
   

 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)  

 
 

 

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 ΓΕΛ  

4. Γιοβανοπούλου Δήμητρα   Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

5. Γκαλίτσιου Γιάννα              2ο ΓΕΛ Βέροιας 

6. Καβαλάρη Ευγενία             4ο ΓΕΛ Βέροιας 

7. Μόσχος Αλέκος                   ΕΠΑΛ Βέροιας 

8. Μπακλέση Πηνελόπη        ΕΠΑΛ Βέροιας 

9.  Πολυμένου Βαγγελιώ       ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας 

10.Ραπτοπούλου Αμαλία     2ο Γυμνάσιο  

       Αλεξανδρειας 

11. Σαραφίδης Θοδωρής      2ο ΓΕΛ  Νάουσας 

 

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  

Να μην επιτρέψουμε στη  
νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» να  

επιβληθεί στα σχολεία 
 και την κοινωνία! 

 Παρακολουθώντας τις 
προγραμματικές δηλώσεις της 
νέας κυβέρνησης, τις συνε-
ντεύξεις των στελεχών της 
αλλά και τα πρώτα μέτρα της 
καταλαβαίνουμε πως έχουμε 
μπει σε βαρύ, νεοφιλελεύθερο 
χειμώνα. Η Ν.Δ έρχεται να 
συνεχίσει τα σκληρά προγράμ-
ματα λιτότητας και να ξεπου-
λήσει με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο ότι δημόσιο έχει απομεί-
νει.  
 Πωλούνται τα πάντα, ι-
διωτικοποιούνται κοινωνικά 
αγαθά και δημόσιες υπηρεσίες 
με την καραμέλα του σπάτα-

λου κράτους, με πρώτη τη ΔΕ-
Η, τη μεγαλύτερη επιχείρηση 
της χώρας. Εκποιείται ο δημό-
σιος πλούτος και παραδίδονται 
σε ιδιώτες εκτάσεις, δάση, αι-
γιαλός. Επιβάλλονται η παγίω-
ση  των περικοπών, το γκρέμι-
σμα των εργατικών κατακτή-
σεων, αλλά και των λαϊκών 
δικαιωμάτων. Άνεργοι με προ-
οπτική για εργασία των 400 
ευρώ. Η ανάπτυξη για το κε-
φάλαιο φέρνει περισσότερη 
κακοπληρωμένη και απλήρωτη 
εργασία, μεγαλύτερη φτώχεια 
για τον εργαζόμενο. Οι κοινω-
νίες 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

  Η κυβέρνηση και το υπουρ-
γείο παιδείας προσπαθούν να 
μπαλώσουν όπως – όπως τις 
καθυστερήσεις και τα λάθη 
στο ζήτημα των μόνιμων διο-
ρισμών στην ειδική αγωγή 5 

Για τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή 

μήνες μετά τις εκλογές. Όμως, 
τα λάθη και τα προβλήματα 
διαδέχονται το ένα το άλλο! 
Μετά από τόσους μήνες ανα-

Συνέχεια στη σελ. 5 

 Η διεθνής εμπειρία έχει 
αποδείξει ότι η εφαρμογή της 
αυτοαξιολόγησης – αξιολόγη-
σης τόσο της σχολικής μονά-
δας, όσο και ατομικά των εκ-
παιδευτικών, οδήγησε παντού 
σε κατηγοριοποίηση και κλεί-
σιμο σχολείων, στην λειτουρ-
γία των σχολικών μονάδων με 
όρους ανταγωνισμού και επι-
χειρηματικότητας, σε διαρκές 
άγχος , έως φοβία τους συλλό-
γους διδασκόντων, σε υποβάθ-
μιση της πρωτοβουλίας, της 
δημιουργικότητας και της απο-
τελεσματικότητάς τους. Κατα-
κρεούργησε την ελεύθερη 
έκφραση και την διακίνηση 
ιδεών, κατέστρεψε τον χαρα-
κτήρα του δημόσιου σχολείου 
και τα μορφωτικά και εργασια-

κά δικαιώματα, άνοιξε τον 
δρόμο για την είσοδο γονέων 
και δήμων σε αυτό, με ρόλο 
επόπτη του εκπαιδευτικού 
έργου και του εκπαιδευτικού 
προσωπικά  
  Η λεγόμενη αυτονομία 
της σχολικής μονάδας, η δια-
φοροποίηση στο ίδιο το περιε-
χόμενο του σχολείου, η μετα-
τροπή των σχολείων σε οικο-
νομικές μονάδες που θα προ-
σπαθούν να εξασφαλίσουν το 
«ψωμί» τους μόνες τους 
(προφανώς από τους γονείς ή 
από κάποιους χορηγούς με ποι-
κίλα, ασφαλώς, ανταλλάγμα-
τα), η λεγόμενη «ελεύθερη 
επιλογή» του διδακτικού προ-

Το φάντασμα της αξιολόγησης 
πλανιέται πάλι πάνω από τα 

σχολεία 

Συνέχεια στη σελ. 5 
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 Βρισκόμαστε σε κάποιο χω-
ριουδάκι της επαρχίας στην 
πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ. 
Κεντρικό πρόσωπο ο καφετζής 
του χωριού ή καλύτερα ο ένας 
από τους καφετζήδες. Βλέπετε 
το χωριό μπορεί να μην είχε 
πολλούς κατοίκους όμως τα 
τρία του καφενεία τα είχε. Ο 
Γιάννης λοιπόν, ας τον ονομά-
σουμε έτσι, δεν είναι ένας συ-
νηθισμένος  καφετζής.  Δεν 
περιμένει να πλουτίσει από το 
κατάστημά του. Θέλει να βγά-
ζει ένα εισόδημα και κυρίως να 
περνάει καλά.  
 Αν έκανες το λάθος να πας 
στην πλατεία Κυριακή πρωί με 
όχημα -από δίκυκλο ως τρα-
κτέρ, δεν είχε σημασία- θα 
έβλεπες το μαγαζί κλειστό και 
τον Γιάννη να περιμένει στην 
είσοδο. Ακολουθούσε ο διάλο-
γος: 
- Γιάννη δεν θα πιούμε καφέ 
σήμερα; 
- Ω καμάρι (συνήθης προσφώ-
νηση της περιοχής) Κυριακή  
είναι σήμερα. Εδώ θα κάτσου-
με; Πάμε στο διπλανό χωριό 
που έχει καφετέρια να πιούμε 
τον ολέ μας. 
 Πολύ του άρεσε ο νες καφέ 
με γάλα. Και πριν προλάβεις να 
απαντήσεις είχε ήδη επιβιβα-
στεί. 
 Εκτός από τον ολέ ο Γιάννης 
είχε πάθος και με τα χαρτιά. 
Ποτέ μην του ζητούσες παραγ-
γελία τη στιγμή που έπαιζε. Αν 
έχανε: 

Χριστουγεννιάτικο 
1142 από τα παλιά ... 

- Γιάννη θα μου κάνεις ένα κα-           
φέ; 
- Γυναίκα (ή μάνα, ανάλογα) 
δεν έχεις στο σπίτι να σου κά-
νει; 
 Αν πάλι κέρδιζε:  
- Γιάννη θα μου κάνεις ένα 
καφέ; 
- Ω φούλη (άλλη συνήθης προ-
σφώνηση) εκεί είναι οι καφέ-
δες. Κάνε δικό σου, φέρε και 
ένα μέτριο σε εμένα. 
 Πλησιάζουν Χριστούγεννα. 
Οι μερακλήδες του χωριού αλ-
λά και των διπλανών χωριών 
ήδη έχουν αρχίσει να τιμούν 
τον ερχομό του νέου έτους με 
το “έθιμο” της χαρτοπαιξίας. 
Για το καλό του νέου χρόνου 
βρε αδερφέ. Κι αν για αυτό το 
καλό ασκούνταν ένα μήνα πριν 
τι πειράζει; Μπορεί να γίνει το 
καλό καλύτερο. Βέβαια τα μέ-
ρη φτωχά και πολλά λεφτά δεν 
υπάρχουν όμως για τους ασθε-
νείς της χαρτοπαιξίας όλο και 
κάτι θα βρεθεί να χάσουν.  
 Θεωρητικά ο καφετζής μας 
θα έπρεπε να είναι ευτυχισμέ-
νος. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
μόνος κερδισμένος είναι ο κα-
φετζής. Εκτός κι αν είναι και ο 
ίδιος παίκτης, οπότε… 

