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Ένας χρόνος κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ ήταν αρκετός για να διαψευ-
στούν µαζικά οι προσδοκίες για µια
εύκολη, µαγική λύση που θα µας
έβγαζε από την καπιταλιστική κρί-
ση, χωρίς συγκρούσεις και ανατρο-
πές. Που θα σταµατούσε τουλάχι-
στον την κοινωνική καταβύθιση και
τον εξανδραποδισµό των εργαζό-
µενων και της νεολαίας, µε τη συµ-
φωνία του κεφαλαίου, του ∆ΝΤ και
της ΕΕ, που θα κατανοούσαν – µέ-
σα από µια καλή διαπραγµάτευση –
ότι η πλήρης εξαθλίωση ενός ολό-
κληρου λαού δεν τους συµφέρει.
Αλλά και της διάψευσης ότι µια κυ-
βέρνηση που θεωρεί ιερό και απα-
ραβίαστο ευαγγέλιο την πολιτική
τους και ορκίζεται να κινηθεί εντός
των πλαισίων της, επειδή µιλά στο
όνοµα της αριστεράς, θα ερχόταν
σε σύγκρουση µαζί τους, αν διαπί-
στωνε ότι δεν υποχωρούν από την
επιδίωξη ενός κοινωνικού Αρµα-
γεδδώνα, προς όφελος των κερ-
δών τους. 
∆εν υπάρχει η πολυτέλεια του χρό-
νου για να «κλάψουµε τον πεθαµέ-
νο». Να αναρωτηθούµε πώς τόσο
γρήγορα εξαργυρώθηκαν αγωνιστι-
κές περγαµηνές και τα πολυκαιρι-
σµένα επιχειρήµατα του αστικού
µπλοκ εξουσίας, Ν∆ – ΠΑΣΟΚ –
ΠΟΤΑΜΙ, εκφέρονται µε τόση ευκο-
λία και αλαζονεία από τα χείλη του
νέου κόµµατος εξουσίας. Ο νέος

γύρος επίθεσης µε τη µνηµονιακή
συµφωνία όλων, απέναντι στα ερ-
γατικά, µορφωτικά και κοινωνικά δι-
καιώµατα, ξεκίνησε δριµύτερος και
ο ΣΥΡΙΖΑ τον οργανώνει και τον
καθοδηγεί. Η µητέρα των µαχών,
για το ασφαλιστικό είναι σε εξέλι-
ξη, µειώσεις µισθών, φοροληστεία
των λαϊκών στρωµάτων, λιτότητα
και κατάργηση των δικαιωµάτων σε
υγεία και εκπαίδευση, ανεργία και
ελαστική εργασία, εργασιακές σχέ-
σεις χωρίς δικαιώµατα, ξεπούληµα
του δηµόσιου πλούτου, χτύπηµα
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων και
επιτροπεία, ο συνδικαλισµός στην
κλίνη του Προκρούστη. Τα δηµόσια
σχολεία είναι τα σχολεία των κε-
νών και της αδιοριστίας, της διδα-
σκαλίας – ντελίβερι και των εκπαι-
δευτικών – λάστιχο, της υποχρηµα-
τοδότησης και της αναζήτησης χο-
ρηγών, των δεξιοτήτων και της κα-
τάρτισης, της µαθητείας – τζάµπα
εργασίας για τους εργοδότες – της
συγχώνευσης και της αξιολόγησης
– κατηγοριοποίησης και χειραγώγη-
σης. Αναγράφεται σαν δικαίωµα ο
συνδικαλισµός για τους αναπληρω-
τές εκπαιδευτικούς στους νόµους,
αλλά ο Υπουργός Παιδείας αρνεί-
ται να τον αναγνωρίσει για µέλος
του ∆Σ της ΟΛΜΕ, χωρίς την απει-
λή απόλυσης.

Συνέχεια σελ. 5

Σηµείωµα της έκδοσης

Αγωνιστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Συσπειρώσεις Κινήσεις

∫Àµ∂ƒ¡∏™∏ – ∂∂ – ¢¡∆ – ∫∂º∞§∞πO 
ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ  ΣΥΝΤΑΞΗ - ΦΙΛO∆ΩΡΗΜΑ, ∆OΥΛΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤOΝ ΤΑΦO!

¢∂ £∞ ¶∂ƒ∞™OÀ¡

Σ
την τελική ευθεία ψήφισης του αντιασφα-
λιστικού νοµοσχεδίου εκτρώµατος µπαί-
νει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, σε πλή-

ρη συµπόρευση µε τα συµφέροντα κεφαλαί-
ου, ΕΕ, ∆ΝΤ. Με τη νοµιµοποίηση των προη-
γούµενων αντιασφαλιστικών νόµων, την ψή-
φιση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67
χρόνια ή 62, µε 40 χρόνια δουλειάς, της αύξη-
σης των εισφορών υγείας στους ήδη συνταξι-
ούχους, καθώς και τις περικοπές κατά 1,8 δις
από τον προϋπολογισµό, προτείνεται επιπλέ-
ον να εφαρµοστούν από το 2016:
• Κατάργηση όλων των Εθνικών Συστηµάτων
(ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας) και ενοποίη-
σή τους σε ένα φορέα µε κορµό το ΙΚΑ (ΕΦ-
ΚΑ). Στο όνοµα της εφαρµογής ενιαίων κανό-
νων για όλους τους ασφαλισµένους δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, επιχειρείται η εξίσωση-
ισοπέδωση όλων των παροχών σε χαµηλότερα
επίπεδα (παροχές υγείας, εφάπαξ).
• Μεγάλες µειώσεις στις κύριες συντάξεις, τό-
σο των νέων όσο και των ήδη συνταξιούχων,
αφού αυτές επαναϋπολογίζονται. Οι νέες συ-
ντάξεις θα υπολογίζονται ως άθροισµα της
εθνικής σύνταξης (384 ευρώ, 67 χρονών, 40
χρόνια εντός χώρας) και της ανταποδοτικής
σύνταξης, από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτή θα υπολογίζεται πλέον, µε µειωµένο πο-
σοστό αναπλήρωσης, ενός µειωµένου συντά-
ξιµου µισθού, αφού αυτός θα προκύπτει από
το σύνολο του ασφαλιστικού βίου, µε διαγρα-
φή (!) του τελευταίου έτους. Αυτό σηµαίνει
µειώσεις πάνω από 25% σε εργαζόµενους
που έχουν ασφαλιστικό βίο 30 – 33 χρόνια και
ψίχουλα για τη νέα γενιά των ανέργων και
ελαστικά εργαζόµενων. Το ποσό της µείωσης
των σηµερινών συντάξεων, θα δίνεται ως
προσωπική διαφορά, µέχρι το 2018 και µετά
θα παύει σταδιακά να υπάρχει.
• ∆ραστικές µειώσεις µέχρι και σταδιακή εξα-
φάνιση των επικουρικών συντάξεων, αφού θα
εξαρτάται η παροχή τους από τα δηµογραφι-
κά δεδοµένα (όσο περισσότεροι δικαιούχοι,
τόσο µικρότερο το ποσό), τη µετονοµασµένη
ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και θα υπολογί-

ζεται µε ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% των
συντάξιµων αποδοχών για κάθε χρόνο ασφά-
λισης. Αυτό σηµαίνει ότι για να φτάσει κάποι-
ος το προηγούµενο ποσοστό αναπλήρωσης
που ήταν 20%, δεδοµένου ότι ο συντάξιµος
µισθός είναι χαµηλότερος, πρέπει να δουλεύ-
ει πάνω από 45 χρόνια! Ταυτόχρονα, αυξάνε-
ται το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για την
επικουρική ασφάλιση σε 3,5% για τους ασφα-
λισµένους και 4% για τους εργοδότες (από
3% και 3% αντίστοιχα).
• Καµιά µέριµνα κοινωνικού πόρου ή άλλης
ενίσχυσης από το κράτος, για το Μετοχικό
Ταµείο, που εγκαταλείπεται στην πολιτική της
συνεχούς µείωσης των µερισµάτων που δίνει,
µέχρι την οριστική του κατάρρευση ή την ισο-
δύναµη αντικατά στασή του µε επαγγελµατι-
κό ταµείο αν γίνει αποδεκτή η σχετική πρότα-
ση της «επιτροπής τεχνοκρατών». Kι ακόµη:
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• Mαθητεία και εκπαίδευση 
• Να αποσυρθεί η απαράδεκτη 
τροπολογία για την ειδική αγωγή

• «Εθνικός διάλογος» για την παιδεία: 
• Οι µύθοι του «εθνικού» και του «διαλόγου»
• Ελαστικές εργασιακές σχέσεις: Η δουλεία 
του 21ου αιώνα

• Το άτοµο ως οµφάλιος λώρος  των
εφαρµοστικών νόµων στο δηµόσιο

• Και γιατί δεν κάνουµε διάλογο;
• Προσφυγικό: Αίτια και απαντήσεις
• Ηξεις αφήξεις µε τους διορισµούς 
εκπαιδευτικών

• Τσίπρας ή Μητσοτάκης;
•  Aποστολή στην Άγκυρα 
•  35 ΕΛΜΕ καταδικάζουν το "Εθνικό 
Κοινωνικού ∆ιάλογο"  για την Παιδεία

•  "Μαχαίρι" στην διδακτική στήριξη των 
µαθητών και στα εκπαιδευτικά προγράµµατα
•  Νέο Mισθολόγιο
•  "Απωθήσεις", δηλαδή µαζικοί πνιγµοί, 
ανελέητη καταστολή, φράχτες και τείχη

•  ∆ώδεκα µήνες ΣΥΡΙΖΑ
•  Κραυγές και ψέµατα
•  O εθνικός διάλογος για την παιδεία… 
έχει ήδη ολοκληρωθεί!



Ο θεσµός της Μαθητείας αποτελεί κεντρικό
στρατηγικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνική
Επαγγελµατική Εκπαίδευση, στα πλαίσια της
ενοποίησης των πολιτικών όλων των κρατών
µελών, µε αντικειµενικό στόχο την ιδιωτικο-
ποίηση και την παράδοση της Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις επιχει-
ρήσεις προς όφελος της κερδοφορίας τους.
Όλα τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τα θέµατα της Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης δεν αφήνουν κανένα περι-
θώριο αµφισβήτησης.
Αναφέρει η συγκεκριµένη έκθεση για την εκ-

παίδευση µε ηµεροµηνία 20/11/2012:
«… Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει τέσσε-

ρις τοµείς που είναι ουσιαστικής σηµασίας για
την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού και
στους οποίους τα κράτη µέλη θα πρέπει να
εντείνουν τις προσπάθειές τους.
• Ανάπτυξη επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης παγκόσµιου επιπέδου για να αυ-
ξηθεί η ποιότητα των επαγγελµατικών δεξιο-
τήτων.
• Προώθηση της µάθησης µε βάση την εργα-
σία, συµπεριλαµβανοµένων υψηλής ποιότη-
τας πρακτικής άσκησης, µαθητείας και διττών
µοντέλων µάθησης που διευκολύνουν τη µε-
τάβαση από τη µάθηση στην εργασία.
• Προώθηση εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµό-
σιων και ιδιωτικών φορέων (για να εξασφαλίζονται
κατάλληλα προγράµµατα σπουδών και παροχή κατάλ-
ληλων δεξιοτήτων).
…Η µάθηση µε βάση την εργασία, όπως π.χ. οι διττές
προσεγγίσεις, πρέπει να αποτελεί κεντρικό πυλώνα
των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε στόχο την
µείωση της ανεργίας των νέων, τη διευκόλυνση της
µετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και
την ανταπόκριση στις ανάγκες δεξιοτήτων της αγο-
ράς εργασίας.
…Τα προγράµµατα σπουδών, ιδίως στην ΕΕΚ, θα πρέ-
πει να γίνουν πιο συναφή µε τον χώρο εργασίας µέσω
συνεχούς συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις και τους
εργοδότες, π.χ. µε επισκέψεις επιχειρηµατιών στην
αίθουσα διδασκαλίας για ενίσχυση της µάθησης».

Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών σχεδιάζονται σήµε-
ρα να εφαρµοστούν οι αναδιαρθρώσεις στη Τεχνική
Επαγγελµατική Εκπαίδευση.
Το 3ο Μνηµόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο 2015

απ΄την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τα κόµµατα της
αντιπολίτευσης Ν∆, ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ καθορίζει
και τις αναδιαρθρώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση έως το τέλος του
2015.
Συγκεκριµένα στη παράγραφο:
«4. ∆ιαθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης
4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο»
Αναφέρει για την επαγγελµατική κατάρτιση:
«Επαγγελµατική κατάρτιση. Επιπλέον, σύµφωνα µε

τον προϋπολογισµό του 2016 και προκειµένου να επι-
τύχει τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση της επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και µε
βάση τη µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε το 2013 (Νόµος
4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον ∆εκέµβριο του 2015
(βασικό παραδοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο
πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/µαθητεία, ii) θα δηµι-
ουργήσει ένα σύστηµα για τον προσδιορισµό των α-
ναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και µια διαδικασία
αναβάθµισης των προγραµµάτων και της πιστοποίη-
σης, iii) θα δροµολογήσει πιλοτικές συµπράξεις µε πε-
ριφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv)
θα χαράξει ολοκληρωµένο σχέδιο εφαρµογής του
Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και
του ΟΑΕ∆, µε σκοπό την παροχή του απαιτούµενου
αριθµού θέσεων µαθητείας για όλους τους σπουδα-
στές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ)
έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου
των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα διασφαλί-
σει µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών και µεγα-
λύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το ακα-
δηµαϊκό έτος 2015 - 2016 θα λειτουργήσουν περιφε-

ρειακές συµπράξεις δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα».
Ο νόµος Αρβανιτόπουλου (4186/ 2013) προσπάθησε

να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για την εκπαίδευση θεσµοθετώντας τη Μαθητεία
ως βασικό πυλώνα της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης. Προβλέπει συγκεκριµένα:
α) Την Μαθητεία µετά το Γυµνάσιο στις Σχολές

Επαγγελµατικής Κατάρτισης που εξακολουθούν σή-
µερα να λειτουργούν µε την ευθύνη άλλων Υπουργεί-
ων αφού καταργήθηκαν απ’ το Υπουργείο Παιδείας. 
β) Την Μαθητεία στην τάξη ειδίκευσης (4ο έτος) του

ΕΠΑΛ. «Η Τάξη Μαθητείας, που εφαρµόζει το δυϊκό
σύστηµα εκπαίδευσης (µαθητείας) του Ο.Α.Ε.∆. έχει
διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαµβάνει Μαθητεία µε
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθηµα Ειδικότητας
και Προπαρασκευαστικά Μαθήµατα Πιστοποίησης στη
σχολική µονάδα αντίστοιχα. Άρθρο 7»
Η σηµερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε την

Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 184/ 30 ∆εκεµβρίου
2015 εξειδικεύοντας τη λειτουργία της Μαθητείας στο
4ο έτος του ΕΠΑΛ καθορίζει ότι «Την ευθύνη υλοποίη-
σης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτη-
σης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και
όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία
µε τον ΟΑΕ∆.»
Παράλληλα ακούγονται προτάσεις για ενοποίηση της

σηµερινής ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης µε την ∆ια Βίου Μάθηση και την Κατάρ-
τιση (ΙΕΚ κλπ), που θα οδηγήσει στην αυτονόµηση
ολόκληρης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης απ’ την
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και κατ’ επέκταση σε συν-
θήκες ιδιωτικοποίησης του µεγαλύτερου µέρους της,
αν όχι όλου. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Με το θεσµό της µαθητείας οδηγούν τους ανήλικους
µαθητές ή και αυτούς των 18 και 19 χρόνων στην αγο-
ρά εργασίας, ως εργατικό δυναµικό, στο όνοµα της εκ-
παίδευσης. 
Ασφαλώς στις σηµερινές συνθήκες, επιβάλλεται να

υπάρχουν σχολεία, αλλά και θεσµοί διευκόλυνσης για
τους εργαζόµενους µαθητές, που να είναι δεσµευτικοί
για τους εργοδότες. Είναι άλλο πράγµα όµως ο θεσµός
της µαθητείας, που υποτίθεται ότι θα αποτελεί µέρος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχολείου και άλλο
πράγµα η διευκόλυνση των εργαζόµενων µαθητών. 
Το σύστηµα της µαθητείας αναπτύχθηκε για πρώτη

φορά στον ύστερο Μεσαίωνα και η εποπτεία του ήταν
ευθύνη των συντεχνιών και των κυβερνήσεων.
Το µοντέλο της µαθητείας ακολουθήθηκε ως µοντέλο

Τεχνικής Εκπαίδευσης από πολλές χώρες µετά το Β’
Παγκόσµιο πόλεµο, µε ιδιαίτερη έµφαση στη Γερµανία. 
Στην Ελλάδα η µαθητεία εφαρµόστηκε απ΄ τη δεκαε-

τία του 1950 και εφαρµόζεται σήµερα στις σχολές ΟΑ-

Ε∆, που σήµερα λειτουργεί µε το δυικό σύστη-
µα, δηλαδή δύο ή τρείς ηµέρες µάθηµα στο
σχολείο και δύο ή τρείς ηµέρες αντίστοιχα, ερ-
γασία στις επιχειρήσεις.
Η µαθητεία που προωθείται µέσα απ’ το σχο-

λείο, είναι η οργανωµένη µορφή της λογικής
του «µικρού» βοηθού του τεχνίτη, που προσπα-
θεί να µάθει την τέχνη µέσα απ’ την εργασία.
Μπορεί η µαθητεία να χαρακτηριστεί εκπαι-

δευτική διαδικασία;
Αναµφίβολα σε κάθε χώρο εργασίας  παράγε-

ται γνώση και η εµπειρία που αποκτάται µε τα
χρόνια εργασίας είναι πολύτιµη και προστίθεται
συνέχεια σε όλο τον εργάσιµο βίο του κάθε ερ-
γαζόµενου.
∆εν µπορεί όµως να υπάρχει εκπαιδευτική

διαδικασία στο χώρο εργασίας. Πολύ περισσό-
τερο να θεωρείται ότι ο χώρος εργασίας µπο-
ρεί να αντικαταστήσει ή να συµπληρώσει το
σχολείο υλοποιώντας µέρος της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας, πριν ακόµη ολοκληρωθούν οι
σπουδές και άρα χωρίς να έχει ο µαθητής ολο-
κληρωµένη γνώση για την ειδικότητά στην
οποία εκπαιδεύεται.
Ο µαθητής που ακολουθεί πρόγραµµα Μαθη-

τείας είναι αναγκασµένος να ακολουθεί τις
ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, που το
αντικείµενό της, εκ’ των πραγµάτων, δεν
εντάσσεται σ’ ένα ολοκληρωµένο γνωστικό
αντικείµενο. Έτσι η εµπειρία που θα αποκτη-

θεί δεν µπορεί να αποτελέσει και ολοκληρωµένη γνώ-
ση µιας ειδικότητας. 
Η εµπειρία που αποκτιέται απ’ το εργαζόµενο µε την

εργασία προφανώς προσθέτει πολλές και πολύτιµες
γνώσεις, που είναι τόσο περισσότερες, όσο καλλίτε-
ρες είναι οι βασικές γνώσεις µε τις οποίες ξεκινάει
τον εργασιακό του  βίο ο εργαζόµενος.

O χρόνος της µαθητείας δεν µπορεί να χαρακτηρι-
στεί σε καµιά περίπτωση τάξη εκπαίδευσης και δεν
µπορεί να εντάσσονται αυτές οι πρακτικές µέσα στη
σχολική µονάδα. Ο χρόνος αυτός µπορεί κάλλιστα να
αφιερωθεί στη επαγγελµατική εκπαίδευση των µαθη-
τών µέσα στο σχολείο για να µπορέσει ο πτυχιούχος
να εµπεδώσει πολύ καλλίτερα τις γνώσεις της ειδικό-
τητάς του.
Αυτό που επιτελεί σήµερα η µαθητεία είναι, να απο-

τελέσουν οι µαθητές στο όνοµα της εκπαίδευσης, ένα
πρώτης τάξης φτηνό εργατικό δυναµικό για όλες τις
επιχειρήσεις, µε τα χρήµατα του ελληνικού λαού αφού
θα είναι επιδοτούµενοι εξ’ ολοκλήρου απ’ τα κρατικά
ταµεία µέσω προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας
και προγραµµάτων ΕΣΠΑ, χωρίς κανένα εργασιακό
και συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται εύκολα απ’ τις, µέχρι

τώρα, νοµοθετικές ρυθµίσεις
Ο νόµος 4183/2013 καθορίζει: «Η Τάξη Μαθητείας εί-

ναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινο-
τικούς πόρους σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις (άρθρο 14)».
Επίσης η Υπουργική Απόφαση 6564/13-6-2012 καθο-

ρίζει τις «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµε-
νων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση
Προγράµµατος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελµατι-
κής εµπειρίας.»
Το άρθρο 2 της συγκεκριµένης απόφασης ορίζει:
«1. Οι υποτροφίες χορηγούνται από το Υ-πουργείο

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µέσω
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Εκπαιδευτικών
∆ράσεων και του Ειδικού Λογαριασµού του Υπουργεί-
ου, σε αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
οι οποίοι δηλώνουν συµµετοχή και επιλέγονται από
Επιχειρήσεις για να µαθητεύσουν και να αποκτήσουν
επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Μαθητείας που προ-
σφέρονται από τις Επιχειρήσεις.

3. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 300 € µηνιαί-
ως για κάθε µήνα Μαθητείας, στο πλαίσιο του οποίου
πραγµατοποιείται Μαθητεία πέντε (5) ηµερών εβδοµα-
διαίως για έξι (6) ώρες ηµερησίως...»

Συνέχεια σελ. 3
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Σε περιβάλλον «εθνικού διαλόγου» για την παιδεία
και µε την ελπίδα του αιφνιδιασµού του κόσµου της
εκπαίδευσης, στο µέσο έντονων και κλιµακούµενων
κινητοποιήσεων ενάντια στο ασφαλιστικό, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθώντας προσφιλείς τακτι-
κές προηγούµενων κυβερνήσεων, κατέθεσε τροπολο-
γία για την ειδική εκπαίδευση στο σχέδιο νόµου «µέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
Χρησιµοποιώντας έννοιες όπως «συνεκπαίδευση»,

συµπερίληψη», «προώθηση της ένταξης», «ίσες ευ-
καιρίες στην εκπαίδευση», επιχειρεί να αναδιατάξει
το εκπαιδευτικό σκηνικό στην ειδική αγωγή σε βάρος
των µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών. Όπως
χρησιµοποιεί και την έννοια απελευθέρωση στην πο-
λιτική της για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας
για να κρύψει τη δυνατότητα των εργοδοτών να απο-
λύουν και να µειώνουν τους µισθούς κατά βούληση κι
απελευθέρωση των τιµών για να κρύψουν τις αυξή-
σεις στις τιµές των αγαθών. 
Αυτό που δεν µπορεί να κρύψει η κυβέρνηση είναι

ο τελικός της στόχος: Η µείωση του κόστους στην ει-
δική αγωγή και η µείωση του συνολικού αριθµού των
εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που θα υποστηρίζουν
από δω και πέρα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παι-
διών µε βάση τις εντολές της Ε.Ε. και των 3ών µνηµο-
νίων. Αυτό είναι φανερό και από τα παρακάτω.
Σε ό,τι αφορά τα ειδικά σχολεία: 
Στην αιτιολογική έκθεση για τις ΣΜΕΑΕ (σελ. 3,

παρ. 3) αναφέρεται σε «προγράµµατα συνεκπαίδευ-
σης µε συστεγαζόµενα ή µη γενικά σχολεία». Αυτό
σηµαίνει: 
α) ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και οικονοµική
πολιτική ώστε όλα τα ειδικά σχολεία να συστεγάζο-
νται µε γενικά. 
β) ότι µαθητές των ειδικών σχολείων από τα µη συ-
στεγαζόµενα ειδικά (που είναι και η πραγµατικότητα
σήµερα) θα µετακινούνται για τις ανάγκες της συνεκ-
παίδευσης προς τα γενικά. 
Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η µετακίνηση αυτή θα

είναι µόνιµη µε συνέπειες στην εκπαίδευση των µαθη-
τών (ξέρει το υπουργείο ότι τα γενικά σχολεία δεν
έχουν µόνιµο ΕΕΠ και ΕΒΠ αλλά ενίοτε 5/µηνίτες
συµβασιούχους συναδέλφους), µείωση του µαθητικού
δυναµικού των ειδικών σχολείων µόνο για «ειδικές
περιπτώσεις» και µείωση του αριθµού των εκπαιδευτι-
κών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού. Άρα µεγάλη εξοικονόµηση πόρων στην
κατεύθυνση του ΟΟΣΑ.

Σε ό,τι αφορά τα τµήµατα ένταξης
Στην αιτιολογική έκθεση για τις ΣΜΕΑΕ (σελ. 3,

παρ. 5) αναφέρεται στην υποστήριξη των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «εντός του περιβάλλο-
ντος της τάξης τους». Το υπουργείο φαίνεται σαν να
µη γνωρίζει ότι: 
α) δεν υπάρχουν τµήµατα ένταξης σε όλα τα σχο-

λεία κι όταν παρουσιάζονται ανάγκες υποστήριξης
µαθητών σε σχολεία που δεν υπάρχει Τ.Ε. δεν τοπο-
θετείται εκπαιδευτικός Ε.Α.. Είναι χαρακτηριστική η
περίπτωση των 8 δηµοτικών σχολείων δυτ. Θεσσαλο-

νίκης όπου ζητήθηκε από τους διευθυντές και τους
συλλόγους διδασκόντων να υποστηριχθούν τα παιδιά
των σχολείων µε Τ.Ε. και η κεντρική διοίκηση δεν το-
ποθέτησε εκπαιδευτικούς ε.α. µε το αιτιολογικό ότι
δεν υπάρχει ΦΕΚ ίδρυσης Τ.Ε.. Τα παιδιά αυτά είτε
παρέµειναν στα σχολεία τους χωρίς πρόσθετη υπο-
στήριξη είτε µετακινήθηκαν στα όµορα όπου αύξησαν
τον ήδη µεγάλο αριθµό παιδιών που υπάρχουν εκεί. 
β) Ο αριθµός των παιδιών που υποστηρίζονται στα

Τ.Ε. είναι παντού µεγαλύτερος από τον προβλεπόµε-
νο µε βάση το νόµο και οι εκπαιδευτικές τους ανά-
γκες διαφοροποιηµένες σε κάθε τάξη και τµήµα γι’
αυτό και οι εκπαιδευτικοί οµαδοποιούν τα παιδιά µε
βάση τις ανάγκες τους για να τα υποστηρίζουν όσες
ώρες περισσότερο γίνεται και για όσα εκπαιδευτικά
πεδία περισσότερα µπορούν. Το σχέδιο του υπουρ-
γείο θα µειώσει δραµατικά το χρόνο που θα αφιερώ-
νεται σε κάθε παιδί σε βάρος του δικαιώµατός του για
ουσιαστική υποστήριξη. 

Να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους:
Η τροπολογία ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΕ για την

υποβάθµιση των σταθερών δοµών της ειδικής εκπαί-
δευσης, µε άλλοθι το επιχείρηµα της πλήρους ένταξης
µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στα γενικά σχολεία. Στοχοποιεί τους µαθητές µε
αναπηρία που υποστηρίζονται σε δηµόσιες και δωρεάν
δοµές ειδικής αγωγής και επιδιώκει τη µείωση του κρα-
τικού κόστους για την εκπαίδευσή τους. Το υπουργείο
υλοποιεί δεσµεύσεις προηγούµενων κυβερνήσεων µε
περισσό ζήλο και προετοιµάζει το έδαφος για νέο χορό
προγραµµάτων ΕΣΠΑ στο όνοµα της συνεκπαίδευσης. 
Η τροπολογία αλλάζει εντελώς το χαρακτήρα και

τον προσανατολισµό των τµηµάτων ένταξης, αφού
χρεώνει στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη
δοµή αυτή ρόλο part time παράλληλης στήριξης µι-
κρότερου αριθµού µαθητών σε κάθε σχολική µονάδα.
Καλλιεργεί αντιλήψεις για το ότι η διαφοροποιηµένη
διδασκαλία αποτελεί την πανάκεια για τις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες όλων των µαθητών στο όνοµα της συ-
νεκπαίδευσης, συµπερίληψης. Μειώνει τον εκπαιδευ-
τικό χρόνο και τις στοχευµένες εκπαιδευτικές παρεµ-
βάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε µαθητή που υποστη-
ρίζεται στο Τµήµα Ένταξης. 
Στο όνοµα της πλήρους ένταξης και αφού έχει στα-

θεροποιηθεί το µοίρασµα εκπαιδευτικών παράλληλης
στήριξης σε 2,3 ή και 4 µαθητές µε αναπηρία τα προη-
γούµενα χρόνια, σε συνδυασµό µε την είσοδο των
κουπονιών στην εκπαίδευση προετοιµάζεται η παρα-
πέρα ιδιωτικοποίηση πλευρών της εκπαίδευσης, µετα-
φέροντας το κόστος στις οικογένειες των µαθητών.
Ταυτόχρονα και ενώ υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστοι
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, διατηρεί µε στόχο να
υλοποιήσει παλαιότερη διάταξη για τοποθέτηση νη-
πιαγωγών ειδικής αγωγής σε ειδικά σχολεία.

Αγωνιζόµαστε για: 
• Μόνιµους διορισµούς στα ΤΕ και ειδικά σχολεία 
ΤΩΡΑ.

