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ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ   ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

(ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ) 

για το Γ.. της ΔΛΜΔ  

1. Αζαλαζίνπ Ρίδνο               Γπκλάζην Δηξελνχπνιεο   

2. Αμνχξηζηνπ Υαξά               5ν ΓΔΛ Βέξνηαο 

3. Βεξγηψηε Μαξία                Δζπεξηλφ Λχθεην  

4. Γηνβαλνπνχινπ Γήκεηξα  Γπκλάζην Ρηδσκάησλ 

5. Γθαιίηζηνπ Γηάλλα             2ν ΓΔΛ Βέξνηαο 

6. Μφζρνο Αιέθνο                  ΔΠΑΛ Βέξνηαο 

7. Μπαθιέζε Πελειφπε        ΔΠΑΛ Βέξνηαο 

8. Μπαιηαηδή Γεσξγία         ΔΠΑΛ Αιεμάλδξεηαο– 

ςνεπγαζόμενη από Αγωνιστική Ριζοσπαστική Δνότητα 

9.  Πνιπκέλνπ Βαγγειηψ       ΔΠΑΛ Αιεμάλδξεηαο 

10.Ραπηνπνχινπ Ακαιία     ΓΔΛ Μειίθεο 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Δπηζθεθζείηε ην ηζηνιφγην ηνπ  

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

 (ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ) 

 Θα βξείηε : 
 Δθπαηδεπηηθά Νέα 

 Νέα απφ ηελ ΔΛΜΔ θαη ΟΛΜΔ 

 Γεληθφηεξα λέα πνπ καο αθνξνχλ 

 ρφιηα, Άξζξα θαη Κξηηηθέο 

 πκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ κε ζρφιηα θαη άξζξα 

Σν Διεχζεξν, Αλεμάξηεην βήκα φισλ καο 

 httξ://anexartitosima.wordpress.com  

 ε ιίγεο εκέξεο (18 

Γεθεκβξίνπ) ζα γίλεη ε εηήζηα 

εθινγναπνινγηζηηθε 

πλέιεπζε ηεο ΔΛΜΔ 

Ζκαζίαο θαη νη εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημε λένπ Γ.. ζην 

ζπλδηθάην καο. Φέηνο νη 

εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ ζ’ έλα 

γεληθφ, παξαηεηακέλν, 

πξνεθινγηθφ θιίκα κηαο θαη 

ηελ λέα ρξνληά αθνινπζνχλ νη 

εθινγέο γηα ηνπο Γήκνπο θαη 

ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νη 

Δπξσεθινγέο θαη νη εθινγέο 

γηα λέα θπβέξλεζε. Σξεηο 

ζεκαληηθέο εθινγηθέο 

αλακεηξήζεηο κέζα ζηελ ίδηα 

ρξνληά! Ήδε ν εθινγηθφο 

«ππξεηφο» άξρηζε λα αλεβαίλεη 

κε επίθεληξν άκεζα ηηο 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο θαη 

νξίδνληα ηηο βνπιεπηηθέο. 

Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα είλαη 

θπζηθφ θάζε θφκκα, θαη 

ηδηαίηεξα ηα δχν θπξίαξρα, 

ΤΡΗΕΑ, Νέα Γεκνθξαηία, λα 

επηδηψθνπλ ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηηο 

παξαηάμεηο πνπ παηξνλάξνπλ 

ζηνπο καδηθνχο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο ρψξνπο ζε 

θάζε ζπλδηθαιηζηηθή εθινγηθή 

αλακέηξεζε. Απηέο ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο εθινγέο ηα 

θφκκαηα ηηο ζεσξνχλ 

πξφθξηκα, θάηη ζαλ ελδεηθηηθή 

ζθπγκνκέηξεζε, ησλ γεληθψλ 

εθινγψλ. Καη θπζηθά 

εθκεηαιιεχνληαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαηά ην 

δνθνχλ, θαηά πσο ηα ζπκθέξεη 

δειαδή. Απηφ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζηελνχ, 

ζηελφηεξνο δελ γίλεηαη,  
Σςνέσεια ζηην ζελ. 7 

 «Εμείρ κάνοςμε κάθε 

πποζπάθεια 

να μποπέζοςμε να 

αςξηθούν οι μιζθοί…» 

Κ. Γαβπόγλος 

6/10/2017 

 Βαδίδνληαο ελλέα 

νιφθιεξα ρξφληα κέζα ζηελ 

έξεκν ησλ κλεκνλίσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπκε έξζεη 

αληηκέησπνη κε δξακαηηθέο 

κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο καο 

πνπ θηάλνπλ αθφκα θαη ζην 

40%. Απφ ηελ άιιε ε πεληρξή 

πιένλ ζχληαμε πξνζνκνηάδεη 

κε …επίδνκα θεδείαο αθνχ 

κεηαηνπίζζεθε ζηα 67 ρξφληα! 

 Οη θπβεξλήζεηο ησλ 

κλεκνλίσλ θαηάθεξαλ λα 

επηβάιινπλ θηψρεηα δηαξθείαο 

γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φπσο θαη φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο λένπο θαη ζηνπο 

αλαπιεξσηέο πνπ βξίζθνληαη 

ζε απφγλσζε. 

Με ηα κηζζνιφγηα 4024/11 θαη 

4354/15 κείσζαλ ηνπο κηζζνχο 

καο, ηδηαίηεξα απηψλ κε ιίγα 

ρξφληα ππεξεζίαο πνπ 

θαηαθξενπξγήζεθαλ, 

θαηήξγεζαλ απφ 1/1/2013 

ηειείσο ηα δψξα, θαηήξγεζαλ 

επηδφκαηα, αχμεζαλ ηηο 

θξαηήζεηο θάζε είδνπο θαη 

επέβαιιαλ λέεο, πάγσζαλ γηα 

πνιιά ρξφληα ηα ΜΚ, κείσζαλ 

ηα αθνξνιφγεηα φξηα, 

αχμεζαλ ηελ θνξνινγηθή  καο  
Σςνέσεια ζηην ζελ. 6  

ΔΚΛΟΓΔ  ΔΛΜΔ  ΖΜΑΘΗΑ  2018: 

Ση λα ςεθίζνπκε θαη γηαηί; 

Aγψλαο ηψξα γηα απμήζεηο  

ζηνπο  κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο !  

χληαμε ζηα 60! 

 εηξά κλεκνλίσλ, 

κεζνπξφζεζκσλ λφκσλ θαη 

αμηνινγήζεσλ έρνπλ επηθέξεη 

ηελ δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε 

ρψξα καο, πξάγκα πνπ 

απνηππψζεθε κε ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο 

παηδείαο, ην θιείζηκν ή     
  Σςνέσεια ζηην ζελ. 3  

πγρσλεχζεηο ζρνιείσλ:  
ην ίδην έξγν ζεαηέο 

Τος ΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΟΤ 
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 Ση θαη αλ ηα ζηειέρε ηεο ΓΑΚΔ 

ζέινπλ λα μεραζηεί ε πεξίνδνο ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

πεξίνδνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ηφηε 

λένπ Λπθείνπ κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Ο 

Κ. Μεηζνηάθεο θξνληίδεη λα ηα ζπκίδεη κε 

ηελ πξψηε επθαηξία. Καη είλαη ινγηθφ λα 

ηα ζπκίδεη γηαηί ηα παξαπάλσ, καδί κε 

άιια, είλαη βαζηθέο πνιηηηθέο ηεο ΝΓ θαη 

δελ ήηαλ απνηέιεζκα θάπνηαο ζπγθπξίαο. 

 Γελ ήηαλ δειάδε έλα ιάζνο γηα ην 

νπνίν έρεη κεηαληψζεη. Γελ ήηαλ θαλ ην 

απνηέιεζκα πίεζεο απφ ηνπο δαλεηζηέο πνπ 

ηνλ αλάγθαζε λα ππνρσξήζεη. Ήηαλ 

θαζαξέο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ηηο 

νπνίεο κε θάζε επθαηξία θξνληίδεη λα καο 

ζπκίδεη πσο ζα ηηο επαλαιάβεη.  

Μαο ηα είπε ζε παιαηφηεξεο δειψζεηο ηνπ, 

καο ηα είπε θέηνο ζηελ ΓΔΘ κε ηελ 

πξφηαζε ηα ζρνιεία λα πξνζιακβάλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη καο ηα είπε 

πξφζθαηα κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ 

ηεο ΝΓ γηα ηελ Δθπαίδεπζε. Ση ιέεη ινηπφλ 

φηη ζα θάλεη ε ΝΓ: 

 Καηάξγεζε  άξζξνπ 16 ηνπ 

ζπληάγκαηνο. εκείν αηρκήο γηα ηελ ΝΓ. 

Γηα θάζε ζπλεπή λενθηιειεχζεξν φια είλαη 

ζέκα ηεο αγνξάο. Όια πνπιηνχληαη θαη φια 

αγνξάδνληαη. Δπνκέλσο θαη ε εθπαίδεπζε. 

Δίλαη έλα πξντφλ πνπ  ζεσξνχλ πσο κπνξεί 

λα πξνζειθχζεη επελδπηέο (αγαπεκέλεο 

θξάζεηο). Ο θνηλσληθφο δεκφζηνο 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ιέμεηο  

πνπ ιείπνπλ απφ ην θξαζενιφγηφ ηνπο. 

 Πξφηππα ζρνιεία αξηζηείαο θαη 

Πξφηππα ΔΠΑΛ. Όζν θαη λα ζέιεη ε ΝΓ 

λα θξπθηεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο δελ ηελ 

αθήλεη. Μπνξεί ζηελ εηζαγσγή ηεο νκηιίαο 

ηνπ ν Μεηζνηάθεο λα κίιεζε γηα ίζεο 

επθαηξίεο ησλ καζεηψλ εηδηθά ησλ 

θησρφηεξσλ νηθνγελεηψλ φκσο ην 

μεπέξαζε γξήγνξα. Σα ζρνιεία ζα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ. Γηα πνηέο ίζεο 

επθαηξίεο καο κηιάεη ε ΝΓ;  Καη απφ πνπ θη 

σο πνπ ν ζηάζσηεο ηεο αληζφηεηαο σο 

αηκνκεραλεο ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο ζα 

ππνζηήξηδε πξαγκαηηθά πνηέ ηελ ηζφηεηα 

ζηελ εθπαηδεπζε;  

 Δπαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηζαγσγήο Αξβαληηφπνπινπ κε ρξήζε 

Σξάπεδαο Θεκάησλ θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο 

ηνπ Λπθείνπ θαη ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ 

θαη ησλ ηξησλ ηάμεσλ γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηα ΑΔΗ. Ση λα ζρνιηάζεη θαλείο εδψ. Σα 

είδακε ηα ρατξηα ηνπο, δελ πέξαζαλ δα θαη 

ηφζα ρξφληα . 

 Μεγαιχηεξε απηνλνκία ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ζε επίπεδν 

νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ, αιιά θαη ζε 

επίπεδν παηδαγσγηθφ. Πνηφο αιήζεηα ζα 

πηζηέςεη πσο ζε έλα ζθιεξφ 

εμεηαζηνθεληξηθφ ζρνιείν κπνξεί λα 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

παηδαγσγηθήο 

απηνλνκίαο θαη 

ειεπζεξίαο; Μέλεη 

ινηπφλ ην νξγαλσηηθφ – 

δηνηθεηηθφ. Αλ βάινπκε 

ζηελ εμίζσζε ηελ 

κφληκε πξνζπάζεηα ηεο 

ΝΓ λα ειέγρεη ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ηνπο θαη πφζν ιπζζαιέα 

αληέδξαζε ζην λφκν 

Μπαιηά 

θαηαιαβαίλνπκε πσο ε 

κφλε  απηνλνκία πνπ 

απνκέλεη είλαη ε νηθνλνκηθή απηνλνκία 

ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα πξέπεη λα ςάρλνπλ 

ρνξεγνχο γηα ηελ απαξαίηεηε 

ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο θαη δεηήκαηα φπσο 

ε πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα 

ίδηα ηα ζρνιεία.   

 Αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ψζηε λα 

εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε δεκφζηα 

πιεξνθφξεζε. Ση είπακε γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ; Θα δνχκε 

θη άιια ζηελ ζπλέρεηα. Καη θπζηθά απφ 

ηνλ άλζξσπν πνπ λνκνζέηεζε ηελ 

ππνρξεσηηθή απφιπζε ελφο πνζνζηνχ 

εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηη δηαθνξεηηθφ κπνξεί λα 

πεξηκέλεη θαλείο;  

 Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη 

βάζεη «αληηθεηκεληθψλ» θξηηεξίσλ θαη 

δεηθηψλ, θαη ζπλδέεηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο.  

 Σα Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα 

απνθηνχλ ηελ αξκνδηφηεηα λα 

θαζνξίδνπλ ηα ίδηα ηνλ εηήζην αξηζκφ 

εηζαθηέσλ θαη ηε βάζε εηζαγσγήο.   

Μπαίλεη ινηπφλ ην θξηηήξην γηα ηε κείσζε 

ηνπ θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ θαη θπζηθά 

θαζηεξψλεηαη αλψηαην ρξνληθφ φξην 

νινθιήξσζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζηα λ+2 έηε.  

 Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ πνιηηηθή ηεο 

ΝΓ είλαη ε “ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ 

κε ηηο επηρεηξήζεηο” . Έηζη βαθηίδνπλ νη 

λενθηιειεπζεξνη ηελ είζνδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αιινίσζε ηνπ ρξαθηήξα ηεο.    

 Απηά καο είπε ν θ. Μεηζνηάθεο θαη 

ε αιήζεηα είλαη πσο δελ καο εμέπιεμε. Δλ 

πάζεη πεξηπψζεη είλαη πνιινί θαη νη 

θαινί ιφγνη γηα λα ηνπ γπξίζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηελ πιάηε. Καη πξψηα 

απφ φια λα γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηνπο 

ζηπινβάηεο ηνπ ζηνπο καδηθνχο ρψξνπο. 

Να γπξίζνπλ ηελ πιάηε ζηελ ΓΑΚΔ γηα λα 

δψζνπλ ην κήλπκα πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

απνηειέζνπλ γηα κηα αθφκε θνξά θξαγκφ 

ζηηο φπνηεο αληηεθπαηδεπηηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο ζρεδηάδνληαη. Γελ είλαη 

απαξαίηεην λα ζηεζεί μαλά ην ζθεληθφ ηνπ 

παξειζφληνο, λα ράζνπλ ηε γε θάησ απφ 

ηα πφδηα ηνπο ρηιηάδεο ζπλάδειθνη καο  γηα 

λα αληηδξάζνπκε. Αο ζηείινπκε απφ ηψξα 

ην κελπκά καο.   

Μεηζνηάθεο γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε:  

«Ο λύκορ κι αν εγέπασε κι άσππισε το μαλλί τος,  

ούτε τη γνώση άλλαξε ούτε την κευαλή τος»  

Τος ΚΩΣΑ ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ 

 Φζάζακε ήδε ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο θπβεξλψληεο, απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο έρεη 

επέιζεη ε θαλνληθφηεηα ζηα ζρνιεία ηεο 

ρψξαο.  