 Έχει βραδιάσει. Ο Γιάννης 
έχει φροντίσει να στείλει στα 

σπίτια τους άκαπνους και η 
παρέα έχει στρωθεί γύρω από 
το τραπέζι. Το παιχνίδι καλά 
κρατεί ώσπου ξαφνικά από 
την πόρτα μπουκάρουν οι 
ένστολοι από το διπλανό χω-
ριό: 
- Ψηλά τα χέρια, χρήματα και 
τράπουλα στο τραπέζι, μακριά 
από το παράθυρο. 
- Ελάτε τώρα κ. Αστυνόμε. 
Για το καλό του χρόνου παί-
ζαμε. Πρώτη φορά έγινε και τι 
παίζουμε δηλαδή; Φραγκοδί-
φραγκα. 
 Οι αστυνομικοί δεν πείθο-
νται. Όλοι μαζί στο τμήμα. 
Μαζί και τα πειστήρια που 
κατάσχονται. Την επομένη 
βέβαια θα αφεθούν ελεύθεροι.  
 Όποιος νομίζει πως το πά-
θημα έγινε μάθημα είναι πολύ 
γελασμένος. Ασθένεια η χαρ-
τοπαιξία. Εθισμός. Η παραπά-
νω σκηνή θα επαναληφθεί και 
μια και δυο και τρεις φορές. 
Προφανής λοιπόν η αντίδρα-
ση του καφετζή μας:  
- Κυρ αστυνόμε δεν είστε ε-
ντάξει. Σε όλα τα χωριά, σε 
όλα τα καφενεία χαρτοπαί-
ζουν. Μόνο εμάς πιάνετε. Για-
τί μας έχετε βάλει στο μάτι; 
 Αφοπλιστική όμως και η    
απάντηση: 

- Γιατί μόνο η δική σου γυναί-
κα παίρνει τηλέφωνο να μας 
καταγγείλει πως παίζετε. 
 Αυτό ήταν. Η παρέα διαλύ-
θηκε. Κανείς χαρτοπαίκτης δεν 
δεχόταν στη συνέχεια να παίξει 
στο καφενείο αυτό προς μεγά-
λη απογοήτευση του Γιάννη. Η 
πράξη όμως της Γιάννενας 
προκάλεσε ποικίλα συναισθή-
ματα και στους μη χαρτοπαί-
κτες θαμώνες του καφενείου. 
Γιατί ναι μεν η γυναίκα προ-
σπαθούσε να σώσει το σπίτι 
της, να προφυλάξει την οικογέ-
νειά της αλλά και τον σύζυγό 
της που ότι έβγαζε το έχανε 
στα χαρτιά, όμως… 

 Όμως βαρύ το αμάρτημα 
του καταδότη και έπρεπε να 
τιμωρηθεί. Από εκείνη τη στιγ-
μή δεν ήταν πλέον η Γιάννενα 
ήταν η Μάργκαρετ. Ποια Μάρ-
γκαρετ; Μα η Θάτσερ φυσικά. 
Έτσι θα τη προσφωνούσαν 
όλοι από εδώ και εμπρός. 
 Μάργκαρετ μια, Μάργκα-
ρετ δύο, Μάργκαρετ τρεις. Στο 
τέλος δεν άντεξε: 
- Εμένα λέτε Μάργκαρετ; Εμέ-
να που πάντα ψηφίζω ΠΑ-
ΣΟΚ; Εμένα που έχω την αφί-
σα του Ανδρέα στο σαλόνι; 
Την Κώσταινα δηλαδή την 
γυναίκα του άλλου καφετζή 
πώς την λέτε; 
 Αυτό ήταν. Αυτό περίμε-
ναν κιόλας για να την αποτε-
λειώσουν:  
- Μελίνα….     
 

 Πολύς λόγος γινόταν και γίνεται τε-
λευταία για την αξιοκρατία, για την αξιο-
λόγηση, για τους άριστους και βέβαια τα 
παραπάνω ήταν η σημαία που ανέμιζε το 
σημερινό κυβερνητικό κόμμα πριν τις βου-
λευτικές εκλογές του Ιουλίου, θεωρώντας 
ότι σ’ αυτό το πεδίο αποκτούσε ηθικό πλε-
ονέκτημα έναντι της αριστεράς. 
Από τότε πέρασαν λίγοι μήνες μόνο και 
φάνηκε περίλαμπρα τι σχέση έχει η κυβέρ-
νηση της ΝΔ με τις παραπάνω έννοιες. Μά-
θαμε πλέον και θυμηθήκαμε, όσοι είχαμε 
ξεχάσει, ότι οι άξιοι και οι άριστοι είναι οι 
φίλοι, οι κολλητοί, οι κουμπάροι, οι συγγε-
νείς, οι κομματάρχες, τα κομματικά στελέ-
χη, οι αποτυχόντες βουλευτές, ιδιότητες 
που κάθε μια για τη ΝΔ είναι τίτλος σπου-
δών ΑΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 
βάλε. ΄Οσο πιο πολλές από τις παραπάνω 
ιδιότητες συγκεντρώνει κάποιος τόσο πιο 
άριστος είναι για να διοικήσει το κατειλημ-
μένο τσιφλίκι τους, όπως θεωρούν τη χώ-
ρα. 
 Τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Τον 
διοικητή της ΕΥΠ, που παρά το νόμο, στε-
ρούνταν πτυχίου ΑΕΙ; Την κάλυψή του εκ 
των υστέρων, λόγω  κατακραυγής, με αλ-
λαγή του νόμου; Τον υφυπουργό Εξωτερι-
κών που στο βιογραφικό του, αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου, αναφερό-
ταν ότι είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου 
Κολούμπια με μεταπτυχιακό ενώ, όπως 
αναγκάστηκε να παραδεχθεί, έκανε απλώς 
εγγραφή; Βεβαίως και μετά την αποκάλυ-

ψη για τους ανύπαρκτους τίτλους παρέμενε 
στη θέση του καλυπτόμενος από την κυ-
βέρνηση. Αναγκάστηκε στη συνέχεια να 
παραιτηθεί μόνο όταν αποκαλύφθηκαν 
πρόσθετα στοιχεία για μετακλητό υπάλλη-
λό του με εμπλοκές με τη Δικαιοσύνη και 
για επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
ιδίου που δεν μπορούσε να διατηρεί σύμ-
φωνα με το νόμο ως υφυπουργός, χωρίς 
όμως άλλη συνέπεια για τους ψευδείς τίτ-
λους που επικαλέστηκε στο βιογραφικό 
του. ΄Όχι  σαν την καθαρίστρια στο Βόλο 
που έφαγε 10 χρόνια φυλακή (εκτιτέα πα-
ρακαλώ χωρίς αναστολή μέχρι την έφεση), 
γιατί δήλωσε ότι έχει απολυτήριο Δημοτι-
κού, ενώ δεν είχε, για να προσληφθεί ως 
καθαρίστρια…  
 Να θυμηθούμε τους 120 περίπου 
νέους διοικητές νοσοκομείων που διόρισε 

η κυβέρνηση με επιμελή απόκρυψη των 
βιογραφικών τους, που στο σύνολό τους 
σχεδόν δεν είχαν καμμία σχέση με το χώρο 
της υγείας, αντίθετα είχαν πολλές από τις 
παραπάνω αναφερθείσες κομματικές ιδιό-
τητες; ΄Αλλωστε … «είπα στον πρόεδρο 
(τον κ. Μητσοτάκη), έχω ένα στρατό ανθρώ-
πων που με ακολουθεί, θα τους φέρω στο 
κόμμα, αλλά θέλω δύο θέσεις»… (δηλώσεις 
Πατέρα στο ΣΚΑΙ διορισθέντα 80χρονου 
διοικητή στο νοσοκομείο Καρδίτσας). Κι 
αυτός αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά τις 
αποκαλύψεις της συναλλαγής. Βεβαίως τις 
δύο θέσεις που είχε ζητήσει τις είχε πά-
ρει… 

 Φυσική συνέπεια επομένως ήταν η 
αναστολή του ΑΣΕΠ για διορισμό ειδικών 
φρουρών, ή για συμβασιούχους της ΔΕΗ 
και είμαστε ακόμα στην αρχή. 
Αριστεία λοιπόν, διαφάνεια, αξιοκρατία 
από την κυβέρνηση της ΝΔ… Το πιο σύ-
ντομο ανέκδοτο! 

