιτείνει να 
μην πληρώσει φόρο για τα παιδιά 
αλλά για το σπίτι του, αυτό που 
ήδη πλήρωσε, συνεχίζει να πλη-
ρώνει  και το χρωστάει στην τρά-
πεζα. Τέλος, ο άσχημος πράσινος 
Βαγγέλης θέλει να πληρώνει φόρο 
ο εργαζόμενος για τα παιδιά, αλλά 
να «παίρνει» και ένα επιδοματάκι 
τέκνων (σαν αυτό που καταργήθη-
κε ήδη).  
Πού συμφωνούν οι τρεις συγκυ-
βερνώντες:  
α) Στο ότι θα πληρώσει ο εργαζό-
μενος 
β) Στο πόσο θα πληρώσει .  
Το πρόβλημα τους είναι στο πώς 
θα ονομάσουν την αρπαγή. 

Τα ισοδύναμα 
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Σχόλια  
«Εκπαιδευτικό συμβό-
λαιο» της αξιολόγησης    
“Εκπαιδευτικό συμβόλαιο” θα 
υπογράψουν εκπαιδευτικοί και 
πολιτεία με καθορισμένους όρους 
και  υποχρεώσεις και για τους δύο 
σε μια προσπάθεια να υπάρξει 
κλίμα εμπιστοσύνης και συνεννό-
ησης.  Η πολιτεία δηλαδή είναι 
πρόθυμη να εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της. Να περιμένουμε 
δηλαδή εργαστήρια στα σχολεία, 
φωτοτυπικά, υπολογιστές, διαδρα-
στικούς πίνακες, τα απαραίτητα 
εποπτικά μέσα και γενικά ότι α-
παιτεί ένα “σύγχρονο” σχολείο. 
Να τα ακούνε αυτά οι συνάδελφοι 
του πιλοτικού εκεί στη Νάουσα, 
που διαμαρτύρονται ότι παρά τους 
σχεδιασμούς τίποτε από όλα αυτά 
δεν υπάρχει στο σχολείο. Όσο για 
την απάντηση του Δ/ντη Εκπαί-
δευσης στην ΕΛΜΕ, που του δια-
τύπωσε σχετικό ερώτημα; “ίσως 
να μπορούσε το σχολείο να απευ-
θυνθεί στον ΟΣΚ... μήπως υπάρ-
χει τίποτε...”, “ ίσως και ο δήμος 
να αναλάμβανε κάποιο μέρος κά-
λυψης των αναγκών...”.  
Μάλλον το “εκπαιδευτικό συμβό-
λαιο” θα έχει πολλά ψιλά γράμμα-
τα. 

Τα λάθη 
 Ποιο είναι το πιο απόρρητο 
έγγραφο στον πλανήτη; 
 Μην πάει το μυαλό σας σε 
τίποτε στρατιωτικά έγγραφα του 
ΝΑΤΟ ή τίποτε non paper της 
CIA. Το πιο απόρρητο πράγμα 
στον πλανήτη είναι οι πίνακες 
κενών και πλεονασμάτων του 
ΠΥΣΔΕ Ημαθίας. Το τι πιέσεις 
άσκησε το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ για 
δημοσιοποίησή τους στα σχολεία 
για λόγους διαφάνειας, αλλά και 
για να διορθωθούν τυχόν λάθη δε 
λέγεται. Παρόλα αυτά τίποτε. 
 Παρά τις διαβεβαιώσεις οι 
πίνακες των σχολείων δε δημοσιο-
ποιήθηκαν ποτέ. Από κάποια επι-
μέρους συγκεντρωτικά στοιχεία 
που δόθηκαν στο Δ.Σ., διαπιστώ-
θηκαν ουκ ολίγα λάθη. Μήπως 
όμως τα λάθη δεν ήταν και τόσο 
“λάθη”; 
 

“Δεν ξέρω, δεν το  
μελέτησα, ό,τι μου 
έδωσε η υπηρεσία  
υπέγραψα”!!! 