Γηα λα δνχκε ινηπφλ: 

1. Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζρνιεία 

ζην Ννκφ καο, φπνπ νη ειιείςεηο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο θαη Δηδηθήο 

Παηδείαο είλαη δεδνκέλεο. Δηδηθφηεξα ζηα 

ΔΠΑΛ απνπζηάδνπλ εηδηθφηεηεο 

εθπαηδεπηηθψλ δπζθνιεχνληαο ηα ζρνιεία 

λα βξνπλ θαλνληθνχο ξπζκνχο. Απηή είλαη 

ε θαλνληθφηεηα αο θ. Τπνπξγέ; 
2. Παξάιιεια, κε ην λέν ζχζηεκα 

ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ δεκηνπξγήζεθαλ 

πνιιαπιά πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ ζρνιείσλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηα 

ηκήκαηα ηνπο. Οη θαηαζηάζεηο ζε πνιιέο  

πεξηπηψζεηο ήηαλ ηξαγειαθηθέο. Ση λα 

πξσηνζρνιηάζεη θαλείο; 
Σςνέσεια ζηη ζελ. 12 

Όια δνπιεχνπλ θαλνληθά… 
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Σςνέσεια από ηην ζελ. 1 

ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ, ηκεκάησλ, νκάδσλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνκέσλ θαη 

εηδηθνηήησλ. Όια απηά εθπνξεχνληαη απφ 

ηελ κλεκνληαθή ππνρξέσζε ηεο αχμεζεο 

ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά εθπαηδεπηηθφ.   

 Γηα λα επηηεπρζεί ε επηρεηξνχκελε 

ζπξξίθλσζε νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο 

πξνρψξεζαλ ζε θιείζηκν ζρνιείσλ, 

ηκεκάησλ, ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ΔΠΑΛ 

θαζψο θαη ζε αιιαγέο ζηα σξνιφγηα 

πξνγξάκκαηα θαη ζηηο αλαζέζεηο 

καζεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ρσξίο 

θαλέλα εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη επηζηεκνληθφ φθεινο. 

Μηα ζεηξά λνκνζεηήκαηα θαη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο εθδφζεθαλ γηα λα ζηεξίμνπλ 

ηελ πξνζπάζεηα απηή. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ν ξπζκφο 

επηβνιήο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξνο αξγφο 

απφ φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Κάηη πνπ 

πξνθαλψο νθείιεηαη ζηηο εθζέζεηο ηνπ 

ΟΟΑ πνπ δηαπηζηψλνπλ ηελ δπλακηθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα 

θαη πξνηξέπνπλ ηελ ζεκεξηλή θπβέξλεζε 

λα δεκηνπξγεί θάζε θνξά ηα απαξαίηεην 

θιίκα γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο!!!  

 Σα Τπνπξγείν Παηδείαο ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα αξέζθεηαη λα 

πξνβάιιεη έλα θιίκα «θαλνληθφηεηαο» θαη 

«εξεκίαο» πνπ ηάρα επηθξαηεί γεληθφηεξα 

ζηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη φκσο έηζη ηα 

πξάγκαηα ;  

 Αζθαιψο φρη! Ζ αιήζεηα είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθή. Ζ επηρείξεζε 

ζπξξίθλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο δελ 

ηειείσζε αιιά ζπλερίδεηαη. Αο δνχκε ηη 

έγηλε εθέηνο:  

 Α) Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2016 ε 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ έρεη λνκνζεηήζεη ηνπο 

ειάρηζηνπο αξηζκνχο καζεηψλ αλά ηκήκα, 

ηνκέα θαη εηδηθφηεηα: 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

επηζηξαηεχηεθε ε ειεθηξνληθή δήισζε 

πξνηίκεζεο. Γηα ηα κελ ΔΠΑΛ 

εθαξκφζηεθε ηηο δπν ηειεπηαίεο ρξνληέο 

θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ην θιείζηκν 

ηκεκάησλ ηφζν ηελ πεξπζηλή φζν θαη ηελ 

θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, γηα δε ηα ΓΔΛ 

εθαξκφζηεθε κε κηα ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα 

ηελ θεηηλή ρξνληά. Δίλαη θαλεξφ πσο ηα 

επφκελα ρξφληα ζα επηρεηξεζεί ε πιήξεο 

εθαξκνγή ηεο πνπ ζα νδεγήζεη ζε λέεο 

ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ θαη ζρνιείσλ. 

 Β) Σνλ Απγνπζην ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο πξνρψξεζε ζηελ 

αλακνξηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Με απηή ηελ πξφηαζε ππνβηβάζηεθαλ ζε 

θαηεγνξία κεξηθέο εθαηνληάδεο ζρνιεία 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε 

ηελ Διιάδα, πξάγκα πνπ  έρεη σο άκεζε 

ζπλέπεηα λα απμεζεί ν ειάρηζηνο 

απαηηνχκελνο αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ησλ Οκάδσλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, καζεκάησλ επηινγήο 

θαη Καηεπζχλζεσλ 

ζηα Γεληθά Λχθεηα 

θαη ησλ ηκεκάησλ 

Γεληθήο Παηδείαο, 

Σνκέσλ θαη 

Δηδηθνηήησλ ζηα 

ΔΠΑ.Λ.  

 ηελ Ζκαζία, 

ε απφθαζε ηνπ 

ππνπξγείνπ, 

δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα 

ηδηαίηεξα ζηα 

πεξηθεξεηαθά ΓΔΛ, 

αθνχ γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ 

νκάδεο 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηκήκαηα 

επηιεγφκελσλ καζεκάησλ απαηηείηαη πιένλ 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο καζεηψλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε απφθαζε έγθξηζεο 

απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο ησλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ ζε 

απνκνλσκέλα ζρνιεία πξηλ ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο αλακνξηνδφηεζεο 

επέηξεςε ηελ ιεηηνπξγία θαηεπζχλζεσλ 

ζηα Ρηδψκαηα, θάηη πνπ κε ηελ 

αλακνξηνδφηεζε δελ πξνβιέπεηαη. 

 Γ) Με ηνλ Ν. 4512/2018 (3ε 

αμηνιφγεζε) ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί ηε 

ζπκθσλία ηεο κε ηνπο “ζεζκνχο” γηα λέεο 

θαηαξγήζεηο -ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. 

Αλάκεζα ζηα θξηηήξηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

βιέπνπκε:  

“… δ) ηε ζπζηέγαζε ζην ίδην θηήξην ή 

ζπγθξφηεκα θηεξίσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ίδηνπ ηχπνπ θαη βαζκίδαο…”  

“…δ) ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ησλ 

καζεηψλ, κε βάζε ηε ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε ηεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο επηπηψζεηο, ην ρξφλν 

κεηαθίλεζεο θαη ηελ χπαξμε ή πξφβιεςε 

κέζσλ κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο δεδνκέλνπ φηη θαηά 

θαλφλα ν κέγηζηνο ρξφλνο ηεο θάζε 

κεηαθίλεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηα ηξηάληα (30) ιεπηά”.  

 Γ) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ 

απφθαζε αξηζκ. 10645/ΓΓ4, “Δγγξαθέο, 

κεηεγγξαθέο, θνίηεζε θαη ζέκαηα 

νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηα ζρνιεία 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο”, 

επηρεηξεί λα επηβάιιεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ 

αλά ηκήκα.  

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ Γηεπζπληή/ληξηα 

εθπαίδεπζεο λα πξνρσξήζεη ζε 

απηεπάγγειηε ππνρξεσηηθή κεηεγγξαθή 

καζεηψλ αθφκε θαη ζε ζρνιείν 

δηαθνξεηηθήο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο: “Μεηεγγξαθέο 

καζεηψλ/ηξησλ δεκνζίνπ Γπκλαζίνπ ή 

Γεληθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ζε δεκφζην Γπκλάζην ή Γεληθφ 

Λχθεην ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην 

αληίζηνηρα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ππεξεζηαθή αλάγθε, αθφκε θαη ρσξίο 

αίηεζε ησλ θεδεκφλσλ ζε πεξίπησζε:…ε) 

Τπέξβαζεο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ππέξηαηνπ 

αξηζκεηηθνχ νξίνπ καζεηψλ/ηξησλ”.  

 Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αθφκε ηκήκαηνο ζε έλα 

ζρνιείν (κε ηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε 

ηκήκαηνο νη καζεηέο ζα επηκεξηζηνχλ θαη 

ηα ηκήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ κε κηθξφηεξν 

αξηζκφ καζεηψλ) θαη κε ηελ κεηαθίλεζε 

ζα ζπκπιεξψλεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

καζεηψλ θαη ζε άιιν ζρνιείν, αθφκε θαη 

δηαθνξεηηθήο Γ/λζεο. Έηζη ζα απμεζεί ν 

αξηζκφο καζεηψλ αλά ηκήκα θαη ζα 

κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ κε φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

 Δίλαη ινηπφλ παζηθαλέο θαη ζε 

αλακνλή ηνπ  “Νένπ Λπθείνπ”, πσο κε ηελ 

ππνγξαθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηεο 3εο 

αμηνιφγεζεο, ηελ αλακνξηνδφηεζε ησλ 

ζρνιείσλ, ηνλ ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ 

αλά ηκήκα, νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ, 

κάζεκα, ηνκέα, εηδηθφηεηα, ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνεγγξαθέο ην ππνπξγείν 

παηδείαο ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ζπξξίθλσζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

ηειηθά ην θιείζηκν ηνπο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα 

εθεζπράδνπκε. Πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη 

λα απνθξνχζνπκε ηελ λέα επίζεζε ζηα 

εθπαηδεπηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Σν 

γεγνλφο πσο ην ππνπξγείν, κεηά απφ 

θηλεηνπνηήζεηο ΔΛΜΔ, γνλέσλ θαη 

καζεηψλ αλαγθάζηεθε λα εγθξίλεη ηελ 

ιεηηνπξγία αξθεηψλ νιηγνκειψλ ηκεκάησλ 

ΔΠΑΛ ηφζν ηελ πεξπζηλή φζν θαη ηελ 

θεηηλή ρξνληά καο δείρλεη ην δξφκν γηα ηε 

ζπλέρεηα. Καη δελ είλαη άιινο απφ ηνλ 

δξφκν ηνπ αγψλα. Οθείινπκε λα 

δηεθδηθήζνπκε φια φζα ράζακε απηά ηα 

ρξφληα θαη φρη κφλν.  

πγρσλεχζεηο ζρνιείσλ: ην ίδην έξγν ζεαηέο 

***(με απόθαζη Πεπιθεπειακού Διεςθςνηή) 

Σε απομονωμένα ζσολεία ηων καηηγοπιών Η -

ΙΒ μποπεί να εγκπιθεί η λειηοςπγία ημήμαηορ  

ανεξάπηηηα από ηον απιθμό ηων θοιηούνηων. 
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Γηα ηξίηε ρξνληά, θέηνο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθπγφπνπισλ πνπ 

δηαβηνχλ ζηε ρψξα καο, παξά ηηο 

ηπκπαλνθξνπζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο πεξί ολοκλήπωζηρ ηηρ ένηαξήρ 

ηοςρ ζηο Ελληνικό Εκπαιδεςηικό Σύζηημα 

παξακείλνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλα εληφο, 

αιιά θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.   

ηα κέζα Ννεκβξίνπ θιηκάθην ηεο 

ΔΛΜΔ Ζκαζίαο επηζθέθηεθε ην θακπ 

πξνζθχγσλ ζην ζηξαηφπεδν Αξκαησινχ 

Κφθθηλνπ ζηηο Βαξβάξεο, γηα λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηα ζρνιεία Αζκηαο 

θαη Βζκηαο ζην λνκφ. 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο εθεί  έρνπλ 

βειηησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ 

έλαξμε ρξήζεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ σο 

ζηαζκνχ θηινμελίαο πξηλ απφ δχν πεξίπνπ 

ρξφληα. χκθσλα κε ην ζπληνλίζηξηα 

εθπαίδεπζεο ηεο δνκήο, θ. Γθαιίδνπ 

Υξηζηίλα, ππάξρνπλ γχξσ ζηα εθαηφ 

παηδηά ζην ζηξαηφπεδν. Απφ απηά, 7 παηδηά 

θνηηνχλ ζην 16ν δεκνηηθφ ζρνιείν, ζε 

ηκήκα ππνδνρήο ζην εκεξήζην πξφγξακκα, 

ελψ 30 παξαθνινπζνχλ ην απνγεπκαηηλφ 

ζρνιείν ζηελ Αγ. Βαξβάξα, κέρξη λα 

εληαρζνχλ ζην εκεξήζην. Άιια 7 παηδηά 

θνηηνχλ ζην εκεξήζην Γπκλάζην Βεξγίλαο, 

ελψ 9 ζηε ΓΤΔΠ ζην εζπεξηλφ ηκήκα. 

Σέινο, 3 παηδηά έρνπλ πξνζθάησο εγγξαθεί 

ζην ΔΠΑΛ. 

Χζηφζν, κεγάιεο είλαη νη αλάγθεο 

απηψλ ησλ καζεηψλ ζε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ζε δαζθάινπο παξάιιειεο 

ζηήξημεο, θαζψο θαη γηα κεηαθξαζηέο 

δηνξηζκέλνπο απφ ην Τπνπξγείν. Γηα 

παξάδεηγκα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ 

Βεξγίλαο δελ έρνπλ αθφκε θηιφινγν γηα 

ππνζηήξημε ζηε γιψζζα. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία  ηνπ 

Απηνηεινχο Σκήκαηνο πληνληζκνχ θαη 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

Πξνζθχγσλ ηνπ ΤΠΠΔΘ ην ζρνιηθφ έηνο 

2017-18 2.026 καζεηέο ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηηο ΓΤΔΠ, ηηο γλσζηέο  

απνγεπκαηηλέο δνκέο, 5.291 ζε ηάμεηο 

ππνδνρήο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ 700 

πεξίπνπ ήηαλ νη εγγεγξακκέλνη ζε ζρνιεία, 

πνπ δελ δηέζεηαλ ηάμεηο ππνδνρήο. Ήηαλ 

ζπλνιηθά 8.000 πεξίπνπ απφ ηνλ 

εθηηκψκελν ζε 12.000 πιεζπζκφ 

πξνζθχγσλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Γηα ηνπο 

ππφινηπεο 4.000 αλαθέξεηαη φηη 2.000 ζηα 

λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ θαη Βφξεηνπ 

Αηγαίνπ δελ έιαβαλ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε θαη 2.000 πεξίπνπ αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη είλαη άλσ ησλ 15, πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε.   

Όκσο, ην ΤΠΠΔΘ αλαθέξεηαη ζε 

εκηιμώμενο αξηζκφ εγγεγξακκέλσλ 

καζεηψλ, ελψ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 

ηνπο πξαγκαηηθά θνηηήζαληεο. 

Απνζησπάηαη ην γεγνλφο φηη νη ηάμεηο 

ππνδνρήο γηα ηελ πεξζηλή ρξνληά 

ηδξχζεθαλ κε κεγάιε αξγνπνξία ηνλ 

Γελάξε ηνπ 2018, κε απνηέιεζκα λα 

κείλνπλ έμσ απφ απηά πνιιά παηδηά πνπ 

είραλ ήδε εγγξαθεί θαη θνηηνχζαλ ζηα 

πξσηλά ζρνιεία. Δπίζεο, δελ εηπψζεθε 

ιέμε γηα ηα παηδηά πνπ δηέθνςαλ ηε 

θνίηεζή ηνπο, θαζψο δελ ππήξμε κέξηκλα 

γηα νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο ζην ζρνιείν 

θαη αδπλαηνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ.   

