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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ 

1. Αθανασίου Ρίζος                Γυμνάσιο Ειρηνούπολης   

2. Αξούριστου Χαρά               5ο ΓΕΛ Βέροιας 

3. Βεργιώτη Μαρία                Εσπερινό Λύκειο  

4. Γιοβανοπούλου Δήμητρα  Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

5. Γκαλίτσιου Γιάννα             2ο ΓΕΛ Βέροιας 

6. Μόσχος Αλέκος                   ΕΠΑΛ Βέροιας 

7. Μπακλέση Πηνελόπη        ΕΠΑΛ Βέροιας 

8. Μπέκης Νίκος                    1ο ΓΕΛ Βέροιας 

9.  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  

 Οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ γίνονται 
σε μια κρίσιμη συγκυρία που 
τη χαρακτηρίζουν ο καταιγι-
σμός αντιλαϊκών και αντιεκ-
παιδευτικών μέτρων, τα επικοι-
νωνιακά κυβερνητικά succes 
story, η ανυπαρξία των συνδι-
κάτων τύπου ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ 
– ΟΛΜΕ και η συνέχιση των 
προσπαθειών διάλυσης της  
ΕΛΜΕ από τις δυνάμεις του 
κυβερνητικού – κρατικού  και 
κομματικού συνδικαλισμού. 

 Η Κυβέρνηση συνεχίζει το 
δρόμο της αφαίμαξης των 

εργαζομένων και της διάλυ-
σης των κοινωνικών δομών! 

 Σε εξέλιξη βρίσκεται 
νέος γύρος λεηλασίας των λαϊ-
κών συμφερόντων με την ψή-
φιση του νέου αντιλαϊκού προ-

ϋπολογισμού  που περιλαμβά-
νει υπερφορολογήσεις, περικο-
πές σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, 
ασφάλιση, ματωμένα πρωτογε-
νή πλεονάσματα στο 3,8%, 
κ.ά. καθώς και την προώθηση 
των νέων 113  προαπαιτούμε-
νων της 3ης αξιολόγησης με 
ιδιωτικοποιήσεις σε ενέργεια, 
νερό,  δημόσια περιουσία, νέο 
αντιαπεργιακό συνδικαλιστικό 
νόμο, ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς για αρπαγή της λαϊ-
κής κατοικίας. Και για όλους 
επικρέμεται  η άμεση εφαρμο-
γή μέτρων της 2ης αξιολόγησης 
με μείωση του αφορολόγητου 
και των συντάξεων. Την ίδια 
στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται 
σε ένα επικοινωνιακό ρεσιτάλ 
προσπάθειας  πλήρους αντι-
στροφής της πραγματικότητας.    
             συνέχεια στη σελ. 7                    

 Οδοστρωτήρας «οι βέλτι-
στες πρακτικές του ΟΟΣΑ» 
που ψήφισε η «αριστερή» μας 
κυβέρνηση στο Μνημόνιο του 
2015. Συγχωνεύσεις σχολικών 
μονάδων, τριαντάωρη παραμο-
νή των καθηγητών στα κλου-
βιά που κατ΄ ευφημισμό ονο-
μάζονται «γραφεία», αύξηση 
του αριθμού των μαθητών στα 
τμήματα, αξιολόγηση και αυ-
τοαξιολόγηση, γενίκευση στις 
ηλεκτρονικές εγγραφές, εμπλο-
κή του ΑΣΕΠ στην επιλογή 
των Διευθυντών είναι μερικά 
μόνο από τα μέτρα που πρό-
σφατα, προχθές, συμφωνήθη-
καν με την ΤΡΟΙΚΑ στο πλαί-

σιο της τελευταίας αξιολόγη-
σης. 
 Το παραμύθι που έντεχνα 
αφέθηκε να διαρρεύσει, περί 
αύξησης των ωρών διδασκαλί-
ας ακόμα και στις τριάντα, είχε 
τον κρυφό του δράκο τελικά, 
με την ταύτιση του διδακτικού 
με το εργασιακό ωράριο, τις 
συγχωνεύσεις, την αξιολόγηση 
κ.τ.λ. Και βέβαια έπονται η 
αυτονομία της σχολικής μονά-
δας, η κατάργηση μαθημάτων, 
η δραματική αλλαγή αναθέσε-
ων, χωρίς να αποκλείεται και η 
αύξηση των ωρών διδασκαλί-
ας, ακόμα και η αμφισβήτηση                 
                     Συνέχεια στη σελίδα 4              

ΠΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ας πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ  
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Κώστας ή Άννα; Γαβρόγλου ή Διαμαντοπούλου;  

Ή μήπως Λοβέρδος και Αρβανιτόπουλος; Τα μπλέξαμε! 

Του Γιάννη Ιωάννου 

 Πριν λίγο καιρό μέλος του 
Ανεξάρτητου Συνδυασμού Η-
μαθίας έτυχε να παραστεί σε 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Θα 

άξιζε τον κόπο κατά τη γνώμη 
μας να ενημερωθεί η εκπαιδευ-
τική κοινότητα για το τι πληρο-
φόρηση πήρε από αυτούς που       
                 Συνέχεια στη σελίδα 4             

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΕ –  
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 
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 Είναι δύσκολη εποχή. Οι εργαζόμε-
νες και εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και κρατι-
κό τομέα βιώνουμε τη φτώχεια, τα εξα-
ντλητικά ωράρια, την κατάργηση δικαιω-
μάτων που κερδήθηκαν με τους αγώνες 
των γιαγιάδων μας δεκαετίες πριν. Το 
8ωρο πλέον είναι παρελθόν, το ίδιο και η 
κουτσουρεμένη παροχή κοινωνικών υπη-
ρεσιών από το καμάρι του μεταπολεμικού 
καπιταλισμού, που ονομάστηκε κράτος 
πρόνοιας. Η υγεία πληρώνεται ακριβά, η 
εκπαίδευση το ίδιο, τα σπίτια μας βγαίνουν 
στο σφυρί, η διατροφή μας ολοένα και πε-
ρισσότερο γίνεται φτωχότερη ποσοτικά και 
ποιοτικά. Η ανεργία πιέζει για ακόμα μεγα-
λύτερες υποχωρήσεις στις ορέξεις των πο-
λιτικών και οικονομικών αρχόντων και η 
ελπίδα αφού βαφτίστηκε “αριστερή” πετά-
χτηκε στα όρνια των αγορών και του θεά-
ματος. Τώρα το κράτος κληρώνει λαχνούς 
στους συνεπείς φορολογούμενους ενώ 
όπου δεν πιάνει ο λόγος, υπάρχει η ράβδος 
του κυρ αστυνόμου να μας θυμίζει ποιος 
είναι το αφεντικό στην κοινωνία. Το μέλ-
λον των ανθρώπινων και των μη ανθρώπι-
νων ζωών πάνω στη Γη μας είναι αβέβαιο, 
όσο οι κυρίαρχοι ΤΗΝ κομματιάζουν σε 
σφαίρες εκμετάλλευσης, παραδίδοντας 
λαούς και φύση στον πόλεμο, την εκμετάλ-
λευση και την καταστροφή. Για τους πίνα-
κες στατιστικής των διεθνών οργανισμών, 
των τραπεζών, των υπερκρατικών θεσμών, 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είμαστε 
αύλοι ή υλικοί πόροι: εργασίας, αγορών, 
πρώτων υλών, ενέργειας κλπ. Είμαστε τα 
εξαρτήματα μιας παγκόσμιας μηχανής που 
θρέφεται από τις ζωές μας και ξερνάει θά-
νατο.  Κάποτε οι λέξεις ελευθερία, δημο-
κρατία, ισότητα, αλληλεγγύη, ειρήνη, αξιο-
πρέπεια, διεθνισμός ήταν απαγορευμένες 
αφού ποτισμένες με το αίμα των αγώνων 
των πολλών και των “από κάτω” είχαν γί-

νει επικίνδυνες για τους αφεντάδες. Σήμε-
ρα οι ίδιες αυτές λέξεις αφού παραδόθηκαν 
στα επικοινωνιακά επιτελεία των πολιτι-
κών εκφραστών των “από πάνω” κατέλη-
ξαν να ταυτίζονται με τα γρανάζια της πα-
γκόσμιας εκμεταλλευτικής μηχανής. Η ε-
λευθερία της αγοράς, ή η ισότητα των 
“ανίσων”, δίνουν το ρυθμό της κίνησης της 
παγκόσμιας γαλέρας. Τα συλλογικά υπο-
κείμενα και οι αγώνες τους κατακερματί-
στηκαν σε ατομικούς δρόμους, αναζήτησης 
καταναλωτικών στιγμών ευτυχίας, το δη-
μόσιο ως πεδίο πολιτικής συγκρότησης με 
την αρχαία του έννοια μετατράπηκε σε 
ιδιωτικό, και το συλλογικό όνειρο για έναν 
ελεύθερο κόσμο ξέπεσε στον κανιβαλισμό 
της τηλεόρασης, των “αντικοινωνικών” 
δικτύων, και των “λευκών νυχτών”.  
 Στα πλαίσια αυτά οι συλλογικές ορ-
γανώσεις των εργαζόμενων μετατράπηκαν 
σταδιακά από εργαλεία διεκδίκησης και 
απελευθέρωσης σε γραφειοκρατικές ιεραρ-
χίες, μακριά από τις ανάγκες και τις επιθυ-
μίες των ίδιων των εργαζομένων. Από μη-
χανές πολέμου μεταλλάχτηκαν σε εργαλεία 
ταξικής “ειρήνευσης” και ενσωμάτωσης 
στα σχέδια των κυρίαρχων. Ο συνδικαλι-
στής και η συνδικαλίστρια έπαψε σταδιακά 
να κοσμεί τα κελιά των κρατητηρίων και 
των φυλακών, ως επικίνδυνος με τους αγώ-
νες του για την κυρίαρχη τάξη συμφερό-
ντων. Στον σύγχρονο κόσμο ο συνδικαλι-
στής λάμπει στα φόρουμ και τα τραπέζια 
των διαπραγματεύσεων ως ένας ακόμα ε-
παγγελματίας με σχεδόν βέβαιη την καριέ-
ρα του βουλευτή ή του στέλεχους κυβερνη-
τικών ή μη και κυβερνητικών οργανισμών.  
 Κάποιες από μας τον πρώτο επικίν-
δυνο συνδικαλισμό δεν τον γνωρίσαμε πο-
τέ. Όπως φυσικά δεν ήμασταν παρών στις 
μεγάλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις των 

εργατών και εργατριών που σήκωσαν το 
μπόι τους στα όπλα και τα κανόνια των 
κυρίαρχων. Πολλές από μας γνωρίσαμε 
τον άλλο συνδικαλισμό, των γραφείων, 
των υπουργείων, των παρασκηνιακών δια-
δρομών. Όμως θέλετε η εποχή, θέλετε ο 
ρομαντισμός μας, θέλετε η έρευνα, ή οι 
αφηγήσεις των δικών μας ανθρώπων που 
πέρασαν από τα κρατητήρια της ανθρωπιάς 
και της αξιοπρέπειας, αναζητήσαμε και 
συνεχίζουμε να αναζητούμε το μπόι των 
ανθρώπων στις λέξεις και στις ανάλογες 
πράξεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ειρή-
νης, της αξιοπρέπειας, του διεθνισμού, και 
όχι στα ξεπουλημένα λόγια των δήθεν 
“συνδικαλιστών” αντιπροσώπων της τάξης 
μας.  
 Και είναι οι καθημερινές πράξεις 
των εργαζόμενων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
μεγάλες ήττες της εποχής αλλά και οι μι-
κρές μας νίκες που δείχνουν πως αν θέλου-
με μπορούμε να ξανακάνουμε τις ιδέες μας 
επικίνδυνες. Με τη συλλογική καθημερινή 
μας οργάνωση στο σωματείο και το συνδι-
κάτο ως μέλη και όχι ως απλοί ψηφοφόροι 
της μίας ή της άλλης παράταξης, του ενός 
ή του άλλου αντιπροσώπου. Με την συνεί-
δηση της θέσης μας στην κοινωνία ως δη-
μιουργών δίπλα και όχι απέναντι στους 
άλλους εργαζόμενους και δημιουργούς, και 
όχι ως καταναλωτών της άλφα ή της βήτα 
κυβερνητικής “λύσης”. Οι εργαζόμενες και 
οι εργαζόμενοι με την άμεση και δημοκρα-
τική δράση των συνελεύσεων μας, την υ-
λοποίηση των δικών μας επιλογών, μπο-
ρούμε να ξαναβγούμε στο προσκήνιο της 
ιστορίας, και να αποδείξουμε πως η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια δεν παζαρεύεται, αλ-
λά επιμένει να αγωνίζεται για έναν κόσμο 
αδελφοσύνης και ελευθερίας.  