 Απαντήσεις στη γραμμή 
Χρυσοχοΐδη από τους αιρετούς 
του κλάδου όταν τα μέλη του Δ.Σ. 
της ΕΛΜΕ τους κατακεραύνωναν 
με ερωτήσεις για τον τρόπο συ-
μπλήρωσης των πινάκων κενών 
και πλεονασμάτων τον περασμένο 
Μάρτη. Η πρακτική αυτή ήταν η 
αφορμή να βγάλει για πρώτη φο-
ρά το Δ.Σ. καταγγελία στο ΠΥΣ-
ΔΕ (και όχι μόνο στον Δ/ντη Εκ-
παίδευσης). Να λοιπόν τι είδαμε 
πέρυσι: 
  Να πλεονάζουν καθηγητές 
κάποιου κλάδου και ταυτόχρονα 
να δίνεται κενό για καθηγητή 
ίδιου κλάδου στην ίδια περιοχή 
μετάθεσης. Να πλεονάζουν καθη-
γητές κάποιου κλάδου και να δίδε-
ται κενό σε καθηγητές άλλου κλά-
δου, για τα ίδια όμως μαθήματα 
κοινής Α' ανάθεσης. Να εμφανίζο-
νται ότι καταλαμβάνουν οργανικό 
κενό καθηγητές που είτε είχαν 
πάρει μετάθεση, είτε είχαν απο-
βιώσει.  
 Τι να σχολιάσει κανείς; 
Αλήθεια, αν κάποιος συνταξιού-
χος του 2012, στους πίνακες της 
νέας χρονιάς εμφανιστεί υπερά-
ριθμος, θα τεθεί σε διαθεσιμότη-
τα; Και αν το δούμε κι αυτό θα τα 
έχουμε δει όλα; Μπααα, πάντα 
κάτι θα βρίσκουν για να μας εκ-
πλήσσουν! 

 
Γύρω – γύρω όλοι και 
στη μέση… το κενό!  

 Υπουργείο Παιδείας: «Θα καλύ-
ψουμε τα κενά με ανακατανομή 
του εκπαιδευτικού προσωπικού». 
Για να καταλάβετε την αξία της 
παραπάνω πρότασης θα σας δώ-
σουμε κάποια παραδείγματα ανα-
κατανομής του προσωπικού στο 

νομό Ημαθίας. 
Παράδειγμα 1ο:   Στο ΕΠΑΛ 
Βέροιας υπάρχει κενό νοσηλευτή. 
Η δ/νση Β΄θμιας εκπαίδευσης έχει 
δώσει το κενό, και όπως ισχυρίζε-
ται υπάρχει απόφαση για την από-
σπαση καθηγητή από το ΠΥΣΔΕ 
Καβάλας. Το σχολείο όμως που 
υπηρετεί ο καθηγητής στην Καβά-
λα δεν επιτρέπει τη μετακίνηση 
του (όπως έχει νομικά το δικαίω-
μα) αν δεν έρθει ο αντικαταστάτης 
του. Ο οποίος πιθανά να είναι σε 
άλλο νομό και να μην μπορεί για 
τον ίδιο λόγο να μετακινηθεί. Το 
πρόβλημα λοιπόν έχει λυθεί με  
την ανακατανομή. Ο αποσπασμέ-
νος εμφανίζεται να υπηρετεί στο 
ΕΠΑΛ Βέροιας (άρα δεν υφίστα-
ται κενό) αλλά ούτε και στην Κα-
βάλα υπάρχει κενό (αφού ακόμη 
παραμένει εκεί). Το υπουργείο 
κατάφερε έτσι το αδύνατο: Κάλυ-
ψε ν κενά με  (ν-1) καθηγητές 
(χωρίς υπερωριακή απασχόληση). 
Αυτό κι αν είναι επιτυχία! 
Παράδειγμα 2ο: Από την αρχή 
της χρονιάς μέχρι και σήμερα 
παρατηρούνται συνεχείς μετακι-
νήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία. 
«Φύγε από το σχολείο, που υπηρε-
τείς με πλήρες ωράριο, πήγαινε 
στο άλλο που έχει κενό. Ξαναγύρ-
να στην προηγούμενη θέση σου». 
Η αλήθεια είναι πως  στην αρχή 
δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε 
την πρακτική αυτής της ανακατα-
νομής. Στο τέλος όμως βρήκαμε 
την απάντηση. Οι μετακινήσεις 
καθηγητών σε ειδικότητες που 
υπάρχουν κενά στηρίζονται στη 
λογική των μονών – ζυγών. Πρώ-
τη και Τρίτη εβδομάδα του μήνα 
θα κάνει μάθημα στο ένα σχολείο, 
Δεύτερη και Τέταρτη στο άλλο 
σχολείο!!!    