Περί αριστείας 
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 Το ζήτημα των αναπληρωτών και 
της ελαστικής εργασίας είναι κύριο για τις 
εξελίξεις στην εκπαίδευση. Οι αναπληρω-
τές στην β /́θμια είναι 17% και μέσα στα 
τελευταία 5 χρόνια ο αριθμός τους έχει 
αυξηθεί 100%, ενώ 1 στους 4 είναι ανα-
πληρωτής συνολικά σε α/θμια και β/θμια. 
Η κυβέρνηση ΝΔ πανηγυρίζει για εξισορ-
ρόπηση του συστήματος, ενώ όλοι οι κυ-
βερνώντες περιφέρουν δεκάδες χιλιάδες 
συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα για πολ-
λά χρόνια και τα κενά αδυνατούν ή αργούν 
να καλυφθούν. Το νεοφιλελεύθερο σχέδιο 
προβλέπει αύξηση και όχι μείωση της 
ελαστικής εργασίας. Η δραματική κατά-
σταση των σχολείων, απόρροια των μηδε-
νικών μόνιμων διορισμών και της υπο-
χρηματοδότησης για πάνω από 10 χρό-
νια, έχει τραγικές συνέπειες στις υλικοτε-
χνικές υποδομές και, αποτυπώνεται στις 
χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών. Εκα-
τοντάδες είναι οι παραιτήσεις συναδέλφων 
που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα εξο-
ντωτικά ενοίκια, στις πολλαπλές μετακινή-
σεις, ακόμα και στην ικανοποίηση βασικών 
βιοποριστικών αναγκών τους. Οι δυνάμεις 
του αστικού εκσυγχρονισμού και τα συνδι-
καλιστικά τους δεκανίκια έχουν ήδη απο-
φανθεί: διορισμοί μόνο στα πλαίσια της 
«βιωσιμότητας του συστήματος» και 
βέβαια με «προσοντολόγιο». Για το λόγο 
αυτό παραμένουμε στους μηδενικούς διο-
ρισμούς. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής βού-
λησης ή προτεραιοτήτων.  
 Το προσοντολόγιο και η αποδοχή 
του είναι το πρώτο βήμα για να περάσει η 
αξιολόγηση σε όλη την εκπαίδευση. Η ελα-
στική εργασία είναι φανερό σε όλους πια, 

ότι αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή των 
αστικών επιτελείων και των κυβερνήσε-
ων.  Στόχος τους είναι η διαμόρφωση 
των εργαζομένων-λάστιχο, με μειωμένα 
έως ανύπαρκτα δικαιώματα. Ευέλικτοι, 
προσαρμόσιμοι και πλήρως υποταγμένοι 
στις απαιτήσεις της αγοράς, που χρειάζε-
ται το μοντέλο ενός πειθήνιου εργαζόμενου 
προκειμένου να διατηρήσει την κερδοφορία 
της. Ενός εργαζόμενου, έτοιμου να δεχτεί 
πως πάντα κάτι θα του λείπει, πάντα κάπου 
θα υστερεί, πως είναι δική του ευθύνη που 
δεν προσπάθησε αρκετά ή που έχει αποτύ-
χει να διαμορφώσει ένα αξιοπρεπές παρόν 
διαβίωσης. Καταλήγει να είναι ευχαριστη-
μένος που εργάζεται με καθεστώς μαθητεί-
ας, ως ωφελούμενος, ως συμβασιούχος λί-
γων μηνών και κάθε φορά λαμβάνει στην 
κυριολεξία μισθό ισοδύναμο της οριακής 
επιβίωσής του κι έτσι συνεχίζει να είναι 
αναλώσιμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα 
των εργασιακών σχέσεων και στην εκπαί-
δευση, συμβάσεις ΕΣΠΑ, μειωμένου ωρα-
ρίου, Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσε-
ων, κρατικού προϋπολογισμού κλπ, που 
δημιουργούν διαφορετικά και κάποιες φο-
ρές αντιτιθέμενα συμφέροντα. 
 Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η εκπαι-
δευτική πολιτική του νέου πιο ταξικού Λυ-
κείου, των εξοντωτικών διαρκών εξετάσε-
ων, της αποστήθισης, της κατακρεούργη-
σης της κριτικής σκέψης των μαθητών και 
της υποβάθμισης των πτυχίων των Πανεπι-
στημίων, που εδώ και χρόνια διατυμπανίζε-
ται σε όλους τους τόνους πως δεν επαρκούν 
στην αναζήτηση εργασίας. Επιπλέον, 
έρχεται η βάση του 10 για τα ΑΕΙ, που εί-
ναι βάση του μηδέν στα ισότιμα ιδιωτικά 

κολέγια, οι τράπεζες θεμάτων, η εφαρμογή 
για πρώτη φορά του εθνικού απολυτηρίου, 
η δεδομένη μείωση των εισακτέων στα 
ΑΕΙ.  
 Αυτός ο στόχος του ευέλικτου και 
αγοραίου σχολείου, επισφραγίζεται μέσω 
του ν.4589 του προσοντολογίου, της σκλη-
ρής τιμωρητικής αξιολόγησης, των απολύ-
σεων και της ανθρωποφαγίας, που απαιτεί 
οι εργαζόμενοι να αναλάβουν αυτοί την 
ευθύνη της απόλυσης και της ανεργίας 
τους, καθώς δεν κατάφεραν να επιβιώσουν 
στην αρένα του ακραίου ανταγωνισμού, 
των διαρκών πιστοποιήσεων και της συ-
γκέντρωσης δικαιολογητικών, προσόντων 
και βεβαιώσεων, που κάθε φορά θα αλλά-
ζουν ανάλογα με τις ορέξεις των ειδωλολα-
τρών της αγοράς! 
 Το βάρος της ειδικής αγωγής έχει 
σηκωθεί όλα αυτά τα χρόνια από ανα-
πληρωτές συναδέλφους. Το γεγονός αυτό 
από μόνο του δείχνει και τον τρόπο που οι 
πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΙΘ αντιλαμβά-
νονται το ζήτημα: «ευκαιριακότητα», πε-
λατειακές σχέσεις κ.ά. Στις κατευθύνσεις 
αυτές είναι κι η πρόσφατη νομοθετική 
πρωτοβουλία του ΥΠΑΙΘ για… οργανικές 
θέσεις στα τμήματα ένταξης (ΤΕ) στη β/
θμια: οδηγεί σε δραστική μείωση των ορ-
γανικών στα σχολεία κάτω από 300 μαθη-
τές που είναι και τα περισσότερα, αλλά και 
στα πάνω από 300 με επίταση της ανθρω-
ποφαγίας για μια θέση ανάμεσα στους μό-
νιμους και τους όποτε νεοδιοριζόμενους. 
Επίσης, οι μνημονιακοί διορισμοί ειδικής 
αγωγής θα περιοριστούν στην καλύτερη 
περίπτωση γύρω στους 1500 στη β/θμια 
από τους 4500 σ΄όλη την εκπαίδευ-
ση.  Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ελάχι-
στοι, όταν υπάρχουν  1800 θέσεις ΣΜΕΑΕ 
και 3500 σχολικές μονάδες δευτεροβάθ-
μιας, που όμως, όλες θα πρέπει να έχουν 
ένα τμήμα ένταξης. Αν προστεθεί και η 
παράλληλη στήριξη βρισκόμαστε πολύ 
μακριά από τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά 
η σύσταση των όποιων οργανικών ΤΕ 
(περίπου 1350) είναι επίσης πολύ πίσω από 
τους αναπληρωτές που δουλεύουν φέτος 
στην ειδική:  2300 στη ΣΜΕΑΕ-ΤΕ και 
1300 στην παράλληλη στήριξη. Είναι πασι-
φανές ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συ-
σταθούν χιλιάδες ακόμα οργανικές και να 
καλυφθούν από μόνιμο προσωπικό.  
Να σπάσουμε το ρεαλισμό των μειωμένων 
απαιτήσεων και προσδοκιών! Να σπάσου-
με την «κανονικότητά» τους διεκδικώ-
ντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για 
όλους, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση 
του χρόνου εργασίας, πλήρη εργασιακά, 
ασφαλιστικά, ίσα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα για όλους! 
Ενάντια σε κάθε μορφή ελαστικής εργα-
σίας, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα. 
Απαιτούμε την κατάργηση του ν.4589 
για το προσοντολόγιο, τον άμεσο διορι-
σμό/μονιμοποίηση ΟΛΩΝ αποκλειστικά 
με πτυχίο και προϋπηρεσία!  

