
   

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) Δεκέμβρης 2015 

 
 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  

1. Αξούριστου Χαρά               5ο ΓΕΛ Βέροιας 

2. Γιαννάκη Αγγελική            Εσπερινό Γυμνάσιο 

3. Γιοβανοπούλου Δήμητρα  Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

4. Γκαλίτσιου Γιάννα             2ο ΓΕΛ Βέροιας 

5. Μόσχος Αλέκος                   ΕΠΑΛ Βέροιας 

6. Μουσκεφτάρα Τασούλα    ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας 

7. Μπακλέση Πηνελόπη        ΕΠΑΛ Βέροιας 

8. Μπέκης Νίκος                    1ο ΓΕΛ Βέροιας 

9.  Πολυμένου Βαγγελιώ       ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας 

10.  Τσαμπούρη Ανθή         ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας  

 

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  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ: 
 Το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι άνευρο  

και αφερέγγυο, αλλά δυναμικό, στήριγμα  

και σημείο αναφοράς  των συναδέλφων  

 Η συνδικαλιστική χρονιά, που 

ολοκληρώνεται τώρα, φάνταζε 

ως μια εύκολη χρονιά για το Δ.Σ. 

της ΕΛΜΕ Ημαθίας γιατί:  

Στην έναρξή της, η τότε συγκυ-

βέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αντιμέτω-

πη με την λαϊκή αγανάκτηση, 

είχε παγώσει τις όποιες διαδικα-

σίες προβλέπονταν από τα μνη-

μόνια 1 και 2 (απολύσεις διαθεσί-

μων, αξιολόγηση, νέο μισθολόγι-

ο, περικοπές, νέους φόρους κτλ)  

και με αφορμή την αδυναμία ε-

κλογής  Προέδρου της Δημοκρα-

τίας ετοιμάζονταν να παραδώσει 

την εξουσία στον ΣΥΡΙΖΑ.  

 Ήταν προφανές πως η όποια κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στους πρώτους 

μήνες διακυβέρνησης της, θα 

έπρεπε να δώσει  εξετάσεις σε ένα 

κίνημα  που τις θέσεις του υιοθέ-

τησε και εκμεταλλεύτηκε προκει-

μένου να βρει απήχηση σε πλατιά 

λαϊκά στρώματα και από κόμμα 

του 3% να φτάσει σε δεκαπλάσια 

ποσοστά.  

Η ΟΛΜΕ και η ΕΛΜΕ, με την 

δράση τους τα τελευταία χρόνια, 

έχουν θεμελιώσει την παρουσία 

τους στην ελληνική κοινωνία.  

 Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει το 

Δ.Σ.; Πολύ απλά να συνεχίσει 

στον δρόμο που διάπλατα είχαν 

ανοίξει τα προηγούμενα Δ.Σ. Τι 

έκανε ή, μάλλον, τι έκαναν οι 

παρατάξεις στο ΔΣ;  Ας τα δούμε 

από την αρχή.  

 Το πρώτο θέμα που αντιμετω-

πίζει ένα Δ.Σ. είναι η σύνθεση 

του προεδρείου.   
Συνέχεια στην σελ. 4 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
«Όχι, δε μου αρέσει καθόλου!  

Δεν είμαι λεύτερος; Δεν υπογράφω!».      

  Στις αρχές Μαϊου 2015, 

μπροστά στις εκλογές για το Συνέ-

δριο της ΟΛΜΕ γράφαμε: 

«Μέσα σε νέες πολιτικές και εκπαι-

δευτικές συνθήκες, με τις νεοφιλε-

λεύθερες δυνάμεις να έχουν μεν 

ηττηθεί, αλλά να καιροφυλα-

κτούν, με τα αποτελέσματα των 

πολιτικών τους να μας ταλανίζουν 

ακόμα…» 

  Οι εξελίξεις σήμερα έδειξαν 

πως οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις 

έχουν βαθιές και πολύ λαίμαργες 

ρίζες. Κάτι σαν αυτές της αγριά-

δας. Απλώνουν ταχύτατα και δί-

νουν νέους βλαστούς, ακόμη και 

σε θεωρούμενα «άγονα» εδάφη, 

όπως αυτά της Αριστεράς. 

  Σήμερα βρισκόμαστε μπρο-

στά στο ιστορικό παράδοξο να 

καθορίζει τις τύχες μας μια συγκυ-

βέρνηση με κύριο κορμό ένα 

«αριστερό», όψιμα μνημονιακό, 

με νεοφιλελεύθερη πολιτική κόμ-

μα, που δεν συνεχίζει απλά τα ίδια 

σκληρά, αντιλαϊκά μέτρα των 

προκατόχων του, αλλά τα αναβαθ-

μίζει επί το χείρον. Φόροι επί των 

φόρων, περικοπές επί των περικο-

πών, μειώσεις επί των μειώσεων 

σε μια ατέρμονα, διαρκή μεταφο-

ρά πλούτου απ’ την κοινωνία 

στους πλούσιους ολιγάρχες μέσα 

και έξω από τη χώρα. 

  Σχήμα οξύμωρο; Θα μπορού-

σε να είναι τέτοιο, αν μιλούσαμε 

για τέχνη, για φιλοσοφία, για  

θεωρία, έστω. Εδώ όμως μιλάμε 

για καθημερινή, σκληρή πραγμα-

τικότητα, για ζωή, για αβέβαιο 

μέλλον. Σ’ αυτά δεν υπάρχουν 

οξύμωρα σχήματα. Υπάρχει μόνο 

«δόλος και απάτη ή ακόμα ιδιοτέ-

λεια να καρπωθείς το αίμα των 

άλλων». 
Συνέχεια στη σελ. 12 

Του Μιχάλη Κουντούρη 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: 

Ένα προμελετημένο έγκλημα  

   Το κείμενο αρχών για την ασφα-

λιστική «μεταρρύθμιση» κατατέ-

θηκε από τον υπουργό εργασίας 

Γιώργο Κατρούγκαλο στην Οικο-

νομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

   Η επιχειρηματολογία για τη νέα 

αντιμεταρρύθμιση, στηρίζεται σε                  
                       Συνέχεια στη σελ. 9             
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Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες 

Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών : 

 Η ληστεία του αιώνα 
Πριν την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση 

είχαν προηγηθεί άλλες δύο επί ΠΑΣΟΚ και 

Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες  το Δημόσιο 

ενίσχυσε τις τράπεζες, κυρίως τις 4 μεγαλύτε-

ρες ( Εθνική, Πειραιώς, Alpha bank και Euro-

bank), με περίπου 65 δις ευρώ αυξάνοντας ανά-

λογα το Δημόσιο Χρέος. 

Κι ενώ το Ταμείο του Δημοσίου για τις 

τράπεζες (ΤΧΣ), είχε την πλειοψηφία των μετο-

χών και την κυριότητα ουσιαστικά των τραπε-

ζών, δεν άσκησε τα δικαιώματά του για έλεγχο 

και διοίκηση, γιατί οι μετοχές του ήταν χωρίς 

δικαίωμα ψήφου! Το Δημόσιο έβαζε τα λεφτά 

και οι τραπεζίτες διοικούσαν τις τράπεζές τους, 

με τον καλό παλιό τρόπο: Δάνεια δανεικά κι 

αγύριστα σε φιλικές επιχειρήσεις, σε ΜΜΕ, σε 

κόμματα, υπέρογκους μισθούς στα golden boys 

τους, εκροή χρημάτων στο εξωτερικό γεμίζο-

ντας τις γνωστές και άγνωστες λίστες καταθέ-

σεων. Αυτά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις 

Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ που τώρα φωνάζουν σαν λευκές 

περιστερές για το ξεπούλημα των τραπεζών. 

Στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, επί 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που γίνεται με δημόσια και 

ιδιωτικά κεφάλαια, το μεν ελληνικό Δημόσιο 

συμμετέχει με 6 δις ευρώ, οι δε ιδιώτες συμμε-

τέχουν με 6,5 δις ευρώ.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλείστηκε η 

συμμετοχή στην ανακεφαλαιοπήση Ελληνικών 

ιδιωτικών κεφαλαίων (πλην Εθνικής και μόνο 

για 300 εκατομ. ευρώ), με αποτέλεσμα τα ξένα 

ιδιωτικά κεφάλαια με 6,5 περίπου δις να κατα-

φέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο και την κυ-

ριότητα των 4 τραπεζών σε πλήρη λειτουργία, 

με πλήθος θυγατρικών και ενεργητικό ύψους 

340 δις ευρώ!! Μαζί παίρνουν σε «συσκευασία 

δώρου» και τη διευκόλυνση των πλειστηρια-

σμών κατοικιών από τις τράπεζες και την απε-

λευθέρωση της πώλησης των «κόκκινων» δα-

νείων σε distress funds, δηλαδή τις υποθήκες 

χιλιάδων κατοικιών και επιχειρήσεων. 

Το παραπάνω εγχείρημα επετεύχθη, αφού 

μηδενίστηκε σχεδόν η αξία των παλιών μετο-

χών (η αξία μετοχών χιλιάδων ευρώ έπεσε σε 2 

έως 30 λεπτά), την πλειοψηφία των οποίων 

κατείχε το ελλην. Δημόσιο. Έτσι οι ξένοι 

«επενδυτές» που είναι κυρίως κερδοσκοπικά 

χαρτοφυλάκια, απέκτησαν τον έλεγχο του εγ-

χώριου τραπεζικού συστήματος έναντι πινακί-

ου φακής! Ας μη μιλήσουμε για τους ΄Ελληνες 

μετόχους και μικρομετόχους (ανάμεσά τους και 

ασφαλιστικά ταμεία) που είδαν από τη μια 

στιγμή στην άλλη οι μετοχές που είχαν να με-

τατρέπονται σε σκουπίδια…κι ενώ παράλληλα 

δεν τους επιτράπηκε να συμμετάσχουν, όπως 

αναφέραμε ήδη, στην ανακεφαλαιοποίηση. 

Χαρακτηριστικά το ελλην. Δημόσιο μένει 

με ποσοστό στην Εθνική 30% από 57%, στην 

Πειραιώς με 26% από 66,9%, στην Alpha Bank 

με 11% από 66,2% και στη Eurobank με 2,4% 

από 30,4%! Το αντεπιχείρημα της κυβέρνησης 

είναι ότι τώρα το Δημόσιο θα έχει δικαίωμα 

ψήφου! 

Η ληστεία του αιώνα, όπου οι επιστήμες 

των Μαθηματικών και της Οικονομίας απουσί-

αζαν παντελώς, αφού ήταν παρόντες οι διεθνείς 

κερδοσκόποι και τα λαμόγια υπό το άγρυπνο 

βλέμμα των «θεσμών» βεβαίως-βεβαίως… Α, 

ναι ήταν και ο υπουργός οικονομίας Τσακαλώ-

τος, ο οποίος απλώς προήδρευε! 

Του Γ. Καλαϊτζή 

Οι λύσεις στο ιστολόγιό μας: httρ://anexartitosima.wordpress.com  

Οριζόντια 

 
1. Παλιά μια παράταξη μαζεύονταν για να κά-

νει ολομέλεια. Τώρα κάνει ... 

3.  Όλο φεύγει κι όλο εδώ είναι 

5. Το όνομα που θα επέλεγε για τον εαυτό του 

ο Πινόκιο 

6. Είναι γλυκό το ποτό της εξουσίας 

10. Έχει ο Οβελίξ και η εκπαίδευση 

12. Εκεί τείνει το ηλικιακό όριο συνταξιοδότη-

σης όταν τα χρόνια εργασίας τείνουν στα σαρά-

ντα 

13. Ντεκλάν ...ο δημοκράτης της Κομισιόν. 

17. Λείπει από την καθημερινότητά μας 

18. Μαντεύει τα νούμερα του τζόκερ, δυστυχώς 

όμως για παλιές κληρώσεις 

19. Είναι το τρίτο...και καταπώς φαίνεται μα-

κρύτερο 

21. Πρωταθλητής το καλοκαίρι στις ασκήσεις 

εδάφους 

Κάθετα 

 
2. Είναι η Infosolution για κάθε νεοφιλελέ 

4. Το γράμμα που σκοπεύει να αλλάξει ο Τσί-

πρας στον ΣΥΡΙΖΑ 

6. Τους τελευταίους μήνες κατάφερε  να διαλύ-

σει  τις πολλές ελπίδες που δημιούργησε για 

την φετινή χρονιά. 

7. Ένας ...θα σώσει την πρώτη φορά 

"Αριστερά" 

8. Ενιαίο... όλο δείχνουν πως θα φέρει σημαντι-

κές αυξήσεις. 

9. Το αγκυροβόλι αποσπασμένων 

11. Ψάξε –ψάξε, κι αν το βρεις 

14. Ο  διάβολος απεχθάνεται το λιβάνι. Αυ-

τές ... τις διεκδικήσεις 

15. ΚΕΜΕΤΕ - ΙΕΠ ένα τσιγάρο δρόμος. 