Ο φαντάρος 
Νέα ήθη ελέω Μνημονίου ΙΙΙ. Για να πάρει κάποιος άδεια ανατρο-
φής τέκνου θα πρέπει πρώτα να φέρει στο σχολείο τον αναπληρω-
τή του. Μέχρι να τον βρει, το τέκνο θα έχει πάει φαντάρος! 

Παράδειγμα 3ο: Το υπουργείο, 
λέει, συμβουλεύεται τη βάση δε-
δομένων στην οποία καταγράφο-
νται σχολεία, καθηγητές, ώρες 
διδασκαλίας. Αν λοιπόν στο σύνο-
λο των ωρών εμφανίζεται σε κά-
ποιο κλάδο περίσσευμα ωρών και 
σε κάποιο σχολείο υπάρχει κενό, 
δεν πρόκειται να σταλεί αναπλη-
ρωτής. Τι σημαίνει αυτό; Έστω 
ότι σε ένα ΠΥΣΔΕ υπάρχουν 22 
σχολεία και στα 21 από αυτά οι 
μαθηματικοί έχουν από μια ώρα 
λιγότερη στο ωράριο τους. Στο 
22ο πάλι, υπάρχει κενό μαθηματι-
κού. Δεν θα σταλεί αναπληρωτής 
Οι συνάδελφοι των άλλων σχολεί-
ων θα καλύψουν με την μια ώρα 
που τους λείπει το κενό. Φαντα-
στείτε λοιπόν σε ένα τμήμα με 4 
ώρες μαθηματικών να διδάσκουν 
4 μαθηματικοί. Άλλα κόλπα!  

Δύο χιλιάδες κενά 
Λίγες μέρες πριν από τη 

λήξη του τριμήνου (6Δεκέμβρη) 
και όπως ενημέρωσε η ΟΛΜΕ τον 
υφυπ. Παιδείας Παπαθεοδώρου 
και τον ειδ. Γραμματέα Γκλαβά σε 
συνάντηση μαζί τους, υπάρχουν 
2000 κενά εκπαιδευτικών στα 
σχολεία. Σε απάντηση ο υφυπουρ-

γός είπε πως υπάρχουν πιστώσεις 
ΜΟΝΟ για 120 αναπληρωτές! 

Ας μη βιαζόμαστε. Υπάρ-
χουν άλλα δύο τρίμηνα. 

Απολύσεις πάντα 
και παντού 

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι 
το Μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε 
προβλέπει 2000 εφεδρείες-
απολύσεις το 2012 και 25000 το 
2013. Αυτά μέχρι τα μέσα Νοέμ-
βρη. Νέα Έκθεση όμως της τρόι-
κας που δημοσιεύθηκε 29 Νοέμ-
βρη αναφέρει νέες απολύσεις και 
το 2014. Έτσι εξηγείται και το 
τελευταίο «μη επιβεβαιωθέν» 
email (ο συνήθης τρόπος εντολών 
της τρόικας προς την κυβέρνηση 
που δείχνει και τη μεταξύ τους 
ιεραρχία), που ζητούσε επιπλέον 
22000 απολύσεις… 

Ως τις 150.000 και βάλε 
φανταστείτε πόσα email έχουμε 
λαμβάνειν ακόμα… 

Μέχρι να τους στείλουμε 
το δικό μας email… 

Μαύρο  
στις  
παρατάξεις 
του  
Μνημονίου 
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Σχόλια  
Ουφ, αναπνεύσαμε!... 

Μετά τις αποφάσεις του 
Eurogroup στις 26/27 Νοεμβρίου 
για νέα δάνεια στην Ελλάδα και 
για τη μείωση του δημόσιου χρέ-
ους στο 124% του ΑΕΠ το 2020 
και στο 110% το 2022, από 176% 
του ΑΕΠ που είναι σήμερα και 
189% το 2013, πήραμε βαθειά 
ανάσα. 

