
   

 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  

 
 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  

1. Αθανασίου Ρίζος      Γυμνάσιο Ειρηνούπολης 

2. Αξούριστου Χαρά              5ο ΓΕΛ Βέροιας 

3. Γιαννάκη Αγγελική            Εσπερινό Γυμνάσιο 

4. Γιοβανοπούλου Δήμητρα  Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

5. Γκαλίτσιου Γιάννα             2ο ΓΕΛ Βέροιας 

6. Μόσχος Αλέκος                   ΕΠΑΛ Βέροιας 

7. Μουσκεφτάρα Τασούλα    1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας 

8. Μπακλέση Πηνελόπη        ΕΠΑΛ Βέροιας 

9. Μπέκης Νίκος                    1ο ΓΕΛ Βέροιας 

10.  Πολυμένου Βαγγελιώ     ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας  

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

 Θα βρείτε : 
 Εκπαιδευτικά Νέα 

 Νέα από την ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ 

 Γενικότερα νέα που μας αφορούν 

 Σχόλια, Άρθρα και Κριτικές 

 Συμμετοχή των επισκεπτών με σχόλια και άρθρα 

Το Ελεύθερο, Ανεξάρτητο βήμα όλων μας 

 httρ://anexartitosima.wordpress.com  

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 
 Για πρώτη φορά στα χρονικά 
της ΕΛΜΕ Ημαθίας έχουμε 
εκλογές για ΔΣ τόσο αργά τον 
Δεκέμβρη, και μάλιστα ημέρα 
Δευτέρα, ως αποτέλεσμα μιας 
σειράς αντικειμενικών και 
υποκειμενικών εμποδίων. 
 Αυτή η εκλογική διαδικασία, 
που περιλαμβάνει Τακτική Γενική 
Συνέλευση και Εκλογές Δ.Σ., 
αφορά αποκλειστικά και μόνο το 
Συνδικάτο μας. Είναι η κορυφαία 
συλλογική διαδικασία κατά την 
οποία, μετά από απολογισμούς, 
τοποθετήσεις, συζητήσεις, 
ζυμώσεις, αντιπαραθέσεις, 
επιλέγουμε αυτούς και αυτές που 
θα μας εκπροσωπούν, θα μας 
ενημερώνουν, θα μας 
συντονίζουν, θα υπερασπίζονται 
και θα διεκδικούν τα αιτήματά 
μας και το δίκιο μας απέναντι 
στον εργοδότη, δηλαδή στο 
Υπουργείο παιδείας και στις 
διοικητικές υπηρεσίες του, 
Περιφέρεα, Διεύθυνση Ημαθίας, 
ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ. 
 Η μαζικότητα της Συνέλευσης 
και η αθρόα προσέλευση στις 

κάλπες αντανακλά και ενισχύει το 
κύρος και την δύναμη του 
Συνδικάτου. Σε καιρούς ιδιαίτερα 
δύσκολους, με το Τρίτο Μνημόνιο 
να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και 
με ιδιαίτερο ζήλο απ’ την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με 
το σύνολο των προβλημάτων μας 
(οικονομικά, συνθήκες εργασίας 
και εργασιακά δικαιώματα) να 
διογκώνονται εξ’ αυτού, το μόνο 
αξιόπιστο «όπλο» μας είναι η 
δύναμη της ΕΛΜΕ. 
 Σε μια περίοδο που οι 
υποσχέσεις-δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  αθετούνται 
ή παραπέμπονται στις καλένδες 
(20.000 διορισμοί μονίμων π.χ.), 
που σχεδιάζεται η επαναφορά της  
κακόφημης αυτοαξιολόγησης και 
αξιολόγησης ( δηλώσεις του νέου 
υπουργού), που οι «εκπαιδευτικοί-
λάστιχο» έχουν γίνει μόνιμο 
καθεστώς και προχωράμε πια 
στους «διαμελισμένους» 
καθηγητές-καθηγήτριες (υπηρεσία 
από δύο 

 έως πέντε σχολεία ακόμη και σε  
Συνέχεια στη σελίδα 7 

 Η συνδικαλιστική χρονιά που 
πέρασε μόνο εύκολη δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί. Για την ΕΛΜΕ 
Ημαθίας ήταν μια χρονιά 
εσωστρέφειας, μια χρονιά όπου 
ξαναζήσαμε μετά από αρκετά 
χρόνια τον κυβερνητικό 
συνδικαλισμό.  
 Ήταν μια δύσκολη χρονιά με 
πάρα πολλά προβλήματα σε όλα 
τα επίπεδα. Παρόλα αυτά τελικά 
έχει θετικό πρόσημο και όσον 
αφορά τις προσπάθειες της ΕΛΜΕ 
για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των συναδέλφων και 
όσον αφορά την δημόσια 
παρουσία της στο κίνημα και τους 
φορείς της πόλης. Θα μπορούσε 
βέβαια κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, που θα 
αναφερθούν στην συνέχεια, να 
είναι ακόμη καλύτερη   
 Οι επιτυχίες προηγούμενων 
ετών με την επιστροφή των 
συναδέλφων από την 

διαθεσιμότητα, το πάγωμα της 
αξιολόγησης, την κατάργηση των 
υποχρεωτικών μεταθέσεων, την 
αποδέσμευση βαθμού από ΜΚ 
κ.τ.λ., θα περίμενε κανείς πως θα 
έδιναν ώθηση στο σωματείο για 
να διεκδικήσει και να 
κατακτήσει ακόμη περισσότερα. 
Θα έπρεπε να βγει περισσότερο 
επιθετικά και να αρχίσει μετά από 
χρόνια να διεκδικεί αντί να 
βρίσκεται σε θέση άμυνας, 
προσπαθώντας να αποτρέψει νέα 
μέτρα.  
  Και αν στο μεγαλύτερο βαθμό η 
αιτία ήταν η απογοήτευση που 
προήλθε από την κυβέρνηση μετά 
τις διαδοχικές ανακυβιστήσεις, 
την υπογραφή του 3ου μνημονίου 
και την λήψη νέων δυσβάσταχτων 
μέτρων στο όνομα του 
μονόδρομου που, και κατ’ αυτούς, 
είχε να ακολουθήσει η χώρα, σε 
σημαντι 

Συνέχεια στην σελ. 12 

 

Εμείς και οι άλλοι 

  Όταν το 2009 ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της 
χώρας, σαν «έτοιμος από καιρό», 
παρέδιδε τη χώρα όμηρο στις 

ορέξεις του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας και της Κομισιόν και 
βύθιζε το λαό μας στην κινούμενη  

Συνέχεια στην σελ. 8 

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ:  
Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί! 

Του Πέτρου Ζερβού 
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 Τον Ιανουάριο, το ΔΣ της ΕΛΜΕ έκανε 
παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ/ντρια 
Εκπαίδευσης διεκδικώντας  την υπερωριακή 
πληρωμή συναδέλφου (είχε κάνει τις υπερωρίες 
χωρίς τη θέλησή της). Η συνάδελφος με 
ωράριο 20 ωρών έκανε στο σχολείο οργανικής 
17. Το ΠΥΣΔΕ την μετακίνησε σε σχολείο 
διάθεσης για 4 ώρες. Η Δ/ντρια αρνείται την 
έγκριση της υπερωρίας χωρίς να μπορεί να 
υποστηρίξει τη θέση της. Και εκεί που έχει 
έρθει σε δύσκολη θέση,  δίνεται η σανίδα 
σωτηρίας από μέλος των ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ, που 
λέει, εκεί, μπροστά στην Δ/ντρια, 
πως...ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ!!! 
Επέμενε μάλιστα στην συγκεκριμένη θέση 
ακόμη και μετά την παρατήρηση του προέδρου 
που υπενθύμισε τις προηγούμενες παρεμβάσεις 
του ΔΣ για το ίδιο θέμα. Αυτό από μόνο του 
είναι ανήκουστο, δεν έχει συμβεί ποτέ, όχι 
μόνο στην ΕΛΜΕ Ημαθίας αλλά σε κανένα 
συνδικαλιστικό όργανο, μπροστά δηλαδή σε 
εκπρόσωπο της Διοίκησης να υπάρχει 
κατηγορία εναντίον του συνδικαλιστικού 
οργάνου από το ίδιο του το μέλος!!! 
 Η συνέχεια δόθηκε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ όπου, 
αντί για αυτοκριτική, οι  ΣΥΝΕΚ υποστήριξαν: 
1. “Ο πρόεδρος έδειξε ολιγωρία στην αρχή της 
υπόθεσης (σ.σ. φθινόπωρο 2015)  με 

αποτέλεσμα να είχε την εξέλιξη που είχε”. Εδώ 
συμφωνούμε απολύτως. Ο πρόεδρος, στην 
αρχή της υπόθεσης, το φθινόπωρο του 2015, 
προτίμησε να αφήσει την υπόθεση στο 
ΠΥΣΔΕ, να αρνείται τη συνεδρίαση ΔΣ για να 
εξεταστεί το θέμα, να αποφεύγει παράσταση 
διαμαρτυρίας στην Δ/ντρια. Όμως… Αυτά δεν 
έγιναν από τον τωρινό πρόεδρο, του 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ, αλλά 
από τον προηγούμενο πρόεδρο, που ανήκε 
στις ΣΥΝΕΚ! Ο οποίος μάλιστα, σε όλες τις 
παραστάσεις και διαμαρτυρίες που 
ακολούθησαν, μετά από επιμονή της 
παράταξής μας, απουσίαζε επιδεικτικά παρόλο 
που ήταν ακόμη πρόεδρος. 
2. Ο  πρόεδρος, χωρίς να υπάρχει απόφαση, είπε 
στην Δ/ντρια, στη ροή της αντιπαράθεσης: «με 
την άρνηση σας να εγκρίνετε υπερωρίες που 
έχουν ήδη γίνει με απόφαση δική σας και του 
ΠΥΣΔΕ, παραβιάζετε την εργατική νομοθεσία 
και ουσιαστικά μας λέτε να σας βγάλουμε 
καταγγελία». Εμείς λέμε: Η απειλή της 
καταγγελίας αλλά και η ίδια η καταγγελία δεν 
είναι ένα από τα πάγια «όπλα» του συνδικάτου 
στις διεκδικήσεις του; Δηλαδή τι έπρεπε να πει; 
“Κάντε εσείς ό,τι είναι να κάνετε κι εμείς θα 
σας κρατήσουμε μούτρα”;  
3. “Έχει ευθύνη ο Δ/ντης και ο σύλλογος 

διδασκόντων του σχολείου διάθεσης που δεν 
εγκρίνανε την υπερωρία”. Όμως…Ο σύλλογος 
διδασκόντων του συγκεκριμένου σχολείου, 
αλλά και κανενός άλλου σχολείου, δεν μπορεί 
να εγκρίνει υπερωρίες από την στιγμή που η 
συνάδελφος τοποθετήθηκε από το ΠΥΣΔΕ για 
4 ώρες και ανέλαβε 4 ώρες. Είναι προφανές 
πως δεν μπορεί να τεθεί καν σε συζήτηση στον 
Σύλλογο το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να 
γίνει κάτι τέτοιο αν το ΠΥΣΔΕ τοποθετούσε 
την συνάδελφο για 3 ώρες και το σχολείο της 
έδινε 4 και πάντα με την έγκριση της Δ/νσης.  
4. “Δεν φταίει το ΠΥΣΔΕ γιατί στον πίνακα που 
δόθηκε από το σχολείο οργανικής η συνάδελφος 
εμφανίζονταν να έχει 16 ώρες και όχι τις 17 που 
έκανε”(!!!). Όμως… Σε όλες τις παραστάσεις 
και διαμαρτυρίες κανένα μέλος του ΠΥΣΔΕ 
(κάποια ήταν και μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ) δεν 
κατήγγειλε αυτό το γεγονός! Δεν φρόντισαν να 
αλλάξουν οι πίνακες του σχολείου οργανικής 
και να φαίνεται η συνάδελφος καταγεγραμμένη 
για τις ώρες που πραγματικά έκανε. Αντίθετα 
απέκρυψαν το γεγονός, στην προσπάθεια να 
προστατέψουν την Δ/ντρια και το ΠΥΣΔΕ και 
να ρίξουν τις ευθύνες σε άλλους. Το άκρoν 
άωτον του κυβερνητικού συνδικαλισμού θα 
μας πείτε. Μπα!!! Θα δείτε ότι έχουν κάνει και 
χειρότερα...   
         

Ιστορίες καθημερινής (ή κομματικής) τρέλας  

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
απασχολεί κάθε χρόνο την ΕΛΜΕ και πολλούς 
συναδέλφους και συναδέλφισσες εμφανίζεται 
την περίοδο της σύνταξης από το ΠΥΣΔΕ των 
πινάκων κενών (οργανικών ή λειτουργικών) 
και πλεονασμάτων και των τοποθετήσεων που 
ακολουθούν. Χρόνο με τον χρόνο, κάτω από 
την πίεση των δεσμεύσεων για περικοπές στην 
δημόσια εκπαίδευση, το πρόβλημα 
διογκώνεται, καθώς το υπουργείο αργεί να 
ανακοινώσει μεταθέσεις, αποσπάσεις όπως 
επίσης αργεί ακόμη περισσότερο να προσλάβει 
αναπληρωτές ή τους προσλαμβάνει σε δόσεις. 
Την περίοδο αυτή έχουν παρατηρηθεί 
περιστατικά όπως να δίνονται κενά ενώ στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν, να δίνονται 
υπεραριθμίες και στη συνέχεια, στην ίδια 
ειδικότητα να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί στη 
διάθεση, να δίνονται επιλεκτικά σε κάποια 
ειδικότητα ώρες μαθημάτων κοινών 
αναθέσεων, να δίνονται ώρες Α΄ ανάθεσης σε 
δεύτερα πτυχία ενώ δεν έχουν συμπληρωθεί οι 
ώρες του πρώτου πτυχίου, να παραβιάζεται η 
αρχαιότητα και άλλα παρόμοια.  
 Η ΕΛΜΕ ζητούσε και ζητάει πάντα 
πλήρη διαφάνεια σε όλη την διαδικασία που 
εξασφαλίζεται μόνο με την δημοσιοποίηση 
όλων των πινάκων. Ζητούσε και ζητάει 
επίσης πάντα πριν τις αιτήσεις των 
συναδέλφων για τοποθέτηση δημοσιοποίηση 
ακριβή των κενών σε ώρες ανά σχολείο. 
Αυτά όλα είναι τελική ευθύνη του ΠΥΣΔΕ που 
δεν μπορεί να την παραβλέψει έναντι 
οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας, όπως 
πχ να λειτουργήσουν γρήγορα, όπως – όπως 
δηλαδή, τα σχολεία. Είναι ζήτημα σεβασμού 
των εργασιακών δικαιωμάτων των 
εκπαιδευτικών και αυτό δεν μπορεί τίποτα να 
το υπερκεράσει.    