16. Εκεί τείνουν οι συντάξιμες αποδοχές όταν ο 

εργαζόμενος τείνει στην συνταξιοδότηση 

20. Κι επειδή είπαν πως το στηρίζουν εσείς 

αμέσως να τους πιστέψετε; Δεκαεπτά ώρες 

έκαναν να  το χωνέψουν 
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Τα Παραδοτέα της Εκπαίδευσης 
Το Τρίτο Μνημόνιο και οι «καλές πρακτικές» ΕΕ – ΟΟΣΑ διαλύουν την Παιδεία 

 Το 3ο μνημόνιο προβλέπει για την εκ-

παίδευση την υλοποίηση των πιο αντιδραστι-

κών, αντιλαϊκών μέτρων και αναδιαρθρώσεων 

που ονειρεύτηκαν ποτέ ο Γκουρία και ο Γιούν-

κερ κι αποτυπώθηκαν στα ντοκουμέντα του 

ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Αυτές αποτελούν πλέον τα 

βασικά manual της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 

Η κυβέρνηση έχει υπογράψει «Παραδοτέα» 

ανά μήνα καθώς και το μονομερές δικαίωμα 

στους δανειστές να αυξάνουν ή να τροποποιούν 

αυτά τα παραδοτέα κατά το δοκούν ανά τρίμη-

νο, αν εκτιμούν ότι απέχουν από την επιθυμητή 

επιτευχθείσα πρόοδο. Η κυβέρνηση δεσμεύεται 

να θέτει στην έγκριση των «Θεσμών» κάθε 

ενέργεια που δρομολογεί, ώστε να διαπιστώνε-

ται αν συνάδει με την επίτευξη των στόχων1. 

Παραδοτέα, τα οποία περιλαμβάνουν –όπως 

γράφεται στο μνημόνιο- και «τις συναφείς πρω-

τοβουλίες της ΕΕ και το Σύμφωνο Εταιρικής 

Σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες 

Βέλτιστες Πρακτικές» που θα κριθούν απαραί-

τητες. 

Οι μνημονιακές προτεραιότητες την προσεχή 

χρονιά: 

 Η σχετική κυβερνητική στοχοθεσία επι-

κεντρώνεται σε τρεις άξονες, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Μνημονίου, που ας το θυμή-

σουμε φέρνει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑ-

ΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ. 

 Μείωση του κόστους της εκπαίδευσης και 

λιτότητα σε όλα τα επίπεδα. 

 Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε 

σύνδεση με επιδόσεις, αποτελεσματικότητα και 

μισθούς. 

 Μαθητεία, δηλαδή τζάμπα εργασία για 

την πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής 

εκπαίδευσης 

 Επιχειρηματικότητα, δηλαδή υποταγή 

στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργο-

δοτών από τα προγράμματα της τεχνικής εκπαί-

δευσης μέχρι την έρευνα και τα προγράμματα 

των Πανεπιστημίων. 
 Τα μέτρα που αφορούν τις παραπάνω 

δεσμεύσεις, περιγράφονται με τον τίτλο 

«Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο». 

 Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει με βάση 

τα νομοθετήματα των προηγούμενων κυβερνή-

σεων: Το αντιδραστικό «νέο σχολείο» της Δια-

μαντοπούλου, αναφέρεται ρητά ως σημείο 

αναφοράς! Το ίδιο και ο νόμος 4186/2013 του 

Αρβανιτόπουλου. 
 Οι λεπτομέρειες καθορίζονται από την 

έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011, τις «βέλτιστες 

πρακτικές» της ΕΕ και των χωρών του ΟΟΣΑ 

και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. 

Όλα αυτά θα συνοψιστούν έως το Μάιο του 

2016, με τη βοήθεια «ανεξάρτητων εμπειρο-

γνωμόνων» των διεθνών Οργανισμών, σε νέο 

επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης. 

Δεσμεύσεις και παραδοτέα 

 Ας δούμε τις βασικές δεσμεύσεις – πα-

ραδοτέα που περιλαμβάνει το 3ο μνημόνιο για 

την εκπαίδευση –κι ορισμένες σχετικές για το 

Δημόσιο- πιο συγκεκριμένα ανά μήνα, όπως 

φαίνεται στο ένθετο. 

 Η αντιδραστικότητα των παραπάνω μέ-

τρων που απειλούν με ισοπέδωση ό,τι έχει μεί-

νει όρθιο από μια καθημαγμένη εκπαίδευση, 

γίνεται πιο κατανοητή αν δει κανείς τι περιλαμ-

βάνουν αυτές οι περίφημες εκθέσεις εμπειρο-

γνωμόνων και οι «βέλτιστες πρακτικές», καθώς 

και τι αποτελεί επίσημη πολιτική των Διεθνών 

Οργανισμών και της ΕΕ. 

«Βέλτιστες πρακτικές»: Ευφημισμός νεοφι-

λελεύθερης βαρβαρότητας στην παιδεία 

 Οι Βέλτιστες Πρακτικές του ΟΟΣΑ, 

όπως προβλέπονται στην Έκθεση του 2011 

περιγράφουν τα παρακάτω: 

 Μείωση μισθολογικού κόστους εκπαι-

δευτικών, με μείωση εκπαιδευτικών, αύξηση 

ωραρίου (4 έως 5 ώρες), μείωση σχολείων, 

τάξεων, αύξηση μαθητών στην τάξη και συγ-

χωνεύσεις. 

 Σύνδεση επαγγελματικής- βαθμολογικής 

εξέλιξης, αμοιβής εκπαιδευτικών με αξιολόγη-

ση μαθητών, σχολείων και ατομική αξιολόγη-

ση, ώστε σε περιόδους κρίσης να αμείβονται οι 

πιο αποτελεσματικοί. 

 Τυποποιημένη αξιολόγηση των επιδόσε-

ων των μαθητών (μια μορφή ήταν η Τράπεζα 

θεμάτων που πρότεινε η έκθεση του ΟΟΣΑ, 

ανάμεσα σε άλλες μορφές που προτείνονται κι 

εφαρμόζονται σε άλλες χώρες). 

 Εξωτερική αξιολόγηση όλων –μαθητών, 

εκπαιδευτικών, σχολείων και επιπτώσεις σε 

αξιολογούμενους ώστε το σύστημα «να μη 

στερείται σοβαρότητας». 

 Μετατόπιση από το τρέχον σύστημα 

κατανομής πόρων, σε εφάπαξ επιχορηγήσεις 
που θα κατανέμονται στις περιφέρειες, βάσει 

της αρχής «τα χρήματα ακολουθούν το μαθη-

τή». 

 Περιορισμός του συνολικού αριθμού των 

εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε 

αριθμό συγκρίσιμο με τον μέσο όρο εισακτέων 

στην ΕΕ, με αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ 

και κλείσιμο τμημάτων, αύξηση επιμερισμού 

κόστους στους φοιτητές, ευθυγράμμιση των 

δηλώσεων ικανοτήτων (κάποτε τα λέγαμε ε-

παγγελματικά δικαιώματα) με το νέο Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων. 
Οι Βέλτιστες Πρακτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εκπαίδευση: 

 Υποδεικνύουν ανάπτυξη δεξιοτήτων με 

κέντρο την επιχειρηματικότητα αντί γνώσης. 

 Προωθούν στην επαγγελματική εκπαί-

δευση – κατάρτιση τη «μάθηση» με βάση την 

εργασία (πρακτική άσκηση, μαθητεία), ως πύλη 

εισόδου στην αγορά εργασίας στα νέα μοντέλα 

εργασίας (ελαστικές σχέσεις, κοινωφελής εργα-

σία κλπ). 

 Προωθούν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για κατάλληλα 

προγράμματα σπουδών και παροχή κατάλλη-

λων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργοδότες. 
Προωθούν την κινητικότητα – μετανάστευση 

των καταρτιζόμενων και εργαζόμενων μεταξύ 

των χωρών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-

2012:«Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επεν-

δύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνι-

κοοικονομικά αποτελέσματα» COM -2012 και 

«Ευρώπη 2020»). 
 Στη βάση αυτή, το νέο ΕΣΠΑ 2014 –     
                                              Συνέχεια στη σελ. 8                                      
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Συνέχεια από την σελ. 1 

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως γιατί κα-

ταστατικά ο πρόεδρος έχει αυξημένη ευθύνη,  

μπορεί να δώσει ώθηση στη δράση του ΔΣ 

αλλά και να αποτελέσει τροχοπέδη. Επίσης οι 

λίγες και μικρής συμμετοχής ΓΣ δεν δίνουν 

την δυνατότητα υπερκερασμού του.   

 Με βάση αυτά τα δεδομένα, στις δύο συνε-

δριάσεις για την συγκρότηση ΔΣ έγιναν φανε-

ρές οι τακτικές των παρατάξεων. Η ΑΣΕ – 

ΠΑΜΕ προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα 

στην κεντρική θέση της για αναλογικό προε-

δρείο και στις επιθυμίες της σε τοπικό επίπεδο 

να δημιουργηθεί ένα δυναμικό ΔΣ, το οποίο θα 

στήριζε ούτως ή άλλως. Αρνήθηκε λοιπόν την 

πρόταση του Ανεξάρτητου Συνδυασμού για τη 

θέση του προέδρου. Η ΔΑΚΕ, επίσης πιστή 

στο αναλογικό προεδρείο, αλλά και μη θέλο-

ντας να καλυφθεί η θέση του προέδρου από 

τον Ανεξάρτητο, καθώς θεωρούσε πως η δρά-

ση του είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

δύναμής της και την απώλεια της πρωτιάς, 

τοποθετήθηκε με μισόλογα και ουσιαστικά 

προσπάθησε να μην καταλάβει καμία θέση στο 

προεδρείο (αρνήθηκε την πολύ σημαντική 

θέση του γραμματέα). Είναι βέβαιο πως στην 

εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα αναλωθεί 

πάλι στις καταγγελίες προς “αριστερές” παρα-

τάξεις για αποκλεισμό της από το προεδρείο. 

Εμείς ως Ανεξάρτητος Συνδυασμός, μετά την 

άρνηση του ΠΑΜΕ,  βρεθήκαμε μπροστά στο 

δίλημμα να διεκδικήσουμε για μια ακόμη χρο-

νιά τη θέση του προέδρου ή να μείνουμε πι-

στοί στη θέση μας για εναλλαγή. Προτιμήσαμε 

να μείνουμε συνεπείς στα λόγια μας και δεν 

διεκδικήσαμε τη θέση του προέδρου που την 

διεκδίκησαν και την κατέλαβαν οι ΣΥΝΕΚ και 

με την δική μας ψήφο. 

 Από τις πρώτες ανακοινώσεις έγιναν φανε-

ρές οι διαχωριστικές γραμμές  ανάμεσα σε 

ΣΥΝΕΚ και Ανεξάρτητο Συνδυασμό. Μετά 

από μεγάλο διάστημα κατατίθενται σε αντιπα-

ράθεση κείμενα από τις δύο παρατάξεις στο 

ΔΣ της ΕΛΜΕ. Κι αυτό γιατί εμείς δεν είχαμε 

καμία διάθεση να μασάμε τα λόγια μας για την 

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ούτε να 

αναζητούμε δικαιολογίες για κάθε δέσμευση 

που σιγά – σιγά ανασκεύαζε ή αναιρούσε η 

κυβέρνηση αυτή. Αντίθετα οι ΣΥΝΕΚ έκαναν 

συνεχή προσπάθεια να αφαιρείται από τα κεί-

μενα (προκειμένου αυτά να ψηφίζονται ομό-

φωνα) όχι μόνο κάθε μομφή στην πολιτική της 

συγκυβέρνησης, αλλά και κάθε απλή κριτική! 

Κάθε αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν  να 

αφαιρεθεί… Αποκορύφωμα αυτού ήταν να 

κωλυσιεργήσουν την έκδοση ενημερωτικής 

ανακοίνωσης, προς τους συνάδελφους, για το 

3ο μνημόνιο στην εκπαίδευση, όπως προτάθη-

κε από τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό. Τους δώ-

σαμε χρόνο να μελετήσουν το μνημόνιο για να 

καταλάβουν πως επιχειρήματα όπως: “ Τι είναι 

αυτά που γράφετε. Δεν λέει τέτοια το μνημόνι-

ο...” δεν μπορούσαν να σταθούν. Αλλά και 

όταν μελέτησαν το μνημόνιο και διαπίστωσαν 

ότι πράγματι υπήρχαν παραδοτέα, ζήτησαν να 

μην βγει η ανακοίνωση γιατί:  “Έχουμε μπρο-

στά μας βουλευτικές εκλογές και δεν πρέπει να 

λάβουμε θέση...” (!!!). Θέση όμως λάβαμε (και 

καλώς λάβαμε) την ίδια ακριβώς ημέρα στις 

δηλώσεις Μεϊμαράκη για τους “άχρηστους 

δημοσίους υπαλλήλους”. 