Μάθαμε ότι, αν έχουμε 
μέχρι το 2022 υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης +7 έως +10% (από -
7% που έχουμε κάθε χρόνο και 
για 3η συνεχή χρονιά), αν αντέ-
ξουμε τα μέτρα του Μεσοπρόθε-
σμου και τα υπόλοιπα που συνο-
δεύουν τις επόμενες δόσεις, αν 
ξεπουλήσουμε για κομμάτι ψωμί 
όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις και 
τη δημόσια περιουσία (από 50 δις. 
κοστολογούνται τώρα 10 δις.), αν 
κάνουμε σωστά και με όρεξη όλες 
τις ανθρωποθυσίες που ζητά ο 
Σόιμπλε, τότε θα βρεθούμε (με 
τους υπολογισμούς της τρόικας, 
που ξέρουμε πόσο πέφτουν μέσα) 
στην ευχάριστη θέση να έχουμε το 
χρέος του 2009-10 που ο Παπαν-
δρέου μας έβαλε στο Μνημόνιο… 

Ε, τότε θα κάνουμε (όσοι 
ζούμε) μια νέα αρχή με Νέα Μνη-
μόνια… 

 

Νέα Έκθεση,  
Νέα Μέτρα… 
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει 

το μελάνι από το προηγούμενο 
σχόλιο, όπου σύμφωνα με τις δια-
βεβαιώσεις εξωτερικής και εσωτε-
ρικής τρόϊκας, αν τους υπομείνου-
με μέχρι το 2022 το δημόσιο χρέ-
ος θα είναι «διαχειρίσιμο» και μας 
πρόλαβε η νέα έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (29 Νοεμβρίου) 
που τονίζει ότι η Ελλάδα το 2022 
λόγω των μεταθέσεων των τοκο-
χρεωλυσίων των δανείων θα βρε-
θεί σε νέα κρίση χρέους και ξανά 
εκτός αγορών, οπότε πρέπει να 
υπάρξουν τώρα νέα έκτακτα μέ-
τρα 4,6 δις. ευρώ και τα οποία 
πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου 2013… 

Κρίμα κι ό,τι κάποιοι είχαν 
αρχίσει να πιστεύουν τον Σαμαρά 
ότι «δεν θα υπάρξουν νέα μέ-
τρα»(!). Το Νοέμβριο ήθελε να 
πει αλλά το ξέχασε. 

Άλλαξε ο Μανωλιός 
΄Εκανε κι ο Λοβέρδος λέει τη 
ΡΙΚΣΣΥ του. Ρήξη από τι; Από 
τις μεταβολές στις εργασιακές 
σχέσεις και το συνταξιοδοτικό 
που νομοθέτησε ως υπουργός 
εργασίας του Γιώργου Παπανδρέ-
ου ή ρήξη από το τερατούργημα 
του ΕΟΠΥΥ;  
Αυτός ο μεγάλος υπουργός που 
έλυσε όλους τους γόρδιους δε-
σμούς ευελπιστεί να καλύψει το 
κενό που θα προκύψει από την 
κατάρρευση της σημερινής συ-
γκυβέρνησης. Όχι γιατί ευαγγελί-
ζεται κάποια άλλη πολιτική, αλλά 
γιατί η δεξιά διακυβέρνηση πρέπει 
να υπάρξει έστω και με διαφορετι-
κά πρόσωπα. Παράσημα του στον 
αγώνα της διαδοχής: 

 Η πρόσληψη 5000 γιατρών 
στον ΕΟΠΥΥ, που θα γίνονταν 
στις αρχές του 2012 
 Οι λίστες αναμονής στα νο-
σοκομεία 
Η αγορά φαρμάκων από τους ερ-
γαζόμενους μιας και οι φαρμακο-
ποιοί κάθε μήνα αρνούνται να 
χορηγήσουν φάρμακα επι πιστώ-
σει μιας και ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει 
όποτε θυμάται. 
Βέβαια και οι διάδοχοι του στο 
υπουργείο φρόντισαν να τον ξεπε-
ράσουν:  