Kατάργηση προσοντολογίου! 
Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών  

 με πτυχίο και προϋπηρεσία! 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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των ελάχιστων που καλοπερνούν και των 
εκατομμυρίων αποκλεισμένων είναι εδώ! 
Οι τραπεζίτες παίρνουν με νόμο – συγχώ-
ρεση για θαλασσοδάνεια κερδίζουν το α-
καταδίωκτο. Νομιμοποίηση οικονομικού 
εγκλήματος και του «μαύρου χρήματος». 
Φοροαπαλλαγές για τους έχοντες και αύ-
ξηση του κόστους διαβίωσης για τους μη 
έχοντες.  
Διάλυση των κλαδικών συμβάσεων, όπου 
υπήρχαν και της διαμεσολάβησης μεταξύ 
εργοδότη-εργαζόμενου, ο κρατικός 
έλεγχος στα σωματεία με ηλεκτρονικό 
φακέλωμα, παρέμβαση στη λήψη αποφά-
σεων για απεργία με ηλεκτρονική ψηφο-
φορία και 50%+1, είναι στοιχεία από το 
νέο ελντοράντο των «επενδυτών». 
 Επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση, 
με μειώσεις στις συντάξεις και αυξήσεις 
στις εισφορές πολλών κατηγοριών. Τα 
κανόνια των ασφαλιστικών εταιρειών που 
θα διαχειρίζονται την επι-
κουρική ή όλη την σύνταξη 
είναι μπροστά μας.  
 Κλειστά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης -φυλακές 
προσφύγων αντί για στέγη 
και αξιοπρεπή διαβίωση…. 
Ξερονήσια λένε για τους 
«ανεπιθύμητους» 
 Επιβάλλεται το δόγμα  
“Νόμος και τάξη” σε κάθε 
επίπεδο για να μην επιβιώνει 
ρουθούνι ενδεχόμενης κοι-
νωνικής αμφισβήτησης . Ο-
ξύνεται η άγρια αστυνομική 
βία και καταστολή με εισβο-
λές σε ΑΣΟΕΕ και Εξάρχεια, 
αλλά και σε βάρος όποιου 
τολμά να διαμαρτύρεται. Η 

επιβολή της κυρίαρχης τάξης και του πολι-
τικού της υπηρετικού προσωπικού πάνω 
στους πολλούς.  Η κρατική βία οξύνει τη 
δικαστική εκτράχυνση με μεγάλες ποινές 
για παραδειγματισμό στους συλληφθέντες 
σε διαμαρτυρίες.   
 Έρχεται η διάλυση του σημερινού 
σχολείου και η δημιουργία ενός ευέλικτου 
και πιο ταξικού της καπιταλιστικής αγο-
ράς, με χιλιάδες λιγότερους μαθητές και 
λιγότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οι 
12000 αναπληρωτές στη Δ.Ε., η άρνηση 
των κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε μα-

Συνέχεια από τη σελ. 1 Nα μην επιτρέψουμε στη 
νεοφιλελεύθερη 

«κανονικότητα» να επι-
βληθεί στα σχολεία και 

την κοινωνία! 

ζικούς μόνιμους διορισμούς, η εφαρμογή 
του προσοντολογίου για τις προσλήψεις 
στην ειδική αγωγή, η σκληρή και τιμωρητι-
κή του επιβολή με τα πωλούμενα πανταχό-
θεν χαρτιά-«προσόντα», ο στόχος για κα-
θολική αξιολόγηση δομών και εκπαιδευτι-
κών και «αυτονομία», η κατηγοριοποίηση 
που σπάζει το ενιαίο της χρηματοδότησης 
και των αναλυτικών προγραμμάτων, η εί-
σοδος γονέων και δήμων με ρόλο επόπτη 
του εκπαιδευτικού έργου, το εθνικό απολυ-
τήριο, η τράπεζα θεμάτων, η βάση του 10 
και ο δραστικός περιορισμός των εισακτέ-
ων στα ΑΕΙ και η επιλογή στελεχών μάνα-
τζερ είναι τα επόμενα βήματα της νεοφιλε-
λεύθερης ισοπέδωσης. Η δίχρονη υποχρε-
ωτική δημόσια δωρεάν προσχολική εκπαί-
δευση υπονομεύεται, πριν καν λειτουργή-
σει. Παρακάμπτοντας την υποχρέωση του 
κράτους για την εξασφάλισή της για όλα 
τα παιδιά, ανακοινώνουν κουπόνι 
(voucher) για «κάθε παιδί χωρίς θέση σε 
νηπιαγωγείο», που «η οικογένεια του εφό-
σον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια θα 
μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό 
σταθμό της επιλογής της», για να πετύχουν 
μείωση του αριθμού των παιδιών και πρι-
μοδότηση των δήμων και των ιδιωτών. 
  Απέναντι σε όλα αυτά είναι απόλυτη 
ανάγκη να ενεργοποιηθεί το μαχητικό, α-
κηδεμόνευτο και ελπιδοφόρο κίνημα στα 
σχολεία και τους δρόμους. Πρώτιστο μέλη-
μά μας, μέσα από τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και τις ΓΣ, είναι η προετοιμασία από 
κάθε άποψη, πολιτική, συνδικαλιστική και 
οργανωτική του κινήματος, ώστε να απο-
τρέψει και να ανατρέψει την επιτάχυνση 
της επίθεσης στα μορφωτικά δικαιώματα 
και τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου 
της εργασίας, αλλά και τα εργασιακά δι-
καιώματα και τις ελευθερίες των εκπαιδευ-
τικών.  Του Κώστα Γρηγοριάδη 

 Η ηλεκτρονική συγχώνευση του τα-
μείου ασφάλισης ΕΦΚΑ που χορηγεί την 
κύρια σύνταξη με το ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ (που χορηγεί και το 
εφάπαξ), έρχεται να συμπληρώσει τα τε-
λευταία μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση 
για το ασφαλιστικό, που φυσικά δεν θα 
είναι τα μοναδικά, μιας και κεντρικός ομο-
λογημένος στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
δηλαδή η μεταφορά των εισφορών των 
ασφαλισμένων στο μεγάλο κεφάλαιο για 
«επενδύσεις» και κέρδη για τους ίδιους και 
χαμηλές  συντάξεις και αβεβαιότητα ακό-
μα και γι’ αυτές, για τους συνταξιούχους. 
 Μετά τα δομημένα ομόλογα, επί Κ. 
Καραμανλή και το PSI (των Σαμαρά-
Βενιζέλου) με κούρεμα των αποθεματικών 
των ταμείων, που φαγώθηκαν δισεκατομ-
μύρια ευρώ και  με τα μνημόνια οδηγηθή-
καμε σε πενιχρές συντάξεις, τώρα οι ίδιες  
(από το ίδιο κόμμα της ΝΔ και τα ίδια πρό-
σωπα εν πολλοίς) νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές αναλαμβάνουν ξανά το προσφιλές τους 
έργο, να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε από 
το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστημα. 
Κατ’ αρχάς με την ιδιωτικοποίηση της επι-
κουρικής ασφάλισης και έπεται η κύρια. 