 Αλλά και συζητήσεις για το συνταξιοδοτι-

κό, το νέο μισθολόγιο, την αξιολόγηση  αντιμε-

τωπίζονταν με τις φράσεις “θα δούμε, τίποτε 

δεν είναι σίγουρο κ.τ.λ”. Μάλιστα για το θέμα 

της αξιολόγησης ξέθαψαν τις αποφάσεις του 

8ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ και ξέχασαν παντε-

λώς τις αποφάσεις των τριών τελευταίων συνε-

δρίων!!! Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός είχε 

αρχίσει να σκάει μύτη...  

Αλλά και σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος οι 

ΣΥΝΕΚ κατάφεραν, παρότι χρειάζονταν μεγά-

λη προσπάθεια για κάτι τέτοιο, να δημιουργή-

σουν σύγχυση.  

Η υλοποίηση αποφάσεων του ΔΣ χρονοτριβού-

σαν χαρακτηριστικά ή παραπέμπονταν στις 

καλένδες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Α-

κόμη περιμένουμε να κλειστεί ραντεβού με τον 

Δήμαρχο Αλεξάνδρειας για την στέγη του σχο-

λείου στη Μελίκη. Ακόμη περιμένουμε να ορι-

στεί ραντεβού με το ΚΤΕΛ για μειωμένο εισι-

τήριο σε όσους συναδέλφους μετακινούνται 

από διπλανούς Νομούς. Ακόμη περιμένουμε να 

οριστεί ημερομηνία επίσκεψης στο νέο σχολικό 

συγκρότημα στα Γιορτζαλίκια. Επισκέψεις στα 

σχολεία πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμ-

βρη και μετά...       

  Με όλα αυτά και άλλα παρόμοια  ήταν 

λογικό κάποια στιγμή να έρθει η σύγκρουση. 

Αυτό έγινε κατά την διαδικασία συμπλήρωσης 

λειτουργικών κενών από το ΠΥΣΔΕ. Τότε 

διαπιστώσαμε πως με ευθύνη της Διεύθυνσης 

και κάποιων Διευθυντών σχολείων: 

α) Στους πίνακες κενών και πλεονασμάτων, 

ώρες κοινής ανάθεσης, που έπρεπε να δοθούν 

σε περισσότερους κλάδους (που τις είχαν Α΄ 

ανάθεση) δίνονταν μόνο σε έναν κλάδο. β) 

Αποκρύπτονταν ώρες με διαφαινόμενη προο-

πτική να τις αναλάβει συνάδελφος που δεν τις 

είχε ούτε Α΄, ούτε Β΄ ανάθεση! γ) Σε πίνακες 

που πήγαν στο υπουργείο, δίνονταν κενά σε 

Ειδικό Σχολείο σε κλάδο που δεν τα είχε καν 

ανάθεση! δ) Σε συνάδελφους δεν δίνονται 

αδιάθετα μαθήματα Β΄ ανάθεσης για να συ-

μπληρώσουν ωράριο στο σχολείο τους με συ-

νέπεια να μετακινηθούν και σε άλλα ε) Δόθη-

καν λειτουργικά κενά για ελάχιστες ώρες Α΄ 

ανάθεσης (πολύ λιγότερες από 12), ώστε να 

τοποθετηθεί συνάδελφος και να συμπληρώσει 

ωράριο με Β΄ αναθέσεις (12 ώρες), την ώρα 

που άλλος συνάδελφος, που είχε αυτές τις 

ώρες ως Α΄ ανάθεση, αποκλείονταν από το 

λειτουργικό κενό! στ) Θεωρήθηκε ως λειτουρ-

γικό κενό το άθροισμα των ωρών δύο σχολεί-

ων (διαφορετικά χωριά) και άλλα παρόμοια… 

Επειδή όλα αυτά ήταν πολύ σοβαρά, ζητήσαμε 

να επισκεφτούμε την Δ/ντρια Εκπαίδευσης και 

να απαιτήσουμε να διορθωθούν τα “λάθη”.  Η 

απάντηση από τα ΣΥΝΕΚ ήταν ενδεικτική: 

“Κάπου τα μπερδεύετε. Δεν είναι αυτή δου-

λειά μας. Εμείς είμαστε πολιτικοί και συνδικα-

λιστικοί εκφραστές των εργαζόμενων εκπαι-

δευτικών ”!!! Ζητήσαμε έκτακτο ΔΣ. Παρότι 

συμφώνησαν μαζί μας και οι άλλες παρατάξεις 

ο πρόεδρος αρνήθηκε να το συγκαλέσει γιατί:    

“Ό,τι χρειάζεται κάποιος συνάδελφος πηγαίνει 

στην αιρετό μας μέσω ΔΣ της ΕΛΜΕ”. Αυτό 

τελικά φαίνεται πως ήταν και η επιδίωξη των 

ΣΥΝΕΚ: Να εκμεταλλευτούν την παρουσία 

αιρετού της παράταξής τους στο ΠΥΣΔΕ για 

να διαμορφώνουν εκλογικούς συσχετισμούς 

και να μετατραπεί το ΔΣ σε γραφειοκρατικό 

μηχανισμό, κάτι σαν γραμματειακή υποστήρι-

ξη της αιρετού. 

 Τελικά και μετά από πίεση και των 

άλλων παρατάξεων και “έντονης” δικής μας 

αντίδρασης το ΔΣ έγινε. Στον καταλογισμό 

των ευθυνών στις ΣΥΝΕΚ, τα μέλη της το 

μόνο που βρήκαν να πουν ήταν πως κάνουμε 

προσωπικές επιθέσεις στα συνδικαλιστικά 

τους στελέχη!  

Όλα αυτά δείχνουν πως αυτές οι εκλο-

γές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα κληθούμε 

να διαλέξουμε τι ΔΣ θέλουμε. Θέλουμε ένα 

γραφειοκρατικό συμπλήρωμα του ΠΥΣΔΕ, 

(και μάλιστα του Νέου ΠΥΣΔΕ, με κυβερ-

νητική πλειοψηφία πια), ένα άνευρο, αφε-

ρέγγυο ΔΣ, που θα αδιαφορεί για τα εργασι-

ακά δικαιώματα των συναδέλφων και θα 

αδυνατεί να υποστηρίξει εκφρασμένες θέ-

σεις του; Ή ένα δυναμικό ΔΣ, σημείο ανα-

φοράς και στήριγμα των συναδέλφων; Ε-

μείς πάντως ό,τι κι αν αποφασίσει ο κλάδος 

θα συνεχίσουμε “να τα μπερδεύουμε”, θα 

τοποθετούμαστε με σαφήνεια και θα είμα-

στε μπροστάρηδες στον αγώνα ενάντια στις 

αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης. Ταυ-

τόχρονα θα αγωνιζόμαστε ακόμη και για 

την μια ώρα που δικαιούται ο συνάδελφος 

και θα του αποστερεί πιθανά, το όποιας σύν-

θεσης ΠΥΣΔΕ.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ: 
 Το ΔΣ δεν μπορεί να είναι άνευρο και αφερέγγυο,  

αλλά δυναμικό και σημείο αναφοράς και στήριγμα  

των συναδέλφων  

Του Γ. Καλαϊτζή 
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Αναπληρωτής, ένας σύγχρονος Σίσυφος… 
 Είναι ξεκάθαρο ότι η στελέχωση των 

σχολικών μονάδων με μόνιμο εκπαιδευτικό 

προσωπικό δεν αποτελεί πρωτεύον μέλημα για 

το υπουργείο παιδείας, οι ηγεσίες του οποίου 

τα τελευταία χρόνια θεωρούν ότι ο ρόλος τους 

μάλλον εξαντλείται στο να αλλάζουν το λογό-

τυπο του υπουργείου. Η λογική του να λει-

τουργούν τα σχολεία με επαρκές και όχι πλή-

ρες διδακτικό προσωπικό, έχει περάσει ως 

δεδομένη και μάλιστα κάθε χρόνο εφαρμόζε-

ται ακόμη πιο ενισχυμένη.  

 Το αίτημα για μόνιμους διορισμούς 

είναι επιτακτικό. Η παραφιλολογία από την 

πλευρά του υπουργείου κάθε καλοκαίρι για το 

πόσα είναι τα κενά –τα οποία στη συνέχεια 

μειώνονται με έναν μαγικό τρόπο- πρέπει να 

σταματήσει. Οι δε δηλώσεις ότι τα σχολεία 

ανοίγουν χωρίς προβλήματα και ότι η κυβέρνη-

ση κερδίζει το στοίχημα κάλυψης των κενών 

είναι το λιγότερο προσβλητικές για τη νοημο-

σύνη μας, πόσο μάλλον όταν τις ακούμε όλα 

αυτά τα χρόνια των ανύπαρκτων διορισμών! 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ο-

ΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ: 
 Φαίνεται να λείπει ως θέμα από την α-

τζέντα τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων 

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ όσο και των πιο πρόσφατων ΣΥ-

ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που πολύ γρήγορα ξέχασαν τις 

δεσμεύσεις τους! Αν δεν υπάρξει η πολιτική 

βούληση να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδι-

κασία δε θα βρεθεί λύση στο εκρηκτικό πρό-

βλημα των κενών που εμποδίζει την ομαλή 

λειτουργία των σχολείων και παγιώνει τις ελα-

στικές σχέσεις εργασίας. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:  

Κανένας σεβασμός απέναντι στους χιλιάδες 

συναδέλφους! 

Είναι θέμα τύχης το αν, το πότε και πού θα 

εργαστούν! 
 Πέρα από τo ψαλίδισμα της προϋπηρε-

σίας των αναπληρωτών, την καθυστέρηση στις 

προσλήψεις και τα χρονοδιαγράμματα που δεν 

τηρούνται, οι συνάδελφοι με σύμμαχο τη θεά 

τύχη περιμένουν να μάθουν αν, πότε και πού θα 

εργαστούν. Οι πρώτες προσλήψεις αναπληρω-

τών φέτος, όπως άλλωστε συμβαίνει και τα 

τελευταία χρόνια, με τον τρόπο που έγιναν εί-

χαν ως αποτέλεσμα να στείλουν την πλειοψηφί-

α των εκπαιδευτικών –με υψηλές θέσεις στον 

πίνακα αναπληρωτών- μακριά από τις πρώτες 

επιλογές τους και κάποιους άλλους να τους 

παρατείνουν στην ανεργία, παρόλο που υπάρ-

χουν ακάλυπτα κενά στην περιοχή συμφερό-

ντων τους. Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί απί-

στευτα προβλήματα στους συναδέλφους με 

μεγάλο προσωπικό και οικονομικό κόστος! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση 1574 

προσλήψεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τα 

σχολεία ΕΑΕΠ (1/10/15) που πραγματοποιήθη-

καν με πλήρη αναντιστοιχία σε σχέση με τα 

υπάρχοντα κενά. Με δεδομένο ότι οι προσλή-

ψεις αυτές γίνονται μόνο μέσω ΕΣΠΑ και με 

βάση ρήτρα εισοδηματικών κριτηρίων, η Αττι-

κή, η Δ. Μακεδονία και το Αιγαίο εξαιρούνται 

από την υλοποίηση του συγκεκριμένου άξονα, 

κάτι για το οποίο ουδείς από τους συναδέλφους 

ήταν ενημερωμένος όταν συμπλήρωνε την αί-

τησή του!  

 Τα αιτήματα που διατυπώθηκαν σε συ-

νάντηση με την ηγεσία του υπουργείου ήδη 

από το καλοκαίρι, για να αποφευχθεί σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό αυτή η παρωδία, 

παραπέμφθηκαν στις καλένδες.  

Τι πρέπει να γίνει: 
Α. Δημοσιοποίηση όλων των κενών έγκαιρα, 

πριν δηλαδή γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές 

μεταβολές πραγματοποιούνται στην ώρα τους 

και όχι με τέτοια αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν 

είναι όσα λειτουργικά προκύπτουν για 

έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρο-

νιάς, που είναι ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις 

που καλύπτουν οι αναπληρωτές. 

Β. Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πι-

στώσεων πριν την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς. 

Γ. Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κε-

νά στην α΄ φάση, προκειμένου οι εκπαιδευτι-

κοί να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στις 

πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Νέες φάσεις 

πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κε-

νά. 

Δ. Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετά-

θεσης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς επι-

πλέον οικονομικό κόστος για την υπηρεσία και 

θα διευκόλυναν τους συναδέλφους, ώστε να 

επιτελέσουν με ηρεμία το εκπαιδευτικό έργο 

τους.  

Πώς γίνεται η τοποθέτηση των αναπληρω-

τών στα σχολεία 
 Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται και 

από τη στιγμή ανάληψης υπηρεσίας. Από την 

απαράδεκτη φέτος απαίτηση να έχουν οι συνά-

δελφοι νέες ιατρικές γνωματεύ-

σεις και να τις προσκομίσουν την 

ημέρα παρουσίας τους στη Διεύ-

θυνση για να προχωρήσει η πρόσ-

ληψή τους, μέχρι το θέμα της το-

ποθέτησής τους στα σχολεία. 