Συνδικαλισμός για αξιοπρέπεια, ελευθερία, αδελφοσύνη  

Μαντάμ Ξυδέα—Πομπιντού Της Αλέξιας Οθωναίου 
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 Δύο χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ είναι αρκετά για να κατανοήσει, 
ακόμη και ο πιο δύσπιστος υποστηρικτής 
τους, πως συνεχίζουν την επιχείρηση συρ-
ρίκνωσης  της εκπαίδευσης που ξεκίνησε 
από την Διαμαντοπούλου και συνεχίστηκε 
από την συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. 
Προπομπός της επιχείρησης αυτής αλλά 
και πεδίο πειραματισμού, αποτελούν οι 
εξελίξεις στα ΕΠΑΛ. 
 Έτσι αυτή την διετία η κυβέρνηση προ-
χώρησε: 
α) Σε μεταβολές στα ωρολόγια προγράμ-
ματα και στα μαθήματα των ΕΠΑΛ, προ-
κειμένου να εξοικονομήσει προσωπικό 
β) Στην απευθείας κατάργηση τομέων και 
ειδικοτήτων σε μεγάλη κλίμακα το φθινό-
πωρο του 2016 
γ) Στην μεταφορά από την εκπαίδευση 
στην μαθητεία ενός ολόκληρου έτους ειδι-
κότητας. 
δ) Στην δημοσίευση υπουργικής απόφασης 
τον Αύγουστο του 2016 αναφορικά με τον 
ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη, τμήμα 
και ειδικότητα. Βέβαια κάτι τέτοιο υπήρχε 
και παλαιότερα. Η διαφορά συνίσταται στο 
ότι παλαιότερα μπορούσαν να δημιουργη-
θούν τμήματα με μικρότερο του ελαχίστου 
αριθμού μαθητών ύστερα από αιτιολογημέ-
νη έκθεση των Δ/ντων Εκπαίδευσης και 
Περιφερειακών διευθυντών. Αυτό πλέον 
δεν υφίσταται και τα τμήματα περικόπτο-
νται αυτόματα με την καταγραφή τους ως 
ολιγομελή. Αυτόματα; Όχι ακριβώς! Όπου 
οι γονείς επισκέπτονται βουλευτές, υπάρχει 
η ευνοϊκή μεταχείριση…  
 Βέβαια το Υπουργείο Παιδείας έχει μά-
θει να παίζει πολύ καλά το επικοινωνιακό 
παιχνίδι. Έτσι τα πρώτα μέτρα τα πέρασε 
σχετικά ανώδυνα πατώντας στην ευφορία 
που επικρατούσε στα σχολεία μετά την 
επιτυχία των αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
του κλάδου που επέφεραν την επιστροφή 
των συναδέλφων που ήταν σε διαθεσιμότη-
τα. Για το τέταρτο  μέτρο όμως, για να μην 
προκαλέσει αντιδράσεις σε εκπαιδευτι-
κούς, γονείς και μαθητές ακολούθησε την 
λογική της «σαλαμοποίησης». 
 Το φθινόπωρο του 2016 αποφάσισε την 
ελαστική εφαρμογή του. Κατάργησε έναν 

πρώτο αριθμό τμημάτων, αλλά ενέκρινε 
και σημαντικό αριθμό ολιγομελών τμημά-
των μετά και από πιέσεις ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ.  
 Την άνοιξη του 2017 όμως το Υπουρ-
γείο εμφανίζει την νέα σημαντική ψηφίδα 
στο πάζλ της εκπαίδευσης. Το όνομα αυ-
τής; “Ηλεκτρονικές εγγραφές”! Οι μαθη-
τές των ΕΠΑΛ καλούνται να κάνουν προε-
γραφές με τους κωδικούς του taxis και 
στην συνέχεια την κανονική εγγραφή τους. 
Η διαδικασία παρουσιάστηκε σαν μια αντι-
γραφειοκρατική πρακτική, κάτι που δεν 
ισχύει μιας και οι γονείς ταλαιπωρήθηκαν 
πολλές ημέρες από την στιγμή της προεγ-
γραφής ως την τελική εγγραφή των μαθη-
τών. Αυτό που επιζητούσε στην ουσία το 
υπουργείο ήταν ο κεντρικός έλεγχος και η 
διαχείριση τόσο του ελάχιστου, όσο και 
του μέγιστου αριθμού μαθητών. Για το 
σκοπό αυτό, αφενός καταργούσε ολιγομε-
λή τμήματα και ανάγκαζε τους μαθητές 
είτε να επιλέξουν άλλο τομέα/ειδικότητα 
είτε να μετακινηθούν σε άλλο ΕΠΑΛ σε 
επίπεδο περιφέρειας, αφετέρου δεν επέτρε-
πε να ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα   (κι επομένως να δημιουρ-
γηθεί και δεύτερο τμήμα), με την μετακί-

νηση μαθητών σε άλλο σχολείο. 
Μέχρι και η κλήρωση προτάθηκε 
από το υπουργείο στους πλεονά-
ζοντες μαθητές για την μετακίνη-
ση σε άλλο σχολείο. Στην πραγ-
ματικότητα έχουμε μια μεγάλης 
κλίμακας διαδικασία συγχωνεύσε-
ων. Εμφανή αποτελέσματα: 
α) Σε όποια σχολεία εκπαιδευτι-
κοί, γονείς και μαθητές επαναπαύ-
τηκαν στην καλή πρόθεση του 
υπουργείου που “...δεν μπορεί, 
τελικά θα τα λειτουργήσει τα τμή-
ματα” είδαν να καταργούνται το-
μείς και ειδικότητες του σχολείου. 

β) Για σχολεία όπου κινητοποιήθηκαν οι 
φορείς της εκπαίδευσης, το υπουργείο υπο-
χώρησε και τελικά εγκρίθηκαν εκατοντά-
δες ολιγομελή τμήματα.  
 Κι εδώ αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα 
συμπεράσματα ως προς την πορεία των 
πραγμάτων:  
 Το υπουργείο προχωρά βήμα – βήμα. 
Το επόμενο καλοκαίρι θα επανέλθει και θα 
επιμείνει μέχρι να κλείσει και το τελευταίο 
ολιγομελές στα ΕΠΑΛ.  
 Η υπουργική απόφαση για τα ολιγομελή 
ισχύει και  για τα μαθήματα επιλογής και 
τις Ομάδες Προσανατολισμού των ΓΕΛ. 
Το υπουργείο μάλιστα έχει από τώρα ανα-
κοινώσει τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα 
ΓΕΛ για την χρονιά που έρχεται. 
Συνοψίζοντας: 
 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόσει το μνημόνιο και 
τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Με βάση τον κε-
ντρικό στόχο αυτών πρέπει να προχωρήσει 
σε συγχωνεύσεις, σε αύξηση του αριθμού 
μαθητών ανά εκπαιδευτικό  και να μην 
κάνει προσλήψεις αναπληρωτών. Όλα τα 
παραπάνω είναι μέτρα υλοποίησης αυτού 
του στόχου που πριν κάποιες μέρες επιση-
μοποιήθηκαν ως πρώτη δόση από το υ-
πουργείο και τους δανειστές.  
 Από την άλλη οι επιμέρους κινητοποιή-
σεις σε τοπική κλίμακα μπόρεσαν να ανα-
τρέψουν τους σχεδιασμούς τους. Επιβάλλε-
ται η πλειοψηφία της ΟΛΜΕ (ΣΥΝΕΚ- 
ΔΑΚΕ - ΠΕΚ) να σταματήσει να στηρίζει 
το υπουργείο και να οργανώσει την αντεπί-
θεση του σωματείου. Την νέα σχολική χρο-
νιά να εγκριθούν όλοι οι ολιγομελής το-
μείς, ειδικότητες, τμήματα, ομάδες προσα-
νατολισμού. Κι αν η ΟΛΜΕ αδιαφορεί, οι 
κατά τόπους ΕΛΜΕ, μπορούν μέσα από 
τον μεταξύ τους συντονισμό και με νέους 
συσχετισμούς δυνάμεων, να την αναγκά-
σουν επιτέλους να σταθεί στο ύψος της.  

ΕΠΑΛ: Μια ιστορία με πολλά διδάγματα 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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Συνέχεια από την σελ.1  
των οργανικών.  
 Όλα αυτά υπάρχουν, ως «βέλτιστες 
πρακτικές του ΟΟΣΑ» στις εκθέσεις του 
κακόφημου αυτού Οργανισμού που κρατά-
ει κρυφά στα συρτάρια του ο Γαβρόγλου 
διαρρέοντας κατά καιρούς φανταστικές 
τερατολογίες για να  γίνουν δεκτά τα πραγ-
ματικά σκληρά μέτρα. 
  Το παραμύθι του Χότζα σε  πλήρη ε-
φαρμογή από μια κυβέρνηση που δεν υιο-
θετεί μόνο νεοφιλελεύθερα μέτρα, όπως οι 
προηγούμενες, αλλά μιμείται και την επι-
κοινωνιακή τους πολιτική.  
Σε μια χώρα που οι εκπαιδευτικοί παίρνουν 
μισθούς πείνας και ανέχειας, που έχουν 
πολλαπλούς ρόλους και καθήκοντα στα 
σχολεία (δάσκαλοι, γραμματείς, απουσιο-
λόγοι, συνοδοί εκδρομών κ.τ.λ.), που μετα-
κινούνται σε δύο, τρία, ακόμα και τέσσερα 
σχολεία με δικά τους έξοδα, που δεν έχουν 
ούτε καρέκλα, όχι γραφείο, ούτε καρέκλα, 
να σταθούν στα διαλείμματα, που κάθε 
χρόνο χιλιάδες απ’ αυτούς απολύονται Ιού-
νιο και προσλαμβάνονται με δόσεις από 
Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη αναπληρώνο-
ντας τον εαυτό τους σε ένα μοναδικό στον 
κόσμο φαινόμενο, σ’ αυτή τη χώρα οι 
«αριστεροί» κυβερνώντες τους ταλαιπω-
ρούν και τους ξεζουμίζουν όλο και περισ-
σότερο με προκλητικούς τρόπους. Έχουν 
βαλθεί να μην αφήσουν κανένα σοβαρό 
νεοφιλελεύθερο μέτρο στον φιλόδοξο Μη-
τσοτάκη. 
Η νέα πρόκληση της κυβέρνησης και του 
υπουργού της δε μπορεί να μείνει αναπά-
ντητη. Άμεσα η ΟΛΜΕ οφείλει να συγκα-
λέσει Γενικές Συνελεύσεις για να παρθούν 
σοβαρές αποφάσεις για κινητοποιήσεις που 
θα αφήσουν στα χαρτιά όλες αυτές τις συμ-
φωνίες με τους δανειστές. Και εμείς, όλοι 
και όλες, οφείλουμε να σηκώσουμε επιτέ-
λους το γάντι και να βάλουμε ένα φρένο 
στην κατρακύλα. 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ  
ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ  

Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  
ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Κώστας ή Άννα; Γαβρόγλου ή 
Διαμαντοπούλου; Ή μήπως  

Λοβέρδος και Αρβανιτόπουλος; 
Τα μπλέξαμε! 

Συνέχεια από την σελ. 1  
εμπλέκονται άμεσα  με τις  τύ-
χες και το μέλλον μας. 
 Ανάμεσα στα άλλα, ειπώθη-
κε από τον γενικό διευθυντή 
που παρατηρεί το ελληνικό ζή-
τημα, κ. Ντεκλάν Κοστέλο, πως 
ο Έλληνας εκπαιδευτικός εργά-
ζεται «λιγότερο από ό,τι ο ευ-
ρωπαίος συνάδελφός του και 
δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο 
θα πρέπει να γίνεται αυτό». 
Επίσης, ότι ο μέσος όρος των 
μαθητών ανά τμήμα στο ελλη-
νικό σχολείο είναι μικρότερος 
απ’ ό,τι στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά σχολεία 
και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Το μόνο 
για το οποίο πραγματικά λυπάται (εδώ γε-
λάσαμε!) είναι ότι οι καθηγητές στην Ελ-
λάδα παίρνουν σημαντικά μικρότερους 
μισθούς απ’ τους υπόλοιπους. Κυνικά, 
όμως, στο τέλος πρόσθεσε «αν θέλετε πα-
ραπάνω μισθό, μείνετε λιγότεροι». 
 Φυσικά, ο κ. Κοστέλο δεν έμεινε χωρίς 
απάντηση.  
 Όταν του λέχθηκε ότι τα νούμερα που 
χρησιμοποιούσε στην έρευνά του ήταν του 
2015 (!) και θα έπρεπε να τα επικαιροποιή-
σει, καθώς και ότι δε λαμβάνει υπόψη του 
ότι στο ελληνικό σχολείο ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, παρόλο που είναι 
νομικά θεσμοθετημένο, και ότι ο Έλληνας 
εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει ΟΛΗ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, που αποφεύγει 
ο ευρωπαίος συνάδελφός του, άρχισε να 
«ανεβάζει πίεση». Ξέχασε εξάλλου ο κ. 
Κοστέλλο να βάλει στο ωράριο και τις 
ώρες που αναγκάζεται ο Έλληνας να μετα-
κινηθεί από το ένα σχολείο στο άλλο, με 
δικά του έξοδα, για να καλύψει τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Αυτά, φαίνεται, οι σύμβου-
λοί του δεν του τα μετέφεραν. 
 Επίσης, ξέχασε ότι μιλάμε για μια χώρα  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΕ –  
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