Ζητείται  
διαφάνεια… Ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας αγωνιστής της 

ζωής με ιδιαίτερη αξιοπρέπεια, υπέρτατο ήθος, ασίγαστη φιλομάθεια έφυγε φέτος 
από κοντά μας! Ένας φίλος, συντάκτης κειμένων παλαιότερα στην εφημερίδα μας 
καθώς και σκιτσογράφος της. Τα σκίτσα του «Κάβουρα» στολίζουν και το φετινό 
τεύχος.  Με τι μέτρα όμως να συγκρίνεις τον Βαγγέλη; Τα ξεπερνάει όλα! Θα 
πούμε μόνο τούτο: Ήταν απ’ τους λίγους ανθρώπους που η γη αισθανόταν 
περήφανη που την πατούσε… Κι εμείς περήφανοι, μαζί με πολλούς άλλους και 
άλλες, που ήμασταν φίλοι, συνάδελφοι και συναγωνιστές του!  

Αγαπημένε μας Βαγγέλη, έμεινες όρθιος μέχρι το τέλος… 
Θα μας δίνεις πάντα κουράγιο και δύναμη για τα δύσκολα. 

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας 
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Για τη συνάντηση με τον 
 Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου 
 
 Στην πρώτη συνάντηση των δύο 
Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, ΟΛΜΕ – ΔΟΕ, 
με το νέο υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, την 
Πέμπτη 1 Δεκέμβρη, τα πράγματα 
ειπώθηκαν για πρώτη φορά όπως ακριβώς 
είναι! Χωρίς μισόλογα και περιστροφές, δίχως 
φτιασιδώματα και διγλωσσίες. 
 Στην – κατά τα άλλα – “εθιμοτυπική” 
συνάντηση ο υπουργός Παιδείας δήλωσε ορθά 
– κοφτά πως τα πρόσωπα μπορεί να άλλαξαν 
αλλά η πολιτική (των Μνημονίων) έχει 
συνέχεια. Από την πρώτη στιγμή φρόντισε να 
ξεκαθαρίσει πως οι όποιες κινήσεις και 
αποφάσεις της κυβέρνησης και του 
υπουργείου, υπαγορεύονται πρώτα και κύρια 
από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας 
καθώς και από τις επιταγές της ΕΕ και του 
ΟΟΣΑ. 
 Ο υπουργός Παιδείας δεν δεσμεύτηκε – όπως 
και οι προκάτοχοί του – σε κανένα από τα 
μεγάλα και καυτά ζητήματα που έχουν 
μετατρέψει την εκπαίδευση και τους 
εκπαιδευτικούς σε καζάνι που βράζει. Τα 
χιλιάδες κενά και διορισμοί, οι αυξήσεις στους 
μισθούς, η επαναφορά του ωραρίου των 
εκπαιδευτικών της β/βάθμιας, απόσυρση και 
κατάργηση όλων των νομοθετημάτων που 
στραγγαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών σε α/βάθμια και β/βάθμια και τα 
οποία τους οδηγούν στην εργασιακή 
περιπλάνηση καθώς και τόσα άλλα, 
παραπέμπονται για μια ακόμα φορά στις 
καλένδες. Ο υπουργός μάλιστα ξεδιαλύνοντας 
κάθε είδους προηγούμενες κυβερνητικές 
αυταπάτες και πλάνες, υπογράμμισε χωρίς 
μισόλογα, “αδειάζοντας” μάλιστα τους 
προκατόχους του Φίλη – Μπαλτά – 
Κουράκη, πως οι περίφημοι 20.000 διορισμοί 
μονίμων εκπαιδευτικών αποτελούν οριστικό 
παρελθόν. 
 Για ποια θέματα όμως δεσμεύτηκε ο 
υπουργός; Στην τοποθέτησή του λοιπόν έκανε 
λόγο για το λεγόμενο “τριετές σχέδιο” για την 
εκπαίδευση το οποίο όμως δεν παρουσίασε με 
το αιτιολογικό πως “βρίσκεται σε καθεστώς 
διαπραγμάτευσης με τον ΟΟΣΑ”! Στην 
πραγματικότητα πίσω από τις υποτιθέμενες 
κυβερνητικές διαπραγματεύσεις με τους 

“Θεσμούς” βρίσκονται οι νέες 
αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες 
υπαγορεύονται ευθέως και επιβάλλονται από 
την ΕΕ καθώς και τη διαβόητη εργαλειοθήκη 
του ΟΟΣΑ. Άλλωστε ο υπουργός το 
ξεκαθάρισε από την αρχή, όταν σημείωσε πως 
“το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων είναι 
δεδομένο και ορίζεται από τον ΟΟΣΑ και την 
ΕΕ, ενώ η κυβέρνηση καλείται απλώς να το 
εξειδικεύσει”. Τα πορίσματα της υποτιθέμενης 
επιτροπής του “Εθνικού Διαλόγου” αποτελούν 
την πιο τρανή απόδειξη των λεγομένων του. Το 
γεγονός επίσης πως δεν αποστασιοποιήθηκε 
από αυτά, είναι ενδεικτικό σε σχέση με τις 
επικείμενες αλλαγές που προετοιμάζει το 
υπουργείο Παιδείας. 
 Στο βασικό σκέλος της τοποθέτησής του, ο 
υπουργός δεν παρέλειψε να μας ενημερώσει 
πως άμεσα έρχεται και η … αξιολόγηση, με 
αιχμή σε πρώτη φάση την αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας, ενώ ακολουθεί κατά πόδας 
και η ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
αρχής γενομένης από τα στελέχη της 
εκπαίδευσης .Άλλωστε η αυτοαξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ατομική αξιολόγηση. Δεν αιφνιδιάζει 
αυτή η τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας, 
μιας και ο ίδιος έχει προλάβει από καιρό να 
κάνει γνωστές τις απόψεις του καθώς και τις 
πραγματικές του προθέσεις για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζουμε την 
πρόσφατη δήλωσή του πως “δεν θα πρέπει να 
φοβόμαστε να λέμε τη λέξη αξιολόγηση”. Αυτό 
όμως που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική και 
εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη είναι η ευθύβολη 
δήλωση πως η όποια μελλοντική 

χρηματοδότηση καθώς και οι όποιοι 
μελλοντικοί διορισμοί εξαρτώνται άμεσα από 
την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. Για να 
“χρυσώσει το χάπι” και να δημιουργήσει το 
αναγκαίο υπέδαφος ώστε να επιβάλλει όλο το 
αντιδραστικό πλαίσιο της αξιολόγησης, 
επιχείρησε μάλιστα να την παρουσιάσει με 
ανώδυνο τρόπο. Έφτασε μάλιστα στο 
προκλητικό σημείο να σημειώσει πως “και η 
ίδια η πολιτεία θα πρέπει να αξιολογηθεί”. 
 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυτονομία 
της σχολικής μονάδας δηλώνοντας ότι «δεν 
είναι υπέρ του κρατισμού» και ότι «δεν 
ευθύνονται πάντα οι εκπαιδευτικές πολιτικές» 
για τα προβλήματα των σχολείων!!! 
 Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, 
βαδίζοντας πιστά στα χνάρια όλων των 
προηγούμενων, τηρώντας ευλαβικά και κατά 
γράμμα όλες τις επιταγές που επιβάλλουν ΕΕ 
και ΟΟΣΑ, φαίνεται αποφασισμένη να 
προχωρήσει με ταχύ βηματισμό στην 
υλοποίηση όλων των αντιεκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων, συνθλίβοντας ακόμα 
παραπέρα το Δημόσιο Σχολείο, χτυπώντας 
ακόμα περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά 
δικαιώματα της νέας γενιάς. 
 Ως Παρεμβάσεις, καλούμε όλους τους 
εκπαιδευτικούς Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας 
εκπαίδευσης να συσπειρωθούν και να 
οργανωθούν μαζικά στα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Μπροστά στη νέα επιχειρούμενη 
επέλαση κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου 
– ιμπεριαλιστών είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε 
μπροστά τις ατμομηχανές του αγώνα 
υπερασπιζόμενοι το Δημόσιο Δωρεάν Σχολείο 
για όλα τα παιδιά, τη σταθερή και μόνιμη 
εργασία για όλους, να ζούμε με αξιοπρέπεια 
από τη δουλειά μας. 

 
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ ΚΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 

ΟΛΜΕ 
Σταύρος Καλλώνης 
Αιμιλία Τσαγκαράτου 
‘Αννα Μπαχτή 
Χρίστος Σόφης 
 

Κυνικές ωμο-λογίες του νέου υπουργού Παιδείας 

Του Μιχάλη Κουντούρη 

Περί τις 40 χιλιάδες περίπου είναι, μέχρι 
στιγμής, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, που 
διώχνει-διώκει ο Ερντογάν. Και βέβαια, δεν 
είναι δυνατόν να διαπιστώθηκε ανάμειξη όλων 
αυτών των ανθρώπων στο πραξικόπημα-
φιάσκο. Ήταν απλώς καταγεγραμμένοι- 
καταγεγραμμένες ως πολιτικοί αντίπαλοί 
του απ’ τις μυστικές υπηρεσίες. Όπως 
ακριβώς καταγεγραμμένοι, αλλά και 
«ρουφιανεμένοι», ήταν οι 4 χιλιάδες 
περίπου εκπαιδευτικοί που διώχτηκαν με 
το «Ιδιώνυμο» του Ελ. Βενιζέλου 
ιδιαίτερα απ’ το 45 έως το 52 για τις 
«ανατρεπτικές τους ιδέες». Οι 
εκπαιδευτικοί ήταν και είναι πάντα στο 
στόχαστρο της αυταρχικής εξουσίας 
γιατί μορφώνουν, επηρεάζουν και 
δημιουργούν συνειδήσεις. 
«Τον δάσκαλο, τον δάσκαλο, αυτόν τον 
σαρδανάπαλο να μου τον φέρετε στο 
στρώμα να σταματήσει πια να 
δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της 

Διώξεις εκπαιδευτικών στην Τουρκία 

φωτιάς πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει θα 
ζει και θα πεθαίνει σαν ραγιάς».  
Κ. Βίρβος  

Του Πέτρου Ζερβού 
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 Σαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
είχαμε αναρτήσει το ακόλουθο κείμενο 
στην ιστοσελίδα μας τον Φεβρουάριο του 
2016:  
 Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο 
πρώην Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης 
προκήρυξε έναν ακόμη εθνικό διάλογο για 
την Παιδεία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το 
υπουργείο παιδείας εξήγγειλε και υλοποίησε 
«διάλογο για την παιδεία» καλώντας σε 
συμμετοχή όλους τους «αρμόδιους φορείς» 
κι όχι μόνο. Οι πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις στην πρόσφατη ιστορία τέτοιων 
διαλόγων είναι του κ. Σουφλιά (Ν.Δ.), 
αμέσως μετά την δολοφονία του συναδέλφου 
Τεμπονέρα, του κ. Αρσένη (ΠΑΣΟΚ), 
αμέσως μετά την ενάμιση μηνός απεργία του 
κλάδου μας, της κ. Διαμαντοπούλου 
(ΠΑΣΟΚ) και του κ. Αρβανιτόπουλου (Ν.Δ.), 
καθώς ετοίμαζαν την εφαρμογή των 
μνημονιακών, νεοφιλελεύθερων μέτρων στην 
παιδεία. 
 Κοινός τόπος όλων αυτών των «Διαλόγων» 
ήταν η προσπάθεια των υπουργών (και των 
κυβερνήσεών τους συνακόλουθα) αφενός να 
ξεφύγουν από μια περίοδο «άσχημη» γι’ αυτούς 
κερδίζοντας χρόνο και αφετέρου να 
προετοιμάσουν το κλίμα για τα επώδυνα 
αντιεκπαιδευτικά μέτρα που στόχευαν να 
εφαρμόσουν παγιδεύοντας το Συνδικάτο και 
τους εκπαιδευτικούς. Προς τούτο συνέστησαν 
Επιτροπές (από δικούς τους πάντα) 
πανεπιστημιακούς, οργάνωσαν παράτες, έδωσαν 
απλόχερα λεφτά… Κάποιοι απ’ αυτούς 
προσπάθησαν να παραγκωνίσουν την ΟΛΜΕ, 
που αρνήθηκε να παγιδευτεί, καλώντας 
μεμονωμένα τους εκπαιδευτικούς «να 
συμμετάσχουν». Ο Αρσένης μάλιστα, ας 
θυμηθούμε, εφηύρε και τους 
«πολλαπλασιαστές», εκπαιδευτικούς που, έναντι 
κάποιας αμοιβής, ανέλαβαν να διαφωτίσουν 
όλους εμάς, σε ειδικές συναντήσεις ανά ΠΥΣΔΕ, 
για τα καλά της «μεταρρύθμισής» του! 
 Παρόλα αυτά όμως, κανένας λογικός 
άνθρωπος δεν αρνείται εκ των προτέρων και 
από θέση αρχής τον διάλογο ως μέσο επίλυσης 
προβλημάτων ή μέθοδο μελέτης, κατάστρωσης 
και εκπόνησης σχεδίου δράσης και εφαρμογής 
πολιτικής σε κάθε τομέα, της παιδείας βεβαίως 
μη εξαιρουμένης, με μια βασική προϋπόθεση: Ο 
Διάλογος αυτός να είναι ειλικρινής. Γιατί η 
πολιτική, κοινωνική, οικονομική ιστορία, τοπική 
και παγκόσμια, είναι γεμάτη από 
προσχηματικούς, υποκριτικούς διαλόγους, σε 
μικρά και μεγάλα ζητήματα, όπου οι καλούντες 
όχι μόνο παγίδευσαν (το σύνηθες) κερδίζοντας 
χρόνο για επιβολή των σχεδίων τους, αλλά και 
εξόντωσαν (σε αρκετές περιπτώσεις) τους 
συμμετέχοντες καλή τη πίστει.! 
 Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα που μπαίνει είναι 
το εξής απλό: Είναι ειλικρινής ο διάλογος στον 
οποίο έχει καλέσει ο κ. Φίλης ή προσχηματικός; 
 Ας το δούμε, με την μεγαλύτερη δυνατή 
καλοπιστία και τον μικρότερο δυνατό 
υποκειμενισμό.  Έχουμε τα εξής, σε γενικές 
γραμμές, αφετηριακά δεδομένα: 
1. Ο κ. Φίλης είναι υπουργός μιας, για πρώτη 
φορά, αριστερής κυβέρνησης (υποκειμενικός 
χαρακτηρισμός, αλλά ας τον δεχτούμε) και 
διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα και την ανάλογη 
αξιοπιστία. ΥΠΕΡ 
2. Συνέστησε μια Επιτροπή με μέλη, στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον, που 
πρόσκεινται πολιτικά και ιδεολογικά στην 
κυβέρνηση ή, γενικά, στο χώρο του. Ειδικότερα 
ο πρόεδρος, πανεπιστημιακός, κ. Αντώνης 
Λιάκος, είναι γνωστός συνοδοιπόρος της κ. 
Διαμαντοπούλου και των αντιεκπαιδευτικών 
νόμων της. ΚΑΤΑ 