• Άµεση ίδρυση και επέκταση των Τµηµάτων 
Ένταξης.
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Να αποσυρθεί η απαράδεκτη 
τροπολογία για την ειδική αγωγή 

Συνέχεια από σελ. 2

Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα το δηµόσιο σχολείο
(ΕΠΑΛ) έχει τη ευθύνη διοικητικής µέριµνας, δηλαδή
να βρει τους αποφοίτους του που θα συµµετάσχουν και
να τους τοποθετήσει στις επιχειρήσεις, παίζοντας το
ρόλο του γραφείου εύρεσης εργασίας προς όφελος
του εργοδότη. 
Το αποκορύφωµα των προγραµµάτων αυτών και η

αποκάλυψη των στόχων που επιτελούν, αποτελεί ο τρό-
πος λειτουργίας των Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης που ιδρύθηκαν απ’ τον ΟΑΕ∆ στα πλαίσια της συ-
νεργασίας µεταξύ του ΟΑΕ∆ και του Ελληνογερµανικού
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Η διάρκεια
της φοίτησης είναι τριετής και το κάθε έτος διαιρείται
σε δύο µέρη: Σε 4 µήνες ενδοσχολικής εκπαίδευσης και
8 µήνες µαθητείας στα ξενοδοχεία. Το κριτήριο της διαί-
ρεσης αυτής σχετίζεται µε την τουριστική κίνηση. Η εν-
δοσχολική εκπαίδευση γίνεται κατά τη διάρκεια της χα-
µηλής τουριστικής περιόδου, ενώ µε την έναρξη της
τουριστικής σεζόν ξεκινά η µαθητεία, δηλαδή η εργασία
σπουδαστών και σπουδαστριών στις επιχειρήσεις. Οι
µαθητευόµενοι θα εργάζονται µε 8ωρη βάρδια για 5 µέ-
ρες τη βδοµάδα. Το ηµεροµίσθιο της µαθητείας περιο-
ρίζεται στο ύψος του 75% του κατώτερου, δηλαδή
16,76 ευρώ µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Είναι σαφές ότι οι µαθητευόµενοι λειτουργούν ως

εργατικό δυναµικό προς όφελος της κερδοφορίας των
επιχειρήσεων, µε τις ίδιες τις επιχειρήσεις να µην
έχουν καµιά ευθύνη γι’ αυτούς. Άλλωστε σε όλα τα
προγράµµατα µαθητείας οι µαθητευόµενοι, εκτός του
ότι δεν έχουν κανένα κόστος µισθοδοσίας για τον ερ-
γοδότη, δεν έχουν κανένα ασφαλιστικό και συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα αφού ασφαλίζονται µόνο για τον κίν-
δυνο ατυχήµατος στον εργασιακό χώρο.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα οδηγήσει
στην ανεργία αρκετούς εργαζόµενους µεγαλύτερης
ηλικίας και θα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την
είσοδο των ήδη ανέργων στην αγορά εργασίας αφού
κάθε χρόνο θα προστίθενται νέες «καραβιές» µαθη-
τευόµενων.
Το επιχείρηµα ότι µέσω της µαθητείας θα ενταχθούν

πιο εύκολα οι νέοι στην αγορά εργασίας ακούγεται
τουλάχιστον ως κακόγουστο αστείο. Την ώρα που δια-
λύεται πλήρως η παραγωγική βάση της χώρας ή ότι εί-
χε αποµείνει απ’ αυτήν (Η  βιοµηχανική παραγωγή της
χώρας λόγω ένταξης στην ΕΕ, από 34% του ΑΕΠ το
1976 πήγε στο 18% ΑΕΠ το 2008) µε τις πολιτικές των
κυβερνήσεων της ΕΕ και του ∆ΝΤ, η µαθητεία µόνο ως
ανακύκλωση φτηνού εργατικού δυναµικού µπορεί να
λειτουργήσει.
Είναι απορίας άξιον ή µάλλον αποκαλύπτεται πλή-

ρως ο ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ ως βασικός πυλώ-
νας προώθησης των µνηµονιακών πολιτικών και των
κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού, µε επί-
σηµο έγγραφο της διοίκησης, ζητάει απ’ τον πρωθυ-
πουργό  της χώρας και την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας την άµεση εφαρµογή των συστηµάτων µαθη-
τείας απ’ τις δοµές της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης. Μάλιστα οργανώνει και σεµινάρια ενη-
µέρωσης για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, για την οργάνωση προ-
γραµµάτων µαθητείας απ’ τα σχολεία. Προφανώς επι-
χορηγείται για τα προγράµµατα αυτά µέσω προγραµ-
µάτων του ΕΣΠΑ και του ΛΑΕΚ. Άξιος ο µισθός τους
!!!!!!!
Πρέπει οι µαθητές της Τεχνικής – Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης να έρχονται σε επαφή µε τους εργασια-
κούς χώρους των Τοµέων και Ειδικοτήτων τους;
Είναι σαφές ότι την όσµωση µε τα τεκταινόµενα

στην εφαρµογή των επαγγελµάτων µπορούν να την
πάρουν οι µαθητές µέσα από εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις στους επαγγελµατικούς χώρους, στα πλαίσια
των µαθηµάτων τους. Εκεί µπορούν να ενηµερώνο-
νται για εξειδικευµένες τεχνολογίες και επαγγελµα-
τικές πρακτικές που εφαρµόζονται στις συγκεκριµέ-
νες επιχειρήσεις.
Επίσης οι απόφοιτοι του Επαγγελµατικού Σχολείου,

µετά την απόκτηση του πτυχίου, µπορούν να προσλαµ-
βάνονται σε επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
τοµέα µε οργανωµένο τρόπο, µε ευθύνη της Πολιτείας
και µε εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, για την από-
κτηση της απαραίτητης εργασιακής εµπειρίας. Αυτό το
διάστηµα πρέπει να έχουν πλήρη εργασιακά και ασφα-
λιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Ο χρόνος αυτός
είναι ικανός για να την εµπέδωση της γνώσης που κα-
τέκτησε ο πτυχιούχος στο σχολείο και την απόκτηση
εµπειρίας για την θωράκιση και επέκταση των γνώσε-
ων του στον τοµέα που εργάζεται.
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Ο
διάλογος είναι µια από τις πολλές
έννοιες που έχει κακοποιηθεί από
τη γλώσσα της εξουσίας. Τα πολ-

λά επίθετα: «εθνικός», «ισότιµος»,
«ανοιχτός», «αδιαµεσολάβητος» και
άλλα χρησιµοποιούνται για να αποκρύ-
πτουν τον πραγµατικό του ρόλο και τις
επιδιώξεις των κυβερνώντων. Η σηµερι-
νή συγκυβέρνηση εξήγγειλε τον πέ-
µπτο «εθνικό διάλογο». Όλοι οι διάλο-
γοι µέχρι τώρα προβάλλουν το «εθνικό»
διαχέοντας την ψευδαίσθηση ότι σε µια
κοινωνία που σπαράσσεται από κοινωνι-
κές ανισότητες και συγκρούσεις µπορεί
να υπάρχει «κοινό συµφέρον». Υπηρε-
τήθηκε αλήθεια το κοινό συµφέρον από
τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν ή η
αποδόµηση της δηµόσιας εκπαίδευσης;
Λήφθηκαν υπόψη οι θέσει και διαµορ-
φώθηκαν πολιτικές µε βάση τις θέσεις
και τα αιτήµατα της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας και των κοινωνικών φορέων ή
εφαρµόστηκαν οι ντιρεκτίβες της ΕΕ,
όπως αποτυπώνονταν στα προγράµµα-
τα των κοµµάτων εξουσίας;
∆ε χρειάζονται θεωρητικές αναλύσεις

για τα όρια, τους στόχους του «εθνικού
διαλόγου» και τις µυθικές διαστάσεις
του. Αρκεί να δει κανείς τη στάση των
κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, απέ-
ναντι στους αγώνες και τα αιτήµατα της
εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοι-
νωνίας γενικότερα. Πολιτικές που όξυ-
ναν τα προβλήµατα, αδιαφορία για τα
αιτήµατα και επίδειξη αυταρχισµού.
Εδώ και δεκαετίες επεσήµαινε ο Άγγε-
λος Τερζάκης: «∆ιάλογος δεν υπάρχει
παρά µόνον ανάµεσα σε ίσων δικαιωµά-
των συνοµιλητές. Όταν ο ένας κρατάει
στο χέρι του τον κεραυνό κι ο άλλος
βρίσκεται όρθιος, ελάχιστος σαν υπόδι-
κος µπροστά στο βάθρο της εξουσίας, ο
διάλογος, κι αν προτείνεται, είναι φενά-
κη». ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τέσ-
σερις φορές από το 1986 µέχρι σήµερα
τα αποτελέσµατα των «εθνικών διαλό-
γων» πετάχτηκαν στον σκουπιδοντενε-
κέ της ιστορίας. Παρεµπιπτόντως, χω-
ρίς αξιολόγηση –που την θυµούνται µό-
νο για µαθητές - εκπαιδευτικούς– από
την εκάστοτε κυβέρνηση.
Έχει, επίσης, σηµασία να τονιστεί ότι

η οργάνωση και η διαδικασία του διαλό-
γου έχει συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά
και είναι απολύτως ελεγχόµενη από τα
κυβερνώντα κόµµατα. Τα πρόσωπα, η
οργάνωση, η «ατζέντα» δεν καθορίζο-
νται από τους κοινωνικούς φορείς και
την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά «από
τα πάνω» µε βάση τους στόχους της κυ-
βερνητικής πολιτικής, όπως ευθυγραµ-
µίζεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές
της ΕΕ και την εργαλειοθήκη του ΟΟ-
ΣΑ. Ακόµα και η σύνθεση της Επιτροπής
ακυρώνει την έννοια του διαλόγου,
αφού στην πλειονότητά της αποτελείται
από ανθρώπους που υπηρέτησαν τις µε-
ταρρυθµιστικές πολιτικές προηγούµε-
νων κυβερνήσεων µε βάση τις συντα-
γές της ΕΕ ή που εξαργυρώνουν την
κοµµατική και συνδικαλιστική τους δρά-
ση. 
Χαρακτηριστική για τις επιλογές και

τη στόχευση του διαλόγου είναι η τοπο-
θέτηση του Αντώνη Λιάκου ως  προέ-
δρου της Επιτροπής Εθνικού ∆ιαλόγου.
Είναι γνωστή η µακρά θητεία του κ. Λιά-
κου ως οργανικού διανοουµένου του
εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ υπό τον Κ.

Σηµίτη -υπήρξε πρόεδρος του «Οµίλου
Προβληµατισµού για τον Εκσυγχρονι-
σµό της Ελληνικής Κοινωνίας»- και γε-
νικότερα ως βασικού στελέχους του
think tank των νεοφιλελεύθερων µεταρ-
ρυθµίσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση, που επεκτάθηκαν και κατά τη διακυ-
βέρνηση επί της χώρας από τη Ν.∆. Η
συνεισφορά του µάλιστα αξιοποιήθηκε
δεόντως, όταν αναδείχτηκε πρωτεργά-
της της κίνησης των 1.000 πανεπιστη-
µιακών που υποστήριξαν τη «µεταρρύθ-
µιση» Γιαννάκου, πρωτοστατώντας
στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του
Συντάγµατος, µε στόχο τη λειτουργία
ιδιωτικών πανεπιστηµίων.
Ας σηµειωθεί ότι από τη µέρα εξαγγε-

λίας του «εθνικού διαλόγου» η κυβέρ-
νηση έχει νοµοθετήσει δύο νοµοσχέδια
και ετοιµάζεται για τρίτο. Ακόµα και οι
προθεσµίες που έχει θέσει είναι ευθυ-
γραµµισµένες µε τις κατευθύνσεις της
ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Ο «διάλογος» θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί «έως τον
Απρίλιο» έτσι, ώστε - όπως «διατάζει»
το 3ο Μνηµόνιο - «όλα τα παραπάνω θα
συνοψιστούν έως τον Μάιο του 2016,
µε τη βοήθεια ανεξάρτητων εµπειρο-
γνωµόνων των διεθνών Οργανισµών, σε
νέο επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό
σχέδιο δράσης». Πέρα από τις ψευδαι-
σθήσεις περί διαλόγων  ο Μ. Φερβέι και
η 20 µελής Task – Force επιτάσσουν και
η συγκυβέρνηση νοµοθετεί µε τη συναί-
νεση όλων των κοµµάτων που ψήφισαν
το 3ο Μνηµόνιο. Όλα τα θέµατα του
«διαλόγου» έχουν συµφωνηθεί µε τους
«θεσµούς», αναφέρονται το 3ο Μνηµό-
νιο και αποτελούν νόµο του ελληνικού
κράτους! Αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαι-
τέρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκ-
παίδευσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες
πρακτικές της Ε.Ε…. Οι αρχές, σε συ-
νεργασία µε τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτη-
τους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποι-
ήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την
αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ
το 2011».
Τι προβλέπει ο ΟΟΣΑ και υλοποιεί η

συγκυβέρνηση; Μείωση του κόστους
της εκπαίδευσης και ιδιωτική χρηµατο-
δότηση, δηλαδή φτηνό δηµόσιο σχο-
λείο που θα αναζητά πόρους από τις
επιχειρήσεις, καταργήσεις σχολείων και
συρρίκνωση σχολικού δικτύου, αύξηση
µαθητών ανά τµήµα, «νέο λύκειο» - εξε-

ταστικό κέντρο, επαναφορά της αξιολό-
γησης σύνδεση µε επιδόσεις, αύξηση
διδακτικού ωραρίου και άλλα. Μαθητεία
για την πλειονότητα των αποφοίτων της
τεχνικής εκπαίδευσης και περιφερεια-
κές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού το-
µέα.
Για να υλοποιηθούν αυτά τα σκληρά

µέτρα απαιτείται η εξαπάτηση και η δια-
βουκόληση της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας, των εργαζοµένων και των πολιτών
ευρύτερα. Ο «εθνικός διάλογος» για
την Παιδεία εντάσσεται στο συνολικό
πλαίσιο της στρατηγικής πολιτικής της
κυβέρνησης για τη νοµιµοποίηση της
πολιτικής της µνηµονίων και την εξα-
σφάλιση πλατιάς συναίνεσης σε αυτή
και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπε-
δο. Ο «εθνικός διάλογος» λειτουργεί
ως εργαλείο εξωραϊσµού και προώθη-
σης της µνηµονιακής πολιτικής κυβέρ-
νησης – ΕΕ – ∆ΝΤ.

Από τους µύθους στην πραγµατικότητα

Η «ιστορία» των εθνικών διαλόγων για
την Παιδεία, ως θεσµοποιηµένη διαδικα-
σία, έδειξε ότι το ζητούµενο, σε κάθε
περίπτωση, ήταν η συναίνεση και η νο-
µιµοποίηση των επιλογών της κυβερνη-
τικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η δια-
µόρφωση της ηµερήσιας διάταξης των
εκπαιδευτικών ζητηµάτων σύµφωνα µε
τους ορισµούς του Υπουργείου.
Οι εθνικοί διάλογοι οργανώθηκαν ως

τακτικές προώθησης της κυρίαρχης πο-
λιτικής είτε στη φάση που αυτή έκανε
την αποφασιστική στροφή από τη σο-
σιαλδηµοκρατία στο νεοσυντηρητισµό
(1986-1988), είτε όταν η πολιτική των
αναδιαρθρώσεων αντιµετώπισε σοβα-
ρές δυσκολίες στην επιβολή σηµαντι-
κών επιλογών της (1991, 2006) ή γενι-
κευµένη αµφισβήτηση (∆εκέµβρης
2008). Αποτελούν εποµένως τακτικές
της κυρίαρχης πολιτικής για τη νοµιµο-
ποίηση και εφαρµογή παρεµβάσεων
που συναντούν κοινωνικές αντιστάσεις.
Και αυτό καθώς η εφαρµογή νεοσυ-

ντηρητικών πολιτικών τις τελευταίες
δεκαετίες και η προώθηση µέσα απ’ αυ-
τές µιας σειράς σηµαντικών αναδιαρ-
θρώσεων στην εκπαίδευση οξύνουν σε
µεγάλο βαθµό τις αντιθέσεις. Οι πολιτι-
κές αυτές έχουν συναντήσει ισχυρές
αντιστάσεις, µε αποτέλεσµα είτε να κα-
θυστερούν οι ρυθµοί εφαρµογής τους
είτε κρίσιµες πλευρές τους να µην µπο-

ρούν να εφαρµοστούν. Ο έλεγχος επο-
µένως των κοινωνικών αντιστάσεων και
η προσπάθεια διαµόρφωσης συναίνε-
σης γύρω από τις κατευθύνσεις της κυ-
ρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής αποτε-
λούν ιδιαίτερης σηµασίας ζητούµενα
για την ίδια την κυρίαρχη πολιτική.
Στο δια ταύτα:
1. Η προβολή του εθνικού χαρακτήρα

του διαλόγου ενισχύει την συντονισµέ-
νη προσπάθεια για αποϊδεολογικοποίη-
ση της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής. Προτείνεται η διεξαγωγή
ενός διαλόγου στην υπηρεσία ενός κοι-
νού, γενικού και εθνικού συµφέροντος
στο οποίο υποτάσσονται τα ταξικά συµ-
φέροντα. Η εκπαιδευτική πολιτική ως
τοµέας της δραστηριότητας του αστι-
κού κράτους έχει ταξική βάση, αποτελεί
την πραγµάτωση συµφερόντων των κυ-
ρίαρχων κοινωνικών δυνάµεων στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης σε µια δεδοµένη
ιστορική στιγµή. Η δυνατότητα πραγµα-
τοποίησης των αιτηµάτων και των προ-
σανατολισµών της εξαρτάται από τον
κάθε φορά συσχετισµό κοινωνικών και
πολιτικών δυνάµεων και προϋποθέτει τη
συναίνεση των κυριαρχούµενων και
υποτελών τάξεων. Καθοριστικό έτσι
αναδείχνεται το ζήτηµα της ηγεµονίας

2. Η «µηδενική» βάση του εθνικού δια-
λόγου για την εκπαίδευση εµπεριέχει
τη σιωπηρή παραδοχή ότι η όποια κυ-
βέρνηση αναλαµβάνει έναν πολιτικοϊδε-
ολογικό αγώνα «εναντίον των πάντων».
Μια τέτοια εκδοχή, σύµφωνα µε τον
Πανεπιστηµιακό Γιώργο Μαυρογιώργο
είναι ανιστορική και διπλά επικίνδυνη. Η
συναίνεση στην αποδοχή της µηδενικής
βάσης αφήνει ανοιχτά τουλάχιστον δύο
ζητήµατα. Από τη µια προσφέρεται για
επαναφορά στη συζήτηση και ενδεχό-
µενη αναίρεση δηµοκρατικών κατακτή-
σεων στην εκπαίδευση. Από την άλλη
αποκρύπτει το γεγονός ότι ο οποιοσδή-
ποτε διάλογος για την εκπαιδευτική πο-
λιτική δεν έχει µηδενική βάση αν λά-
βουµε υπόψη την οικονοµική «κρίση»,
την εισοδηµατική πολιτική, τα µνηµόνια.

3. Το διαδικαστικό πλαίσιο διεξαγωγής
του διαλόγου, έτσι όπως επιβλήθηκε σε
όλες τις περιπτώσεις από τις ηγεσίες
του Υπουργείου Παιδείας, µεταµόρφω-
σε το εκπαιδευτικό ζήτηµα σε «ατοµι-
κή» υπόθεση και γνώµη του κάθε µαθη-
τή, εκπαιδευτικού ή γονέα χωριστά µε
την επίκληση αρχών «άµεσης δηµοκρα-
τίας» που πρόβαλε ως ζητούµενο τη
διερεύνηση του κύκλου των διαλεγοµέ-
νων.

4. Η λειτουργία των θεσµών δεν καθο-
ρίζεται από τις προθέσεις των προσώ-
πων που συµµετέχουν στους θεσµούς,
αλλά από τις πολιτικές που τους συ-
γκροτούν.

5. Αν δεν τίθεται σ’ αµφισβήτηση η οι-
κονοµική βάση της κοινωνικής τάξης
πραγµάτων, η κριτική ενάντιά της, όσο
οξεία και αν είναι, µπορεί ν’ αποδειχτεί
πολύ χρήσιµη γι’ αυτήν, µια και συµβάλ-
λει στην ύπαρξη έντονης αλλά και
ασφαλούς συζήτησης και διαµάχης και
στην προώθηση «λύσεων» για τα διά-
φορα «προβλήµατα», λύσεων, που απο-
κρύπτουν και αποµακρύνουν την προσο-
χή από το µεγαλύτερο απ’ όλα τα «προ-
βλήµατα», συγκεκριµένα απ’ το ότι πρό-
κειται για µια κοινωνική τάξη πραγµά-
των στην οποία βασιλεύει η επιδίωξη
του κέρδους.

«Εθνικός διάλογος» για την παιδεία: Μύθοι και πραγµατικότητα

Οι µύθοι του «εθνικού» και του «διαλόγου»
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συνέχεια από σελ. 1

Πήρε τη θέση της και η νέα κυβέρνηση στο πλευρό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστός εφαρµοστής της πολιτικής
της, που µυρίζει θάνατο και φαρµακίλα. Αφού επιχειρεί
να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στους λαούς της, τώρα
αναζητά τιµαλφή και ειδικευµένο εργατικό δυναµικό,
από τη διαλογή των προσφύγων και µεταναστών που
κτυπάνε την πόρτα της, για να αυξήσει τα κέρδη των κε-
φαλαίων της. ∆ηλώνοντας ανήξερη για το έγκληµα του
πολέµου και την καταστροφή των χωρών τους, όπου
συµµετέχει ξεδιάντροπα, για τον ίδιο λόγο. Σ΄ αυτήν την
ΕΕ που σωπαίνει εκκωφαντικά, στη βίαιη παραβίαση
όλων των δικαιωµάτων στην Τουρκία, στις διώξεις και
δολοφονίες στις ΝΑ περιοχές της κι όχι µόνο, αλλά ενι-
σχύει την πολιτική του Ερντογάν, αρκεί να κάνει την
πρώτη διαλογή των προσφυγικών ροών και να εξαφανί-
σει τα πτώµατα στο Αιγαίο.
Στην ΕΕ – σφαγείο των ιµπεριαλιστών, η ελληνική κυ-
βέρνηση δηλώνει πίστη. Και ταυτόχρονα δίνει όρκους
υποταγής στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Υπογράφει µαζί µε
την Τουρκία, την άδεια στο ΝΑΤΟ να αλωνίζει πιο
ελεύθερα στο Αιγαίο και συντάσσεται µε τα σχέδιά
του, µε το Ισραήλ. 
Μέσα σε όλα αυτά ανακηρύσσεται ένας νέος «Εθνι-
κός διάλογος» για την παιδεία. Η νέα κυβέρνηση δεν
καινοτοµεί ούτε σ’αυτό. Επαναλαµβάνει την τακτική
των προκατόχων της, για να εξασφαλίσει την ανοχή
σε προαποφασισµένες πολιτικές, αλλά και για να σώ-
σει το νέο και παλιό κυβερνητικό συνδικαλισµό. Τον
παλιό, αναπαράγοντας τα βήµατα του, τις ίδιες πρα-
κτικές και εξασφαλίζοντας την δικαίωσή του. Το νέο,
εξασφαλίζοντάς του το έδαφος για την τακτική ανα-
µονής, απολογητισµού και τελικής υποστήριξης των
κυβερνητικών µέτρων µε τη λογική της ανοχής και
της µη υπάρχουσας, άλλης λύσης. Ο γραφειοκρατι-
κός, συστηµικός και εργοδοτικός συνδικαλισµός, από
κοινού κι αντάµα, στη ΓΣΕΕ, στην Α∆Ε∆Υ αλλά και
στις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, συνεχίζουν το παι-
χνίδι τροφοδότησης της αναποτελεσµατικότητας και
των αγώνων διαµαρτυρίας. Για µια ακόµη φορά κρύ-
βονται πίσω από τις δυσκολίες της κατάστασης, κι όχι
µόνο δε βάζουν πλάτη στην ταξική ανασυγκρότηση
του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος, αλλά
την υπονοµεύσουν όσο µπορούν µε λογικές αναµο-
νής και ανηµπόριας. Όλοι µαζί υπερθεµατίζουν µιας

λογικής κατανόησης των δυσκολιών της περιόδου για
την κυβέρνηση και διεκδίκησης του ελάχιστου. 
Από τις διεσταλµένες αυταπάτες, περάσαµε στην
εποχή των χαµηλών προσδοκιών και τώρα στην επο-
χή των ελαχίστων και του τίποτα για τους εργαζόµε-
νους. Από τη φιλολογία της κατάργησης των µνηµο-
νίων µε ένα άρθρο, προχωρήσαµε στην υπογραφή
µνηµονίων µε «παράλληλο πρόγραµµα» µέτρων ανα-
κούφισης και τώρα στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδη-
µα, την ελάχιστη σύνταξη φτώχειας, τον ελάχιστο
αριθµό καθηγητών και το µοίρασµά τους, τον ελάχι-
στο προϋπολογισµό για την παιδεία και την υγεία. Κι
όσο ανεχόµαστε να µας µοιράζουν τη φτώχεια µας
τόσο πιο πολύ καταβυθιζόµαστε όλοι µας. Ο πλούτος
που παράγουµε πηγαίνει στο µεγάλο κεφάλαιο και
την ΕΕ κι εµείς λαθροβιούµε. Θέλουν να βλέπουµε µε
µισό µάτι το διπλανό µας. Ο άνεργος τον εργαζόµενο
µε πεντάµηνα. Ο εργαζόµενος του ιδιωτικού τοµέα
τον εργαζόµενο του δηµόσιου τοµέα. Ο αγρότης τον
κάτοικο της πόλης. Ο έλληνας, τον πρόσφυγα και τον
µετανάστη. Ο νέος τον ηλικιωµένο. Καλλιεργούν τον
κοινωνικό αυτοµατισµό και προετοιµάζουν το έδαφος
για το φασισµό και τη ΧΑ κι όλοι µιλούν πάλι για το
τέλος της ιστορίας.
Όµως για πόσο η νύχτα θα εναλλάσσεται µε νύχτα;
Όσο όλοι εµείς δεν αποφασίζουµε να ψάξουµε ανοίγ-
µατα προς το φως και αποδεχόµαστε ότι το σκοτάδι
τους είναι ένας ανίκητος µονόδροµος. Τους τελευταί-
ους µήνες πάλι διαψεύδονται. Σιγά – σιγά οι άνθρω-
ποι ξανασυζητούν, ξαναβγαίνουν στους δρόµους µε
πιο βαθιά ερωτήµατα πιο σοφοί και πιο προβληµατι-
σµένοι, µε αντιφάσεις αλλά και µε το τέλος των αυ-
ταπατών, ότι η λύση θα είναι εύκολη και θα την δώ-
σουν άλλοι. Η διαπάλη µε την απογοήτευση, την αντι-
δραστικοποίηση και την υποταγή οξύνεται. Το ατοµι-
κό και το συλλογικό, διαλέγουν δρόµους. Ξαναορίζο-
νται οι εχθροί και οι φίλοι. Τα οράµατα και οι ανάγκες
για µια άλλη εκπαίδευση, εργασία, κοινωνία και ζωή
ξεφεύγουν από τους κύκλους των ποιητών και ξανα-
µπαίνουν στην πραγµατική συζήτηση, µακριά από τα
σκιάχτρα του δήθεν διαλόγου και τα συστηµικά πλαί-
σια. Οι µικροί Αϊλάν ανάµεσά µας αναζητούν ένα
όµορφο ταξίδι, µια άλλη ηµέρα χωρίς ειδήσεις θανά-
του. Ο καιρός είναι µπροστά. Μπορούµε να τον δια-
βούµε…

Ένα από τα αγαπηµένα θέµατα των πολιτικών «τιπο-
τιστών» είναι αυτό του διαλόγου, όπου ο διάλογος πα-
ρουσιάζεται σαν η πανάκεια, η οποία µπορεί ν’ απαντή-
σει σε κάθε ζήτηµα, πρόβληµα. Έτσι στο µέγα κεφά-
λαιο του ασφαλιστικού, αφού η κυβέρνηση έδωσε στη
δηµοσιότητα τους στόχους της και συζήτησε µε ξέ-
νους και ντόπιους καπιταλιστές, άτυπα και θεσµικά τη
νέα σφαγή µισθωτών και συνταξιούχων, έριξε στο λαό
το γνωστό «παντεσπάνι»: Και γιατί δεν κάνουµε διά-
λογο;
Αλλά τα βασικά προαπαιτούµενα παραµένουν ανα-

πάντητα.
∆ιαθέτουν οι διαλεγόµενοι «ισοτιµία όπλων» όπως

καθιέρωσε ο µεσαιωνικός ιπποτισµός ή οι από πάνω
έχουν και το µαχαίρι και το πεπόνι και της «Παναγιάς
τα πέταλα» και οι από κάτω µόνο το δίκιο τους και τα
γυµνά τους χέρια;
Υπάρχει αντικειµενικός ή αµερόληπτος διαιτητής ή

τα 'χουν µιληµένα οι θύτες µε τους κριτές και τους ελ-
λανοδίκες;
Υπάρχουν καθιερωµένοι και αποδεκτοί κανόνες µέσα

σ΄ένα πλαίσιο ισοτιµίας και ανοχής ή η κρατούσα τάξη
των πραγµάτων αλλάζει τις σταθερές όταν της καπνί-
σει; ∆ιότι εµείς γνωρίζουµε ότι από το 1950 πήρε τα
αποθεµατικά των ταµείων και τα 'δωσε στους αερολό-
γους ραντιέρηδες, η δικτατορία τα 'κανε θαλασσοδά-
νεια, ο Σηµίτης τα 'ριξε στο πιθάρι του χρηµατιστηρίου
και τώρα κάθε αδαής λέει «ας αρχίσουµε από το µη-

δέν».Ακριβώς σαν να σου κλέβει κάποιος το πορτοφό-
λι στεγνά και να σου προτείνει διάλογο από µηδενική
βάση. Σαν να 'ρχεται µια συµµορία στο σπίτι, να σου
ξαφρίζει µέχρι τα δόντια της µάνας σου και ύστερα να
ζητάει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Είναι αλήθεια
ότι πέρασε η εποχή των παχιών αγελάδων. ∆ηλαδή ο
καιρός της σχετικής ανθοφορίας του κεφαλαίου και
των ψίχουλων που έπεφταν από το τραπέζι για τους
υπόλοιπους.
Είναι, επίσης, αλήθεια πως η υποχώρηση των αριστε-

ρών και κοµµουνιστικών ιδεών και πρακτικών άνοιξε
την όρεξη στο παµφάγο και αδηφάγο κεφάλαιο που τα
θέλει όλα και τώρα. Και σε αυτόν το δρόµο ρίχνει την
πάχνη του διαλόγου.
Σε αυτόν το τραχύ δρόµο η «κυβερνώσα και πνευµα-

τική αριστερά» (µόνο το πρώτο ισχύει, τ’ άλλα χρησι-
µοποιούνται κατά σύµβαση) ρίχνει το δόλωµα των
προτάσεων. Όπου ο πολιτικός - κοινωνικός αριθµητής
συζητάει ανέµελα τάχα µε τα «υπόγεια», φιλοσοφεί,
αναζητά λύσεις, ακούει και κυρίως ακούγεται. Πρόκει-
ται για θέατρο παραλόγου που µπροστά του ο Πιρα-
ντέλο, ο Ιονέσκο και ο Μπέκετ θα έσχιζαν τις περγα-
µηνές τους. Αλλά πέρα από την αισθητική φρίκη έχου-
µε να κάνουµε µε τις εξετάσεις παράλυσης. ∆ιαστρέ-
φεται ο αγώνας, δίνει τη θέση του στα στρογγυλά τρα-
πέζια, κλείνουµε τα µάτια και στρουθοκαµηλίζουµε.
Φανταστείτε την πολιτική τύφλωση και διαστροφή, οι

υπογράφοντες το γ' µνηµόνιο (σ’ όλο το φάσµα του

σκηνικού) να ζητούν από τις «Ιφιγένειες» να διαλε-
χθούν πριν τη σφαγή τους. Ήδη οι παρατάξεις του
ΣΥΡΙΖΑ και ένα πλήθος αυλοκολάκων, σκυµµένων,
προθύµων υπηρετών τρέχουν από σύναξη, σε σύνα-
ξη, µεταµφιέζονται σε απορούντες, σηκώνουν το χέ-
ρι υποβάλλοντας απορίες και προτάσεις. Όσκαρ ηθο-
ποιίας!!
Άλλο ένα πλήθος έµµισθων µισθοφόρων καλαµαρά-

δων, Γραµµατείς και Φαρισαίοι και ο Πιλάτος αυτοπρο-
σώπως συλλέγει προτάσεις, καταλογογραφεί, ταξινο-
µεί και αξιολογεί.
Προς το παρόν λείπει το µικρό παιδί για να αναφωνή-

σει πως «ο βασιλιάς είναι γυµνός».
Προς το παρόν λείπει το κίνηµα για να γυρίσει την

πλάτη του µαζικά και να οργανώσει την άµυνά του.
Προς το παρόν λείπει το κοινό για να χαλάσει τη φιέ-

στα εισορµώντας στη σκηνή ανυπάκουο, απαιτητικό
και βίαιο.
Ως εκ τούτου στα µεγάλα προκείµενα ζητήµατα,

όπως είναι το Ασφαλιστικό και η Παιδεία, το πολιτικο-
κοινωνικό κίνηµα δεν πρέπει να ασχοληθεί µε τις
ασκήσεις γαλατικής ευγένειας, τις ρεβεράντζες και
την αποδοχή του προσχηµατικού διαλόγου ως πρόβα-
το που «διαλέγεται» µε τους χασάπηδες λίγο πριν το
Πάσχα. Οφείλει να οργανώσει το µεγάλο κοινωνικό
του ΑΝΤΙΛΟΓΟ.
∆ιότι δεν έχουµε σεµινάρια. ΠΟΛΕΜΟ έχουµε.