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππνλνκεχεηαη 

ην βαζηθφ δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ έιιεηςε ηάμεσλ ππνδνρήο 

ζε πνιιά ζρνιεία πνπ θνηηνχλ 

πξνζθπγφπνπια θαζηζηά αδχλαηνλ ηα 

παηδηά λα απνδψζνπλ, καζεζηαθά, ζην 

πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ, 

ρσξίο θακηά επηκφξθσζε θαη ζηήξημε, 

παιεχνπλ λα ηα θξαηήζνπλ ζην ζρνιείν, 

δηακνξθψλνληαο ζπλήζσο κφλνη ηνπο 

θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

πξνζαξκφδνληαο ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη 

αθηεξψλνληαο ρξφλν εθηφο ηάμεο. Γη’ απηφ 

είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα 

δεκηνπξγεζνχλ άκεζα ηάμεηο ππνδνρήο θαη 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζε φια ηα ζρνιεία 

πνπ θνηηνχλ πξνζθπγφπνπια. ε ηέηνηεο 

ζπλζήθεο αληί λα επλνείηαη ε έληαμε θαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπο, δπζρεξαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θαη δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ειιηπή θνίηεζε ή γηα ηε 

δηαθνπή ηεο, ελψ θαιιηεξγείηαη ην έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ 

θαη απνθιεηζκνχ.  

Γηεθδηθνχκε ηελ εγγξαθή φισλ 

ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ 

ζηα πξσηλά δεκφζηα ζρνιεία, ρσξίο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηε δεκηνπξγία 

ηάμεσλ ππνδνρήο ζε φια ηα ζρνιεία πνπ 

θνηηνχλ πξνζθπγφπνπια. Απαξαίηεηε 

είλαη, φπσο είλαη επλφεην ε δεκηνπξγία 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ (εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, παξάιιειε ζηήξημε, 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θιπ) ζε φια ηα 

ζρνιεία ηεο ρψξαο φπνπ θνηηνχλ 

πξνζθπγφπνπια. Θα πξέπεη, παξάιιεια, 

λα δνζνχλ ηα θαηάιιεια ζπγγξάκκαηα θαη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο, θαη 

ζπγρξφλσο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. Όια 

απηά κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, 

επίζεο, κφλν κε ηελ θαηάιιειε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έληαμε 

ησλ παηδηψλ απφ 15 σο 18 εηψλ πξέπεη λα 

γίλεη άκεζα ζε ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ, ζχκθσλα κε 

ηελ επηινγή ηνπο, κε δεκηνπξγία ηάμεσλ 

ππνδνρήο θαη λα δηνξηζηνχλ εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζθχγσλ.  

Ζ  κεηαθνξά ησλ παηδηψλ πνπ 

δηακέλνπλ ζηα ζηξαηφπεδα θαη φζσλ 

δηακέλνπλ ζε ζπίηηα πξνο ηα ζρνιεία 

θνίηεζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη δσξεάλ, 

φπσο θαη ε ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε. Να ππάξμεη πξφλνηα, ψζηε ηα 

παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα  

δηαβηψλνπλ ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο θαη 

λα ππάξμεη θεληξηθά αθξηβήο θαηαγξαθή, 

θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ. Σέινο, 

πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο 

ειιεληθψλ ζε ελήιηθεο πξφζθπγεο πνπ ην 

επηζπκνχλ. 

ην πιαίζην απηφ ζπλερίδνπκε λα 

αγσληδφκαζηε γηα αλνηρηά ζχλνξα, γηα ην 

γθξέκηζκα ησλ ηεηρψλ ηεο ληξνπήο ηεο ΔΔ, 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο κεηαθίλεζεο 

ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο ηειηθνχ 

πξννξηζκνχ ηνπο. Αγσληδφκαζηε γηα λα 

ζηακαηήζεη ν πφιεκνο θαη νη 

ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ρψξεο θαη αθαλίδνπλ ιανχο 

θαη δεκηνπξγνχλ εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο. 

Σα ζρνιεία καο αλνηρηέο αγθαιηέο 

αιιειεγγχεο γηα φια ηα παηδηά ηνπ 

ηφπνπ καο, ληφπησλ, πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ! 

 

ΠΟΗΟ ΘΤΜΑΣΑΗ ΣΑ ΠΡΟΦΤΓΟΠΟΤΛΑ; 

Τος ΠΔΣΡΟΤ ΕΔΡΒΟΤ 
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 ην ΔΠΑΛ Αιεμάλδξεηαο ηε 

ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018 έιαβε ρψξα έλα 

επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ελζσκάησζεο 

αζπλφδεπησλ εθήβσλ πξνζθχγσλ απφ ηε 

πξία,  ην Αθγαληζηάλ, ην Παθηζηάλ θαη 

ηελ  Παιαηζηίλε νη νπνίνη εγγξάθεθαλ 

ζηελ Α΄ηάμε ζηα πιαίζηα θνίηεζήο ηνπο 

ζηε  Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 Σν πξφγξακκά ηνπο πεξηειάκβαλε 

15 ψξεο εθκάζεζε Νέσλ Διιεληθψλ  

παξάιιεια κε ηελ  παξαθνινχζεζε ζηα 

ηκήκαηα ππνδνρήο καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο  κε έκθαζε ζηε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο φπσο Εψλε 

Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ,  Project,   

Αγσγή Τγείαο, Γπκλαζηηθή, Αγγιηθά, 

Μαζεκαηηθά. 

 Ο εξρνκφο ησλ πξνζθχγσλ ζην 

ζρνιείν ζπλνδεχηεθε απφ  κία ζεξκή  

ηειεηή αιιεινγλσξηκίαο  κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηηο ηάμεηο ππνδνρήο  θαη 

ηηο επφκελεο κέξεο  νξγαλψζεθε  

βησκαηηθφ ζεκηλάξην γηα ηνπο Έιιελεο 

καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ ιεηηνχξγεζε 

σο γέθπξα πξνζέγγηζεο κε ηνπο  αλήιηθνπο  

πξφζθπγεο θαη ελζπλαίζζεζεο ηεο 

ζθιεξήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ έδεζαλ  

έσο φηνπ θηάζνπλ ζηελ παηξίδα καο. ηε 

ζπλέρεηα , θαη ελψ ν απζνξκεηηζκφο ηεο 

εθεβηθήο ειηθίαο έθαλε ην ζαχκα ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, νξγαλψζεθε 

έλα γεχκα θηιίαο  φπνπ  παξνπζηάζηεθαλ 

θαγεηά,  κνπζηθέο θαη ρνξνί απφ φιεο ηηο 

θνπιηνχξεο ησλ  καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν. 

 Σν ηέινο ηεο  ρξνληάο βξήθε ηνπο 

καζεηέο πξφζθπγεο λα κελ έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε θνίηεζή ηνπο ιφγσ ηεο 

ηδηάδνπζαο θαηάζηαζεο δηακνλήο ηνπο ζηε 

ρψξα καο (ζπλερείο κεηαθηλήζεηο, 

επαλέλσζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζε 

ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο,  αλακνλή 

βίδαο , ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο) , φκσο κε 

θηιίεο πνπ μεπέξαζαλ ηηο δηαθνξέο ζηε  

γιψζζα,  ζηε ζξεζθεία  θαη ηελ  

θνπιηνχξα. 

 Φέηνο, ην πξφγξακκα παξακέλεη 

αλελεξγφ κε ηνπο πξφζθπγεο εθηφο 

ζρνιείνπ θαζψο αλακέλεηαη αθφκε, 

αξρέο Γεθεκβξίνπ,  ε ηνπνζέηεζε 

θαζεγεηψλ ειιεληθήο γιψζζαο, ψζηε λα 

μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπο. 

 Έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα 

ελζσκάησζεο  πξνζθχγσλ πεξηκέλεη ηε 

ζπλέρεηά ηνπ….  

ΔΠΑΛ  

Αιεμάλδξεηαο :  

Μία επηηπρεκέλε 

ελζσκάησζε  

πνπ πξέπεη  

λα ζπλερηζζεί 

 Ζ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε 

κε κηα κηθξή έθπιεμε γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Α΄Λπθείνπ : πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ζα 

άιιαδαλ βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη απφ ην 

Γπκλάζην ζα θνηηνχζαλ πιένλ ζην Λχθεην, 

ην Λχθεην πνπ ζα πήγαηλαλ δελ ην 

γλψξηδαλ παξά κφλν κέρξη πξηλ ηελ εκέξα 

ηνπ αγηαζκνχ. Σν Τπνπξγείν θαη ε ΓΗΓΔ 

Ζκαζίαο θξνληίδνπλ λα θάλνπλ ηε δσή 

καζεηψλ, γνληψλ θαη θαζεγεηψλ πάληα 

ηφζν ελδηαθέξνπζα! 

Όηαλ μεθίλεζαλ – γηα πξψηε θνξά ζηα 

ΓΔΛ  εθέηνο – νη αηηήζεηο ησλ γνληψλ 

ειεθηξνληθά γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ 

ζηα ζρνιεία, ην κήλπκα πνπ ιάκβαλε ν 

θεδεκφλαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ γλσζηνπνηνχζε «ν καζεηήο 

έρεη εγγξαθεί ζηελ Α΄ηάμε ηνπ Λπθείνπ». 

Πνηνο, πνχ πφηε, θαλείο δελ ην γλψξηδε. 

Ήηαλ ζαλ ηελ θιεξσηίδα, κηα κέξα κεηά 

απφ κήλεο μαλαέκπαηλεο ζηε ζειίδα (αλ 

ήζνπλ απφ απηνχο πνπ αζρνιηφζνπλ κε ηνλ 

ππνινγηζηή) θαη κάζαηλεο. Ο ιφγνο πνπ 

γηλφηαλ απηφ είλαη πξνθαλήο θαη έρεη λα 

θάλεη κε ηηο ίδηεο ηηο ειεθηξνληθέο 

εγγξαθέο: Σν Τπνπξγείν έρεη ζθνπφ κε ηηο 

ειεθηξνληθέο εγγξαθέο λα παξαθάκςεη ην 

θξηηήξην ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ζηελ επηινγή 

ζρνιείνπ. Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε 

ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηκεκάησλ 

ζηα ζρνιεία θαη ε δεκηνπξγία ηκεκάησλ κε 

ηνλ κέγηζην αξηζκφ καζεηψλ. Γελ είλαη 

ηπραίν πσο θαη νη καζεηέο ηεο Β΄ θαη 

Γ΄ηάμεο ελφο ΓΔΛ δελ ηνπνζεηνχληαλ 

απηφκαηα ζην ζρνιείν ηνπο αιιά 

πεξίκελαλ θη απηνί λα ελεκεξσζνχλ κεηά 

απφ θάπνηεο εκέξεο γηα ην ζρνιείν 

θνίηεζεο ηνπο. ηελ παξνχζα θάζε βέβαηα 

θαη σο πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζηα ΓΔΛ ην 

Τπνπξγείν έδεημε θάπνηα “επειημία”. Αθνχ 

έιαβε ηα καζεηηθά δεδνκέλα δήηεζε απφ 

ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο λα 

πξνρσξήζνπλ ζε θαηαλνκή ησλ καζεηψλ 

ζηα ζρνιεία.  

ην κεηαμχ, ζηε Γηεχζπλζε αληί λα 

αλνίμνπλ ηα θηηάπηα θαη λα δνπλ πψο 

ινγηθά ζα έπξεπε λα θαηαλεκεζνχλ νη 

καζεηέο, έηζη ψζηε λα κπνξεί έλαο γνληφο 

λα ζηέιλεη ην παηδί ηνπ 

ζην θνληηλφηεξν ζηελ 

θαηνηθία ηνπ ζρνιείν θαη 

φρη κε ιεσθνξείν κέζσ 

Λαξίζεο, επαλέθεξαλ 

κεηά απφ πνιιά ρξφληα 

γηα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο 

ηελ κέζνδν ηνπ ζρνιείνπ 

αλαθνξάο: νιφθιεξν ην 

γπκλάζην πήγαηλε ζην 

αληίζηνηρν ιχθεην πρ 

νιφθιεξν ην 1ν 

Γπκλάζην, ζα πήγαηλε 

ζην 1ν Λχθεην, αζρέησο 

αλ ην 2ν Λχθεην γηα 

παξάδεηγκα ήηαλ 

αθξηβψο δίπια! Έηζη 

παξαηεξήζεθε ζε πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παηδηά λα αλαγθάδνληαη λα 

ζηαινχλ ζε ζρνιεία, ζηα νπνία γηα λα πάλε 

έπξεπε λα δηαλχζνπλ απφζηαζε κέρξη ηε 

ζηάζε ηνπ ιεσθνξείνπ, ε νπνία ήηαλ 

πεξίπνπ ίδηα κε ηελ απφζηαζε ηνπ 

δηπιαλνχ ιπθείνπ! Σν γεγνλφο φηη 

αλαγθάδνληαλ ζπγρξφλσο λα πάξνπλ θαη 

αζηηθφ, ζπαηαιψληαο ρξφλν θαη ρξήκα, ην 

αθήλνπκε σο επθφισο ελλννχκελν!  

Καη φηαλ ε ΔΛΜΔ εγθαίξσο επεζήκαλε ζε 

παξάζηαζή ηεο πξνο ηε Γηεπζχληξηα ην 

γεγνλφο, ε ίδηα απάληεζε πσο έγηλε έλα 

ζθάικα πνπ δε ζα επαλαιεθζεί – ηφζν 

απιά -  θαη αο ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο νη 

δηεπζπληέο! Αληί λα ζπεχζεη δειαδή ε 

δεπηεξνβάζκηα λα ζεξαπεχζεη ηελ 

θαηάζηαζε, φζν ήηαλ αθφκε λσξίο, άθεζε 

ηνπο δηεπζπληέο λα βγάδνπλ ηα κάηηα ηνπο 

κεηαμχ ηνπο πξνζπαζψληαο λα 

«δηαζψζνπλ» ηα ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ 

ηνπο θαη λα ηα βγάινπλ πέξα κε γνλείο θαη 

θαζεγεηέο. Βέβαηα ε ίδηα ε Γηεπζχληξηα 

έζπεπζε λα ελεκεξψζεη ηελ ΔΛΜΔ πσο 

ιφγσ ηνπ ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ηεο 

ππνγελλεηηθφηεηαο ηα επφκελα ρξφληα 

είλαη δεδνκέλν πσο ζα κεησζεί ν αξηζκφο 

ησλ ηκεκάησλ ζηα ΓΔΛ. 

Δθηφο ηνπ θάδξνπ δελ κπνξνχκε λα 

αθήζνπκε θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ζε 

θάπνηα γπκλάζηα ηνπ λνκνχ καο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ε θαηαλνκή ζηα 

γπκλάζηα ηεο Νάνπζαο. Ζ θαηαλνκή ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ην έλα Γπκλάζην λα έρεη πνιχ κηθξφ 

αξηζκφ καζεηψλ ζηελ Α΄ηάμε, ζεκαληηθά 

κηθξφηεξν απφ ηα άιια Γπκλάζηα. Ζ 

Γηεπζπληξηα Βζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ 

ζπλάληεζε κε ηελ ΔΛΜΔ νπζηαζηηθά 

απνδέρζεθε πσο ε θαηαλνκή ήηαλ 

απνηειεζκα πηέζεσλ γνλέσλ πνπ κέζα απφ 

κηα ηδηφηππε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ επηζπκνχζαλ ηελ 

θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα άιια 

ζρνιεία. 