 Η ενοποίηση των δύο ταμείων 
ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ, που οδηγεί λογικά στην 
συγχώνευση κύριας και επικουρικής ασφά-
λισης, θα συγκαλύψει το έλλειμμα των πό-
ρων που θα έχει το σύστημα από τη μεί-
ωση των εισφορών, που ανακοίνωσε ο Υ-
πουργός Εργασίας, τόσο για τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμε-
νους με την αποσύνδεση τους από εισόδη-
μα και προϋπηρεσία  (που αφορά πρακτικά 
τα υψηλά εισοδήματα), όσο και για τους 
μισθωτούς με την εξαγγελία για μείωση 4 
ποσοστιαίων μονάδων στη διάρκεια μιας 
τετραετίας, αρχής γενομένης με μία μονά-
δα από το 2020, μείωση που αφορά κυρίως 
την εισφορά των εργοδοτών. 
 Είναι ευνόητο ότι το ασφαλιστικό 
σύστημα με λιγότερους πόρους θα παρέ-
χει χαμηλές συντάξεις (κατά 200 ευρώ 
ανά μήνα σε σχέση με τις σημερινές, όπως 
υπολογίζει ο Διον. Τεμπονέρας δικηγόρος-
εργατολόγος με άρθρο στην Εφημ. Συν. 
1/12/2019), για όσους δεν μπορούν να 
στραφούν προς την ιδιωτική ασφάλιση, 
ενώ τα υψηλότερα εισοδήματα από αυτοα-
πασχολούμενους δεν έχουν πλέον  καμία 
υποχρέωση υψηλών εισφορών στα Ταμεία 
τους. 

 ΄Οσο για τους νέους ασφαλισμένους, 
από το Γενάρη του 2021 οι εισφορές τους 
στην επικουρική ασφάλιση θα κατατίθενται 
σε «ατομικό κουμπαρά» όπως είπε πρόσφα-
τα (3/12/19) ο υφυπουργός εργασίας κ. Μη-
ταράκης και σε «μεγάλα funds” όπως είχε 
πει πριν ένα μήνα περίπου. Ως Σύστημα Πι-
νοσέτ» το ανέφεραν από το κυβερνόν κόμ-
μα στελέχη του λίγους μήνες πριν… 

 Θα αφήσουμε τις εισφορές και τη 
μελλοντική μας σύνταξη στο ρίσκο του 
Χρηματιστηρίου και των τραπεζικών κερδο-
σκοπικών προϊόντων; Μόνο αν έχουμε εμπι-
στοσύνη στην εγκληματική αδηφαγία 
τους… 

Ασφαλιστικό: Απλώνουν ξανά τα χέρια πάνω του 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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κοινώθηκαν οι πρώτοι πίνακες για τους 
διορισμούς στην ειδική με πολλά λάθη και 
παραλείψεις και γι  ́ αυτό επανακοινοποιή-
θηκαν! Αυτοί είναι οι πίνακες του προσο-
ντολογίου, δηλαδή, της πιο σκληρής και 
τιμωρητικής αξιολόγησης και της ανακα-
τανομής των πινάκων με βάση τη μοριο-
δότηση «προσόντων», που απαξιώνουν 
εντελώς βασικό πτυχίο και προϋπηρεσία, 
για να μην κατοχυρώνεται ουσιαστικά 
κανένα δικαίωμα. Μέσα σε όλα αυτά 
χιλιάδες αναπληρωτές πετιούνται εκτός 
πινάκων εξαιτίας ασαφών οδηγιών στην 
πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου. 
Για 3 ευρώ πετάγονται εκτός πινάκων 
συνάδελφοι που εργάζονται χρόνια ως 
αναπληρωτές στην ειδική αγωγή. Πρό-
κειται για ένα πρόβλημα στο οποίο το 
υπουργείο θα έπρεπε άμεσα να βρει λύση 
με την αποδοχή της εκπρόθεσμης κατα-
βολής του παραβόλου. 
  Επίσης, είναι απολύτως προβληματική η 
τροπολογία για τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) 
της Ειδικής Αγωγής που συνέταξε το Υ-
ΠΑΙΘ και ψήφισε η Βουλή στις 14/11. Το 
βάρος της ειδικής αγωγής, ιδιαίτερα στη β/
βάθμια  εκπ/ση, έχει σηκωθεί όλα αυτά τα 
χρόνια κυρίως από αναπληρωτές συναδέλ-
φους. Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΙΘ και 
ιδιαίτερα αυτή της ΝΔ, αντιλαμβάνονται το 
ζήτημα και εφαρμόζουν πολιτικές, σε συν-
δυασμό με τα διάφορα επιπλέον πωλούμε-
να προσόντα και τους πολλαπλούς τρόπους 
πρόσληψης των αναπληρωτών. Έτσι εν 
μέσω μνημονίων δεν ευνόησαν μια ειδική 
αγωγή για όλα τα παιδιά που την χρειάζο-
νται, αλλά έδρασαν καιροσκοπικά και οι-
κοδόμησαν μια κατάσταση αδιαφανή, αντι-
τιθέμενων συμφερόντων, με πελατειακά 
χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτή τη λογική 
η τροπολογία:  

 Οδηγεί σε δραστική μείωση των 
οργανικών θέσεων στα σχολεία 
της β/βάθμιας κάτω από 300 μα-
θητές που είναι και τα περισσότε-
ρα, αλλά και στα πάνω από 300 
που οδηγεί σε ανθρωποφαγία για 
μια θέση ανάμεσα στους μόνιμους 
και τους «όποτε» νεοδιοριζόμε-
νους.  

 Δεν απαντάει στις πραγματικές 
ανάγκες των σχολείων, όπου φοι-
τούν μαθητές με ειδικές ανάγκες 
και μαθησιακά προβλήματα, ενώ 
δημιουργεί και καθεστώς ανισοτή-
των μεταξύ των ειδικοτήτων. Οι 
οργανικές θέσεις που θα δημιουρ-
γηθούν είναι πολύ λιγότερες από 
αυτές που απαιτούνται, ενώ πολ-
λές φορές απορρίπτονται οι σχετι-
κές αιτήσεις των σχολείων. Διεκ-
δικούμε δημιουργία των ΤΕ χωρίς 
ύπαρξη κατώτερου ορίου, και 
ένας μαθητής αρκεί! 

 Οι μνημονιακοί διορισμοί ειδικής 
αγωγής θα φτάσουν στην καλύτε-
ρη περίπτωση μέχρι τους 1500 
στη β/θμια από τους 4500 σ  ́ όλη 
την εκπαίδευση. Καταλαβαίνει 
κανείς ότι είναι ελάχιστοι, όταν 

υπάρχουν 1800 θέσεις ΣΜΕΑΕ 
και 3500 σχολικές μονάδες δευ-
τεροβάθμιας, που όμως, όλες θα 
πρέπει να έχουν ένα τμήμα 
ένταξης και δεν το έχουν, φυσι-
κά... Αν προστεθεί σε αυτά και η 
παράλληλη στήριξη, βρισκόμα-
στε πολύ μακριά από τις πραγμα-
τικές ανάγκες. 

 Η σύσταση των όποιων οργανι-
κών στα ΤΕ (περίπου 1350) είναι 
επίσης πολύ πίσω από τους ανα-
πληρωτές που δουλεύουν φέτος 
στην ειδική: 2300 στη ΣΜΕΑΕ 
και τα ΤΕ και 1300 στην παράλ-
ληλη στήριξη. Είναι πασιφανές 
ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να 
συσταθούν χιλιάδες ακόμα οργα-
νικές και να καλυφθούν από μό-
νιμο προσωπικό, με μόνιμους 
διορισμούς.  

Τέλος, προβληματισμό προκαλεί η διάτα-
ξη, που δίνει αναδρομική ισχύ «για την 
εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθε-
σης σχ. έτους 2018-2019» στη σύσταση 
των οργανικών στα ΤΕ. Παρόλα αυτά, 
σίγουρα οι μετατιθέμενοι προηγούνται 
των μόνιμων διορισμών στην τοποθέτηση 
σε οργανική θέση. Απαιτούμε: 

 Να δοθούν οργανικές θέσεις στα 
Τμήματα ‘Ένταξης με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες των σχολείων 
και τον αριθμό προσλήψεων ανα-
πληρωτών.  