3. Στις αρχικές δηλώσεις του, ο κ. Φίλης 
ξεκαθάρισε ότι η Επιτροπή και οι προτάσεις της 
θα κινηθούν και θα περιοριστούν από το 
πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και 
δημοσιονομικής δυσκολίας. Υπάρχουν οι 
σχετικές δηλώσεις, που προδιαγράφουν το 
πλαίσιο. ΚΑΤΑ 
4. Ο πρόεδρος κ. Λιάκος, σε δικές του δηλώσεις, 
αναφέρθηκε (λαϊκά «ξεπατίκωσε») στις 
περιβόητες «βέλτιστες πρακτικές» του ΟΟΣΑ, 
που περιλαμβάνονται στην γνωστή, 
νεοφιλελεύθερης κοπής, έκθεση-παραγγελία της 
κ. Διαμαντοπούλου. ΚΑΤΑ 
5. Είναι γνωστά και υπογεγραμμένα απ’ την 
κυβέρνηση του κ. Φίλη τα «παραδοτέα» του 3ου 
Μνημονίου, που αφορούν τις περικοπές σ’ όλο 
το φάσμα της εκπαίδευσης. ΚΑΤΑ 
Κοντά σ’ αυτά τα αφετηριακά δεδομένα, στην 
πορεία εξέλιξης του «Διαλόγου για την 
Παιδεία», έχουμε και τα εξής φαινόμενα: 
1. Ο κ. Φίλης, μόλις προχθές, ενσωμάτωσε 
τροπολογία, σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία 
κάνει το πρώτο βήμα για την κατάργηση της 
Ειδικής Αγωγής και την ενσωμάτωσή της στη 
Γενική Παιδεία, χωρίς βέβαια να συζητήσει με 
κανέναν «αρμόδιο φορέα»! ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ 
2. Έβαλε στο στόχαστρο (κουνώντας μάλιστα 
και το δάχτυλο!!!) τους ελάχιστους 
εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ωράριο 
προσφέροντας Γραμματειακή Υποστήριξη στα 
απογυμνωμένα, χρόνια τώρα, από γραμματείς 
σχολεία τους, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης 
της προηγούμενης (μνημονιακή κι αυτή) 
κυβέρνησης. ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ 
3. Κάλεσε τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών, 
ερήμην της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ, να 
συμμετάσχουν στον Διάλογο καταθέτοντας, 
ατομικά και συλλογικά τις όποιες προτάσεις 
τους. ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ 
(Σημ. Οι χαρακτηρισμοί ΚΑΤΑ- ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ 
βασίζονται σε ανάλογες ειλημμένες αποφάσεις 
του κλάδου) 
Με όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και την σχετική 
προϊστορία, ας απαντήσει ο καθένας και η 
καθεμιά : Αυτός ο Διάλογος είναι ειλικρινής και 
καλόπιστος, ξεκινάει από μηδενική βάση ή είναι 
προσχηματικός και κακόβουλος, με 
προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα και 
προειλημμένες αποφάσεις; 
 Προφανώς λοιπόν ο συγκεκριμένος διάλογος 
ήταν προσχηματικός και κακόβουλος και δεν 
το λέμε εκ των υστέρων. Το ερώτημα είναι πώς 
τον αντιλήφθηκε το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Ενώ οι 
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις και το ΠΑΜΕ 
τοποθετήθηκαν ενάντια στην συμμετοχή σ’ 
αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον εξαρχής 
προσχηματικό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
στάση των ΣΥΝΕΚ και της ΔΑΚΕ. Οι μεν 
ΣΥΝΕΚ τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου, 
προφανώς γιατί ως νυν κυβερνητική παράταξη, 

έπρεπε να στηρίξουν την κυβέρνηση 
γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων 
τους παλαιότερες θέσεις τους, η δε ΔΑΚΕ 
τάχθηκε επίσης υπέρ του διαλόγου 
διατυπώνοντας την θέση  ότι “αν η 
Ομοσπονδία διαπιστώσει πως ο διάλογος 
είναι προσχηματικός θα αποχωρήσει”. Κάτι 
που έγινε θέση του ΔΣ και τελικά η ΟΛΜΕ 
δεν αποχώρησε ποτέ από τον διάλογο, παρότι 
οι αφορμές μέσα από δηλώσεις, πρακτικές 
και συμπεριφορές στελεχών του υπουργείου 
και μελών των επιτροπών διαλόγου ήταν 
τόσες πολλές, που δικαιολογούσαν την 
καταγγελία και την αποχώρηση. Ακόμη και 
όταν βγήκε το πρόγραμμα του διαλόγου όπου 
φαίνονταν καθαρά πως η ΟΛΜΕ θα μετείχε 
ΜΟΝΟ με μια ομιλία της προέδρου στην 
επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της 

Βουλής, ακόμη και τότε οι ΣΥΝΕΚ ποιούσαν 
την νύσσαν, αφήνοντας την ΔΑΚΕ να βγάλει 
το φίδι από την τρύπα. Και η ΔΑΚΕ πρόθυμη 
στήριζε, τονίζοντας πως η ΟΛΜΕ δεν έχει 
προσκληθεί επίσημα στον διάλογο γι’ αυτό και 
δεν αποχωρεί (!!!) Ακόμη και στις ΓΣ 
Προέδρων ΕΛΜΕ έκαναν τα πάντα 
προκειμένου να κωλυσιεργήσουν. Γιατί, αν 
στις πρώτες ΓΣ Προέδρων οι ψηφοφορίες ήταν 
οριακές υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, δεν 
συνέβη το ίδιο και στη συνέχεια, όταν κι άλλες 
ΕΛΜΕ (ανάμεσα τους και η Ημαθίας) έβλεπαν 
πως ο διάλογος μόνο ειλικρινής δεν είναι και 
έβγαζαν ανακοινώσεις υπέρ της αποχώρησης. 
Κι ενώ όλοι περίμεναν την ανακοίνωση 
αποχώρησης της ΟΛΜΕ από τον διάλογο, 
φτάσαμε σε μια ακόμη ΓΣ Προέδρων, όπου η 
ΔΑΚΕ, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποχώρησε  τη 
στιγμή που κάποια ΕΛΜΕ έβαλε σε 
ψηφοφορία το θέμα, με αποτέλεσμα να 
διαλυθεί η ΓΣ Προέδρων. Στήριξη δηλαδή της 
ΔΑΚΕ στην κυβέρνηση μέχρι τέλους. 
 Αποτέλεσμα όλων αυτών; Ο διάλογος 
ολοκληρώθηκε με την δηλωμένη συμμετοχή 
της ΟΛΜΕ και τα «συμπεράσματά» του 
αποτυπώθηκαν στα πορίσματα των επιτροπών 
Λιάκου και Γαβρόγλου. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ 
(ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ) το μόνο που βρήκε να πει 
σε δυο αράδες ήταν πως απορρίπτει το πόρισμα 
Λιάκου και καλεί το υπουργείο να μην το 
εφαρμόσει. Αλήθεια τι διαφορετικό θα  
μπορούσαν να πουν από τη στιγμή που με την 
στάση τους συνηγόρησαν γι’ αυτά τα 
πορίσματα; Η αυτοκριτική δεν είναι το 
δυνατότερο σημείο τους.  
 Και βέβαια αν αναρωτιέται κάποιος γιατί η 
ΔΑΚΕ συμπεριφέρεται σαν ΣΥΝΕΚ, 
περισσότερο από τις ΣΥΝΕΚ (κι αυτό δεν ήταν 
η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία) η απάντηση 
είναι ότι ο κλάδος δεν είχε μόνο μια 
κυβερνητική παράταξη, τις ΣΥΝΕΚ, είχε και 
την ΔΑΚΕ. Κι αυτό γιατί η ΔΑΚΕ αφενός μεν 
εκφράζεται από τις νεοφιλελεύθερες θέσεις που 
καταγράφηκαν στα πορίσματα, τάχα μου σαν 
αποτέλεσμα του διαλόγου και αφετέρου 
πιστεύει πως είναι κυβερνητική παράταξη εν 
αναμονή. Κάνει λοιπόν ό,τι πιστεύει ώστε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης να τα βρει όλα έτοιμα 
όταν γίνει πρωθυπουργός: Πορίσματα 
διαλόγων στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, 
κουρασμένοι - απογοητευμένοι εκπαιδευτικοί, 
λογικές μονόδρομων, εργασιακές σχέσεις 
αποσαρθρωμένες όλα περασμένα από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ποια δημόσια εκπαίδευση τώρα, ποιο 
κίνημα, ποιοι εκπαιδευτικοί… 
 ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ, συνοδοιπόροι τα 
τελευταία δύο χρόνια στην ΟΛΜΕ, επιμένουν 
να αγνοούν τον κλάδο και τους εκπαιδευτικούς. 
Δεν θα τους περάσει.  
 

Η μικρή διδακτική ιστορία ενός ακόμη  προσχηματικού διαλόγου 
 και η ΟΛΜΕ που ...Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε τίποτε!   
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 Ως κλασσική μορφή «εντατικοποίησης» 
θα μπορούσαμε να ορίσουμε την αύξηση 
της παραγωγής έργου, στο ίδιο διάστημα 
του χρόνου. Αυτό στα αρχαία χρόνια, 
μέχρι και στον 19ο αιώνα, το πετυχαίνανε 
συνήθως, εκτός επ’ τις αγριοφωνάρες και 
τις απειλές, με τη χρήση του βούρδουλα 
στις πλάτες των σκλάβων, όπως ακριβώς 
και με την βουκέντρα, τα σπιρούνια, το 
μαστίγιο στα ζώα παραγωγής και 
μεταφοράς, βόδια, άλογα, κ.τ.λ. 
Αργότερα, με την εμφάνιση της γραμμής 
παραγωγής στα εργοστάσια, το 
πετυχαίνουν με την αύξηση της ταχύτητας 
κύλισης της γραμμής αυτής μπροστά απ’ 
τους εργάτες και την απόλυση-
αντικατάσταση όσων δεν μπορούν να την 
παρακολουθήσουν, χωρίς να λείπουν, 
πάλι, οι φωνές προτροπής, οι απειλές και, 
σπανίως, οι μικροαμοιβές. Αυτό δηλαδή 
που λέμε «μαστίγιο και καρότο». Έτσι 
εξασφαλίζεται αύξηση κερδών με την 
υπερεκμετάλλευση εργατικής δύναμης. 
 Μια άλλη μορφή εντατικοποίησης επίσης, 
που εξασφαλίζει περισσότερα κέρδη, είναι και 
η παραγωγή ίδιου έργου, με τη μείωση όμως 
των ήδη εργαζομένων. Αυτό, στους χώρους 
εργασίας, το πετυχαίνουν είτε με τις απολύσεις 
είτε με την παράλειψη αντικατάστασης των, για 
ποικίλους λόγους, αποχωρούντων. 
 Αυτό (απολύσεις-μη αντικατάσταση π.χ. 
συνταξιοδοτημένων) άρχισε να συμβαίνει 
σταδιακά στη χώρα μας τις τελευταίες 
δεκαετίες και πήρε μαζικές διαστάσεις απ’ το 
2009 μέχρι και σήμερα, τόσο στον ιδιωτικό, 
όσο και στον δημόσιο τομέα, ακόμα και σε 
ιδιαίτερα κρίσιμους για την κοινωνία χώρους, 
όπως η υγεία και η παιδεία. Κι αν στην υγεία 
(νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΠΕΔΥ) αυτό 
είναι εμφανέστατο λόγω της φύσης του 
χώρου, στα σχολεία το βλέπουν, κυρίως (ή 
και μόνο), όσοι και όσες εργάζονται στον 

χώρο. Τι βλέπουν;  
- Να έχει αυξηθεί, εδώ και τέσσερα χρόνια 
περίπου, το ωράριο διδασκαλίας και να έχουν 
μειωθεί οι αποδοχές τους. 
- Βιβλία να μην έρχονται στην ώρα τους και 
να καλούνται να βγάλουν φωτοτυπίες για τις 
ανάγκες διδασκαλίας. 
- Τμήματα και τάξεις χωρίς εκπαιδευτικούς 
ακόμα και σε βασικά μαθήματα για έναν, δύο 
και τέσσερις μήνες. 
- Οργανικές θέσεις κενές, μετά από 
συνταξιοδότηση, να μην καλύπτονται με 
διορισμούς, αλλά σταδιακά, με δόσεις και 
αργά, από αναπληρωτές. Σήμερα το ένα τρίτο 
περίπου των εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι 
με οκτάμηνες συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου 
ωραρίου παρόλο που καλύπτουν «πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες». Γιατί δεν διορίζονται; 
- Εκπαιδευτικούς να μετακινούνται, με την 
ψυχή στο στόμα που λένε, από το ένα σχολείο 

«Η δύναμή σου πέλαγο κι η θέλησή μου βράχος» 
στο άλλο, ακόμα και την ίδια μέρα, 
χωρίς να λογίζονται ούτε τα έξοδα, ούτε 
ο χρόνος αυτός ως χρόνος εργασίας. Σε 
ποια επιχείρηση, σε ποιόν άλλο χώρο, 
κλάδο εργασίας, γίνεται αυτό; 
- Εκπαιδευτικούς, με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, να επιφορτίζονται με 
όλο και περισσότερη διοικητική-
γραφειοκρατική εργασία που δεν τους 
ανήκει, δεν είναι στα εκ του νόμου 
καθήκοντά τους. Πώς να 
συγκεντρωθούν και να διδάξουν 
απερίσπαστοι; 
 Αυτά κι άλλα παρόμοια είναι η 
καθημερινότητα στα δημόσια σχολεία 
σήμερα. Και μολονότι οι κυβερνήσεις 
και ιδίως οι αρμόδιοι υπουργοί έβγαιναν 
και βγαίνουν, μέχρι σήμερα, και 
αυτοσυγχαίρονται και επαίρονται ότι με 
τις προσπάθειές τους «τα σχολεία είναι 
πλήρη» (οι πιο κυνικοί έλεγαν 
«επαρκή»), ξέρουν κι αυτοί κι εμείς πως 

αυτό είναι ψέμα. Ξέρουν, κι αυτοί κι εμείς πως 
αν τα σχολεία δεν διαλύθηκαν όλα αυτά τα 
χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας, είναι γιατί 
δούλεψαν και δουλεύουν, πολύ πάνω απ’ τις 
τυπικές τους υποχρεώσεις, οι εκπαιδευτικοί. 
Όμως πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτό;  
 Έλεγε κάποτε ο Χότζας περίλυπος:- Πάνω 
που έμαθα τον γάιδαρό μου να μην τρώει, μου 
ψόφησε! Μόνο που εμείς, όλοι και όλες δεν 
είμαστε γάιδαροι. Έχουμε αυτιά και ακούμε, 
μάτια και βλέπουμε μυαλό και κρίση να 
επεξεργαστούμε όσα βλέπουμε, ακούμε και 
αισθανόμαστε στο πετσί μας. Και έχουμε και 
τη δύναμη να αντισταθούμε, να αναστρέψουμε 
τη ροή των άσχημων πραγμάτων. Λίγη θέληση 
μας λείπει. Θα την βρούμε κι αυτή και θα την 
ατσαλώσουμε, παρόλο που κάποιοι θέλουν να 
μας μετατρέψουν σε «Τρώες». Και τότε θα 
γελάσει κάθε πικραμένος! 
 