Και γιατί δεν κάνουµε διάλογο;

¶APEMBA™EI™
ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

TAYTOTHTA-EΠ IKOINΩNIA

www.paremvaseisde.gr

paremvaseisde@gmail.com
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H
µνηµονιακή πολιτική που εφαρµό-
ζεται από όλες τις τελευταίες κυ-
βερνήσεις, θυσιάζει τις ανάγκες

του λαού µας και συνεχίζει τη σκληρή
γραµµή των περικοπών και της λιτότη-
τας, ακολουθώντας πιστά όλα όσα επι-
βάλλονται από τους «θεσµούς». Επε-
κτείνει όλες τις ελαστικές µορφές εργα-
σίας σύµφωνα µε τις «βέλτιστες πρακτι-
κές» του ΟΟΣΑ της Ε.Ε. και του κεφα-
λαίου µε στόχο την άρση της µονιµότη-
τας και την κατάργηση κάθε κεκτηµένου
εργασιακού δικαιώµατος. Εισάγεται µε
αυτόν τον τρόπο η µαύρη και απλήρωτη
εργασία στον ιδιωτικό και δηµόσιο το-
µέα, απορρυθµίζοντας την κοινωνική συ-
νοχή. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της
Ε.Ε. στις ευέλικτες µορφές εργασίας µε
52.6%», όταν ο µέσος όρος στην Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι 27.5%, σύµφωνα µε
στοιχεία της ILO (International Labour
Organization). Ακόµη και µέσα στο καθε-
στώς της επισφάλειας υπάρχουν διαφο-
ροποιήσεις, ξεκινώντας από τους «συµ-
βασιούχους», περνώντας στους «απα-
σχολήσιµους» και καταλήγοντας στους
«ωφελούµενους» εργαζοµένους. 

Πατώντας πάνω στην ανάγκη επιβίω-
σης των ανέργων, «εξαργυρώνουν» την
«πολύ ανεργία» µε «λίγη εργασία»…

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα
ελαστικών µορφών εργασίας είναι:

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) του ν. 4019/2011: Είναι
αστικοί «συνεταιρισµοί» µε «κοινωνικό»
σκοπό, εµπορική δραστηριότητα και µέ-
λη άτοµα ή και νοµικά πρόσωπα και επι-
χειρήσεις, µε στόχο να µπορούν για ένα
χρονικό διάστηµα να «προσφέρουν» τις
υπηρεσίες τους στους δήµους, αλλά και
στις δηµοτικές υπηρεσίες και επιχειρή-
σεις. Λειτουργούν ως µέσο για την πα-
ροχή ανασφάλιστης εργασίας και «νοι-
κιάζουν» φτηνό, κακοπληρωµένο, προ-
σωρινό και ανακυκλούµενο προσωπικό.

Tα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης
(ΤΟΠ.Σ.Α.): Αποτελούν προγράµµατα
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για
ανέργους από τοπικούς φορείς µέσω
των Τοπικών Σχεδίων ∆ράσης  τα οποία
αφορούν µια οριοθετηµένη γεωγραφική
περιοχή παρέµβασης. 

Tα κοινωφελή προγράµµατα του ΟΑΕ∆
(δήµοι, νοσοκοµεία, σχολεία): Βασικό
κριτήριο πρόσληψης αποτελεί ο χρόνος
ανεργίας και µε τη λήξη της σύµβασης
οι εργαζόµενοι απολύονται, χωρίς καν
το δικαίωµα της επιδότησης από το τα-
µείο ανεργίας. Καλούνται να καλύψουν
πάγιες ανάγκες σε µόνιµο προσωπικό,
έχοντας πλήρεις υποχρεώσεις και ελά-
χιστα δικαιώµατα.

Ελαστικές σχέσεις εργασίας και 
δηµόσιο σχολείο

Mαθητεία: Πρόκειται για απλήρωτη ερ-
γασία στις επιχειρήσεις και πρώιµη εκ-
µετάλλευση των µαθητών των ΕΠΑ.Λ.

Οι διατάξεις που αφορούν στην επαγ-
γελµατική εκπαίδευση του ν. Αρβανιτό-
πουλου για το νέο Λύκειο του 2013, τρο-
ποποιήθηκαν από τη σηµερινή κυβέρνη-
ση µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
για «κατεπείγοντα θέµατα» διαφόρων
υπουργείων στις 30 ∆εκέµβρη του 2015.
Τα ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆,
θα έχουν την πλήρη ευθύνη υλοποίησης
της πιλοτικής «Τάξης µαθητείας» που
ξεκινά άµεσα, της τοποθέτησης σε χώ-
ρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς
και όλα όσα σχετίζονται µε αυτήν. Στο
όνοµα της «µαθητείας» και της «κατα-
πολέµησης της ανεργίας» εξασφαλίζε-
ται τζάµπα εργατικό δυναµικό στους επι-
χειρηµατίες µέσω της δωρεάν εργασίας
και της «νόµιµης» εκµετάλλευσης των
παιδιών.

Σχολικές καθαρίστριες: Είναι συµβασι-
ούχες εργαζόµενες µε πενιχρούς µι-
σθούς, επιπλέον µείωση κατά 10% στις
φετινές µηνιαίες αποδοχές τους, απλή-
ρωτες όλο το τελευταίο διάστηµα, που
καλούνται να φροντίσουν την υγιεινή
του χώρου που φιλοξενεί καθηµερινά χι-
λιάδες µαθητές και εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικοί: Περίπου 23.000 αναπλη-
ρωτές πλήρους και µειωµένου ωραρίου
στελεχώνουν σήµερα τα σχολεία της
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρίς
να καλύπτονται όλα τα εκπαιδευτικά κε-
νά. Η αναλογία αναπληρωτών σε σχέση
µε τους µόνιµους εκπαιδευτικούς της
∆ευτεροβάθµιας κυµαίνεται στο 9%,
ενώ στην ειδική αγωγή η αναλογία των
αναπληρωτών ανεβαίνει στο 245%! 
Οι συµβάσεις ποικίλουν ως προς τη
διάρκεια και τον φορέα εξασφάλισης πι-
στώσεων: Τακτικός προϋπολογισµός,
ΕΣΠΑ, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων (Π.∆.Ε). Μάλιστα για τις ανάγκες σε
Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προ-
σωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) στην ειδική αγωγή,
γίνεται χρήση και των προγραµµάτων
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕ∆. Οι
συγκεκριµένοι εργαζόµενοι παρέχουν
υπηρεσίες µε πλήρες εργασιακό ωράριο,
κουτσουρεµένα εργασιακά-ασφαλιστικά
δικαιώµατα, µε µισθό πείνας.
Οι συµβασιούχοι εκπαιδευτικοί ζουν
πλέον σε ένα καθεστώς µόνιµης εργα-
σιακής οµηρίας, αφού ουσιαστικά τα τε-
λευταία 5 χρόνια δεν έχουν πραγµατο-
ποιηθεί µόνιµοι διορισµοί. 
Είναι χαµηλόµισθοι, εργάζονται για µε-
ρικούς µήνες το χρόνο, αναλώσιµοι, εύ-
κολα χειραγωγήσιµοι, στην πλειοψηφία
τους εργασιακοί «µετανάστες» και χω-
ρίς πλήρη δικαιώµατα. Ιδιαίτερα για µια
µητέρα που εργάζεται σε αυτές τις συν-
θήκες η κατάσταση είναι ακόµη πιο δύ-
σκολη. Σε πολλές περιπτώσεις αναγκά-
ζεται να δουλέψει σε περιοχή µακριά
από τον τόπο της, µε αποτέλεσµα να
αποχωρίζεται τα παιδιά της (ιδιαίτερα
όταν την καλούν στα µέσα της χρονιάς),
ή να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα αβοή-
θητη παίρνοντάς τα µαζί της για όσο
διάστηµα δουλεύει. Η αναπληρώτρια
δεν δικαιούται άδεια επαπειλούµενης
κύησης, ούτε άδεια ανατροφής, όπως

συµβαίνει µε τη µόνιµη εκπαιδευτικό και
αντιµετωπίζεται από το κράτος ως λιγό-
τερο «ευέλικτη».

Βάζουµε τέλος στην επισφάλεια
Λέµε όχι στο νέο µοντέλο

«εργαζόµενου-δούλου»

Φαίνεται ξεκάθαρα, µετά την παραδοχή
του υπουργού παιδείας στη συνάντηση
µε ΟΛΜΕ-∆ΟΕ, ότι οι «θεσµοί» δεν
έχουν ακόµη απαντήσει θετικά στην
έγκριση των 20.000 µόνιµων διορισµών
εκπαιδευτικών που τάζει εδώ και µήνες η
κυβέρνηση, πως η ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων στα σχολεία, αντι-
καθιστά πλέον τη µονιµότητα. Πάµε για
ακόµη µία χρονιά µηδενικών διορισµών. 
Μέσα σε όλο αυτό το ασφυκτικό πλαί-
σιο η ένταξη στα σωµατεία των αδιόρι-
στων εκπαιδευτικών αλλά και όλων των
συµβασιούχων εργαζοµένων είναι µο-
νόδροµος. Η ανάγκη συνδικαλιστικής
οργάνωσης αλλά και κάλυψή τους που
θα δώσει τέλος στη λογική του «διαίρει
και βασίλευε» είναι επιτακτική. Πρέπει
να αντιπαρατεθούµε σε κάθε λογική
διάσπασης σε οµάδες διαφορετικών
συµφερόντων, που µόνο στόχο έχουν
να αποπροσανατολίσουν την κατεύθυν-
ση και την οργάνωση της πάλης. Η µό-
νη λύση µπορεί να δοθεί µέσα από τη
συλλογική και αποφασιστική διεκδίκηση

των αιτηµάτων µε αδιαπραγµάτευτο
σηµείο αναφοράς τη µόνιµη και σταθε-
ρή εργασία, το αναφαίρετο δικαίωµα
να ζούµε µε αξιοπρέπεια µέσα από τη
δουλειά µας.    
Η ρήξη και η ανατροπή της µνηµονια-
κής πολιτικής και η σύγκρουση µε
όλους όσους την υπηρετούν είναι ο µό-
νος εφικτός δρόµος για να κερδίσουµε
όλα όσα µας έκλεψαν και όλα όσα µας
αναλογούν. Αυτό αποτελεί την απαραί-
τητη προϋπόθεση για να µπορέσουµε
να δώσουµε διέξοδο και προοπτική στη
νέα γενιά που σήµερα είναι καταδικα-
σµένη. Οι εργαζόµενοι πρέπει να πά-
ρουν την κατάσταση στα χέρια τους,
για να ανοίξει ένας άλλος δρόµος για
την κοινωνία και την εκπαίδευση. Χρει-
άζεται ένα µαζικό εργατικό, λαϊκό κί-
νηµα, που θα πολιτικοποιεί τους στό-
χους του και θα κοιτάει στα µάτια τον
εχθρό. Τα ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθ-
µια σωµατεία οφείλουν να πρωτοστα-
τήσουν στην οργάνωση των εργαζοµέ-
νων και ιδιαίτερα των ελαστικά εργαζο-
µένων, ξεπερνώντας την αλλοτρίωση
και την ανυποληψία κάθε έννοιας κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού.
Είναι δεδοµένο ότι στα συλλογικά προ-
βλήµατα δε χωρούν ατοµικές «λύσεις»,
παρά µόνο συλλογικές, αποφασιστικές
και ανυποχώρητες διεκδικήσεις. Σε αυ-
τόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς! 

¶∞ -™∂§π¢∞ 66

EÚÁ·ÛÈ·Î¿

Ελαστικές εργασιακές σχέσεις: Η δουλεία του 21ου αιώνα

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος
Τριανταφυλλίδης ( πρώην απολυµένος
της ΕΡΤ3 και νυν βολεµένος στην υπη-
ρεσία των µνηµονίων και της τρόικα )
µε άρθρο του στην Αυγή σε ένα κρεσέ-
ντο νεοσυντηρητικού παροξυσµού που
θα ζήλευε και ο Μητσοτάκης, προτείνει
για τη δηµόσια εκπαίδευση τα πιο αντι-
δραστικά µέτρα, παρµένα απευθείας
από τα πιο µαύρα κατάστιχα των
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών ανά τον
κόσµο. 
Όλα τα έχει ο µπαξές: επαναξιολόγηση
από µηδενική βάση των εκπαιδευτικών
µέσω ΑΣΕΠ που επελέγησαν πριν από
15 χρόνια, συνεχής, διαρκή και συνολι-
κή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µε
κίνητρα, ίδρυση 13 περιφερειακών σχο-
λών δηµιουργίας και ανάδειξης εκπαι-
δευτικών µε τα έξοδα πληρωµένα από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (!) και
όσοι αποφοιτούν επιτυχώς να διορίζο-
νται ως «αριστείς» του κλάδου τους(!!),
ωρολόγια προγράµµατα 40 ωρών για
τους µαθητές µε πλεονάζουσες αποδο-
χές από τους εκπαιδευτικούς που θα
εργάζονται στα καινοτόµα αναλυτικά
προγράµµατα από τους συλλόγους γο-
νέων!!!. 
Για το τελευταίο, έχει βγάλει µάλιστα
και το κονδύλι – από 0 έως 120 ευρώ (!)
ανά µαθητή το µήνα– που µε 25ρια τµή-
µατα σηµαίνει ότι οι δύο αριστείς εκπαι-
δευτικοί θα παίρνουν µπόνους 600 ευ-
ρώ το µήνα, πληρωµένα από την τσέπη

των γονιών! 
Υπάρχει όµως και συνέχεια… Μαθητική
κάρτα για όλες τις βαθµίδες προκειµέ-
νου να έχει ο γονιός και ο µαθητής τη
δυνατότητα επιλογής σχολικής µονά-
δας, µέτρα για τα σχολεία που θα
έχουν περιορισµένη ζήτηση αφού η δια-
δικασία αυτή θα αποτελέσει «έµµεση
µορφή λειτουργικής αξιολόγησης της
κάθε σχολικής µονάδας».
Τα πράγµατα γίνονται πολύ σοβαρά.
∆εν πρόκειται για µια τυχαία τοποθέτη-
ση. Πρόκειται για τοποθέτηση βουλευτή
του κυβερνώντος κόµµατος στο επίση-
µο δηµοσιογραφικό όργανο της κυβέρ-
νησης. 
Κατά τα άλλα οι αγωνιζόµενοι εκπαι-
δευτικοί, τα σωµατεία τους και οι συλ-
λογικότητές τους έχουν…. φασιστικές
νοοτροπίες και πρακτικές, όπως δήλω-
ναν οι υποστηριχτές της µνηµονιακής
κυβέρνησης στη «φιέστα» του διαλό-
γου που επιχείρησαν να κάνουν χθες. 
Να ξέρουν όµως ότι όσο απεργάζονται
τη διάλυση του δηµόσιου δωρεάν σχο-
λείου, τόσο θα δυναµώνει η φωνή µας
και θα ενισχύονται οι αγώνες µας ενά-
ντια στα άκρως αντιλαϊκά και επικίνδυ-
να σχέδιά τους. Το σχολείο της αγο-
ράς, των διδάκτρων και των voucher,
δεν θα περάσει. 

Κική Γιαννάτου
Γιώτα Ιωαννίδου
Γιώργος Γαλάνης 
Μιχάλης Μιλτσακάκης

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π
Ε & ∆Ε ΣΤΑ ∆Σ ∆ΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ  13 1 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Α.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ



Είναι καιρός να δούµε και πίσω «από την
κουρτίνα» µισθών και συντάξεων των
νέων εφαρµοστικών νόµων, µε αφορµή
και το 3ο "µνηµόνιο" στην περίοδο της
βαθιάς κρίσης του καπιταλισµού. Αυτή
τη φορά µας δίνεται η ευκαιρία να υπο-
γραµµίσουµε κάποιες τοµές που κάνει η
κυβέρνηση Αλ. Τσίπρα, ειδικά η 2η, και
να τις αποτιµήσουµε µε βάση τον «ποιό
τύπο ανθρώπου» ευνοεί και προωθεί
ακόµη πιο βαθύτερα και πλατύτερα.

α) Στο λεγόµενο σχέδιο «Γ. Κατρούγκα-
λου», που είναι η αφορµή να ξεδιπλωθεί
ένα ιδιόµορφο κίνηµα γεµάτο και µε
αντιφάσεις, δεν έχουµε µόνο το κτύπη-
µα των µικροµεσαίων στρωµµάτων, ούτε
µόνο τη «δηµοσιονοµική» πλευρά, η
οποία επιφέρει νέες µεγάλες µειώσεις.
Έχουµε µια γενικευµένη εξάπλωση του
ανταποδοτικού τρόπου υπολογισµού
των συντάξεων. Με το νόµο Λοµβέρδου
- Κουτρουµάνη του 2010 γνωρίζαµε την
πρόνοιά του ότι από την 1/1/2016 θα
εφαρµοζόταν ο ''αναλογικός" τρόπος
υπολογισµού των συντάξεων και µε
πρόβλεψη να έχει  αναδροµική εφαρµο-
γή από 1/1/2011. Κρατά µάλιστα τη βάση
µιας προνοιακής σύνταξης τύπου ΟΓΑ
µετά την ηλικία των 67 ετών και τη µισή
νωρίτερα σε περίπτωση αναπηρίας, για
λόγους «ανθρωπισµού».
Για απλοποίηση, ας θεωρήσουµε ότι οι
όροι «αναλογικός» και «ανταποδοτικός»
είναι περίπου το ίδιο και ότι σχετίζονται
µε τον αριθµό και το ποσό των ατοµικών
εισφορών κάθε εργαζόµενου, ανεξάρτη-
τα από τις όποιες κοινωνικές τους ανά-
γκες (π.χ. µητρότητα, αναπηρία, ανθυγι-
εινή εργασία, κλπ). Εισήγαγε δηλαδή ο
νόµος του 2010 τόσο το ιδεολογικό υπό-
βαθρο της «ατοµικής» σύνταξης, αλλά
και όρισε και τον χρόνο εφαρµογής του
(1/1/2011), έστω και µε καθυστέρηση 5
µεταβατικών ετών (1/1/2016).
Το σχέδιο «Γ. Κατρούγκαλου» αποδέχε-
ται και νοµιµοποιεί το περιεχόµενο του
νόµου «Λοµβέρδου-Κουτρουµάνη 2010»,
το οποίο είναι συµβατό µε το 3ο µνηµό-

νιο. Όµως ξεπερνά τόσο το νόµο «Λοµ-
βέρδου - Κουτρουµάνη», όσο και το 3ο
µνηµόνιο 2015, όσον αφορά την χρονική
αφετηρία εφαρµογής του (1/1/2011). Το
επεκτείνει σε όλο το παρελθόν του ερ-
γασιακού βίου, τόσο των τώρα εργαζο-
µένων για το διάστηµα και πριν την
1/1/2011, όσο και για τους ίδιους και
όλους τους συνταξιούχους, που έχουν
ήδη συνταξιοδοτηθεί και πριν ακόµα το
νόµο "Λοµβέρδου-Κουτρουµάνη"! Μιλά-
µε για το κοµµάτι που ακούει στην έκ-
φραση «επανυπολογισµός των συντά-
ξεων» µε ανταποδοτικό τρόπο.
Έχουµε εποµένως σχέδιο πλήρους γενί-
κευσης της «ατοµικής σύνταξης» που
κτίζεται πάνω στο προνοιακό κουφάρι
της «εθνικής» ή «βασικής» σύνταξης τύ-
που ΟΓΑ. Το πρότυπο του «ατόµου συ-
νταξιούχου» φαίνεται να αποτελεί την
κυρίαρχη πλευρά και η διανεµητική όψη
είναι απλός ο ίσκιος της.
β) Στο νέο µισθολόγιο των δηµοσίων
υπαλλήλων/εκπαιδευτικών η πλευρά
του «ατόµου εργαζόµενου» φαίνεται
προς το παρόν πιο θολά, µιας και οι ει-
σαγωγικοί βασικοί µισθοί και στις 4 κα-
τηγορίες (ΥΕ, ∆Ε, ΤΕ και ΠΕ) παρέµει-
ναν ακριβώς οι ίδιοι µε το µισθολόγιο
ΠΑΣΟΚ 2011. Η θολούρα αυξήθηκε λό-
γω της φαινοµενικά ακώλυτης µισθολο-
γικής εξέλιξης χωρίς «αξιολόγηση» και
ποσοστώσεις που προέβλεπε το προη-
γούµενο µισθολόγιο. Αυτό που ουδέπο-
τε εφαρµόστηκε, γιατί τελικά χρησιµο-
ποιήθηκε κυρίως ως ιδεολογική βάση µι-
σθολογικής στασιµότητας.
Που κρύβεται εποµένως το «µισθολογι-
κό άτοµο»; Κατά τη γνώµη µου κρύβεται
σε 4 βασικές πλευρές (όχι ίσης αξίας),
που όµως δηµιουργούν την βάση για γε-
νίκευση σε επόµενο µισθολόγιο (εάν
φτάσουν να το επιβάλλουν σε λίγα χρό-
νια αργότερα). 
Πρόκειται για το πρότυπο της «προω-
θούµενης µισθολογικής εξέλιξης» µε
βάση «χαρτιά» (πτυχία της ΕΣ∆∆, διδα-
κτορικά, µεταπτυχιακά) ανεξάρτητα τρό-
που λήψης µάλιστα. Αυτά δίνουν από 4

έως 12 πλασµατικά έτη, τη στιγµή που
το µισθολόγιο αυτό αφαιρεί από όλους
τον εργασιακό χρόνο των 2016, 2017
και βλέπουµε... 
Η µισθολογική αυτή «προωθούµενη»
εξέλιξη προβλέπει και περιλαµβάνει και
«ατοµική αξιολόγηση» µε κυρίως ιδεο-
λογικά στοιχεία από το 2018. Με την
ατοµική αξιολόγηση έχουµε για λίγους,
είτε «βελτίωση» µε +2 πλασµατικά έτη,
είτε «τιµωρία» µε -1 έτη, ανάλογα.
Επί πλέον έχουµε σηµαντικές αυξήσεις
πάνω από 12% σε υψηλού ρόλου «θέ-
σεις ευθύνης» µε διπλό τρόπο (πλασµα-
τικά έτη και µέγεθος επιδόµατος). Και
βεβαίως προβλέπεται, αν τα πράγµατα
τους βγουν, και θέσεις µε «ειδική αξιο-
λόγηση» για «επιλεγµένα» πρόσωπα για
να µπορούν να «κουµπώνουν» και κά-
ποιοι ηµέτεροι. Είµαστε βλέπετε σ' αυτά
και βαλκανική χώρα.
γ) Στο νοµο-σχέδιο που µπήκε στη Βου-
λή αρχές Φλεβάρη για το βαθµολόγιο,
την αξιολόγηση και ...λοιπές διατάξεις
προβλέπεται "ειδικό µητρώο", ώστε να
ανταγωνίζονται πολλά «εργαζόµενα
άτοµα» και έτσι αυτή η συνείδηση να εί-
ναι πολλαπλάσια των τελικών υψηλών
θέσεων που κάποιοι θα επανδρώσουν.

δ) Εάν η παραπάνω θεώρηση είναι σχε-
τικά ορθή, τότε µπορούµε να προβλέ-
ψουµε τι είδους εργασιακούς/συνδικαλι-
στικούς εφαρµοστικούς νόµους θα φέ-
ρουν από την Κυβέρνηση Αλ. Τσίπρα σε
λίγο καιρό (εάν εκτιµούµε ότι θα ..αντέ-
ξει). Σηµειώνουµε µε έµφαση ότι τόσο
στο προηγούµενο, όσο και στο νέο µι-
σθολόγιο στο δηµόσιο δεν «επιτρέπε-
ται» συλλογική σύµβαση εργασίας ούτε
από την Α∆Ε∆Υ. 
Η ώρα για γενίκευση των «ατοµικών»
συµβάσεων εργασίας φαίνεται να έρχε-
ται -µετά τη «µητέρα των µαχών»-,
εκτός από τον ιδιωτικό και στον δηµόσιο
τοµέα, εκτός εάν... Ήδη ο νέος Υπ. Παι-
δείας ξεπέρασε τεχνικά τα ΠΥΣ∆Ε και
ΑΠΥΣ∆Ε στις οµαδικές µετακινήσεις
από την εκπαίδευση στην κατάρτιση

(από τα σχολεία στα ∆ΙΕΚ) µε µια υπο-
γραφή. Στο ν/σχ στις λοιπές διατάξεις η
πρακτική αυτή σχεδιάζεται να γενικεύε-
ται σε όλα τους υπουργούς. 
Έτσι η αύξηση των οµαδικών µετακινή-
σεων (και γιατί µετά όχι απολύσεων;)
µάλλον επανέρχεται, αφού η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην 2η φάση της
στρώνει πλέον και εξειδικευµένα όλα τα
ιδεολογικά χαλιά.
∆εν θέλουν δηλαδή να δυσκολέψουν
τους συλλογικούς (νοµότυπους) συνδι-
καλιστικούς αγώνες µόνο µε νόµους.
Θέλουν να δηµιουργήσουν από πριν το
ευρύ γήπεδο, ώστε να µπορούν να
έχουν µαζί τους ένα κοµµάτι εργαζοµέ-
νων, αυτή τη φορά όχι λόγω κοµµατικής
ταυτότητας. Θέλουν να το έχουν λόγω
«ανθρωπολογικής» ταυτότητας.   
Εποµένως: στην Κυβέρνηση Αλ. Τσίπρα
προωθείται «το άτοµο» ως οµφάλιος
λώρος στην κοινή ανθρωπολογική βάση
των εφαρµοστικών νόµων στο δηµόσιο
µε ειδικές πρόνοιες.
Κλείνοντας: Εκτός σε όσους έχουµε
υποστασιοποιήσει µέσα µας, δηλαδή
στην ατοµική πλέον συνείδησή µας, το
ανθρωπολογικό πρότυπο του ατόµου, οι
υπόλοιποι/ υπόλοιπες ζούµε δύσκολους
ιστορικούς καιρούς και το ξέρουµε.
Έχουµε αδιαίρετα ανάγκη και για νέου
τύπου αναλύσεις, και νέου τύπου απο-
φάσεις και νέου τύπου δράσεις, χωρίς
να πετάµε τα «πεπατηµένα». 
«Λυδία Λίθος» για την ανάπτυξη της
συλλογικής µας συνείδησης: Η αλλη-
λεγγύη σε κάθε επίπεδο, η άρνηση του
συντεχνιασµού και οριζόντιου κανιβαλι-
σµού στο συνδικαλισµό, η ανάπτυξη ορι-
ζόντιας διασύνδεσης συλλογικοτήτων
και πρωτοβάθµιων συνδικάτων, οι προ-
σπάθειες διεθνικών οριζόντιων σχέσεων
και φυσικά η πλήρης αποδοχή των προ-
σφύγων και η νοµιµοποίηση των οικονο-
µικών µεταναστών. 
Και όλα αυτά, µε το δάχτυλο να δείχνει
στα ίσια τους αίτιους του σύγχρονου
καπιταλισµού και ιµπεριαλισµού.
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Συνέχεια από σελ. 1

• Χαµηλότερα εισοδηµατικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ, µε
αποτέλεσµα να το χάνουν αρχικά 70.000 δικαιούχοι,
µέχρι την οριστική του κατάργηση το 2019.
• Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις εισφορές των αγροτών
που θα πάνε από το 7% στο 20%, µέχρι το 2019 και
υπολογισµός εισφορών επί του εισοδήµατος για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες.
• Τα µέτρα που θα περιλαµβάνει το νέο Ασφαλιστικό
δεν θα εξαντληθούν µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου,
αλλά θα παίρνονται κι άλλα, αν απαιτείται από τους δη-
µοσιονοµικούς στόχους. 
Πρόκειται για πρωτοφανή αντεργατική αναδιάρθρω-