Τι πρέπει να γίνει:  
Α. Οι Διευθύνσεις οφείλουν να 

κοινοποιούν στους αναπληρωτές 

το σύνολο των κενών των σχολεί-

ων. Δεν είναι ευθύνη των συνα-

δέλφων το ότι τα κενά είναι πολ-

λαπλάσια των προσλήψεων. 

Β. Οι εκπαιδευτικοί να τοποθε-

τούνται με βάση τη νομοθεσία και 

τα κριτήρια που προβλέπονται με 

πλήρη διαφάνεια. 

Γ. Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών στις 

σχολικές μονάδες να εγκρίνονται από το ΠΥΣ-

ΔΕ της περιοχής και όχι να υλοποιούνται με 

απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι 
 Σε κάθε βήμα που οδηγεί στην πρόσλη-

ψη του αναπληρωτή στο σχολείο εμφανίζονται 

διαρκώς προβλήματα. Η παντελής έλλειψη 

πολιτικής βούλησης για τα εκπαιδευτικά ζητή-

ματα, ο ανύπαρκτος σχεδιασμός, η προχειρότη-

τα, η πλήρης απαξίωση του εκπαιδευτικού και 

του έργου που επιτελεί, η προσπάθεια να εξοι-

κονομηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρή-

ματα για τις δόσεις εις βάρος της παιδείας, σε 

συνδυασμό με τις παλιές και νέες μνημονιακές 

δεσμεύσεις, καταδικάζουν τον αδιόριστο εκπαι-

δευτικό στο να ζει το μαρτύριο του Σίσυφου…  

Αυτός ο εφιάλτης πρέπει να σταματήσει και θα 

σταματήσει μόνο αν το επιβάλλουμε όλοι! 

Κανένας μόνος του.  

 Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας, 

ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε, 

συμμετέχουμε στις Γ.Σ. του κλάδου, 

διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε συλλογικά 

για τα δικαιώματά μας. 

Είναι τα μόνα μας όπλα! 

Δεν μπαίνουμε στα καλούπια που θέλουν να 

μας χωρέσουν! 

Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας!!! 
Γιαννάτου Κική, αναπληρώτρια  

μέλος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ  

με τις Αγωνιστικές Παρεμβάσεις  

Του Μιχάλη Κουντούρη 
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 "Σήμερα ο κόσμος βλέπει πια καθαρά τις 

συνέπειες των τόσο μεγάλων απερισκεψιών του. 

Ο κόσμος βυθίστηκε στο χάος και χώρες είναι 

στα πρόθυρα πολέμου. Η παράνομη παραγωγή 

ναρκωτικών, οι επιχειρήσεις και οι τρομοκρατι-

κές οργανώσεις είναι σε άνοδο. Έχουμε μαζικές 

σφαγές αμάχων λόγω εθνικών ή θρησκευτικών 

διαφορών, εκτοπισμούς και διωγμούς πληθυ-

σμών και τα δικαιώματα τα πιο στοιχειώδη δι-

καιώματα, των γυναικών και των ανθρώπων 

παραβιάζονται χωρίς σταματημό. Οι χώρες της 

κεντρικής Ασίας καταλήφθηκαν σταδιακά απο 

φανατικούς εξτρεμιστές τρομοκράτες, μισθοφό-

ρους, μαφιόζους των ναρκωτικών, κι επαγγελ-

ματίες δολοφόνους. Έχουμε χρέος να υπερασπι-

στούμε την ανθρωπότητα ενάντια στη μάστιγα 

της μηδενικής συνύπαρξης, της βίας και του 

φανατισμού. Αλλά η διεθνής κοινότητα, και οι 

δημοκρατίες στο κόσμο, δεν πρέπει να χάσουν 

χρόνο πολύτιμο και θα πρέπει να παίξουν ρόλο 

ώστε να βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο να 

ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια για την εγκαθίδρυ-

ση της ελευθερίας, της ειρήνης, της σταθερότη-

τας και της ευημερίας." 

AHMAD SHAH MASSOUD 

8 OCTOBRE 1998 - δολοφονήθηκε λίγες μέρες 

πριν την 9/11. 

Γιατί έλεγε την αλήθεια. 

 

 Δικτάτορες και μαφιόζοι, πολέμαρχοι 

και έμποροι παίζουν με τις τύχες εκατομμυρίων 

ανθρώπων και εμείς προσπαθούμε να εκλογι-

κεύσουμε το παιχνίδι προτάσσοντας εύλογα 

δομημένες θεωρίες συνωμοσίας, πολιτικές ανα-

λύσεις, ψυχανεμίσματα και άλλα πολλά που 

τελικά φτιάχνουν ένα προπέτασμα λογικής α-

νάμεσα σε εμάς και στην άβυσσο, εκεί που δεν 

υπάρχει τίποτα. Κρυβόμαστε, το έχουμε ανά-

γκη. Στην ουσία δεν θέλουμε να δούμε και να 

πιστέψουμε πως ανέκαθεν μια χούφτα ψυχοπα-

θείς, εξουσιολάγνοι, αδηφάγοι κρετίνοι, μια 

μικρή ελίτ, φτιάχνει κοπάδια μόνο και μόνο για 

να μπορεί να τα μαντρώνει και να τα σφάζει 

κατά βούληση. Και εμείς, στο κοπάδι, νομίζου-

με ότι βελάζοντας κάτι λέμε. Η πολιτική τους 

είναι προχειρότητα και αίμα. 

 Όταν, λοιπόν, βλέπεις κάποιο 

"πρόβλημα" στο δημόσιο χώρο, του οποίου η 

λύση δείχνει απλή και αυτονόητη, όμως οι αρ-

χές δεν την εφαρμόζουν ή την απορρίπτουν με 

κάθε λογής δικαιολογίες, τότε ένα πράγμα μπο-

ρεί να συμβαίνει: Κάποιος κονομάει από το 

"πρόβλημα". Και κάποιοι λαδώνονται για να 

μην το λύσουν. 

Βοήθεια στους πρόσφυγες  

 "Η καμπάνα που χτυπά στον κόσμο των ξεχασμένων" 

 Την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς 

"γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν βλέπει κανείς ότι 

είναι λάθος; Δεν σκέφτηκε κανείς αυτή την 

απλή λύση;", πρέπει να κάνεις, αμέσως μετά, 

άλλη μια ερώτηση στον εαυτό σου: "Ποιός 

κερδίζει χρήματα από αυτό"; 

 Εκεί ακριβώς βρίσκεται η απάντηση. 

Σχεδόν πάντα. 

 Kυκλοφόρησε τελευταία η πιο πρόσφα-

τη προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Ε.Ε. σχετικά με το προσφυγικό. Σύμφωνα 

με αυτό, η Ευρώπη προτίθεται να αντιμετωπί-

σει το θέμα πλέον, πιο δυναμικά, μιλιταριστικά 

και συγκεντρωτικά απ ό,τι μέχρι σήμερα. Υ-

πάρχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας καθώς το 

έγγραφο αφήνει περιθώρια στη δημιουργία 

μεθοριακών ζωνών κράτησης προσφύγων - στα 

νησιά. Η ταυτοποίηση και διαλογή (εδώ είναι 

το δύσκολο) έτσι όπως την οραματίζεται η Ευ-

ρώπη στο νέο αυτό πόρισμα προϋποθέτει κρά-

τηση. Στην έκθεση προβλέπεται χρηματοδότη-

ση προς την Ελλάδα και την Ιταλία, κάποιες 

κινήσεις αναδιανομής προσφύγων, κάποια μέ-

τρα εναντίον των διακινητών - αλλά το βάρος 

πέφτει ξεκάθαρα στην στρατικοποίηση, τους 

αυστηρούς ελέγχους και την αποτροπή. Απου-

σιάζει ο ρόλος της Τουρκίας ως τόπος κατα-

γραφής προσφύγων (κάτι που αποτελεί αίτημα 

της ελληνικής πλευράς) ενώ γενικά προβλέπε-

ται μια κάποια προσπάθεια προς τη διευκόλυν-

ση της μετακίνησης προς την Ευρώπη από 

Τουρκία, κάτι αρκετά ασαφές. Σε γενικές γραμ-

μές θα έλεγε κανείς πως διαφαίνεται καθαρά η 

Ευρώπη-φρούριο των επόμενων μηνών...και ο 

δυσχερέστατος ρόλος που καλείται να διαδρα-

ματίσει η Ελλάδα και ειδικά η επαρχία. Ασκή-

σεις επί χάρτου για εσωτερική κατανάλωση 

στην ξενοφοβική Ευρώπη; 

 Όποια χώρα υψώνει φράχτες και τείχη, 

έχει ήδη τον εχθρό μέσα στο έδαφός της. 

Όποιος άνθρωπος υψώνει φράχτες και τείχη, 

κλείνει μέσα του ήδη αυτό από το οποίο θέλει 

να προστατευτεί. Χώρες και άνθρωποι με φρά-

χτες και τείχη είναι χαμένες υποθέσεις. Κανείς 

δεν μπορεί να είναι υγιής με τόσο μεγάλο 

έλλειμμα επιστημοσύνης, κοινής λογικής και 

αγάπης. Είναι φρικτό που δεν έχουμε διδαχθεί 

τα παραπάνω μετά από τόσα παραδείγματα ανά 

τους αιώνες. 

Ας πούμε τότε στους χιλιάδες ανθρώπους που 

πνίγηκαν φέτος μόνο στο Αιγαίο πως πρέπει να 

σταματήσουν τη ρητορική περί απάνθρωπης 

Ευρώπης. 

  Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν τάσεις 

και πρόσωπα στην Ευρώπη διαφορετικά και 

αντικρουόμενα. Όλοι γνωρίζουμε πως αξίζει, 

ίσως, να παλέψουμε για το ανθρώπινο πρόσω-

πο μιας Ευρώπης των Λαών. Όμως προς το 

παρόν η "συνισταμένη" αυτών των "δυνάμεων" 

παραμένει ο όλεθρος, η προχειρότητα, οι πνιγ-

μοί, η γκετοποίηση, η ξενοφοβία...και ο κλιμα-

κούμενος μιλιταρισμός ως αντίδοτο στο πρό-

βλημα.  

 Να προσθέσουμε σε αυτά το ρόλο της 

Ευρώπης στον πόλεμο στην Μ. Ανατολή; 

Ποιός πουλάει όπλα, ποιός σπεκουλάρει ακόμα 

αποικιοκρατικά; Αντιμετωπίζουμε μια απάν-

θρωπη Ευρώπη και μάλιστα αποτελούμε μέρος 

της...Δεν είναι ρητορικό κόλπο είναι βιωμένη 

εμπειρία ειδικά για όσους ζουν από κοντά το 

φαινόμενο.  

Όποιος διατείνεται για τον εαυτό του τον τίτλο 

του πολιτισμένου ας θεωρεί πως έχει αποτύχει 

από τη στιγμή που συμβεί έστω και μια τέτοια 

φρίκη. 

Του Μιχάλη Κουντούρη Του Μιχάλη Κουντούρη 
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«Εθνικός διάλογος» για την Παιδεία:  
Μονόλογος της εξουσίας για την εφαρμογή πολιτικών διάλυσης της εκπαίδευσης  

Η συνέντευξη του υπουργού Παιδείας την Πέ-

μπτη 26 Νοέμβρη με την οποία ανήγγειλε την 

έναρξη του «εθνικού διαλόγου» για την Παιδεία, 

επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτό που η 

μαχόμενη εκπαίδευση καταλαβαίνει πολύ καλά 

και από τη μέχρι τώρα πολιτική που εφαρμόζει 

το υπουργείο Παιδείας: την αποδοχή της σκλη-

ρής πραγματικότητας της μνημονιακής δημο-

σιονομικής προσαρμογής και τη χάραξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τους στό-

χους που καθορίζει η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ. Οι 

διακηρύξεις για διάλογο «από μηδενική βάση» 

και σε «λευκό χαρτί» καμία σχέση δεν έχουν με 

την πραγματικότητα, από τη στιγμή που και δια 

στόματος του κ. Φίλη τα παραπάνω θα αποτε-

λέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν 

οι «μεταρρυθμίσεις» που θα υλοποιηθούν από 

τη νέα σχολική χρονιά.  

Ο «εθνικός διάλογος» για την Παιδεία ε-

ντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της στρατη-

γικής πολιτικής της κυβέρνησης για τη νομι-

μοποίηση της πολιτικής της μνημονίων και 

την εξασφάλιση πλατιάς συναίνεσης σε αυτή 

και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Οι 

συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών για το α-

σφαλιστικό και το προσφυγικό κινούνται στην 

ίδια κατεύθυνση. Μια συναίνεση που ήδη έχει 

εξασφαλιστεί από το καλοκαίρι με την υπερψή-

φιση του 3ου μνημονίου. Όσο για την Παιδεία, 

ο τότε αρχηγός της ΝΔ Μεϊμαράκης είχε δηλώ-

σει στη συνεδρίαση της Βουλής που ψήφιζε το 

μνημόνιο ότι «ειδικά για την Παιδεία πρέπει να 

υπάρχει και η δική μας συμφωνία και συναίνε-

ση».  