Όια απηά επηβεβαηψλνπλ πσο ηα επφκελα 

ρξφληα είηε έρνπκε κηα θπβέξλεζε 

ΤΡΗΕΑ πνπ ζα εθαξκφδεη 

(δηαθσλψληαο;;;) ηηο επηινγέο ηνπ ΟΟΑ 
Σςνέσεια ζηην ζελ. 7  

ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ  

ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ 
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Aγψλαο ηψξα γηα απμήζεηο ζηνπο  κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο !  

χληαμε ζηα 60! 

Σςνέσεια από ηην ζελ 1 

επηβάξπλζε.  

 Παξάιιεια αχμεζαλ ην δηδαθηηθφ 

καο σξάξην, πνπ ηζνδπλακεί κε κείσζε 

κηζζνχ, θφξησζαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε 

απίζηεπην φγθν γξαθεηνθξαηηθψλ 

εξγαζηψλ, ελψ εμαθάληζαλ ην  

επίδνκα εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο! 

 Μεηαθηλνχλ 1 ζηνπο 4 

εθπαηδεπηηθνχο ζε πνιιά ζρνιεία κε δηθά 

ηνπο έμνδα, θαη θαζήισζαλ 

ρηιηάδεο  ζπλαδέιθνπο καθξηά απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο, ιφγσ δξακαηηθήο 

κείσζεο ησλ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ, 

αλαγθάδνληάο ηνπο ζε  δηπιά ζπίηηα θαη 

δηπιά έμνδα! 

 Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ήηαλ νη ρεηξφηεξα 

ακεηβφκελνη δεκφζηνη ππάιιεινη επί 

δεθαεηίεο, νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηθνπέο 

νδήγεζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηξαγηθή 

θαηάζηαζε. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ 

«Δπξπδίθε», νη κηθηέο εηήζηεο απνδνρέο 

ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ, βξίζθνληαη 

ζην κηζφ πεξίπνπ ησλ κηζζψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, 

μεπεξλψληαο κφλνλ ηνπο κηζζνχο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δζζνλίαο, ινβαθίαο, 

Λεηηνλίαο, Ληζνπαλίαο. H έθζεζε ηνπ 

ΟΟΑ απνηππψλεη φηη ν κηζζφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηελ Διιάδα είλαη ζην κηζφ 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη θαηαηάζζεη ηελ 

ρψξα καο ζηηο 10 «worst paid countries» 

πίζσ αθφκα απφ ηε Υηιή θαη ηελ ινβελία! 

 Ζ αλειέεηε θαη δηαξθήο ιεειαζία 

ησλ κηζζψλ, ε απμαλφκελε θνξνιεζηεία, 

ην απμαλφκελν θφζηνο δσήο, έρεη νδεγήζεη 

ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο  εθπαηδεπηηθψλ θαη 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ  ζε αδπλακία λα 

ζπληεξνχλ κε επάξθεηα ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο.  

 Ζ θπβέξλεζε παλεγπξίδεη 

πξνθιεηηθά γηα ηα καησκέλα 

πιενλάζκαηα, φπσο έθαλαλ θαη νη 

πξνεγνχκελεο ηελ ψξα πνπ ππνγξάθεη 

πιενλάζκαηα χςνπο 3,5% κέρξη ην 2021 

θαη 2,5% κέρξη ην 2060! Σελ ψξα πνπ 

θαιπάδνπλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Σελ ψξα πνπ ηα δηο ησλ ζθαλδάισλ ηχπνπ 

SIEMENS θαη NOVARTIS θιπ. θαη ησλ 

Ναηντθψλ εμνπιηζκψλ πεξηγεινχλ ηελ 

θηψρεηα καο.   

 Αλ φπσο ηζρπξίδεηαη ε θπβέξλεζε 

«ηειεηψλνπλ ηα κλεκφληα», γηαηί δελ 

ηειεηψλεη καδί θαη ε αβάζηαρηε ιηηφηεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ;;  

 Γηαηί ηέινο δίλνληαη αλαδξνκηθά θαη  

απμήζεηο κφλν ζηνπο έλζηνινπο θαη ζηνπο 

δηθαζηηθνχο θαη φρη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ζηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο; 

 Γπζηπρψο νχηε γηα ην κηζζνιφγην 

νχηε γηα ην αζθαιηζηηθφ πνπ εμαλεκίδεη 

ζπληάμεηο, επηθνπξηθά, εθάπαμ θαη 

δηεπξχλεη ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη  

ζαλάηνπ, δελ ππήξμαλ νη αληίζηνηρεο 

βαξχηεηάο ηνπο θηλεηνπνηήζεηο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζπλνιηθά θαη εηδηθά απφ ηνλ 

θιάδν, ελψ νη αληηδξάζεηο ηεο ΟΛΜΔ ήηαλ 

απφ αλαηκηθέο έσο αλχπαξθηεο. 

 Οθείινπκε λα επαλαθέξνπκε ζην 

πξνζθήλην ησλ αγσληζηηθψλ 

δηεθδηθήζεψλ ην δήηεκα ηνπ κηζζνχ θαη 

γεληθφηεξα ηνπ εηζνδήκαηνο καο. Σν 

δήηεκα ηεο ζχληαμεο ηελ ψξα πνπ 

κέλνπκε ζηε ηάμε κέρξη λα βγεη ε ςπρή 

καο. 

 Οη ζπλέπεηεο ησλ 9 «πέηξηλσλ» 

ρξφλσλ αληηκεησπίδνληαη πιένλ κφλν κε 

γεληθεπκέλε, ελσηηθή θαη 

απνθαζηζηηθή  κάρε κε πξψηε πξνυπφζεζε 

ηελ ζπζπείξσζε θαη  ζπκκεηνρή φισλ καο 

ζηα ζσκαηεία θαη ηηο Γ.., ην μεπέξαζκα 

ηεο απνγνήηεπζεο θαη απνζηξάηεπζεο.  Με 

πνιχκνξθνπο απνθαζηζηηθνχο αγψλεο ηνπ 

θιάδνπ ζε ζπληνληζκφ θαη κε ην ππφινηπν 

εξγαηηθφ θίλεκα ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

Να δηεθδηθήζνπκε φια φζα καο αλήθνπλ! 

 Όρη ζην κηζζνιφγην - θησρνιφγην 

θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

«θφθηεο» 

 Πξαγκαηηθέο απμήζεηο ζηνπο 

κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο καο. 

Καλέλαο εξγαδφκελνο κε ιηγφηεξα 

απφ 1000€. 

 Κάιπςε ησλ απσιεηψλ ζην 

εηζφδεκα ηεο πεξηφδνπ 2010-2018. 

 Άκεζε επαλαθνξά ηνπ 13νπ θαη 

14νπ κηζζνχ. 

 Αλαδξνκηθφο επαλππνινγηζκφο 

ησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ απφ 

1/1/2016 ρσξίο εμαθάληζε ηνπ 

κηζζνινγηθνχ ρξφλνπ ηνπ 2016 θαη  

 

2017. 

 Άκεζε ελζσκάησζε ηεο 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζην κηζζφ 

θαη θαλέλαο ζπκςεθηζκφο ηεο 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο κε ηα 

κηζζνινγηθά θιηκάθηα. 

 Φξαγκφο ζηελ αλειέεηε 

θνξνιεζηεία θαη ηε ιεειαζία ηνπ 

εηζνδήκαηφο καο! Κακία λέα 

κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. 

Να επαλέιζεη ζηηο 12.000€ . 

Καηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ. 

 Μείσζε ησλ ιεζηξηθψλ επηηνθίσλ 

ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

 Υνξήγεζε κηζζνινγηθνχ 

θιηκαθίνπ θάζε 2 ρξφληα γηα νινχο 

ηνπο ζπλαδέιθνπο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θη φρη θάζε 3 ρξφληα 

γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο βάζεη ηνπ 

4354/2015. 

 Πιήξεο κηζζνινγηθή αλαγλψξηζε 

ηεο πξνυπεξεζίαο εθηφο δεκνζίνπ. 

Απηφκαηε κηζζνινγηθή 

αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο 

ζηνπο αλαπιεξσηέο ζπλαδέιθνπο. 

 Καηάξγεζε ησλ λφκσλ : 

4354/2015  κηζζνιφγην 4488/2017. 

  Αμηνπξεπή χληαμε κε 30 ρξφληα 

δνπιεηάο  ζηα 60 έηε. Άκεζε 

απφδνζε  ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπληάμηκσλ απνδνρψλ θαη ηνπ 

εθάπαμ ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 ηαζεξή, κφληκε δνπιεηά γηα 

φινπο. Μφληκνη δηνξηζκνί, 

θαηάξγεζε θάζε κνξθήο ειαζηηθήο 

εξγαζίαο, κνληκνπνίεζε ησλ 

αλαπιεξσηψλ, ίζα δηθαηψκαηα 

ζηνπο αλαπιεξσηέο. 

Τος ΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΟΤ 
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Σςνέσεια από ηην ζελ. 1 

ελαγθαιηζκνχ θνκκάησλ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ 

«νδεγεί» εκκέζσο πιελ ζαθψο, θάζε ςήθν 

ζε θπβεξλεηηθέο ή αληηπνιηηεπφκελεο 

παξαηάμεηο θαηεπζείαλ ζηα αληίζηνηρα 

θφκκαηα, άζρεηα αλ απηέο ελδηαθέξνληαη 

θαη πφζν γηα ηα πξνβιήκαηα θάζε θιάδνπ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Όκσο εκείο, φινη θαη φιεο, 

θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο, έρνπκε έλα 

θπξίαξρν γλψξηζκα: Δίκαζηε εξγαδφκελνη-

εξγαδφκελεο ζ’ έλαλ επαίζζεην ρψξν, κε 

πνιιέο ππνρξεψζεηο, πνιιά πξνβιήκαηα 

θαη πνιιή απαμίσζε, έκκεζε θαη άκεζε, 

απ’ φιεο ηηο κέρξη ηψξα θπβεξλήζεηο, 

ηδηαίηεξα ζηα  κλεκνληαθά ρξφληα. Απηφ 

πνπ αξκφδεη ινηπφλ, αζρέησο ηεο φπνηαο 

ηδενινγηθήο καο ηνπνζέηεζεο θαη  

πνιηηηθήο καο πξνηίκεζεο, είλαη ε 

πξφηαμε, ζηηο εθινγέο απηέο, ηεο 

εξγαζηαθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

καο ζέζεο σο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

ςήθν καο. 

 Να ην πνχκε θαζαξά θαη μάζηεξα: 

 Φήθνο ζηελ ΓΑΚΔ ζεκαίλεη ζθιεξή, 

κέρξη ζεκείνπ απφιπζεο, αμηνιφγεζε, 

ειεχζεξε επηινγή ζρνιείνπ απφ γνλείο κε 

φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ, απαλσηέο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, επαλαθνξά ηεο 

θαθφθεκεο Σξάπεδαο Θεκάησλ, ηδησηηθά 

παλεπηζηήκηα, πεξηθνπέο θάζε είδνπο, θαη 

γεληθά φια φζα γλσξίζακε απ’ ην 2009 θαη 

κεηά θη άιια ηφζα! 

 Φήθνο ζηα ΤΝΔΚ ζεκαίλεη 

ζπλέρηζε θαη εκβάζπλζε ηεο πεξηνξηζηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ γλσξίζακε απ’ ην 2015 

κέρξη ζήκεξα κε κεδεληθνχο δηνξηζκνχο, 

αχμεζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ, 

ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ θαη ζρνιείσλ, 

απηναμηνιφγεζε «θαη ησλ γνλέσλ», 

αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δνπιεηάο ελ 

είδε γξακκαηέσλ, φιν θαη πην θζελφ 

ζρνιείν κε πεξηνξηζκφ ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, θαζήισζε ζηνπο πεληρξνχο 

κηζζνχο καο θαη φ,ηη άιιν ρξεηαζηεί γηα ηα 

ζεξηψδε πιενλάζκαηα ηνπ 3,5%!   

  ηηο εθινγέο απηέο ινηπφλ, πνπ δελ 

επηιέγνπκε πνην θφκκα ζα θπβεξλήζεη, 

αιιά πνηα ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε ζα 

ρεηξηζηεί ηηο ηχρεο ηνπ ζπλδηθάηνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ζα παιέςεη γηα ηα εξγαζηαθά, 

νηθνλνκηθά καο δηθαηψκαηα θαη 

πξνβιήκαηα, νθείινπκε λα ζηεξίμνπκε 

δπλάκεηο, παξαηάμεηο πνπ έρνπλ απνδείμεη 

πσο ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα αγσληζηνχλ 

άδνια, απνθαζηζηηθά, ζηαζεξά, κε 

ζπλέπεηα ιφγσλ θαη έξγσλ, φπνηα θη αλ 

είλαη ε θπβέξλεζε, γηα λα κελ πεξάζνπλ 

φια απηά. 

  Να αγσληζηνχλ γηα ηνλ θάζε έλα θαη 

ηελ θάζε κηα πξνζσπηθά, αιιά θαη γηα 

φινπο θαη φιεο καδί ελάληηα ζηηο 

απζαηξεζίεο Γηεχζπλζεο, ΠΤΓΔ, 

Γηεπζπληψλ. 

 Μηα ηέηνηα δχλακε, ηέηνηα 

παξάηαμε, αλεπεξέαζηε απφ θφκκαηα, 

κε ζηαζεξνχο αγψλεο ζ’ φιεο ηηο 

ζπλζήθεο εδψ θαη ηξηάληα πεξίπνπ 

ρξφληα, απφδεημε πσο είλαη ν 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΤΝΓΤΑΜΟ- 

Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε. Εεηάκε ηελ 

ςήθν ζαο θαη ηελ ζηήξημή ζαο φρη γηα λα 

ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ κπφλνπο 

ζηελ φπνηα πνιηηηθή δχλακε, αιιά ζαλ 

δχλακε, ζαλ φπιν γηα ηνπο αγψλεο ηνπ 

πλδηθάηνπ καο, ηεο ΔΛΜΔ Ζκαζίαο. 

Απηφ ζεκαίλεη ε ςήθνο ζηνλ 

Αλεμάξηεην πλδπαζκφ!       

ΔΚΛΟΓΔ  ΔΛΜΔ  ΖΜΑΘΗΑ  2018:  

Ση λα ςεθίζνπκε θαη γηαηί; 

Σςνέσεια από ηην ζελ.5 

θαη ηα ήδε ςεθηζκέλα λνκνζεηήκαηα γηα 

θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

αμηνιφγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, είηε 

έρνπκε θπβέξλεζε  ΝΓ πνπ ζα εθαξκφζεη 

(ζπκθσλψληαο) ηα ήδε ςεθηζζέληα θαη ζα 

πξνρσξήζεη θαη παξαπέξα κε ηελ αξηζηεία 

θαη φια ηα ζρεηηθά, ζα δνχκε κηα λέα 

επηρείξεζε κείσζεο ηκεκάησλ, 

θαηάξγεζεο νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ηειηθά ζπγρσλεχζεσλ ζρνιείσλ. Οη 

Γηεζπληέο εθπαίδεπζεο ζα είλαη νη θχξηνη 

εθθξαζηέο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα 

εκπιαθνχλ ζε κηα ζπδήηεζε δηαρείξηζεο 

κηαο θαηάζηαζεο πνπ δελ έρεη παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά ακηγψο νηθνλνκηθά. 