που το γεωγραφικό της ανάγλυφο την ανα-
γκάζει να έχει σε ακριτικά μέρη τμήματα 
με έναν και δύο μαθητές και σε αστικά κέ-
ντρα τμήματα των 26 και 27 ατόμων.  Αλ-
λά τι λέμε;  Είναι προφανές ότι εκεί, στην 
κομισιόν, όλα τα βλέπουν με λογιστικούς 
όρους τραπεζών κι επιχειρήσεων. 
Τέλος, του λέχθηκε ότι στην ανεργία – που 
με μεγάλη χαρά τη βλέπει μειωμένη – δε 
θα έπρεπε να υπολογίζει τους ελαστικά 
εργαζόμενους που δουλεύουν απλώς περι-
στασιακά για κάποιους μήνες και ότι ζητά-
με στην Ελλάδα και παντού μόνιμη δου-
λειά για όλους. Εδώ, τουλάχιστον, παραδέ-
χτηκε ότι έχουμε δίκιο.  Όσο για τη μαθη-
τεία και τα ΕΠΑΛ δε θα έπρεπε να περη-
φανεύεται τόσο πολύ, γιατί στην ουσία 
βάζει τους επιμορφούμενους να εξυπηρε-
τούν απλώς επιχειρήσεις ώστε να μην 
έχουν την ανάγκη πρόσληψης όσων πραγ-
ματικά βρίσκονται άνεργοι, που θα μπο-
ρούσαν να είναι και οι γονείς των μαθη-
τών, αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές στο σύ-
ντομο μέλλον. 
 Ο Ντεκλάν τα άκουσε για τα καλά. Μια 
φωνή περιστασιακά, όμως, δε φτάνει. 
 Χρειάζονται οι φωνές όλων μας, μόνι-
μα, σταθερά, αγωνιστικά και μαζικά. 

Του Πάνου Ζάχαρη 

Στην εποχή μας, αν είναι μια φορά δύ-
σκολο να είσαι Συριζαίος,  φανταζόμαστε 
ότι είναι 10 φορές δυσκολότερο να είσαι 
Δακίτης-Νεοδημοκράτης ή Πασόκος, από 
το φαγοπότι που έρχεται στο φως, και που 
είχαν στήσει τα στελέχη των κομμάτων 
Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια 
τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των 
Μνημονίων. 

Την ώρα που ο λαός μας αισθανότα τη 
θηλειά στο λαιμό να σφίγγει διαρκώς και 
περισσότερο, τα διορισμένα στελέχη αυτών 
των κομμάτων σε κρατικούς και ημικρατι-
κούς φορείς και οργανισμούς, σε τράπεζες 
κ.λ.π. έτρωγαν και καταχρώνταν δημόσιο 
χρήμα εκατομμυρίων ευρώ με τις ευλογίες, 
την ανοχή και με το αζημίωτο των ηγεσιών 
των κομμάτων τους που βρίσκονταν στην 
εξουσία μεμονωμένα ή μαζί. 

Είναι τα λεγόμενα κατ’ ευφημισμόν 
«σκάνδαλα», είναι το σπορ στο οποίο είχαν 
επιδοθεί τα στελέχη των κομμάτων των 
«αρίστων» που έπαιρναν άριστα στη λαμο-
γιά, στις μίζες, στη κλεψιά. 

Τι να πρωτοαναφέρουμε: ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ(οργανισμός του Υπ. Παιδείας 
με ευθύνη τη φοιτητική στέγη και σίτιση, 
ΙΕΚ κλπ), Ζήμενς, τραπεζικά δάνεια εκα-
τομμυρίων σε ΜΜΕ με εξασφαλίσεις 
«αέρα», εισιτήρια ΟΑΣΑ, κλπ, κλπ, που 
είναι βέβαια η κορυφή του παγόβουνου το 
οποίο παραμένει καλά κρυμμένο: ένα κλε-
πτοκρατικό, άγρια εκμεταλλευτικό καπιτα-
λιστικό σύστημα με πολιτική εκπροσώπη-
ση ηγεσίες που μας κουνάνε σήμερα το 
δάχτυλο και απαιτούν με θράσος χιλίων 
πιθήκων να μας ξανασώσουν, γιατί μόνο                    
                           Συνέχεια στην σελίδα 12                          
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«Δεν χρειάζεται να πείτε πολλά 
εσείς για να καταλάβουν οι συνά-
δελφοι τι μαύρες μέρες έρχονται. 
Αρκεί να διαβάσουν την έκθεση 
του ΟΟΣΑ. Πείτε τους να διαβά-
σουν την έκθεση. Όλα τα λέει η 
έκθεση του ΟΟΣΑ.»   
 Θ. Κοτσυφάκης πρόεδρος ΟΛΜΕ 
απευθυνόμενος σε προέδρους των 
ΕΛΜΕ σε σχετική Γεν. Συνέλευση 
το 2013.  
 
 Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα 
ΜΜΕ πως στα πλαίσια μιας ακό-
μη αξιολόγησης οι “θεσμοί” απαί-
τησαν από την κυβέρνηση την 
αύξηση του ωραρίου των εκπαι-
δευτικών και την αύξηση του α-
ριθμού μαθητών ανά τμήμα. Κι 
όμως. Η απαίτηση αυτή μόνο και-
νούρια δεν είναι. Είναι μέρος των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η 
χώρα με την υπογραφή του 3ου 
μνημονίου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ και το Υπουργείο Παι-
δείας έχουν δεσμευτεί και υπο-
γράψει από το 3ο μνημόνιο την εφαρμογή 
όλων των δεσμεύσεων της έκθεσης του 
ΟΟΣΑ. Ο κ. Γαβρόγλου το είχε κάνει από-
λυτα σαφές σε συνάντηση με τη ΔΟΕ – 
ΟΛΜΕ. Τότε βέβαια κάποιοι φρόντιζαν να 
καθησυχάζουν τον κλάδο: “...θα δούμε” . 
Μάλιστα το θέμα εφαρμογής των εκθέσε-
ων του ΟΟΣΑ τέθηκε από την ΕΛΜΕ Η-
μαθίας στον τότε ΓΓ του Υπουργείου Παι-
δείας κατά την επίσκεψή του στην Ημαθία 
τον Δεκέμβριο του 2016. Ο Γ.Γ. είχε τότε 
δηλώσει πως το υπουργείο έχει ζητήσει νέα 
έκθεση από τον ΟΟΣΑ την οποία και ανα-
μένει και η οποία θα κινείται σε θετική 
κατεύθυνση μιας και τα αριθμητικά δεδο-
μένα από το 2011 (προηγούμενη έκθεση) 
έχουν αλλάξει. Βέβαια δεν τοποθετήθηκε 
στο αν οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ εκφράζουν 
απλά αριθμητικά δεδομένα ή νεοφιλελεύ-
θερες πολιτικές. Έχοντας αυτό το τελευταί-
ο στο μυαλό μας καταλαβαίνουμε πως μια 
νέα έκθεση μόνο αιτία εφησυχασμού δεν 
μπορεί να αποτελεί. 

 Και πριν αλέκτωρ φωνήσαι έρχεται, τον 
Φεβρουάριο του 2017, περιχαρής η κυβερ-
νητική “ΑΥΓΗ” να μας ενημερώσει μέσω 
διαρροής για τα θετικά της νέας έκθεσης. 
Από όλα έχει μπαξές: 
Αυτονομία της σχολικής μονάδας, που 
συμπυκνώνει την αποχώρηση του κράτους 
από τη διαχείριση προσωπικού, τα προ-
γράμματα σπουδών, την οικονομική δια-
χείριση. 
Αποκέντρωση και  εποπτεία των σχο-
λείων από την ΤΑ (Περιφέρειες, Δήμοι) 
τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης, όσο και 
διαχείρισης προσωπικού και διοίκησης, 
σημαίνει την επιβολή του διαφοροποιημέ-
νου σχολείου. 
Τριπλή αξιολόγηση της δημόσιας εκ-
παίδευσης (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών, εξωτερική αξιολόγηση) 
είναι το εργαλείο για την προώθηση της 
αναδιάρθρωσης. Απαιτούν αξιολόγηση 
μέσω μετρήσιμων μαθησιακών αποτελε-

σμάτων εκτιμώντας πως 
«υπάρχουν λίγες μόνο εθνικές 
αξιολογήσεις μαθητών» και μέ-
τρηση επιδόσεων σχολείων σε 
αναλογία με το διαγωνισμό 
PISA. 
Αύξηση του ωραρίου ιδιαίτε-
ρα των παλαιότερων εκπαιδευ-
τικών 
Κουπόνια vouchers στην εκ-
παίδευση. Επιτακτική θεωρείται 
η κατάργηση του αρ. 16 του 
Συντάγματος με την κατοχύρω-
ση της δημόσιας δωρεάν εκπαί-
δευσης σε όλες τις βαθμίδες και 
η αντικατάστασή του από τη 

νεοφιλελεύθερη αναγνώριση του γονεϊκού 
δικαιώματος στην ελεύθερη επιλογή εκπαί-
δευσης. 
Μείωση μισθολογικού κόστους, εξορθο-
λογισμός δαπανών. 
Ως πρότυπο για τις αλλαγές προτείνονταν 
το εκπαιδευτικό σύστημα της ...Χιλής. 
 Ακόμη και τότε κάποιοι κινούνταν στην 
λογική του “... θα δούμε”. Όλο αυτό το 
διάστημα,μέχρι σήμερα, επιτετραμμένοι 
του ΟΟΣΑ στήνουν το γραφείο τους στο 
Υπουργείο Παιδείας, επισκέπτονται και 
ελέγχουν την λειτουργία των σχολείων σε 
Αθήνα και περιφέρεια.  Και περιμένουμε 
όλοι το υπουργείο να ανακοινώσει επίσημα 
την νέα έκθεση του ΟΟΣΑ. Ακόμη τίποτε.  
Αφού λοιπόν δεν υπάρχει ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση από το υπουργείο ας δούμε τι 
λέει ο ίδιος ο ΟΟΣΑ. Από την επίσημη 
ιστοσελίδα του αλιεύουμε την ενδιάμεση 
έκθεση για την Ελλάδα.  
 Όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ, η έκθεση προε-
τοιμάστηκε μετά από αίτημα της ίδιας της 
ελληνικής κυβέρνησης σε άμεση συνάρτη-
ση με τις σχετικές δεσμεύσεις των ελληνι-
κών αρχών που απορρέουν από το τρίτο 
Μνημόνιο και τη συμφωνία που υπογρά-
φτηκε με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-
θερότητας (ΕSΜ) τον Αύγουστο του 2015. 
Αποτελεί μέρος επίσης της Κοινής Διευθύ-
νουσας Επιτροπής (Joint Steering Commit-
tee) ΟΟΣΑ-Ελλάδας που θεσμοθετήθηκε 
τον Μάρτιο του 2015. Άρα η έκθεση δεν 
αποτελεί ένα απλό κείμενο συμβουλευτι-
κού χαρακτήρα, αλλά συνδέεται άμεσα με 
διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση σε σχέση με την αναδιάρθρωση 
του εκπαιδευτικού της συστήματος.                                  
                                       Συνέχεια στην σελίδα 9                          

ΟΣΑ ΚΡΥΒΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο  ΟΟΣΑ! 
Οι «βέλτιστες πρακτικές» του και το τέλος του Δημόσιου Σχολείου 

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΟΣΑ, ΣΕΒ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Πίνακας του Χ. Κάτσικα  
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 Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε 
από πρόσφατα δημοσιεύματα ότι τα μέλη 
του ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκαν με τη 
Διευθύντρια του υπουργού Παιδείας, Νίκη 
Μουντζούρογλου, υπηρεσιακούς παράγο-
ντες και Συμβούλους, αντί του ίδιου του 
Κώστα Γαβρόγλου, όπως αρχικά  υπολό-
γιζαν, με αντικείμενο τις επικείμενες αλ-
λαγές στην αξιολόγηση των μαθητών 
της Γ Λυκείου, που θα ισχύσουν από το 
τρέχον σχολικό έτος. 
 Και είναι ειλικρινά απορίας άξιον α.) 
Γιατί δεν καταδέχεται ο Υπουργός να συ-
ναντηθεί μαζί τους και τους δέχεται η Δ/
ντρια του Υπουργού (!), και β.) Γιατί κατα-
δέχεται  το ΔΣ να συναντηθεί μαζί της με-
τά από αυτήν την απαξίωση! 
 Το αποκορύφωμα, όμως, αποτελούν οι 
δηλώσεις του προέδρου Ν. Παπαχρήστου 
μετά τη συνάντηση (https://

www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=iPuXzhyFZnU) , 
στις οποίες δηλώνει ξεκάθαρα «Ναι!» στην 
αυτοαξιολόγηση - αλλά όχι στη συμμετοχή 
γονέων και Δήμου. Μόνο αυτό τον πειρά-
ζει… Από πότε το ΔΣ της ΟΛΜΕ και ο 
πρόεδρος επιλέγει από ποιο συνέδριο θα 
εκφράσει θέσεις της Ομοσπονδίας; Επέλε-
ξαν το όγδοο (8ο), πριν από 20 χρόνια!  
 Ποιοι και πότε τους έδωσαν αυτή την  
δικαιοδοσία για τέτοιες δηλώσεις; Θέσεις 
του κλάδου αποτελούν αυτές των πιο πρό-
σφατων Συνεδρίων. Αυτό αποτελεί καθαρά 
πραξικοπηματική πρακτική. Και μάλιστα 
σε ένα θέμα σαν την αυτοαξιολόγηση για 
το οποίο στην διάρκεια της προηγούμενης 
κυβέρνησης, ΝΔ.-ΠΑΣΟΚ, δόθηκαν σκλη-
ροί και επίπονοι αγώνες να μην εφαρμο-
στεί. Τώρα έρχεται η ίδια η Ομοσπονδία 
δια του προέδρου να τους καταπατήσει 