ση, που υπερβαίνει αντιδραστικά όλους τους προηγού-
µενους νόµους. Τσακίζει όλους τους εν ενεργεία
ασφαλισµένους εργαζόµενους, τους ήδη συνταξιού-
χους, τους µικροµεσαίους, τους αγρότες, τους ανέρ-
γους, τους ελαστικά εργαζόµενους, τη νεολαία. Για να
µην πληρώσει το κεφάλαιο όσα έκλεψε από τη συνεχή
µείωση των µισθών, τη µαύρη, απλήρωτη ή ελαστική
εργασία, από τη συνεχή µείωση των εργοδοτικών ει-
σφορών (3,9 µονάδες µόνο τα τελευταία χρόνια), αυ-
τές που ποτέ δεν αποδόθηκαν, από τις απαλλαγές και
τη λεηλάτηση των αποθεµατικών των ταµείων. Ο αντια-
σφαλιστικός νόµος δεν έρχεται για να «σώσει» το
ασφαλιστικό! Αποσκοπεί στο να ενισχυθούν τα κέρδη
της αστικής τάξης, τα «επενδυτικά» κίνητρα στα ντό-
πια και ξένα αρπακτικά, η εξυπηρέτηση του τοκογλυφι-
κού χρέους, η υποταγή στο δηµοσιονοµικό σφαγείο
της ευρωζώνης. Είναι µια στρατηγική απάντηση του κε-
φαλαίου και της ΕΕ στην καπιταλιστική κρίση, για να
σώσουν τα κέρδη τους µέσα από τη δουλοποίηση των
εργαζοµένων. 
Κατεδαφίζουν το κολοβό, αναδιανεµητικό σύστηµα,

που είχε τη λογική οι «δυνατοί», δηλαδή οι εργαζόµε-

νοι, να στηρίζουν τους «αδύναµους», παιδιά, γέροντες,
αρρώστους. Το αστικό πολιτικό σύστηµα και οι κυβερ-
νήσεις διαχείρισης των συµφερόντων του, Ν∆ – ΠΑ-
ΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αφού καταβύθισαν τα εργατι-
κά δικαιώµατα στη θάλασσα της ανεργίας, της ελαστι-
κής και της µαύρης – απλήρωτης εργασίας και αντέ-
στρεψαν τους ρόλους, µετατρέποντας τη «σύνταξη»
σε µέσο επιβίωσης ολόκληρων οικογενειών, τώρα τη
λεηλατούν κι αυτή. ∆ιαλύουν ό,τι άφησαν όρθιο από το
δηµόσιο, ασφαλιστικό σύστηµα, µετατρέποντας το σε
ανταποδοτικό – κεφαλαιοποιητικό. 
∆εν εµπιστευόµαστε κανέναν τους, ούτε τα δεκανίκια

τους εντός κι εκτός Βουλής, ΠΟΤΑΜΙ-ΛΕΒΕΝΤΗ και ΧΑ.
Μαζί στηρίζουν το 3ο µνηµόνιο. Τα ίδια µέτρα ψήφιζε και
η λεγόµενη «αντιπολίτευση» όταν ήταν κυβέρνηση. Τα
ίδια ψέµατα λένε στο λαό. Ότι θα βγούµε από τα µνηµό-
νια εφαρµόζοντάς τα! Ότι κόβουµε συντάξεις για να τις
σώσουµε! Ότι απολύουµε για να έρθουν δουλειές! Ότι οι
κοινοί κανόνες φτώχειας και ισοπέδωσης των δικαιωµά-
των µας είναι ισότητα και δικαιοσύνη! Ότι αυτή η χρονιά
θα είναι η τελευταία των «θυσιών». Απέναντι στη συναί-
νεσή τους για την καταστροφή µας απαντάµε µε µαζικό,
λαϊκό ξεσηκωµό. Με ταξικό πόλεµο. ∆ε ζητάµε «δικαιο-
σύνη στην εξαθλίωση». Απαιτούµε να πάρουµε πίσω
όλα τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις µας. Τον κλεµµέ-
νο πλούτο που παράγουµε!
Όλοι σε θέση µάχης. Με έκτακτες Γενικές Συνελεύ-

σεις και ΓΣ προέδρων, τοπικό και συνολικό συντονισµό
σωµατείων, φορέων, αγροτών, κλπ και Οµοσπονδιών,
των εργαζόµενων ∆ηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που
θα ξεπερνά τα όρια που βάζει ο γραφειοκρατικός, ο
υποταγµένος εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλι-
σµός. ∆εν περιµένουµε τα αποτελέσµατα της «δια-
πραγµάτευσης» – κοροϊδίας. Καλούµε τώρα όλες τις
µαχόµενες δυνάµεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση σε ένα
ενωτικό, αγωνιστικό µέτωπο ανατροπής της επίθεσης,

σε µια πραγµατική και όχι εικονική µάχη για να µπλοκά-
ρουµε το νέο αντιασφαλιστικό νόµο. Ο νόµος ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ να µείνει στα χαρτιά. Να µην τολµήσουν να τον
φέρουν στη Βουλή. Να διαµορφωθεί καυτό έδαφος ορ-
γής παντού µε µαζικά συλλαλητήρια, καταλήψεις, δυνα-
µικές ενέργειες και 48ωρο απεργιακό βήµα, στην κατά-
θεση του νσχ, µε κλιµάκωση, που να µην επιτρέψει να
καταπατηθεί για µια ακόµη φορά η λαϊκή θέληση.
Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι που

ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια και οι ρυθµίσεις των
µνηµονίων. Να επιστραφούν στα ασφαλιστικά ταµεία
τα αποθεµατικά που υπεξαίρεσαν οι τράπεζες, οι εργο-
δότες και το κράτος, τα δις που αρπάχτηκαν από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το ∆ΝΤ. 
Για ένα αποκλειστικά δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα

για όλους τους εργαζόµενους, µε αυξήσεις σε µισθούς
και συντάξεις για να ζούµε αξιοπρεπώς. Με δωρεάν κά-
λυψη υγείας, περίθαλψη για όλους. Πρόνοια και παρο-
χές µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες. Πλήρης σύντα-
ξη στα 30 χρόνια εργασίας. Όχι σύνταξη στα βαθιά γε-
ράµατα, όχι στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης,
του µετοχικού και τη µείωση του εφάπαξ. Πλήρης ασφά-
λιση για τους ελαστικά εργαζόµενους και τους ανέρ-
γους. 
Για να συγκρουστούµε µε ό,τι εµποδίζει την ικανο-

ποίηση των αναγκών και των δίκαιων αιτηµάτων µας:
Τη µηχανή του χρέους, τους «ισοσκελισµένους προϋ-
πολογισµούς», τους νόµους των αγορών, του κεφαλαί-
ου και των τραπεζών, τη µέγγενη της πολιτικής του ευ-
ρώ και της ΕΕ, του ∆ΝΤ και των ιµπεριαλιστών, τα τρία
µνηµόνια και κάθε κυβέρνηση ή µηχανισµό που τα προ-
ωθεί ή θα τα προωθήσει.
Μπορούµε να τα καταφέρουµε! Άλλος δρόµος υπάρ-

χει και είναι αυτός που ανοίγουν οι αγώνες µας!



Εκατοµµύρια ανθρώπων αναγκάζονται να αφήνουν
τον τόπο τους και να µεταναστεύουν µαζικά το τε-
λευταίο διάστηµα. Και εσωτερικά στις χώρες τους
αλλά κυρίως προς άλλες χώρες µε πρώτη προτίµη-
ση την Ευρώπη.Κύρια αιτία ο πόλεµος και κατά
δεύτερο η οικονοµική εξαθλίωση που υφίστανται
στον τόπο τους. Και οι δυο αιτίες οφείλονται στις
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις που τα τελευταία χρό-
νια έχουν αποκτήσει φρικαλέο αρπακτικό χαρακτή-
ρα, στην προσπάθεια των καπιταλιστών να ξεπερά-
σουν τη βαθειά δοµική κρίση του συστήµατος σε βά-
ρος των λαών. Από τη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή
µέχρι και την Ουκρανία, η προσπάθεια απόλυτου
ελέγχου των ενεργειακών πηγών και άλλων πρώτων
υλών, αυξάνει την επιθετικότητα των µεγάλων καπι-
ταλιστικών δυνάµεων και έχουν µετατρέψει τις πε-
ριοχές σε πεδία πολεµικών συγκρούσεων, µετατρέ-
ποντας ολόκληρες χώρες σε ερείπια. Συρία, Ιράκ,
Αφγανιστάν, Βόρεια Ουκρανία και Λιβύη είναι από τα
παραδείγµατα αυτών των πολιτικών. Παράλληλα σε
πολλές άλλες χώρες οι εργαζόµενοι και τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα υφίστανται τροµακτική καταλή-
στευση µέσα από την υπερεντατική εκµετάλλευση
που επιβάλλουν τα Τραπεζικά, Χρηµατοπιστωτικά
και µονοπωλιακά συγκροτήµατα που κυριαρχούν οι-
κονοµικά. 
Οι δυο αυτές αιτίες είναι που προκαλούν την τερά-
στια αύξηση των µεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών, µπροστά στην αδυναµία εκατοµµυρίων ανθρώ-
πων από την Ασία και την Αφρική να επιβιώσουν. Εί-
ναι το δεύτερο και πολύ µεγαλύτερο κύµα µετακίνη-
σης πληθυσµών µετά το πρώτο µεταπολεµικό κύµα
που ζήσαµε µε την κατάρρευση των πρώην σοσιαλι-
στικών κρατών της Ευρώπης.
Αυτή η µετακίνηση των ανθρώπων συνοδεύεται από
µια κτηνώδη εκµετάλλευση τους από κυκλώµατα
διακινητών, που διευκολύνονται από την πολιτική
που ασκούν οι Κυβερνήσεις των κρατών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, µαζί και της Ελλάδας και της Τουρ-
κίας. Χτίζοντας φράχτες στα σύνορα των χωρών
οδηγούν τους πρόσφυγες στο Αιγαίο, στο έλεος
των διακινητών, των καιρικών συνθηκών και στις
επεµβάσεις των δυνάµεων καταστολής, µε τελικό
αποτέλεσµα να έχουν µετατρέψει τη θάλασσα της
Μεσογείου σε υγρό τάφο χιλιάδων συνανθρώπων
µας. Από την άλλη µεριά όσοι επιβιώνουν µετατρέ-
πονται σε στόχο των φασιστικών συµµοριών αλλά
και των φασιστικών ενεργειών διαφόρων κρατών
της Ευρώπης. Τους αρπάζουν τα χρήµατα και τιµαλ-
φή τους, τους µαρκάρουν τις πόρτες, τους καίνε τα
σπίτια, τους σκοτώνουν.
Μπροστά σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση και το
δράµα αυτών των ανθρώπων οι εργαζόµενοι και τα
σωµατεία µας δεν ήταν δυνατόν να σιωπήσουν. Με
πρωτοβουλία µελών των Παρεµβάσεων και µε τη συ-
νεργασία άλλων εργαζοµένων, αρκετές ΕΛΜΕ, σύλ-
λογοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, άλλα σωµατεία
του ιδιωτικού τοµέα και άλλες συλλογικότητες συ-
γκρότησαν το Συντονισµό για το Προσφυγικό και
Μεταναστευτικό µε δεκάδες συµµετοχές. Μέσα από
το Συντονισµό προχώρησαν σε ουσιαστική παρέµβα-
ση στις εκδηλώσεις της 23ης και 24ης του Γενάρη
στην Αλεξανδρούπολη για το άνοιγµα του φράχτη
µε εκδήλωση και συνέντευξη Τύπου στο Εργατικό
Κέντρο Αλεξανδρούπολης όπου και παραβρέθηκαν
και µίλησαν εκπρόσωποι των Τουρκικών Συνδικάτων

KESK. Στη συνέχεια συµµετείχαν στη διαδήλωση
που έγινε στην πόλη. Σε συνεργασία µε τα Τουρκικά
Συνδικάτα και παρά την, χωρίς καµιά δικαιολογία,
απαγόρευση από µεριάς των Τουρκικών αρχών, διέ-
λευσης 50 Ελλήνων και Τούρκων συνδικαλιστών
από τα σύνορα των Κήπων, για συνάντηση µε τους
Τούρκους συναγωνιστές στην Κεσάνη, συνυπέγρα-
ψαν ∆ιακήρυξη για κοινή δράση για το προσφυγικό,
που παρατίθεται παρακάτω για υπογραφή από όλες
τις ΕΛΜΕ. 
Στις 19 Φλεβάρη ο Συντονισµός οργάνωσε µε µεγά-
λη επιτυχία και συµµετοχή εκδήλωση στο κτίριο του
συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων µε θέµα «ΠΟΛΕ-
ΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ». Στην εκδήλω-
ση µίλησε κι ο Ερτζουµέντ Ακντενίζ, δηµοσιογρά-
φος του Καναλιού Hayat tv και συγγραφέας του βι-
βλίου «Πρόσφυγες-Εργάτες», όπως και οι Παύλος
Αντωνόπουλος και Γιώτα Ιωαννίδου, µέλη αποστο-
λής εκπαιδευτικών στην Τουρκία, Πέτρος Κωνστα-
ντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ και Έφη Λατσούδη
από το «Χωριό Όλοι Μαζί» της Λέσβου.
Απαιτούµε:
• Άµεση αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Όχι
στη συµµετοχή του ΝΑΤΟ σε επιχειρήσεις ενάντια
στους πρόσφυγες και σε δολοφονικές επαναπροω-
θήσεις.
• Ασφαλή, ελεύθερη διέλευση από χερσαία και θα-
λάσσια σύνορα, για τους πρόσφυγες του πολέµου,
της καταπίεσης και της φτώχειας.
• Να µπει τέλος στο έγκληµα στο Αιγαίο. Να σταµα-
τήσουν οι δολοφονικές επιχειρήσεις αποτροπής και
επαναπροώθησης της Frontex και της ελληνικής συ-
νοριοφυλακής. Όχι στην επιχείρηση Ποσειδών στο
Αιγαίο για αποτροπή διέλευσης των προσφύγων.
Όχι σε δηµιουργία Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής-
ακτοφυλακής. 
• Να πέσει ο φράχτης του Έβρου. Κανένας φράκτης
στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη-φρούριο. 
• Όχι στον εγκλεισµό και την γκετοποίηση των προ-
σφύγων, όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα
hot spot και τα µέτρα διαλογής. Όχι στη στρατιωτι-
κοποίηση της διαχείρισης του προσφυγικού.
• Όχι στην ποινικοποίηση της µετανάστευσης. Νοµι-
µοποίηση και πλήρη δικαιώµατα για τους οικονοµι-
κούς και πολιτικούς πρόσφυγες. 
• Όχι στις διώξεις εθελοντών για βοήθεια στους
πρόσφυγες. Κατάργηση της ποινικοποίησης της
βοήθειας στους πρόσφυγες. 
• Κατάργηση των συνθηκών του ∆ουβλίνου. ∆ικαίω-
µα στο άσυλο. 
• Προστασία των προσφύγων - µεταναστών από τα
κυκλώµατα εκµετάλλευσης. Πρόνοια και φροντίδα
για τους ανήλικους. 
• Κατάλληλα δηµόσια κτίρια και δοµές για την αξιο-
πρεπή στέγαση, περίθαλψη, σίτιση και δωρεάν µε-
τακίνηση των οικονοµικών και πολιτικών προσφύ-
γων. Χρηµατοδότηση και προσλήψεις για τις δοµές
και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και όχι για κέ-
ντρα κράτησης και καταστολής των προσφύγων.
Αγωνιζόµαστε:
• ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, τις
επεµβάσεις και τους βοµβαρδισµούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-
Ε.Ε. και στη συµµετοχή της χώρας µας µε οποιαδή-
ποτε κάλυψη, βάσεις, υποδοµές, στρατό. 
• ενάντια στις ανάλγητες αντιµεταναστευτικές πο-
λιτικές της Ε.Ε. και της ελληνικής κυβέρνησης.
Καλούµε:
- Όλους τους φορείς σε εγρήγορση, µαζί µε τον
αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των
ντόπιων, να υπερασπίσουν και τα δικαιώµατα των
προσφύγων και µεταναστών. 
- Όλους όσους οργανώνουµε κινητοποιήσεις ενά-
ντια στο ρατσισµό και την Ευρώπη-φρούριο, να
σταθµίσουµε την κρισιµότητα των εξελίξεων για
τους πρόσφυγες και την ειρήνη για να εντείνουµε
τους αγώνες µας και να συντονίσουµε τις δράσεις
µας για να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο αγώνας
µας ενάντια στους πολέµους και τις αντιµετανα-
στευτικές-αντιπροσφυγικές πολιτικές κυβερνήσε-
ων, ΝΑΤΟ και Ε.Ε., για να ακουστεί πιο δυνατά και
καθαρά η φωνή µας, για να φέρει αποτελέσµατα η
αλληλεγγύη µας στους πρόσφυγες.
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ΗΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Θα γίνουν τελικά διορισµοί µονίµων εκπαιδευτικών το 2016;

∆ύο περίπου µήνες πριν από τη λήξη των µαθηµάτων χιλιά-
δες διδακτικές χώρες εξακολουθούν να χάνονται καθηµερι-
νά, λόγω 3.000 κενών εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρω-
τοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η κατανοµή
των κενών µέσα στο Φεβρουάριο είναι πάνω από 2.000 για
τα νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά και 1000 περίπου για τα Γυ-
µνάσια και τα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια.
Την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας, µετά τις επαναλαµβα-

νόµενες δηλώσεις για µόνιµους διορισµούς χιλιάδων εκπαι-
δευτικών, που θα κάλυπταν τουλάχιστον ένα µέρος των χι-
λιάδων συνταξιοδοτήσεων της τελευταιας 5νταετίας, φαίνε-
ται να περνάει, σε επίπεδο λόγου, από τη "σιγουριά" στην
προσπάθεια", ενώ ο πραγµατικός χρόνος των διακηρυγµέ-
νων µόνιµων διορισµών όσο πλησιάζει ο καιρός τόσο αποµα-
κρύνεται.

«Προσπαθούµε από φέτος να σπάσουµε το κύκλο της αδιο-
ριστίας. Αυτός είναι ο στόχος µας, τον οποίο συζητάµε µε
τους θεσµούς και πιστεύουµε ότι θα ξεκινήσουν οι διορισµοί
από την επόµενη χρονιά, ούτως ώστε σε βάθος µίας τριετίας
να µπορέσουµε να στελεχώσουµε τα σχολεία όλων των βαθ-
µίδων µε 20.000 νέους εκπαιδευτικούς».
Την παραπάνω δήλωση έκανε ο υπουργός Παιδείας Νίκος

Φίλης απευθυνόµενος στους εκπαιδευτικούς του 13ου ∆ηµο-
τικού σχολείου (Παγκράτι), κατά την επίσκεψή του στη σχο-
λική µονάδα, στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παι-
δεία.
Ωστόσο είναι φανερό ότι τίποτε δεν είναι σίγουρο καθώς οι

δανειστές φαίνεται να θέτουν υπό αίρεση ακόµη και τις προ-
σλήψεις που έχουν συµφωνηθεί µε βάση το 1 προς 5 (µία
πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις) για το 2016. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι οι δανειστές θέτουν ως προαπαιτούµενα
για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις αφενός την πορεία των
εσόδων και αφετέρου τις "εξοικονοµήσεις" που θα πετύχει η
Κυβέρνηση από το ασφαλιστικό και το φορολογικό.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, µε την πολιτική των µη
µόνιµων διορισµών εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, έχει αυ-
ξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ελαστικά εργαζόµενων εκ-
παιδευτικών (αναπληρωτών, ωροµισθίων, µειωµένου ωραρί-
ου, ΕΣΠΑ κ.λπ.).
Τα προηγούµενα χρόνια, περίπου ένας στους οκτώ εκπαι-

δευτικούς που υπηρετούσαν στα σχολεία, από το Νηπιαγω-
γείο έως και το Λύκειο, ήταν πλέον ελαστικά εργαζόµενος. 
Τη σχολική χρονιά 2015/16 έχουν προσληφθεί πάνω από

21.000 ελαστικά εργαζόµενοι εκπαιδευτικοί διαφόρων µορ-
φών και κατηγοριών. Ο αριθµός αυτός αλλάζει δραµατικά την
αναλογία µονίµων και ελαστικά εργαζόµενων εκπαιδευτικών
και δηµιουργεί ένα νέο τοπίο στην εκπαίδευση καθώς απο-
γειώνει την αναλογία περίπου ένας στους έξι εκπαιδευτικούς
να µην έχει µόνιµη σχέση. 

"Οι αναπληρωτές δεν αποτελούν λύση και είναι ευκαιριακή
µορφή εκπαιδευτικού λειτουργήµατος" είχε επισηµάνει ο
Υπουργός Παιδείας πριν λίγες εβδοµάδες, ωστόσο όλα τα
στοιχεία φανερώνουν ότι φέτος ο αριθµός των αναπληρω-
τών έσπασε κάθε ρεκόρ.
Σύµφωνα µε στοιχεία του αιρετού του ΚΥΣΠΕ ∆ηµήτρη

Μπράτη τη σχολική χρονιά που «τρέχει» µόνο στα Νηπιαγω-
γεία και τα ∆ηµοτικά σχολεία της χώρας προσλήφθηκαν µέ-
χρι τις 3 Φεβρουαρίου 13.484 ελαστικά εργαζόµενοι εκπαι-
δευτικοί όλων των ειδικοτήτων, από τους πίνακες Γενικής και
Ειδικής Αγωγής.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 
σχ. έτους 2015-16

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣYNOΛO

ΣYNOΛO 3.261

ΣYNOΛO                 1.635                  5.049                  6.684    

ΣYNOΛO 3.539

KΛA∆OΣ

ΠE60
NHΠIAΓΩΓΩN

ΠE70
NHΠIAΓΩΓΩN

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

Προσφυγικό :  Αίτια και απαντήσεις



Η εκλογή του Κ. Μητσοτάκη στην προε-
δρία της Ν∆ είναι αλήθεια ότι σκόρπισε
ανησυχία και τρόµο στον κλάδο των εκ-
παιδευτικών. ∆εν είναι µόνο το "ιστορικό"
του ονόµατος µε την νεοφιλελεύθερη
κληρονοµιά που φέρνει. Είναι κυρίως η
θητεία του Κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και η σύνδε-
ση της θητείας του µε τη διαθεσιµότητα
χιλιάδων εκπαιδευτικών, σχολικών φυλά-
κων και άλλων δηµοσίων υπαλλήλων. Εί-
ναι το µένος απέναντι σε ότι δηµόσιο -
εκτός ίσως από το Γερµανικό - η συστη-
µατική επίθεση στους δηµόσιους υπαλλή-
λους µε τη γνώριµη φρασεολογία για
λουφαδόρους και προνοµιούχους, είναι
τελικά η αίσθηση ή µάλλον βεβαιότητα
στο χώρο των εκπαιδευτικών ότι αν έρθει
στα πράγµατα θα στοχοποιήσει το δηµό-
σιο και τους δηµόσιους υπαλλήλους µε
άρση της µονιµότητας, µε απολύσεις, µε
µειώσεις µισθών.
∆ίκαιοι οι φόβοι και οι ανησυχίες. Το
ερώτηµα για τον κλάδο, αλλά και συνο-
λικά για τον ελληνικό λαό είναι αν η
αντιµετώπιση του "κινδύνου Μητσοτάκη"
είναι η αναπαλαίωση µιας φθαρµένης
έκδοσης δικοµµατισµού χαµηλών προσ-
δοκιών εντός µνηµονιακού πλαισίου. Η
για να το πούµε πιο απλά τι θα κάνουµε
απέναντι στην επέλαση του µνηµονια-
κού Τσίπρα στην κοινωνία, στους εργα-
ζόµενους, στους εκπαιδευτικούς και στο
δηµόσιο σχολείο; Θα κηρύξουµε "παύση
κινήµατος" για να µην φθαρεί ο Τσίπρας -
όπως είναι αντικειµενικό να γίνει από την
εφαρµογή των µνηµονίων - για να µην
έρθει ο "µπαµπούλας" Μητσοτάκης; Οι
εκπαιδευτικοί έχουµε πικρή εµπειρία από
αυτού του τύπου τα διλήµµατα για αρκε-
τές δεκαετίες όταν οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες από ΠΑΣΚ και ∆ΑΚΕ "έπαιζαν" το
παιχνίδι της δικοµµατικής εναλλαγής και
ανάλογα κήρυτταν στάση κινήµατος ανά-
λογα µε το αν το κόµµα τους ήταν στην
κυβέρνηση. Μήπως έτσι δεν ωθούσαν
τον κλάδο το 2009 να ψηφίσει ΓΑΠ και
ΠΑΣΟΚ για να φύγει η δεξιά; Και µετά
ήρθε το ∆ΝΤ και η πιο σφοδρή επίθεση
στον εκπαιδευτικό (περίπου 40% µείωση
εισοδήµατος) και στο δηµόσιο σχολείο,
µε τον κλάδο απροετοίµαστο.  

ΣΥΡΙΖΑ-Ν∆: 
Τα όµοια µνηµονιακά κόµµατα

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των "µι-
κροµεσαίων", από τους αγρότες έως
τους δικηγόρους ανέδειξε την κοινωνική
βάση που θα στηθεί ο νέος δικοµµατι-
σµός.
Τα δύο κόµµατα θα συµφωνούν στις
ιδιωτικοποιήσεις, στην διατήρηση του
µνηµονιακού κεκτηµένου στη διάλυση
των συλλογικών συµβάσεων, στους
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας αλ-
λά και στην πώληση σε funds ελληνικών
επιχειρήσεων, ακινήτων και γης µέσω
των κόκκινων δανείων. Θα συµφωνούν
στη µετατροπή του ασφαλιστικού συ-
στήµατος από αλληλέγγυο και αναδια-
νεµητικό σε ανταποδοτικό και κεφαλαιο-
ποιητικό, δηλαδή στην κυριαρχία του νε-
οφιλελεύθερου δόγµατος "όπου φτωχός
και η µοίρα του". Θα συµφωνούν στην
προώθηση της αξιολόγησης και στην
εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης µε
µοχλό την υποχρηµατοδότηση που έτσι
κι αλλιώς προβλέπουν οι τραγικά µειω-
µένοι µνηµονιακοί προϋπολογισµοί (γύ-

ρω στο 2%). Οι προτάσεις για δίδακτρα
και για χορηγούς που θα πέφτουν στο
τραπέζι δε θα ξέρουµε αν ακούγονται
από τα χείλη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ή
της Ν∆. Θα συµφωνούν βασικά στην
υποταγή στους δανειστές για το ξεζού-
µισµα του ελληνικού λαού για την απο-
πληρωµή ενός χρέους που ούτε πρέπει
ούτε µπορεί να αποπληρωθεί.
Θα συµφωνούν στα "ευχαριστούµε τους
Αµερικάνους" και είναι το ίδιο υποτακτι-
κοί και επικίνδυνα τυχοδιώκτες απέναντι
στο ΝΑΤΟ, στο προσφυγικό ζήτηµα,
στους ιµπεριαληστικούς ανταγωνισµούς
στην περιοχή. 
Στο βασικό πλαίσιο που ασκείται η πολι-
τική θα συµφωνούν και θα είναι όµοιοι.
Θα υπάρχουν διαφορές όπως υπήρχαν
και επί του παλαιού δικοµµατισµού Ν∆-
ΠΑΣΟΚ. Όµως θα είναι ήσσονος σηµα-
σίας και σε τελική ανάλυση γρήγορα
αναλώσιµες από το γενικό πλαίσιο της
κοινής πολιτικής που δεσµεύονται από
κοινού (µνηµόνιο, ανήκουµε στη ∆ύση).
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθεί να απευθύνεται
σε µια ετερόκλητη "συµµαχία". Από τη
µία να προσφέρει τις κάθε είδους εξυπη-
ρετήσεις προς το ξένο κεφάλαιο, χρηµα-
τοπιστωτικό και µη. Αυτό δείχνουν το
ταξίδι του Ολάντ στην Αθήνα, το σκάν-
δαλο της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά
και το ξεπούληµα αεροδροµίων και λιµα-
νιών. Από την άλλη να εφαρµόζει µια πιο
πιο ήπια νεοφιλελεύθερη διαχείριση
όσον αφορά το δηµόσιο και τους νυν
συνταξιούχους. Έτσι για παράδειγµα τις
περικοπές 1,8 δις που έχει υπογράψει
στο 3ο µνηµόνιο για τις συντάξεις επι-
χειρεί το µεγαλύτερο µέρος να τις εξοι-
κονοµήσει από αύξηση εισφορών και
φόρων. Υπάρχουν περικοπές και µάλι-
στα σε νυν συνταξιούχους αλλά αυτές
είναι πιο ήπιες από αυτές που ζητούν οι
δανειστές. Οµοίως και στην εκπαίδευση
εµφανίζεται πιο "ήπιος" σε θέµατα που
αποτέλεσαν κόκκινο πανί για τον κλάδο
(απολύσεις και διαθεσιµότητες) την ίδια
στιγµή που µπορεί να φλερτάρει µε νεο-
φιλελεύθερες απόψεις που ούτε η δεξιά
τόλµησε (δίδακτρα στα σχολεία) αλλά
και τελικά να αντιγράφει τα παλιά αστι-
κά κόµµατα στη στοχοποίηση του εκπαι-
δευτικού ως λουφαδόρου και τεµπέλη,
προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για επί-
θεση και σε εργασιακά δικαιώµατα.
Από την άλλη η Ν∆ θα προβάλλει το
γνωστό επιχείρηµα ότι αυτή θα προστα-
τεύσει "την ιδιωτική πρωτοβουλία" που
πιέζεται από "τον κρατισµό" του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο δίπολο "µείωση δαπανών ή αύξηση
εισφορών" υποτίθεται υπερασπίζεται το
πρώτο, δηλαδή τις µειώσεις µισθών και
συντάξεων και όχι τις αυξήσεις σε φό-
ρους. Μηρυκάζει και αναµασάει τις κοινο-
τυπίες να "γίνουµε µια κανονική ευρω-
παϊκή χώρα", όταν γνωρίζει ότι την πολι-
τική της αύξησης των φόρων και των ει-
σφορών σαν εργαλείο εκκαθάρισης των
αυτοαπασχολούµενων και των µικροµε-
σαίων από την αγορά, την προωθεί η Ε.Ε.
ακριβώς γιατί θεωρεί "µη κανονική" την
ύπαρξη τόσων αυτοαπασχολούµενων και
µικροµεσαίων στην Ελλάδα!
Έτσι τα δύο όµοια κόµµατα φλυαρούν και
σκιαµαχούν γιατί υποτίθεται ο ένας προ-
στατεύει τους µικροµεσαίους και ο άλλος
τους δηµόσιους υπαλλήλους όταν:
- στο τέλος και οι δύο θα κάνουν ότι τους
πουν τα αφεντικά τους, οι ιµπεριαληστές

δανειστές, η Ε.Ε. και το ∆ΝΤ. Είναι περιτ-
τό να θυµίσουµε τα αποτελέσµατα της
"σκληρής διαπραγµάτευσης" του ΣΥΡΙΖΑ
εδώ και 1 χρόνο. Και αυτό ισχύει και για
τα ζητήµατα των απολύσεων στο δηµό-
σιο, της άρσης της µονιµότητας και όλων
των θεµάτων της "ατζέντας Μητσοτάκη".
Στο τέλος θα έχουµε, µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο µειώσεις και στις κύριες συ-
ντάξεις για τους νυν συνταξιούχους (κα-
θώς στους µελλοντικούς και οι δύο προ-
τείνουν µειώσεις κατά 20%-30%, αυτό
δεν πρέπει να το ξεχνάµε).
- στο τέλος και τα δύο µνηµονιακά "µίγ-
µατα" πολιτικής είναι το ίδιο αντιλαϊκά. Η
αύξηση των φόρων και των εισφορών σε
αγρότες και µηχανικούς δεν είναι καµιά
αναδιανοµή όπως βαυκαλίζονται τα κυ-
βερνητικά στελέχη, είναι υφεσιακά µέ-
τρα, θα φέρουν νέες απολύσεις και µειώ-
σεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Οι πιο
µεγάλες περικοπές σε συντάξεις και σε
µισθούς αντί για αυξήσεις στις εισφορές,
όπως υπερασπίζεται η Ν∆, θα φέρουν τε-
λικά το ίδιο αποτέλεσµα. Περισσότερη
φτώχεια, ανεργία, απολύσεις.