Οθείινπλ λα δηαηππψζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

ζέζε, πνπ δελ είλαη άιιε απφ: 

 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ 

ζηα ζρνιεία κε θξηηήξην ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο. Ζ θαηαλνκή απηή πξέπεη 

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ δηθαηφηεξε ψζηε 

λα κελ δεκηνπξγεί κηθξφ αξηζκφ ηκεκάησλ 

ζε θάπνην ζρνιείν αιιά θαη λα κελ 

δεκηνπξγεί ηκήκαηα κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ 

καζεηψλ ζε άιιν ζρνιείν. 

 Γσξεάλ θαη αζθαιήο κεηαθνξά φισλ 

ησλ καζεηψλ. 

 Μείσζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 

καζεηψλ αλά ηκήκα. Δίθνζη καζεηέο ζηα 

ηκήκαηα γεληθήο παηδείαο, δεθαπέληε ζηηο 

νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηηο 

θαηεπζχλζεηο, δέθα ζηα εξγαζηήξηα. 

ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ  

ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΑ 

ΥΟΛΔΗΑ 

Υνξηάζακε λα αθνχκε ηφζν απφ ην 

Τπνπξγείν φζν θαη απφ ηελ ΓΗΓΔ Ζκαζίαο 

ην πφζν ζηεξίδνπλ ηελ Δηδηθή Αγσγή. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα καο πείηε ηίπνηε παξαπάλσ, 

ηα είδακε θαη θέηνο φπσο θαη θάζε ρξφλν. 

Ήδε απφ ηελ άλνημε ε Γηεπζχληξηα έζεζε 

σο ζηφρν ηελ κείσζε ησλ θελψλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή. ην θέληξν ηεο πξνζπάζεηαο 

ηεο βξέζεθαλ ηα Σκήκαηα Έληαμεο. ε 

θάζε ζρνιείν πνπ είρε έγθξηζε  ζα 

ιεηηνπξγνχζε, είπε,  έλα ηκήκα έληαμεο. 

Γελ είρε ζεκαζία αλ ππήξραλ παηδηά κε 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δελ είρε ζεκαζία αλ ηα παηδηά 

θνηηνχζαλ ζε άιιεο ηάμεηο. Αξθεί λα είλαη 

φια καδί ζε κηα αίζνπζα φηαλ ζα ήηαλ ζην 

ηκήκα έληαμεο έηζη ψζηε λα κελ απαηηείηαη 

ε πξφζιεςε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο. Μεηά απφ αιιεπάιιειεο 

παξαζηάζεηο ηεο ΔΛΜΔ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ Δηδηθήο Αγσγήο δέρζεθε λα 

κεηαβάιιεη θάπσο ηελ πξφηαζε ηεο 

πεξηθφπηνληαο φκσο θαηά ην δνθνχλ 

ηκήκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε 

έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή κε 

βάζε ην νπνίν ζε θάζε Σ.Δ. ζα δίδαζθαλ 

έλαο ΠΔ02 θαη έλαο ΠΔ03 ή ΠΔ04. Μεηά 

ηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηελ 

Πεξηθέξεηα ν θ. Αλαληάδεο ππνζηήξημε 

ζηελ ΔΛΜΔ Ζκαζίαο πσο έγηλε 

παξαλφεζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ, πσο ηα Σ.Δ. 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο θάζε ρξνληά θαη 

πσο ζα ζηείιεη δηφξζσζε ζηηο δηεπζχλζεηο. 

Μηα δηφξζσζε φκσο πνπ δελ ήξζε πνηέ. Σν 

γηαηί ην εμήγεζε ζηελ ΔΛΜΔ ε 

Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο Ζκαζίαο. Όπσο 

είπε ζηελ ΔΛΜΔ ε ζπγθεθξηκέλε νδεγία 

εθπνξεχεηαη απφ ην ππνπξγείν θαη απιά ν 

πεξηθεξεηαθφο ηελ δηαθίλεζε κε ηελ δηθή 

ηνπ ππνγξαθή. Σν ππνπξγείν δειαδή 

επέιεμε λα θξπθηεί πίζσ απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ θαη ηελ Γηεπζχληξηα. Βέβαηα 

ηα βάζαλα δελ ηειείσζαλ εθεί κηαο θαη ε 

Γηεπζχληξηα Δθπαίδεπζεο επέιεμε λα 

ηνπνζεηεί ε ίδηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαηά ην 

δνθνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε θαζπζηέξεζε 

εκεξψλ, ην ΠΤΓΔ λα πξνβεί ζε θάπνηεο 

αιιαγέο, νπζηαζηηθά απνδερφκελν ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηεο. Μάιηζηα επέιεμε λα 

ηνπνζεηεί ζπλαδέιθνπο ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο ζρνιεία ελψ κπνξνχζαλ λα 

ζπκπιεξψλνπλ σξάξην ζε έλα απφ απηά. 

Σφζε επαηζζεζία γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή.   

Μήπσο, ζα πξέπεη νη ζπλάδειθνη ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο  λα δψζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

απάληεζε ζην ππνπξγείν, ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο εθπξνζψπνπο ηνπ αιιά θαη 

ζηνπο εθθξαζηέο ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζην 

ζσκαηείν καο;  

ηήξημε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο:  

Απφ ηα ιφγηα ζηελ νπζία, άβπζζνο ε απφζηαζε.    
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 Όιεο θαη φινη αλεμάξηεηα ηδενινγηθήο 

ηνπνζέηεζεο γλσξίδνπκε πσο ε επνρή καο είλαη 

απηή ηεο θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο ηεο αγνξάο 

θαη ηεο ηδηψηεπζεο. Οη άλζξσπνη πιένλ 

ινγίδνληαη αξηζκεηηθά σο δεδνκέλα κε ηε 

κνξθή πιεξνθνξίαο ζηηο νζφλεο ησλ 

ρξεκαηηζηεξίσλ, ηνπο πίλαθεο ησλ 

δεκνζθνπήζεσλ, ησλ θξαηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Γελ είλαη 

θνηλσληθά άηνκα αιιά ζξπκκαηηζκέλεο 

κνλάδεο πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Σν δπζηχρεκα είλαη πσο ε 

θπξηαξρία ζηεξίδεηαη ζηε ζησπεξή απνδνρή 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ απνδνρή απηή νδεγεί ηειηθά ζηελ 

αλάδπζε ελφο λένπ αλζξσπνινγηθνχ ηχπνπ, 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλαλ θαζεκεξηλφ πφιεκν 

φισλ ελαληίνλ φισλ. 

 ην πιαίζην απηφ ην ειιεληθφ ζρνιείν 

σο ηεξαξρηθφο ζεζκφο αλαπαξάγεη ηνλ λέν 

αλζξσπνινγηθφ ηχπν ησλ ηδησηψλ θαη ηνλ 

πφιεκν φισλ ελαληίνλ φισλ, πνπ 

απηνπαξνπζηάδεηαη απφ δηάθνξεο εθδνρέο ηεο 

θπβεξλεηηθήο δηαρείξηζεο – αξηζηεξέο θαη 

δεμηέο – σο θηιειεπζεξηζκφο, θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο, ζνζηαιηζκφο κε αλζξψπηλν 

πξφζσπν θιπ θιπ. Σν δφγκα ηνπ γεληθεπκέλνπ 

πνιέκνπ αλαδχεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο ζέζκηζεο απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κέρξη θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ησλ 

θξαηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, απφ ην άηνκν ζηελ 

παγθφζκηα θνηλσλία. Όζεο θαη φζνη αθφκα 

δηαηεξνχκε ηελ ειπίδα φηη νη άλζξσπνη 

κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλαλ θφζκν ηζφηεηαο 

θαη ειεπζεξίαο, μέξνπκε πσο θάζε ζπδήηεζε 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο καο ζηα πιαίζηα απηά είλαη 

νπζηαζηηθά ζπδήηεζε γηα ηελ ππνηαγή θαη ηελ 

ελζσκάησζε καο ζε απηφ ηνλ πφιεκν.  

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ηεξαξρηθνχ 

ζρνιείνπ ηεο αγνξάο έρεη σο ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πεηζαξρεκέλνπ επέιηθηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κηαο λέαο κάδαο 

ππνηαθηηθψλ ππεθφσλ, κηαο λέαο γεληάο 

πεηζαξρεκέλσλ άβνπισλ ηδησηψλ. Οη λέεο θαη 

νη λένη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα 

αληηκεησπίδνληαη θπξηνιεθηηθά σο νη πξψηεο 

χιεο γηα ηε ζεκειίσζε ησλ επφκελσλ θάζεσλ 

ηνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζα ηνπο αληηκεησπίδνπλ θπξηνιεθηηθά σο ηηο 

δηθέο ηνπο κνλάδεο εμέιημεο ή θαξηέξαο, ηνπο 

δηθνχο ηνπο πφξνπο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο ππξακίδαο. Γηαηί είλαη εχθνιν λα 

θαηαιάβνπκε πσο ν αληαγσληζκφο πνπ 

δηακνξθψλεη θάζε έιεγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε ινγηθή ηηο 

θπξηαξρίαο ζα κεηαδίδεηαη ζηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο, ζηηο ίδηεο ηηο καζήηξηεο θαη ηνπο 

καζεηέο καο.  

 Καη φπσο φιεο νη ζθαγέο ληχλνληαη κε 

φκνξθα ιφγηα θαη κεγάιεο ηδέεο, έηζη θη απηή 

έρεη θαιισπηζηεί κε έλλνηεο φπσο επηηάζζεη ν 

ΟΟΑ θαη ε ΔΔ θαη πινπνηεί ε αξηζηεξνδεμηά 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ: απηνδηνίθεζε, 

απηνλνκία θαη απνζπγθέληξσζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. χκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχ ηνπο 

ηα ζρνιεία ζα πεξάζνπλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

δήκσλ, κε ηνπηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ζρνιείσλ απφ ηνπο 

γνλείο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

θαη κε πφξσλ. Όκσο γλσξίδνπκε πσο νη δήκνη 

ή θαιχηεξα νη δεκαξρίεο, είλαη επίζεο 

ζπγθεληξσηηθνί ηεξαξρηθνί ζεζκνί, κέξνο ηεο 

ζεζκηθήο δνκήο ησλ θξαηψλ. Χο ηέηνηνη 

δηαηάζζνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο πφξνπο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο κε βάζε ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ 

εζλνθξαηηθψλ θαη ηψξα πηα ππεξεζληθψλ 

θξαηηθφθαπηηαιηζηηθψλ ζεζκψλ. Κη αθνχ ε 

πιεηνςεθία ησλ δεκάξρσλ ζηελ επνρή καο 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζχγρξνλνπο κάλαηδεξο 

ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο, ζα θιεζνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο φπνηεο θξαηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ζα δηνρεηεχνληαη κε 

βάζε ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην θξάηνο απφ 

ην Μy school θαη αθνξνχλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ΟΟΑ ηα πνζνζηά ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηηο 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο θιπ θιπ. Οη δεκαξρίεο κε 

ηε ζεηξά ηνπο ζα κεηαθέξνπλ ηε ινγηθή ηεο 

αγνξάο ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, γηα λα 

απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ – δηεπζπληέο θαη 

δεκαξρίεο – ηφζν ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, 

κηζζνινγηθή απνδνηηθφηεηα, πεηζαξρηθνί 

έιεγρνη) αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σα ζρνιεία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα κεηαηξαπνχλ ζε ζχγρξνλα 

κεηαθνξληηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ησλ 

λέσλ κνιπβέλησλ ζηξαηησηψλ ηεο αγνξάο. Όινη 

θαη φιεο απφ απνδνηηθφηεξεο ζέζεηο ζα 

δηαηάζζνληαη σο δεδνκέλα ζηηο ηξάπεδεο 

πιεξνθνξηψλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ θξαηψλ κε 

έλα θαη κνλαδηθφ ζθνπφ. Σελ πεηζάξρεζε, ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ηελ ππεξθαηαλάισζε, ηελ 

αχμεζε δειαδή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δχλακεο ζε ιίγα 

ρέξηα. Κη αθνχ ην παηρλίδη πιένλ παίδεηαη ζην 

επίπεδν ηεο ειαζηηθήο θξαηηθνθαπηηαιηζηηθήο 

ζπζζψξεπζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε 

εθπαίδεπζε νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ηνλ λέν 

αλζξσπνινγηθφ ηχπν ηνπ ειαζηηθνπνηεκέλνπ 

ηδηψηε, πνπ νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη 

γξήγνξα, πεηζαξρεκέλα θαη απνδνηηθά ζηνλ 

λέν ρξφλν θαη ρψξν ησλ ξνψλ ησλ θεθαιαίσλ, 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο. 

 ηηο 450 εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απφ ην 

2008, θπξίαξρν ξφιν έρνπλ ε ινγνδνζία, ε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ, νη κεηψζεηο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 

θαη ησλ κηζζψλ, ε ειαζηηθή εθπαηδεπηηθή 

εξγαζία θαη ε θπξηαξρία ηνπ ηδησηηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. Σν θπξίαξρν 

ζρνιηθφ πξφηππν πνπ αλαπαξάγεηαη δηεζλψο σο 

επηηπρεκέλν είλαη ζαλ απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ πξφγξακκα LeerKRACHT ηεο 

Οιιαλδίαο. Σα ζρνιεία ηεο Οιιαλδίαο 

επηζθέπηνληαη επηρεηξήζεηο γηα λα κάζνπλ 

ιεηηνπξγνχλ επηρεηξεκαηηθά. Αθνινπζψληαο 

έλα απζηεξφ πιαίζην αμηνιφγεζεο  βξίζθνληαη 

ππφ ζπλερή επηηήξεζε, θαη θηλδπλεχνπλ κε 

θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα ζεκαίλνπλ θαη 

παξαθξάηεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο αλ 

δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο νδεγίεο ησλ 

αμηνινγεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο Οιιαλδίαο 

αλαιψλνληαη ζε πνιιέο ψξεο γξαθεηνθξαηηθήο 

απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδεγεί ζε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζηα 

ζρνιεία θαη ηε δεκηνπξγία ππεξάξηζκσλ 

ηάμεσλ. ηε Γαλία απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο αμηνινγνχληαη ηα 

ζρνιεία είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ 

ηεζη θαη ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, ν αξηζκφο ησλ 

εγγξαθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιείσλ. 

Αλ γηα παξάδεηγκα ιηγφηεξν απφ ην 80% ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ελφο ζρνιείνπ αμηνινγεζνχλ σο 

θαινί ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά ζηα 

εζληθά ηεζη, ην ζρνιείν δελ πεξλάεη ηελ 

αμηνιφγεζε, κε φηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ επηινγή ηνπ 

απφ ηνπο γνλείο, ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε Γαλία αμηνινγνχληαη 

αηνκηθά απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρνιείνπ. Όζν γηα ηηο 

δεκαξρίεο ηεο Γαλίαο, απηέο ην 2013 δεηνχζαλ 

άδεηα απφ ην ζπλδηθάην ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

απμεζνχλ νη ψξεο δηδαζθαιίαο ζηα 50.000 

κέιε ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηά λα παξαδίδνπλ θαη 

άιια καζήκαηα πέξαλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπο, 

θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα νξίδνπλ 

νη ίδηνη ην δηδαθηηθφ θαη εξγαζηαθφ σξάξην 

ηνπο. ηελ Ηηαιία ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ 

ηεξαξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

απηναμηνιφγεζε θαη ην ζρέδην “βειηίσζεο” ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ην θάζε ζρνιείν λα 

δεκνζηεχεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη ηελ 

έθζεζε απηναμηνιφγεζεο γηα λα πξνζειθχεη 

ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ο δηεπζπληήο ησλ 

ζρνιείσλ έρεη απφιπηε εμνπζία ζηνλ έιεγρν 

ηνπ ζρνιείνπ ελψ νη εμσηεξηθνί αμηνινγεηέο 

είλαη είηε απηνί κε εκπεηξία ζην ζρνιείν είηε ζε 

άιια πεδία φπσο ην κάλαηδκελη θαη ηελ 

νξγάλσζε. Παξάιιεια ην 2008 ε ηηαιηθή 

θπβέξλεζε θαζηέξσζε εζληθέο αμηνινγήζεηο 

ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο ηνπιάρηζηνλ ηνλ πξψην 

θαηξφ κπνυθνηαξίζηεθαλ απφ ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο). 