αυτούς τους αγώνες χιλιάδων συναδέλφων 
μελών της, κυριολεκτικά στην ψύχρα! 
Η θέση της ΟΛΜΕ πρέπει να είναι ξεκάθα-
ρη: Κατάργηση όλου του νομοθετικού 
πλαισίου που οδηγεί στην χειραγώγηση και 
τιμωρία του εκπαιδευτικού και αποτροπή 
νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα κινού-
νται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις θέ-
σεις του κλάδου. Σε οποιαδήποτε περίπτω-
ση η βάση είναι αυτή που θα αποφασίσει, 
με τις καταστατικές μας λειτουργίες, τι 
είναι σύμφωνο και τι αντίθετο με τις θέσεις 
της ΟΛΜΕ. 
 Και κάτι τελευταίο: Ως πότε θα τρέχουν 
σε κάθε κάλεσμα του Υπουργείου για πα-
ραπλανητικό, προσχηματικό διάλογο, ως 
πότε θα ανέχονται την υποτίμησή τους και 
μέσω αυτών την υποτίμηση όλων των κα-
θηγητών, όλου του κλάδου και της ιστορί-
ας μας; Είμαστε υπέρ ενός ανοιχτού, ειλι-
κρινούς, χωρίς προκαθορισμένα πλαίσια 
και αδιαπραγμάτευτες θέσεις διαλόγου. 
Όχι όμως υπέρ της συζήτησης ειλημμένων 
αποφάσεων που δίνει άλλοθι στον 
«διάλογο του υπουργείου και αποκοιμίζει 
τους εκπαιδευτικούς. 
 Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας απαιτεί πλή-
ρη ενημέρωση για την συζήτηση που έγινε 
και άμεσες, πειστικές απαντήσεις και εξη-
γήσεις από τον πρόεδρο και το ΔΣ της ΟΛ-
ΜΕ σε όλα αυτά τα ερωτήματα! 

Βέροια, 20 /11 /2017  

Επιστολή της ΕΛΜΕ  ΗΜΑΘΙΑΣ 
Το υπουργείο παιδείας για άλλη μια φορά υποτιμά 

την ΟΛΜΕ… και η ΟΛΜΕ  διαγράφει  
τις τελευταίες αποφάσεις του κλάδου και απαξιώνει 

τους μακροχρόνιους σκληρούς αγώνες μας  
δεχόμενη την  περιβόητη αυτοαξιολόγηση! 

Δημιουργικές (;) 
Εργασίες 

 Φέτος εισάγεται για πρώτη φορά από 
την αρχή υποχρεωτικά στο λύκειο ο θε-
σμός των δημιουργικών εργασιών μέσα σε 
ένα νέο – κατά πώς λέγεται – πλαίσιο ε-
φαρμογής. Σε πολλά σχολεία ήδη 
έσπευσαν να παραστούν σύμβουλοι εκπαι-
δευτικών θεμάτων, για να εξηγήσουν 
στους εκπαιδευτικούς το πώς θα λειτουρ-
γήσουν αυτές μέσα στο αναλυτικό πρό-
γραμμα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να μην 
εγερθούν απορίες σχετικά με την πραγμα-
τοποίησή τους, στις οποίες, δυστυχώς, ικα-
νοποιητική απάντηση δεν υπήρξε. 
 Έτσι, στο ερώτημα ΠΟΙΑ ή ΠΟΙΟΣ 
εκπαιδευτικός θα υποχρεωθεί (ή για κάποι-
ους θα επιλέξει) να τις κάνει, η απάντηση 
ήταν ότι θα λύσει το προβληματάκι αυτό ο 
ίδιος ο σύλλογος και οι συντονιστές που θα 
αναλάβουν, όπως άλλωστε κάνει σε τόσα 
άλλα θέματα του σχολείου. Ίδια υπήρξε 
και η απάντηση στο τι γίνεται όταν ένας 
καθηγητής δεν διδάσκει Α΄ή Β΄τάξη λυκεί-

ου ή έχει σ αυτές τις τάξεις μόνο μαθήματα 
κατεύθυνσης. Δεν θα κάνει καμία ερευνη-
τική εργασία; Και αυτό, εφόσον δεν είναι 
επιλογή του, πώς θα επηρεάσει στη συνέ-
χεια μία τυχόν «αξιολόγησή» του; 
 Επιπλέον, ποιες ώρες ακριβώς από το 
ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα που κα-
θορίζει με σαφήνεια τις ώρες που θα αφιε-
ρωθούν για να βγει η ύλη, θα επιλεγούν για 
να γίνουν αυτές οι ερευνητικές εργασίες; 
Υποτίθεται ότι μπήκαν στο ωρολόγιο πρό-
γραμμα, γιατί – σύμφωνα με το ΙΕΠ- όλα 
πέρσι πήγαν τέλεια και το μόνο προβλημα-
τάκι υπήρξε στις δύο μέρες που αφιερώθη-
καν για τις ερευνητικές και χάθηκε μάθη-
μα. Τώρα, δηλαδή, δε θα χαθεί μάθημα και 
ώρες αφιερωμένες στην ύλη; 
Τέλος, το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη 

μας ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: 
Στα σημερινά σχολεία με τις γνωστές σε 
όλους ελλείψεις υποδομής, έχει προβλεφ-
θεί πώς θα καταφέρει ο εκπαιδευτικός να 
εκπονήσει αυτά τα πρότζεκτ; Του δίνονται 
εργαλεία και επιμόρφωση σωστή (πέρα 
από τα γνωστά σε όλες και όλους επιμορ-
φωτικά σεμινάρια, στα οποία «πήγαμε αλ-
λά δεν είδαμε»;). Κι ακόμη, οι μαθητές μας 
πιστεύει το υπουργείο, είναι όλοι στο ίδιο 
οικονομικοκοινωνικό επίπεδο, ώστε να μην 
υπάρξουν αδικίες στη βαθμολόγησή τους, 
καθώς άλλοι έχουν τη δυνατότητα να βοη-
θηθούν και στο σπίτι τους – και ίσως να 
θελήσουν για καλύτερο βαθμό να εκπονή-
σουν «ατομικές αριστείες» - ενώ άλλοι, 
λόγω συνθηκών, θα συμβιβαστούν με ό,τι 
μπορέσουν; 
 Η απάντηση μάλλον είναι η γνωστή : 
«Μυαλό έχετε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, 
κάτι θα σκεφτείτε και θα τα καταφέρετε 
μωρέ!». 

Του Πέτρου Ζερβού Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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Συνέχεια από την σελ. 1 
Προπαγανδίζει ως κοινωνική πολιτική το 
περίφημο μέρισμα που είναι αποτέλεσμα 
της μαζικής φτωχοποίησης των εργαζομέ-
νων. Προωθεί αφηγήματα ότι βγαίνουμε 
από τα μνημόνια το 2018, ενώ τόσο η επι-
τροπεία από την ΕΕ όσο κι υποτέλεια της 
κυβέρνησης προς την ΕΕ θα συνεχίζονται  
με την αντικατάσταση του ΔΝΤ από τον 
ΕSM και τα μνημόνια από τα ευρωπαϊκά  
προγράμματα. Κάνει λόγο για δίκαιη ανά-
πτυξη και σταθερότητα, ενώ έχει δεσμευτεί 
για υπέρογκα δημοσιονομικά πλεονάσματα 
μέχρι το 2060 και παραχώρηση σε ιδιώτες 
του δημόσιου πλούτου για 90 χρόνια!  
Η Κυβέρνηση καρατομεί εργασιακά και 

μορφωτικά δικαιώματα  
στην εκπαίδευση! 

 Η επίθεση της κυβέρνησης ενάντια στη 
δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, τα εργασιακά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες έχει πάρει 
χαρακτήρα χιονοστιβάδας. Κάθε βδομάδα 
όλο και νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα εξαγ-
γέλλονται προερχόμενα από το ΙΕΠ, τον 
ΟΟΣΑ, τον ΣΕΒ για να επισημοποιηθούν 
λίγο αργότερα, σε πιο πρόσφορο χρόνο, ή 
μπουν σε προσχηματικούς διαλόγους για 
να γίνονται αποδεκτά. Τα σχολεία είναι 
αντιμέτωπα με τη μείωση των δαπανών, 
την κατάργηση δομών, την έλλειψη διορι-
σμών και προσλήψεων αναπληρωτών, την 
μεταφορά ενός έτους ειδικότητας των Ε-
ΠΑΛ στην μαθητεία, την κατάργηση τομέ-
ων και ειδικοτήτων και των λεγόμενων 
«ολιγομελών» τμημάτων  κ.ά. Την ίδια 
στιγμή οι μετακινήσεις καθηγητών για συ-
μπλήρωση ωραρίου,  έχουν ξεπεράσει κάθε 
όριο και διαμορφώνουν κλίμα τετελεσμέ-
νων αποδοχής του νέου ρόλου, του εκπαι-
δευτικού «λάστιχου – για πάσα χρήση» και 
της κινητικότητας. Η κυβέρνηση προωθεί 
για ψήφιση το «Νέο Λύκειο» των αλλε-
πάλληλων εξεταστικών πλεγμάτων για 
τους μαθητές και του δραστικού περιορι-
σμού των οργανικών θέσεων για τους εκ-
παιδευτικούς με τη μείωση μαθημάτων και 
την επικείμενη δραστική αλλαγή των ανα-
θέσεων. Ετοιμάζεται η «αυτονομία της 
σχολικής μονάδας» (συνεχείς δηλώσεις 
υπουργού), η οποία σε συνδυασμό με την 
αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση  έχει στόχο 
την λειτουργία των  σχολείων με τις αρχές 
της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικο-
οικονομικών κριτηρίων και την πλήρη ελα-
στικοποίηση των εργασιακών τους σχέσε-
ων των εκπαιδευτικών. Παράλληλα προω-
θούν τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις το-
μέων, ειδικοτήτων, ομάδων προσανατολι-
σμού, αλλά και σχολείων.  

Η ΟΛΜΕ στον αστερισμό 
 της ανοιχτής συνεννόησης  

με την κυβερνητική εξουσία! 
 Η κατάσταση στον κλάδο είναι σε μια 
κρίσιμη καμπή. Μεγάλη είναι η ευθύνη της 
ηγεσίας της ΟΛΜΕ με την τακτική συμβι-
βασμού και ανοιχτής συνδιαλλαγής με την 

κυβερνητική πολιτική που ακολουθεί. Το 
σκηνικό επαναλαμβάνεται μονότονα: Αντι-
δραστικές κυβερνητικές ρυθμίσεις 
(καταργήσεις τμημάτων, ηλεκτρονικές εγ-
γραφές, προσχηματικοί διάλογοι, εξαγγελί-
α νέου Λυκείου κ.τ.λ.) – Φραστική απόρρι-
ψη τους στα επιμέρους σημεία από την 
ΟΛΜΕ – Κάλεσμα συμμετοχής στους στη-
μένους διαλόγους του υπουργείου και ε-
ξαγγελίες για κινητοποιήσεις και απεργίες 
όταν θα κατατεθούν για ψήφιση! Και ακό-
μη ουρά της διεφθαρμένης ΓΣΕΕ και της 
απαράδεκτης ΑΔΕΔΥ, ενώ η κυβέρνηση 
προωθεί τα αντιεκπαιδευτικά της μέτρα 
κομμάτι – κομμάτι. Ταυτόχρονα έχει εγκα-
ταλείψει όλα τα ψηφισμένα αιτήματα του 
κλάδου και τους πολιτικούς στόχους (16ου , 
17ου Συνεδρίου) που συνέβαλαν στη νίκη 
των αγώνων ενάντια στις απολύσεις, στην 
αξιολόγηση, κ.ά.  Αυτή η στάση είναι συ-
νειδητή επιλογή από τις δυνάμεις του κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού, των ΣΥΝΕΚ 
και ΔΑΚΕ για να εξυπηρετούν τους μνη-
μονιακούς τους πολιτικούς φορείς. Για τις 
μεν ΣΥΝΕΚ η στήριξη της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προφανής επιλογή. Η 
ΔΑΚΕ από την άλλη, θεωρεί πως οφείλει 
να στηρίξει τις κυβερνητικές επιλογές μιας 
και η ψήφιση νεοφιλελεύθερων πρακτικών 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει 
ευκολότερα τα πράγματα για την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη που θεωρούν σίγουρη την 
εκλογή της. Η σημερινή πλειοψηφική, ηγε-
τική ομάδα της ΟΛΜΕ όχι μόνο είναι  ανί-
κανη να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους συ-
ναδέλφους και να διαχειριστεί οποιοδήποτε 
αγώνα μας, αλλά οδηγεί στην αδράνεια και 
στην υπονόμευση του κλάδου.  Μπροστά 
στις εκλογές για την ανάδειξη νέων ΔΣ 
ΕΛΜΕ που γίνονται αυτή την εποχή στις 
περισσότερες περιοχές της χώρας, είναι 
επιβεβλημένη η αλλαγή συσχετισμών στις 
ΕΛΜΕ ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος και η 
αλλαγή στάσης της ΟΛΜΕ. 