 Να εγκριθούν τώρα όλες οι αιτήσεις 
των σχολείων για τη δημιουργία νέ-
ων ΤΕ. 

 Να καλυφθούν όλες οι οργανικές 
θέσεις με μαζικούς και μόνιμους 
διορισμούς εκπαιδευτικών στην ειδι-
κή και στην γενική εκπαίδευση. 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για 
όλους! Μονιμοποίηση όλων με βά-
ση πτυχίο και προϋπηρεσία! 

 Πλήρη εργασιακά-ασφαλιστικά-
συνδικαλιστικά  δικαιώματα ανα-
πληρωτών. Ίσα δικαιώματα με μόνι-
μους.  

 Παλεύουμε για Δημόσιο, Δωρεάν, 
Ενιαίο και Δημοκρατικό 12χρονο 
Σχολείο, με δίχρονη προσχολική 
αγωγή για όλους τους μαθητές και 
όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Για τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Του Πέτρου Ζερβού 

Το φάντασμα της αξιο-
λόγησης πλανιέται πάλι 
πάνω από τα σχολεία 

σωπικού (που σημαίνει εδραίωση μηχανι-
σμών ρουσφετιού σαν αυτά που βλέπουμε 
τώρα σε νοσοκομεία, ΔΕΗ, ειδικούς φρου-
ρούς κ.τ.λ.), μαζί με την ενίσχυση του ρό-
λου της γονεϊκής επιλογής, της δυνατότη-
τας δηλαδή των γονιών να επιλέξουν σχο-
λείο, αποτελούν τα εργαλεία της αποδόμη-
σης του δημόσιου χαρακτήρα του εκπαι-
δευτικού συστήματος. 
 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 
σχολείων με βάση τις επιδόσεις των μαθη-
τών, είναι και η διαφοροποίηση των προ-
γραμμάτων τους. Χαρακτηριστικό το πα-
ράδειγμα της Μ. Βρετανίας, όπου τα 
«καλά» σχολεία, διαφοροποιούνται από το 
αναλυτικό πρόγραμμα που ισχύει σε εθνική 
κλίμακα (national curriculum), ώστε να 
επιλέγουν οι μαθητές και οι γονείς τα διδα-
σκόμενα μαθήματα. Στις ΗΠΑ π.χ. κυριαρ-
χεί η λογική της περικοπής 
«δευτερευόντων μαθημάτων», όπως θεω-
ρούν την αισθητική και τη φυσική αγωγή, 
προκειμένου να βρεθεί χρόνος για τη βελ-
τίωση των επιδόσεων των μαθητών στα 
«προτυποποιημένα» τεστ γλωσσικών μα-
θημάτων. Άλλωστε, και στη χώρα μας γί-
νεται το ίδιο περίπου σε πλείστα όσα ιδιω-
τικά σχολεία ανεπισήμως με αποτέλεσμα 
την δραματική υποβάθμιση του πλουραλι-
στικού (και γι' αυτό μορφωτικού κι όχι μό-
νο) ρόλου του δημόσιου σχολείου. 
  Σε όλες τις χώρες, η αξιολόγηση 
συνδέεται με τη δημιουργία σχολείων πολ-
λών ταχυτήτων, όπου τελικά η ταξική προ-
έλευση και οι οικονομικές δυνατότητες 
των μαθητών καθορίζουν τις επιδόσεις και 
τη σχολική τους πορεία και, επομένως, την 
μετέπειτα ζωή τους ως πολιτών. Το δημό-
σιο σχολείο δηλαδή, αντί να αμβλύνει τις 
όποιες, μικρές και μεγάλες, κοινωνικές 
ανισότητες, τις αποδέχεται και τις οξύνει 
ακόμα περισότερο. Το “όπου φτωχός κι 
μοίρα του” θα ξεκινάει απ' τα γεννοφάσκια 
μας θα ισχυροποιείται και θα μας συνοδεύ-
ει μια ζωή! Τέτοιο σχολείο θέλουμε; Αυτός 
να είναι ο ρόλος μας; Αυτό ονειρευόμαστε 
να γίνουμε ως εκπαιδευτικοί; Ένα βασικό 
γρανάζι στο φρένο της κοινωνικής κινητι-
κότητας; Εμείς απαντάμε με ένα μεγάλο, 
αποφασιστικό “ΌΧΙ”! 

Συνέχεια από τη σελ 1 

Του Μιχάλη Κουντούρη 
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Ζητήσαμε από τον κ. Σταυρόπουλο να μας 
παραχωρήσει μία συνέντευξη σχετικά με 
το τοπίο που αναμένεται να διαμορφωθεί 
σχετικά με το συνταξιοδοτικό των εκπαι-
δευτικών, ώστε να έχουμε μια πιο άμεση 
και «εκ των έσω» ματιά των εξελίξεων. Η 
διαπίστωσή μας είναι ότι ο ΟΟΣΑ θα απαι-
τεί από τους εκπαιδευτικούς περισσότερη 
δουλειά, για περισσότερα χρόνια και μι-
κρότερη σύνταξη . Αυτό θα είναι το ασφα-
λιστικό μοντέλο που αναμένεται να επι-
κρατήσει για τους πολίτες όχι μόνον της 
Ελλάδας, αλλά σχεδόν όλων των χωρών - 
μελών του ΟΟΣΑ, με πρόσχημα την αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής- καθώς αυξάνο-
νται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 
το 2021 και ενεργοποιείται η ρήτρα του 
1ου Μνημονίου. 
 
Τι θα πρέπει να περιμένουμε κ. Σταυρό-
πουλε από την κυβέρνηση  Μητσοτάκη    
για τους υποψήφιους  για σύνταξη και 
τους νέους εργαζόμενους; 
 
-  Η κυβέρνηση  Μητσοτάκη  δε  
χρειάζεται  να πάρει πολλά  ακόμη   πρό-
σθετα μέτρα  σε βάρος  της Κοινωνικής 
ασφάλισης, γιατί  με  το ν.   4336/2015   η 
προηγούμενη κυβέρνηση Σύριζα  αύξησε  
δραματικά  τα όρια ηλικίας    και από  1.1 
2022,   για να βγει κανείς  στη σύνταξη,  
πρέπει  να έχει  ηλικία 62 ετών  και 40  
χρόνια  εργασία  ή   στα 67 ( αυτοδίκαιη 
απόλυση)   με  τουλάχιστον    15    χρόνια 
εργασίας.   Με  δεδομένο  ότι ισχύουν  οι 
ελαστικές σχέσεις εργασίας   και  οι νέοι 
εκπαιδευτικοί -  όταν και εφόσον - θα διο-
ρίζονται   σε ηλικία άνω των  35 χρόνων 
(και καθώς κανένας από αυτούς  δε θα  έχει 
εργαστεί προηγούμενα  με πλήρες ωράριο 
και όλο το χρόνο)  δεν υπάρχει περίπτωση  
να συνταξιοδοτούνται πριν τη  συμπλήρω-
ση  των 67 χρόνων.  Η  ηλικία  αυτή  μάλι-
στα θα αναπροσαρμόζεται  προς τα πάνω 

Ασφαλιστικό: Οι συντάξεις  
Συνέντευξη με τον Τάσο   Σταυρόπουλο 

Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών -ΠΕΣΕΚ 

(από  1.1.2021), αν αυξάνει  το  προσδόκι-
μο ζωής, όπως προβλέπεται.    
 Για όσους εργάζονται  μέχρι   
31.12.1992  ισχύουν  κάποιες μεταβατικές 
διατάξεις  ως προς τα όρια ηλικίας, εφόσον  
θεμελιώνουν δικαίωμα   συνταξιοδότησης  
μέχρι 31.12 2021.  Για όσους  έχουν διορι-
στεί από 1.1.1993  και δεν έχουν πριν  συ-
ντάξιμη εργασία   και για τους νέους   που  
θα  προσλαμβάνονται   από εδώ και πέρα 
ισχύουν  τα όρια ηλικίας    από 1.1.2022, 
δηλ.  62  ηλικία  με 40 χρόνια εργασίας   ή   
67   ηλικία με  15  χρόνια συντάξιμη εργα-
σία.  Τα όρια  ηλικίας  προβλέπεται   να 
αυξάνονται   στο μέλλον, ώστε  το σύστη-
μα να απαλλαγεί   από  την υποχρέωση   
συνταξιοδότησης, γιατί  θα μας «κάνει  την 
τιμή»   να αποχωρούμε από  τη ζωή   εν 
ενεργεία.  
 
Οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 
πως επηρεάζουν τους συνταξιούχους;   
 
 Με το ν.  4387/2016, ο γνωστός  ν. 
Κατρούγκαλου,  που ισχύει από  
13.5.2016,  μπήκε    μια ακόμη ταφόπλακα  
στην Κοινωνική Ασφάλιση. Με  το νόμο   
αυτόν   η  σύνταξη   διαχωρίζεται   σε  Ε-
θνική   (384 €)  και σε ανταποδοτική,   με 
ανώτατο  ποσοστό   αναπλήρωσης  μέχρι  
τώρα    42,80  με  40 χρόνια εργασίας.   Ο 
νέος  τρόπος υπολογισμού   οδηγεί  σε μεί-
ωση   τουλάχιστον 20%,   συγκριτικά  με 
όσους   συνταξιοδοτήθηκαν  πριν από το ν. 
Κατρούγκαλου, δηλ  μέχρι  12.5.2016.  Με 
τις  πρόσφατες αποφάσεις   1890  και 
1891/4.10.2019  του ΣΤΕ   κρίθηκαν αντι-
συνταγματικά τα ποσοστά  αναπλήρωσης 
του ν.  Κατρούγκαλου   και η κυβέρνηση  
Μητσοτάκη   έχει εξαγγείλει   τροποποίηση 
των ποσοστών  αναπλήρωσης τον Γενάρη  
του  2020. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανόν  να 
αυξήσει  τα ποσοστά αναπλήρωσης,  κυρί-
ως  με 40 χρόνια  εργασίας, αποβλέποντας   
να μην τολμά  κανείς να συνταξιοδοτείται 

προτού συμπληρώσει  
40 χρόνια συντάξιμη  
εργασία. Με τις ίδιες 
αποφάσεις το ΣΤΕ 
έκρινε  συνταγματικό   
το ν. Κατρούγκαλου, 
έτσι  η κυβέρνηση  
Μητσοτάκη   
«απελευθερώνεται» με 
τη Βούλα του  Ανώτα-
του Δικαστηρίου  από 
την προεκλογική  υπό-
σχεσή της  για κατάρ-
γηση του ν. Κατρού-
γκαλου.   Επομένως,  
παγιώνεται  η διάκριση  
των συνταξιούχων προ 
και μετά του ν. Κα-
τρούγκαλου.  
 

 Τι θα γίνει  με την Επικουρική;  
 
- Η   επικουρική που  χορηγείται  από το 
ΕΤΕΑΕΠ  (πρώην ΤΕΑΔΥ)   μέχρι  το ν. 
Κατρούγκαλου  ήταν 20%   επί της κύριας  
σύνταξης (μικτής).  Με  το  νέο  νόμο το 
ποσοστό    καθορίστηκε   0.45% για κάθε 
χρόνο ασφαλιστικής κάλυψης    επί του  
συντάξιμου  μισθού( =  ο Μ.Ο μισθών από  
το  2002 μέχρι  2014)  και από  1.1.2015   
ισχύει  η περίφημη νοητή   κεφαλαιοποίη-
ση  που προβλέπει το  κεφαλαιοποιητικό  
σύστημα (υπολογισμός   με βάση τις ει-
σφορές του κάθε ασφαλισμένου)      με το 
προσδόκιμο  ζωής (οι  γυναίκες  έχουν μι-
κρότερο  ποσοστό, επειδή  έχουν  μεγαλύ-
τερο προσδόκιμο ζωής!). Ο νέος τρόπος  
υπολογισμού  μειώνει  την επικουρική  
σύνταξη  κάθε  χρόνο  από  1.1.2015   και 
μετά από χρόνια η επικουρική   θα είναι 
στα ίδια επίπεδα   με το μέρισμα του 
ΜΤΠΥ.    Σημειωτέον  ότι έγινε  επανυπο-
λογισμός της Επικουρικής    σε όλους τους 
παλιούς   συνταξιούχους  τον  Ιούλιο  του   
2016  και από  1. 1.2016     γίνεται  παρα-
κράτηση   6%  για πρώτη   φορά στις επι-
κουρικές συντάξεις  υπέρ της  περίθαλψης. 
Η  Επικουρική   έχει  μειωθεί  35%   για 
τους παλιούς  συνταξιούχους  και για τους 
καινούργιους   από  1.1.2015  κάθε  χρόνο 
θα μειώνεται. 
 Στη   ΔΕΘ   ο  πρωθυπουργός  ανακοίνω-
σε  ότι   από  1.1.2021  η κυβέρνηση  της 
Ν.Δ   θα  καταργήσει  τη  Δημόσια   επι-
κουρική    σύνταξη   και θα προχωρήσει   
στην ιδιωτικοποίηση της  επικουρικής α-
σφάλισης.  
 Με υπουργική   απόφαση (35886/
Δ1.12150/31.8.2019) η  κυβέρνηση  προ-
χώρησε  στη συγκρότηση   επιτροπής  με 
σκοπό  «  την επεξεργασία  και   διατύ-
πωση του μηχανισμού μετάβασης  σε 
ένα νέο σύστημα  κεφαλαιοποιητικής   
επικουρικής ασφάλισης». Στην επιτροπή  
μετέχουν και εκπρόσωποι  της  ένωσης 
των ιδιωτικών   ασφαλιστικών εταιρειών, 
της ελληνικής ένωσης ταμείων επαγγελμα-
τικής ασφάλισης, της ένωσης     επαγγελ-
ματικών ταμείων υποχρεωτικής   ασφάλι-
σης, της   επιτροπής κεφαλαιαγοράς  κλπ. 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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πάλι στο απόσπασμα 
 Δεν έχουμε    καμιά αμφιβολία  ότι  οι 
εκπρόσωποι   των ιδιωτικών ασφαλιστικών   
εταιρειών θα προτείνουν τη διάλυση  της 
δημόσιας   επικουρικής ασφάλισης  και την 
αντικατάστασή  της   και την παράδοσή 
της ως  βορά   στην ιδιωτική   ασφάλιση.  
 Όταν   από  1.1.2021  οι εισφορές των  
νέων   εργαζομένων   θα κατευθύνονται   
στην ιδιωτική   ασφάλιση  και θα σταματή-
σει  η είσπραξη αυτών των εισφορών  από 
τη   Δημόσια επικουρική ασφάλιση,  η  
επικουρική  σύνταξη των  νυν     συντα-
ξιούχων   θα εξαϋλωθεί. Δεν πρέπει  να 
έχουμε καμιά αυταπάτη  για το που  θα 
οδηγηθεί  η επικουρική μας   σύνταξη. 
 