Παξφκνην είλαη ην πιαίζην ηεο εζληθήο 

ηεξαξρηθήο αμηνιφγεζεο ζρνιείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πνξηνγαιία, ηε Γεξκαλία, 

ηελ Γαιιία θαη ινηπά. Ζ απνπληθηηθή 

αληηπαηδαγσγηθή απηή θαηάζηαζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ακθηζβεηείηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

ησλ αγψλσλ απφ καζεηέο/ηξηεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο. Απφ φ,ηη θαίλεηαη ε βάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δελ έρεη αθφκα 

απνδερζεί ην ξφιν πνπ ηεο επηθπιάζζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεξάξρεο ηεο. 

 Δίλαη γλσζηφ πσο ην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηνλ 

ειιεληθφ θξαηηθνθαπηηαιηζκφ είλαη απφ ηα πην 

ηαμηθά θαη αμηφπηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ 

απηή ηελ άπνςε ην έξγν ησλ λενθηιειεχζεξσλ 

θπβεξλεηηθψλ δηαρεηξηζηψλ ζηελ Διιάδα 

δηεπθνιχλεηαη. Καη κε ηνλ λφκν 4547/18 ην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνζαξκφδεηαη ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ κε ηα 

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Δθπαηδεπηηθνχ 

ρεδηαζκνχ (ΠΔΚΔ). Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ/

ΑΝΔΛ κε ηηο επινγίεο ηνπ ΟΟΑ κε ην λφκν 

απηφ πινπνηεί ηελ επαλεηζαγσγή ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Όπσο 

ππνδεηθλχεη ν ΟΟΑ κε φκνξθα ινγάθηα “Ζ 

ζρνιηθή απηναμηνιφγεζε πξέπεη λα ηδσζεί (...) 

σο έλα θαζνξηζηηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εκπέδσζεο κηαο θνπιηνχξαο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ησλ ζρνιείσλ”. Ζ ππνηηζέκελε 

αλεμάξηεηε “Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο 

ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

ρνιείν θαη αμηνιφγεζε. Σν ζχγρξνλν  
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Δθπαίδεπζε” (ΑΓΗΠΠΓΔ), πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ην ζχλνιν ησλ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπκπιένληαο κε ηνλ ΟΟΑ ζπκθσλεί 

ηνλίδνληαο πσο ε απηναμηνιφγεζε είλαη έλα 

πξψην αιιά πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

εκπέδσζε θνπιηνχξαο απηναμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ψζηε λα πξνρσξήζεη 

θαη ην δεχηεξν βήκα ηεο εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο λένο 

λφκνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα ΠΔΚΔ θαη 

ηελ απηναμηνιφγεζε δελ αθνξά ηελ θαιχηεξε 

παηδαγσγηθή νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ αιιά ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο αξρέο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο κέηξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

γηα ηελ ππνηαγή ησλ ζρνιείσλ ζηελ θπξίαξρε 

ινγηθή ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξάηνπο. Σα ζρνιεία 

εζσηεξηθεχνληαο ηελ απηναμηνιφγεζε 

εδξαηψλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φιεο εθείλεο 

ηηο ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ (Φνπθψ), 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηδησηηθήο εηεξφλνκεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λένπ αλζξψπνπ ηεο 

αγνξάο. Πεηζαξρεκέλνο αιιά επέιηθηνο, 

έηνηκνο λα αθνινπζήζεη ηηο ξνέο ησλ 

θεθαιαίσλ, ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαηξέπεηαη 

ζε έλαλ δηεπζπληή θάπνηαο καζεζηαθήο νκάδαο 

(team-manager), ελψ ν καζεηήο/ηξηα ζηνλ 

ππάθνπν θαη θαιφβνπιν εξγαδφκελν ηεο 

κεηαθνξληηθήο ηετινξηθήο ζρνιηθήο αιπζίδαο. 

Απφ ηελ άιιε θαη νη δχν νθείινπλ λα 

αλαπαξάγνπλ ηφζν ηνπο εαπηνχο ηνπο φζν θαη 

ην πιηθφ ηεο κάζεζεο πνπ θαζνξίδεηαη 

ηεξαξρηθά θαη απφ ηα πάλσ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιηθνχ εξγνζηαζίνπ.  

 Γχν είλαη νη άμνλεο πνπ 

αιιεινδηαπιέθνληαη κε ηελ θπξίαξρε ηδησηηθή 

θνπιηνχξα ηνπ γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ. Σν έλα 

είλαη ε δηακφξθσζε ησλ ζρνιείσλ σο 

νξγαλψζεσλ κε δηαθνξεηηθά “παηδαγσγηθά 

πξνθίι”, ζηελ νπζία ηα ζρνιεία ζα 

ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο 

νξγαλσηηθέο θνπιηνχξεο. Απφ ηελ άιιε ε 

ελδπλάκσζε ηνπ θεληξηθνχ θξαηηθνχ 

ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηψλ κε ηελ επηβνιή θεληξηθψλ ζηφρσλ θαη 

θξηηεξίσλ, πνπ ζα θξίλνληαη ζηε βάζε 

κεηξήζεσλ κε ηα εθάζηνηε θξηηήξηα κέηξεζεο 

λα ζεζκνζεηνχληαη ηεξαξρηθά θαη ζε ζπκθσλία 

κε ηηο θξαηηθέο θαη θαπηηαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. 

Ο ζρνιηθφο ζεζκφο παξαδίδεηαη ζηηο ζάιαζζεο 

ησλ αγνξψλ, φπνπ θάζε κνλάδα ζα 

αληαγσλίδεηαη γηα ηα ιάθπξα, είηε σο 

ρξεκαηνδφηεζε, είηε σο ρνξεγία, είηε σο 

πάξνρνο ππεξεζηψλ πνπ εκπνξεχεηαη ην αγαζφ 

ηεο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα 

εηζέξρνληαη ζηελ ζρνιηθή παξαγσγηθή αιπζίδα 

σο πξψηε χιε, πνπ κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία ζα αλαπαξάγνληαη σο ηδηψηεο 

ππήθννη/εξγαδφκελνη/θαηαλαισηέο/ζεαηέο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

ςεπδνζπκκεηνρηθφηεηα θαη ε απηνλνκία ησλ 

ζρνιείσλ ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ επηκέξνπο ζρνιηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ ζηηο απνθάζεηο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

πνπ ζα γίλεηαη θεληξηθά απφ ην θξάηνο. Ζ 

ειεπζεξία ηνπο ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ απζηεξά 

ειεγρφκελε ππνηαγή ηνπο ζηελ ηεξαξρηθή 

θνηλσλία καο. 

 Ζ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζα γίλεηαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηθηψλ θαη ηνκέσλ, πνπ ζα ηππνπνηνχληαη απφ 

ηελ “αλεμάξηεηε” αξρή ηνπ ΑΓΗΠΠΓΔ θαη ζα 

πινπνηείηαη απφ επίζεο “αλεμάξηεηνπο” 

παλεπηζηεκηαθνχο ή άιινπο θνξείο 

εηδηθεπκέλνπο ζην κάλαηδκελη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Με ηνλ λφκν 4547/18 θάζε 

ΠΔΚΔ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζχληαμε 

ζπλνιηθήο έθζεζεο ηεο πεξηθέξεηαο επζχλεο 

ηνπ. Σα ζρνιεία ζα νκαδνπνηνχληαη γηα ηνλ 

θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκαηηζκψλ, κε ηελ επζχλε ησλ 

δηεπζπληψλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ ΠΔΚΔ. Οη 

ζχιινγνη ησλ δηδαζθφλησλ ζα ππνηάζζνληαη 

ζηηο πξνζηαγέο ησλ ΠΔΚΔ θαη ησλ 

δεκαξρηψλ ζηηο νπνίεο ζα απνινγνχληαη. Σα 

ζρνιεία-επηρεηξήζεηο ηειηθά ζα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ ζα ηνπο ζέηνληαη, ψζηε λα 

ζπλδένληαη επηηπρψο κε ηελ αγνξά, γηα λα 

απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλεχξεζεο 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα ησλ δεκαξρηψλ, ησλ ΜΚΟ θαη 

ησλ ζρεδηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο ε 

απνζηνιή ησλ ΠΔΚΔ είλαη “ν εθπαηδεπηηθφο 

ζρεδηαζκφο, ε παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο 

θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο θαη ησλ Δ.Κ., ν ζπληνληζκφο ησλ 

Κ.Δ..Τ., ησλ Κ.Δ.Α., θαη ησλ Δ.Κ.Φ.Δ. ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ε επηζηεκνληθή 

θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζαγσγηθήο, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν.” (άξζξν 4 λφκνο 4547/18). Ο πχξγνο 

ειέγρνπ φινπ ηνπ αμηνινγηθνχ ζρεδίνπ ζα 

γίλεηαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν απφ ηνλ 

ΑΓΗΠΠΓΔ, πνπ ζα “δηακνξθψλεη, νξγαλψλεη, 

εμεηδηθεχεη, ηππνπνηεί, θαη δεκνζηνπνηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα θαη δείθηεο, ζην πιαίζην ηδίσλ, 

αληίζηνηρσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ.” (ν. π. άξζξν 

50). Σα δηεζλή πξφηππα είλαη απηά πνπ 

ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ θαη θπζηθά 

εκπεξηέρνπλ αμηνινγήζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη 

ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο. Οη παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ 

αληαγσληζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη 

ζα κνηάδνπλ έλαο ξνκαληηθφο απνκαθξπζκέλνο 

παξάδεηζνο. Όια ηα ζηνηρεία ζα δηαηεξνχληαη 

ζε ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο 

θπζηθά ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Κξάηνπο θαη 

ησλ Κεθαιαίσλ γηα ηε δπλαηφηεηα λα 

ζρεδηάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζξπκκαηηζκέλσλ ζε 

εξγαζία θαη εκπνξεχκαηα ηδησηψλ. Σν 

ΑΓΗΠΠΓΔ ζα “αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν απηφ.” (ν.π 

άξζξν 50) 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ αληηιακβάλεηαη 

θαλείο πσο αλ νη δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο 

αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ 

εζσηεξηθή αλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ 

φπσο πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ νη δπλάκεηο 

ηνπ ΤΡΗΕΑ δελ ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε 

δηαηήξεζε ησλ ΑΓΗΠΠΓΔ θαη ε ίδξπζε ησλ 

ΠΔΚΔ. Μνλαδηθφο ζθνπφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ είλαη ε 

ελίζρπζε ηελ θξαηηθήο εμνπζίαο ζηε γλψζε, ε 

απνδνηηθφηεξε ζχδεπμε ηεο κε ηελ θπξίαξρε 

ινγηθή ηεο αγνξάο, ε θαζνιηθή επέθηαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ησλ καζεηψλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ· ε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο αθνχ 

πιένλ ππεχζπλνη παξάγνληεο θάζε ζρνιηθήο 

απνηπρίαο ή θαη ησλ αλακελφκελσλ δηαξξνψλ 

καζεηψλ/ηξησλ ζα είλαη ηα άηνκα ζηα πιαίζηα 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ εξγάδνληαη ή 

καζεηεχνπλ. Παξάιιεια ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ πεξηθεξεηψλ 

θιπ ζα νδεγήζεη ζε κία αθφκα κεγαιχηεξε 

ζχλδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα 

δηεζλνπνηεκέλα δίθηπα ειαζηηθνπνίεζεο ηεο 

εξγαζίαο, ηελ ελαξκφληζε κε ηα δηεζλή 

ζηάληαξη ηίηισλ θαη πξνζφλησλ, ηελ ινγηθή 

ηεο παγθφζκηαο ξνήο θεθαιαίσλ, εξγαζίαο, θαη 

εκπνξεπκάησλ. Πξνθαλψο ζε απηφ ην ζρνιείν 

δελ ζα έρεη θακία ζέζε ε θξηηηθή θαη ν 

αλαζηνραζκφο, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία πξνο 

φθεινο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

θαη κε αλζξψπηλσλ δψσλ θαη ηεο θχζεο απφ ηα 

λχρηα ησλ θξαηηθνθαπηηαιηζηψλ. Ο 

ηερλνθξαηηθφο ςεπδνξζνινγηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζα αλαβαζκηζηεί ζε αληίζεζε 

κε ηε δπλαηφηεηα νη ιανί λα νξίζνπλ ηα δηθά 

ηνπο παηδαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο 

ηεο ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο, πνπ ζα 

δηακνξθψλνπλ δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο,  

εξαζηέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο φισλ, 

αλππάθνπσλ ζηα θαιέζκαηα θάζε ηεξαξρίαο 

γηα ηελ επφκελε ζθαγή ησλ ακλψλ. Χο 

δάζθαινη θαη δαζθάιεο νθείινπκε λα 

αληηζηαζνχκε κε θάζε κέζν ζηελ ζθαγή απηή. 

Να εληζρχζνπκε ηνπο αγψλεο κέζα θη έμσ απφ 

ηνπο εξγαζηαθνχο καο ρψξνπο, γηα ηε θαζνιηθή 

απειεπζέξσζε ηεο αλζξψπηλεο θαη κε 

αλζξψπηλεο δσήο απφ ηελ ππνηαγή καο ζηελ 

ηεξαξρία ησλ θξαηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ. Σν 

πξψην βήκα είλαη ε αλάθηεζε ησλ ζσκαηείσλ 

αιιά θαη ησλ δεκφζησλ ρψξσλ απφ ηα ρέξηα 

ησλ εξγαηνπαηέξσλ ηεο θπβεξλψζαο δεμηάο θαη 

αξηζηεξάο. Σν επφκελν ε δηακφξθσζε φισλ 

εθείλσλ ησλ φξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε 

ζέζκηζε ελφο λένπ ζρνιείνπ, ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο δεκνθξαηίαο, ζηα ρέξηα ησλ 

θνηλνηήησλ, πνπ ζα “απηναμηνινγείηαη” απφ ηηο 

γεληθέο ζπλειεχζεηο δαζθάισλ, γνληψλ, 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ ζα 

ζέηνπλ νη ίδηνη θαη ζα ζπλδένληαη  ζηαζεξά κε 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο εξγαζίαο, ηεο γλψζεο 

θαη ηεο θχζεο. Μέρξη ηφηε ζα ζπλερίζνπκε λα 

είκαζηε νη θαθέο καζήηξηεο θαη καζεηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ 
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σόλια  
Ζ  ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ 

ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΩΝ 
 Αο παξαζέζνπκε θάπνηα 

γεγνλφηα: 

1ν. ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ κλεκνληαθψλ θπβεξλήζεσ

λ θαη ηδηαίηεξα ην 2012-13 

έγηλε άγξηα πεξηθνπή κηζζψλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Γεκνζίνπ θη φρη κφλν ζ’ 

απηνχο. 