 Η αγωνιστική πορεία της ΕΛΜΕ 
 είναι  υπόθεση όλων των καθηγητών! 

 Την συνδικαλιστική χρονιά που ολοκλη-
ρώνεται την πολιτική ευθύνη λειτουργίας 
της ΕΛΜΕ Ημαθίας είχαν αναλάβει εξαρ-
χής οι παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ, που 
είχαν κοινές προτάσεις για εκλογή προε-
δρείου. Εμείς, παρότι ήταν δύσκολο να 
δημιουργήσουμε πολιτικές πλειοψηφίες 
στο ΔΣ της ΕΛΜΕ, ποτέ δεν πάψαμε να 
αγωνιζόμαστε για την καλύτερη λειτουργία 
της ΕΛΜΕ. Ήμασταν εμείς που δώσαμε 
λύση στην συγκρότηση του προεδρείου 
όταν για δύο μήνες ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ 
έχοντας την πλειοψηφία και συμφωνώντας 
στο τρόπο συγκρότησης δεν μπορούσαν να 
προχωρήσουν στην συγκρότησή του, με 
κίνδυνο την οικονομική ασφυξία της ΕΛ-
ΜΕ (είχε ήδη μπλοκαριστεί ο τραπεζικός 
λογαριασμός και έπρεπε να δηλωθεί σε 
τράπεζες, εφορία και υπηρεσίες, το νέο 

προεδρείο). Ήμασταν εμείς που κυρίως 
θέταμε τα ζητήματα αιχμής και προτείναμε 
διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Ήμασταν 
εμείς που προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε 
το κύρος της ΕΛΜΕ την ώρα που ΔΑΚΕ 
και ΣΥΝΕΚ εμφάνιζαν σε επίσημες ενημε-
ρώσεις σχολείων παραταξιακές τους θέσεις 
ως θέσεις της ΕΛΜΕ ή και παραβίαζαν τις 
αποφάσεις του ΔΣ. Ήμασταν εμείς που 
εναντιωθήκαμε στις αντικαταστατικές επι-
διώξεις των ΣΥΝΕΚ που θα οδηγούσαν 
στην διάλυση της ΕΛΜΕ. Ήμασταν εμείς 
που δώσαμε λύση στην προσπάθεια τεχνη-
τής κρίσης που επιχείρησαν να στήσουν οι 
ΣΥΝΕΚ με την παραίτηση του Γ.Γ.  Η σύ-
γκριση με τα προηγούμενα χρόνια που ο 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ήταν η 
ρυθμιστική δύναμη και είχε την ευθύνη της 
λειτουργίας της ΕΛΜΕ είναι αναπόφευκτη. 
Σε αυτές τις εκλογές της ΕΛΜΕ καλούμα-
στε να επιλέξουμε ανάμεσα στην αδράνεια 
που εκφράζει η ΔΑΚΕ, στην διαλυτική 
τακτική των ΣΥΝΕΚ και σε μια αγωνιστι-
κή, δυναμική, διεκδικητική ΕΛΜΕ που 
προωθεί ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΜΟΣ και έχει αποδείξει στο παρελθόν 
πως είναι εφικτή.     
  Η παιδεία χρειάζεται ριζικές αλλαγές! 

 Διεκδικούμε το πλαίσιο αιτημάτων και 
των πολιτικών στοχεύσεων του 16ου και 
17ου Συνεδρίου που έχουν εγκαταλειφθεί 
από την ΟΛΜΕ : 
 Αγωνιζόμαστε για ένα άλλο σχολείο, 
ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο, που θα χωράει 
όλη τη γνώση, όλα τα παιδιά, όλους τους 
εκπαιδευτικούς. 
 Όχι στη νέα αξιολόγηση – αυτοαξιολό-
γηση, όχι  στην κινητικότητα και τις μετα-
κινήσεις 
 Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. 
 Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών 
νόμων που υποβαθμίζουν την τεχνική εκ-
παίδευση, όχι στην μαθητεία. 
 Αυξήσεις στους μισθούς  και τις συ-
ντάξεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. 
 Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια για 
όλους και χωρίς όρια ηλικίας, όχι μειώσεις 
των συντάξεων. 
 Επαναφορά ωραρίου. 20  μαθητές/
τμήμα, 15/ομάδες προσανατολισμού, 10/
εργαστήρια. 
 Δωρεάν, ετήσια επιμόρφωση με ταυτό-
χρονη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκο-
ντα. 
 Όλες οι αποφάσεις της λειτουργίας των 
σχολείων στους Συλλόγους Διδασκόντων. 
 Συνολική αλλαγή του θεσμικού πλαισί-
ου λειτουργίας των σχολείων - εκλογή των 
Δ/ντων Σχολείων από τον Σύλλογο Διδα-
σκόντων 
 Η επιχειρούμενη ταύτιση του διδακτι-
κού με το εργασιακό ωράριο δεν θα περά-
σει. 
 Όχι στους πλειστηριασμούς και το ξε-
πούλημα του δημόσιου πλούτου. 
 Ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης, 
κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ και όλων των μνημο-
νίων. 

ΠΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ας πάρουμε το μέλλον μας στα χέρια μας 
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 Ο  Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρό-
γλου,ακολουθώντας την πεπατημένη των 
προκατόχων του, αφού επιτέθηκε στο ση-
μερινό Λύκειο και στο υπάρχον σύστημα 
πρόσβασης «ανακαλύπτοντας» τα προβλή-
ματα, τις δυσλειτουργίες και τις στρεβλώ-
σεις, ανακοίνωσε ως θεραπευτική αγωγή 
ένα προσχέδιο μέσα από το οποίο προβάλ-
λεται ένα πιο σκληρό, πιο ανταγωνιστικό, 
πιο αριστοκρατικό, πιο πειθαρχημένο και 
πιο φθηνό «νέο» Λύκειο και σύστημα πρό-
σβασης στις ανώτατες σχολές. 
 Από τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το 
«νέο» Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης 
γίνεται φανερό ότι πρόκειται για ένα ακό-
μη πιο ταξικό σχολείο για λίγους και ένα 
ακόμη πιο ανταγωνιστικό σύστημα πρό-
σβασης για λιγότερους. Πρόκειται για μια 
επιχείρηση αναδιάρθρωσης της Λυκειακής 
βαθμίδας, του συστήματος πρόσβασης αλ-
λά και της Ανώτατης εκπαίδευσης με βάση 
την κυρίαρχη πολιτική της ΕΕ, την κατευ-
θυντήρια γραμμή του ΟΟΣΑ και τις επιλο-
γές της ντόπιας μεγαλοαστικής τάξης. Η 
μνημονιακή θύελλα των τελευταίων χρό-
νων διαμορφώνει ακόμα πιο ευνοϊκές προ-
ϋποθέσεις για την άρχουσα τάξη ώστε να 
επιβάλλει τη νέα αντιεκπαιδευτική πολιτι-
κή. Είναι φανερό ότι το κυρίαρχο σύνθημα 
είναι η αντιστοίχιση της ταξικής θέσης των 
νέων με το επίπεδο σπουδών τους. 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  
ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Ουσιαστικά η Γ΄ Λυκείου μετατρέπεται 
σε μια εξεταστική αρένα, επηρεάζοντας 
βεβαίως και τις υπόλοιπες τάξεις του Λυ-
κείου. Μια Γ΄ τάξη εξοντωτική, με πολλα-
πλές εξεταστικές διαδικασίες που με τελικό 
αντάλλαγμα μια θέση σε κάποια σχολή. 
Είναι φανερό, επίσης, ότι το Υπουργείο 
Παιδείας προχωράει σε μια εκτίναξη της 
φροντιστηριοποίησης (το «άγιο δισκοπότη-
ρο» των φροντιστηρίων είναι οι εξετάσεις) 
ενώ την ίδια ώρα υποκριτικά κάνει κριτική 
στο ρόλο των φροντιστηρίων και υπόσχε-
ται τον περιορισμό τους. 
 Η υποκρισία των επιτελών του ΥΠΠΕΘ 
είναι πρωτοφανής καθώς μετατρέπουν τις 
λέξεις και τις έννοιες σε μισθοφόρους σκο-
πιμοτήτων. Η κατάργηση των Πανελλαδι-
κών εξετάσεων δεν ήταν τίποτε περισσότε-
ρο από μια αλλαγή ονόματος. Από τις Πα-
νελλαδικές εξετάσεις περνάμε στις 
«Κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις». Ενώ 
μιλάει για την πρόσβαση σημειώνοντας ότι 
«κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδι-
κασίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές 
τον χρόνο», την ίδια ώρα υποστηρίζει ότι 
«η θέσπιση του διαγωνίσματος 1ου τετρα-
μήνου (Ιανουάριος), που είναι κοινό για 
όλους τους υποψήφιους, έχει ως βασικό 
στόχο να αποδραματοποιήσει τις τελικές 
εξετάσεις του Ιουνίου, να μειώσει το άγχος 
που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρίνο-
νται σε μια τρίωρη εξέταση».  Και κάνο-
ντας ασκήσεις στον παραπλανητικό λόγο 
επισημαίνει δημαγωγικά ότι «η  απόδοση 
του Ιανουαρίου θα συνυπολογίζεται στον 
τελικό βαθμό μόνον αν βελτιώνει τον βαθ-

μό του Ιουνίου, άρα είναι μία εξέταση που 
θα λειτουργεί ευνοϊκά για τους μαθητές. 
Δίνει, δηλαδή, μια ευκαιρία για τη βελτίω-
ση του βαθμού του Ιουνίου, δίνει ένα 
«μπόνους» που επιτρέπει στους υποψήφι-
ους να μην αντιμετωπίζουν με το σημερινό 
δέος τη δοκιμασία των τελικών εξετάσε-
ων». 
 Ωστόσο η πραγματικότητα είναι εντε-
λώς διαφορετική καθώς ακριβώς στη συνέ-
χεια σημειώνει ότι «ο βαθμός πρόσβασης 
προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξε-
τάσεις» δηλαδή από πανελλαδικού τύπου 
εξετάσεις με εξαντλητικό και εξοντωτικό 
χαρακτήρα τόσο για τους μαθητές όσο και 
για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία η 
οποία υποκλίνεται σ’ αυτές. 
 Αν μέχρι σήμερα η Γ΄ Λυκείου ήταν 
εξεταστικοκεντρική και προσανατολισμένη 
στις πανελλαδικές εξετάσεις στο τετράγω-
νο, τώρα γίνεται στον κύβο. Έτσι όχι μόνο 
δεν θα έχουμε «αναβάθμιση και ενίσχυση 
του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου» όπως 
διακηρύσσει το Υπουργείο και η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά ακριβώς το αντί-
θετο:  «Κατασκευάζει» ένα πιο σκληρό 
ταξικό Λύκειο - φροντιστήριο, φθηνό και 
χωρίς ανάσα για τους τρόφιμούς του, απο-
κλειστικά προσανατολισμένο στη διαδικα-
σία της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση! 
 Είναι φανερό η πολιτική αυτή υπακούει 
και εξυπηρετεί το στένεμα των διόδων στο 
Λύκειο και ώθηση της πλειονότητας των 
τελειοφοίτων των Γυμνασίων σε ένα είδος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης 
με εισβολή του ιδιωτικού και διεύρυνση 
της μαθητείας - απλήρωτης εργασίας,. Τα 
Λύκεια αριστοκρατικοποιούνται, μεταλ-
λάσσονται σε σχολεία για λίγους, και μειώ-
νεται δραστικά ο αριθμός τους. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΩΣΗΣ 

 Εκεί που κρύβει, ωστόσο, τα περισσότε-
ρα το προσχέδιο με τις αλλαγές στο Λύκειο 
και το σύστημα πρόσβασης, είναι στο θέμα 

της επιχειρούμενης έξωσης χιλιάδων καθη-
γητών από το Λύκειο. Η φετινή Α΄ τάξη 
του λεγόμενου νέου Λυκείου είναι μεταβα-
τική και όπως έχει ανακοινώσει το Υπουρ-
γείο Παιδείας του χρόνου μαζί με τη νέα 
Β΄ τάξη του Λυκείου θα υπάρχει και μια 
νέα Α΄ τάξη του Λυκείου. Είναι σίγουρο 
ότι και στις τρεις τάξεις θα υπάρχει περικο-
πή στο ωρολόγιο πρόγραμμα.Αφενός με τη 
μείωση του ωρολογίου προγράμματος και 
αφετέρου με τις αλλαγές στο αναλυτικό 
πρόγραμμα το αποτέλεσμα θα είναι ο εξο-
στρακισμός μερικών χιλιάδων καθηγητών. 
 Συνολικά, προβλέπεται δραστική μείω-
ση των μαθημάτων σε όλο το Λύκειο, που 
προφανώς διευκολύνει και την αντίστοιχη 
μείωση προσωπικού. Έτσι, στη Β' Λυκείου 
υπάρχουν σήμερα 18 μαθήματα (16 υπο-
χρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 
ώρες διδασκαλίας) και στο προτεινόμενο 
σύστημα θα γίνουν 10 συνολικά (7 υποχρε-
ωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκα-
λίας). 
 Στη Γ' Λυκείου από τα 15 μαθήματα 
που υπάρχουν σήμερα (9 υποχρεωτικά και 
5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 
ώρες), στο νέο σύστημα θα υπάρχουν 7 
μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής 
σε 29 ώρες), που θα διδάσκονται το καθένα 
για έξι ώρες τη βδομάδα. 