∆ε διαλέγουµε χασάπη για να µας σφάξει

Το κίνηµα των εκπαιδευτικών έχει ιστο-
ρία και γνώση. ∆εν είναι ένα συντεχνια-

κό και κοντόθωρο κίνηµα. Γνωρίζει το
συµφέρον όχι µόνο του κλάδου µας αλ-
λά και των µαθητών µας. Οι εκπαιδευτι-
κοί, οι µαθητές, ο λαός µας δεν έχει τί-
ποτα να περιµένει από µια εθελόδουλη
στάση απέναντι στα µνηµόνια και στις
απαιτήσεις της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ. Απένα-
ντι σε µια κοινωνία που βυθίζεται στη
φτώχεια και τα αδιέξοδα, που τα µορ-
φωτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώ-
µατα πολτοποιούνται δε µπορεί κανείς
να τη γλιτώσει. Ούτε έχει νόηµα µια τα-
κτική "εξαίρεσης", δηλαδή να γλιτώσου-
µε εµείς από κάτι. 
Το σύστηµα γνωρίζει πως να διαχωρίζει
το λαό, πως να δηµιουργεί αντιθέσεις πχ
ανάµεσα στον αγρότη και το δάσκαλο,
ανάµεσα στον καθηγητή και το µηχανι-
κό. Είναι ο µόνος δρόµος που του έχει
µείνει εδώ και 6 χρόνια για να περάσει
αυτές τις πολιτικές. Να βάζει τον ένα
κλάδο απέναντι στον άλλο. 
Το κίνηµα πρέπει να αποκαλύψει το νέο
στηµένο δικοµµατικό παιχνίδι και να
γκρεµίσει µαζί µε τα µνηµόνια και τους
δύο όµοιους µνηµονιακούς πόλους.
Και να αναδείξει τη δική του εναλλακτι-
κή απέναντι στα διλήµµατα Τσίπρας ή
Μητσοτάκης.
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Τσίπρας ή Μητσοτάκης;

Αγωνιστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  Συσπειρώσεις - Κινήσεις

ΘΕΑΤΡΟ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ Η΄ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ;

ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΙΕΣΤΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΕ, ∆ΝΤ

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ, µε οριακή πλειοψηφία (∆ΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ), έξι µελών στους έντε-
κα, αποφάσισε τη συµµετοχή της οµοσπονδίας, στο θέατρο διαλόγου της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Τα παραδοτέα των µνηµονίων, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και οι αντιδραστικές κα-
τευθύνσεις της ΕΕ, που αποτελούν το πλαίσιο αυτού του υποτιθέµενου διαλόγου
αντιστρατεύονται τα δικαιώµατα εκπαιδευτικών, µαθητών, εργαζόµενων, κοινωνίας.
Είναι αυτά που οδήγησαν και οδηγούν στο κλείσιµο σχολείων, στην αύξηση των µα-
θητών στην τάξη, στη διαρκή λιτότητα και το µοίρασµα της φτώχειας, στην αποθέω-
ση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης σε βάρος της γνώσης, στα δίδακτρα και στην
επιχειρηµατικοποίηση, στη µαθητεία - τζάµπα εργασία για το κεφάλαιο, στην αξιο-
λόγηση επιδόσεων και στην κατηγοριοποίηση µαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων,
στην αδιοριστία, στο χτύπηµα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, στον αυ-
ταρχισµό, σε µια «δηµοκρατία ανάπηρη».
Αυτά περιγράφονται ανερυθρίαστα στις εισηγήσεις της Επιτροπής ∆ιαλόγου, στα
άρθρα βουλευτών της Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή τη σκοπιά, όφειλε η Οµοσπον-
δία των εκπαιδευτικών, να σταθεί αγωνιστικά απέναντι τους. Να µη δώσει ούτε πιθα-
µή εδάφους ανοχής και αναµονής και να ασχοληθεί µε την προετοιµασία αποφασι-
στικών αγώνων ανατροπής τους. Να σταθεί µε την πλευρά του αγωνιζόµενου εκπαι-
δευτικού κόσµου, αδιόριστων και φοιτητών που µε µαζικές κινητοποιήσεις, ακυρώ-
νουν στην πράξη την κυβερνητική φιέστα κι όχι µε αυτούς που τρέχουν να πιάσουν
στασίδι στην αυλή της νέας αντιλαϊκής εξουσίας.
Πολύ περισσότερο, το ∆Σ της ΟΛΜΕ, δεν είχε ούτε την ηθική νοµιµοποίηση να κά-
νει κάτι τέτοιο, από τη στιγµή που το θέµα της άρνησης συµµετοχής στο θέατρο
διαλόγου, έβαλαν στη ΓΣ των Προέδρων (30/1) µε ψήφισµά τους 22 ΕΛΜΕ και
υπερψηφίστηκε από άλλες 6. Εκεί οι υπόλοιποι πρόεδροι των ΕΛΜΕ υποστήριξαν
ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση, µιας και το θέµα δεν είχε τεθεί στις ΓΣ από την ΟΛΜΕ
ως όφειλε.
Εποµένως το ∆Σ της ΟΛΜΕ, µπορούσε να το θέσει στις επόµενες ΓΣ του κλάδου,
που αποφασίστηκε να γίνουν αµέσως µετά την απεργία στις 4 Φλεβάρη. Αντ’ αυ-
τού ∆ΑΚΕ και πλειοψηφία ΣΥΝΕΚ, προχώρησαν για να κλείσουν γρήγορα το θέ-
µα, θυµίζοντας τις χειρότερες ηµέρες του κυβερνητικού συνδικαλισµού!

Αθήνα, 3/2/2016
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Στις 15,16,17,18 Φλεβάρη, βρεθήκαµε
στην Άγκυρα, µε την αποστολή των ευ-
ρωπαϊκών εκπαιδευτικών συνδικάτων,
µέσω της Etuce και της Education
International.  Ανταποκριθήκαµε µε αυτό
τον τρόπο σε έκκληση της Egitim Sen,
του αριστερού συνδικάτου εκπαιδευτικών
της Τουρκίας, µέλους της KESK, να
«δούµε µε τα µάτια µας και να ακούσου-
µε µε την ψυχή µας», τι συµβαίνει στο
επίπεδο της εκπαίδευσης κι όχι µόνο µε-
τά την αντιδραστική επίθεση της τουρκι-
κής κυβέρνησης, ιδίως στις ΝΑ περιοχές.
Έτσι ώστε να ενηµερώσουµε τους λαούς
µας και να συµβάλλουµε στη διαµόρφω-
ση ενός ισχυρού κινήµατος αλληλεγγύης
απαιτώντας να µπει φραγµός στις διώ-
ξεις και τις δολοφονίες και να εξασφαλι-
στούν τα δικαιώµατα στη δουλειά, στη
δηµοκρατία, στη µόρφωση και στη ζωή. 
Ο αρχικός προορισµός της αποστολής
ήταν το Ντιγιαρµπακίρ και οι πόλεις Σιλό-
πη και Νουσαϊµπίν, που έχουν υποστεί τις
πιο καταστροφικές επιπτώσεις αυτής της
πολιτικής. Όµως η ETUCE και η EI, επέ-
λεξαν τελικά ως προορισµό την Άγκυρα,
επικαλούµενες λόγους επικινδυνότητας,
παρά την αντίθετη άποψη αρκετών συµ-
µετεχόντων. Στην δεκαεξαµελή αποστο-
λή εκτός από την ΟΛΜΕ, συµµετείχαν
εκπαιδευτικοί συνδικαλιστές από την Κύ-
προ (DAU-SEN, KTOEOS, KTOS),  τη ∆α-
νία (DLF), τη Γαλλία (SNES-FSU), τη Γερ-
µανία (GEW), την Ολλανδία
(Netherlands), τη Σουηδία (Lararforbundet)
και την Αγγλία (NASUWT, EI/NUT).
Είναι ανάγκη να ανταποκριθούµε στο κά-
λεσµα των συναδέλφων της Egitim Sen
και να δυναµώσουµε την αλληλεγγύη και
τους κοινούς µας αγώνες για δουλειά,
µόρφωση, δηµοκρατικά δικαιώµατα και ει-
ρήνη, κόντρα στα σχέδια κεφαλαίου, κυ-
βερνήσεων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Ιδιαίτερα
στην σηµερινή κρίσιµη περίοδο, όπου ο
πόλεµος στην ευρύτερη γειτονιά µας, κλι-
µακώνεται, οι προσφυγικές και µετανα-
στευτικές ροές αυξάνονται, οι πνιγµένοι
αυξάνονται και την ίδια στιγµή η ελληνική
κυβέρνηση υψώνει φράχτες, δηµιουργεί
στρατόπεδα – κέντρα διαλογής και υπο-
γράφει µαζί µε την τουρκική κυβέρνηση,
για µεγαλύτερη εµπλοκή του ΝΑΤΟ στη
Μεσόγειο, µε τις ευλογίες της Μέρκελ.
Παρακάτω αποδελτιώνουµε κάποια στοι-
χεία, που συνθέτουν την κατάσταση. 

Γιώτα Ιωαννίδου 
µέλος του ∆Σ της ΟΛΜΕ, εκπρόσωπος 

των Παρεµβάσεων 
Παύλος Αντωνόπουλος, µέλος του ∆Σ
της Ε ΕΛΜΕ Αθήνας και εκπρόσωπος

των Παρεµβάσεων 
στο ∆Σ του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ

Συγκλονιστικές ήταν οι περιγραφές της
Σεράπ Οκ, εκπαιδευτικός στην περιοχή
της Σιζρέ, και του Baki Demirhan, µέλος
του δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιαρ-
µπακίρ. «Ξυπνάµε και κοιµόµαστε µε νέα
θανάτου. Ακόµη και τα πουλιά φοβούνται
να πετάξουν πάνω από τις πόλεις µας. Το
να ονειρεύεσαι απαγορεύεται. Οι ζωές
µας, οι ελευθερίες, τα σπίτια µας κινδυ-
νεύουν» µας δήλωσαν. 
Η κατάσταση στην Τουρκία κλιµακώνε-
ται επικίνδυνα από την κυβέρνηση απέ-
ναντι στο λαϊκό κίνηµα και την αριστερά,
σε όλα τα επίπεδα. Με στρατηγική πολέ-

µου, µε καθαρό πόλεµο και µε ταξικό πό-
λεµο. Με κορωνίδα την κατάσταση στην
ΝΑ Τουρκία, τις περιοχές του Κουρδι-
στάν, τη Σιλόπη, την Σιζρέ, τη Σουρ, τη
Νουσαιµπίν στα σύνορα µε Συρία. Σε αυ-
τές τις περιοχές, µετά τις εκλογές στις 7
Ιούνη οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας εί-
ναι συνεχείς, µε την κυβέρνηση να ονο-
µάζει τις περιοχές αυτές «Ειδικές ζώνες
ασφαλείας». Πολλά σχολεία έχουν γίνει
καταλύµατα και αρχηγεία τέτοιων δυνά-
µεων. Καµιά υπηρεσία εκπαίδευσης, υγεί-
ας κλπ δεν παρέχεται. Εξαναγκάζουν δα-
σκάλους, γιατρούς, και απλό κόσµο να
φύγει. Μας δόθηκαν φωτογραφίες σχο-
λείων όπου στην τάξη στρατιώτες γρά-
φουν στον πίνακα: «Τώρα εκπαιδευτικοί
είµαστε εµείς και το µάθηµα είναι: υπα-
κοή» ∆ολοφονούν, βοµβαρδίζουν, σκοτώ-
νουν µε ελεύθερους σκοπευτές. Σύµφω-

να µε αναφορά της Επιτροπής ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων της Τουρκίας, µέχρι τις
5 Φλεβάρη είχαν γίνει το λιγότερο 58 τέ-
τοιες απαγορεύσεις, σε επτά επαρχίες.
224 άτοµα έχασαν τη ζωή τους κατά τη
διάρκεια αυτών των απαγορεύσεων, 42
παιδιά, 31 γυναίκες. Αφήνουν για ηµέρες
τα πτώµατα στους δρόµους. Πυροβολούν
όταν οι οικογένειές τους πλησιάζουν για
να τα πάρουν και να τα θάψουν. Από
τους 80255 µαθητές σε Σιλόπη και Σιζρέ,
οι 10.000 δεν µπορούν πια να πάνε καθό-
λου σχολείο.  
Αλλά αυτά δεν συµβαίνουν µόνο στην
ΝΑ Τουρκία.  Εκρήξεις βοµβών γίνονται
συνέχεια. Η τελευταία έγινε στην Άγκυ-
ρα, τις ηµέρες που ήταν εκεί η αντιπρο-
σωπεία µας, µε 28 νεκρούς και 61 τραυ-
µατίες. Η πιο µεγάλη «σφαγή» είναι αυτή
στις  10 Οκτώβρη, πριν τις δεύτερες βου-
λευτικές εκλογές του Νοέµβρη (αφού
στις πρώτες εκλογές το ΑΚΡ, δεν είχε
εξασφαλίσει την πλειοψηφία για να κάνει
κυβέρνηση). Ήταν η βοµβιστική επίθεση
στην διαδήλωση του BARIS blog / µπλοκ
ειρήνης στην Άγκυρα µε πάνω από 100
νεκρούς, από τον αντιδραστικό ISIS. Η
κυβέρνηση αρνήθηκε τις ευθύνες της πα-
ρόλο που ο ένας από τους δύο βοµβιστές
της επίθεσης είχε καταγγελθεί στις αστυ-
νοµικές αρχές από την οικογένειά του,
µια εβδοµάδα πριν.
Στα εργατικά, κοινωνικά ζητήµατα παίρ-
νονται αντιδραστικά µέτρα ίδιου προσα-
νατολισµού µε αυτά στη χώρα µας. Λιτό-
τητα, ιδιωτικοποιήσεις στην εκπαίδευση,
ελαστικές σχέσεις εργασίας κλπ). Υπερε-
θνικισµός και θρησκευτικοποίηση της εκ-
παίδευσης ξεχωρίζουν στο επίπεδο του

περιεχοµένου. Πειραµατισµός για εργα-
ζόµενους µε κανένα δικαίωµα, µέσα από
τη µεγάλη ροή προσφύγων – µετανα-
στών (τρία εκατοµ.) και ιδίως παιδιών που
χάνουν τις οικογένειές τους. Το τουρκικό
κράτος χρησιµοποιεί τους πρόσφυγες
σαν χαρτί διαπραγµάτευσης µε την ΕΕ
αλλά και σαν εργατική δύναµη µε χαρα-
κτηριστικά ακραίας εκµετάλλευσης. 
Η πιο αναβαθµισµένη επίθεση όµως της
κυβέρνησης αφορά τα ζητήµατα δηµο-
κρατίας µε κλιµάκωση στοιχείων φασι-
στικοποίησης, ιδίως µετά τις εκλογές
στις 7 του Ιούνη. Το σύνθηµα είναι «With
us or not with us". Είστε µε την κυβέρνη-
ση ή µε την τροµοκρατία. Άλλη δυνατή
τοποθέτηση αποκλείεται. Αυτό σηµαίνει
στοχοποίηση οποιασδήποτε οµάδας αντι-
στέκεται, για οποιοδήποτε θέµα. Με ποι-
νικοποίηση κάθε αντίστασης. Πιο γνω-
στή περίπτωση παραβίασης στοιχειωδών
δηµοκρατικών δικαιωµάτων αποτελεί η
ιστορία των ακαδηµαϊκών µε τις υπογρα-
φές τους, στη ∆ιακήρυξη για την ειρήνη.
Από τους 1200 αρχικά υπογράψαντες,
µέχρι τώρα, έγιναν 33 προσαγωγές στην
αστυνοµία, 24 τέθηκαν σε αργία, 2 βρέ-
θηκαν χωρίς ανανέωση συµβολαίου, δη-
λαδή απολύθηκαν από αυτούς που δου-
λεύουν σε κρατικά πανεπιστήµια. Βου-
λευτής του κυβερνώντος κόµµατος κάλε-
σε την κυβέρνηση να µπει σε κεντρικό
Πανεπιστήµιο της Άγκυρας (METU),
«όπως ακριβώς µπήκαµε στην Σιζρέ». Πα-
ρά όµως την τροµοκρατία που έχει στόχο
να παρθούν πίσω οι υπογραφές, οι υπο-
γράφοντες έχουν γίνει µέχρι τώρα 2.212!
Οι εργαζόµενοι, τα συνδικάτα, η Αριστε-
ρά µάχονται µε φοβερή µαχητικότητα
και αυτοθυσία σε φοβερά δύσκολες συν-

θήκες. Στο εσωτερικό µέτωπο µε το
κουρδικό ζήτηµα και «τον πόλεµο» των
απαγορεύσεων στην ΝΑ Τουρκία αλλά
και προσπαθώντας να ενώσει αυτή την
πάλη µε το ταξικό, εργατικό ζήτηµα και
µε µέτωπο όλων των καταπιεζόµενων
απέναντι σε όλες τις ιµπεριαλιστικές δυ-
νάµεις και τον πόλεµο. Με βασικό σύνθη-
µα: ∆ουλειά, ειρήνη, δηµοκρατία
Απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση,
αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά µε
τραγικό τρόπο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σαν σφαγείο των λαών για την
προώθηση των καπιταλιστικών κερδών.
«Που είναι η πολιτισµένη Ευρώπη απένα-
ντι στη χούντα και το φασισµό που ζού-
µε; Γιατί η Ευρώπη σωπαίνει τόσο εκκω-
φαντικά;» µας ρωτούσαν όλοι. Και δε
φαινόταν να λέγεται από τη σκοπιά αν-
θρώπων που έχουν καθαρή εκτίµηση για
την ΕΕ, την πολιτική και το ρόλο της και
θέλουν απλά να τα υπογραµµίσουν αλλά
από τη σκοπιά ανθρώπων που πίστεψαν
στο επιχείρηµα -που κι εµείς πολλές φο-
ρές ακούµε- ότι δηλαδή η Ευρώπη είναι
ασπίδα για να µην υπάρχουν χούντες και
για καλύτερα τουλάχιστον στοιχειώδη
δηµοκρατικά δικαιώµατα, όπως η ελευθε-
ρία λόγου. Ο ρόλος της ΕΕ γίνεται τραγι-
κά καθαρός για άλλη µια φορά, όπως και
οι αξίες της. Ενδιαφέρεται να ανακόψει
τις προσφυγικές ροές προς τις χώρες της
πλούσιας Ευρώπης, εκτός όσου ειδικευ-
µένου εργατικού δυναµικού χρειάζεται.
Ταυτόχρονα θέλει να έχει λόγο στις εξε-
λίξεις στην περιοχή όσο γίνεται και µε
την αύξηση του ρόλου του ΝΑΤΟ. Γι αυτά
διαπραγµατεύεται µε τον Ερντογάν η
Μέρκελ. Έχει αξίες η ΕΕ. Μόνο που βρί-
σκονται στην πλευρά του κεφαλαίου και
του ιµπεριαλισµού και όχι των εργατικών,
λαϊκών, νεολαιίστικων αναγκών και συµ-
φερόντων. 
Γι αυτό η πραγµατική ανάγκη, αυτό που
υποσχεθήκαµε στους Τούρκους συναδέλ-
φους µας, είναι να δουλέψουµε ώστε οι
λαοί µας να σπάσουν το αντιδραστικό
πλαίσιο ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ιµπεριαλισµού
µε την αλληλεγγύη και τον αγώνα τους.
Για να έχουν µέλλον, αξιοπρέπεια και δύ-
ναµη τα παιδιά µας. Όχι να τα θρηνούµε
εγκλωβισµένα. Όπως στην ιστορία που
µας διηγήθηκε ο Γκιουνέι, καθηγητής αγ-
γλικών στο Ντιγιαρµπακίρ, όπου ένα παι-
δί εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης και
του φόβου από τις απαγορεύσεις, παρό-
λο τον κίνδυνο αρνιόταν να εγκαταλείψει
τα όρια του χαλιού του σπιτιού του…

Αγωνιστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  Συσπειρώσεις - Κινήσεις

Aποστολή στην Άγκυρα 
Κοινός αγώνας για δουλειά, µόρφωση, δηµοκρατία, ειρήνη 
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Το Υπουργείο Παιδείας, µε συνέντευξη τύπου στις 26
Νοέµβρη 2015, εξήγγειλε την έναρξη ενός ακόµα
«Εθνικού Κοινωνικού ∆ιαλόγου» για την Παιδεία.
Η κυβέρνηση όπως και οι προηγούµενες, καλλιεργεί

την εντύπωση ότι ο «διάλογος» γίνεται για το καλό
των εργαζοµένων. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα! Οι
εργαζόµενοι έχουµε εµπειρία από τους «κοινωνικούς
διαλόγους» όλα τα προηγούµενα χρόνια. Τίποτα θετι-
κό δεν κερδίσαµε! Αντίθετα ήταν χρήσιµοι για να προ-
ωθούνται µε τις µικρότερες δυνατές αντιδράσεις σηµα-
ντικές ανατροπές στα δικαιώµατα µας.
Η κυβέρνηση ξεκινάει το διάλογο µε δεδοµένο ότι

από την πλευρά της θα συνεχιστούν οι αντιδραστικές
αλλαγές στην Παιδεία. Στον ίδιο δρόµο που ακολούθη-
σαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑ-
ΣΟΚ συνεχίζει και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
στο δρόµο των επιταγών της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, των µε-
γάλων επιχειρηµατικών οµίλων που θέλουν την Παι-
δεία «κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα τους».
Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι: "οι όποιες αλλαγές θα

κινούνται µέσα στους δηµοσιονοµικούς στόχους που
έχουν καθοριστεί και που έχουν επιβληθεί από την ίδια
την οικονοµική κρίση". Έχει δεσµευτεί από την υπο-
γραφή της µε το 3ο µνηµόνιο ότι «...σε συνεργασία µε
τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επι-
καιροποιήσουν, έως τον Απρίλη του 2016, την αξιολό-
γηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που
εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011» σύµφωνα "... µε τις βέλτι-
στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ ".
Άρα ο στόχος του διαλόγου είναι να υπάρξει από την

πλευρά των εργαζοµένων, αποδοχή και συναίνεση
στην υλοποίηση σε όλες τις προηγούµενες αντιλαϊκές
δεσµεύσεις, συνεχίζοντας, ανάµεσα στα άλλα, το αντι-
δραστικό «νέο σχολείο» της ∆ιαµαντοπούλου, και το
νόµο 4186/2013 του Αρβανιτόπουλου.
Αποδοχή και συναίνεση στις προτάσεις του ΟΟΣΑ για

την Εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες που σηµαίνει:
«εξορθολογισµός» των τάξεων µε αλλαγή στην αναλο-
γία µαθητή-εκπαιδευτικού ανά τάξη. Νέες συγχωνεύ-
σεις και συµπτύξεις τµηµάτων. Αύξηση του διδακτικού
ωραρίου. Κινητικότητα και ευελιξία. Προώθηση ακόµα
πιο αποφασιστικά της απλήρωτης εργασίας-µαθητείας
για τους µαθητές των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, για παιδιά κάτω
των 18 ετών.
Αποδοχή και συναίνεση στην επιτάχυνση της διαδικα-

σία αξιολόγησης της εκπαίδευσης µε κριτήρια την πιο
στενή σύνδεσή της µε τις ανάγκες της κερδοφορίας
των µονοπωλίων, σύµφωνα µε τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ.
Μέσα από το «διάλογο» η κυβέρνηση προσπαθεί να

κρύψει τα τραγικά αδιέξοδα που αντιµετωπίζουν οι
λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους και που επικρα-
τούν σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, µε τα χι-
λιάδες κενά από την αρχή της χρονιάς σε γενική και ει-
δική αγωγή, µε δοµές της εκπαίδευσης να κλείνουν

(ολοήµερα, τµήµατα ΕΠΑΛ) ή ν' ανοίγουν µε καθυστέ-
ρηση (ΙΕΚ), µε την παγίωση της υποχρηµατοδότησης
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Σ' αυτή την προσπάθεια η κυβέρνηση να µη βρει κα-

νέναν πρόθυµο συµπαραστάτη. ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ να µη
συµµετέχουν. Ν' αποχωρήσουν. Αλήθεια τι θα συζητή-
σουν µε την κυβέρνηση που κόβει 3,5 δις από τα ασφα-
λιστικά ταµεία ως το 2017; Που καταργεί τον κοινωνικό
χαρακτήρα της ασφάλισης; Που στέλνει τον εκπαιδευ-
τικό στα 67 «µε τη µαγκούρα» στην τάξη; Που δίνει πά-
νω από 41 δις στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση
αδειάζοντας και λεηλατώντας τα ασφαλιστικά ταµεία
(π.γ. µείωση 30% στο µέρισµα του ΜΤΠΥ);
∆εν συναινούµε! ∆εν γινόµαστε συνένοχοι στην

υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει τα
µορφωτικά δικαιώµατα των παιδιών, τα εργασιακά µας
δικαιώµατα, που φορτώνει και αλλά βάρη στις πλάτες
των λαϊκών οικογενειών.
Συνεχίζουµε τον αγώνα! Οργανωµένα! Αποφασιστικά!
Καταδικάζουµε τη διαδικασία του «κοινωνικού διαλό-
γου»!
Ορθώνουµε το ανάστηµα µας! Οργανώνουµε την πάλη
µας!

ΕΛΜΕ: Α Θεσσαλονίκης, Γ Θεσσαλονίκης, ∆ Θεσσα-
λονίκης, Ε Θεσσαλονίκης Ε Ανατολικής Αττικής, Καλλι-
θέας – Νέας Σµύρνης – Μοσχάτου, Νότιας Αθήνας, Α
∆υτικής Αττικής (Θριάσιο – Μεγαρίδα - Ειδυλλία), Άνω
Λιοσίων - Ζεφυρίου Φυλής, Γ΄ ∆υτικής Αθήνας, Πει-
ραιά, Ε Αθήνας, Α΄Αχαίας, Εύβοιας, Ζακύνθου, Κεφαλ-
ληνίας – Ιθάκης, Κέρκυρας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Β
Έβρου, Ηλείας, Α΄∆ωδεκανήσου, Β ∆ωδεκανήσου, Ρε-
θύµνου, Χανίων, Ικαρίας Φούρνων, Α Κυκλάδων, Σάµου,
Φθιώτιδας, Λήµνου - Αγίου Ευστράτιου, Πάρου- Αντίπα-
ρου, Α’∆υτ. Αθήνας (Περιστέρι)

35 ΕΛΜΕ καταδικάζουν το λεγόµενο "Εθνικό Κοινωνικού ∆ιάλογο" για την Παιδεία
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ Γ.Σ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 30/1/2016

Στις 20 Νοεµβρίου 2015 µε δελτίο τύπου
το Υπουργείο Παιδείας ενηµέρωνε γο-
νείς, µαθητές και εκπαιδευτικούς ότι η
"Αντισταθµιστική Εκπαίδευση ξαναγίνε-
ται προτεραιότητα του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κα-
θώς αναγνωρίζεται η ανάγκη των µαθη-
τών-τριών για κάλυψη γνωστικών κενών
και εµβάθυνση στη διδασκόµενη ύλη,
ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα
την υποχρεωτική εκπαίδευση, να υπάρ-
ξει µείωση της µαθητικής διαρροής και
να βοηθηθούν στον αγώνα τους για πρό-
σβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση".
Στην ανακοίνωση του Υπουργείου επι-
σηµαίνονταν ότι "η ενισχυτική διδασκα-
λία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη
στα Γυµνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ θα προ-
σφερθεί στους µαθητές-µαθήτριες και
πάλι, µετά την περσινή διακοπή της" και
υπόσχονταν ότι "Παιδιά που προέρχο-
νται από οικογένειες µε πολύ χαµηλά ει-
σοδήµατα, παιδιά µεταναστών, παιδιά
που λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν
έχουν την δυνατότητα να καταφύγουν
σε εξωσχολική βοήθεια, µπορούν τώρα
να βοηθηθούν µε κριτήριο την ανάγκη
τους για βελτίωση στα µαθήµατα. Έτσι
θα είναι πλήρως ενταγµένα στην διαδι-
κασία µάθησης χωρίς τον φόβο της πρό-
ωρης εγκατάλειψης του σχολείου και µε
δυνατότητες ενίσχυσης της προετοιµα-
σίας τους για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ".
Σήµερα, τρεις µήνες περίπου µετά, και
µερικές εβδοµάδες πριν από τις διακο-

πές του Πάσχα µε τις οποίες λήγει για
φέτος ουσιαστικά το διδακτικό έτος, το
Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι η
πρόσθετη διδακτική στήριξη στα Λύκεια
δε θα πραγµατοποιηθεί για φέτος".
Ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, τη ∆ευτέρα
8 Φεβρουαρίου, σε απάντηση Ερώτησης
στη Βουλή, ανακοίνωσε ότι "δε θα πραγ-
µατοποιηθεί για τη φετινή χρονιά η Πρό-
σθετη ∆ιδακτική Στήριξη για Λύκεια και
ΕΠΑΛ, διότι το υπουργείο δεν κατάφερε
να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηµατο-
δότηση από κοινοτικά κονδύλια".
Προβλήµατα υπάρχουν όµως και µε την
ενισχυτική διδασκαλία στα Γυµνάσια,
ένα πρόγραµµα που έδω και αρκετό και-
ρό το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
ότι θα εφαρµοστεί την τρέχουσα σχολι-
κή χρονιάτονίζοντας ότι "έχουν εξασφα-

λιστεί 1.023 πιστώσεις µέσω ΕΣΠΑ για
προσλήψεις εκπαιδευτικών". Ωστόσο και
εδώ, µόλις δυο περίπου µήνες πριν από
το τέλος του διδακτικού έτους ούτε για
το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν δοθεί
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης.
Την ίδια στιγµή, υπάρχουν χιλιάδες παι-
διά λαϊκών οικογενειών, ειδικά παιδιά
που φέτος βρίσκονται στη Γ' τάξη Λυκεί-
ων και ΕΠΑΛ, τα οποία δεν έχουν την οι-
κονοµική δυνατότητα να κάνουν φροντι-
στήριο, αλλά και φτωχοί µαθητές Γυµνα-
σίου που περίµεναν την έναρξη της Πρό-
σθετης ∆ιδακτικής Στήριξης σαν ανα-
κούφιση.

ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας µε
εγκύκλιο του που κοινοποιήθηκε στα

σχολεία στις 1-2-2016 καταργεί την ρύθ-
µιση που υπήρχε να θεωρείται συµπλή-
ρωση ωραρίου η πραγµατοποίηση προ-
γραµµάτων αγωγής υγείας, περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης, λειτουργίας των
σχολικών βιβλιοθηκών κ.α.
Ζητά να αφαιρεθούν οι ώρες όσων εκ-
παιδευτικών συµπλήρωναν ωράριο (1-2
ώρες) µε αυτόν τον τρόπο αξιοποιώντας
στοιχεία από τον ηλεκτρονικό «spy»
που κατ’ ευφηµισµόν αποκαλείται "my
school".
Τo υπουργείο µε την απόφαση αυτή
πλήττει την µαθησιακή και παιδαγωγική
διαδικασία δηµιουργεί προβλήµατα στην
εύρυθµη λειτουργία των σχολείων κα-
θώς βρισκόµαστε στο µέσον της σχολι-
κής χρονιάς και βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη πλήθος τέτοιων προγραµµάτων
σε όλα τα σχολεία. 
Ουσιαστικά καταργεί τα προγράµµατα
αυτά, που σε πολλές περιπτώσεις συ-
γκέντρωναν το έντονο ενδιαφέρον των
παιδιών. καθιστούσαν πιο ελκυστική την
εκπαιδευτική διαδικασία και διεύρυναν
τους ορίζοντες τους.
Είναι φανερό πως επιδιώκεται εξοικονό-
µηση εκπαιδευτικού προσωπικού προκει-
µένου να «καλυφθούν» όπως -όπως και
εντελώς τυπικά κενά που µετά από 6 µή-
νες υπάρχουν στα σχολεία. Για άλλη µια
φορά το υπουργείο φορτώνει την πολιτι-
κή των µηδενικών διορισµών στις πλά-
τες εκπαιδευτικών και µαθητών.

"ΜΑΧΑΙΡΙ" ΣΤΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Λόγια του αέρα για την Αντισταθµιστική Αγωγή
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Eίναι πλέον νόµος του κράτους (κατα-
τέθηκε 15 -12-2015) και σε ισχύ από 1-

1-2016 «µετά βαΐων και κλάδων» από κυ-
βερνητικούς παράγοντες το νέο µισθολό-
γιο για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Το
νέο µισθολόγιο ψηφίστηκε µε τη γνωστή
πια διαδικασία του κατεπείγοντος Σαββα-
τόβραδο µαζί µε τη δεύτερη κατά σειρά
φουρνιά προαπαιτούµενων αντιλαϊκών µέ-
τρων του τρίτου Μνηµονίου, σε έναν νόµο,
τον 4354/15, ο οποίος περιλαµβάνει εκτός
όλων των άλλων και τις µισθολογικές ρυθ-
µίσεις για το δηµόσιο και τον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα. Τα κύµατα της αντιλαϊκής
επίθεσης από την κυβέρνηση Τσίπρα δια-
δέχονται το ένα το άλλο και είναι σε προε-
τοιµασία το τρίτο και σφοδρότερο κύµα
που αφορά τις µεγάλες ανατροπές στο
ασφαλιστικό, τα εργασιακά και το χτύπηµα
της φτωχοµεσαίας αγροτιάς συνθέτοντας
ένα ζοφερό σκηνικό για τα εργατικά και
λαϊκά στρώµατα.
Η δεύτερη δόση των προαπαιτούµενων εί-
χε στην αιχµή της το µισθολόγιο των δη-
µόσιων υπαλλήλων. Με τη χρήση του ευ-
φηµιστικού όρου «ενιαίο» για µια ακόµη
φορά τα τελευταία χρόνια, οι µισθοί των
δηµοσίων υπαλλήλων µπήκαν ξανά στη
γκιλοτίνα των µνηµονίων προκειµένου να
υλοποιηθεί η απαίτηση της ακόµα µεγαλύ-
τερης «µείωσης του µισθολογικού κό-
στους» στο δηµόσιο µε βάση τον ψηφι-
σµένο προϋπολογισµό αλλά και µε στόχο
να πετύχει το «πάγωµα» και τη νέα µείω-
ση των µισθών µέσα από τις αλλαγές στα
µισθολογικά κλιµάκια, τη σύνδεση των µι-
σθών µε το νέο ασφαλιστικό και την αξιο-
λόγηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχοντας υιοθετήσει πλή-
ρως την αντιδηµοκρατική νοµοθετική πρα-
κτική των προηγούµενων κυβερνήσεων
Ν∆-ΠΑΣΟΚ, µε διαδικασίες εξπρές προ-
χώρησε και στην ψήφιση και αυτών των
προαπαιτούµενων. ∆ιεκδικεί έτσι τον τίτ-
λο του άξιου και ικανού συνεχιστή της
ίδιας πολιτικής, που έσπειρε και θέριεψε
τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την τερά-
στια ανεργία σε τεράστια τµήµατα εργατι-
κών και λαϊκών στρωµάτων.
Ευτελίζοντας κάθε έννοια δηµοκρατίας,
έπραξε ακριβώς και στην περίπτωση αυτή,
ό,τι έπρατταν και οι προκάτοχοί της. Επει-
δή ο αντιδηµοκρατικός κατήφορος είναι
το αναγκαίο συµπλήρωµα ώστε να περά-
σει η πολιτική που συνθλίβει το λαό και
ενεργεί καθ’ υπαγόρευση της πολιτικής
της ΕΕ-∆ΝΤ, µετέτρεψαν εν πλήρη γνώ-
ση και συναίνεση το αστικό κοινοβούλιο
σε πρωτοκολλητή κάθε απαίτησης των
δανειστών και σε ό,τι αφορά τη µισθολο-
γική κατάσταση χιλιάδων δηµοσίων υπαλ-
λήλων.
Ταυτόχρονα ακολουθώντας µία έντονη
προπαγανδιστική, επικοινωνιακή πολιτική,
τόσο πριν όσο και έπειτα από την ψήφιση
του 4354/15, επιδίωξαν και επιδιώκουν να
αποκρύψουν τη σκληρή πραγµατικότητα
που επιφυλάσσουν για χιλιάδες δηµοσί-
ους υπαλλήλους οι νέες ρυθµίσεις, σκο-
πεύοντας σε κάθε περίπτωση να θολώ-
σουν το τοπίο αλλά και να περιορίσουν
και να αµβλύνουν τις αντιδράσεις που αυ-
τό δηµιουργεί. Επιδίωξαν και επιδιώκουν
να δηµιουργήσουν την ψευδή και παρα-
πλανητική εικόνα πως µε το νέο µισθολό-
γιο που τίθεται σε εφαρµογή, αίρονται οι
αδικίες του προηγούµενου, πως έπειτα
από χρόνια σκληρής µνηµονιακής λιτότη-

τας, οι υπάλληλοι στο δηµόσιο θα δουν
αυξήσεις να µπαίνουν στο πορτοφόλι
τους, δηµιουργώντας έτσι µία αίσθηση
«φιλολαϊκής», διαφορετικής πολιτικής!

Οι αλλαγές που επιφέρει 
το νέο µισθολόγιο

Οι βασικότερες διατάξεις που περιλαµβά-
νονται στο νέο µισθολόγιο που έθεσε σε
ισχύ ο νόµος 4354/15, είναι:
➣ Άρθρο 14: Οι βασικοί µισθοί που ισχύ-
ουν από 1-1-2016 είναι αυτοί που έχουν
ψηφιστεί από το 2011, µε το νόµο
4024/11 της τότε κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Το
νέο µισθολόγιο αποτελεί συνέχεια αυτού
που έρχεται να αντικαταστήσει, ολοκλή-
ρωση του καθώς παγιώνει ψηφισµένες
ρυθµίσεις και από το προηγούµενο. Μία
από αυτές και η εδραίωση των βασικών µι-
σθών.
➣ Το µισθολόγιο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιφέρει αλλαγές στη µι-
σθολογική εξέλιξη ανά κατηγορία υπαλ-
λήλου. Πιο συγκεκριµένα δηµιουργεί επι-
πλέον ανισότητες στο εσωτερικό του δη-
µοσίου καθώς εργαζόµενοι του δηµόσιου
τοµέα που ανήκουν στη ΥΕ και ∆Ε λαµβά-
νουν µισθολογικό κλιµάκιο ανά τρία χρό-
νια, ενώ για εργαζόµενους που ανήκουν
στις ΤΕ και ΠΕ προβλέπεται αλλαγή κλι-
µακίου ανα δύο χρόνια. Η διαφοροποίηση
αυτή οδηγεί στην ύπαρξη 13 µισθολογι-
κών κλιµακίων για ΥΕ,∆Ε και 19 κλιµακίων
για ΤΕ,ΠΕ. Και στις δύο πάντως περιπτώ-
σεις, αυτό που εντέλει ενοποιεί τις κατη-
γορίες αντικειµενικά είναι το γεγονός
πως τα χρόνια του εργασιακού βίου των
υπαλλήλων, προσαρµόζονται στις απαιτή-
σεις του νέου ασφαλιστικού, το οποίο
προβλέπει τα 40 χρόνια υπηρεσίας για
τον εργαζόµενο. 40 χρόνια δουλειάς για
να φτάσει να αµείβεται ο Υ.Ε. µε 1296 €

(µεικτά), ο ∆.Ε. 1578 € (µεικτά), ο ΤΕ 2027
€ (µεικτά) και ο ΠΕ 2154 € (µεικτά). -
Άρθρο 12.
➣ Παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύ-
ξεις για «ξεπάγωµα» µισθών στην πραγ-
µατικότητα οι µισθοί όλων των εργαζόµε-
νων παγώνουν και µάλιστα τουλάχιστον
µέχρι 1-1-2018 (στην πραγµατικότητα το
πάγωµα αυτό επεκτείνεται σε µεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστηµα). Επανακατατάσσο-
νται δε στα νέα µισθολογικά κλιµάκια που
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οδη-
γούν σε νέες µειώσεις του βασικού µι-
σθού των υπαλλήλων. Για τις ελάχιστες
περιπτώσεις στις οποίες µπορεί να προκύ-
πτει αύξηση, αυτή πρόκειται να δοθεί
στον εργαζόµενο που τη δικαιούται σε βά-
θος τεσσάρων χρόνων σε τέσσερις ισόπο-
σες δόσεις, διαδικασία που εξαφανίζει ή
µειώνει αντικειµενικά την όποια αξία θα
µπορούσε αυτή η αύξηση να έχει για τον
εργαζόµενο. Το θαύµα του κυβερνητικού
«ξεπαγώµατος» των µισθών δε διαρκεί
ούτε τρεις ηµέρες, καθώς ύστερα από την
επανακατάταξη των µισθών στις 31-12-
2015, οι επανακαταταγµένοι µισθοί µπή-
καν εκ νέου στην κατάψυξη -την αµέσως
επόµενη ηµέρα- και µάλιστα για δύο ολό-
κληρα χρόνια, µέχρι τις 31-12-2017! Χα-
ρακτηριστικό του µεγέθους της κυβερνη-
τικής απάτης είναι, πως η διετία 2016-
2017 χάνεται στην πραγµατικότητα για
τους δηµοσίους υπαλλήλους αφού δεν
πρόκειται να υπολογιστεί για τη µισθολο-
γική εξέλιξη από το 2018 και εξής. Εξα-
φανίζονται ως διά «κυβερνητικής» µαγεί-
ας δύο ολόκληρα χρόνια από τον εργα-

σιακό βίο του καθένα, τα οποία έρχονται
να προστεθούν στα χρόνια που έχουν χα-
θεί από το 2011 και µετά!- Άρθρα 26 & 27.
➣ Λόγω των µειώσεων που θα υποστούν
οι βασικοί µισθοί των υπαλλήλων µε την
αλλαγή των µισθολογικών κλιµακίων, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις ρυθµίσεις
που περιλαµβάνονται στον 4354/15 συ-
µπεριλαµβάνει και τη θέσπιση της λεγόµε-
νης «προσωπικής διαφοράς». Προφανώς
και για να µην υπάρξουν άµεσες µειώσεις
και στο πραγµατικό εισόδηµα-µισθό που
λαµβάνει ο υπάλληλος, ανακαλύπτεται η
προσωπική διαφορά ώστε η διαφορά που
προκύπτει στο βασικό µισθό ή τις τακτικές
απολαβές µε την επανακατάταξη, να συ-
νεχίσει να δίνεται µε τη µορφή αυτή. Ζήτη-
µα που πρέπει να τονιστεί είναι πως η κυ-
βέρνηση προβλέπει για το µέλλον, συνδέ-
οντας τις ρυθµίσεις του νέου µισθολογίου
και µε άλλα τµήµατα της µνηµονιακής πο-
λιτικής όπως το ασφαλιστικό – συνταξιο-
δοτικό, ώστε η προσωπική διαφορά να µην
προσµετράται στο συντάξιµο µισθό, επιφέ-
ροντας έτσι ένα ακόµα χτύπηµα και νέες
µειώσεις στις συντάξεις που πρόκειται να
δοθούν. Να τονιστεί επίσης ότι η προσωπι-
κή διαφορά αποτελεί θέσπιση που µπορεί
πολύ εύκολα να κοπεί, επιφέροντας περαι-
τέρω µειώσεις στις ήδη περικοµµένες απο-
δοχές των δηµοσίων υπαλλήλων, σε περί-
πτωση που τα «δηµοσιονοµικά» δεν επι-
τρέπουν την ύπαρξή της.
➣ Για όσους εργαζόµενους προβλέπεται
η προσωπική διαφορά, το πάγωµα του µι-
σθού τους θα έχει µεγαλύτερη χρονική
διάρκεια καθώς η όποια αύξηση θα τους
δοθεί είναι στην ουσία πλασµατική γιατί
αφαιρείται από το ποσό της προσωπικής
διαφοράς. Έτσι θεωρητικά κάποιος εργα-
ζόµενος παίρνει ονοµαστική αύξηση,
όµως στην πραγµατικότητα αυτό δε συµ-
βαίνει! Για τους εργαζόµενους στο δηµό-
σιο µε αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας που
τους κατατάσσουν σε υψηλότερα µισθο-
λογικά κλιµάκια το µισθολογικό µέλλον
τους προδιαγράφεται ζοφερό. ∆εν πρό-
κειται να δουν πραγµατική αύξηση σχε-
δόν ποτέ µέχρι τη συνταξιοδότηση!
➣ Με το νέο µισθολόγιο της κυβέρνησης
Τσίπρα παγιώνεται και η κατάργηση 13ου
και 14ου µισθού ( δώρων και επιδόµατος
άδειας) τα οποία έχουν καταργηθεί µε την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 2013-
2016. Με τη λήξη του µεσοπρόθεσµου
προγράµµατος οι δύο επιπλέον µισθοί των
υπαλλήλων θα έπρεπε τυπικά να επανέλ-
θουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως άξι-
οι συνεχιστές του έργου των προκατόχων
της Ν∆-ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό µετερίζι,
φροντίζει να βάλει ταφόπλακα και σε αυτό
το ενδεχόµενο!-καταργούµενες διατάξεις.

Η επαναφορά της αξιολόγησης

Με την εισαγωγή του νέου µισθολογίου
που πραγµατοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ εφαρµόζοντας κατά γράµµα τις
απαιτήσεις των δανειστών της ΕΕ και
∆ΝΤ, επιστρέφει για τα καλά πια η αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών, αυτή που η κυ-
βέρνηση στην πρώτη θητεία της µέχρι τις
εκλογές του Σεπτέµβρη είχε θέσει ουσια-
στικά σε αναµονή. Στις διατάξεις του
ν.4354/15 που καθορίζουν το µισθολόγιο,
γίνεται σαφής σύνδεση του µισθού του
υπαλλήλου µε την αξιολόγηση-Άρθρο 12.
∆ιαστρέφοντας την πραγµατικότητα, χρη-
σιµοποιώντας γλωσσικούς ευφηµισµούς
για να κρυφτεί η αληθινή ουσία των προ-

σθέσεων και των επιπτώσεων στους ερ-
γαζόµενους, κάνοντας λόγο για «προω-
θηµένη µισθολογική εξέλιξη», η κυβέρνη-
ση δηµιουργεί νέες κατηγοριοποιήσεις
µεταξύ των εργαζόµενων, «θρυµµατίζει
ακόµα περισσότερο τον καθρέφτη.» Προ-
βλέπει ποσοστό 5-15% των υπαλλήλων
που θα έχουν άριστα κατά µέσο όρο σε
τρεις συνεχόµενες ετήσιες αξιολογήσεις,
που θα εισπράττουν ως επιβράβευση, συν
ένα µισθολογικό κλιµάκιο. Βέβαια, υπάρ-
χει και η αντίθετη περίπτωση κατά την
οποία κάποιος εργαζόµενος δεν καταφέρ-
νει να κριθεί άριστος στις τρεις αξιολογή-
σεις, για τον οποίο προβλέπεται αναστο-
λή της µισθολογικής του εξέλιξης!
Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερό πως
επιδιώκεται η επαναφορά της αξιολόγη-
σης ως εργαλείο χειραγώγησης και πειθα-
ναγκασµού των υπαλλήλων κάθε κατηγο-
ρίας, διαδικασία που αν εφαρµοστεί θα
οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στο βά-
θεµα του βαθµού της εκµετάλλευσης τους

Η σύνδεση του νέου µισθολογίου 
µε την κοινωνική ασφάλιση

Το νέο µισθολόγιο συνδέεται ξεκάθαρα
και µε ένα από τα πιο κορυφαία ζητήµατα
της αντιδραστικής πολιτικής που εφαρµό-
ζει η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου, το
ασφαλιστικό των εργαζόµενων που ακο-
λουθεί.
Οι νέοι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων
δεν πρόκειται να µείνουν ανεπηρέαστοι
από την αύξηση των εισφορών των εργα-
ζόµενων που προωθείται και η οποία θα
οδηγήσει σε παραπέρα µείωσή τους. Γίνε-
ται και από αυτήν την οπτική γωνία καθα-
ρό πως κανείς σήµερα δεν µπορεί να µιλή-
σει για τις πραγµατικές και όχι τις ονοµα-
στικές αποδοχές των εργαζόµενων, κα-
θώς αυτές αποτελούν συνάρτηση µε τις
κρατήσεις για την ασφάλιση-συνταξιοδό-
τηση, τις οποίες γίνεται προετοιµασία να
τις αυξήσουν ακόµα περισσότερο. ∆εν
πρέπει, λοιπόν, κανείς να πανηγυρίζει για
τις περιβόητες, δήθεν, αυξήσεις αν δεν
συνεκτιµήσει και αυτήν την παράµετρο.
Ένα είναι σίγουρο και γνωστό ασφαλώς
µε την εφαρµογή του µισθολογίου ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ήδη η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και
νοµοθετήσει 40 χρόνια εργασίας, δουλειά
µέχρι τα βαθύτατα γεράµατα, µε την αλλα-
γή των µισθολογικών κλιµακίων που έχει
επιφέρει. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως πρέ-
πει να γίνεται λόγος για σοβαρές µειώσεις
στις συντάξεις, εφ’ όσον συνεχίζεται η κα-
θίζηση των µισθών των υπαλλήλων.
Βέβαια οι αλλαγές που φέρνει το νέο µι-
σθολόγιο δεν είναι µονάχα αυτές, αλλά
περιλαµβάνονται και σειρά άλλων ρυθµί-
σεων που κάνουν ολοφάνερη την ποιότη-
τα και το είδος της µεταρρύθµισης.
➣ Πριµοδοτούνται οι «θέσεις ευθύνης»
των διάφορων διευθυντικών στελεχών µε
ξεκάθαρο στόχο τη χρησιµοποίηση τους
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ως όργανο
χειραγώγησης της µεγάλης πλειοψηφίας
των υπαλλήλων. Ουσιαστικά το νέο µισθο-
λόγιο επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο την
αλήστου µνήµης «επιδοµατική πολιτική»,
κάτω από νέες, διαφορετικές συνθήκες
σε µία προσπάθεια να δηµιουργήσει ένα
στρώµα δηµόσιων υπαλλήλων που θα
εφαρµόζει πειθήνια την κυβερνητική πολι-
τική, ευάλωτο σε κάθε είδους εκβιασµό
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 

Συνέχεια σελ.13

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Μισθολόγιο µεγαλύτερης φτώχειας και κυβερνητικής απάτης!
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Οι καθηµερινοί πνιγµοί στο Αιγαίο, οι εκα-
τοντάδες αδικοχαµένοι άνθρωποι για
τους οποίους το πέρασµα στην ΕΕ γίνεται
ο τάφος τους, τα 10.000 εξαφανισµένα
προσφυγόπουλα σε ευρωπαϊκό έδαφος
(σύµφωνα µε στοιχεία της Europol), λίγη
σηµασία έχουν για τους ιθύνοντες της
ΕΕ. Πέρα από ευχολόγια και κροκοδείλια
δάκρυα, που σταδιακά και αυτά αποσύρο-
νται δίνοντας τη θέση τους σε ακροδεξιές
αντιλήψεις και πρακτικές, η στρατηγική
της ΕΕ είναι σταθερά προσανατολισµένη
στη βίαιη αναχαίτιση µεταναστών και
προσφύγων, στο ξεδιάλεγµά τους και
στον αποκλεισµό τους από το έδαφός
της, στην αξιοποίηση του προσφυγικού
για τους ευρύτερους σχεδιασµούς και τις
ανακατατάξεις που επιχειρούνται από τις
ισχυρές χώρες, τόσο στο εσωτερικό της
ΕΕ όσο και στη χάραξη της εξωτερικής
της πολιτικής. Στο βωµό των επιδιώξεων
και στις µυλόπετρες των αντιθέσεων του
σκληρού πυρήνα της ΕΕ αλέθονται οι
πρόσφυγες, οι µετανάστες, τα εκατοµµύ-
ρια των εξαθλιωµένων. Η άνοδος της
ακροδεξιάς και η αξιοποίηση της δράσης
των λεγόµενων τζιχαντιστών (βασικό
στήριγµα αµερικάνων και ευρωπαίων
ιµπεριαλιστών για την εξαπόλυση επεµ-
βάσεων) αποτελούν το αναγκαίο λίπασµα
για την εξάπλωση της ξενοφοβίας και λύ-
νουν τα χέρια στις ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις να καταλύουν δηµοκρατικά δικαιώ-
µατα στο εσωτερικό τους, να εφαρµό-
ζουν βάρβαρα µέτρα ενάντια σε πρόσφυ-
γες και µετανάστες και φυσικά να εντεί-
νουν ποικιλοτρόπως τα µέτρα καταστο-
λής, µε πρόσχηµα την ασφάλεια των πο-
λιτών. Συγκαλύπτοντας παράλληλα τα αί-
τια που γεννούν τις τεράστιες προσφυγι-
κές ροές, τις ιµπεριαλιστικές εκστρατείες
στις οποίες πρωτοστατούν και τις οποίες
προπαγανδίζουν ως αδιαφιλονίκητες
«στον πόλεµο ενάντια στην τροµοκρα-
τία». Χώρες διαµελίζονται, λαοί δολοφο-
νούνται, εκατοµµύρια εκτοπίζονται «για
το καλό τους».
Στα πλαίσια του «ευρωπαϊκού πολιτι-
σµού» εκφράζονται πλέον ανοιχτά από-
ψεις όπως του Βέλγου Υπουργού Εσωτε-
ρικών που ζητά να στηθεί στην Ελλάδα
στρατόπεδο για περίπου µισό εκατοµµύ-
ριο ανθρώπους και να νοµιµοποιηθούν  οι
απαγορευµένες από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο
απωθήσεις, δηλαδή οι µαζικοί πνιγµοί.
Απόψεις που, ωστόσο, απηχούν τις πρα-
κτικές που εδώ και καιρό έχει υιοθετήσει
η ΕΕ. Ανελέητη καταστολή, φράκτες, τεί-
χη και στρατός στα σύνορα, αποκλεισµός
διέλευσης, κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων προσφύγων, µαρκάρισµα σπι-
τιών αιτούντων ασύλου (Βρετανία), στο-
χοποίηση και πογκρόµ από φασιστοειδή,
ενώ η κυβέρνηση της Σουηδίας ετοιµάζει
τις πρώτες 80.000 απελάσεις... Την ίδια
στιγµή οι διεθνείς µακελάρηδες σε ένα
νέο κρεσέντο υποκρισίας µαζεύτηκαν στο
Λονδίνο, στη ∆ιάσκεψη ∆ωρητών για τη
Συρία, για να «συγκεντρώσουν πόρους»
για τους πρόσφυγες, να συνεχίσουν στην
ουσία τα αλισβερίσια για το πώς θα σφρα-
γιστούν αποτελεσµατικότερα τα ευρω-
παϊκά σύνορα και πώς θα απαλλαχτούν
από αυτές τις µαζικές …παράπλευρες
απώλειες, που απειλούν τη συνοχή της
ΕΕ, ενώ θα συνεχίζουν να ισοπεδώνουν
τη Συρία. Το σχέδιο που εκπόνησε η ολ-
λανδική προεδρία στοχεύει στην επιτακτι-
κή µείωση των προσφυγικών ροών µέχρι

την άνοιξη. Στην επαναπροώθηση από
την Ελλάδα πίσω στην Τουρκία όσων δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου και µε-
τεγκατάστασης. ∆ηλαδή όσοι δεν κρίνο-
νται κατάλληλοι για ανηλεή εκµετάλλευ-
ση στις ευρωπαϊκές χώρες. Με την προϋ-
πόθεση ότι τα συνεχιζόµενα σκληρά πα-
ζάρια µε την Άγκυρα, θα οδηγήσουν σε
κάποια συµφωνία, ήδη εγκρίθηκε η χρη-
µατοδότηση 3 δις ευρώ, όπου καλείται και
η χώρα µας να συνεισφέρει! Αλλά φυσικά
τα κίνητρα της Τουρκίας, που έχει κατα-
στεί ρυθµιστής των προσφυγικών ροών,
δεν είναι µόνο οικονοµικά. Το µπαλάκι της
διαχείρισης πέφτει στις χώρες εισόδου,
µε αιχµή την Ελλάδα, προκειµένου οι χώ-
ρες του Βορρά να καταστούν υγειονοµι-
κές ζώνες «ασφαλισµένες» απέναντι στα
εκατοµµύρια των ξεριζωµένων. Παράλλη-
λα, εντείνεται η παρουσία ευρωπαϊκών
δυνάµεων καταστολής που ανοιγοκλεί-
νουν τα σύνορα µε την ΠΓ∆Μ, νευραλγικό
σηµείο για τη διέλευση προς τις χώρες
του Βορρά.
Σε αυτό το πλαίσιο, διαµέσου ωµών
εκβιασµών και απειλών, που αναµφισβή-
τητα θα συνεχιστούν, µε αποκορύφωµα
το τελευταίο τελεσίγραφο της ΕΕ προς
την Ελληνική κυβέρνηση για αποβολή
από τη ζώνη Σένγκεν, αν δεν συµµορφω-
θεί στην υλοποίηση των δεσµεύσεών της,
επιταχύνονται οι ρυθµοί για τη λειτουργία
στρατοπέδων στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε
την Κοµισιόν η Ελλάδα κατηγορείται για
ανεπάρκεια στη διαχείριση του προσφυγι-
κού και πιέζεται ασφυκτικά να εντείνει
τους µηχανισµούς καταστολής και να µε-
τατραπεί σε χώρα χωροφύλακα, ένα τε-
ράστιο κέντρο διαλογής και εγκλωβισµού
χιλιάδων ανθρώπων, που µέχρι να κριθεί η
τύχη τους θα κρατούνται σε στρατόπεδα,
σε καθεστώς ξεδιαλέγµατος και απέλα-
σης.Πρέπει να ολοκληρώσει πέντε κέ-
ντρα υποδοχής (hot spots) σε Σάµο, Λέ-
σβο, Χίο, Κω και Λέρο και να ξεκινήσει τη
λειτουργία δύο στρατοπέδων µεγάλης
χωρητικότητας στην ενδοχώρα. Σε αντί-
θετη περίπτωση τα υπόλοιπα κράτη-µέλη
(Γερµανία, Αυστρία, Γαλλία, Σουηδία, ∆α-
νία, Ουγγαρία) έχουν το αναγκαίο άλλο-
θι για να παρατείνουν τους ελέγχους
στα εσωτερικά σύνορά τους για ακόµα 2
χρόνια. Αυτές είναι οι νέες εντολές, που
συνοδεύονται µε τη µόνιµη επωδό: την
απαίτηση παράδοσης των ελληνικών θα-
λάσσιων (και όχι µόνο) συνόρων µε το
πρόσχηµα ότι οι ευρωπαϊκοί µηχανισµοί
καταστολής τάχα µπορούν να τα φυλά-
ξουν καλύτερα, µε σεβασµό πάντα προς
την ανθρώπινη ζωή, χωρίς απωθήσεις!
Μεθοδικά, η ευρωπαϊκή πολιτική έχει
αναγάγει τη δήθεν σωστή διαχείριση του
προσφυγικού στην κατάλυση των ελλη-
νικών κυριαρχικών δικαιωµάτων. Πρόκει-
ται για σχεδιασµούς που δεν αφορούν
ούτε κατά διάνοια τη διάσωση ανθρώ-
πων ή την «πάταξη» των διακινητών, που
υποτίθεται δεν µπορούν να ελέγξουν,
αλλά τις µαζικές απωθήσεις προσφύγων
και µεταναστών, καθώς επίσης ανακατα-
τάξεις και ένταση της στρατιωτικοποίη-
σης του Αιγαίου, συνδιαχείριση µε την
Τουρκία κάτω από τις προσταγές ξένων
δυνάµεων.
Ενδεικτική ήταν η κυνική δήλωση του
προέδρου των Φιλελευθέρων, Γκι Φερ-
χόφστατ, που αναφερόµενος στην ανε-
παρκή φύλαξη των ελληνικών συνόρων,
σηµείωσε, λες και απευθυνόταν σε τοπι-