Οι «εθνικοί διάλογοι» για την Παιδεία δεν είναι 

φυσικά μια καινούρια επινόηση της παρούσας 

κυβέρνησης. Ακολουθεί την πεπατημένη των 

προηγούμενων κυβερνήσεων που κάθε φορά 

που ήθελαν να περάσουν συντηρητικές αναδι-

αρθρώσεις στην εκπαίδευση το έκαναν χρησι-

μοποιώντας ως όχημα το «διάλογο».  

Δημοσιονομική προσαρμογή, περικοπές, 

«εξορθολογισμός»: εδώ ο διάλογος έχει τε-

λειώσει! 

Η κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει με συνο-

μιλητή τους «θεσμούς», την ΕΕ και το ΔΝΤ 
Ο υπουργός Παιδείας στην εισαγωγική του 

τοποθέτηση, αναφέρθηκε αναλυτικά στις προσ-

λήψεις αναπληρωτών τη φετινή σχολική χρο-

νιά, ισχυριζόμενος ότι είναι περισσότερες από 

την περσινή χρονιά. Εκείνο όμως που δεν είπε 

ο υπουργός είναι ότι όταν γίνουν και οι τε-

λευταίες προσλήψεις τα κενά στην πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση θα παραμείνουν 4000(!) 

σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των συνερ-

γατών του σε πρόσφατη συνάντησή τους με 

αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Επίσης δεν είπε 

ότι τα κενά αυτά δεν υπολογίζουν τις πραγματι-

κές ανάγκες για την πλήρη στελέχωση των ο-

λοήμερων τμημάτων σε δημοτικά και νηπιαγω-

γεία, τα τμήματα που λειτουργούν με πάνω από 

25 μαθητές, τα προνήπια που δε φοιτούν στα 

δημόσια νηπιαγωγεία…. ενώ μόνο ως ανέκδοτο 

μπορεί να θεωρηθεί «η προτεραιότητα στην 

ειδική αγωγή», όταν υπάρχουν τμήματα 

ένταξης που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 

όλες τις ανάγκες και συναδέλφους που δουλεύ-

ουν στην παράλληλη στήριξη μετακινούμενοι 

σε δύο και τρία σχολεία! Όσο για τους μόνι-

μους διορισμούς, οι διατυπώσεις του είναι πολύ 

προσεκτικές: «απαιτείται» η πρόσληψη 10.000 

μόνιμων εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας 

«έχει ζητήσει» να ενταχθεί στο σχεδιασμό των 

κατά προτεραιότητα προσλήψεων ένας σημα-

ντικός αριθμός εκπαιδευτικών αναλόγως της 

πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών». Καμία 

δέσμευση – πώς να την κάνει άλλωστε – ενώ 

ακόμα ψάχνουμε τους 5.000 διορισμούς που 

προβλέπονταν από τον προηγούμενο προϋπο-

λογισμό…  

Πιο καθαρά τοποθετήθηκε ο κ. Κουζέλης, μέ-

λος της Επιτροπής για το διάλογο και πρόεδρος 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο 

οποίος στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσε-

ων της Βουλής δηλώνει ότι είναι αναγκαίος «ο 

εξορθολογισμός των εκπαιδευτικών διαδικα-

σιών, χρειάζονται δείγματα απλοποίησης 

εντός του σχολείου που σημαίνει εξοικονόμη-

ση πόρων δηλαδή δυναμικού εντός της εκ-

παίδευσης». Αν φέτος έμειναν χιλιάδες εκπαι-

δευτικοί έξω από το σχολείο στο όνομα της 

δημοσιονομικής προσαρμογής από του χρόνου 

θα μένουν απ’ έξω και στο όνομα της παιδαγω-

γικής. 

Ο «διάλογος» θα γίνει με βάση τα ….. 

«σκονάκια» του ΟΟΣΑ 

«Η αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων της 

εκπαίδευσης συναρτάται με την αξιολόγηση 

της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση 

της εκπαίδευσης στη βάση των βέλτιστων 

διεθνών πρακτικών» διαμηνύει ο υπουργός. 

Μάλιστα θα συγκροτηθεί στα πλαίσια της Επι-

τροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

«επιτροπή εμπειρογνώμων» που μαζί με τον 

ΟΟΣΑ θα διαμορφώσουν τις θέσεις του υπουρ-

γείου για την αξιολόγηση και το ωράριο των 

εκπαιδευτικών, καθώς και την αναλογία μαθη-

τών ανά εκπαιδευτικό. Εδώ να θυμίσουμε τα 

εξής: η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής του ΟΟΣΑ 

όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις και τη 

μονιμότητα του εκπαιδευτικού. «….οι εκπαι-

δευτικοί εξασφαλίζουν ασφάλεια απασχόλη-

σης εξακολουθώντας να κάνουν καλή δου-

λειά κι όχι επειδή η απασχόλησή τους ουσια-

στικά διασφαλίζεται από τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις…» γράφεται στην έκθεση του ΟΟ-

ΣΑ του 2011. Σε απλά ελληνικά η νομοθετική 

διασφάλιση της μονιμότητας του εκπαιδευτικού 

αποτελεί ενοχλητικό παράγοντα στο καπιταλι-

στικό όραμα για ελαστικοποίηση κάθε εργασια-

κής σχέσης. Σε συνδυασμό και με τη διαπίστω-

ση του ίδιου οργανισμού ότι στην Ελλάδα υ-

πάρχει η μικρότερη αναλογία μαθητών ανά 

εκπαιδευτικό, μπορούμε να καταλάβουμε τι θα 

συμβεί στο πεδίο των εργασιακών μας σχέσε-

ων. Ο βουλευτής της ΝΔ Φορτσάκης σε ερώτη-

σή του στη Βουλή δηλώνει ότι χρειαζόμαστε 

λιγότερους εκπαιδευτικούς που θα δουλεύουν 

περισσότερο, αφού σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ 

έχουμε τη μικρότερη αναλογία μαθητών ανά 

εκπαιδευτικό και τις λιγότερες ώρες διδασκαλί-

ας ανά διδάσκοντα! Αυτές είναι οι «βέλτιστες 

πρακτικές» του ΟΟΣΑ που θέλει να χρησιμο-

ποιήσει η κυβέρνηση στην εκπαίδευση. Για 

του λόγου το αληθές, αντιγράφουμε το αντί-

στοιχο απόσπασμα όπως καταγράφεται στο 

3ο μνημόνιο:  

«….Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέρω 

εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ε-

Ε…σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρ-

τητους  εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιή-

σουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολό-

γηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-

τος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Μεταξύ 

άλλων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την 

υλοποίηση της μεταρρύθμισης του “Νέου 

Σχολείου”, το περιθώριο περαιτέρω εξορθολο-

γισμού (των τάξεων, σχολείων και πανεπιστη-

μίων), …την αποδοτικότητα και αυτονομία 

των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και 

την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επί-

πεδα. Η επανεξέταση θα προτείνει συστάσεις 

σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των χω-

ρών του ΟΟΣΑ. 

Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι 

αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκ-

παιδευτικό σχέδιο δράσης και θα υποβάλουν 

προτάσεις για δράσεις το αργότερο έως τον 

Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως 

τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνα-

τόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ 

πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017. 

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να                     
                                               Συνέχεια στην σελ. 9                                     

Του Γ. Καλαϊτζή 
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Συνέχεια από την σελ.3                                       

2020, προβλέπει μεγάλο κομμάτι δράσεων για 

την λεγόμενη αντιμετώπιση της ανεργίας, όπου 

παρέχει τζάμπα εργατική δύναμη για τους ερ-

γοδότες μέσω μαθητείας και πρακτικής 

άσκησης και επιβολή της εργασίας των voucher 

και των κοινωφελών προγραμμάτων (με εξορ-

θολογισμό τους!) ως το μελλοντικό μοντέλο 

εισόδου αλλά και μετέπειτα απασχόλησης για 

τη νέα γενιά. 

 Η Γερμανία με το μνημόνιο συνεργασί-

ας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κα-

τάρτιση που υπέγραψε το 2012 με τη χώρα μας, 

το μνημόνιο για τη μαθητεία που υπογράφηκε 

με αρκετές χώρες του Νότου και άλλες 

«πρωτοβουλίες», ήδη εξασφαλίζει μέσω της 

κινητικότητας, όχι μόνο πιο φθηνό επιστημονι-

κό κι εργατικό δυναμικό, αλλά και χωρίς να 

έχει πληρώσει καθόλου για την εκπαίδευσή 

του. 

  

 Αυτές είναι οι Βέλτιστες Πρακτικές που 

επικαλούνται στις ομιλίες τους ο κ Τσίπρας και 

το επιτελείο του. Για αυτές υπερθεματίζουν 

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ και ΠΟΤΑΜΙ. Σκόπιμα 

παραλείπουν να προσθέσουν ότι είναι βέλτι-

στες για το κεφάλαιο και χείριστες για την 

εκπαίδευση, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, 

το λαό. Όχι λόγω αυταπατών και κάποιας ιδεο-

ληψίας τους ότι εντός ΕΕ, ΟΟΣΑ και καπιταλι-

στικών προτεραιοτήτων και πλαισίων μπορεί 

να υπάρξει λαϊκή ανακούφιση, όπως επικαλού-

νταν πριν μερικούς μήνες. Αλλά γιατί έχουν 

αποφασίσει συνειδητά να εξυπηρετήσουν την 

αστική πολιτική με κάθε μέσο. 

Εμείς τι κάνουμε; 

 Ας πάρουμε στους ώμους μας τη δική 

μας αλήθεια, την αλήθεια των εργατικών δικαι-

ωμάτων, των λαϊκών αναγκών και της κοινωνι-

κής αξιοπρέπειας. 

 Ας ξανασκεφτούμε πάνω στις καλύτερες 

στιγμές της συλλογικής μνήμης και της μαχητι-

κής δράσης των σωματείων μας αλλά και των 

ανεπαρκειών μας. 

 Ας πάρουμε στα χέρια μας την υπόθε-

ση της εκπαίδευσης και της ζωής μας σε 

ρήξη και σύγκρουση με μνημόνια, ΕΕ, ΔΝΤ 

κι όσους τα ανάγουν σε φοβερούς μονόδρο-

μους υπηρετώντας τα κι ας κάνουμε πραγμα-

τικότητα την ανατροπή αυτής της επελαύ-

νουσας βαρβαρότητας στην εκπαίδευση και 

την κοινωνία. 

 Αυτός ο δρόμος του «ΟΧΙ» μέχρι το 

τέλος δεν έχει προβλεφθεί από το μνημόνιο και 

δεν υπάρχει σύμφωνα με τους 222 βουλευτές 

από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ 

που ενέκριναν πανηγυρικά το μνημόνιο παρα-

μονές Δεκαπενταύγουστου. 

 Αλλά είναι ο μόνος που αξίζει να περπα-

τηθεί από το εκπαιδευτικό κίνημα με όλα του 

τα ρίσκα. 

 

1. «Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία 

βάση, λαμβανομένης υπόψη της επιτευχθείσας 

προόδου όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις κατά το 

προηγούμενο τρίμηνο. (…) Για την επιτυχία α-

παιτείται ο ενστερνισμός του προγράμματος με-

ταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Επομέ-

νως, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποια-

δήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα 

για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις μετα-

βάλλονται. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβου-

λεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέρ-

γειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του 

Μνημονίου Συνεννόησης, πριν από την οριστι-

κοποίηση και τη νομική έγκρισή τους».(σελ 1014 

ν. 4336, 14/12/2015, 1. Προοπτική και στρατη-

γική) 

Γιώτα Ιωαννίδου, μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ,  

Παρεμβάσεις 

Τα Παραδοτέα της Εκπαίδευσης 

Ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στ’ αλεύρι 

 Στις 13/10, ημέρα επίσκε-

ψης του υπουργού Παιδείας στα 

γραφεία της ΟΛΜΕ η πλειοψηφία 

ΣΥΝΕΚ- ΔΑΚΕ στο ΔΣ της ΟΛ-

ΜΕ εξέδωσε το Δελτίο Τύπου που 

αναφέρει: 

«Κατά τη διάρκεια προγραμματι-

σμένης συνάντησης του Υπουργού 

Παιδείας με το ΔΣ της ΟΛΜΕ στα 

γραφεία της Ομοσπονδίας, με στό-

χο να δοθούν λύσεις στα οξυμένα 

προβλήματα των εκπαιδευτικών 

και του δημόσιου σχολείου, ομάδα 

εκπαιδευτικών με παρέμβασή 

τους διέκοψαν τη συζήτηση με 

αποτέλεσμα να μην υπάρξουν α-

παντήσεις σε προβλήματα όπως η 

κάλυψη των κενών και το ασφαλι-

στικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαι-

δευτικών».  
 Δεν το πιστεύουμε!!! Χάθηκε η ευκαιρί-

α!!! Θα του έλεγε του Φίλη η Ζωγραφάκη για 

τα κενά στα σχολεία, για το ασφαλιστικό και το 

συνταξιοδοτικό και θα έδιναν από κοινού  λύ-

σεις: 

α) Την επομένη θα έφταναν οι αναπληρωτές 

στα σχολεία 

β) Την μεθεπόμενη ο Φίλης θα κατέθετε τροπο-

λογία με την οποία οι εκπαιδευτικοί θα συντα-

ξιοδοτούνταν στα 60 χρόνια με τριάντα 30 υπη-

ρεσίας ενώ δεν θα υπήρχαν αλλαγές στο συντα-

ξιοδοτικό μητέρων ανηλίκων και πολυτέκνων-

τριτέκνων. Το ύψος της σύνταξης των εκπαι-

δευτικών θα ήταν σε ποσοστό 80% του μισθού 

Μαϊου 2011 

 Άτιμη ομάδα εκπαιδευτικών που διακό-

ψατε την συζήτηση!!! 