2
ν
. Οη εξγαδφκελνη, κέζσ ησλ 

πλδηθάησλ ηνπο, πξνζέθπγαλ 

ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο 

δεηψληαο λα θεξπρζνχλ 

αληηζπληαγκαηηθέο θαη 

παξάλνκεο νη πεξηθνπέο απηέο. 

3ν. Σν ηΔ απνθάζηζε φηη νη 

πεξηθνπέο ήηαλ 

ζπληαγκαηηθέο θαη λφκηκεο 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο 

ρψξαο. 
4ν. Παξφκνηα πξνζθπγή 

ζην ηΔ έθαλαλ θαη νη Δλψζεηο 

Αζηπλνκηθψλ, Γηθαζηηθψλ 

θ.η.ι. 

5ν. Σν ηΔ απνθάζηζε φηη νη 

πεξηθνπέο , γηα ηελ 

θαηεγνξία απηή ησλ 

πνιηηψλ, είλαη παξάλνκεο θαη 

αληηζπληαγκαηηθέο! 
6ν. ΤΝΣΑΓΜΑ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ: 

Αηνκηθά  θαη  θνηλσληθά  δηθ

αηψκαηα . Άξζξν  4. 

1. Οη Έιιελεο είλαη ίζνη 

ελψπηνλ ησλ λφκσλ . 

2.Οη Έιιελεο θαη 

νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο.» 
7ν. Σν πξψην κέηξν ησλ 

παξνρψλ πνπ ςήθηζε ε 

θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-

ΑΝΔΛ ηνλ Ννέκβξην ήηαλ ε 

ρνξήγεζε αλαδξνκηθψλ ζηνπο 

δηθαζηηθνχο, έλζηνινπο 

(αζηπλνκηθνχο, ζηξαηησηηθνχο, 

ιηκεληθνχο, ππξνζβέζηεο), 

παλεπηζηεκηαθνχο, γηαηξνχο 

ηνπ ΔΤ, κνπζηθνχο ηεο 

Κξαηηθήο Οξρήζηξαο. 

8ν. Ο ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο 

θ. Σζίπξαο ζηελ νκηιία ηνπ 

ραξαθηήξηζε ην κέηξν σο 

«κηθξή απνθαηάζηαζε ηεο 

αδηθίαο πνπ ππέζηεζαλ 

ζηα κλεκνληαθά ρξφληα.» 

9ν. ε θαλέλα ζεκείν ηεο 

νκηιίαο ηνπ ν θ. Σζίπξαο δελ 

αλέθεξε φηη πινπνηεί απφθαζε 

ηνπ ηΔ. 

 Σξία ζρφιηα δηθά καο: 

1ν. Σα ηΔ, ν ππνηηζέκελνο 

ζεκαηνθχιαθαο ηεο ηήξεζεο 

ηνπ πληάγκαηνο, ην 

παξαβίαζε σκά, απξνθάιππηα 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΖ  Ν.Γ. ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΗΓΔΗΑ  
 1.Διεχζεξε επηινγή 

ζρνιείνπ 
 «Οη γνλείο ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην 

ζρνιείν πνπ ζα ζηείινπλ ηα 

παηδηά ηνπο» είπε κε ζηφκθν ν 

θ. Μεηζνηάθεο 

παξνπζηάδνληαο ην πξφγξακκα 

γηα ηελ παηδεία ηνπ θφκκαηφο 

ηνπ. Μάιηζηα! Αο ην δνχκε 

ζηελ πξάμε απηφ θάλνληαο 

θαη ζπλεηδεηά, ρσξίδνληαο 

ηνπο Έιιελεο 

ζε παηξίθηνπο («ν ζθιεξφο 

ππξήλαο ηνπ θξάηνπο», ε ειίη 

ησλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ) θαη 

πιεβείνπο (φινη θαη φιεο νη 

ππφινηπνη εξγαδφκελνη-

εξγαδφκελεο). 

2ν. Ο Πξσζππνπξγφο 

ηεο αξηζηεξνδεμηάο θπβέξλεζε

ο, κε ηελ ζησπή ηνπ, φρη κφλν 

απνδέρηεθε πιήξσο απηή ηελ 

παξαβίαζε, αιιά ηελ ζεψξεζε 

θαη σο «απνθαηάζηαζε ηεο 

αδηθίαο»! Λεο θαη κφλν απηνί 

αδηθήζεθαλ ή, έζησ, 

αδηθήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο. 

3ν.πκβνιηθφηαηε ε ζηάζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη 

Πξσζππνπξγνχ γηα λα δείμεη 

ζε φινπο θαη φιεο εκάο πσο, 

ζηελ ηαμηθή θνηλσλία πνπ 

δνχκε θαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη απηφο, δελ 

είκαζηε (αιίκνλν!) φινη ίζνη. 

Έηζη γηα λα κελ έρνπκε 

ςεπδαηζζήζεηο… Αιιά θαη 

ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή. Σν 

πέξαζκα απφ ηελ αξηζηεξή 

ζηελ  δεμηά φρζε ηνπ πνηακνχ 

είλαη κφιηο δχν απισηέο.  

ρξεηαζηνχλ, έηζη θη αιιηψο, 

επηπιένλ εθπαηδεπηηθνί; Πσο 

ζα εμαζθαιηζηεί φηη νη «λένη» 

ζα είλαη ηνπ «ηδίνπ επηπέδνπ» 

κε ηνπο –ηηο ππάξρνληεο-νπζεο, 

ψζηε λα κελ «ππνβηβαζηεί» ην 

ζρνιείν; ε ηη είδνπο άγξηα 

δνχγθια αμηνιφγεζεο έρεη 

ζθνπφ λα καο νδεγήζεη ν θ. 

Μεηζνηάθεο; 

 2. Ίδξπζε ηδησηηθψλ 

παλεπηζηεκίσλ. 
Γπν θνπβέληεο κφλν: Ηδησηηθά 

παλεπηζηήκηα, νπνηνπδήπνηε 

ραξαθηήξα ζεκαίλεη, εθηφο 

πνιιψλ άιισλ, 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ αγαζνχ ηεο γλψζεο 

θαη, θαη’ επέθηαζε, 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

πηπρίσλ. ε φπνην ηδησηηθφ 

παλεπηζηήκην θη αλ παο, έζησ 

θαη αλ δελ μέξεηο φηη γηα ηελ 

«δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ» δελ 

έγξαςε ν Βνιηέξνο, αιιά ν 

Μνληεζθηέ, έζησ θη αλ 

ΓΔΝ…ΓΔΝΗΚΩ, άκα ν 

κπακπάο έρεη ρξήκα, πνιχ ή 

ιηγφηεξν αλάινγα, πηπρίν ζα 

πάξεηο! Όζα ρξφληα δείηε, 

έρεηε αθνχζεη πνηέ γηα θάπνηνλ 

γφλν επηθαλνχο πνιηηηθνχ ή 

νηθνλνκηθνχ παξάγνληα φηη 

«δελ παίξλεη ηα γξάκκαηα»; 

θάπνηεο ππνζέζεηο εξγαζίαο. 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα 

ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο θαη αο 

ππνζέζνπκε πσο έλα ή δχν 

Λχθεηα ή Γπκλάζηα θξίλνληαη 

είηε ηππηθά (κε αμηνιφγεζε 

ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

βεβαίσο) είηε άηππα (απφ 

θήκεο θαη πξφρεηξα-

ζπγθπξηαθά θξηηήξηα) σο ηα 

«θαιχηεξα» ηεο πφιεο. Λνγηθφ 

είλαη εθεί λα ζπξξεχζνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο γηα 

εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 Όκσο ην ζρνιείν έρεη 

νξηζκέλν αξηζκφ αηζνπζψλ 

θαη ,φζν θη αλ απμήζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζ’ απηέο 

(ηξηάληα π.ρ. παξαπάλσ δελ 

ρσξάλε),  θάπνηνη ζα κείλνπλ 

κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην 

ρέξη! Με ηη θξηηήξηα ζα 

επηιεγνχλ νη «ηπρεξνί»; 

 Γελ ζα είλαη απηφ κηα 

θαηάθνξε δηάθξηζε θαη 

επνκέλσο αδηθία; 

Αιιά αο ππνζέζνπκε φηη ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ επεηγφλησο θη 

άιιεο αίζνπζεο. Γελ ζα 

Απφ ηελ Νάνπζα ζηελ 

Καιακαξηά έλα ηζηγάξν 

δξφκνο 
Απφ ηελ παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο ησλ ΔΛΜΔ Θεζ/

ληθεο θαη  Ζκαζίαο ζηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ 

έγθξηζε ησλ νιηγνκειψλ: 

-Μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ: Ποσ θα 

πάλ ηα 10 παηδηά απφ ην ηάδε 

ΔΠΑΛ ηεο Γπηηθήο Θεζ/ληθεο; 

-Περιθερειακός: Να πάνε ζηο 

ΔΠΑΛ Καιακαξηάο 

-Μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ: Τα παιδιά 

απφ ην άιιν ΔΠΑΛ 

-Περιθερειακός: Σηο ΕΠΑΛ 

Τος ΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΟΤ 
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σόλια  
Καιακαξηάο   

-Μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ: Από ηο 

ΔΠΑΛ ζην θέληξν ηεο πφιεο;  

-Περιθερειακός: Σηο ΕΠΑΛ 

Καιακαξηάο   

-Μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ: Από ηο 

ΔΠΑΛ ζηα δπηηθά;  

-Περιθερειακός: Σηο ΕΠΑΛ 

Καιακαξηάο   

-Μέλος ηοσ ΔΣ ΕΛΜΕ 

Ζκαζίαο (θαη κέινο ηεο 

παξάηαμήο καο): Έρεηε ζθνπφ 

λα ζηακαηήζεηε ζηελ Γπηηθή 

Θεζζαινλίθε ή λα αξρίζνπκε 

λα  αλεζπρνχκε γηα ηελ 

Νάνπζα; 

αλαπιεξσηψλ ν ππνπξγφο 

αξρηθά κίιεζε γηα πξνζιήςεηο 

ην Φζηλφπσξν. ην άθνπζκα 

ηνπ γέιαζε θπζηθά θαη ην 

πνηθηιφρξνπο εξίθην. Μεηά 

δηεπθξηλίζηεθε πσο ην 

θζηλφπσξν ζα γίλνπλ νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο. Σειηθά απφ ηελ 

ΓΔΘ  ν πξσζππνπξγφο καο 

ελεκέξσζε γηα πξνζιήςεηο 

4500 ζπλαδέιθσλ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή πξνθαλψο απφ ηελ 

επφκελε ζρνιηθή ρξνληά .  

 Γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο 

αο θξνληίζεη  ε επφκελε 

θπβέξλεζε!!! Πσο ιέγεηαη φιε 

απηή ε ηζηνξία; Μηα κφλν 

ιέμε: ΔΜΠΑΗΓΜΟ.  

 Αο θνηηάμνπκε φκσο θαη 

ηα θαζ εκάο κηαο θαη δελ είλαη 

κφλν ην ππνπξγείν θαη ε 

θπβέξλεζε πνπ εκπαίδεη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. Ζ 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ηνπ Γ ηεο 

ΟΛΜΔ (ε γλσζηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζπκκαρία 

ΓΑΚΔ – ΤΝΔΚ - ΠΔΚ)  

Μνπζηθά ρνιεία:  Οη 

αγψλεο δελ πάλε ρακέλνη! 
 Απνζχξζεθε ζην παξά 

πέληε ην λνκνζρέδην γηα ηα 

Μνπζηθά ζρνιεία θάησ απ’ 

ηελ πίεζε ησλ καζεηψλ, ησλ 

γνλέσλ, αιιά θαη έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

ηέρλεο. Δπξφθεηην, επί ηεο 

νπζίαο, γηα θάπνηεο δηαηάμεηο 

«θξπκκέλεο» ζην λνκνζρέδην 

γηα ηηο ζπλέξγεηεο ηξηψλ 

παλεπηζηεκίσλ κε ηα ΣΔΗ 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 

Διιάδαο, πνπ δελ ππνβάζκηδαλ 

απιψο, αιιά θαηαξγνχζαλ ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ κνπζηθψλ 

ζρνιείσλ. Δίλαη κηα 

ζεκαληηθή, κεγάιε λίθε, πνπ 

δείρλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αγψλσλ.  

Χζηφζν παξακέλεη ην εξψηεκα 

γηαηί εηνηκάζηεθε θαη 

πξνσζήζεθε έλα ηέηνην 

λνκνζρέδην, θαζψο ν ππνπξγφο 

ηφληζε πσο ζα επαλέιζεη αθνχ 

ζπδεηήζεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Άξα ζα θάλεη, ζε 

πην θαηάιιειν ίζσο ρξφλν, κηα 

παξφκνηα απφπεηξα. Καη ζα ην 

θάλεη, απηφο ή θάπνηνο άιινο 

ζηε ζέζε ηνπ, θαζψο ε 

γεληθφηεξε κλεκνληαθή 

πνιηηηθή επηβάιεη πεξηνξηζκφ 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία, 

θζελφηεξα ζρνιεία, ιηγφηεξν 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. Άιισζηε έρνπκε ην 

παξάδεηγκα ησλ αζιεηηθψλ 

ζρνιείσλ, πνπ εμαθαλίζηεθαλ 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ράξηε. 

Αο έρνπλ ινηπφλ γλψζε νη 

θχιαθεο…   

Ο φκνηνο ζηνλ φκνην… 
«Αλνηρηέο αγθάιεο» νη 

Δπξσπαίνη νζηαιδεκνθξάηεο 

ζηνλ θ. Σζίπξα, «πφξηα» ζηελ 

θα Γελλεκαηά! Σπραίν; 

Αλαπιεξσηέο: Γελ έρεη 

ηέινο ν εκπαηγκφο   
 Απφ ηηο δειψζεηο γηα 

20.000 δηνξηζκνχο 

εθπαηδεπηηθψλ πξν δηεηίαο, 

ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη νη 

ζπληαμηνδνηήζεηο απηψλ ησλ 

ρξφλσλ πέζακε ζε 4.500 

πξνζιήςεηο ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή.  

 Ζ θπβέξλεζε έθαλε θαη 

θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

κείσζε ησλ θελψλ απηά ηα 

ρξφληα. πγρσλεχζεηο – 

θαηαξγήζεηο, αιιαγέο ζε 

σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, 

κεηαθνξά ελφο έηνπο 

εθπαίδεπζεο ησλ ΔΠΑΛ ζηελ 

καζεηεία, αιιαγέο ζηηο 

αλαζέζεηο καζεκάησλ, 

ειεθηξνληθέο εγγξαθέο θαη 

κέγηζηνο αξηζκφο καζεηψλ αλά 

ηκήκα είλαη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Όκσο θεπ, νη 

αλάγθεο είλαη ηφζεο πνιιέο 

πνπ δελ γίλεηαη λα θξπθηνχλ 

θάησ απφ ην ραιί. Καη ηη 

ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ;  

 Μεηά ηηο κεγάιεο 

θηλεηνπνηήζεηο ηεο άλνημεο, κε 

αληηθείκελν ηελ πξφζιεςε ησλ 

επέδεημε ραξαθηεξηζηηθά  αξγά 

αληαλαθιαζηηθά ζηηο 

δηεθδηθήζεηο θαη ζηηο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

αλαπιεξσηψλ.  