κούς φυλάρχους. «Θεωρώ ότι οι ελληνι-
κές αρχές θα πρέπει να αποδεχθούν τη
συνεργασία. Εάν δεν την αποδεχθούν
θέτουν από µόνες τους εαυτόν, εκτός
Σέγκεν. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει να
αποδεχθούν, ότι τα εξωτερικά σύνορα
της ΕΕ είναι κοινά σύνορα και εποµένως
κοινής ευθύνης. ∆εν θα πρέπει να τεθεί
θέµα εθνικής κυριαρχίας. Όχι. Είναι επί-
σης θέµα ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Ανή-
κει στην ΕΕ να διαχειρισθεί τα εξωτερικά
της σύνορα». Η υποταγµένη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  σπεύδει να συµµορφω-
θεί και να ευθυγραµµιστεί, έχοντας τη
στήριξη όλου του ευρωπαιόδουλου τό-
ξου (Ν.∆, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι, Ένωση Κε-
ντρώων), που στηρίζει ολόπλευρα την
«εθνική προσπάθεια» εφαρµογής των
εντολών της ΕΕ. Και επειδή η προπαγάν-
δα και οι απειλές για ενδεχόµενη έξοδο
από τη Σένγκεν θα φουντώσει, να σηµει-
ώσουµε ότι οι αντιπαραθέσεις µεταξύ
των ιµπεριαλιστικών χωρών της ΕΕ για
κατάργηση ή όχι της αντιδραστικής συν-
θήκης Σένγκεν αντανακλούν τις µεταξύ
τους αντιθέσεις και τις νέες ισορροπίες
µέσα σε αυτό το αποκρουστικό µόρφωµα
και αξιοποιούν σε αυτή την κατεύθυνση
τα προσφυγικά ρεύµατα. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κάτω από το βάρος των
νεοαποικιακών της δεσµεύσεων, βάζει
σε τροχιά υλοποίησης στρατοκρατούµε-
να κέντρα και στρατόπεδα, αναθέτει στις
ένοπλες δυνάµεις την έγκαιρη προετοι-
µασία των κέντρων υποδοχής στα νησιά
και των δύο στρατοπέδων σε Σίνδο και
Σχιστό, ενώ ο στρατός αναλαµβάνει
ενεργό ρόλο στη λειτουργία και διαχείρι-
σή τους. Καθώς το ένα τελεσίγραφο δια-
δέχεται το άλλο και οι πιέσεις γιγαντώ-
νονται, προκειµένου να υλοποιηθούν οι
ευρωπαϊκοί σχεδιασµοί, όλα τα φτιασι-
δώµατα και ο εξωραϊσµός της εγκληµα-
τικής αντιµεταναστευτικής ευρωπαϊκής
πολιτικής, όλες οι αυταπάτες που καλ-
λιεργεί η κυβέρνηση και το υπόλοιπο
«ευρωπαϊκό τόξο» περί αξιών της ΕΕ και
περί ανθρώπινης διαχείρισης του προ-
σφυγικού καταρρέουν. Και για τον πιο
αφελή απωθήσεις / επαναπροωθήσεις,
στρατόπεδα συγκέντρωσης, καταπάτηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων µόνο σε αν-
θρωπιστικές αξίες δεν παραπέµπουν, αλ-
λά σε µαύρες σελίδες της Ιστορίας.
Οφείλουµε, εποµένως, να αποτρέψουµε
τα σχέδια για άνοιγµα στρατοπέδων στη
χώρα µας, απαιτώντας ανθρώπινες και
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για
τους χιλιάδες ξεριζωµένους. Όµως χω-
ρίς την ανάπτυξη ενός µαζικού αντιπο-
λεµικού αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος,
χωρίς σταθερή και ξεκάθαρη προσήλω-
ση στη συγκρότησή του, οι ιµπεριαλιστι-
κοί σχεδιασµοί δεν ανατρέπονται και η
θηριωδία δεν αντιπαλεύεται.
Να προσθέσουµε την πρόσφατη πανη-
γυρική εµπλοκή του ΝΑΤΟ στην υποτι-
θέµενη «φύλαξη των θαλασσίων συνό-
ρων» και τις επαναπροωθήσεις, που φυ-
σικά πολύ λιγότερη σχέση  έχει µε το
προσφυγικό-µεταναστευτικό και πολύ πε-
ρισσότερη µε την ένταση του ενδοϊµπε-
ριαλιστικού αναταγωνισµού ΗΠΑ – Ρω-
σίας στη Συρία και στην ευρύτερη περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Ποια σύνορα, ποιες γκρί-
ζες ζώνες, ποια κυριαρχικά δικαιώµατα
στο Αιγαίο, όλα τα περιγελά µε κυνισµό
και επίδειξη η ΝΑΤΟική στρατιά….

"Απωθήσεις", δηλαδή µαζικοί πνιγµοί, 
ανελέητη καταστολή, φράχτες και τείχη 

H στάση της ΕΕ απέναντι στους πρόσφυγες

Συνέχεια από σελ.13

Ειδική µεταχείριση προβλέπεται, όπως
ήταν αναµενόµενο, στα επιδόµατα των
στελεχών, κυρίως στην κορυφή της διοι-
κητικής πυραµίδας (200 ευρώ αύξηση το
επίδοµα του Γενικού ∆ιευθυντή…), που
σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση φτιά-
χνει µια ελίτ η οποία θα έχει και υλικό
συµφέρον στην υλοποίηση της εκάστοτε
κυβερνητικής πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και
για τις στρατιές των µετακλητών συµβού-
λων, ειδικών συνεργατών, ∆ιευθυντών
υπουργών και όλα τα συναφή: ενώ οι
αποδοχές τους προσδένονται στο µισθο-
λόγιο του δηµοσίου, για να µας πουν ότι
«όλοι είµαστε ίσοι», αυτοί –προφανώς–
θα είναι «πιο ίσοι» από όλους τους άλ-
λους, αφού µπαίνουν µε τα µισθολογικά
κλιµάκια που άλλοι χρειάζονται 35 ή 40
χρόνια δουλειάς για να τα φτάσουν.
➣ Περικόπτεται το επίδοµα παραµεθορί-
ου σε εργαζόµενους πολλών περιοχών
(Ν. Πέλλας, Ν. Κιλκίς, Ν. Σερρών, Ν. ∆ρά-
µας, Ν. Κυκλάδων,Ν. Ευρυτανίας κ.α.)
που καταβαλλόταν για συγκεκριµένους
γεωγραφικούς λόγους έως τώρα.
➣ Συνεχίζει να υπολογίζεται η περικοπή
των αποδοχών λόγω απεργίας µε τον
ίδιο τρόπο, όπως και στο µισθολόγιο του
2011, στις 25 ηµέρες και όχι στις 30, και
µάλιστα επί των µεικτών αποδοχών των
υπαλλήλων, ρύθµιση που δηµιουργεί προ-
βλήµατα και στη συνδικαλιστική δράση.
➣ ∆εν περιλαµβάνει ούτε τη στοιχειώδη
πρόβλεψη για τους διαθέσιµους υπαλλή-
λους και την προϋπηρεσία τους-όσοι βγή-
καν σε διαθεσιµότητα µε τους νόµους
Μανιτάκη-Μητσοτάκη!
Το νέο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλ-
λήλων τίθεται σε εφαρµογή µέσα σε µία
απολύτως ανησυχητική ατµόσφαιρα, µε
την καπιταλιστική κρίση να µαίνεται για
έκτη συνεχή χρονιά και να οδηγεί τα ερ-
γατικά και λαϊκά στρώµατα στον αφανι-
σµό. ∆εν πρόκειται όπως διατείνεται σε
όλους τους τόνους η κυβέρνηση να
υπάρξει κανενός είδους ξεπάγωµα, καµιά
άρση των αδικιών, στη σφοδρή επικοινω-
νιακή πολιτική που έχουν αναπτύξει.
Πρόκειται για µνηµονιακή δέσµευση, για
µια αλυσίδα περικοπών που ξεκίνησε επί
ηµερών ΠΑΣΟΚ -2011, συνέχισε η συγκυ-
βέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου και προτίθε-
ται να προχωρήσει παραπέρα η δεύτερη
συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου. Κοινός
παρονοµαστής τόσο του µισθολογίου
όσο και όλων των µέτρων που έχουν
προηγηθεί και ψηφιστεί και όσων έρχο-
νται για ψήφιση το αµέσως επόµενο χρο-
νικό διάστηµα (Ασφαλιστικό-πλειστηρια-
σµοί ακινήτων-Εργασιακό) δεν είναι άλ-
λος από τη σφοδρότατη αντιλαϊκή επίθε-
ση µε στόχο την υφαρπαγή και των τε-
λευταίων υπολειµµάτων του λαϊκού εισο-
δήµατος. Είναι προφανές πως το σκηνικό
αυτό δηµιουργεί πολύ εύθραυστες ισορ-
ροπίες για την κυβέρνηση Τσίπρα, αν συ-
νυπολογίσει κανείς ότι τα παραπάνω ζη-
τήµατα είναι αυτά που ουσιαστικά έθε-
σαν εκτός µάχης ένα χρόνο πριν τη συ-
γκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ.
Είναι επίσης δεδοµένο ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στο µισθολόγιο θα
εξακολουθήσει την επιχείρηση που έχει
ξεκινήσει ώστε να συρθούν µε κάθε τρό-
πο οι εργαζόµενοι, στο δηµόσιο και ευρύ-
τερο δηµόσιο τοµέα, στη λογική του µι-
κρότερου κακού και στο ψαλίδισµα των
διεκδικήσεών τους. Απώτερος στόχος
βέβαια η πλήρης προσαρµογή, υποταγή
στην κυβερνητική πολιτική της απάτης
και της διαιώνισης της µιζέριας. 
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Ανθολόγιο λόγων και έργων!

Ιανουάριος 2015. Στις 25 Ιανουαρίου 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ
αναδεικνύεται νικητής των εθνικών εκλογών µε 36,3%.
Οι υποσχέσεις του για διαγραφή των µνηµονίων, και µά-
λιστα, «µε έναν νόµο, σε ένα άρθρο», για κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων, για επαναπροσλήψεις
των απολυµένων, για επαναφορά συντάξεων και µι-
σθών στα επίπεδα προ µνηµονίων, κλπ., αποδεικνύεται
ότι παίζουν το ρόλο τους. Βέβαια, από τις πρώτες κιό-
λας ώρες µετά τις κάλπες, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει καθαρά «ση-
µεία» της ταυτότητάς του: Αφενός συγκροτεί κυβέρνη-
ση µε τους ΑΝΕΛ, και δροµολογεί ανάδειξη στελέχους
της δεξιάς στη θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
κάνοντας «ανοίγµατα» και αναζητώντας στηρίγµατα
για την εφαρµογή της (αντιλαϊκής) πολιτικής του, αφε-
τέρου λογοκοπεί και παροχολογεί ανερυθρίαστα, προ-
σφέροντας µόνο προσβολή στον όρο «αριστερά». Την
26η Ιανουαρίου, αµέσως µετά την ορκωµοσία του, ο
Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας καταθέτει στεφάνι στο Σκο-
πευτήριο της Καισαριανής (θέτοντας επάξια υποψηφιό-
τητα για το πρώτο βραβείο υποκριτικής και υποκρισίας
συνάµα).
Φεβρουάριος 2015. Μετά από 4ήµερο τελεσίγραφο που
δόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση την εποµένη του Γι-
ούρογκρουπ της 16ης Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ υποκύπτει στους κηδεµόνες της, και ανανεώνει
το µνηµονιακό πρόγραµµα, ζητώντας τετράµηνη «παρά-
ταση της Κύριας Συµφωνίας Χρηµατοοικονοµικής Βοή-
θειας (MFAA), η οποία υποστηρίζεται από µια σειρά δε-
σµεύσεις». Η κυβέρνηση επέµενε στην ερµηνεία πως
δεν ζήτησε παράταση του Μνηµονίου, αλλά µόνον της
∆ανειακής Σύµβασης, και πως δεν έχει σχέση το ένα µε
το άλλο, αφήνοντας να εννοηθεί πως …δεν υπάρχει
παράταση του Μνηµονίου, αλλά κατάργησή του. Ωστό-
σο η απόφαση του Γιούρογκρουπ εξηγούσε µε τον πιο
κατηγορηµατικό τρόπο και στους πιο καλοπροαίρετους
υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «Η Ελλάδα δεν θα ανακα-
λέσει µέτρα, ούτε θα κάνει µονοµερείς αλλαγές που
µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στους δηµοσιονο-
µικούς στόχους, την οικονοµική ανάκαµψη ή τη χρηµα-
τοπιστωτική σταθερότητα, όπως θα εκτιµηθούν από
τους θεσµούς». ∆ύο ηµέρες πριν την υποτελή «συµφω-
νία» της 20ης Φεβρουαρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προλάβει να
ανεβάσει τον Προκόπη Παυλόπουλο στο ανώτατο αξίω-
µα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Μάρτιος 2015. Έχοντας ήδη συνθηκολογήσει, µε σηµα-
ντικότερες τοµές τη …µετονοµασία της «τρόικας» σε
«θεσµούς» (µε την επίσηµη προσθήκη του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας ESM στην παρέα των ΕΕ -
∆ΝΤ - ΕΚΤ) και του «µνηµονίου» σε «συµφωνία», ο
ΣΥΡΙΖΑ δίνει πλέον µάχες για να περισώσει τα προσχή-
µατα. Την ώρα που ο Τσίπρας νουθετείται σε επταµερή
συνάντηση στις Βρυξέλλες και έπειτα σε τετ-α-τετ συ-
ναντήσεις µε Μέρκελ και Ολάντ, στο εσωτερικό της χώ-
ρας η κυβέρνηση πουλάει ανθρωπισµό και δίνει όλα κι
όλα 230 εκ. ευρώ για να αντιµετωπίσει την ανθρωπιστι-
κή κρίση, ούτε καν τα µισά κι από τα ψίχουλα εκείνα
που έδινε, έναν χρόνο νωρίτερα, ο Σαµαράς σαν «κοι-
νωνικό µέρισµα» (εξαγοράζοντας ψήφους πριν τις Ευ-
ρωεκλογές). Άφραγκος, και επισήµως γονυπετής τώρα
ο Τσίπρας, παρακαλεί τη Γερµανίδα καγκελάριο «να µην
επιτρέψει ένα µικρό θέµα ρευστότητας και κάποια θε-
σµική αδράνεια να µετατραπούν σε µεγαλύτερο πρό-
βληµα για την Ελλάδα και την Ευρώπη». Μεγάλη αλλα-
γή από τα «Go back κα Μέρκελ!» µε τα οποία ο αρχηγός
του ΣΥΡΙΖΑ λεοντάριζε το 2014.
Απρίλιος 2015. Στα πρόθυρα της χρεοκοπίας η συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (το ελληνικό δηµόσιο µπο-
ρούσε να καλύψει οριακά τις ανάγκες του έως και τις
24 Απρίλη, σύµφωνα µε τον γ.γ. ∆ηµοσιονοµικής Πολι-
τικής), βλέπει τα σενάρια ενός Grexit, διαφόρων παραλ-
λαγών του ή και πρόωρων εκλογών, να πληθαίνουν.
«Ευτυχώς» µπαίνει σε άµεση υλοποίηση το σχέδιο της
εκµετάλλευσης των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων,
µε πρακτικό …ξεπούληµα της χώρας και ανοίγµατα σε
Αµερικανούς (συνεκµετάλλευση του ενεργειακού πλού-
του του Αιγαίου), στους Κινέζους (ξεπούληµα και του
υπόλοιπου λιµανιού του Πειραιά), στους Ρώσους (ξε-
πούληµα της ∆ΕΣΠΑ), στους Γερµανούς (εκχώρηση αε-
ροδροµίων, ∆ΕΗ, κλπ.), στους Γάλλους (ξεπούληµα της
ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥ∆ΑΘ). Άβουλοι και µοιραίοι, ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ παρακολουθούν ανίκανοι να ξεστοµίσουν µια
φράση, το υψηλό βαροµετρικό στην Ουκρανία, αλλά και
την προσφυγική κρίση, µε ροές προερχόµενες σε µεγά-

λο βαθµό από τη Συρία. Μα και όταν κατορθώσουν να
ξεστοµίσουν µια φράση, τα αποτελέσµατα είναι λυπη-
ρά. ∆εν υπάρχουν µετανάστες στο κέντρο της Αθήνας
αλλά «απλώς λιάζονται τα πρωινά στις πλατείες» διαπι-
στώνει, κάπως αντιφατικά, η αναπληρώτρια υπουργός,
η οποία συµπληρώνει: «οι πρόσφυγες έχουν µηδέν πα-
ραβατικότητα, µακάρι να έρχονται µόνο πρόσφυγες»…
Μάιος 2015. Το «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης» και οι
100 ηµέρες µέσα στις οποίες θα άλλαζε η Ελλάδα
(προς το καλύτερο), µένουν στα χαρτιά. Αλλά και οι
διαβόητες «κόκκινες γραµ-µές» σβήνονται µέρα τη µέ-
ρα µε την ιµπεριαλιστική γοµολάστιχα. Ο ελληνικός λα-
ός οδηγείται σε µία ακόµα πιο επώδυνη σελίδα της
ιστορίας του, καθώς συγκυβέρνηση και θεσµοί επιµέ-
νουν σε ένα επικοινωνιακό παιγνίδι ροκανίσµατος του
χρόνου, µε πρόσ-χηµα τις «σκληρές διαπραγµατεύ-
σεις», οι οποίες αφορούν ουσιαστικά την 5η αξιολόγη-
ση του υφισταµένου στη συγκυρία δεύτερου αντιλαϊ-
κού µνηµονίου και όχι βέβαια τη συµφωνία-γέφυρα την
οποία επικαλείται η κυβέρνηση. Έχοντας ίσως υποψια-
στεί κάτι, και παίζοντας σκληρό πόκερ, όχι µόνο επειδή
ξέρει, αλλά και επειδή µπορεί, ένας από τους πιο γνήσι-
ους εκφραστές των συµφερόντων του γερµανικού ιµπε-
ριαλισµού, ο υπουργός οικονοµικών της Γερµανίας, Γ.
Σόιµπλε, ψύχραιµα, όσο και κυνικά, συµβουλεύει την
ελληνική πλευρά: «Αν η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει
ότι πρέπει να κάνει δηµοψήφισµα, τότε θα πρέπει να
κάνει δηµοψήφισµα. Αυτό θα ήταν µάλιστα ένα σωστό
µέτρο, να αφήσουµε δηλαδή τον ελληνικό λαό να απο-
φασίσει, αν είναι έτοιµος να αποδεχτεί όσα είναι ανα-
γκαία, ή αν υπάρχει άλλος δρόµος».
Ιούνιος 2015. «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συµ-
φωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελεί-
ται από δύο µέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρό-
τασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms
for the completion of the Current Program and Beyond»
(«Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος
προγράµµατος και πέραν αυτού») και το δεύτερο
«Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτι-
κή ανάλυση βιωσιµότητας χρέους»). Όσοι από τους πο-
λίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών
θεσµών ψηφίζουν: ∆ΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από
τους πολίτες της χώρας συµφωνούν µε την πρόταση
των τριών θεσµών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.». Με το
πιο µπερδεµένο ερώτηµα στην ιστορία των ελληνικών
δηµοψηφισµάτων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί
στην ουσία στις 28.06.2015 να µεταθέσει κάθε ευθύνη
της, και να εφαρµόσει ακόµη πιο σφικτά στο λαιµό της
ελληνικής κοινωνίας τον βρόγχο που έπλεξε ο ευρω-
παϊκός και αµερικανικός ιµπεριαλισµός προκειµένου να
γονατίσει τη χώρα, να τη βυθίσει ακόµα περισσότερο
στην πολιτική και οικονοµική εξάρτηση. Η κυβέρνηση
λογάριαζε σαν εκδοχές αποτελεσµάτων στο δηµοψήφι-
σµα είτε το «ΝΑΙ», είτε ένα «ΟΧΙ» µε οριακά, βέβαια,
ποσοστά. Αµφότερα την εξυπηρετούσαν. Είχε εξάλλου
στο πλευρό της όλη την τροµοκρατία των ΜΜΕ, τα
capital controls από τις τελευταίες µέρες του Ιουνίου, τις
απειλές και τους εκβιασµούς των ξένων για άτακτη
χρεοκοπία και τις περιγραφές για το «τέλος του κό-
σµου» που προµήνυαν τα εγχώρια αστικά κόµµατα σε
περίπτωση σύγκρουσης µε τους ευρωπαίους κηδεµόνες
µας.
Ιούλιος 2015. Όµως η κυβέρνηση λογάριαζε χωρίς τον
ξενοδόχο. Το συντριπτικό ποσοστό του ΟΧΙ (61,3%)
στις κάλπες του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου, το
υψηλό ποσοστό της αποχής, των άκυρων και των λευ-
κών ψηφοδελτίων, στην πραγµατικότητα, συµπυκνώ-
νουν και καταδεικνύουν αγανάκτηση για όσα είχε τρα-
βήξει -και συνεχίζει να υποµένει- ο ελληνικός λαός από
τους ξένους και ντόπιους δυνάστες ιδιαιτέρως τα χρό-
νια των βάρβαρων µνηµονίων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ, πανέτοιµη µ’ όλα ταύτα για την πειθήνια προ-
σαρµογή, αποµακρύνει τον υπουργό Οικονοµικών και,
µέσα από το συµβούλιο των πολιτικών αρχηγών, σε κλί-
µα «εθνικής ενότητας και οµοψυχίας», περνάει στην
επόµενη φάση, τη µετατροπή του «ΟΧΙ» σε «ΝΑΙ». Οι
κυβερνητικές δηµαγωγίες περί «εκβιασµών» και «πραξι-
κοπηµάτων» που επιβάλουν οι «εταίροι» στη χώρα,
αξιοποιήθηκαν µόνο και µόνο για να συγκαλύψουν την
πολιτική της ταπεινωτικής συνθηκολόγησης, της παρά-
δοσης και υποταγής στους δανειστές ιµπεριαλιστές.
Τώρα, η συγκυβέρνηση, µέσα σε κλίµα «εθνικής συναί-
νεσης και οµοψυχίας», συναντιέται ανοιχτά και συγκρο-

τεί ένα αντιλαϊκό µέτωπο «εθνικής ενότητας» µε όλο
το αντιδραστικό µνηµονιακό µπλοκ των Ν∆, ΠΑΣΟΚ,
Ποτάµι. Στις 15 Ιουλίου η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, αν και µε απώλειες στη διαδικασία της ψηφοφο-
ρίας, περνάει µε ένα άρθρο στη Βουλή το τρίτο και επα-
χθέστερο, 3ετές µνηµόνιο, εγκρίνοντας καταρχάς τη
«συµφωνία» Τσίπρα.
Από τη στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην κυβερνητική
εξουσία, ζήτηµα χρόνου ήταν να αποδειχθεί, και στα
µάτια και του πιο καλοπροαίρετου ακόµη, ότι «το τέλος
των µνηµονίων και της τρόικας» υπήρξε η µεγάλη πολι-
τική απάτη του καιρού µας, και να αποκαλυφθεί πως ο
ΣΥΡΙΖΑ και η ψευτοαριστερή διακυβέρνησή του στάθη-
κε και στέκεται µια πολύτιµη πολιτική εφεδρεία του κυ-
ρίαρχου συστήµατος, κοµµένη και ραµµένη στις απαιτή-
σεις και τα συµφέροντα του ιµπεριαλισµού και της ντό-
πιας αστικής τάξης.
Αύγουστος 2015. Αφού τα κατάφερε η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αλυσοδέσει τον λαό και τη χώρα µε
τα δεσµά του τρίτου βάρβαρου µνηµονίου, που πέρασε
στη Βουλή από κοινού µε τις µνηµονιόδουλες δυνάµεις
Ν∆, ΠΑΣΟΚ και Ποτάµι, προχώρησε στην παραίτησή
της και την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών το Σε-
πτέµβρη, µε τις ευλογίες των ξένων ιµπεριαλιστών προ-
στατών της, έτσι ώστε µε «νωπή» λαϊκή εντολή, την
εποµένη των εκλογών, να ξεκινήσει µια µεγάλης έκτα-
σης αντιλαϊκή επίθεση για την εφαρµογή του µνηµονί-
ου και των νέων αντεργατικών µέτρων. Στις 14 Αυγού-
στου ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το µνηµόνιο µε µια σειρά εξο-
ντωτικά αντιλαϊκά µέτρα και στις 20 Αυγούστου προκη-
ρύσσει εθνικές εκλογές-εξπρές. Η κρίση στα δύο µεγά-
λα κόµµατα του παλαιού διπολισµού συνιστούν τη βασι-
κή ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να ξανακερδίσει τις εκλογές.
Σεπτέµβριος 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας το σκηνικό
µιας κάλπικης δικοµµατικής αντιπαράθεσης που στήθη-
κε µε τη Ν∆ και ντύνοντας µε αριστερό περιτύλιγµα το
τρίτο µνηµόνιο, καταφέρνει να εγκλωβίσει και να χειρα-
γωγήσει, για δεύτερη φορά σε εφτά µήνες, ένα µεγάλο
τµήµα του δηµοκρατικού κόσµου στα πλαίσια της σο-
σιαλδηµοκρατικής του πολιτικής. Κατακτώντας ένα
υψηλό εκλογικό ποσοστό (35,4%) και σε συνδυασµό µε
το καλπονοθευτικό εκλογικό σύστηµα που δίνει 50
έδρες στο πρώτο κόµµα, σχηµατίζει ξανά κυβέρνηση µε
το αντιδραστικό κόµµα των ΑΝΕΛ, το οποίο καταφέρνει
να µπει στη Βουλή. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς προσε-
κτικά τα εκτοξευµένα ποσοστά της αποχής και τους
απόλυτους αριθµούς ψήφων θα διαπιστώσει αλλαγές
στο πολιτικό σκηνικό πίσω από διάφορους επικοινωνια-
κούς πανηγυρισµούς. Χαρακτηριστικά, τα πέντε κόµµα-
τα που ψήφισαν το µνηµόνιο είχαν όλα µεγάλες εκλογι-
κές απώλειες, που αθροιστικά φθάνουν τους 900.000
ψηφοφόρους σε σχέση µε τις εκλογές του Ιανουαρίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 320.000, η Ν∆ 200.000, το Ποτάµι
150.000, οι ΑΝΕΛ 93.000, το ΠΑΣΟΚ 130.000 αν αθροί-
σουµε τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙ∆ΗΣΟ και της ∆Η-
ΜΑΡ τον Ιανουάριο.