 Αλλά δεν πειράζει συναδέλφισσα Ζω-

γραφάκη. Ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις 

στο Υπουργείο και τα συζητήσατε. Έλειπαν και 

οι ταραξίες. Δεν μας είπατε όμως τα ευχάριστα. 

«Στην κατάσταση που δημιουργήθηκε, το 

κλίμα οξύνθηκε από συνεχείς παρεμβάσεις 

συνδικαλιστικών στελεχών συγκεκριμένων 

παρατάξεων με συνέπεια την τελική ακύρωση 

της συνάντησης». 
 Συνδικαλιστές να σου πετύχουν!!! Α-

κούς εκεί να οξύνουν το κλίμα. Τόση προσπά-

θεια έκανε ο υπουργός. Και τι δεν έταξε πριν 

την συνάντηση: 

α) Την αύξηση του ωραρίου θα την εφαρμόσει 

μετά από δημόσιο  διάλογο και όχι πριν. Δημο-

κρατικά πράγματα δηλαδή. 

β)Καλό βαθμό στην αξιολόγηση. Γιατί θα υ-

πάρξει και η καλή, η αριστερή αξιολόγηση που 

θα βάζει σε όλους καλό βαθμό. Και τι ζητούσε 

ως αντάλλαγμα; Λίγες απογευματινές ώρες 

εθελοντικής εργασίας βρε μίζεροι. 

γ) Μείωση του αριθμού των ειδικοτήτων στην 

εκπαίδευση. Ο υπουργός μας αγαπάει κυρίες 

και κύριοι. Θέλει να μας ξέρει όλους με το μι-

κρό μας όνομα. Με 120 ειδικότητες, περισσό-

τερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μπερδεύε-

ται. Άνθρωπος είναι κι αυτός. Κάποια σχετική 

μείωση θα βοηθήσει την  μνήμη του. 

 «Πιστεύουμε ότι ενέργειες σαν αυτές, 

που εκμεταλλεύονται τα εκρηκτικά προβλή-

ματα της εκπαίδευσης, των μονίμων και ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών, στόχο έχουν τη 

στείρα επικοινωνιακή αντιπολίτευση που όχι 

μόνο δεν βοηθάνε τον αναγκαίο διάλογο, αλλά 

απαξιώνουν και ακυρώνουν τα θεσμικά συνδι-

καλιστικά όργανα, πλήττοντας την αξιοπιστία 

τους στην συνείδηση των συναδέλφων και τον 

ίδιο το συνδικαλισμό». 
 Είδες εκεί πράγματα. Τι κακό κάνουν οι 

ακτιβισμοί. Δημιουργούν στείρα επικοινωνιακή 

αντιπολίτευση. Γιατί ρε σεις; Δείτε τον Υπουρ-

γό. Ούτε καν του πέρασε από το μυαλό να κά-

νει στείρα κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτι-

κή. Δεν πήγε ο Υπουργός με προαποφασισμένα 

και προαπαιτούμενα. Πήγε με διάθεση για ειλι-

κρινή διάλογο τα αποτελέσματα του οποίου 

άμεσα θα υλοποιηθούν. Κι όχι μόνο αυτό. 

Πλήττουν και την αξιοπιστία του ΔΣ της ΟΛ-

ΜΕ. Μια αξιοπιστία που χτίστηκε με μεγάλη 

προσπάθεια. Ούτε μια πολιτική-κινηματική 

ανακοίνωση δεν βγήκε για το 3ο μνημόνιο και 

τις δηλώσεις Φίλη εκείνων των ημερών. Αυτό 

θα πει αξιόπιστος συνομιλητής του υπουργού. 

 «Επί της ουσίας, δεν δόθηκε η δυνατό-

τητα στο ΔΣ της ΟΛΜΕ να θέσει στον Υπουρ-

γό το σύνολο των εκπαιδευτικών προβλημά-

των που απασχολούν το δημόσιο σχολείο και 

να υπάρξουν από την πλευρά του συγκεκριμέ-

νες απαντήσεις και δεσμεύσεις». 
 Αυτό δα που το βάζεις. Πως θα μάθει 

τώρα ο κ. Υπουργός τα προβλήματα του Υ-

πουργείου του; Και τέλος ο κ. Φίλης στις δε-

σμεύσεις έχει εμπειρία. Έχει δώσει ως σήμερα 

δεσμεύσεις και δεσμεύσεις. Ας δώσει μερικές 

ακόμη. 

 Τι μένει από όλα αυτά; 

 Πως εκεί, στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, σίγουρα 

δεν κουράζονται να βγάζουν ανακοινώσεις. 

Αντιγράφουν ανακοινώσεις της ΔΑΚΕ όταν 

ήταν κυβέρνηση η ΝΔ και της ΠΑΣΚ όταν 

ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πάντα τέτοια. 

Και, βέβαια για τις εξαγγελίες Φίλη περί εθελο-

ντικής εργασίας με μπόνους μόρια, περί αύξη-

σης των ωρών διδασκαλίας κ.τ.λ. κατάπιαν τη 

γλώσσα τους οι πλειοψηφίες του ΔΣ της ΟΛ-

ΜΕ! 

Του Πέτρου Ζερβού  
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Συνέχεια από την σελ. 7                                        

ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ω-

ρών ανά μέλος του προσωπικού , καθώς και 

την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκ-

παιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των 

χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνι-

ο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το 

γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας 

διοίκησης.» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

Αρ. Φύλλου 94, Νόμος 4336/14-8-2015, 

σελ.1026-1027) 

Στο «διάλογό» τους απαντάμε με τη δύναμη 

του κινήματος και των αγώνων μας! 
Ο υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι «θέλει να 

ακουστεί η εμπειρία και η φωνή των εκπαιδευ-

τικών», ότι θέλει να «αποκτήσει μεγαλύτερη 

αξιοπιστία η δημόσια εκπαίδευση». Λέει ότι 

χρειάζεται διάλογος «για να ξαναγίνει η παιδεί-

α φορέας ελπίδας για τη δημοκρατική και πολι-

τιστική αναγέννηση της χώρας….για τη δια-

μόρφωση ενός παράλληλου προγράμματος που 

Συνέχεια από την σελ. 1 

ένα απλό, αναμασημένο επιχείρημα: «Τα ασφα-

λιστικά ταμεία καταρρέουν. Δεν έχουν χρήματα 

να πληρώσουν συντάξεις. Ευθύνες γι’ αυτό 

έχουν οι προηγούμενες – όχι η σημερινή κυβέρ-

νηση. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τι κάνουμε 

τώρα. Χρήματα δεν έχουμε, αντίθετα, έχουμε 

μνημονιακές υποχρεώσεις να διαχειριστούμε. Τι 

άλλο μπορούμε να κάνουμε;» 

   Ο υπ. Εργασίας λέει περίπου τα εξής: «Τώρα 

λοιπόν, εμείς που είμαστε κυβέρνηση με κοινω-

νική ευαισθησία, θα κάνουμε δίκαιη νέα μεταρ-

ρύθμιση, θα την προτείνουμε στην τρόικα σαν 

ισοδύναμο, αντί να κάνουμε νέες οριζόντιες 

μειώσεις, όπως μας προτείνει». 

   Το περιεχόμενο του κειμένου αρχών – πόρι-

σμα σοφών – δεν μας εκπλήσσει. Είναι οι γνω-

στές νεοφιλελεύθερες προτάσεις που 

«πατώντας» στα αντιασφαλιστικά νομοθετήμα-

τα Λοβέρδου - Κουτρουμάνη ενσωματώνουν 

τις δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου. 

   Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία του κειμέ-

νου αρχών για την ασφαλιστική 

«μεταρρύθμιση». 

1. Η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας α-

σφάλισης σε έναν ενιαίο φορέα (ΙΚΑ,  ΟΑΕΕ, 

ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΟΓΑ). 

2. Η ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων 

υπό τη «στέγη» του Ενιαίου ταμείου επικουρι-

κής ασφάλισης (ΕΤΕΑ). 

3. Ο ενιαίος υπολογισμός όλων των συντάξεων 

με βάση ίδιους κανόνες και καθιέρωση της 

εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ στην οποία θα 

προστίθεται το αναλογικό μέρος της σύνταξης. 

4. Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων 

που θα προσδιορίζεται με βάση τις αναλογιστι-

κές μελέτες.              

    Η «κοινωνικά ευαίσθητη» κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΑΝΕΛ, υιοθετώντας –σε μεγάλο βαθμό – 

το πόρισμα της Επιτροπής σκοπεύει να νομοθε-

τήσει τα παρακάτω: 

              Νέος τρόπος υπολογισμού σύνταξης 

    Η σύνταξη θα αποτελεί άθροισμα δύο τμη-

μάτων: της εθνικής σύνταξης και της 

αναλογικής/ανταποδοτικής σύνταξης (σύστημα 

Χιλής επί Πινοσέτ). 

   Ι)  Η εθνική σύνταξη, εγγυημένη από το κρά-

τος (σύνταξη πείνας) θα δίνεται μόνο σε όσους 

έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και 

είναι 67 ετών ή έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια 

ασφάλισης και είναι 62 ετών. Θα είναι ισόποση 

και ίση με το 60% του ενδιάμεσου εισοδήματος 

(ποιο άραγε;) και θα εξαρτάται από το ΑΕΠ και 

τη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας, 

συνδέεται δηλ. με ρήτρα ανάπτυξης. 

   Επομένως η εθνική σύνταξη: 

 δεν θα είναι σταθερή 

 δεν θα είναι για όλους 

 θα μειώνεται όταν δεν εκπληρώνονται οι 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις των μνημο-

νίων 

 θα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 

τον κρατικό προϋπολογισμό. 

   ΙΙ)  Η αναλογική-ανταποδοτική σύνταξη που 

θα στηρίζεται στη σύνδεση εισφορών -

  παροχών. Αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές ει-

σφορές που έχουν καταβληθεί στους φορείς 

κύριας ασφάλισης από τον ασφαλισμένο κατά 

τη διάρκεια του εργασιακού βίου. 

   Υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδο-

χών και του ποσοστού αναπλήρωσης 

(προβλέπεται γύρω στο 50% από 80% που ήταν 

πριν λίγα χρόνια και 70% με τις τελευταίες 

αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις), σύμφωνα 

με διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων 

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: 

Ένα προμελετημένο έγκλημα  

θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κρίσης».  

Μόνο που η κυβέρνηση θέλει να ακούσει τη 

«φωνή του εκπαιδευτικού» μέχρι εκεί που δε 

θα θίγει τα ιερά και τα όσια των εκπαιδευτικών 

πολιτικών όπως έχουν διαμορφωθεί χρόνια 

τώρα και που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

εξακολουθεί να εφαρμόζει, μέχρι εκεί που δεν 

θα αμφισβητεί την υπακοή στις ευρωενωσιακές 

επιταγές, τις αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ, τις μνη-

μονιακές πολιτικές. Γιατί αυτό είναι για μας και 

το πραγματικό ζητούμενο: χωρίς την ανατροπή 

του συνολικού ασφυκτικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο διαμορφώνεται η εκπαιδευτική πολιτική, 

όλα τα άλλα είναι απλά μια προσπάθεια να 

εξασφαλίσει τη συναίνεσή μας στη συνέχιση 

αυτής της πολιτικής.  

Ο κ. Φίλης αλλά και οι προκάτοχοί του έχουν 

ακούσει πολλές φορές, στα συνθήματα και στα 

αιτήματα των διαδηλώσεών μας στους δρόμους 

και έξω από το Υπουργείο Παιδείας τα αιτήμα-

τά μας για μόνιμους διορισμούς, για αύξηση 

των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, χωρίς ΕΣΠΑ και τους περιορι-

σμούς που επιβάλλει. Έχουν ακούσει πολλές 

φορές στις απεργίες και στις κινητοποιήσεις 

μας ότι θέλουμε ένα δημόσιο σχολειό που θα 

χωρά όλους τους μαθητές, που δεν θα είναι 

δέσμιο των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του ΟΟΣΑ. 