Συμπέρασμα 
 Οι αλλαγές που προοιωνίζονται στην 
εκπαίδευση αποτελούν μια νέα αντιδραστι-
κή τομή τομή σε μια συνεχή πορεία 
έντασης των ταξικών φραγμών στην εκπαί-
δευση και αφορούν τους πάντες. Μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Και μόνο αν 
αντιμετωπιστούν με συνέχεια και συνέπεια 
με τη μορφή του πανεκπαιδευτικού μετώ-
που μπορούν να αναχαιτιστούν και να αντι-
μετωπιστούν. Και σε αυτό πρέπει να κατα-
τείνουν όλες οι προσπάθειες. Και αυτή 
πρέπει να είναι η κατεύθυνση και η γραμμή 
του αγώνα για να μην περάσει και να ανα-
τραπεί το νέο αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα. 

Ευγενία Καβαλλάρη, φιλόλογος 
  

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 
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Συνέχεια από την σελ. 5 
Δεσμεύσεις μάλιστα που σε μεγάλο βαθμό, 
όπως στην περίπτωση της Κοινής Διευθύ-
νουσας Επιτροπής ΟΟΣΑ-Ελλάδας, παρα-
μένουν μάλλον άγνωστες στην ελληνική 
εκπαιδευτική κοινότητα και κοινωνία, αλ-
λά είναι ενδεικτικές, σε κάθε περίπτωση, 
του διεθνούς ελέγχου και των στοχεύσεων 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με βάση 
τις αρχές της δημοσιονομικής προσαρμο-
γής και της καπιταλιστικής αγοράς. 
 Ο ΟΟΣΑ, σε αντίθεση με την κυβέρνη-
ση, βλέπει τη νέα του έκθεση ως επικαιρο-
ποίηση της αναλυτικότερης έκθεσης του 
2011, προσαρμοσμένης ασφαλώς στα νέα 
δεδομένα που έχουν προκύψει από την πα-
ρατεταμένη οικονομική κρίση, αλλά και 
από τη συμφωνία του Αυγούστου του 
2015. Και επί της ουσίας έρχεται να επαλη-
θεύσει το δημοσίευμα της “ΑΥΓΗΣ”. Ας 
δούμε κάποια αποσπάσματα:  
 Η μακροπρόθεσμη εκπαιδευτική στρατη-
γική θα πρέπει να βασίζεται στην πεποίθη-
ση ότι «η τοπική εκπαιδευτική ηγεσία στα 
σχολεία, στα πανεπιστήμια και στους υπό-
λοιπους θεσμούς της μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μαζί με τους δήμους θα είναι 
το καθοριστικό στοιχείο» για τη βελτίωση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και τη 
διασφάλιση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης. 
«Ως πρώτο βήμα κάποια χαλάρωση του 
κεντρικού ελέγχου γύρω από το προσωπικό, 
τα αναλυτικά προγράμματα και τον προϋπο-
λογισμό θα ήταν χρήσιμη». 
 Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει με ιδιαίτερη 
έμφαση την ανάγκη διαμόρφωσης ειδικής 
χρηματοδοτικής φόρμουλας για κάθε δια-
φορετική σχολική μονάδα (funding for-
mula),  η οποία θα συναρτά τη χρηματοδό-
τηση του σχολείου με συγκεκριμένους κοι-
νωνικούς δείκτες, που θα διαμορφωθούν 
από τα δεδομένα της πληροφοριακής βά-
σης του υπουργείου MySchool. Η όποια 
χρηματοδοτική φόρμουλα θα συνδέεται 
άμεσα με την εξωτερική αξιολόγηση των 

σχολείων καθώς «τα 
σχολεία θα πρέπει να 
είναι ανταποδοτικά για 
τη χρήση των επιπρόσθε-
των κεφαλαίων με μέτρα 
που μπορεί να περιλαμ-
βάνουν δημοσίευση ετή-
σιων απολογισμών και 
εκθέσεων».  Το παρά-
δειγμα της Χιλής, που 
μας προτείνει -άλλωστε- 
ο ΟΟΣΑ ως πρότυπο 
χρηματοδοτικής φόρ-
μουλας, είναι από κάθε 
άποψη χαρακτηριστικό. 
Το χιλιανό πρόγραμμα 
SEP (Πρόγραμμα Επιλε-
κτικής Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης), είναι επί της ουσίας ένα 
πρόγραμμα κουπονιών για τη φοίτηση των 
πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων σε δια-
φορετικούς τύπους σχολείων ανάλογα με 
την επιλογή των γονέων τους, συμπεριλαμ-
βανομένων και των «αυτόνομων» ιδιωτι-
κών σχολείων.  
Η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού πρέπει να πραγματοποιείται σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας, όπου ο 
διευθυντής/μάνατζερ κάθε σχολείου θα 
επιλέγει το εκπαιδευτικό προσωπικό της 
σχολικής του μονάδας: «Οι σχολικοί ηγέτες 
είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για το 
είδος της σχολικής κουλτούρας που μπορεί 
να βελτιώσει τη μαθητική απόδοση. Αλλά 
εάν οι σχολικοί ηγέτες δεν εμπλέκονται στην 
πρόσληψη των εκπαιδευτικών και στην αξι-
ολόγηση της διδασκαλίας αυτό μειώνει την 
διευθυντική τους εξουσία και άρα αντίστοι-
χα το βαθμό ανταποδοτικότητάς  του» 
Ο ΟΟΣΑ επιμένει στη μείωση των εκπαι-
δευτικών δαπανών, στην πλήρη ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκ-
παιδευτικών και στην «αποδοτική» κατα-
νομή του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπου 
οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια 

υπηρεσίας θα πρέπει 
να εργάζονται και  
περισσότερες ώρες. 
Σε σχέση με τη λο-
γοδοσία ο ΟΟΣΑ 
θεωρεί αναγκαία την 
επαναφορά της αυ-
τοαξιολόγησης των 
σχολικών μονάδων 
με σκοπό την ανά-
πτυξη μιας κουλτού-
ρας αξιολόγησης 
στο εκπαιδευτικό 
σύστημα.   
Συμπερασματικά οι 
εκθέσεις του ΟΟ-
ΣΑ βάζουν ταφό-
πλακα στη δημόσια 
εκπαίδευση απαι-
τώντας την εφαρ-

μογή των νεοσυντηρητικών αντιδραστι-
κών αναδιαρθρώσεων, που όπου εφαρ-
μόστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την απο-
γείωση των ταξικών φραγμών και τη 
βίαιη εκδίωξη χιλιάδων φτωχών μαθη-
τών από το σχολείο, την επιβολή της ερ-
γασιακής ζούγκλας και τις απολύσεις 
εκπαιδευτικών, το εκτεταμένο κλείσιμο 
σχολείων κυρίως στις υποβαθμισμένες 
περιοχές και τη διοχέτευση των προϋπο-
λογισμών για την Παιδεία στα χέρια των 
επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε μεγά-
λο βαθμό το ιδεολογικό περιτύλιγμα, αλλά 
και κάποιες προτάσεις των εκθέσεων το 
έχουμε δει στα πορίσματα του “διαλόγου” 
και στις προτάσεις που εδώ και καιρό δια-
τυπώνει το υπουργείο.  
Η κυβέρνηση ξέρει πως, όσο και αν οι κοι-
νωνικοί συσχετισμοί συνηγορούν υπέρ της 
και με τις αντιδράσεις να είναι αναντίστοι-
χες της επίθεσης, που δεχόμαστε, το εκπαι-
δευτικό κίνημα έχει τεράστια συσσωρευμέ-
νη εμπειρία αγώνων και μπορεί να ανασυ-
νταχτεί. Θέλουν να μετρήσουν αντιδρά-
σεις. Σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές ο κό-
σμος της εκπαίδευσης σήκωσε το γάντι της 
αντιπαράθεσης και της σύγκρουσης. Γι΄ 
αυτό ζητά εναγωνίως, όπως και οι προη-
γούμενοι κυβερνώντες, την κοινωνική και 
πολιτική συναίνεση για να τα εφαρμόσει. 
Όχι μόνο από την κοινοβουλευτική εθνική 
των μνημονίων αλλά και από τα συνδικά-
τα, καλώντας τα να γίνουν οι «κοινωνικοί 
εταίροι» στην υλοποίηση του ανόσιου 
έργου της κατεδάφισης της δημόσιας παι-
δείας. 
Τα ψέματα τελειώνουν. 
Διαπραγματεύσεις και «διάλογος» επί 
των σχεδίων τους δεν υπάρχει. Μπορού-
με να βάλουμε φραγμό και να ανατρέ-
ψουμε τα σχέδια τους, να διεκδικήσουμε 
δωρεάν δημόσιο και ποιοτικό δωδεκά-
χρονο σχολείο για όλη τη γνώση, όλους 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

ΟΣΑ ΚΡΥΒΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο  ΟΟΣΑ! 
Οι «βέλτιστες πρακτικές» του και το τέλος του Δημόσιου Σχολείου 

Του Πέτρου Ζερβού  

Του Πέτρου Ζερβού  
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Σχόλια  
Κοίτα ποιος μιλάει  

και τι λέει: 
 “Πρώτον, στόχος τής κυβέρ-
νησης είναι να περάσει ή ακα-
δημαϊκή χρονιά αλλά και τα 
υπόλοιπα χρόνια που θα είναι 
κυβέρνηση µε τις λιγότερες δυ-
νατές αναταραχές στον µόνιµα 
επίκαιρο και πολιτικά ευαίσθη-
το χώρο της εκπαίδευσης. Για 
να εξασφαλισθεί μια τέτοια ηρε-
μία, η κυβέρνηση επιδιώκει την 
συμμετοχή των διάφορων φορέ-
ων σ’  αυτή την διαδικασία, 
ώστε να δώσει την εντύπωση 
τής συναίνεσης και να μπορέσει 
να κατηγορήσει ως ανεύθυνους 
όσους από τούς συμμετέχοντες 
αντιδράσουν μελλοντικά. 
 Δεύτερον, είναι προφανές 
ότι ή κυβέρνηση θα κάνει λα-
θροχειρίες στην επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων και θα 
χρησιμοποιήσει επιλεκτικά αυτά 
πού την συμφέρουν. 
 Τρίτον και σημαντικότερο, 
όλα τα παραπάνω ισχύουν για 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία α-
ντίστοιχου χαρακτήρα θα 
έπαιρνε η οποιαδήποτε κυβέρ-
νηση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει 
να έχει κανείς την απαίτηση η 
κυβέρνηση να νομοθετήσει οτι-
δήποτε έχει την έγκριση παρα-
πάνω τού 50% των ερωτηθέ-
ντων. 
 Αυτό λοιπόν πού έκανε η 
κυβέρνηση, ήταν να υιοθετήσει 
το διαδικαστικό άλλοθι των 
«δημοκρατικών δυνάμεων»: 
τον διάλογο.” 
 Το κείμενο αυτό είναι μέρος 
από παλαιότερο άρθρο στο 
περιοδικό “Πολίτης” και έφερε 
την υπογραφή: Κ. Γαβρόγλου. 
Βέβαια τώρα ως υπουργός ο 
ίδιος ξέρει πολύ καλά αυτή την 
τακτική και την ακολουθεί πι-
στά.  Γλώσσα και τακτική της 
εξουσίας αναλλοίωτη από τα 
πρόσωπα που την ασκούν 