 Ραντεβού μέσω τηλεφώνου 

έναντι αμοιβής. 
 Κλείσιμο ενός ραντεβού ανά 
τηλεφώνημα 
 1€ ανά συνταγή 
 25€ για κάθε επίσκεψη στα 
νοσοκομεία 
 Αν για κάποιο λόγο και  χω-
ρίς υπαιτιότητα του ασθενή  δεν 
πραγματοποιηθεί προκαθορισμένο 
ραντεβού θα πρέπει να κλειστεί 
νέο τηλεφωνικό ραντεβού…. 
 Ατομικά δελτία μαθητών που 
Δεκέμβρη μήνα δεν έχουν ακόμη 
υπογραφεί με αποτέλεσμα πολλοί 
μαθητές να μην κάνουν γυμναστι-
κή 
Υπογραφή δελτίου μαθητή για 
συμμετοχή σε σχολικές ομάδες 
μπορεί να δοθεί μόνο από ιδιώτη 
γιατρό 
        Ατελείωτη λίστα. 

Η ελεημοσύνη τους 
«Φρούτα και γάλα» θα μοι-

ράζει το Υπ. Παιδείας στους μα-
θητές, (το ανακοίνωσε με καμάρι 
ο υπουργός) σε εφαρμογή 2 κοι-
νοτικών προγραμμάτων. Να σε 
κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι… 
για να γιάννεις...  

Βύθισαν τη χώρα  στη φτώ-
χεια, απέλυσαν (και συνεχίζουν) 
τους γονείς των μαθητών, οδήγη-
σαν και οδηγούν χιλιάδες κόσμο 
στην απόγνωση και την αυτοκτο-
νία, επέβαλαν συνθήκες κατοχής, 
άφησαν τα σπίτια των παιδιών 
χωρίς φαγητό, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς ηλεκτρισμό και τώρα εμφα-
νίζονται ευαίσθητοι και ελεήμονες 
απέναντι στα παιδιά… 

Φαρισαίοι και υποκριτές. 

Το μενού του 2013 
Περιλαμβάνει κυρίως: 

-Αξιολόγηση από Σχολικό 
Σύμβουλο και Διευθυντή όπου 
καραδοκεί η απόλυση, η εφεδρεία 
ή η μισθολογική καθήλωση. 

-Αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου κατά 3 ώρες, άρα αύξη-
ση της συνολικής απασχόλησής 
μας μέχρι 10 ώρες τη βδομάδα. 
  -Χειραγώγηση με αργία 
και απολύσεις για «πειθαρχικά 
παραπτώματα» 
 -Συγχωνεύσεις - κλείσιμο  
σχολείων 
 - Νομοθέτηση των 
«φτηνών» σχολείων με την επω-
νυμία «νέο Λύκειο» και «νέο 
ΤΕΛ» 

-Κόψιμο των πρώην δώρων 
νυν επιδομάτων Χριστουγέννων, 
Πάσχα, θερινής άδειας, συνολικά 
1.000 ευρώ. 
 - Αύξηση ηλικίας συνταξι-
οδότησης 
 - Νέοι φόροι  

Ευχαριστούμε, αυτό το 
πιάτο δεν θα το πάρουμε… 

 

Νέες αυξήσεις 
 στη ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ, λέει ετοιμάζει νέες 
αυξήσεις 30-40%! Η νύφη βάζει 
τα καλά της, αυγαταίνει την προί-
κα της και ετοιμάζεται πάμπλουτη 
να παραδοθεί στο γαμπρό!... 

Το ότι το ένα εκατομμύριο 
σπίτια που είναι σήμερα στο σκο-
τάδι –γιατί δεν είχαν να πληρώ-
σουν το ρεύμα-. θα γίνουν σύντο-

μα δύο εκατομμύρια και έπεται 
συνέχεια, δεν την αφορά. 