Ας συζητούν οι πανεπιστημιακοί 

«ειδήμονες» της Επιτροπής για το διάλογο 

όσο θέλουν. Τη δική μας φωνή θα εξακολου-

θούν να την ακούν με τον τρόπο εκείνο που 

ξέρουμε ότι είναι ο μόνο αποτελεσματικός 

για να κατακτήσουμε αυτά που διεκδικούμε: 

με τους αγώνες μας.  

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΕ & ΔΕ 

παροχών. 

  Επομένως η αναλογική σύνταξη: 

 δεν θα χρηματοδοτείται από την πολιτεία 

 το ύψος της θα στηρίζεται στις εισφορές 

όλου του ασφαλιστικού βίου 

 το ύψος της δεν θα είναι σταθερό (θα εξαρ-

τάται από το εικονικό επιτόκιο τοκισμού των 

εισφορών και θα είναι συνδεδεμένο με τη μετα-

βολή του ΑΕΠ). 

    Σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται ότι η 

ανταπόδοση θα δίνει στις κατώτερες συντάξεις 

(δηλ. μετά από 15 χρόνια ασφάλισης και έξοδο 

στα 67 χρόνια και με ένα μέσο μισθό 1000 ευ-

ρώ) το ποσό των 150 ευρώ!! Αντίστοιχα στις 

ανώτερες συντάξεις (δηλ. με 40 χρόνια ασφάλι-

σης και  μισθό 1000 ευρώ κατά την έξοδο) θα 

δίνει το ποσό 400 ευρώ, που σημαίνει ότι το 

άθροισμα της σύνταξης θα ανέρχεται στα 784 

ευρώ. 

    Αυτό βέβαια είναι το ανώτατο όριο των συ-

ντάξιμων αποδοχών. Λαμβάνοντας δε υπόψη 

την τεράστια ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις 

εργασίας, την ανασφάλιστη εργασία το παρα-

πάνω ποσό θα αντιστοιχεί σε ελάχιστους ασφα-

λισμένους. 

   Έτσι παραγράφονται η τεράστια χρόνια κατα-

λήστευση των ταμείων με τα θαλασσοδάνεια, 

τα μηδενικά επιτόκια, τα δομημένα ομόλογα, 

το κούρεμα 15 δις του PSI και οι εργαζόμενοι 

καταδικάζονται σε μια σύνταξη- επίδομα που 

θα παίρνουν στο τέλος της ζωής τους. 

«Εθνικός διάλογος» 

 για την Παιδεία  

Του Γ. Καλαϊτζή 



 10 

 

Σχόλια  
Το «Νέο» Μισθολόγιο 
 Δεν ήταν αρκετή η μείωση 

του ΑΕΠ της χώρας κατά 25% με 

την τεράστια καταστροφή των 

παραγωγικών της δυνάμεων, ως 

αποτέλεσμα εφαρμογής των προη-

γούμενων Μνημονίων. 

  Η «δημοσιονομική προ-

σαρμογή» και η «εσωτερική υπο-

τίμηση» πρέπει να συνεχιστεί, 

όπως εγγυάται το 3ο Μνημόνιο. 

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ έχει ήδη δεσμευτεί για 

παραπέρα «μείωση της μισθολογι-

κής δαπάνης» ως ποσοστού του 

ΑΕΠ μέχρι το 2019 παρά το μέχρι 

τώρα πετσόκομμα μισθών. Από το 

2010 η δαπάνη μισθοδοσίας μόνι-

μων και αναπληρωτών καθηγητών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(μικτές αποδοχές και εργοδοτικές 

εισφορές) έχει μειωθεί κατά 

36,2%. Το «Νέο Μισθολόγιο» 

που θα ισχύσει από την 1-1-2016 

συνεχίζει ακάθεκτα την υποτίμη-

ση της εργασίας και της ζωής μας. 

Η σχιζοφρένεια 
 ΄Εξι χρόνια άσκησης νεο-

φιλελεύθερων μνημονιακών πολι-

τικών στη χώρα μας, εξορθολογι-

σμών, διαρθρώσεων και μεταρ-

ρυθμίσεων από Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και 

τελευταία από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  

και μόνο πληγές μετράμε. 

 Μία από τις πλέον επώδυ-

νες, η ανεργία, όπου η Ελλάδα 

είναι μακράν πρώτη όχι μόνο από 

τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά 

και από το σύνολο της Ε.Ε. : 

25,4% το ποσοστό για το 2015, 

ενώ το 2016 προβλέπεται 25,8%. 

Την ίδια θλιβερή πρωτιά έχουμε 

και στους νέους κάτω των 25 ε-

τών: Τον Ιούλιο του 2015 το πο-

σοστό ήταν 48,6%! 

 Κι ενώ από τη μία το 1/4 

και παραπάνω του εργατικού δυ-

ναμικού της χώρας και οι μισοί 

νέοι μας καταδικάζονται στην 

ανθρωποκτόνα ανεργία και θεω-

ρούνται ανθρώπινο πλεόνασμα, 

από την άλλη, όσοι εργάζονται θα 

πρέπει να συνεχίζουν μέχρι τα 

υπαρκτά και ανύπαρκτα όρια α-

ντοχής τους. 

 ΄Ετσι, τα μεν όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης αυξάνονται δι-

αρκώς από τα 60 στα 65 και με το 

3ο Μνημόνιο στα 67, τα δε χρόνια 

εργασίας από τα 30 και 35, πήγαν 

στα 37 και στα 40 με το 3ο Μνη-

μόνιο. 

 Οι νέοι λοιπόν θα κάθονται 

και οι γέροι θα εργάζονται 

(ενεργό γήρανση το λένε) μέχρι τα 

βαθειά γεράματα ή μέχρι το κατώ-

φλι του θανάτου! 

 Αντίφαση; Τερατούργημα; 

Αρρωστημένη, φονική προς την 

κοινωνία σύλληψη; Απλά είναι η 

σχιζοφρένεια των Μνημονίων, η 

νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική 

πολιτική με την ακόρεστη δίψα 

για κέρδη, που η κοινωνία γι’ αυ-

τήν υπάρχει μόνο για να τρέφεται 

από τις σάρκες της. Μ’ αυτό το 

βρυκόλακα πρέπει να τελειώνουμε 

πριν μας τελειώσει…  

Του Π. Ζερβού 

Αναμονή 
 Προς συνδικαλιστές  των 

ΣΥΝΕΚ: Όταν με ευκολία ανα-

φωνείτε, ακόμη και μέσα στην ΓΣ, 

πως “δεν έχουμε δει πως θα εφαρ-

μοστούν νομοθετικά τα προαπαι-

τούμενα του 3ου μνημονίου”, 

πρέπει να ξέρετε πως στην ουσία 

ζητάτε το συνδικαλιστικό κίνημα 

να μην κάνει εκτίμηση της συγκυ-

ρίας και πρόβλεψη, αλλά να τεθεί 

απλώς σε κατάσταση αναμονής. 

Αναλαμβάνετε έτσι την ευθύνη, 

αν τα μέτρα είναι τελικά σκληρά 

(που θα είναι αναμφίβολα), το 

συνδικάτο να μην προλάβει να 

αντιδράσει.     

Έπρεπε να ρωτήσει  
 Κάποιος κύριος Κοστέλο, 

υπάλληλος της ΤΡΟΙΚΑ, της Κο-

μισιόν ακριβέστερα, απείλησε με 

“διακοπή της χρηματοδότησης” 

επειδή ο υπουργός παιδείας κατέ-

θεσε δύο τροπολογίες σχετικά με 

την επιλογή των Διευθυντών Α/

θμιας και Β/θμιας εκπ/σης στο 

νομοσχέδιο για τους βοσκότο-

πους ... Λέει πως επρεπε να τον 

ρωτήσει πριν την κατάθεση!!! 

Λέει επίσης πως ακόμη κι αυτό το 

ελάχιστοποιημένο (με την τροπο-

λογία) ποσοστό της ψήφου των 

διευθυντών και υποδιευθυντών 

των σχολείων στην επιλογή, πα-

ραβιάζει το Μνημόνιο που υπο-

γράφτηκε, στο σημείο που προ-

βλέπει την “απολιτικοποίηση του 

Δημόσιου τομέα”!!! 

 Παρατήρηση πρώτη: Μέχρι 

τώρα ξέραμε ότι ρωτάνε, συνεν-

νοούνται και παίρνουν άδεια για 

νομοσχέδια. Τώρα μάθαμε ότι 

ρωτάνε, συνεννοούνται και παίρ-

νουν άδεια ακόμα και για τροπο-

λογίες! 

 Παρατήρηση δεύτερη: Αφού 

υπογράψανε μνημονιακή δέσμευ-

ση περί “απολιτικοποίησης του 

Δημόσιου τομέα”, να περιμένουμε 

νόμο για περιστολή ή και κατάρ-

γηση των συνδικαλιστικών μας 

δικαιωμάτων; Αυτό κι αν δεν θα 

'ναι ανήκουστο! 

Όσο ζει κανείς μαθαίνει. 

Και με την διαδήλωση 

και με την  

κυβέρνηση … 
 Τα διορισμένα μέλη του 

ΠΥΣΔΕ είναι οι εκπρόσωποι της 

διοίκησης. Αντίθετα τα μέλη του 

ΔΣ της ΕΛΜΕ είναι οι εκπρόσω-

ποι των εργαζομένων. Και αυτό το 

ξέρει ο κόσμος όλος. Παρότι δεν 

υπάρχει νομικό κώλυμα, υπάρχει 

μέγιστο ηθικό και πολιτικό. Δεν 

μπορεί κάποιος να είναι μέλος του 

ΔΣ της ΕΛΜΕ και ταυτόχρονα 

διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ. 

 Δεν είναι δυνατόν την ίδια 

ώρα να εφαρμόζει την κυβερνητι-

κή πολιτική π.χ. για μετακινήσεις 

συναδέλφων και ταυτόχρονα να 

διεκδικεί την μη εφαρμογή της! 

 Δεν το ήξερε ή δεν το σκέ-

φτηκε αυτό το μέλος των ΣΥΝΕΚ 

στο ΔΣ της ΕΛΜΕ που έκανε αί-

τηση για κατάληψη θέσης διορι-

σμένου μέλους στο ΠΥΣΔΕ; Ή 

μήπως σκέφτηκε πως, αν μπορεί 

Του Μ. Κουντούρη 
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Σχόλια  
το κόμμα να είναι και κυβέρνηση 

και διαδήλωση, γιατί να μην μπο-

ρώ κι εγώ να είμαι και διοίκηση 

και συνδικάτο; 

 Το πράγμα πάντως γίνεται 

ακόμη χειρότερο μιας και στα 

ψηφοδέλτια για την ανάδειξη του 

νέου ΔΣ φιγουράρει κι άλλο 

όνομα υποψήφιου που έχει διορι-

στεί στο ΠΥΣΔΕ. 

Πενήντα - πενήντα... 
 Ειδική επιτροπή του δήμου 

είχε εισηγηθεί ότι τα χρήματα για 

τα σχολεία Αθμιας και Βθμιας 

πρέπει να μοιράζονται εξίσου, 

μισά μισά. 

  Πώς γίνεται ξαφνικά να 

παρουσιάζονται 2 φορές επανει-

λημμένα αυξημένες ανάγκες στην 

Αθμια (σημ. Όχι συγκεκριμένες, 

αλλά γενικόλογες) και να καταπα-

τάται η ποσόστωση σε βάρος της 

Βθμιας; 

Η αμνησία 
 Από την αρχή των συνε-

δριάσεων της Δημοτικής Επιτρο-

πής Παιδείας διατείνονταν πρόε-

δρος και μέλη ότι : "....απαραίτητη 

προϋπόθεση για να δοθεί ένα σχο-

λείο σε σύλλογο ώστε να το χρη-

σιμοποιεί απογεύματα είναι Η 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥ-

ΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΥ".  Πώς γίνεται να παθαίνουν 

ξαφνικά κάποια μέλη και ο πρόε-

δρος επιλεκτική "αμνησία" στην 

περίπτωση της παραχώρησης του 

γυμναστηρίου του 6ου γυμνασίου; 

Μαύρα χρόνια -  

άσπρα χρόνια 
 Το ακούσαμε κι αυτό: “Τα 

προηγούμενα χρόνια η κατάσταση 

ήταν μαύρη και υπήρχε λόγος να 

πηγαίνει το ΔΣ στην Δ/ντρια και 

να διεκδικεί δικαίωση για τους 

συναδέλφους. Τώρα τα πράγματα 

άλλαξαν και δεν υπάρχει λόγος 

για κάτι τέτοιο...” 