 Οπζηαζηηθά ζχξζεθε ζε 

απηέο κεηά απφ πηέζεηο ΔΛΜΔ 

θαη ησλ ζπιιφγσλ 

αλαπιεξσηψλ ρσξίο ζε θακία 

πεξίπησζε λα επηδείμεη ηελ 

απαηηνχκελε δπλακηθή απφ ηελ 

πιεπξά ηεο. Δίλαη πξνθαλέο 

πσο απαηηείηαη κεγάινο 

αγψλαο ψζηε ην ζσκαηείν λα 

αλαγθάζεη ηελ πιεηνςεθία ηεο 

ΟΛΜΔ λα ζθχςεη πξαγκαηηθά 

πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαη λα 

δηεθδηθήζεη ιχζεηο.  

 Οη ζπλάδειθνη 

αλαπιεξσηέο πξέπεη λα 

δψζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

απάληεζε. πκκεηέρνπκε, 

δπλακψλνπκε ηηο ΔΛΜΔ, 

δηεθδηθνχκε θαη απαηηνχκε απφ 

ην Γ ηεο ΟΛΜΔ. Ο αγψλαο 

είλαη κνλφδξνκνο.                 
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 Σν πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ 

Ννεκβξίνπ γίλακε κάξηπξεο  ηεο πξψηεο 

απφπεηξαο παλειιαδηθήο εζληθηζηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο, θαη κάιηζηα κε θέληξν ηα 

ζρνιεία. Ζ θνξχθσζή ηεο ήηαλ  νη 

θαηαιήςεηο ζρνιείσλ ζε παλειιήληα 

θιίκαθα θαη ηα ζπιιαιεηήξηα ζηηο  29 ηνπ 

Ννέκβξε.  

 Όιν απηή ε επηρείξεζε μεθίλεζε ιίγεο 

εβδνκάδεο λσξίηεξα θπξίσο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κε αλππφγξαθα θαιέζκαηα 

πνπ αλαξηψληαλ ζε εζληθηζηηθά ηζνιφγηα 

θαη αλαπαξάγσληαλ κέζα απφ ηα “δίθηπα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο”. Σαπηφρξνλα 

θάπνηεο επηκέξνπο θηλεηνπνηήζεηο 

ζρνιείσλ (π.ρ. Πηνιεκατδαο) πξνεηνίκαδαλ 

ην έδαθνο. Σα αιπηξσηηθά θαη φρη κφλν 

ζπλζήκαηα πνπ ζπλφδεπαλ ηηο θηλήζεηο 

απηέο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνέιεπζεο απηήο ηεο θηλεηνπνίεζεο. Απφ 

ηα ζπλζήκαηα γηα ηελ θαηάιεςε πεξηνρψλ 

φκνξσλ ρσξψλ σο ην “δελ ζα γίλεηο 

Έιιελαο πνηέ θνπηαλέ” θαη ην “ε 

δεκνθξαηία πνχιεζε ηελ Μαθεδνλία”  δελ 

επηηξέπνπλ ζε θαλέλα λα ακθηβάιεη πσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο θηλεηνπνηήζεηο ήηαλ κηα 

γεληθή πξφβα απφ εζληθηζηηθά κνξθψκαηα 

πνπ επηδηψθνπλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη ηελ δπλακηθή ηνπο αιιά 

θαη λα ζηξαηνινγήζνπλ λέα κέιε. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο δελ ππήξμαλ 

απνθάζεηο Γ.. καζεηψλ γηα πνιιέο απφ 

απηέο ηηο θαηαιήςεηο αιιά νχηε είλαη 

δεδνκέλν πσο έγηλαλ κε απνθάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ ησλ δεθαπεληακειψλ.    

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζθέςεηο γηα ην 

αλ πξέπεη νη καζεηέο λα θάλνπλ 

θηλεηνπνηήζεηο γηα εζληθά ζέκαηα, αλ 

πξφθεηηαη γηα κηα απζφξκεηε θηλεηνπνίεζε 

φπνπ νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ 

επαηζζεζία ηνπο γηα εζληθά δεηήκαηα, αλ  

ε θαηαγγειία ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηέιλεη 

ηα παηδηά ζηελ Υξπζή Απγή θ.ν.θ. είλαη 

απιά εθηφο αληηθεηκέλνπ.  Καη γηα λα 

γίλνπκε πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλνη: Έλα 

κέξνο ηνπ ιανχ καο ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

ζπκθσλίαο ησλ Πξεζπψλ, έλα άιιν 

ηάζζεηαη θαηά θαη  θπζηθά θάπνηνη 

εθθξάδνπλ επηκέξνπο δηαθσλίεο. Όινη 

απηνη (αλαθεξφκαζηε ζε πνιίηεο θαη φρη ζε 

θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο) έρνπλ 

δηακνξθψζεη ηελ απφςε ηνπο έρνληαο 

θάλεη ηελ εθηίκεζε πσο ε ζέζε ηνπο 

απνηειεί θξαγκφ ζηνπο αιπηξσηηζκνχο 

ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ πηζαλφηεηα 

ακθηζβήηεζεο ησλ ζεκεξηλψλ ζπλφξσλ.  

Όινη απηνί, θαηά βάζε αληηθαζίζηεο, δελ 

ηίζεληαη αληηκέησπνη κεηαμχ ηνπο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θηλεηνπνίεζε. Δίλαη 

αληηκέησπνη κε ηνπο παηξηδνθάπεινπο 

θαζηζηεο πνπ επαγγειίδνληαη επέθηαζε 

ζπλφξσλ.  

 Θα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο λα ππάξμεη 

κηα καδηθή αληηθαζηζηηθή αληίδξαζε. Κάηη 

ηέηνην δελ έγηλε. Σελ ίδηα ψξα ε Υξπζή 

Απγή επέιεγε λα δείμεη ππγκή θαη λα 

ηξνκνθξαηήζεη, ζηνρνπνηψληαο ζπλάδειθν 

ζηελ Ζκαζία, ηνπ νπνίνπ παξαπνίεζε ηα 

ιεγφκελά ηνπ. Ζ θίλεζε απηή φκσο 

απνθάιπςε ηφζν ηνλ εκπλεπζηή ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ φζν θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ. 

χιινγνο δηδαζθφλησλ, καζεηέο, γνλείο, 

ΔΛΜΔ απφ φιε ηελ ρψξα ζηάζεθαλ ζην 

πιεπξφ ηνπ ζπλαδέιθνπ, δηθαηψλνληαο ηνλ 

ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε. Σειηθά ν κφλνο 

πνπ ηξνκνθξαηήζεθε ήηαλ ε Γηεπζχληξηα 

Δθπαίδεπζεο πνπ ζθέθηεθε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα γηα ηνλ 

ζπλάδειθν.  

 Σα κέιε ηνπ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ 

ΤΝΓΤΑΜΟΤ αθφκε θαη κέζα ζηα 

ζρνιεία πξνζπάζεζαλ  λα απνθαιχςνπλ 

ηελ νπζία ηεο θαζηζηηθήο εθζηξαηείαο θαη 

λα αλαδείμνπλ ην πξαγκαηηθφ επίδηθν ησλ 

εκεξψλ. ηήξημαλ ηνλ ζπλάδειθν πνπ 

ζηνρνπνηήζεθε απφ ηελ Υξπζή Απγή θαη 

άζθεζαλ θάζε είδνπο πίεζε ψζηε ε 

Γηεπζχληξηα λα αιιάμεη ηελ απφθαζή ηεο 

θαη λα κελ δηελεξγήζεη θαλελφο είδνπο 

έξεπλα γη΄απηφλ. ηνλ αληίπνδα είδακε ζην 

Γ ηεο ΔΛΜΔ, κηα ηνπιάρηζηνλ ακήραλε 

ΓΑΚΔ (πνπ θπζηθά έθεξε ζηελ πιάηε ηεο 

ηηο δειψζεηο ηεο ΓΑΚΔ θεληξηθά αιιά θαη 

ηεο ΓΑΚΔ ηεο Δ΄ΔΛΜΔ Θεζ/ληθήο πνπ 

νχηε ιίγν νχηε πνιχ αλαπαξήγαγε ζέζεηο 

ηνπ Παλαγηψηαξνπ), αιιά θαη κηα 

απίζηεπηε νιηγσξία απφ κέξνπο ησλ 

ΤΝΔΚ.  

 Σειηθά νη εκπλεπζηέο ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ εηηήζεθαλ.  Ζ 

θηλεηνπνίεζε δελ έπηαζε ηνπο δεισκέλνπο 

ζηφρνπο ηεο, γηα ηελ αθξίβεηα απείρε πάξα 

πνιχ απ’απηνχο. Λίγα ζρνιεία ζηελ 

Ζκαζία έθαλαλ θαηάιεςε, ιίγνη καζεηέο 

βξέζεθαλ ζηα ππν θαηάιεςε ζρνιεία, νη 

ζπγθεληξψζεηο δελ ήηαλ κεγάιεο.  Σν 

θξέλν ινηπφλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο έβαιαλ 

πξψηνη νη καζεηέο πνπ δελ ηηο ζηήξημαλ θαη 

ζε δεχηεξν βαζκφ νη γνλείο, νη 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη κεκνλσκέλνη 

πνιίηεο.   

 Αλ θαη κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ήηηα 

ησλ θαζηζηηθψλ ζρεδηαζκψλ, ζίγνπξα δελ 

πξφθεηηαη γηα ζπληξηβή. Κάπνηα ζρνιεία 

έθιεηζαλ, θάπνηα παηδηά θαηέβεθαλ ζην 

δξφκν, θάπνηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ 

δειαδή ζην θαζηζηηθφ θάιεζκα, θάπνηα 

παηδηά εμνηθεηψζεθαλ κε ηελ εηθφλα ησλ 

λαδηζηηθψλ ραηξεηηζκψλ. Δίλαη ε πξψηε 

θνξά πνπ αληηκεησπίδνπκε κηα ηέηνηα 

θηλεηνπνίεζε, θαη απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη 

έλα πνηνηηθφ άικα ζε ζρέζε κε φ,ηη έρνπκε 

ζπλεζίζεη κέρξη ζήκεξα. Καη θπζηθά ήηαλ 

κηα πξφβα. Θα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θαη 

ηελ επφκελε θνξά.  

 Ο θαζηζκφο θαη ν εζληθηζκφο δελ ζα 

εηηεζεί κφλν απφ ηελ εθπαηδεπζε. Πξέπεη 

επηηέινπο λα αλζίζεη έλα αληηθαζηζηηθφ 

θίλεκα πνπ ζα  θηλεηνπνηήζεη κέγαια 

ηκήκαηα ηνπ ιανχ καο, πνπ ζα αθππλίζεη 

θαζεζπραζκέλεο ζπλεηδήζεηο, ζα αλαδείμεη 

ηα ςέκαηα θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ θαζηζηψλ.  

Σν θαζηζηηθφ πξνζθιεηήξην  

δελ πέξαζε ζηα ζρνιεία, αιιά... Σςνέσεια από ηην ζελ.2 

Σελ ηαιαηπσξία ησλ γνλέσλ πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα ρεηξηζηνχλ ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα εγγξαθψλ;  

 Σελ απαίηεζε ηφζν γηα ειεθηξνληθή 

εγγξαθή φζν θαη γηα εγγξαθή κε θπζηθή 

παξνπζία;  

 Σν ζχζηεκα “πνπ έπεθηε” θάζε ηφζν θαη 

καζεηέο θαη γνλείο έηξεκαλ ζηελ 

πηζαλφηεηα λα κελ πξνιάβνπλ ηηο 

πξνζεζκίεο; Σν ζχζηεκα πνπ “έθιεηλε” γηα 

θάπνηεο εκέξεο, θάηη πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα γλσξίδνπλ νη γνλείο κε απνηέιεζκα λα 

ηαιαηπσξνχληαη ζε ζπλερείο επηζθέςεηο 

ζην ζρνιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εγγξαθήο;  

 Σελ πηζαλφηεηα λα κελ ζπκβαδίδνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ taxisnet κε ηα ζηνηρεία ζην 

myschool θαη λα απαηηείηαη δηφξζσζε 

ζηνηρείσλ αθφκε θαη ζην πξνεγνχκελν 

ζρνιείν;  

 Σελ αγσλία αλ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ιεγφκελα νιηγνκειή; Ή ην λα 

ραξαθηεξίδνληαη  νιηγνκειή ηκήκαηα κε 

κεγάιν αξηζκφ ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ 

πνπ φκσο κέξνο απηψλ δελ είραλ 

νινθιεξψζεη κε θπζηθή παξνπζία ηελ 

εγγξαθή;   

 Σν λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εγγξαθέο 

ζηα ραξαθηεξηζκέλα νιηγνκειή ηνλ 

επηέκβξην θάηη πνπ ζα είρε σο πηζαλφ 

απνηέιεζκα ηελ πιήξσζε ησλ ηκεκάησλ 

πνπ ζα έπαπαλ λα είλαη νιηγνκειή;   

 Σελ απαίηεζε καζεηέο λα κεηαθηλεζνχλ 

ζε άιιε πφιε ή αιιηψο λα ράζνπλ ζρνιηθή 

ρξνληά;  

 Σελ απαίηεζε καζεηέο λα θνηηήζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα απφ απηή πνπ 

επηζπκνχλ;  

 Σελ απαγφξεπζε αιιαγήο ηνκέα ζηα 

ΔΠΑΛ, ηελ ψξα πνπ ίζρπαλ αθφκε νη 

κεηεγγξαθέο απφ ηα ΓΔΛ ζηα ΔΠΑΛ; …. 

Απηή είλαη ε θαλνληθφηεηα αο;  
3. Ζ λέα ρξνληά ζπλνδεχηεθε επηπιένλ θαη 

κε ην θαηλφκελν εθπαηδεπηηθνί, πνπ 

κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ σξάξην ζε έλα ζρνιείν, λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηζζφηεξα. Δηδηθά 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή απηφ νδεγνχζε ζε 

ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ σξψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο. Με ηελ ηαθηηθή απηή 

απνζθνπείηαη λα δνζεί κηα πιαζκαηηθή 

εηθφλα κείσζεο ησλ θελψλ ζηα ζρνιεία. 

Απηή είλαη ε θαλνληθφηεηα αο;  
4. Δπίζεο, κήπσο θαλνληθφηεηα είλαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία κε 27 καζεηέο αλά 

ηκήκα αθφκε θαη ζε ηκήκαηα νκάδσλ 

πξνζαλαηνιηζκνχ;  

 Όια ηα παξαπάλσ δελ είλαη έλα 

παξνδηθφ θαηλφκελν.  Δίλαη κέξνο κηαο 

ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ, 

πνπ ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπηεί λα 

πινπνηήζεη. Δπνκέλσο ηα θαηλφκελα 

απηά φρη κφλν δελ ζα εμαιεηθζνχλ αιιά 

ζα εληαζνχλ ηα επφκελα ρξφληα. Δθηφο θη 

αλ έλα παλεθπαηδεπηηθφ θίλεκα 

απνηειέζεη θξαγκφ ζε απηνχο ηνπο 

ζρεδηαζκνχο  

Όια δνπιεχνπλ θαλνληθά… 