Πώς θα υλοποιηθεί 
άλλωστε το μότο των Μέρκελ - 
Σόιμπλε ότι «οι Έλληνες πρέπει 
να ματώσουν»; Εξάλλου «τώρα 
ξεκινάμε» όπως είπε πρόσφατα 
και ο πρωθυπουργός… 
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Συνέχεια από τη σελ. 3 
επιστημονικό προσωπικό για στήριξη της σχο-
λικής μονάδας κλπ. Απουσίες, πέρασμα βαθ-
μών, εφημερίες, ενημέρωση γονέων-μαθητών, 
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, ενη-
μερώσεις, σεμινάρια, μεταφορά βιβλίων κλπ, 
κλπ είναι στις συνήθεις μη διδακτικές ώρες. 
Ο διαθέσιμος χρόνος στο σχολείο, από τις χώ-
ρες που υπάρχουν στοιχεία είναι κατά μέσο όρο 
27,5 ώρες, ενώ για την Ελλάδα είναι 30 ώρες. 

Γ. Συνολικός χρόνος απασχόλησης 
17 χώρες καθορίζουν ως συνολικό χρόνο απα-
σχόλησης σε ώρες την εβδομάδα, το χρόνο που 
αφορά τον αριθμό των διδακτικών ωρών, τον 
αριθμό των διαθέσιμων ωρών στο σχολείο και 
το χρόνο που αφιερώνεται για την προετοιμασί-
α και βαθμολόγηση και μπορεί να αφορά και 
ώρες εκτός σχολείου. Ο χρόνος αυτός κυμαίνε-
ται από 35-40 ώρες. Για την Ελλάδα δεν υπάρ-
χουν επίσημα αντίστοιχα στοιχεία, μια και η 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών στο σπίτι, η 
βαθμολόγηση κ.ά. δεν υπολογίζονται από τη 
χώρα μας, δεν παύουν όμως να υπάρχουν, με 
πολλές ώρες δουλειάς στο σπίτι και με προ-
σωπικά έξοδα αγοράς επιστημονικών βιβλίων 
καθώς και υπηρεσιών Internet, απαραίτητα 
εργαλεία δουλειάς μας. 

Όπως καταλαβαίνουμε, αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου κατά 3 ώρες σημαίνει αύξηση 
του συνολικού χρόνου απασχόλησης κατά 10 
ώρες περίπου εβδομαδιαίως. 
 
Ετήσιος χρόνος εργασίας σε ώρες στο σχο-
λείο, αριθμός ημερών διδασκαλίας και  

εργάσιμες εβδομάδες σε ένα έτος 
Πολύς λόγος γίνεται για τις πολλές διακοπές 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών, για τις μέρες αρ-
γιών και για τις λίγες μέρες κατ’ έτος λειτουρ-
γίας των σχολείων.  
Ας δούμε τα στοιχεία. 
Στην χώρα μας ο χρόνος εργασίας συνολικά 
στο σχολείο κατ’ έτος είναι 1170 ώρες για το 
γυμνάσιο και το λύκειο, ο μέσος όρος του ΟΟ-
ΣΑ είναι 1199 για την κατώτερη και 1166 για 
την ανώτερη β/θμια εκπαίδευση και για την 
Ε.Ε./19 είναι 1133 και 1108 αντίστοιχα. 
Όσον αφορά τον αριθμό των ημερών διδασκα-