 Κατατίθεται από τις ΣΥΝΕΚ κείμενο 
καταγγελία για τις προτεινόμενες από την Δ/
ντρια Εκπαίδευσης συγχωνεύσεις σχολείων 
στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπου 
διατυπώνεται η θέση ότι η όλη υπόθεση είναι 
αποτέλεσμα εμμονής της Δ/ντριας 
εκπαίδευσης. Οι άλλες παρατάξεις εξηγούν 
πως, με βάση τα γεγονότα, υπάρχουν τόσο 
ευθύνες της κυβέρνησης που συγχωνεύει 
σχολεία, τμήματα, τομείς κτλ όσο και ευθύνη 
της Δντριας που. χωρίς να υποχρεούται, άλλαξε 
την αρχική της εισήγηση υποχωρώντας 
προφανώς στην θέληση του υπουργείου. Στην 
ανακοίνωση λοιπόν θα έπρεπε να φανούν όλα 
αυτά.  
 Σε ένδειξη καλής θέλησης  και σε μια 
προσπάθεια να υπάρξει ομοφωνία,  ζήτησαν 
από τις ΣΥΝΕΚ να ενσωματώσουν στο κείμενό 
τους αυτά τα χαρακτηριστικά και δήλωσαν την 
πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν. Αμ δε, το 
κείμενο στάλθηκε στα μέλη του ΔΣ ίδιο και 
απαράλλακτο. Τότε ο μεν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ πρόσθεσε μόνο ό,τι είχε 
ειπωθεί στο ΔΣ, το δε ΠΑΜΕ άλλαξε κάποιες 
εκφράσεις όπως την πρόταση “η δ/ντρια 
ξαναχτυπά” με την πρόταση “η δ/ντρια 
επανέρχεται”. Τότε οι ΣΥΝΕΚ μπέρδεψαν (;) 
τα κείμενα, πιάστηκαν από την διόρθωση του 
ΠΑΜΕ, την χρέωσαν στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
(άντε πάλι)!!! και μας κατακεραύνωσαν πως 
“...θέλουμε να τα έχουμε καλά με την 
διευθύντρια,...δεν είμαστε σοβαροί, ...δεν 
έχουμε το απαραίτητο ύφος και ήθος”. 
Μάλιστα μας ζήτησαν να συζητήσουμε σε νέο 
ΔΣ το κείμενο. Μάταια  ο πρόεδρος καλούσε 
στο τηλέφωνο το μέλος των ΣΥΝΕΚ, για να 
του εξηγήσει πως την συγκεκριμένη αλλαγή 

δεν την πρόσθεσε ο ίδιος αλλά το ΠΑΜΕ. Στο 
δεύτερο κουδούνισμα το τηλέφωνο έκλεινε. 
Μετά από αυτά ο πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτη 
συνεδρίαση ΔΣ, όπως ζητούσαν οι ΣΥΝΕΚ, 
μιας και έπρεπε το ΔΣ άμεσα να τοποθετηθεί 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας για το 
συγκεκριμένο θέμα. Έλα όμως που δεν 
εμφανίστηκαν. Αλλά και στην τακτική 
συνεδρίαση που ακολούθησε εμφανίστηκε 
μόνο το ένα μέλος των ΣΥΝΕΚ. Μάλιστα μας 
είπε πως συμφωνεί με τις διορθώσεις του 
ΠΑΜΕ  και όχι του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ !!! Εκεί 
εμείς απηυδισμένοι πλέον καταθέσαμε άλλο 
κείμενο που να εκφράζει την πραγματική 
θέληση του ΔΣ και το οποίο ψηφίστηκε από 

όλους πλην του μέλους των ΣΥΝΕΚ.   
 Στην επόμενη συνεδρίαση ο πρόεδρος και 
μέλος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ζήτησε από της 
παρατάξεις να τοποθετηθούν ως προς το αν 
έχει ξεφύγει έστω και στο ελάχιστο από τον 
ρόλο του, αν το ύφος του και το ήθος του 
δημιουργούν πρόβλημα στο ρόλο του 
προέδρου, αν έχει παραβιάσει  αποφάσεις ΓΣ ή 
ΔΣ. Δήλωσε μάλιστα πως ακόμη και αν δεν 
υφίστανται τα παραπάνω, αλλά υπάρχει πλέον 
μια διαφορετική πλειοψηφική κατάσταση στο 
ΔΣ, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί και να 
εκλεγεί νέο προεδρείο. Καταλήγοντας ζήτησε 
από τις ΣΥΝΕΚ να του εξηγήσουν γιατί τον 
κατηγορούν για να μπορέσει να απολογηθεί. 
Αφού λοιπόν οι ΣΥΝΕΚ απομονώθηκαν για τις 
πρακτικές τους από τις άλλες παρατάξεις, 
ανακάλυψαν πως ... όλα ήταν καλά. Ήταν 
Παρασκευή.                          

Ιστορίες  
για γερά νεύρα 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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 Το τελικό Υπόμνημα της ομάδας Λιάκου 
περιγράφει μία εκ βάθρων και άκρως 
αντιδραστική μετάλλαξη του Δημόσιου 
Σχολείου, που υπακούει στους όρους της 
δημοσιονομικής προσαρμογής με περικοπές 
στα δημόσια αγαθά κατ’επιταγή και του τρίτου 
Μνημονίου.  
  Η πιθανή εφαρμογή του θα οδηγήσει στην 
διάλυση της μαζικής δημόσιας εκπαίδευσης, θα 
εξοβελίσει βίαια χιλιάδες μαθητές, θα 
διαμορφώσει όρους εργασιακής γαλέρας για 
τους εκπαιδευτικούς. 
 Με βάση τις προτεινόμενες μεταβολές το 
γυμνάσιο μετατρέπεται σε 4ετές. Η Δ΄ τάξη θα 
είναι η τάξη που θα χωρίζει την «ήρα από το 
στάρι» και συνεπώς θα καθορίζει το δρόμο που 
θα ακολουθήσουν οι 16αρηδες. Στόχος είναι 
ένα μεγάλο κομμάτι των αποφοίτων να 
οδηγηθεί σε Επαγγελματικές Σχολές, δηλαδή 
στην κατάρτιση αμέσως μετά το Γυμνάσιο. Το 
30% των μαθητών, κατά σαφή και 
ομολογημένο τρόπο, θα συνεχίσει προς τα 
Λύκεια  ενώ  το 70% προς την κατάρτιση. Οι 
παραπάνω στόχοι υλοποιούνται με εξεταστικά 
φίλτρα – κόφτες και θέσπιση υποχρεωτικού 
πλέγματος κριτηρίων, που ξεκινούν από την Δ΄ 
τάξη του Γυμνασίου.   
 Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε  «καθηγητή 
μέντορα»  των γυμνασιόπαιδων «για να 
επιλέξουν τον τύπο του Λυκείου ... ή να 
ενθαρρυνθούν να κατευθυνθούν προς τις 
τεχνικές σχολές». Και επειδή δεν είναι σίγουρο 
πως οι καθηγητές θα αποδεχτούν αυτό το ρόλο, 
προτείνεται ως «πλέον δόκιμη λύση» η 
οργάνωση τράπεζας θεμάτων. Σας θυμίζει κάτι;  
 Στην συνέχεια όσοι μαθητές φτάσουν στο 
2ετές Γενικό Λύκειο θα βρεθούν  αντιμέτωποι 
με ένα ελιτίστικο αριστοκρατικό και εσωτερικά 
διαφοροποιημένο Λύκειο σκληρών 
εξεταστικών φίλτρων, προκειμένου να 
εισαχθούν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Οι μαθητές θα 
παρακολουθούν 6 μαθήματα. Τα 2 θα είναι 
κοινά και υποχρεωτικά. Θα επιλέγουν τα 
υπόλοιπα  από 4 ομάδες  μαθημάτων. Κάθε 
ομάδα έχει μαθήματα χαμηλού και υψηλού 
επιπέδου.  Επίσης προβλέπονται 3 ώρες φυσική 
αγωγή, διπλωματική εργασία, και πρόγραμμα 
κοινωνικής εργασίας («εθελοντισμός», δηλ. 
απλήρωτη εργασία). Επανέρχεται πάλι η 

Τράπεζα Θεμάτων σε Α΄ και Β΄ Λυκείου, με 
ενδοσχολικές ή περιφερειακές εξετάσεις κι 
ερωτήσεις κλειστού τύπου για γρήγορη και 
«χαμηλού κόστους αξιολόγηση 
διαγωνισμάτων». Η επιτυχία των μαθητών στα 
6 μαθήματα, στην Διπλωματική εργασία και η 
πραγματοποίηση εθελοντικής και κοινωνικής 
εργασίας, οδηγεί στην απόκτηση του «Εθνικού 
Απολυτήριου». Όσοι δεν πετύχουν, θα 
αρκεστούν σε ένα απλό Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης αμφιβόλου αξίας στην 
πραγματική ζωή.  Ανάλογα με τις επιλογές του 
ο μαθητής θα συγκεντρώνει συγκεκριμένο 
αριθμό πιστωτικών μονάδων κατά τα πρότυπα 
της Ε.Ε.  Οι εξετάσεις, που προβλέπονται και 
όλη η διαδικασία για να αποκτήσουν Εθνικό 
Απολυτήριο δεν συνιστούν κατάργηση των 
Πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά αντίθετα ένα 
ακόμη σκληρότερο εξεταστικό σύστημα κατ’ 
εικόνα και ομοίωση του International Baccalau-
reate  των ακριβών ιδιωτικών σχολείων.   
 Το ΕΠΑΛ θα είναι και αυτό διετές, με τα ίδια 
αυστηρά εξεταστικά φίλτρα του ΓΕΛ για 
απόκτηση Εθνικού Απολυτήριου ή 
Πιστοποιητικού Σπουδών. Στο πόρισμα  γίνεται 
σαφές πως στόχος δεν είναι να λειτουργήσουν 
οι τομείς και οι ειδικότητες, που έχουν 
«παρεισφρήσει» στα ΕΠΑΛ, αλλά τα σχολεία 
«να απαντήσουν στις προκλήσεις της εποχής», 
δηλ. στις ανάγκες της αγοράς. Προβλέπει τη 
λειτουργία μόνο 3 έως 4 τομέων από τους 9 
που απέμειναν μετά το φετινό πετσόκομμα. 
Προτείνει επίσης το Πτυχίο Ειδικότητας να 
είναι αποτέλεσμα ενός 3ου μεταλυκειακού 
έτους μαθητείας και όχι όπως συμβαίνει τώρα, 
που δίνεται, όπως και το απολυτήριο, στην 
τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ. Για τους μαθητές 
που δεν θα θελήσουν να ακολουθήσουν τον 
εξεταστικό Γολγοθά των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
προτείνεται η ένταξη τους σε Τεχνικές Σχολές.  
 Οι θέσεις των εισακτέων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση θα προκηρύσσονται από τα ΑΕΙ – 
ΑΤΕΙ που θα θέτουν και τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής. Το 80% της μοριοδότησης των 
υποψηφίων θα στηρίζεται στην απόκτηση του 
Εθνικού Απολυτηρίου και το υπόλοιπο 20% σε 
κριτήρια που ορίζει η Σχολή (συνέντευξη, 
συγκεκριμένα μαθήματα, portofolio κλπ).  
Το πόρισμα επίσης:  

 Θεσπίζει τον «καθηγητή μέντορα» του 
μαθητή, που θα τον καθοδηγεί στις επιλογές 
του και στη διαμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών του. Ο εκπαιδευτικός στο Λύκειο θα 
πρέπει να δημιουργεί δικό του εκπαιδευτικό 
υλικό από διεθνή και ξένη βιβλιογραφία, να 
εμπλουτίζει τη διδασκόμενη ύλη, και τη 
διδακτική διαδικασία, να παρακολουθεί τη 
διπλωματική εργασία και την κοινωνική 
εργασία των μαθητών. 

Κάνει σαφές πως θα πραγματοποιηθούν 
μεγάλες συγχωνεύσεις Λυκείων, ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ. 

Στα μικρά Λύκεια σε νησιωτικές, ορεινές και 
δυσπρόσιτες περιοχές, οι μαθητές θα 
παρακολουθούν μαθήματα με 
τηλεκπαίδευση!!! 

Οι μαθητές θα στοιβάζονται σε πολυμελή 
τμήματα και σε όσα Λύκεια δε συγκροτούνται 
όλα τα τμήματα, οι μαθητές θα μετακινούνται 
σε όμορα σχολεία για πρόγραμμα από 2:30μμ 
ως 4.00μμ (για να προλαβαίνουν να φτάσουν 
από σχολείο σε σχολείο) 

Καταργεί κάθε έννοια εργασιακού 
δικαιώματος για τους καθηγητές . Πλήρης 
ευελιξία και κινητικότητα για όλους. «Η 
μείωση των γνωστικών αντικειμένων σημαίνει 
πως δεν αναζητούμε ειδικούς», όλοι δηλαδή 
μπορούν να διδάσκουν τα πάντα. Προεξοφλούν 
μετακινήσεις προσωπικού, απώλεια του 
γνωστικού αντικειμένου και ανάγκη 
κατάρτισης και επιμόρφωσης για τη 
διδασκαλία νέων αντικειμένων. Οι καθηγητές 
θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν δικό τους 
υλικό και η αύξηση της αυτονομίας του 
εκπαιδευτικού θα συνδεθεί με την αύξηση της 
ευθύνης και της λογοδοσίας  του. Έτσι, η 
αξιολόγηση του προσωπικού και του σχολείου 
είναι το επόμενο βήμα  και θα συνδέεται άμεσα 
με τους δείκτες και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών. Με κυνικό και 
ωμό τρόπο καταλήγουν στο συμπέρασμα, πως 
για «όσους είτε δεν μπορούν είτε δεν επιθυμούν 
να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, υπάρχει η 
μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες εκτός σχολικής 
τάξης».  