Δεν τους άρκεσε ούτε 
 η απόλυτη πλειοψηφία 

 Δύο παρατάξεις (ΔΑΚΕ – 
ΣΥΝΕΚ) είχαν την απόλυτη 
πλειοψηφία 5 εδρών από τις 7 
στο απερχόμενο ΔΣ της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας. Συμφωνούν από την 
πρώτη στιγμή πως πρέπει να 
εκλεγεί προεδρείο αναλογικό 
και για δύο μήνες δεν μπορού-
σαν να βγάλουν προεδρείο. 
 Χρειάστηκε να παρέμβει 
και να δώσει λύση ο ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, 
παρόλη την σταθερή, χρόνια 
τώρα, διαφωνία του με το ανα-
λογικό προεδρείο, μιας και 
έπρεπε να δηλωθεί νέο προε-

Το άκρον άωτον της 
έγκαιρης ενημέρωσης 

 Και αφού ανέλαβαν τη θέση 
του Γενικού Γραμματέα οι ΣΥ-
ΝΕΚ, θέση που διεκδίκησαν με 
βάση την πρόταση τους, 
έμαθαν, προς μεγάλη τους 
έκπληξη (!!!), πως είναι στην 
ευθύνη τους πλέον η ενημέρω-
ση των συναδέλφων (e-mail, 
ιστοσελίδα κτλ). Αρχικά από-
ρησαν για το πως ενημέρωνε 
έγκαιρα ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
τόσα χρόνια που είχε την 
Γραμματεία (!!!). Στη συνέχεια 
έπαψαν να ενημερώνουν την 
ιστοσελίδα. Τελικά, μετά τις 
έντονες αντιδράσεις των υπό-
λοιπων μελών του ΔΣ, αναγκά-
στηκαν να ενημερώσουν την 

Ο Γραμματέας της ΕΛΜΕ 
είναι  

προσωπικός γραμματέας του 
Προέδρου ή του σωματείου; 

 Κάποια στιγμή η Γραμματέ-
ας από τα ΣΥΝΕΚ παραιτήθη-
κε και ανέλαβε Δ/ντρια σε σχο-
λείο. Την αντικατέστησε άλλο 
μέλος των ΣΥΝΕΚ και στο ΔΣ 
και στην Γραμματεία. Αλλά 

δρείο σε μια σειρά από υπηρε-
σίες (ήδη είχε κλειδώσει ο τρα-
πεζικός λογαριασμός της ΕΛ-
ΜΕ)  και να μπορέσει τελικά 
να εκλεγεί προεδρείο.  
 Τέτοια ωραία έγιναν με το 
καλημέρα του απερχόμενου 
ΔΣ. 

και ο αντικαταστάτης  της στη  
θέση του ΓΓ δεν μας τα είπε 
καλύτερα. Παραιτήθηκε κι αυ-
τός γιατί λέει ότι δεν μπορούσε 
να είναι γραμματέας του προέ-
δρου της ΔΑΚΕ(!!!). Αγνοού-
σε δηλαδή πως δεν ήταν Γραμ-
ματέας του Προέδρου αλλά 
Γραμματέας του σωματείου, 
γραμματέας όλων των συνα-
δέλφων που είναι μέλη της 
ΕΛΜΕ.  Έβαλε δε θέμα πως 
μέχρι τη στιγμή της αντικατά-
στασής του δεν θα εκτελεί τα 
καθήκοντά του και δεν ενδια-
φέρεται για το πώς θα μπορέ-
σει να λειτουργήσει η ΕΛΜΕ 
ως τότε, γιατί κάτι τέτοιο είναι 
απόφαση της παράταξής του
(!!!).  Δήλωσε άγνοια όταν οι 
παρόντες του ζήτησαν να ανα-
φέρει τα άρθρα του καταστατι-
κού που δικαιολογούν τις ενέρ-
γειές του (Γραμματέας να σου 
πετύχει, να μην έχει διαβάσει 
το καταστατικό). Αλλά και 
όταν του διάβασαν το κατα-
στατικό και τον έθεσαν προ 
των ευθυνών με τι φράση: 
“ ...τι θα απολογηθείς στους  
συναδέλφους στην Γενική Συ-
νέλευση”. Η απάντηση ήταν 
αφοπλιστική: “..ε, και τι 
έγινε” (!!!)   Δεν αξίζει καν 

Υπεραριθμίες 
 Έχουμε δει να βγαίνουν οι 
υπεραριθμίες με τον τάδε ή τον 
δείνα νόμο. Με την τάδε ή την 
δείνα υπουργική απόφαση. 
 Υπεραριθμίες  με την μέθο-
δο των μονών ζυγών δεν είχα-
με μέχρι τώρα δει. Κι όμως 
πάλι πρωτοτύπησε το ΠΥΣΔΕ 
Ημαθίας. Έτσι στα λειτουργικά 
κενά έβγαζε υπεράριθμη τη μια 
χημικό ενός σχολείου τις ημέ-
ρες Δευτέρα – Τρίτη, την άλλη 
χημικό τις μέρες Τετάρτη – 
Πέμπτη, τον φυσικό Παρα-
σκευή –Δευτέρα και τανάπα-
λιν. Ποτέ μην πεις πως τα έχεις 
δει όλα από αυτό το ΠΥΣΔΕ!  

ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ. Αποτέ-
λεσμα; 
   Είδαμε το ΔΣ της ΕΛΜΕ να 
ενημερώνει στις 23/4:  
Για αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο, που είχε γίνει  στις 8/4! 
Για συλλαλητήριο ενάντια 
στην αξιολόγηση, που επίσης 
είχε γίνει  στις 6/4! 
Για την στήριξη συναδέλφων 
που δικάζονταν στις 16/3, 28/3 
και 5/4! 
Για συλλαλητήριο για την 
υγεία στις 15/3!! 
Για συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας στο Υπουργείο Παιδείας 
στις 23/2(!!!) κτλ 
ΕΛΕΟΣ… 

Του Κώστα Γρηγοριάδη Του Μιχάλη Κουντούρη 
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Σχόλια  
Μπορείτε να βρείτε 

 τις διαφορές; 
 Είπε ο ένας: 
 «Δεν τρέφω αυταπάτες για μια 
κοινωνία χωρίς ανισότητες, 
κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην 
ανθρώπινη φύση, όσοι το επι-
χείρησαν καταστρατήγησαν τε-
λικά την ίδια τη δημοκρατία και 
τα ατομικά δικαιώματα» 

Μητσοτάκης ΔΕΘ 2017 
 Έγραψε ο άλλος: 
«Η “ρατσιστική” θεωρία δίνει 
προεξάρχουσα θέση στις διάφο-
ρες πρωταρχικές ράτσες της 
ανθρωπότητας… Δεν πιστεύει 
διόλου στην εξίσωσή τους, αλλ’ 
αντίθετα αναγνωρίζει και τη 
διαφοροποίηση αλλά και την 
αξία τους λίγο ή πολύ μεγαλύτε-
ρη. Αυτή η αναγνώριση τής 
προσδίδει την υποχρέωση, ακο-
λουθώντας την αιώνια θέληση 
που κυβερνά αυτόν τον κόσμο, 
να παραχωρεί την νίκη στον 
καλύτερο και στον πιο δυνατό 
και να δέχεται την υποταγή των 
κακών και των αδύναμων. 
Προχωρεί έτσι στην αριστοκρα-
τική αρχή της φύσης και πιστεύ-
ει στην αξία αυτού του φυσικού 
νόμου μέχρι την τελευταία βαθ-
μίδα της σκάλας των όντων. 
Βλέπει και δέχεται όχι μόνο τη 
διαφορετική αξία ανάμεσα στις 
ράτσες αλλά και τη διαφορετική 
αξιολόγηση των ατόμων… Η 
ρατσιστική θεωρία αναφέρεται 
και στηρίζεται στην πιο βαθιά 
θέληση της φύσης, όταν αποκα-
θιστά αυτό το ελεύθερο παιχνίδι 
της δύναμης που οδηγεί στην 
πρόοδο μέσω της εκλο-
γής…» (Α. Χίτλερ, “Ο Αγών 
μου”, τ. Β ,́ εκδ. Δαρέμα, σελ. 
14-1) 
 Συγκρίνετε τις δύο ρή-
σεις και προσπαθήστε να βρεί-
τε τις διαφορές και τις ομοιό-
τητες. Εμείς νομίζουμε ότι 
έχουν τον ίδιο ιδεολογικό πυ-
ρήνα εκκίνησης. Ο ένας εφάρ-
μοσε το ιδεολόγημά του και 
αιματοκύλησε τον κόσμο όλο. 
Ο άλλος πασχίζει να το εφαρ-
μόσει στη χώρα μας. Θα τον 
αφήσουμε;  

Καταγγελίες που αποκαλύ-
πτουν τους καταγγέλλοντες 

Καθημερινά στα σχολεία κατα-
φτάνει υπερβολικά μεγάλος 
αριθμός από e-mail. Κάποια 
από αυτά κοινοποιούνται από 
τα σχολεία στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο των συναδέλφων. 
Κάποια από τα μηνύματα αυτά 
“ξεχνιούνται” και δεν διαβάζο-
νται ή δεν κοινοποιούνται πο-
τέ. Είναι αποδεδειγμένο πως 
μηνύματα που στέλνονται το 
μεσημέρι της Παρασκευής ή 
ημέρες αργιών υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα να μην διαβαστούν 
την ημέρα που στάλθηκαν και 
επομένως να μην κοινοποιη-
θούν. Την επόμενη εργάσιμη 
να θεωρηθούν παρωχημένα και 
να παραμείνουν ξεχασμένα. 
Εντύπωση λοιπόν μας προκά-
λεσε το γεγονός πως οι ΣΥ-
ΝΕΚ επιμένουν να στέλνουν 
μηνύματα-καταγγελίες προς 
τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΔΥ-
ΑΣΜΟ το μεσημέρι της Παρα-
σκευής, ημέρες αργιών ή, ακό-
μη χειρότερα, Παρασκευές που 
είναι και αργίες. Μήπως δεν 
τους φτάνουν οι ώρες των ερ-
γάσιμων ημερών ή σκέφτονται 
πως δεν θα τα αντιληφθούμε; 
Αλίμονο! Ακόμα κι αν κάτι 

 Το «μάτι» και το «αυτί» του 
κλάδου στο ΠΥΣΔΕ βλέπει 

και ακούει ό,τι θέλει!  
  Λέγαμε απ’ τα παλιά χρόνια 
πως οι αιρετοί είναι «το μάτι 
και το αυτί του κλάδου στα 
όργανα διοίκησης». Τι γίνεται 
όμως αν και όταν  αντί για τον 
κλάδο βλέπουν, ακούν (και 
πράττουν) κατά το συμφέρον 
της παράταξης τους κι όχι του 
κλάδου; Ας δούμε μια περί-
πτωση. 
 Κατά την διαδικασία επιλο-
γής Διευθυντών οι αιρετοί του 
κλάδου Θ. Κακαγιάννης και Β. 
Σαράντη εκ των οποίων ο πρώ-
τος είναι και πρόεδρος της ΕΛ-
ΜΕ παραβίασαν ηθελημένα 
και συνειδητά την απόφαση 
της ΕΛΜΕ να απέχουν απ’ την 
ψηφοφορία. Κεντρικό επιχεί-
ρημα και των δύο, όπως προ-
κύπτει απ’ τα πρακτικά της 
ΕΛΜΕ και απ’ την σχετική 

Ενισχυτική στα ΕΠΑΛ 
 Βγήκε το καλοκαίρι το Υ-
πουργείο Παιδείας και μας ε-
νημέρωσε πως για πρώτη φορά 
θα γίνει ενισχυτική διδασκαλία 
στα ΕΠΑΛ. Περιμένουμε κι 
εμείς όλο αυτό το διάστημα να 
δούμε αυτή την έρμη την ενι-
σχυτική. Τελικά μάθαμε πως 
θα εφαρμοστεί σε καμιά δεκα-
ριά ΕΠΑΛ πιλοτικά (!!!), ε-
νταγμένη σε ένα πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ  υποστήριξης μαθητών 
ΕΠΑΛ συνολικής αξίας 
26.000.000 περίπου. Λέτε από 
την πιλοτική εφαρμογή να βγει 
το συμπέρασμα πως οι μαθητές 
των ΕΠΑΛ δεν έχουν ανάγκη 
την ενισχυτική διδασκαλία; 
Μάλλον δουλευόμαστε άγρια. 
Τα παιδιά των ΕΠΑΛ είναι 
αυτά που βιώνουν σε πρώτο 
και μεγαλύτερο βαθμό τις κοι-
νωνικές – οικονομικές ανισό-
τητες του Ελληνικού σχολείου. 
Τι σόι πειραματική εφαρμογή 
χρειάζεται κάποιος για να κα-
ταλάβει την αναγκαιότητα της 
ενισχυτικής διδασκαλίας στα 
ΕΠΑΛ;   

διαφύγει μας το μεταφέρουν, 
μαζί με την αγανάκτησή τους 
συνάδελφοι και συναδέλφισσες 
που τα διαβάζουν και φρίττουν 
από όσα συκοφαντικά και υ-
βριστικά αναφέρονται. Κά-
ποιες φορές όταν καταγγέλλεις, 
αυτοαποκαλύπτεσαι αντί να 
αποκαλύψεις.   