λίας για την Ελλάδα είναι 158 ημέρες στο Γυ-
μνάσιο και το Λύκειο. Το γεγονός ότι είναι 
κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (186/184) 
και της Ε.Ε./19 (181) οφείλεται στον εξετασιο-
κεντρικό χαρακτήρα του ελλην. εκπαιδευτικού 
συστήματος, καθώς περισσότερες από 4 εβδο-
μάδες του διδακτικού έτους είναι αφιερωμένες 
στις εξετάσεις. 
Επίσης στην Ελλάδα οι εργάσιμες εβδομάδες 
για τους εκπαιδευτικούς της β/βάθμιας είναι 39 
λίγο πάνω από το μέσο όρο Ε.Ε./27, που είναι 
38,6 εβδομάδες (χωρίς να υπολογίζονται οι 
εβδομάδες διακοπών και οι ημέρες αργιών ε-
ντός του σχολ. έτους). 
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, βλέπουμε ότι οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί εργάζονται σκληρά σε 
αντίξοες συνθήκες και στην εργασία τους οφεί-
λεται το υψηλό επίπεδο της ελληνικής εκπαί-
δευσης και το ότι κρατούνται ακόμα τα σχολεία 
όρθια, παρά τις προσπάθειες των μνημονιακών 
κυβερνήσεων και του Υπουργείου Παιδείας με 
την πρώην και την νυν ηγεσία του κατ’ εντολήν 
των διεθνών τοκογλύφων της τρόϊκας να τα 
κατεδαφίσουν. Οι συκοφαντίες τους απέναντί 
μας για να περάσουν τις καταστροφικές τους 
πολιτικές στην εκπαίδευση, δεν θα περάσουν. 
Οι συνθήκες εργασίας γαλέρας του προηγούμε-
νου αιώνα, με ατέλειωτες ώρες εργασίας, με 
υπερπλήρη τμήματα, με μισθούς πείνας και την 
οιονεί απειλή της απόλυσης, που θέλουν να 
επιβάλλουν στους εκπαιδευτικούς της χώρας 
μας, ως παγκόσμια πατέντα και παράδειγμα 
προς αποφυγήν, δεν θα αφήσουμε να περά-
σουν.  
Το ελληνικό εκπαιδευτικό κίνημα έχει πλούσια 
ιστορία αγώνων για να είναι η ελληνική εκπαί-
δευση εφάμιλλη ή και καλύτερη της εκπαίδευ-
σης των ευρωπαϊκών χωρών παρά το πενιχρό 
ποσοστό για την Παιδεία (αισίως φθάνει το 
2,3% του ΑΕΠ πολύ μακριά από το αιτούμενο 
5% και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), και τις κο-
ντόφθαλμες, συντηρητικές και αντιεκπαιδευτι-
κές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών. 

Kάτω τα χέρια από  
το διδακτικό ωράριο 
των εκπαιδευτικών 

«Ενιαίο» μισθολόγιο: 
 Άλλο ένα μνημονιακό κατασκεύασμα 

 Πετσόκοψε τους ήδη χαμη-
λούς μισθούς μας και τους αντικατέ-
στησε με τη σκιά τους. 
 Κατοχυρώνει, 
   την ανισότητα των αμοιβών για 
ίση εργασία (διάκριση νέων και πα-
λιών). Η ίση αμοιβή για ίση εργασία 
είναι θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυ-
ρωμένο σε όλους τους Καταστατι-
κούς Χάρτες (από τον ΟΗΕ μέχρι τα 
συντάγματα όλων των αστικών Δη-
μοκρατιών)  
   τη μισθολογική και βαθμολογική 
καθήλωση (με την αξιολόγηση και 
την ποσόστωση) 
 Αυτό το έκτρωμα πρέπει να 
καταργηθεί!!! 

Τελικά τι σύλλογος είναι ακριβώς η Ένωση 
Ελλήνων Φυσικών; Επιστημονικός με αντικεί-
μενο τη Φυσική ή σύλλογος μαναντζαραίων με 
αντικείμενο την, επί πληρωμή, εκπαίδευση των 
καθηγητών-καθηγητριών στη Διοίκηση του 
σχολείου και γενικώς στην ανάληψη θέσεων 
στελεχών στην εκπαίδευση; Αναρωτιόμαστε, 
με αιτία ένα ακόμα, πρόσφατο, σεμινάριο 400 
ωρών που διοργάνωσε σε συνεργασία με το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και τιμή συμμετο-
χής από 800 έως 1000 ευρώ (ανάλογα με τον 
τρόπο πληρωμής), με στόχο «να προετοιμάσει 
τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης 
Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την από-
κτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότη-
τες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του 
έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης.» 
Επειδή δεν είναι το πρώτο, αλλά ένα από μια 
σειρά τέτοιων σεμιναρίων, σε συνεργασία με 
διάφορα πανεπιστήμια (π.χ. Πάντειο), αναρω-
τιόμαστε γιατί τα διοργανώνουν; Επειδή, ως 
φυσικοί επιστήμονες διαπίστωσαν την ένδεια 
της εκπαίδευσης σε στελεχικό δυναμικό; Για να 
ενισχύσουν την Ένωσή τους οικονομικά; Για 
κάποιον άλλο λόγο, που μας διαφεύγει; Και 
πόσο συνάδουν τέτοιου είδους απανωτά Σεμι-
νάρια με τον χαρακτήρα και τους σκοπούς της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών; 

Επιστήμονες φυσικοί  
ή επιστήμονες manager;  
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