Κάνει λόγο για το πως θα καμφθούν οι 
αντιδράσεις από την εφαρμογή του πορίσματος. 
Η λύση που δίνουν στο πρόβλημα τους είναι 
κυνική, αυταρχική και χυδαία. «Η θέσπιση 
κινήτρων θα έχει εντυπωσιακά αποτελέσµατα 
στην κάµψη των αντιστάσεων. Εναλλακτική 
λύση είναι η στρατολόγηση νέου δυναµικού, 
αποφοίτων των πανεπιστηµίων κατά την 
τελευταία πενταετία, µε φρέσκιες γνώσεις, 
όρεξη για δουλειά και δυνατότητα 
διαµόρφωσης νέων επαγγελµατικών συνηθειών 
(habitus)». Επιδιώκουν με τον κοινωνικό 
κανιβαλισμό να οικοδομήσουν συμμαχίες είτε  
μέσω κινήτρων (μοριοδότησης, 
προσοντολόγιου), γιατί φυσικά είναι αστείο να 
σκεφτεί κανείς μισθολογικές αυξήσεις, είτε με 
νέους ελαστικά απασχολούμενους τάζοντάς 
τους ένα κομμάτι ψωμί μέσα στη θάλασσα της 
αδιοριστίας για να κερδίσουν το στοίχημα της 
εφαρμογής όσων εγκληματικών σχεδίων 
προωθούν. 
 Πρόκειται για μια εξόχως αντιδραστική 
προτεινόμενη “μεταρρύθμιση” Η τάξη, το 
τμήμα, οι συμμαθητές, ο δάσκαλος τελειώνουν 
στο Γυμνάσιο. Το Λύκειο δεν  διαμορφώνεται 
απλά για λίγους και εκλεκτούς, αλλά δεν  θα 
υπάρχει. Τη θέση του παίρνει το «αέναο 
κυνήγι» των πιστωτικών μονάδων μέσω 
ατομικών διαδρο 
μών και προγραμμάτων σπουδών, διαφοροποι 
ημένης μάθησης και  ευελιξίας, με προφανή τα 
αρνητικά μορφωτικά και κοινωνικά αποτελέ 
 

Πόρισμα επιτροπής Λιάκου: Φθηνό σχολείο για λίγους 

Του Κώστα Γρηγοριάδη Συνέχεια στην σελ.8 
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διαφορετικούς οδικούς  άξονες, με αποστάσεις 
πάνω από 40 χιλιόμετρα), μόνο αποκούμπι 
είναι ένα ισχυρό, μαχητικό, ταξικό Συνδικάτο.  
 Μια ΕΛΜΕ που δεν θα πορεύεται κατά πως 
συμφέρει την όποια κυβέρνηση (κυβερνητικός 
συνδικαλισμός) ή το οποιοδήποτε κόμμα 
(κομματικός συνδικαλισμός), αλλά σύμφωνα 
με τα συμφέροντα του κλάδου και της παιδείας 
γενικώς και το δίκιο, τις ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας του κάθε και της κάθε 
συναδέλφου ειδικότερα. 
 Ακριβώς σ’ αυτή την βάση, του 
μαχητικού, ανεξάρτητου, ταξικού 
συνδικαλισμού, ζητάμε από όλους 
και όλες την στήριξη και σ’ αυτές 
τις εκλογές. Η ιστορία μας στους 
αγώνες του κλάδου εδώ και τριάντα 
χρόνια, η αταλάντευτη προάσπιση 
κάθε συναδέλφου απέναντι στις 
μικρές και μεγάλες αυθαιρεσίες της 
Διεύθυνσης, η συνέπεια λόγων και 
πράξης ανεξάρτητα από 
κυβερνήσεις, αλλά και η αποχή μας 
από κάθε πρακτική προσωπικής ή 
άλλης εκμετάλλευσης της 
συνδικαλιστικής μας δράσης, είναι 
η καλύτερη και ειλικρινέστερη 
εγγύηση. 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 
  Σας θέλουμε μαζί μας, να πάρουμε απ’ τη 
δύναμή σας και να σας δώσουμε τη δική μας, 
γιατί οι μέρες που έρχονται θα είναι και πάλι 
δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από το 
πρόσφατο παρελθόν. Κι εμείς δεν έχουμε ούτε 
κόμματα να μας στηρίζουν, ούτε προσβάσεις 
σε υπουργεία και μηχανισμούς. Έχουμε μόνο 
τη φωνή μας, τις αρχές μας, την διάθεσή μας 
και την δύναμη που μας δίνετε εσείς όλοι και 
όλες με την στήριξή σας.    

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

 Η καλή μέρα λένε φαίνεται από το πρωί. 
Έτσι από την πρώτη συνεδρίαση του 
προηγούμενου ΔΣ εμφανίστηκαν τα 
προβλήματα. Αρχικά με το εκλεγμένο, 
αποσπασμένο μέλος της ΔΑΚΕ που δεν ήξερε 
κανείς αν ήταν τακτοποιημένος οικονομικά 
στην ΕΛΜΕ οργανικής του (δεν είχε 
προσκομίσει βεβαίωση) και στην ΕΛΜΕ 
Ημαθίας δεν είχε καταβάλλει συνδρομή και ο 
οποίος απαιτούσε να παραιτηθεί παράτυπα και 
χωρίς να παρίσταται στο ΔΣ. Ακολούθησαν τα 
ΣΥΝΕΚ που μας κατήγγειλαν πως 
συνεργαστήκαμε με την ΔΑΚΕ και 
αποκλείσαμε τους ίδιους στην συγκρότηση του 
προεδρείου. Η αλήθεια βέβαια είναι πως εμείς 
τους ψηφίσαμε για την θέση του Αντιπροέδρου. 
Θέση από την οποία παραιτήθηκαν όταν 
αρνηθήκαμε (κι όχι μόνο εμείς) να ψηφίσουμε 
συγκεκριμένο μέλος τους για τη θέση του 
Γραμματέα επειδή ήταν και διορισμένο μέλος 
του ΠΥΣΔΕ. 
  Βέβαια όταν τους παρουσιάσαμε τον 
συνδικαλιστικό νόμο, που σαφώς ορίζει πως 
δεν μπορεί εκπρόσωπος του εργοδότη να είναι 
και εκπρόσωπος των εργαζομένων και βάση 
αυτού εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τα 
αυτονόητα ετών, σε αντίθεση με τους ίδιους 
που αγνόησαν επιδεικτικά τις προειδοποιήσεις 
μας προεκλογικά  και δεν φρόντισαν είτε για 
την αποχώρηση του μέλους τους από το 
ψηφοδέλτιο τους είτε για την παραίτησή του 
από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ, τότε ήπιαν 
το αμίλητο νερό. Οι συγκεκριμένες πρακτικές 
είναι σαφώς προσβλητικές για το σωματείο. 
Και οι ΣΥΝΕΚ, αν θεωρήσει κάποιος πως 
κινήθηκαν από άγνοια, συνδικαλιστική απειρία 
ή έλλειψη επίγνωσης του τι είναι 
συνδικαλισμός και τι πρεσβεύει, θα 
μπορούσαν, αρχικά, να ζητήσουν συγνώμη για 
την καταγγελία τους (πού φιλότιμο!) και μετά 
θα μπορούσαν να κάνουν, έστω και εκ των 
υστέρων, αυτό που δεν έκαναν πριν τις 
εκλογές: Να επιλέξουν δηλαδή, αν το μέλος 
τους θα είναι εκπρόσωπος του εργοδότη ή 

των εργαζόμενων (ή παπάς-παπάς, ή ζευγάς-
ζευγάς). Ούτε το ένα έκαναν ούτε το άλλο. 
Συνέχιζαν επιδεικτικά να γράφουν στα παλιά 
τους τα παπούτσια σωματείο και συναδέλφους.  
 Και ξαφνικά, το διορισμένο μέλος τους 
παραιτείται, μετά από εννέα περίπου μήνες, 
από το ΠΥΣΔΕ. Όχι βέβαια γιατί είχαν 
συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ασέβειάς 
τους, αλλά γιατί πλησίαζαν εκλογές για την 
ανάδειξη αιρετών στο ΠΥΣΔΕ και για να είναι 
υποψήφιο αιρετό μέλος, δεν έπρεπε να είναι 
διορισμένο (τους ανοίξαμε τα μάτια βλέπετε). 
Όμως ακόμη κι αυτό το γεγονός δείχνει πως 
είχαμε απόλυτο δίκιο τόσο για την θέση μας, 
όσο και για το πώς βλέπουν οι ΣΥΝΕΚ το 
σωματείο. Και κάτι τελευταίο: Το ίδιο μέλος 
των ΣΥΝΕΚ μπορεί να παραιτήθηκε από 
διορισμένο μέλος, δεν έφυγε όμως από το 
ΠΥΣΔΕ. Κι αυτό γιατί πήρε τη θέση του 
αναπληρωματικού αιρετού των ΣΥΝΕΚ, που 
παραιτήθηκε την ίδια περίοδο. Τώρα τι σόι 
πρακτική είναι αυτή και τι δείχνει, να γίνεται 
δεκτή η παραίτησή σου από το ΠΥΣΔΕ και 
ταυτόχρονα να διαδέχεσαι ως τρίτος 
εκλεγμένος αιρετός τον παραιτημένο 
αναπληρωματικό στο συμβούλιο, αδυνατούμε 
να κατανοήσουμε. Εσείς;  

Σεβασμός στο σωματείο  
και στους συναδέλφους; Αναζητείται.  

 Ένα απ’ τα πολλά χαρακτηριστικά της 
πολιτικής των Μνημονίων στα σχολεία, που 
ξεκίνησε με την κ. Άννα «της φωτοτυπίας», 
κλιμακώθηκε με τον κ. Αρβανιτόπουλο «των 
απολύσεων» και τείνει τώρα να πάρει 
πανδημικό χαρακτήρα με τον κ. Φίλη των 
«είκοσι χιλιάδων διορισμών» και τον διάδοχό 
του κ. Γαβρόγλου (της «αριστερής 
αξιολόγησης»;) ήταν και είναι οι εκπαιδευτικοί
-νομάδες, οι εκπαιδευτικοί-λάστιχο, που 
πηγαινοέρχονται απ’ το ένα σχολείο στο άλλο, 
πολλοί-πολλές και την ίδια μέρα, σε μεγάλες 
αποστάσεις, από δύο έως και πέντε σχολεία. 
Αυτό, λίγο-πολύ, είναι γνωστό. 
 Δεν είναι όμως ακόμα γνωστό, δεν το 
ανέδειξαν τα συνδικάτα μας κι εμείς όλοι και 
όλες, ένα άλλο, εξ ίσου σημαντικό και 
χαρακτηριστικό γεγονός της εποχής των 
Μνημονίων που γενικεύεται από χρόνο σε 
χρόνο και έχει γίνει πια καθεστώς. Είναι αυτό 
των εκπαιδευτικών- Γραμματέων στα σχολεία. 
Σήμερα οι εκπαιδευτικοί, στην συντριπτική 
πλειονότητα των σχολείων, εκτός απ’ τις 
καθιερωμένες γραφειοκρατικές εργασίες 
(τήρηση βιβλίων απουσιών και καταγραφή 
τους εις διπλούν, καταχώριση βαθμολογίας, 
πάλι εις διπλούν, κ.τ.λ…), έχουν επιφορτιστεί 
και με την αλληλογραφία του σχολείου, το 
Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων, τις 
αιτήσεις δικαιολόγησης απουσιών κ.τ.λ., μέχρι 
και το τηλεφωνικό κέντρο!  Οι γραμματείς που 
προβλέπονται απ’ το νόμο 1566/85 και κάποτε 
υπήρχαν σε πολλά (όχι όλα) σχολεία, είναι πια 
«είδος εξαφανισμένο»! Δεν είναι καιρός να το 
προβάλλουμε και να διεκδικήσουμε την 
αντιμετώπισή του; Δεν είναι υποχρεωμένη η 
πολιτεία, το υπουργείο παιδείας, να το λύσει; 
Το my - school, ο μεγάλος αδερφός, που όλα τα 
βλέπει και όλα τα ελέγχει, αυτό δεν το βλέπει 
και δεν το καταγράφει;      

Ο ΚΑΛΟΣ-ΚΑΛΗ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  
ΚΑΛΟΣ-ΚΑΛΗ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ! 
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άμμο της λιτότητας, της 
στέρησης και, τελικά, της 
εξαθλίωσης, είχαμε πει (κι όχι 
μόνο εμείς) ότι η κατάσταση 
αυτή δεν είναι προσωρινή, δεν 
πρόκειται για μια «θεομηνία» 
που θα ξεπεραστεί αργά ή 
γρήγορα ούτε για μια 
«παροδική κρίση».  Πρόκειται 
για ένα οργανωμένο 
μακροπρόθεσμο σχέδιο με 
στόχο να μετατρέψει μια, 
αναπτυγμένη σχετικά, χώρα σε 
μπανανία, να καταληστεύσει 
τον πλούτο της, να 
εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον 
ιδρώτα και το μόχθο του λαού 
της. 
 Σήμερα, επτά χρόνια μετά, όχι μόνο 
επιβεβαιώνεται η θέση αυτή, αλλά και 
προδιαγράφεται ένα μέλλον ακόμα πιο 
δυσοίωνο. Η χώρα κλείνει ήδη τον πρώτο της 
χρόνο σ’ ένα τρίτο Μνημόνιο και οι προοπτικές 
για ένα τέταρτο ήδη συζητούνται και 
προδιαγράφονται. Τι σημαίνει αυτό στην 
καθημερινότητά μας είναι εμφανές: Νέοι φόροι 
κοντά στους ακλόνητους παλιούς, νέες 
μειώσεις στις συντάξεις, καθήλωση (δηλαδή 
μείωση) των μισθών, αύξηση των κρατήσεων, 
συνέχιση υποβάθμισης της Δημόσιας Υγείας 
και της Παιδείας, όλα σχεδόν όπως τα ξέραμε 
και τα βιώναμε τα τελευταία πέντε χρόνια 
 Ιδιαίτερα στο χώρο μας, στην εκπαίδευση, οι 
υπεσχημένοι είκοσι χιλιάδες (20.000) 
διορισμοί αποδείχτηκαν και επισήμως, με 
δηλώσεις του νέου υπουργού, κούφια λόγια, 
ενώ οι εκρηκτικές ανάγκες εκπαιδευτικού 
προσωπικού αντιμετωπίζονται, για δεύτερη 
χρονιά, με μια σειρά αλχημείες όπως: 
Προσθαφαίρεση ωρών στο ωρολόγιο και 
αναλυτικό πρόγραμμα, αλλαγές (με άνοιγμα) 
των αναθέσεων, αύξηση μαθητών στα 
τμήματα, στοχευμένες, προς το παρόν, 
συγχωνεύσεις σχολείων, αλλά και τμημάτων, 
καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα 
ΕΠΑΛ, αυστηροποίηση στον ελάχιστο 
αριθμό μαθητών ανά κατεύθυνση στα ΓΕΛ 
και ανά τομέα και ειδικότητα στα ΕΠΑΛ,  
πρόσληψη αναπληρωτών με «δόσεις», 
κατάργηση ωρών για την φροντίδα 
λειτουργίας μιας σειράς εργαστηρίων κι 
άλλα παρόμοια λογιστικά, εξυπνακίστικα 
και, τελικά, μίζερα μέτρα που υποβαθμίζουν 
δραματικά το Δημόσιο Σχολείο. 
 Όλα αυτά κι άλλα παρόμοια σε άλλους τομείς 
δείχνουν πως τα κυβερνώντα κόμματα 
(ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) πέρασαν, ιδιαίτερα μετά τον 
ανασχηματισμό, σε μια δεύτερη φάση 