ανακοίνωση της αιρετού, είναι 
πως συμμετείχε στην διαδικα-
σία επιλογής η πλειοψηφία των 
συναδέλφων. Πρόκειται για 
μια πρωτοφανή λογική και θέ-
ση που απαξιώνει το Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ ως συντεταγμένο συν-
δικαλιστικό όργανο, καταστα-
τικά αρμόδιο να παίρνει τέ-
τοιες αποφάσεις και ανταπο-
κρίνεται πλήρως με την από-
πειρα-θέληση της κυβέρνησης 
να φαλκιδεύσει με νέο νόμο τα 
συνδικαλιστικά μας δικαιώμα-
τα! Ο νέος νόμος που έφερε 
για ψήφιση καθ΄ υπόδειξη των 
δανειστών η κυβέρνηση λέει 
αυτό ακριβώς: Δε μπορεί Δ.Σ. 
πρωτοβάθμιου σωματείου να 
κηρύξει απεργία αν δεν υπάρ-
χει απόφαση Γ. Συνέλευσης με 
παρουσία 50% +1 των μελών 
του. Οι δύο αιρετοί τον εφάρ-
μοσαν στην πράξη πριν ακόμα 
ψηφιστεί! Έχουμε μια απορία: 
 Στην επικείμενη απεργία 
της ΑΔΕΔΥ θα είναι με την 
πλειοψηφία των συναδέλφων 
στα σχολεία ή με την μειοψη-
φία των απεργών στην πλατεία 
Δημαρχείου; Γενικώς από δω 
και στο εξής γι’ αυτούς έχουν 
ισχύ οι αποφάσεις του Δ.Σ. της 
ΕΛΜΕ ή θα πορεύονται συνδι-
καλιστικά με την πλειοψηφία 
των συναδέλφων; Ή μήπως θα 
κάνουν, χωρίς αρχές, οπορτου-
νιστικά, ό,τι κάθε φορά εξυπη-
ρετεί το κομματικό, παραταξι-
ακό τους συμφέρον; 

Του Μιχάλη Κουντούρη Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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 “Η αντίδραση απέναντι σε μια αντιδρα-
στική κυβέρνηση αποτελούσε πράξη προο-
δευτική. Η αντίδραση απέναντι σε μια 
“προοδευτική” κυβέρνηση αποτελεί σήμερα 
πράξη αντιδραστική”.  
 Τούτη η απλούστατη τετράγωνη λογική 
που επιτρέπει σε ένα κομματικό μηχανισμό  
που συγκροτεί κυβέρνηση, αφού αυτοανα-
γορευθεί προοδευτικός (επομένως και η 
κυβέρνηση ως προοδευτική), να φιμώνει 
και να καταδικάζει κάθε αντίδραση, από 
οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα κι αν 
προέρχεται, τούτη η αντίληψη, κληρονομη-
μένη από τα ανά τον κόσμο πλούσια διδάγ-
ματα της κάθε λογής πολιτικής συμβιβα-
σμού με την συντήρηση, φαίνεται να πρυ-
τανεύει στις διάφορες κυβιστήσεις, στις 
ιδεολογικές ακροβασίες και στις πεπαλαιω-
μένες πρακτικές του κομματικού μηχανι-
σμού του ΣΥΡΙΖΑ  και αυτό φυσικά αφορά 
άμεσα και την εκπροσώπησή του στο συν-
δικαλιστικό χώρο, δηλαδή την κυβερνητι-
κή παράταξη των ΣΥΝΕΚ.    
 Στη διάρκεια τής μακρόχρονης εξουσίας 
της η δεξιά έχει βέβαια ριζώσει για καλά 
μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, άλλοτε ευθέως 
και άλλοτε με πλάγια μέσα, ο συνδικαλι-
στής της κυβερνητικής παράταξης είχε 
αναχθεί σε εκφραστή και υπερασπιστή 
των κυβερνητικών θέσεων σε βάρος των 
συμφερόντων των εργαζομένων. Πολλές 
φορές αυτοί οι συνδικαλιστές λειτουργού-
σαν σαν γραφείο εκδουλεύσεων ημετέρων 
με την απαραίτητη πρόσβαση στο κυβερ-
νών κόμμα, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την πολιτική – συνδικαλιστική τους 
ύπαρξη και συντήρηση. Οι πρακτικές αυ-
τές είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν 
μεγάλο μέρος του κλάδου στην απαξίωση 
του συνδικαλισμού, στην ιδιώτευση και 
τελικά στην αδράνεια. Ο κομματικός μηχα-
νισμός του ΣΥΡΙΖΑ στη διάρκεια των δύο 
ετών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε σαν 
βασική ιδεολογική του θέση την με κάθε 
τρόπο στήριξη της κυβέρνησης στο συνδι-
κάτο.  Αποδέχθηκε τη λογική του 
“μονοδρόμου”, τη λογική πως τα πράγματα 
έχουν μια προκαθορισμένη πορεία που δεν 

πρόκειται να αλλάξει κι επομένως δεν υ-
πάρχει λόγος για την οποιαδήποτε αγωνι-
στική δράση. Υπενθυμίζοντας συνεχώς την 
εφιαλτική για τους εκπαιδευτικούς πολιτι-
κή της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πρό-
κρινε ως ένα μοναδικό αίτημα την διατή-
ρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και απο-
τροπή της επιστροφής του Μητσοτάκη.  
 Βέβαια αυτό το έργο έχει ξαναπαιχτεί. 
Το έπαιζε χρόνια η ΠΑΣΚΕ ακριβώς με τα 
ίδια επιχειρήματα και φυσικά με τα ίδια 
αποτελέσματα. Δεν απέτρεψε δηλαδή ούτε 
την επιστροφή της δεξιάς στην  εξουσία, 
ούτε την ισχυροποίηση της ΔΑΚΕ στα σω-
ματεία. Και φυσικά μετεξελίχθηκε και η 
ίδια σε μια συντηρητική παράταξη που δεν 
μπορούσε να αρθρώσει πολιτικό – συνδι-
καλιστικό λόγο διαφορετικό της ΔΑΚΕ.   
 Οι ΣΥΝΕΚ  δεν ξεφεύγουν από την πε-
πατημένη. Ακολουθούν ίδια πρακτική, ίδια 
τερτίπια, ίδια φρασεολογία. Γι’ αυτό και 
παραμένει άθικτο όλο το οικοδόμημα τού 
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
από την πλευρά του χρησιμοποιεί αυτόν 
τον συνδικαλισμό για να εξασφαλίσει μία 
διετή περίοδο “ηρεμίας” από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσει να 
εφαρμόσει ή κυβέρνηση απρόσκοπτα «το 
πρόγραμμά της». 
 Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελί-
ες προ εκλογών, οι εκπαιδευτικές μεταβο-
λές είναι θέμα προγράμματος και 
«πολιτικής βούλησης». Η νέα κυβέρνηση 
«θέλει», σε αντίθεση με την παλιά που 
«δεν ήθελε». Αφού λοιπόν η κυβέρνηση 
θέλει και θα κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι 
της, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξεση-
κώνονται οι εκπαιδευτικοί. Κατά την αντί-
ληψη αυτή η πολιτική εξουσία κυριαρχεί 
πάνω στη δυναμική τής κοινωνίας. Πρόκει-
ται για την ίδια έλλειψη κοινωνικής θεώρη-
σης, για τον ίδιο υπερτονισμό του πολιτι-
κού, που ήταν και προεκλογικά εμφανής, 
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάγγελλε πως για ό,τι 
συμβαίνει γύρω μας για κάθε εξέλιξη μέσα 
στην κοινωνία «φταίει η δεξιά», ή όταν 
ακόμα η σοσιαλιστική κοινωνική δυναμική 
γινόταν λάστιχο, προκειμένου να χωρέσει 
μέσα της η άνοδος τού ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-

σία.  
 Σε αυτές τις λογικές κινούνται οι ΣΥ-
ΝΕΚ την τελευταία διετία. Το είδαμε στις 
ανακοινώσεις τους- καταγγελίες  στον Α-
ΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, οι οποίες 
βέβαια απαντήθηκαν πλήρως. 
 Εν αρχή ήν η πολιτική εξουσία, λοιπόν. 
Στο όνομά της καταργείται η αυτονομία 
και υπάγονται στην κεντρική εξουσία οι 
επιμέρους θεσμοί. Κι αν κάποιος περίμενε 
πως η κατάληψη της εξουσίας θα επιτάχυ-
νε κοινωνικές μεταβολές γελάστηκε οι-
κτρά. Πολύ γρήγορα τέτοιες διακηρύξεις 
εξαφανίστηκαν από τις διατυπώσεις μελών 
και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική 
κοινωνία θα παραμείνει στο προβλεπτό 
μέλλον -σύμφωνα τουλάχιστον με δηλώ-
σεις της ίδιας της κυβέρνησης- καπιταλι-
στική, κουμάντο δε στη χώρα κάνουν οι 
“θεσμοί” πρώην τρόικα, με την κυβέρνηση 
απλά να εφαρμόζει τα μνημόνια, τα προα-
παιτούμενα σε συγκεκριμένα χρονικά δια-
στήματα και να ελέγχεται γι’ αυτό σε αξιο-
λογήσεις.  
 Και μέσα σε όλα αυτά οι ΣΥΝΕΚ ούτε 
λίγο, ούτε πολύ μας “απαγορεύουν” να 
έχουμε τον αυτόνομό μας ρόλο, τις δικές 
μας θέσεις και απόψεις. Οφείλουμε να 
“συνταχτούμε μαζί τους” ενάντια στην δε-
ξιά. Καλούμαστε δηλαδή να επιλέξουμε 
ανάμεσα στους ορίτζιναλ νεοφιλελεύθε-
ρους και τους ιμιτασιόν. Καλούμαστε να 
επιλέξουμε ποιος θα έχει την εξουσία για 
να εφαρμόζει αντιλαϊκές πολιτικές. Αν αυ-
τό λέγεται επίδειξη δημοκρατικής αντίλη-
ψης, τότε...   
 Απ’ τη μεριά μας δεν έχουμε παρά να 
διατυπώσουμε μιαν απορία: ποιος θα 
μας λυτρώσει, από τούς μηχανισμούς 
εξουσίας πού δημιουργούνται σήμερα; 
Γιατί ή δική μας ιστορική εμπειρία διδά-
σκει πώς, συνήθως, οι μηχανισμοί επιζούν 
των δημιουργών τους. Και πώς οι τελευταί-
οι δεν έχουν να αναμένουν παρά μιαν 
ένδοξη πολιτική κηδεία. Αυτούς τους μη-
χανισμούς μόνο το αυτόνομο, μαζικό, δυ-
ναμικό κίνημα μπορεί να τους διαλύσει και 
εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση.  

Κυβερνητικός συνδικαλισμός ή αυτόνομο, μαζικό, αγωνιστικό κίνημα; 

Συνέχεια από την σελίδα 4 
αυτοί ξέρουν τον τρόπο… 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω; 332 δις 
ευρώ δημόσιου χρέους που μετά από 7 
χρόνια Μνημονίων -κόλασης για το λαό 
μας- παραμένει και αυξάνεται, που απευ-
θύνεται σ’ εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας για αποπληρωμή από τη μια και απ’ 
την άλλη δισεκατομμύρια ευρώ σε λίστες 
Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Λουξεμβούργου 
κλπ, οff shores σε panama papers, σε para-
dise papers κλπ, γι’ αυτούς. 

Πώς το είπε ο Μητσοτάκης; «Η κοινωνι-
κή ανισότητα είναι κάτι φυσικό, υπάρχει 
και στη φύση» λέγοντάς μας κυνικά και 

κατάμουτρα το όραμά του για μια 
κοινωνία που θα βασιλεύει ο νόμος 
της ζούγκλας: Ο ισχυρός καταβρο-
χθίζει τον αδύναμο. Άλλωστε αυτόν 
εφάρμοζαν πιστά όσο ήταν στην 
εξουσία, όπως αναφέρουμε παραπά-
νω, αυτός ο νόμος είναι η λυδία λί-
θος του συστήματός τους: Κάποιοι 
έχουν φυσικό ή θείο δικαίωμα να 
είναι θύτες-ισχυροί και να γίνονται 
ισχυρότεροι και πλουσιότεροι και 
κάποιοι άλλοι έχουν την υποχρέωση 
να είναι θύματα-αδύναμοι, λεία και 
υπηρέτες των πρώτων. 

Το μεγάλο φαγοπότι 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 