Συνέχεια σελ. 15

∆ώδεκα µήνες ΣΥΡΙΖΑ
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Οκτώβριος 2015. Το τρίτο µνηµόνιο, µε τα 223(!) προαπαιτούµενα, από
την εφαρµογή των οποίων -σύµφωνα µε τις πάγιες µνηµονιακές επιτα-
γές- θα εξαρτώνται κάθε φορά αξιολογήσεις και οι εκταµιεύσεις των δό-
σεων, αυτό είναι οι πραγµατικές προγραµµατικές δηλώσεις της φθινοπω-
ρινής κυβέρνησης Τσίπρα. Μιας κυβέρνησης που βάζει στο λαό νέα θηλιά
86 δις ευρώ, αφού δεσµεύτηκε πως, για την οποιαδήποτε -µη προβλεπό-
µενη από το µνηµόνιο- πράξη της, είναι υποχρεωµένη να ζητάει την
έγκριση των δανειστών. Εντός του Οκτωβρίου ο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίνει µέσω
της Βουλής τα πρώτα …50 προαπαιτούµενα και δροµολογεί άλλα 50 για
το Νοέµβριο. Κατακτήσεις και δικαιώµατα δεκαετιών σαρώνονται σε µια
βραδιά µε ψηφοφορίες στον «οίκο της ∆ηµοκρατίας». 
Νοέµβριος 2015. Ευτυχώς για τον Τσίπρα, (ο οποίος οδήγησε στην παραί-
τηση δύο αρχηγούς της Ν∆, τον Σαµαρά, µετά τη νίκη του «ΟΧΙ» στο δη-
µοψήφισµα, και το Μεϊµαράκη, µετά την ήττα του στις εκλογές του Σε-
πτεµβρίου), η Ν∆, δηλαδή ο βασικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικη-
τής της κυβερνητικής εξουσίας, είναι ξανά ακέφαλη. Φυσικά, το βασικό
πρόβληµα της Ν∆ είναι ότι έχει χάσει την πολιτική της ταυτότητα, διότι
όλο σχεδόν το πρόγραµµά της το έχει θέσει σε υλοποίηση ο …ΣΥΡΙΖΑ,
σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις ξεπερνώντας την …απ’ τα δεξιά! Έτσι,
λοιπόν, ήδη από τον Νοέµβριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει στη Βουλή
και έχει υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο για τους πλειστηριασµούς κατοικιών,
ενώ ήδη έχει ανοίξει τη συζήτηση για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό.
Βέβαια αντιλαµβάνεται πολύ καλά ότι η νέα αντιασφαλιστική επίθεση, και
συνολικά η εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου, έχει αρχίσει να γεννά όλο
και µεγαλύτερη οργή και αντιδράσεις. Καθώς το νοµοσχέδιο για τους
πλειστηριασµούς το πέρασε µε απώλεια κοινοβουλευτικών ψήφων, και µε
δεδοµένο ότι βλέπει εύθραυστη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της, κα-
λεί σε «εθνική συστράτευση» τα µνηµονιακά κόµµατα. Οργανώνει συµ-
βούλιο αρχηγών όλων των µνηµονιακών κοµµάτων (Ν∆-ΠΑΣΟΚ-Ποτάµι
και Ένωση Κεντρώων), µε βασικό στόχο να καταφέρουν από κοινού να
περάσουν τα νέα βάρβαρα αντιλαϊκά πακέτα µέτρων. Λαθραία, αλλά συ-
στηµατικά, σηµειώνονται διεργασίες ανασύνθεσης του κυβερνητικού
σχήµατος µε την εποπτεία της τρόικας και της ντόπιας ολιγαρχίας για τη
διασφάλιση «πολιτικής σταθερότητας» στην επιβολή των µέτρων του
µνηµονίου.
∆εκέµβριος 2015. Στο δεύτερο κύµα των αντιλαϊκών προαπαιτούµενων
που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ξεχωρίζει η παραχώρηση στο ξένο λη-
στρικό κεφάλαιο των «κόκκινων δανείων» των µεγάλων επιχειρήσεων και
τα στεγαστικά, πλην πρώτης κατοικίας, ενώ δροµολογείται εντός λίγων
µηνών η παραχώρηση στους «γύπες της αγοράς» και των δανείων των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της πρώτης κατοικίας, αλλά και τα κατανα-
λωτικά. Παράλληλα η κυβέρνηση εγκρίνει µε «διαδικασίες κατεπείγο-
ντος» το νέο µισθολόγιο-φτωχολόγιο στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, ενώ παραχωρεί µε «πόνο ψυχής» στους άρπαγες ιµπεριαλιστές
τις υποδοµές και τον πλούτο της χώρας, όπως συνέβη µε το «πακέτο των
14 αεροδροµίων», τα οποία υπόσχονταν προεκλογικά ότι δεν πρόκειται
να ιδιωτικοποιήσει. Σειρά για ξεπούληµα παίρνουν τα λιµάνια του Πειραιά
και της Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο τον προϋπολογισµό που συντάσσει προ-
βλέπει για το 2016 ανεργία 25,4% (περίπου υλοποιείται ο σχεδιασµός του
Γιώργου Παπανδρέου που ήθελε σε κάθε οικογένεια να εργάζεται τουλά-
χιστον ένας), µέτρα ύψους 5,7 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ
είναι πρόσθετοι φόροι και 2,5 δισ. ευρώ περικοπές στις δαπάνες µε κυριό-
τερες τις παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο της οικονοµικής
απελπισίας του (ή του πολιτικού ρεαλισµού του) ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει µά-
λιστα ότι το 2016 θα …διασώσει το ποσό των 8 εκ. ευρώ από τους µι-
σθούς απεργών που δεν θα καταβληθούν (δηλαδή εκτιµά ότι οι απεργίες
που θα γεννηθούν σε βάρος της κυβέρνησης θα είναι περισσότερες από
εκείνες του 2015, οι οποίες «έσωσαν» από τα κρατικά ταµεία ποσά της
τάξεως των 5 εκ. ευρώ.).
Ιανουάριος 2016. Η νέα χρονιά προµηνύει εκπλήξεις, πολλές περισσότε-
ρες κι από εκείνες του 2015. Η κυβέρνηση Τσίπρα, έρχεται να βάλει τα
τελευταία καρφιά στο φέρετρο της φτωχοµεσαίας αγροτιάς που πλήττε-
ται ιδιαίτερα και µε την αντιαγροτική πολιτική της ΚΑΠ. Η εφαρµογή του
τρίτου Μνηµονίου και η άδικη και ασήκωτη φορολογία, από 13% σε 26%,
µέχρι το 2017 από το πρώτο ευρώ, καθώς και ο τριπλασιασµός των ασφα-
λιστικών εισφορών από 7% σε 20% µέχρι το 2018, καταστρέφει µε κάθε
βεβαιότητα τα φτωχότερα στρώµατα της υπαίθρου. Οι αγροτικές κινητο-
ποιήσεις και τα µπλόκα σε όλη τη χώρα, βαδίζοντας προς τη γενική απερ-
γία στις πρώτες ηµέρες του Φεβρουαρίου, πολλαπλασιάζονται και ενι-
σχύονται. Ταυτόχρονα, µαζικοποιούνται οι αντιδράσεις ενάντια στο
αντιασφαλιστικό έκτρωµα, το οποίο ο Τσίπρας θέλει να φέρει στη Βουλή,
αλλά, δικαιολογηµένα, φοβάται να το πράξει. Με το αντιασφαλιστικό νο-
µοσχέδιο που ακόµη επεξεργάζεται (και το οποίο οι δανειστές µας θεω-
ρούν «light», «γάτα» σε σχέση µε την «αγελάδα» που έχουν απαιτήσει) η
κυβέρνηση στοχεύει να περικόψει δραστικά τις κύριες συντάξεις (15%-
30%) µε ριζική αλλαγή του τρόπου υπολογισµού τους, να ξανακόψει τις
επικουρικές  µε λογιστικά τεχνάσµατα πάλι, την ώρα µάλιστα που δροµο-
λογεί αυξήσεις στις εργατικές ασφαλιστικές εισφορές, σε βάθος τριετίας
να καταργήσει πλήρως το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιού-
χων (καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου των οργανισµών κύριας ασφάλισης που έχουν πολύ χαµηλή σύ-
νταξη και εισόδηµα) και να αυξήσει τις εισφορές των αυτοαπασχολουµέ-
νων και ελευθέρων επαγγελµατιών, οδηγώντας τους, πρακτικά, σε εργα-
σιακή εξόντωση.
Η νέα χρονιά έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα από την προηγούµενη, µε την
έννοια ότι τώρα ο ελληνικός λαός έχει αναγνωρίσει καλύτερα τους
εχθρούς του. Όπως φαίνεται, ένας χρόνος ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ήταν
παραπάνω από αρκετός…

Κάθε νέα αντιλαϊκή µεταρρύθµιση, κάθε
νέο αντιλαϊκό, αντεργατικό µέτρο συνο-

δεύεται απαραίτητα από την προπαγάνδα
των κυρίαρχων, βασισµένη πάντα σε λάσπη
και ψέµατα, προκειµένου να κληθούν οι ερ-
γαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα να πληρώ-
σουν τα «σπασµένα». Έτσι και η σηµερινή
κυβέρνηση ελίσσεται και δηµαγωγεί, µε τα
ίδια ακριβώς εργαλεία που το έκαναν και οι
προκάτοχοί της, προκειµένου να διαχειρι-
στεί τη λαϊκή οργή µπροστά στη νέα αντια-
σφαλιστική µεταρρύθµιση.
Πρώτο και βασικό εργαλείο δηµαγωγίας
µπροστά σε κάθε νέα περικοπή ασφαλιστι-
κών δικαιωµάτων και συντάξεων, είναι η λε-
γόµενη «βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συ-
στήµατος». Στο όνοµα αυτής της βιωσιµότη-
τας επιβλήθηκαν όλες οι µειώσεις συντάξε-
ων, που στα χρόνια των µνηµονίων έφτασαν
το 35%! Στο όνοµα αυτής της βιωσιµότητας
καλούνται και σήµερα οι εργαζόµενοι και
όλα τα µικροµεσαία στρώµατα της ελληνι-
κής κοινωνίας να αποδεχτούν τις νέες σαρ-
ρωτικές αντιασφαλιστικές αλλαγές. Η παρα-
δοχή -δια στόµατος πρωθυπουργού- ότι τα
αποθεµατικά των ταµείων καταληστεύτηκαν,
τζογαρίστηκαν, κουρεύτηκαν από τις προη-
γούµενες κυβερνήσεις, αποτελεί προκλητική
δηµαγωγία, αφού η κυβέρνηση, µόλις πριν
από λίγους µήνες, ανακεφαλαιοποίησε τις
τράπεζες, ζηµιώνοντας τα ασφαλιστικά τα-
µεία µε 2,5 δις ευρώ. Τελικά, αφού µας ενη-
µερώνουν ότι ξένοι και ντόπιοι τραπεζίτες,
βιοµήχανοι και εφοπλιστές, λήστεψαν την
περιουσία των ταµείων, δηλαδή τον ιδρώτα
εκατοµµυρίων εργαζοµένων, στη συνέχεια
καλούν τον ελληνικό λαό να πληρώσει το
τεράστιο κόστος αυτής της λεηλασίας.
∆εύτερο εργαλείο είναι η παραπληροφόρη-
ση, τα ακατάσχετα ψέµατα και τελικά η ανα-
στροφή της πραγµατικότητας. Οι «εµπνευ-
στές» αυτής της µεταρρύθµισης -Κατρού-
γκαλος, Αποστόλου και λοιποί- µας διαβε-
βαιώνουν ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο "...δια-
σφαλίζονται οι κύριες συντάξεις...". Αρκεί
κανείς να κοιτάξει την εθνική σύνταξη πεί-
νας της τάξης των 384 ευρώ και τον νέο
τρόπο υπολογισµού της ανταποδοτικής σύ-
νταξης µε τα µειωµένα ποσοστά αναπλήρω-
σης για να καταλάβει ότι οι κυβερνητικοί εκ-
πρόσωποι µιλάνε σαν να απευθύνονται σε
ηλίθιους. Ταυτόχρονα, µιλάνε για «αποκατά-
σταση αδικιών» υπερασπιζόµενοι ουσιαστικά
την ισότητα των πολλών στη φτώχεια και
την πείνα.
Τρίτο εργαλείο είναι ο διχασµός και η διά-
σπαση των εργαζοµένων, η προσπάθεια να
στραφεί η µία κοινωνική οµάδα απέναντι
στην άλλη, µε άλλα λόγια ο κοινωνικός αυ-
τοµατισµός, που αποτελεί γνωστή  και ιδιαί-
τερα πετυχηµένη συνταγή. Η κυβέρνηση
αποφάσισε να µην πειράξει τις ήδη καταβαλ-
λόµενες συντάξεις για τα επόµενα 2 χρόνια,
δηλαδή µέχρι το 2018, χωρίζοντας έτσι τους
συνταξιούχους σε παλιούς και νέους. Μπρο-
στά στις κινητοποιήσεις και τα αιτήµατα των
αγροτών, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι
"...αρκετοί από αυτούς που πρωτοστατούν
στα µπλόκα έχουν πάρει παράνοµες επιδο-
τήσεις...", προσπαθώντας έτσι να στρέψει
την κοινωνία εναντίον τους και να υπονο-
µεύσει τον αγώνα που δίνουν. Από την άλλη,
προσπαθεί να διαχειριστεί την οργή τους,
δηλώνοντας ότι θα φροντίσει να υπάρξουν
κάποια λιγότερο επώδυνα µέτρα. Όσον αφο-
ρά στους ελεύθερους επαγγελµατίες προ-
σπαθεί και εκεί να κατευνάσει την οργή
τους, κάνοντας λόγο για πιο ευνοϊκές ρυθµί-
σεις, αφού πρώτα φρόντισε να τους κατα-
δείξει ως συνυπεύθυνους της κατάρρευσης
του ασφαλιστικού, λέγοντας ότι "... οι µισοί
αυτοαπασχολούµενοι δεν είναι συνεπείς
στις εισφορές τους...". Την ίδια ώρα παίνε-
ψε τους εργοδότες λέγοντας ότι "...είναι τι-
µή των εργοδοτών που συµφώνησαν σε αύ-

ξηση εισφορών κατά µία ποσοστιαία µονά-
δα...", αποσιωπώντας τα δικά τους τεράστια
χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Τέταρτο, εκβιασµός και καταστροφολογία.
Κανείς δεν θα περίµενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που
βγήκε στην εξουσία µε κεντρικό σύνθηµα ότι
θα καταργήσει τα µνηµόνια, θα έφτανε στο
σηµείο να υιοθετήσει την πιο χυδαία προπα-
γάνδα της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ µέσα σε λί-
γους µόνο µήνες. Όπως ακριβώς οι Πάγκα-
λοι και οι Γεωργιάδηδες που παρουσίαζαν τα
µνηµόνια σαν «ευλογία για τον τόπο», σαν
«αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα έπρεπε
να έχουν εφαρµοστεί πριν µας τα επιβάλουν
οι δανειστές», έτσι ακριβώς παρουσιάζει και
ο Αλέξης Τσίπρας το αντιασφαλιστικό
έκτρωµα."... ∆εν συζητάµε για το ασφαλι-
στικό γιατί το ζητούν οι δανειστές, αλλά
γιατί το σύστηµα θα καταρρεύσει αν δεν
πάρουµε µέτρα ... H ανάγκη για µεταρρύθµι-
ση που θα καθιστά βιώσιµο το ασφαλιστικό
µας σύστηµα, ξεπερνά τη συµφωνία." Με
άλλα λόγια, το τσεκούρωµα κύριων, επικου-
ρικών και αναπηρικών συντάξεων, η σταδια-
κή κατάργηση του ΕΚΑΣ και η µείωση του
ΕΦΑΠΑΞ, η αύξηση των εισφορών των ερ-
γαζοµένων, η φορολεηλασία της µικροµε-
σαίας αγροτιάς και των αυτοαπασχολούµε-
νων, παρουσιάζονται ως αναγκαίες αλλαγές
για τον τόπο! Με εκβιαστικά διλήµµατα που
καταλήγουν ότι αν δεν εφαρµοστούν άµεσα
αυτά τα µέτρα, το 2016 µπορεί να µην υπάρ-
χουν χρήµατα για συντάξεις, η κυβέρνηση
επιβεβαιώνει ότι αποτελεί πιστό υπηρέτη
της µνηµονιακής πολιτικής.
Από την άλλη, ο παλιός πιστός υπηρέτης
των µνηµονίων, η Ν∆, δηµαγωγεί σε µία
προσπάθεια να εκµεταλλευτεί την οργή και
τις αντιδράσεις του κόσµου. ∆ιά στόµατος
Κυριάκου Μητσοτάκη αναµασήθηκε η καρα-
µέλα του «όλοι µαζί τα φάγαµε», µιλώντας
για παράνοµα καταβαλλόµενες συντάξεις
και οικογενειακά επιδόµατα που δήθεν έρι-
ξαν έξω τα ταµεία. Απέκρυψε τα τεράστια
χρέη των εργοδοτών προς τα ταµεία, υπερα-
σπίστηκε τους νόµους που άνοιξαν το δρόµο
για το τζογάρισµα των αποθεµατικών και τε-
λικά εναντιώθηκε στην αύξηση των εργοδο-
τικών εισφορών. Οι αντιπροτάσεις του συνο-
ψίστηκαν στα εξής: ∆ραστική µείωση των
εργοδοτικών εισφορών - ∆ηµιουργία κινή-
τρων για την ανάπτυξη του πυλώνα της ιδιω-
τικής ασφάλισης -  Συµψηφισµό των εισφο-
ρών στον ΟΓΑ µε τις αγροτικές επιδοτήσεις
[δηλ. προτείνει να «κατασχεθούν» οι αγροτι-
κές επιδοτήσεις!] - Nέες περικοπές δαπανών
στο δηµόσιο τοµέα για να καλυφθεί το ποσό
του 1,8 δις ευρώ – Εξορθολογισµό, δηλαδή
περικοπές, της κρατικής επιχορήγησης προς
τα ταµεία των ∆ΕΚΟ και των τραπεζών. Τελι-
κά αυτό που απαιτεί η αντιπολίτευση είναι
περισσότερες απαλλαγές για τους µεγαλο-
εργοδότες, τις πολυεθνικές, τους τραπεζί-
τες και τους βιοµήχανους. Περισσότερες ευ-
νοϊκές ρυθµίσεις για τις ασφαλιστικές εται-
ρείες που ήδη θησαυρίζουν πάνω στα ερεί-
πια της κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ από την
άλλη απαιτεί περισσότερα βάρη και µεγαλύ-
τερες περικοπές για τα πλατιά λαϊκά στρώ-
µατα. Μάλιστα ο νέος αρχηγός της δεξιάς
παράταξης, χωρίς ίχνος ντροπής, υπερηφα-
νεύτηκε γιατί "...επί Ν∆ οι εργοδοτικές ει-
σφορές µειώθηκαν κατά πέντε ποσοστιαίες
µονάδες...". 
Χάριζαν δηλαδή απαλλαγές στους εργοδό-
τες την ίδια ώρα που οι εργαζόµενοι καταδι-
κάζονταν στη φτώχεια, την ανεργία και την
πείνα! Στην πραγµατικότητα πίσω από τη
στηµένη «κόντρα» της Ν∆ µε τη συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, κρύβεται η συµφωνία
τους και η υποταγή τους µπροστά στα µνη-
µόνια, µπροστά στο αντιασφαλιστικό νοµο-
σχέδιο,  καθώς και σε κάθε νέα απαίτηση
και εντολή των επιτρόπων, της ΕΕ και του
∆ΝΤ!

ΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
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Αγώνας για ενιαίο, 12χρονο, δηµόσιο 
και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά

Το ενιαίο 12χρονο, δηµόσιο, δωρεάν,
σχολείο αντιστοιχεί στην υπεράσπιση
της εκπαίδευσης σαν κοινωνικό αγα-
θό. Σαν στήριγµα για την απελευθέρω-
ση από τη βαρβαρότητα της πολιτικής
κυβερνήσεων-ΕΕ-∆ΝΤ. 
Ένα σχολείο ενιαίο απαντά στην κρίση
και τον κοινωνικά άδικο χαρακτήρα του
σηµερινού, διπλού σχολικού δικτύου
που διασφαλίζει  τον κατανεµητικό, ερ-
γασιακά ρόλο του σχολείου. 
Ένα σχολείο 12χρονο, έχει διάρκεια
σπουδών αντίστοιχη µε τον πλούτο
των απαραίτητων γνώσεων και των
εµπειριών για το νέο άνθρωπο, ώστε να
µπορεί να καταλάβει τον κόσµο γύρω
του, να τον αλλάξει, να αποκτήσει ένα
ήθος δηµοκρατικό, συλλογικό, κοινωνι-
κής προσφοράς. 
Ένα σχολείο δηµόσιο θα διασφαλίζει
ότι όλα τα παιδιά θα µπορούν να φοιτή-
σουν σε αυτό. Τοποθετούµαστε ενά-
ντια στην ιδιωτική παιδεία, την ιδιωτικο-
οικονοµική λειτουργία του δηµόσιου
σχολείου και το «σχολείο-επιχείρηση»,
την παρουσία των επιχειρήσεων και της
επιχειρηµατικότητας, του κέρδους, στη
λειτουργία και το περιεχόµενο του
σχολείου.
Αυτό το σχολείο δεν µπορεί παρά να
είναι δωρεάν, καθώς η εκπαίδευση εί-
ναι κοινωνικό αγαθό και η παροχή του,
καθήκον της κοινωνίας.
Συχνά η θέση για το ενιαίο 12χρονο δη-
µόσιο και δωρεάν σχολείο συνδέεται
µε µια συζήτηση για ένα αναγκαίο µε-
ταβατικό στάδιο υπέρβασης του διπλού
σχολικού δικτύου, γενικής και τεχνικής
εκπαίδευσης. Η άποψη αυτή αν στερεί-
ται «οδικού χάρτη» µετάβασης στον
ενιαίο χαρακτήρα, µε προσδιορισµένα
βήµατα και χρονοδιάγραµµα, τότε ταυ-
τίζεται µε την αποδοχή του διπλού δι-
κτύου. 
Αφετηρία για τον «οδικό χάρτη» είναι η
εγκατάλειψη της λογικής της κατάρτι-
σης, της απόκτησης δεξιοτήτων και φυ-
σικά της µαθητείας – τζάµπα εργασίας.
∆εύτερο βήµα είναι η προσπάθεια συν-
δυασµού στο περιεχόµενο της ακαδη-
µαϊκής γνώσης µε την πολυτεχνική
γνώση, δηλαδή βασικές επιστηµονικές
γνώσεις πάνω στους τοµείς της παρα-
γωγής. Αυτό απαιτεί την αξιοποίηση
εκπαιδευτικού προσωπικού και υποδο-
µών της τεχνικής-επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης.
Αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της πρό-
τασης είναι η δηµόσια, δωρεάν, δίχρο-
νη, υποχρεωτική προσχολική αγωγή
σαν βάση ανάπτυξης της προσωπικότη-
τας και οµαλής διανοητικής εξέλιξης.
Για το Ενιαίο 12χρονο δηµόσιο και δω-
ρεάν σχολείο, για όλα τα παιδιά διεκδι-
κούµε:

ενιαίο πρόγραµµα, ενιαία σύγχρονη
υλικοτεχνική υποδοµή και ενιαία - δω-
ρεάν βιβλία, ενιαία διοίκηση και λει-
τουργία, µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπι-
κό µε ενιαία εργασιακά δικαιώµατα.  

ενιαία πολύµορφη γνώση, αρνούµενοι
το σηµερινό σχολείο –φυλακή για τα
παιδιά, χωρίς ρόλο και προσανατολι-
σµό για τον εκπαιδευτικό, γεµάτο
άχρηστες γνώσεις – πληροφορίες, γρα-
φειοκρατία και τυποποίηση. ∆ιεκδικού-
µε ριζική αλλαγή στα αναλυτικά προ-
γράµµατα και βιβλία, κατάργηση των
εξετάσεων απόρριψης. Για τα παιδιά
των µεταναστών γνώση της γλώσσας
και ιστορίας της χώρας τους. ∆ραστική
µείωση των µαθητών ανά τµήµα για την
αποκατάσταση της παιδαγωγικής λει-
τουργίας. Σύγχρονα και ασφαλή σχολι-
κά κτίρια, µε εργαστήρια όχι µόνο για
τα κλασικά αντικείµενα των φυσικών
επιστηµών αλλά και για τα αντικείµενα
των πολυτεχνικών γνώσεων, γυµνα-
στήρια, µουσικά όργανα, βιβλιοθήκες,
σχεδιασµό εναρµονισµένο µε την παι-
δαγωγική τους λειτουργία. Υποδοµή
για ιατρική πρόληψη και υγιεινή. 

∆ιεκδικούµε: σχολείο που να διαµορ-
φώνει ελεύθερες, σκεπτόµενες προ-
σωπικότητες σε αντιπαράθεση µε το
λειτουργικό αναλφαβητισµό, τον ανορ-
θολογισµό, τη θρησκοληψία, αλλά και
τον ατοµισµό, τον ανταγωνισµό, τη θε-
οποίηση αγοράς και κέρδους του σηµε-
ρινού εκπαιδευτικού συστήµατος. Με
σεβασµό στο εθνικά, πολιτισµικά, φυ-
λετικά, θρησκευτικά, διαφορετικό.  
Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης ως τα 18, ηλικία ουσιαστικών
επιλογών για το µέλλον. Κανείς µαθη-
τής έξω από το σχολείο. Επαρκή αντι-
σταθµιστικά επιδόµατα και ειδικά προ-
γράµµατα για παιδιά φτωχών λαϊκών
στρωµάτων, άτοµα µε αναπηρίες και
µαθησιακές δυσκολίες. 
Ελεύθερη πρόσβαση σε µια ενιαία δη-
µόσια και δωρεάν πανεπιστηµιακή
βαθµίδα. 
Εκπαιδευτικούς µε αποκλειστική, πλή-
ρη και µόνιµη εργασία και για τα προ-
γράµµατα ενίσχυσης των µαθητών, µε
παιδαγωγική και διδακτική ελευθερία,
µε αξιοπρεπείς µισθούς, που συνταξιο-
δοτούνται στα 55 ή στα 30 χρόνια ερ-
γασίας στο ύψος του καταληκτικού µι-
σθού. Περιοδική, υποχρεωτική, ετήσια,
πανεπιστηµιακού επιπέδου επιµόρφω-
ση. Απαγκίστρωση από γραφειοκρατι-
κές εργασίες. Με κατάργηση των ελα-
στικών εργασιακών σχέσεων. 
Γενναία αύξηση της χρηµατοδότησης
της δηµόσιας εκπαίδευσης, αύξηση
των κρατικών δαπανών για την Παιδεία

στο 7% του ΑΕΠ ή στο 15% του Προϋ-
πολογισµού. Απεξάρτηση από προ-
γράµµατα τύπου ΕΣΠΑ, που είναι εργα-
λεία ελέγχου της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής σε βάρος των µορφωτικών δικαιω-
µάτων.

∆ηµοκρατικά δικαιώµατα και συλλογι-
κό, αποφασιστικό έλεγχο από όλους
τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας. ∆ηµοκρατία στα σχολεία µε
πρώτο και κύριο το δικαίωµα της συλ-
λογικής συνδικαλιστικής δράσης και
του αγώνα για την προάσπιση και διεύ-
ρυνση των δικαιωµάτων. Όχι στην αξιο-
λόγηση, χειραγώγηση και κατηγοριο-
ποίηση εκπαιδευτικών, σχολείων και
µαθητών.
Πρώτο βήµα, η κατάργηση του ν.
4186/13 για το «νέο λύκειο». 
Όλα αυτά απαιτούν το εκπαιδευτικό κί-
νηµα να σταθεί στο πλευρό του εργατι-
κού-λαϊκού κινήµατος, ενάντια σε κυ-
βέρνηση-ΕΕ-∆ΝΤ, καθώς στους σχε-
διασµούς του ΟΟΣΑ, µε τους αναγκαί-
ους πολιτικούς στόχους όπως η έξοδος
από ΕΕ-ευρώ, η διαγραφή του χρέους,
η παύση πληρωµών κλπ 

Τεχνική εκπαίδευση και ενιαίο 12χρο-
νο δηµόσιο και δωρεάν σχολείο. Στο
ενιαίο 12χρονο δηµόσιο δωρεάν σχο-
λείο ενσωµατώνεται και αξιοποιείται η
τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση
(ΤΕΕ), οι υποδοµές, ο εξοπλισµός και
κυρίως το ζωντανό της στοιχείο, οι εκ-
παιδευτικοί, µε την εµπειρία και την κα-
τάρτισή τους. Στόχος είναι η κατάκτη-
ση από τους µαθητές εισαγωγικής επι-
στηµονικής γνώσης για τους βασικούς
τοµείς της παραγωγής. Έτσι σε αντίθε-
ση µε τη λογική των καταρτίσεων και
δεξιοτήτων, η εκπαίδευση δε στοχεύει
σε γνώση µια χρήσης. Αρνείται τη λογι-
κή της µαθητείας, της φθηνής και ανα-
σφάλιστης εργασίας που υποβιβάζει
την τεχνική εκπαίδευση.
Υπάρχει ο µύθος πως το ενιαίο 12χρο-
νο σχολείο θα σηµάνει το τέλος της τε-
χνικής εκπαίδευσης και ότι το διπλό δί-
κτυο διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας
των τεχνικών ειδικοτήτων. Η διαθεσιµό-
τητα των συναδέλφων στην ΤΕΕ έδειξε
ότι πρόκειται για αυταπάτη. Αδιέξοδη
είναι επίσης η αντίληψη ότι η διαπιστω-
µένη αδυναµία πολλών µαθητών να
αντέξουν το γενικό λύκειο µας προσα-
νατολίζει στο διπλό σχολικό δίκτυο, κά-
τι που ζητάνε οι κατευθύνσεις της ΕΕ
και οι «ανάγκες της αγοράς εργασίας».
Αυτή η προσέγγιση καθηλώνει στην
υποβάθµιση την ΤΕΕ και γίνεται άλλοθι
για να µην εκπληρώνει το κράτος την
υποχρέωση παροχής ίσων δυνατοτή-
των στην εκπαίδευση.

Η πρώιµη εξειδίκευση δεν εξασφαλίζει

εργασία. ∆ιαµορφώνει ανθρώπους χω-

ρίς στέρεα γενική παιδεία, που δυσκο-

λεύονται στη συνεχή εξέλιξη των

επαγγελµάτων. Οι θέσεις των εκπαι-

δευτικών στο διπλό τύπο σχολείου κιν-

δυνεύουν από καταργήσεις κλάδων λό-

γω «αναγκών της αγοράς», ενώ οι ιδέ-

ες της ΕΕ για µια πιο µαζική τεχνική εκ-

παίδευσης αφορούν τη λεγόµενη άτυ-

πη εκπαίδευση-µαθητεία που από τη

µία σηµαίνει µαθητές στη δουλειά και

όχι στο σχολείο, άρα δε διασφαλίζει το

σχολείο και τον εκπαιδευτικό και από

την άλλη ανοίγει το πεδίο στον ιδιωτικό

τοµέα κατάρτισης των ΙΕΚ. Εξάλλου

όσο τα Μνηµόνια και η αποπληρωµή

του χρέους καταστρέφουν τον παρα-

γωγικό ιστό, η ΤΕΕ θα βρίσκεται στον

αέρα. 

Παράλληλα το σχολείο της Επαγγελ-

µατικής εκπαίδευσης θα λειτουργεί µε-

τά απ’ το 12χρονο σχολείο της δευτε-

ροβάθµιας εκπαίδευσης.Το σχολείο αυ-

τό προορίζεται για τους αποφοίτους

της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που

για διαφόρους λόγους δεν εισάγονται

στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Το επαγγελµατικό σχολείο πρέπει να

είναι διετές, δηµόσιο ενταγµένο στο

Υπουργείο Παιδείας, µε µόνιµο εκπαι-

δευτικό προσωπικό και όρους λειτουρ-

γίας του δηµόσιου σχολείου της δευτε-

ροβάθµιας εκπαίδευσης.

Οι τοµείς και οι ειδικότητες πρέπει να

αντιστοιχούν και να καλύπτουν τους

τοµείς και τις ειδικότητες των σηµερι-

νών σχολείων ΕΠΑΛ µε την προσθήκη

και άλλων που θα κριθούν αναγκαίες

για να υπερασπιστούµε τις παραγωγι-

κές δυνατότητες της χώρας και τους

εργαζόµενους.

Ο στόχος αυτού του σχολείου πρέπει

να είναι η εκπαίδευση των µαθητών για

την απόκτηση ολοκληρωµένων γνώσε-

ων (θεωρητικών και δεξιοτήτων) ενός

ολοκληρωµένου γνωστικού αντικειµέ-

νου που ορίζεται ως επάγγελµα.

Το επαγγελµατικό πτυχίο του σχολείου

αυτού πρέπει να παραπέµπει σε συγκε-

κριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 

Πολλά από όσα προτείνουµε φαίνονται

σε πολλούς ουτοπικά και το ξέρουµε.

Πιστεύουµε όµως ότι µόνο µε τέτοιες

συνολικές απαντήσεις είναι δυνατό να

αντιµετωπίσουµε τη συνολική επίθεση

που γίνεται. Θυµίζουµε ότι πολλές από

τις σηµερινές βεβαιότητες υπήρξαν και

αυτές στο παρελθόν «ουτοπίες».

Απαντώντας στο «τι σχολείο θέλουµε», απαντάµε στο ερώτηµα συντήρηση  ή ανατροπή
της κοινωνικής πραγµατικότητας που θέλει τους µαθητές να γίνουν εργαζόµενοι

των 200-300 ευρώ ή µετανάστες.