μετάλλαξης: Από «απρόθυμοι» εκτελεστές 
των υποδείξεων των δανειστών, 
μετατράπηκαν σε πρόθυμους , συναινετικούς 
υλοποιητές των εντολών τους. Και δεν θα 
εκπλαγούμε καθόλου αν περάσουν και στην 
Τρίτη Φάση ολικής μετάλλαξης υιοθετώντας το 
παλιό ρηθέν από πρώην υπουργό της 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ότι «ακόμα κι αν 
δεν υπήρχε Μνημόνιο, θα έπρεπε να το 
εφεύρουμε εμείς»!  
 Και τώρα, που οι φίλοι αλλάξανε 
στρατόπεδο και γίνανε εχθροί, τι κάνουμε; 
Πολλά πράγματα, πολλές και ποικίλες 
ενέργειες: 
- Αποδοκιμάζουμε με κάθε πρόσφορο θεμιτό 
τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τόσο την πολιτική 
που εφαρμόζεται, παντού, στα Συνδικάτα, στις 
πολιτικές εκδηλώσεις, στις πορείες, στις 
παραστάσεις διαμαρτυρίας. 
-Αντιστεκόμαστε ενεργά στην 
αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση που, όπου 
νάναι, «σκάει μύτη» πάλι στα σχολεία. 
-Συμμετέχουμε ενεργά στις κινητοποιήσεις 
και εκδηλώσεις της ΕΛΜΕ, ζητάμε επίμονα 
ενημέρωση απ’ τους εκπροσώπους στο ΔΣ, 
αλλά και απ’ όλους και όλες τους υποψήφιους 
και υποψήφιες των παρατάξεων. 
-Καταγγέλλουμε στην ΕΛΜΕ κάθε 
αυθαιρεσία των οργάνων διοίκησης, απ’ τον 
όποιο Διευθυντή, μέχρι το ΠΥΣΔΕ, την 
Διευθύντρια, τον Περιφερειάρχη, το ΑΠΥΣΔΕ 
και προπάντων: 
-Δεν υποκύπτουμε, δεν μοιρολατρούμε, δεν 
απαξιώνουμε την δύναμή μας. Πιστεύουμε σ’ 
αυτήν, πιστεύουμε στη νίκη. Η πολιτική αυτή 
πρέπει και μπορεί να ανατραπεί. Θα την 
ανατρέψουμε αργά ή γρήγορα…      

ΕΜΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ:  
Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί! 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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σματα για τους μαθητές. Η δυνατότητα 
πρόσβασης στα ΑΕΙ απομακρύνεται για τους 
πολλούς, ενώ η μαθητεία και η φθηνή 
κατάρτιση θα είναι το «κοστούμι» για τους 
περισσότερους έφηβους. Στα όρια της 
αστειότητας κινείται και ο στόχος πως το 
προτεινόμενο Λύκειο θα καταργήσει την 
παραπαιδεία. Πεδίο δόξης λαμπρό για τα 
φροντιστήρια, τα γραφεία συγγραφής 
διπλωματικών και τους συμβούλους καριέρας.
  
 Καταλαβαίνουμε πλήρως πως η 
συγκεκριμένη πρόταση οδηγεί σε ένα ταξικό 
σχολείο που απέχει έτη φωτός από τις δικές μας 
θέσεις. Δεν ξέρουμε αν τελικά η πρόταση θα 
εφαρμοστεί αυτούσια, παραλλαγμένη ή θα 
μείνει εντελώς στα χαρτιά. Ξέρουμε όμως  πως 
δείχνει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση 
αντίθετη συνολικά με την παιδαγωγική, την 
μορφωτική την κοινωνική πολιτική που θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στην εκπαίδευση. 
Ξέρουμε επίσης πως καμία πολιτική σαν κι 
αυτή που περιέχεται στο πόρισμα δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί, αν εμείς δεν το επιτρέψουμε. 
Δηλώνουμε πως θα αγωνιστούμε, αξιοποιώντας 
την εμπειρία μας, για να μην περάσει μια 
τέτοια αντιμεταρρύθμιση και θα βρεθούμε 
απέναντι σε όσους θελήσουν να την 
υλοποιήσουν.  

Πόρισμα επιτροπής Λιάκου: 
Φθηνό σχολείο για λίγους 

 Έπεσε στην αντίληψή μας ανακοίνωση - 
απάντηση των ΣΥΝΕΚ Λάρισας προφανώς σε 
σχετική καταγγελία της οικείας Εκπαιδευτικής 
Παρέμβασης πως, μέλος των ΣΥΝΕΚ, 
σύνεδρος στο πρόσφατο Εκπαιδευτικό 
συνέδριο της ΟΛΜΕ ήταν ταυτόχρονα 
σύνεδρος στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που 
διεξάγονταν τις ίδιες ακριβώς ημέρες.  
 Σε κάποιο σημείο, λοιπόν, γράφουν οι 
ΣΥΝΕΚ Λάρισας: “Είναι γνωστό πως και άλλα 
μέλη των ΣΥΝΕΚ που τυγχάνουν και μέλη του 
ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο και, αφού είχαν τελειώσει 
οι σχετικές με το εκπ. Συνέδριο διεργασίες στα 
πλαίσια των παρατάξεων, καθώς και την 
Κυριακή μετά τη λήξη του εκπ. συνεδρίου 
συμμετείχαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ”. 
  Μάλιστα! Ναπολεόντιες ικανότητες οι 
συνάδελφοι - συναδέλφισσες των ΣΥΝΕΚ… 
Σύνεδροι σε δυο συνέδρια, τις ίδιες μέρες, στον 
ίδια πόλη. Αυτό θα πει «μ’ ένα σμπάρο δυο 
τρυγόνια»  
 Δεν μας λένε, αλήθεια, ποια είναι αυτά τα 
άλλα μέλη των ΣΥΝΕΚ πανελλαδικά που 
μετείχαν σε δυο συνέδρια ταυτόχρονα για να 
εκτιμήσουμε κι εμείς την ικανότητά τους αυτή;   

Μπλέξανε  
τα Συνέδρια 

Του Πέτρου Ζερβού Του Μιχάλη Κουντούρη 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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 Η συστηματική προσπάθεια Υπουργείου 
και κυβέρνησης να διαλύσουν τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 
διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση που θέλει το 
1/3 των μαθητών να περάσει στη μαθητεία, 
περνάει σαφώς μέσα από την 
υποστελέχωσή της και την απουσία 
οποιασδήποτε υποστηρικτικής δομής. Η 
μείωση των διδακτικών ωρών ανά 
γνωστικό αντικείμενο, γιατί τα παιδιά 
χρειάζονται μόνο τα «βασικά»… Η 
κατάργηση των εργαστηριακών 
μαθημάτων, γιατί τα παιδιά δεν πρέπει να 
σκεφτούν πάνω στην πραγματικότητα… Οι 
συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων και 
τμημάτων, γιατί το σχολείο πρέπει να είναι 
ευκαιρία για καθημερινή εκδρομή… Η 
αύξηση του διδακτικού ωραρίου, που δίνει 
τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να γνωρίσει 
άλλο ένα τμήμα… Οι υποστηρικτικές δομές 
που έχουν αφαιρεθεί από την πρωινή 
λειτουργία του σχολείου, για να μη 
στιγματίζονται όσοι αποτυγχάνουν στο ισχύον 
εκπαιδευτικό διάστημα, έχουν ως αποτέλεσμα 
χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές να έχουν 
πεταχτεί εκτός δημόσιου σχολείου τα τελευταία 
χρόνια. 
 Τα αριθμητικά στοιχεία δεν μπορούν να 
απεικονίσουν τις ποιοτικές επιπτώσεις στη ζωή 
κάθε μαθητή κι εκπαιδευτικού, παραμένουν 
παρά ταύτα αποκαλυπτικά. Την εξαετία 2010-
2015 οι συνταξιοδοτήσεις στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έφτασαν τις 
17.843, ενώ το εκπαιδευτικού προσωπικό 
μειώθηκε κατά 37.051 από το 2008. Από την 
άλλη πλευρά μόλις 6.487 αναπληρωτές 
προσλήφθηκαν την περσινή χρονιά, 
σηματοδοτώντας ότι οι δημοσιονομικοί 
περιορισμοί δε σημαίνουν μόνο αδιοριστία, 
αλλά και ανεργία. Εξίσου χαρακτηριστικό και 

το τρέχουν έτος, αφού οι συνολικές 
προσλήψεις στη δευτεροβάθμια μέχρι στιγμής 
κινούνται στον μαγικό αριθμό των 5.642 
(3.335 στη γενική, 2.307 στην ειδική). Οι δε 
συμβάσεις μειωμένου ωραρίου φτάνουν στις 
710, ήδη διπλάσιες συγκριτικά με πέρυσι, δίχως 
να συνυπολογίζουμε τους ωρομίσθιους σε 
μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, αφού 
παραμένουν αστελέχωτα…  
 Έφτασε Δεκέμβρης και συνάδελφοι, οι 
οποίοι χρόνια τώρα στελέχωναν τη δημόσια 
εκπαίδευση, παραμένουν απολυμένοι με βάση 
τις τροπολογίες Φίλη. Τη στιγμή που το 
υπουργείο παιδείας επαίρεται για τον αριθμό 
και τον ρυθμό των προσλήψεων η καθημερινή 
ζωή για σχολεία κι εκπαιδευτικούς ταυτίζεται 
με την ανέχεια και την υπολειτουργία. Χιλιάδες 
καθηγητές περιμένουν εναγωνίως τα λίγα 
ψίχουλα που θα πετάξει το υπουργείο για την 
ενισχυτική διδασκαλία, εφόσον οι σχετικές 
συμβάσεις θα είναι μειωμένου ωραρίου. 
Περιμένουν τα ψίχουλα που ούτε και αυτά δεν 

ανοίγει ο κύριος υπουργός το συρτάρι του να 
δώσει, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα 
έχει ήδη εγκριθεί και τα χρήματα υπάρχουν.  
 Έτσι φαίνεται πατάσσει το υπουργείο 
την παραπαιδεία, με ένα πρόγραμμα 
ενισχυτικής που διαφημίζεται, αλλά δεν 
υλοποιείται. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε τις 
συνέπειες του προβλήματος. Παιδιά με 
πάσης φύσεως δυσκολίες αδυνατούν να 
παρακολουθήσουν το ρυθμό των μαθημάτων 
και η ενισχυτική διδασκαλία θα τα βοηθούσε 
να καλύψουν κάποια κενά τους. Δε 
χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τα 
περισσότερα από αυτά έχουν σοβαρό 
οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να 
πάνε σε φροντιστήριο. Κι η παραπάνω 
ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου την 
κυβέρνηση και τον υπουργό. 

 Δε θα ελεήσουμε για τη νέα ωρομισθία που 
μας ετοιμάζει το υπουργείο! Υπηρετήσαμε 
τόσα χρόνια το δημόσιο σχολείο με συμβάσεις 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και αντί να 
μονιμοποιηθούμε, πετιόμαστε στην ανεργία! 
Αγωνιζόμαστε συλλογικά για τα μορφωτικά 
δικαιώματα των μαθητών μας, για τη δουλειά 
και τη ζωή μας! 
 Διεκδικούμε: 

 Την άμεση επαναπρόσληψη όλων με 
συμβάσεις πλήρους ωραρίου  

 Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 
να ξεκινήσουν ΤΩΡΑ! Μη φτάσει ο Μάρτης 
της ιλαροτραγωδίας! 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
-Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ΤΩΡΑ / 
Κατάργηση της ελαστικής εργασίας 
-Κανένα προσοντολόγιο / Όχι στην αξιολόγηση 
-Πλήρη εργασιακά-ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  
Μείωση προσλήψεων αναπληρωτών και ενισχυτική στο ντουλάπι 

 Η ΕΛΜΕ Ημαθίας αναγκάζεται για μια ακόμη 
φορά να θέσει το θέμα της εκπαίδευσης των 
παιδιών – προσφύγων. Μετά από επαφές με 
εμπλεκόμενους φορείς διαπιστώθηκε ότι ακόμη 
και αυτός ο προτεινόμενος σχεδιασμός του 
Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική ένταξη 
των προσφυγοπαίδων δεν έχει προχωρήσει 
ούτε στο ελάχιστο.  
 Στην Ημαθία, στην Α΄θμια Εκπαίδευση, παρά 
τον θόρυβο που προκλήθηκε μέχρι να 
επιλεγούν τα συγκεκριμένα σχολεία υποδοχής, 
ακόμη δεν έχουν ενταχθεί σε αυτά τα παιδιά- 
πρόσφυγες! 
 Στην Β΄θμια γίνονται μια σειρά από 
προγράμματα που φέρουν κοντά παιδιά 
προσφύγων με τα παιδιά που ήδη φοιτούν στα 
σχολεία μας και ως εκ τούτου έχουν τη 
χρησιμότητά τους, όμως σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη 
σχολικής εκπαίδευσης.  
Επίσης, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την 
ένταξη των μαθητών στη Λυκειακή Βαθμίδα 
καθώς και των σπουδαστών στην Γ΄θμια 
Εκπαίδευση.  
 Οι ΜΚΟ που εμφανίζονται να έχουν 
αναλάβει, ανάμεσα στα άλλα αντικείμενά τους, 
και την εκπαίδευση μέσα στους χώρους 
φιλοξενίας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
και δε θα έπρεπε να προσφέρουν την 
εκπαίδευση που χρειάζονται τα παιδιά και που 
οφείλει να τους παρέχει το κράτος.  
 Για άλλη μια φορά ζητάμε: 

 Την άμεση και πλήρη ένταξη όλων των 

παιδιών  προσφύγων, όλων των βαθμίδων, στην 
δημόσια εκπαίδευση. 

 Την άμεση ρύθμιση της δυνατότητας 
μεταφοράς όλων των παιδιών από και προς τις 
σχολικές μονάδες. Επίσης, η μεταφορά είναι 
ένα θέμα που πλήττει το σύνολο των 
προσφύγων και όχι μόνο τα παιδιά αφού αυτή 
την στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα 
μεταφοράς ακόμη και ασθενών προς και από το 
νοσοκομείο. 

 Την πρόσληψη από το Υπουργείο 
διερμηνέων για την παράλληλη στήριξη των 
μαθητών. 
Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να δώσει 
άμεσες λύσεις. 