Του Μ. Κουντούρη 

 

Απορία 
 Στην αρχική συνεδρίαση 

του ΠΥΣΔΕ, που αποφάσισε να 

τοποθετεί αναπληρωτές Ειδικής 

Αγωγής σε περισσότερα από ένα 

σχολεία παρότι μπορούσαν να 

συμπληρώσουν ωράριο σε ένα 

σχολείο, ποιοι αιρετοί μετείχαν 

και πως τοποθετήθηκαν; 

 Ψηφίστηκε αυτές τις μέρες 

ο πρώτος προϋπολογισμός για το 

2016 της σημερινής κυβέρνησης 

«πρώτη φορά Αριστερά», ο ο-

ποίος παρά τις υποσχέσεις για 

παράλληλο πρόγραμμα, για ισοδύ-

ναμα, για αναδιανομή πλούτου 

και ανακούφιση των φτωχότερων 

στρωμάτων, προβλέπει επιπλέον  

περικοπές στις συντάξεις, τις α-

σφαλιστικές παροχές, την κοινω-

νική περίθαλψη (κατά 1,65 δις 

ευρώ), στους μισθούς, αύξηση 

στους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ 

κλπ), ενώ ο ληστρικός ΕΝΦΙΑ και 

η εισφορά αλληλεγγύης καλά 

κρατούν και μονιμοποιούνται. Και 

όπως προηγούμενα το χρέος αυξά-

νεται, ονομαστικά και ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, το δε ΑΕΠ συνεχίζει να 

μειώνεται. 

 Με λίγα λόγια  ένας προϋ-

πολογισμός  που δεν έχει σχέση 

με την Αριστερά, αλλά που συνε-

χίζει «όπως πάντα δεξιά».  

Πίνακας από Εφ. Συν. 21-

22/11/2015. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016: 

 Όπως πάντα μνημονιακά και δεξιά 
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Συνέχεια από την σελ. 1 

 Κι εμείς; Τι κάνουμε εμείς; Πρώτα-

πρώτα προσπαθούμε να συνέλθουμε απ’ το σοκ 

και την σύγχυση που προκάλεσε ένα κόμμα, το 

οποίο, με την οβιδιακή πολιτική του μεταμόρ-

φωση, τσάκισε σε μια βραδιά τις ελπίδες που 

καλλιέργησε στα πέντε τελευταία χρόνια σε 

πλήθος κόσμου. Ύστερα να συνειδητοποιήσου-

με πως ο εχθρός, πού νομίζαμε πως διώξαμε, 

γύρισε «ντυμένος φίλος». Τέλος, να ξαναπιά-

σουμε το νήμα των κοινωνικών, πολιτικών, 

συνδικαλιστικών μας αγώνων αρνούμενοι-ες 

πεισματικά να γυρίσουμε στα παλιά, να  παρα-

δοθούμε, να εγκαταλείψουμε αυτό που αποτε-

λεί το κίνητρο της ζωής, την ελπίδα. Βροντο-

φωνάζοντας αυτό που είπε ένας άλλος Αλέξης, 

ο Ζορμπάς:  

 «Όχι, δε μου αρέσει καθόλου! Δεν είμαι 

λεύτερος; Δεν υπογράφω!».      

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
«Όχι, δε μου αρέσει καθόλου!  

Δεν είμαι λεύτερος; Δεν υπογράφω!».      

 Η σοφία είναι μια πανάρχαια έννοια, 

που ακουμπάει στα προϊστορικά ακόμα χρόνια 

και αποτυπώνει την συμπύκνωση της βιωματι-

κής, εμπειρικής και, από ένα σημείο και μετά, 

επιστημονικής γνώσης του ανθρώπινου όντος. 

Κοινή σ’ όλους τους πανάρχαιους πολιτισμούς, 

απ’ την Ανατολή έως τη Δύση κι απ’ το Βορρά 

στο Νότο, η αξία της Σοφίας επέτρεψε στο αν-

θρώπινο είδος όχι μόνο να επιβιώσει, σε αντί-

ξοες φυσικές συνθήκες, αλλά και να εξελιχθεί 

έως σήμερα. 

 Αυτή την πανάρχαια αξία, που ξεκινάει 

απ’ τους γέροντες μάγους, γιατρούς,  ιέρειες 

της Θεάς-Μάνας Γης των φυλών και φτάνει 

στους σύγχρονους φιλοσόφους, αυτή την αξία, 

που, σε καμιά περίπτωση, δεν ταυτίζεται με τα 

όποια επιστημονικά πτυχία έχουν βαλθεί οι 

τωρινοί, όπως και οι προηγούμενοι κυβερνώ-

ντες, να απαξιώσουν μέχρις εσχάτων βαφτίζο-

ντας «σοφούς» κάποιους τυχάρπαστους νεοφι-

λελεύθερους τεχνοκράτες επιστήμονες και 

«σοφία» τις προτάσεις τους. Προτάσεις που κι 

ένας μαθητής 1ης Γυμνασίου μπορεί να κάνει 

διαιρώντας, πολλαπλασιάζοντας και, κυρίως, 

αφαιρώντας! 

 Απ’ την εποχή της, αλήστου μνήμης, 

επιτροπής Σπράου για το ασφαλιστικό 

(ειρήσθω εν παρόδω, κάποιοι Συριζαίοι λένε 

τώρα πως έπρεπε να εφαρμοστούν τότε τα μέ-

τρα Γιανίτση), έως σήμερα, ίδια κι απαράλλα-

χτα, στην πρεμούρα τους να καλύψουν, όσο 

μπορούν βέβαια, τα απάνθρωπα, αντικοινωνικά 

τους μέτρα, παλιοί και νέοι κυβερνώντες, δε 

διστάζουν να κατεξεφτελίσουν και να διαστρε-

βλώσουν κάθε έννοια αξίας και ιδανικού, όπως 

είναι η Σοφία. 

 Είναι ώρα να τους πούμε πως τα έργα 

τους δεν έχουν καμιά σχέση, το αντίθετο μάλι-

στα, με τη Αθηνά, τη θεά της σοφίας, καμιά 

σχέση με τους επτά, αλλά κι άλλους πολλούς, 

σοφούς της αρχαιότητας. Η «επιστήμη» τους 

δεν έχει αρετή γι’ αυτό είναι πανουργία κι όχι 

σοφία. Δεν κατοικεί, εδώ και πάμπολλα χρόνια 

πια, η Αθηνά στα υπουργεία τους, ούτε η κου-

κουβάγια πετάει στη Βουλή τους. Χάθηκε ως 

και η μιλιά της 

 – Κυρίες και κύριοι, κυβερνώντες: Δια-

πράττετε ύβρη και η τίση δεν θα αργήσει! 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΥΡΓΕΣ  

ΚΙ ΟΧΙ ΣΟΦΕΣ  

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΣ 
«Πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, 

πανουργία, ου σοφία φαίνεται» 

(Πλάτων, «Μενέξενος») 

 Ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. Κο-

τσιφάκης και ο νυν πρόεδρος του ΚΕΜΕΤΕ 

της ΟΛΜΕ Π. Χαραμής, τοποθετήθηκαν 

αυτές τις ημέρες σε θέσεις θεσμών υλοποίη-

σης της κυβερνητικής πολιτικής. Στην 

36μελή επιτροπή «Εθνικού Διαλόγου για την 

Παιδεία» του υπουργείου παιδείας, υπό την 

προεδρεία του κ. Α. Λιάκου ο πρώτος, αντιπρό-

εδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-

κής (ΙΕΠ) ο δεύτερος, στη 12μελή επιτελική 

ομάδα εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση 

του ΕΣΠΑ και οι δύο. 

 Υλοποίηση όλων των μνημονίων, ερ-

γαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και παραδοτέα του 

ΕΣΠΑ και της ΕΕ είναι η προαποφασισμένη 

πολιτική που δέχθηκαν να διαχειριστούν. 

Είναι προαποφασισμένη η εκπαίδευση δεξιοτή-

των και η επιχειρηματικότητα, η λιτότητα, η 

μαθητεία – τζάμπα εργασία για τους εργοδότες-

, η αξιολόγηση, η αύξηση ωραρίου, η αύξηση 

μαθητών ανά τμήμα και οι συγχωνεύσεις – 

καταργήσεις σχολείων, στο έδαφος του μειωμέ-

νου προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, της 

μείωσης των μισθών και των συντάξεων πεί-

νας, ζητήματα δηλαδή που αντιπάλευε το εκ-

παιδευτικό κίνημα όλο το προηγούμενο διάστη-

μα. 

 Με το περίφημο θέατρο «εθνικού δια-

λόγου», καλύπτουν την αντιεκπαιδευτική πολι-

τική που ήδη εφαρμόζεται. Αυτή των μηδενι-

κών διορισμών, των μαθητών και καθηγητών 

λάστιχο, του κλεισίματος των λεγόμενων 

«ολιγομελών» τμημάτων και των υποχρεωτι-

κών μετακινήσεων εκπαιδευτικών στη μη τυπι-

κή εκπαίδευση – ΙΕΚ. Ο πρόεδρος της επιτρο-

πής διαλόγου, υπέρμαχος του νόμου Γιαννά-

κου, με τη γνωστή επιστολή των χιλίων το 

2007, όταν το φοιτητικό, εκπαιδευτικό κίνημα 

μάτωνε στους δρόμους για να αποτρέψει την 

κατάργηση του άρθρου 16, ανακοίνωσε ότι το 

θέμα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγη-

σης στην εκπαίδευση είναι προτεραιότητα για 

να αντιμετωπιστούν οι «κοπανατζήδες και οι 

αδιάφοροι» καθηγητές. Το ΙΕΠ, που εποπτεύ-

εται από το υπουργείο παιδείας, επενδύει την 

αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης με 

επιστημονικό μανδύα και βοηθά τεχνικά στην 

υλοποίησή της, όπως έκανε με την Τράπεζα 

Θεμάτων και την αξιολόγηση, χωρίς καμιά 

προσπάθεια για το αντίθετο. Η ομάδα εμπειρο-

γνωμόνων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, 

φροντίζει για την προώθηση της αντιεκπαιδευ-

τικής πολιτικής. Η αξιολόγηση, το «νέο σχολεί-

ο» των δεξιοτήτων, οι ελαστικές σχέσεις εργα-

σίας δρομολογήθηκαν χάρη στα παλιότερα 

ΕΣΠΑ. Η μαθητεία σαν τζάμπα εργασία για 

τους εργοδότες είναι το κύριο κομμάτι του τω-

ρινού ΕΣΠΑ έως το 2020, ζητήματα που το 

εκπαιδευτικό κίνημα είναι αντίθετο. 

 Από τη στιγμή που μια κυβέρνηση κα-

κοποιεί το όνομα της αριστεράς, υπογράφο-

ντας και υλοποιώντας ό,τι πιο αντιδραστικό και 

αντιλαϊκό συμφωνεί με τους υποστηρικτές της, 

κεφάλαιο, ΕΕ, ΔΝΤ, ESM θα πρέπει να θεω-

ρούμε αυτονόητη και τη μεταπήδηση των 

συνδικαλιστικών στελεχών του κόμματός 

της σε κυβερνητικά επιτελεία; Η υιοθέτηση 

τόσο εύκολα, προτύπων συνδικαλισμού, της 

ΝΔ και του Πασοκ, δηλαδή χρησιμοποίησης 

της συνδικαλιστικής θητείας, ως προσόντος 

κυβερνητικής καριέρας, από τα πρώτα στελέχη 

της συνδικαλιστικής παράταξης ΣΥΝΕΚ/

ΜΕΤΑ, είναι ένα ακραίο παράδειγμα του επε-

λαύνοντος κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ενός 

συνδικαλισμού δηλαδή που βλέπει τα συμφέρο-

ντα των εργαζόμενων, την οργάνωση και την 

πάλη τους, μέσα στα πλαίσια της κατανόησης 

των «εκβιασμών» που αντιμετωπίζει η κυβέρ-

νηση, εντός του πλαισίου της πολιτικής της, 

αφού δεν υπάρχει άλλη λύση από τα μνημόνια, 

εντός των προαποφασισμένων απαιτήσεων των 

δανειστών και της προτεραιότητας των απαιτή-

σεων των Τραπεζών και των εργοδοτών, δηλα-

δή εντός του διαλόγου – άλλοθι υλοποίησης 

αυτής της πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο δί-

νουν χέρι σωτηρίας στην κυβέρνηση και το 

αστικό μπλοκ υποστηρικτών της, όλων αυτών 

που μαζί ψηφίσανε το 3ο μνημόνιο (ΝΔ, Πα-

σόκ, Ποτάμι, Κεντρώους), επιδιώκοντας να 

εξασφαλίσουν την ανοχή ή την αδυναμία των 

αγωνιζόμενων για την εφαρμογή αυτής της 

πολιτικής. Οι κυβερνώντες και οι συν αυτώ, 

γνωρίζουν πως ό,τι κι αν υπογράφουν δεν μπο-

ρεί να τους εξασφαλίσει την εφαρμογή και την 

κυριαρχία τους αν δεν εξασφαλιστεί πρώτα η 

επικράτηση του φόβου, η αίσθηση του αναπό-

φευκτου και της αδυναμίας. 

Από την δήλωση των εκπροσώπων Παρεμβάσε-

ων Δ.Ε. στο ΔΣ της ΟΛΜΕ 

Κικής Γιαννάτου, Γιώτας ιωαννίδου 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙ  

ΟΧΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Του Γ. Καλαϊτζή 

Του Π. Ζερβού 