ΕΛΜΕ Ημαθίας:  
Για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων 

ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
Τόσο στο Νομό Ημαθίας (Αλεξάνδρεια) όσο 
και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε όλο το 
προηγούμενο διάστημα είχαν σημειωθεί μικρές 
και μεγάλες εντάσεις σχετικά με την ένταξη 
των προσφυγόπουλων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Γονείς καταλάμβαναν σχολεία, απαγόρευαν 
στα παιδιά τους να πάνε στα σχολεία, έβγαιναν 
με επιθετικές δηλώσεις ξενοφοβίας και 
ρατσισμού, παρόλο που τα προσφυγόπουλα θα 
πήγαιναν στα σχολεία αυτά απογευματινές 
ώρες. Από τότε έχει περάσει μεγάλο διάστημα 
και μαθαίνουμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η 
εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, παρότι στην 
περιοχή μας βρέθηκαν τελικά τα σχολεία 
υποδοχής. Τι συμβαίνει; Ποιος ευθύνεται γι’ 
αυτή την καθυστέρηση;       

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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Σχόλια  
Ψήγματα 

 Ψήγματα απ’ τις δηλώσεις στην 
τελετή παράδοσης-παραλαβής του 
Υπουργείου Παιδείας. 
1. Φίλης: Είπε πως εναντίον του 
εκτελέστηκε ένα «Συμβόλαιο 
πολιτικού Θανάτου», που 
ξεκίνησε απ’ την συνέντευξη του 
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στον 
Σκάι. Αν είναι έτσι, τότε ο ένας 
των συμβαλλομένων, ο 
παραγγέλλων, άρα ηθικός 
αυτουργός τρόπον τινά, είναι ο 
Αρχιεπίσκοπος και ο έτερος των 
συμβαλλομένων, ο εκτελών, άρα 
ο φυσικός αυτουργός τρόπον τινά, 
είναι ο κ. Τσίπρας! Σωστά; 
2. Γαβρόγλου: Είπε πως οφείλει, 
και ευχαριστεί τον αείμνηστο κ. 
Μπάμπη Δρακόπουλο που τα 
έβαλε, σε δύσκολα χρόνια, με «το 
ιερατείο του ΚΚΕ». 
 Ενώ εσείς κ. Γαβρόγλου βάλατε 
το πραγματικό ιερατείο 
συνδιαμορφωτή της πολιτικής 
σας! Σωστά; 

Κουίζ 
 Πόσα πραγματικά μέλη έχει το 
ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας; 
Αν απαντήσετε “επτά” έχετε 
χάσει. Γιατί αν ως “πραγματικά” 
ορίζονται τα μέλη που δεν χάνουν 
συνεδριάσεις, ενημερώσεις, 
μετέχουν σε δράσεις και 
αγωνίζονται να υλοποιήσουν 
αποφάσεις και υποχρεώσεις του 
ΔΣ, ο αριθμός είναι πολύ 
μικρότερος. Εμείς το μόνο που 
έχουμε να πούμε είναι πως τα δύο 
μέλη μας στο ΔΣ της 
προηγούμενης περιόδου ήταν 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του ΔΣ. 
 Ας πουν και οι άλλες 
παρατάξεις το ίδιο για τα δικά 
τους μέλη.      

Αυξήσεις  
 Κατά τα φαινόμενα, το 2016-17 
θα ήταν, επιτέλους, μια χρονιά 
ΑΥΞΗΣΕΩΝ για τους 
εκπαιδευτικούς και την 
εκπαίδευση. Μετά τις 
αποκαλυπτικές δηλώσεις του 
πρώην υφυπουργού κ. Πελεγκρίνη 
(υπάρχουν, είπε, 190 εκατ. από 
ΕΣΠΑ για προσλήψεις στην 
επόμενη τετραετία, ενώ μόνο 
φέτος χρειάστηκαν 160, χωρίς να 
καλυφθούν όλα τα κενά) φαινόταν 
πως απ' τον Σεπτέμβριο και μετά: 
1. Θα ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ οι ώρες 
διδασκαλίας. 

2. Θα ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ οι 
αναθέσεις ανά ειδικότητα. 
3. Θα ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ οι 
μαθητές στα τμήματα. 
4. Θα ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ οι 
συγχωνεύσεις των τμημάτων και 
σχολικών μονάδων. 
 Είμαστε στον Δεκέμβρη και 
έχουν ήδη γίνει τα σημεία 2,3,4. 
Θα περιμένουμε και το σημείο 1 
άπραγοι;  

Δεξιό success story.  
Για ποιόν; 

Το success story του 
Μητσοτάκη και λοιπών 
νεοφιλελεύθερων που 
διατυπώνεται σε κάθε ευκαιρία: 

- Απολύσεις στο Δημόσιο 
(διάβαζε δασκάλων, καθηγητών, 
γιατρών και άλλων, που 
προσθέτουν «βαρίδια» στο 
κράτος). 

- Κατάργηση επικουρικών 
συντάξεων (νάτη, η λύση του 
ασφαλιστικού). 

- Ανύπαρκτες συλλογικές 
συμβάσεις-διαπραγματεύσεις 
(είναι «αριστερή ιδεοληψία», 
ζήτω οι ατομικές συμβάσεις). 

Σου λέει, αν υπάρχουν ακόμα 
λίγα εργασιακά-κοινωνικά 
δικαιώματα, πώς θα ‘ρθούν οι 
επενδυτές για ν’ αυγατίσουν τα 
λεφτά τους; Πώς το είπε πρώην 

υπουργός της συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ; «Αν δεν υπήρχαν τα 
μνημόνια, έπρεπε να τα 
εφεύρουμε». Και «να τα 
επεκτείνουμε» θα συμπλήρωνε ο 
νυν αρχηγός της. 

Αυτοί θέλουν να ‘ρθουν να 
μας ξανασώσουν… 

Διανομέας μαθημάτων 
 Η ταμπελίτσα με την αγγελία 
στα κάθε είδους φασφουντάδικα, 
σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, λέει 
περίπου τα εξής: «Ζητείται νεαρός 
για διανομές παραγγελιών. 
Απαραίτητη η κατοχή και άδεια 
οδήγησης δικύκλου». 
 Όχι, δεν έχει μπει ακόμα τυπικά 
παρόμοια προϋπόθεση για την 
πρόσληψη συναδέλφων και 
συναδελφισσών αναπληρωτών, 
ωρομισθίων και μονίμων.  
 Θεωρείται όμως από το 
υπουργείο αυτονόητη καθώς 
μετακινεί τους-τις συναδέλφους 
τόσο στη διάρκεια της εβδομάδας, 
όσο και την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ, σε δύο, 
τρία… μέχρι και πέντε σχολεία, 
σε ακτίνα ακόμα και άνω των 15 
χλμ. Από Βέροια π.χ. σε Μελίκη, 
Πλατύ, Αλεξάνδρεια, Νάουσα, 
Κοπανό κ.τ.λ. ακόμα και από 
Νάουσα σε Αλεξάνδρεια ή και 
Κορυφή.  
 Αυτό είναι το μεροκάματο του 
άγχους, του πόνου και της 
αγωνίας. Και όλα αυτά από μια 
κυβέρνηση που, ως 
αντιπολίτευση, στιγμάτιζε το 
γεγονός αυτό σ’ όλους τους 
τόνους! 
 Από μια κυβέρνηση που, μέχρι 
και χθες, μιλούσε για 20 χιλιάδες 
μόνιμους διορισμούς… Μας 
έρχεται στο μυαλό το τραγούδι 
«Πως καταντήσαμε λοχία, ποιος 
είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ…» 

Ξεφτίλα 
 Αυτό κι αν είναι ξεφτίλα: 
Στέλεχος της ΔΑΚΕ, και της ΝΔ, 
στις εκλογές για την Εκτελεστική 
Επιτροπή  της ΑΔΕΔΥ επιχείρησε 
να ψηφίσει δεύτερη φορά με 

ταυτότητα άλλου συνέδρου ο 
οποίος είναι υπεύθυνος 
οργανωτικού της ΝΔ, διορισμένος 
απ' τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη!  
 Έγινε αντιληπτός, κλήθηκε η 
αστυνομία, συνελήφθη, και 
προσήχθη στο ΑΤ Ομόνοιας 
κατηγορούμενος για 
πλαστοπροσωπία.  Χρειάζεται 
σχόλιο; 

Το ψέμα έχει 

 κοντά ποδάρια 

Στις 5/3/2016 δημοσιεύσαμε στην 
ιστοσελίδα μας την ακόλουθη 

ανακοίνωση:  
“Με έκπληξη διαβάσαμε σε 
πρόσφατη ανακοίνωση των 
ΣΥΝΕΚ πως ο Ανεξάρτητος 
Συνδυασμός και το ΠΑΜΕ 
ονομάζουν τους συναδέλφους που 
θέλουν να συμμετάσχουν στον 
διάλογο “αφελείς”. Γι’  αυτό στην 
χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας τα μέλη μας 
κατέθεσαν τα σχετικά κείμενα της 
παράταξής μας (έχουν σταλεί στα 
σχολεία και είχαν παρουσιαστεί 
πριν μια εβδομάδα πάλι στο ΔΣ) 
και κάλεσαν τις ΣΥΝΕΚ να τους 
πουν σε ποιο σημείο αναφέρονται 
οι συνάδελφοι ως “αφελείς”. Η 
απάντηση ήταν πως αναφέρονται 
σε κείμενο του ΠΑΜΕ. Όμως όταν 
το ΠΑΜΕ ζήτησε τον λόγο μιας και 
δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο σε 
κείμενά του ζήτησαν συγνώμη από 
το ΠΑΜΕ, όχι όμως από τον 
Ανεξάρτητο Συνδυασμό!!! Επειδή 
είναι φανερό πως ο συνδυασμός 
μας δεν μπορεί να ευθύνεται για 
ανακοινώσεις άλλων συνδυασμών 
και αφού οι ΣΥΝΕΚ αρνούνταν να 
δηλώσουν πως η ανακοίνωσή τους 
ήταν λασπολογική και 
συκοφαντική επιμείναμε να μας 
βρουν τα χαρακτηριστικά σημεία 
της ανακοίνωσης μας για τα οποία 
μας κατηγορούν. Έχει περάσει ήδη 
μια μέρα και ακόμη ψάχνουν……” 

Σήμερα έχουν περάσει 10 μήνες 

και ακόμη ψάχνουν....  

Είναι μικροί και μεσαίοι ή 
μικρομεσαίοι οι αγρότες ; 

Το είδαμε κι αυτό. Αποφασίζει το 
ΔΣ της ΕΛΜΕ να βγάλει 
ανακοίνωση για τις 
κινητοποιήσεις των αγροτών. 
Γράφεται το κείμενο από μέλος 
του ΔΣ, τηρώντας τους άξονες 
που έχουν τεθεί στην συνεδρίαση  
και αποστέλλεται προς έλεγχο και 
επιβεβαίωση στα υπόλοιπα μέλη. 
Κι έρχεται η απάντηση από τις 
ΣΥΝΕΚ που -προσπαθώντας να 
κωλυσιεργήσουν- λένε πως 
διαφωνούν με το κείμενο γιατί 
πρέπει να αντικατασταθεί η 
φράση “μικρομεσαίοι αγρότες” με 
τη φράση "μικροί και μεσαίοι"!!!  
 Συμπέρασμα: Σ’ αυτή τη ζωή 
ποτέ μην λες πως τα έχεις δει όλα. 
Πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να σε 
διαψεύσουν…   
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Σχόλια  
Συμβουλή… 

Συμβουλεύουμε τις παρατάξεις 
που θα έχουν αποσπασμένους 
συναδέλφους στα ψηφοδέλτιά 
τους να ελέγξουν αν είναι 
τακτοποιημένοι οικονομικά στις 
ΕΛΜΕ οργανικής τους, πριν τις 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου 
ΔΣ. Αν δεν είναι, να 
τακτοποιήσουν τις συνδρομές 
τους γιατί θα είναι προσβολή προς 
το σωματείο να εκλεγεί κάποιο μη 
μέλος  στο ΔΣ. Το επισημαίνουμε 
γιατί έχει συμβεί τόσο στο 
πρόσφατο παρελθόν, όσο και 
παλαιότερα…  

Εργατικά ατυχήματα 
Δύο χιλιάδες (2000) εργατικά 
ατυχήματα, λέει, στο επτάμηνο 
του τρέχοντος έτους με τα 29 απ' 
αυτά θανατηφόρα. Θρίαμβος της 
αδίστακτης επιχειματικότητας και 
της αδηφάγου ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, θρίαμβος του 
"λιγότερου κράτους" και των, εξ 
αυτού, ελάχιστων ή ανύπαρκτων 
ελέγχων για τις συνθήκες 
εργασίας, θυσία ανθρώπινων 
ζωών στο υπέρτατο κέρδος... 
Με αφορμή την άτυχη 
εργαζόμενη λογίστρια σε 
κατάστημα της αλυσίδας 
ΕΒΕΡΕΣΤ. 

Αδιάβαστα δάνεια 
 Πριν από μια ΓΣ Προέδρων 
ΕΛΜΕ, στο ΔΣ της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας γίνεται συζήτηση για τα 
θέματα που θα αναπτύξει ο 
πρόεδρος σ΄ αυτήν. Μπαίνει 
λοιπόν ζήτημα να αναφερθεί και 
στα κόκκινα  δάνεια και στους 
πλειστηριασμούς ακινήτων που 
όλοι βλέπουν να έρχονται. Όλοι; 
Όχι βέβαια. Γιατί μέλος των 
ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ θεωρεί πως το 
θέμα ξεκινά από το 
αντικυβερνητικό μένος που 
διακατέχει και τσουβαλιάζει το 
λόγο και τα επιχειρήματα των 
άλλων παρατάξεων. Καλεί δε τα 
μέλη των άλλων παρατάξεων να  
“...έρθετε διαβασμένοι” για να 
συζητήσουμε το θέμα.  
 Τώρα, που στα ειρηνοδικεία της 
χώρας κάθε βδομάδα το κίνημα 
αποτρέπει πλειστηριασμούς 
ακινήτων, γιατί δεν πάει η καλή 
συνδικαλίστρια να τους πει πως 
τζάμπα κινητοποιούνται και πως 
πρέπει να διαβάζουν καλύτερα τη 
νομοθεσία; Πάντως αν όλοι 
κινούνταν στην λογική και στην 
πρακτική των ΣΥΝΕΚ Ημαθίας, 
μάλλον τα σπίτια του κοσμάκη θα 
πήγαιναν “αδιάβαστα”.   

Προϋπολογισμός 1 –  
μνημονιακός 

Η κοινωνική δικαιοσύνη, ο 
καταμερισμός δηλαδή του 
πλούτου (ή και της φτώχειας) με 
τον δικαιότερο δυνατό τρόπο στα 
μέλη της κοινωνίας, είναι μια από 
τις βασικότερες αρχές, εδώ και 
αιώνες, τις αριστεράς. Και αν 
κάποιος – κάποια θέλει να 
«μετρήσει» τον βαθμό 
ευαισθησίας κάθε κυβέρνησης 
στο θέμα αυτό, δεν έχει παρά να 
ρίξει μια προσεκτική ματιά στον 
προϋπολογισμό της. Εκεί 
φαίνονται όλα, με στοιχεία και 
αριθμούς.   

Ακόμα ένας μνημονιακός 
προϋπολογισμός ψηφίστηκε αυτές 
τις μέρες στη Βουλή για το 2017, 
που εποπτεύθηκε και εγκρίθηκε 
από τους δανειστές (στα πλαίσια 
του Μνημονίου 3), γι’ αυτό και 
είναι βαθειά αντικοινωνικός όπως 
και οι προηγούμενοι. 

Για να υπηρετηθεί ο στόχος 
ενός διπλάσιου (σε σχέση με το 
2016) πρωτογενούς πλεονάσματος 
3,33 δις ευρώ, επιβάλλονται νέες 
αυξήσεις έμμεσων φόρων κατά 
1,5 δις και νέες περικοπές 
δαπανών κατά 1,3 δις (ένα τμήμα 
τους αφορά συντάξεις). 

Πάμε σαν άλλοτε… 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

Προϋπολογισμός 2 – 
φόροι 

Θα περίμενε κανείς από την 
πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση 
(κατά δήλωσή της) μια κατανομή 
των φόρων ανάλογα με το 
εισόδημα και κανένα άμεσο φόρο 
για τα χαμηλά εισοδήματα. 

Αντίθετα, η διάρθρωση της 
φορολογίας είναι αποκαλυπτική 
για την επιλεξιμότητα των 
εισοδημάτων που πλήττονται. Ως 
γνωστόν οι έμεσοι φόροι, που 
αφορούν όλους αδιακρίτως το 
ίδιο, τελικά πλήττουν κυρίως τα 
χαμηλά εισοδήματα και τους 
ανέργους. Οι κοινωνικά λοιπόν 
πιο άδικοι έμεσοι φόροι 
αυξάνονται ακόμα περισσότερο το 
2017, τόσο σε σχέση με το 2016, 
όσο και στο σύνολο των φόρων 
(56,4% του συνόλου των φόρων, 
ενώ το ποσοστό αυτό το 2016 

είναι 54,8% και το 2015 ήταν 
54,4%). 

Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι η 
αύξηση του ΦΠΑ, νέα τέλη σε 
σταθερή τηλεφωνία, στον καφέ, 
στα καύσιμα, στα τσιγάρα κλπ. 

Αντί της οριζόντιας 
περικοπής μισθών, η οριζόντια 
αφαίμαξη μισθών… 

΄Οσο για τους άμεσους 
φόρους που αυξάνονται κατά 1 δις 
ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, 
συνεχίζουν να περιέχουν τον 
ΕΝΦΙΑ όπως τον φύτεψαν τα 
Μνημόνια 1 και 2: ΄Αγρια 
φορολογία της πρώτης κατοικίας 
ανεξαρτήτως μεγέθους και 
εισοδήματος. Η λεγόμενη από την 
κυβέρνηση κοινωνική δικαιοσύνη 
απουσιάζει και από τους άμεσους 
φόρους… 

Προϋπολογισμός 3 – 
παιδεία 

 Οι δαπάνες για την παιδεία, μετά 
την κατρακύλα των τελευταίων 
ετών, αυξάνονται κατά 250 εκατ. 
ευρώ «ανεβάζοντας» οριακά το 
ποσοστό από 2,80% σε 2,85% του 
ΑΕΠ (πολύ-πολύ μακριά από το 
διεκδικούμενο 5%)! Επειδή η 
περυσινή υπόσχεση για 20.000 
διορισμούς του Φίλη, απεδείχθη 
όνειρο θερινής νυκτός και ο νυν 
υπουργός παιδείας τους απέκλεισε 
εντελώς (σε πρόσφατη συνάντησή 
του με την ΟΛΜΕ), αύξηση 
μισθών δε δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα, έχουμε αμφιβολίες ότι 
θα φανεί κάποια βελτίωση στα 
σχολεία. Το πιο πιθανό είναι ότι 
θα υπηρετηθούν «αναδιαρθρώσεις
-μεταρρυθμίσεις του ΟΟΣΑ» π.χ. 
αυτοαξιολόγηση, πιστοποιήσεις 
κλπ. 

 

Προϋπολογισμός 4 –  
το δημόσιο χρέος 

Η επίσημη αιτιολογία της 
ραγδαίας φτωχοποίησης της 
χώρας μας μέσα σε έξι χρόνια, 
ήταν το τεράστιο δημόσιο χρέος. 
Έπρεπε λοιπόν με σκληρή νηστεία 
και προσευχή, διάβαζε Μνημόνια, 

να πληρώσουμε ένα χρέος που 
δημιούργησε τις τελευταίες 
δεκαετίες η ντόπια άρχουσα τάξη 
μαζί με το ξένο μεγάλο κεφάλαιο, 
μέσω των τελευταίων κυρίως 
πολιτικών εκφραστών τους του 
ΠΑΣΟΚ και της Νέας 
Δημοκρατίας. Τα ίδια κόμματα 
ανέλαβαν και να μας σώσουν απ’ 
αυτό. 

Ποιο ήταν όμως το 
αποτέλεσμα των θυσιών, του 
πλούτου που μεταφέρεται 
αδιάκοπα όλα αυτά τα χρόνια 
στους δανειστές, της ερήμωσης 
του τόπου από παραγωγή, αγαθά 
και ανθρώπους; 

Το ύψος του σε δις ευρώ στα 
τέλη του 2014 ήταν 319 δις, κατά 
μόλις 11 δις ευρώ χαμηλότερο του 
2009 και ως ποσοστό του ΑΕΠ 
από 125,7% εκτινάχτηκε στο 
179,7%. Και στη συνέχεια 
συνεχίζει να αυξάνεται και μ’ 
αυτή την κυβέρνηση: Από 311 το 
2015, αυξήθηκε στα 315 το 2016 
και θα αυξηθεί περαιτέρω 
φθάνοντας τα 319 δις ευρώ το 
2017. 

Εν ολίγοις, βαρέλι δίχως πάτο 
ή και πρόσχημα για τους 
δανειστές να διατηρούν στο 
διηνεκές μια αποικία χρέους κι 
ένα λαό εξαθλιωμένο, όμηρο και 
πρόθυμο στις ορέξεις τους. 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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Συνέχεια από την σελ.1 

κό βαθμό η ευθύνη βαραίνει και τις παρατάξεις 
του ΔΣ. Ήδη από πέρυσι οι ΣΥΝΕΚ στην 
ΕΛΜΕ (αλλά και στην ΟΛΜΕ) κινούνταν στην  
λογική  ότι  “το κίνημα δεν χρειάζεται να είναι 
συνέχεια στους δρόμους. Δεν υπάρχει λόγος να 
κινητοποιηθεί ο κλάδος μιας και αυτή η 
αριστερή κυβέρνηση, είχε κάνει τόσα καλά για 
τους εκπαιδευτικούς”. Ακόμη κι όταν τα 
σύννεφα της εφαρμογής του 3ου μνημονίου 
άρχισαν να γίνονται ορατά και έπρεπε το 
συνδικάτο να αντιδράσει κινούνταν στην 
λογική του “μην πιστεύετε ό,τι γράφεται, θα 
δούμε, δεν έχει ακόμη ψηφιστεί από την 
κυβέρνηση...”. Κι όταν ψηφίζονταν; Σιγή 
ιχθύος. 
 Εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους ως 
κυβερνητική παράταξη με τον καλύτερο 
δυνατόν τρόπο, στον δρόμο που χάραξαν 
προηγούμενα οι ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ.  Κι όμως 
αυτή τη χρονιά είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, το πάγωμα 
των μισθών για μια ακόμη διετία, 
συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, 
αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και 
στις αναθέσεις στην κατεύθυνση της 
μείωσης του προσωπικού, αύξηση του 
ελάχιστου αριθμού μαθητών ανά 
κατεύθυνση και μάθημα στα ΓΕΛ και ανά 
τομέα και ειδικότητα στα ΕΠΑΛ, απολύσεις 
αναπληρωτών, μετακινήσεις εκπαιδευτικών 
σε πολλά σχολεία κτλ. Και ενώ όλα αυτά 
συνέβαιναν, για τις ΣΥΝΕΚ ήταν απλά 
Παρασκευή.   
 Η ΔΑΚΕ από την μεριά της παρέμεινε 
αγκιστρωμένη στο μοντέλο της παράταξης που 
μας είχε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Παράταξη 
της ΝΔ που λειτουργεί ως ψηφοεκφορτωτής 
μεταφέροντας τις ψήφους του σωματείου στην 
δεξαμενή του κόμματος. Ταυτόχρονα συνεχίζει 
πρακτικές όπως αυτή των συνδικαλιστικών 
αποσπάσεων ελκύοντας υποψήφιους για το 
ψηφοδέλτιο της, που δεν είχαν και δεν έχουν 
καμία όρεξη για ενεργό συμμετοχή στο κίνημα. 
Με αυτό τον τρόπο απαξιώνεται το σωματείο 
και αποστασιοποιούνται οι συνάδελφοι. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκλογή πέρυσι 
αποσπασμένου συναδέλφου με το ψηφοδέλτιο 
της ΔΑΚΕ που δεν είχε καν προσκομίσει 
βεβαίωση οικονομικά τακτοποιημένου μέλους 
από την ΕΛΜΕ οργανικής του και ήθελε να 
παραιτηθεί, κατά παράβαση του καταστατικού, 
πριν την εκλογή νέου Προεδρείου και χωρίς να 
παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του ΔΣ. 
  Αν προσθέσουμε την στάση της ΔΑΚΕ 
στην ΟΛΜΕ, που σε καμία περίπτωση δεν 
αντιστρατεύτηκε τις όποιες κυβερνητικές 
επιλογές, γιατί πολύ απλά αποτελούσαν θέσεις 
τόσο της ΝΔ όσο και δικές της, θέσεις που 
υλοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το κόμμα τους δεν 
είχε κατορθώσει να υλοποιήσει. Με αυτό τον 
τρόπο θεωρούν πως θα είναι ευκολότερη η 

πρόσβαση της ΝΔ στην εξουσία αλλά και η 
εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της. 
Οι φιλότιμες και συχνά πέρα από την 
κομματική γραμμή προσπάθειες μέλους της 
ΔΑΚΕ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ πιστώνονται 
αποκλειστικά στον ίδιο και δεν είναι δυνατόν 
να αλλάξουν ούτε την μορφή της παράταξης 
ούτε τις πολιτικές της κατευθύνσεις.  
 Δυστυχώς εφέτος και η ΑΣΕ - ΠΑΜΕ έμεινε 
πολύ πίσω από άποψη προσφοράς σε σχέση με 
τις άλλες χρονιές. Κινούμενη στην λογική πως 
η συγκυρία δεν μας ευνοεί και πως δεν μπορεί 
να υπάρξουν ευνοϊκές αλλαγές προς τους 
εργαζόμενους, αν δεν υπάρξει η όποια 
κοινωνικοπολιτική αλλαγή, δεν μπόρεσε να 
ακολουθήσει στις προσπάθειες ανάτασης του 
σωματείου.  
 Από την μεριά μας, ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ήταν μπροστάρης σε κάθε 
τι που έγινε στο σωματείο. Προσπαθήσαμε 
να ενημερώσουμε, να διεκδικήσουμε, να 
είμαστε κοντά στους συναδέλφους,  να 
δημιουργήσουμε συνθήκες κινήματος. 
Κανείς δεν μπορεί να διαψεύσει τα 
παραπάνω. Βρεθήκαμε σε ένα ισχυρό 
δίλημμα: Να προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε στο ΔΣ συνθήκες ομοφωνίας 
και συνεννόησης, ή να κινηθούμε στη σφαίρα 
της σύγκρουσης μιας και οι πολιτικές 
επιδιώξεις όλων είχαν πια καταγραφεί και ήταν 
εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Επιλέξαμε 
τον πρώτο δρόμο. Υπομείναμε συκοφαντικές 
καταγγελίες γιατί θεωρήσαμε πως το 
αποτέλεσμα των περυσινών εκλογών και οι 
συσχετισμοί δυνάμεων μας υποχρέωναν να 
προσπαθούμε να επιδιώκουμε την ελάχιστη 
έστω συνεννόηση. Οι δυσκολίες που 
προέκυπταν για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν 
οφείλονται σε μας..  Εμείς δεν αλλάξαμε, 
μείναμε οι ίδιοι, όπως εδώ και τριάντα χρόνια. 
Άλλοι άλλαξαν ξαφνικά. Οι συνάδελφοι είναι 
αυτοί που με την στάση τους στις εκλογές για 
την ανάδειξη νέου ΔΣ θα χαράξουν την νέα 
κατεύθυνση του σωματείου.       
ΥΓ. Πιθανά κάποιοι θα πουν πως μπορεί η 
όποια αδυναμία μελών του ΔΣ την τρέχουσα 
περίοδο να οφείλεται και στο ότι αντιμετώπιζαν 
προσωπικά προβλήματα. Τονίζουμε πως η 
κριτική μας δεν έγινε σε συγκεκριμένα 
πρόσωπα αλλά σε παρατάξεις. Αν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, οι παρατάξεις όφειλαν να 
αντικαταστήσουν τα μέλη τους που δεν 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 
Εξάλλου τα όποια προσωπικά εμπόδια και 
προβλήματα μπορεί να απασχολούσαν και τα 
δικά μας μέλη. Ποτέ όμως δεν τα άφησαν να 
λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην δράση της 
ΕΛΜΕ. 
   
 

Εμείς και οι άλλοι 

 Γενναία κρατική χρηματοδότηση 
της Εκπαίδευσης! Όχι στη χρεοκοπία 
του Δημόσιου Δωρεάν Σχολείου! 
 Ενιαίο Δημόσιο Δωδεκάχρονο 
Δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά! 
 Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης! Όχι στη μαύρη 
ανήλικη εργασία της μαθητείας!  
 Να ζούμε με αξιοπρέπεια από το 
μισθό μας! Συλλογικές συμβάσεις εφ’ 
όλης της ύλης – πραγματικές αυξήσεις! 
Κανένας εκπαιδευτικός με λιγότερα 
από 1000€! Να ξεπαγώσουν άμεσα όλα 
τα κλιμάκια! Να επανέλθουν άμεσα ο 
13ος και 14ος μισθός!  
 Μαζικοί διορισμοί μονίμων 
εκπαιδευτικών εδώ και τώρα! Φραγμός 
στην ελαστική εργασία! Κάλυψη όλων 
των πραγματικών κενών. Κάθε 
Εκπαιδευτικός στο Σχολείο του! Κάθε 
παιδί να έχει το Δάσκαλό του! 
 Να αποσυρθούν όλα τα 
κυβερνητικά μέτρα που αλώνουν τα 
εργασιακά μας δικαιώματα, 
συρρικνώνουν τα σχολεία και 
παράγουν “δεξαμενές πλεοναζόντων” 
εκπαιδευτικών! 
 Κανένας εκπαιδευτικός χωρίς 
ογανική θέση 
 Να επανέλθει άμεσα το ωράριό 
μας στα προηγούμενα επίπεδα του 
2013! 
 Καμία υποχρεωτική μετακίνηση 
εκπαιδευτικού! Δεν θα μετατρέψουμε 
τις ζωές μας σε “λάστιχα”! 
 Να επαναλειτουργήσουν όλα τα 
σχολεία που έκλεισε η θύελλα των 
μνημονίων! 
 Τμήματα με 20 μαθητές, 15 στις 
Ομάδες Προσανατολισμού, 10 στα 
εργαστήρια! 
 Άμεση ένταξη των 
προσφυγόπουλων στα Δημόσια 
Σχολεία! Σίτιση – περίθαλψη – 
φροντίδα για όλα παιδιά! 
 Δημοκρατικά δικαιώματα και 
ελευθερίες στα σχολεία! Κάτω τα 
χέρια από τα συνδικάτα και τα 
σωματεία μας! 

Με τους αγώνες μας  
διεκδικούμε 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 