Τι θα γίνει με το εφάπαξ;  
 
Στις   28  ΝΟΕ 2019  ο κυβερνητικός  εκ-
πρόσωπος ξαφνικά   ανακοίνωσε  την από-
φαση  της Κυβέρνησης για συγχώνευση   
του ΕΤΕΑΕΠ  (Ενιαίο  Ταμείο   Επικουρι-
κής  Ασφάλισης  και Εφάπαξ Παροχών)   
με τον ΕΦΚΑ.  Η Κυβέρνηση  με την από-
φαση  αυτή (μια πρώτη εκτίμηση) προχω-
ράει   στην κατάργηση   στην ουσία της 
επικουρικής σύνταξης, αποβλέποντας επί 
πλέον στην καταλήστευση  των αποθεματι-
κών  για τα Εφάπαξ ( 7δις    ευρώ), για να 
καλύψει  τα ελλείμματα   στις κύριες συ-
ντάξεις.  
 Προ του ν. Κατρούγκαλου οι μειώ-
σεις στο εφάπαξ ανέρχονται 38,20%. Με 
την εφαρμογή του νέου νόμου άλλαξε ο 
τρόπος υπολογισμού: Μέχρι 31.12.2013 
υπολογίζεται με το Μ.Ο των μισθών της 
τελευταίας 5ετίας (μέχρι 2013 δηλ) χ 60%. 
Και από 1.1. 2014 γίνεται άτοκη επιστροφή 
των εισφορών. Ο νέος τρόπος υπολογισμού 
οδηγεί σε νέα μείωση άνω του 50%.Και  
βέβαια   τίθεται  το ερώτημα: όταν ο νέος 
συνταξιούχος  θα παίρνει  άτοκες εντελώς 
τις εισφορές του μετά 40  χρόνια ,  γιατί  

να δίνει εισφορές για το Εφάπαξ;  Έτσι  
προετοιμάζεται   η κατάργησή του  με τη  
βούληση  του εργαζόμενου.  Εκεί θα μας 
οδηγήσουν. Και αυτό είναι το χειρότερο. 
Για  τον υπολογισμό του  εφάπαξ λαμβά-
νεται  υπόψη μόνον  η  Δημόσια   υπηρεσία  
από το ΦΕΚ  διορισμού. Δεν  υπολογίζο-
νται  τα χρόνια  αναπλήρωσης, ούτε η εξα-
γορά   στρατιωτικής θητείας. 
 
Σε τι κατάσταση βρίσκεται το ΜΤΠΥ; 
 
 - Μέχρι   31.12.2015   το  Μέρισμα του 
Μετοχικού   είχε μειωθεί  κατά  25%. Με-
τά την κατάργηση από 1.1.2015 του κοι-
νωνικού   πόρου 3%   υπέρ του Ταμείου  
από τις αγορές  που  έκαναν οι   Δημόσιοι  
οργανισμοί  (  Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ),  
το μέρισμα μειώθηκε  τον  Ιούνιο  του  
2016   οριζόντια κατά 44,5%. Έτσι  η συ-
νολική  μείωση  τώρα   είναι     60%.   
 
Θα συνεχιστεί η συρρίκνωση  των συ-
ντάξεων   λόγω  μνημονίων; 
 
- Μετά  και  την κατάργηση  των δώρων, 
οι μειώσεις  των συντάξεων είναι άνω του 
50%   και με  ισχύον  σύστημα  (ν.  Κα-
τρούγκαλου)  κάθε  χρόνο οι συντάξεις θα 
μειώνονται  (Επικουρική, Εφάπαξ). Οι 
τελευταίες   αποφάσεις  του ΣΤΕ  θωράκι-
σαν  εσμικά  το ν. Κατρούγκαλου   και 
όλες τις  αντιασφαλιστικές  ρυθμίσεις       
των μνημονίων.  Επί πλέον  έκριναν νόμι-
μο τον επανυπολογισμό  των συντάξεων  
των παλιών συνταξιούχων. Αυτό σημαίνει 
ότι   είναι  νόμιμη  η τριχοτόμηση των συ-
ντάξεων σε Εθνική,  ανταποδοτική  και 
προσωπική διαφορά,   η οποία θα επικρέ-
μαται  πάνω από  το κεφάλι τους, γιατί δεν 
αποτελεί σύνταξη και, όποτε θελήσει  η 
εκάστοτε κυβέρνηση,  μπορεί να την εξα-
φανίσει.  

Του Μιχάλη Κουντούρη 

Μεσαία τάξη 
των 450 ευρώ! 

 Θαύμα! Θαύμα! Ο Σταϊκούρας μοι-
ράζει κοινωνικούς τίτλους στην εργατική 
τάξη! 
 Μπορεί να φάνηκε ήδη ότι οι 
«πολλές και καλές δουλειές» αφορούν 
όσους βρίσκονται πέριξ της ΝΔ, (όπως οι 
μετακλητοί που πλήθυναν  σε  αριθμό και 
αυξήθηκαν οι ήδη υψηλοί μισθοί τους), 
μπορεί οι απολύσεις, η ελαστική εργασία 
και η μερική απασχόληση να αυξήθηκαν 
(βοήθησε φυσικά η κατάργηση της διάτα-
ξης για αιτιολογημένη απόλυση), μπορεί ο 
ΣΕΒ και οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις 
να αναθάρρησαν που η κυβέρνηση πλέον 
είναι «δική» τους,  μέχρι να ζητούν από το 
ΣτΕ να καταργήσει ως μη νόμιμες τις τριε-
τίες στην εργασία (όπως π.χ. στους δημό-
σιους υπαλλήλους τα Μ.Κ. και οι βαθμοί), 
που επανήλθαν με εγκύκλιο του Υπ. Εργα-
σίας το Φεβρουάριο του 2019 μαζί με τον 
κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, μπορεί το 
εργασιακό μέλλον να είναι πλέον επισφα-
λές και οι μισθοί να συρρικνωθούν πολύ 
περισσότερο, άμεσα, με την ουσιαστική 
κατάργηση (ξανά) των Συλλογικών Συμβά-
σεων (με ψήφιση νόμου λίγο μετά τις ε-
κλογές, όπου ο υπουργός Εργασίας μπορεί 
να εξαιρεί από τις Συμβάσεις όσες επιχει-
ρήσεις θεωρεί ότι έχουν οικονομικά ή άλλα 
προβλήματα), μπορεί  το ηλεκτρικό ρεύμα 
να ακρίβυνε περίπου 20% και γενικά μπο-
ρεί μ’ αυτή την κυβέρνηση οι φτωχοί να 
γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλου-
σιότεροι, όμως ο υπουργός οικονομικών 
και στους έσχατους επιφυλλάσσει ένα δώ-
ρο! 
 Δεν έσσονται πρώτοι βέβαια, αλλά 
θα είναι μεσαίοι!! Δεν είναι μικρό πράγμα 
να ανεβαίνεις κοινωνικά ολόκληρη τάξη 
και ακόμα και με 450 ευρώ μισθό να ονο-
μάζεσαι μεσαία τάξη! 
΄ Όπως ανακοίνωσε λοιπόν πρόσφατα 
στη Βουλή ο υπουργός οικονομικών: «Ως 
μεσαία τάξη χαρακτηρίζονται τα νοικοκυ-
ριά με ένα άτομο που εισοδηματικά κινού-
νται (ετησίως) μεταξύ 6.294 και 16.783 
ευρώ, με δύο άτομα μεταξύ 8.901 και 
23.735 ευρώ και με τρία άτομα μεταξύ 
10.901 και 29.069 ευρώ». 
 Μήπως εμείς οι καθηγητές ανήκου-
με τελικά όχι στη μεσαία, αλλά στη μεγα-
λοαστική τάξη και δεν το ξέραμε; 
 

Του Κώστα Γρηγοριάδη 
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1. Στην ΕΛΜΕ Ημαθίας 
 Την Τετάρτη 30/10/2019 είχε προγραμ-
ματιστεί Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας η οποία 
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης α-
παρτίας. Έτσι οι αποφάσεις για τη Γ.Σ. 
προέδρων ΕΛΜΕ παραπέμφθηκαν στο ΔΣ 
της ΕΛΜΕ.  
 Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
κατέθεσε για μια ακόμη φορά πρόταση για 
απεργία – αποχή από κάθε διάταξη αυτοα-
ξιολόγησης – αξιολόγησης, όπως αυτή υφί-
σταται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο ή 
θα έρθει με αυτό που έχει προαναγγείλει η 
νέα κυβέρνηση.  
Καλέσαμε μάλιστα τη ΔΑΚΕ να υπερψη-
φίσει την πρόταση όπως είχε κάνει και τα 
προηγούμενα χρόνια και να μην αλλάξει 
στάση εξαιτίας της ανόδου της Ν.Δ. στην 
κυβέρνηση. Καλέσαμε τις ΣΥΝΕΚ, μετά 
τις ανακοινώσεις της κ. Κεραμέως για αυ-
τοαξιολόγηση που θα προσμετράται στην 
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 
επίσης να υπερψηφίσουν την πρόταση. Η 
πρόταση δεν πέρασε μιας και ψηφίστηκε 
μόνο από τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΜΟ και την ΑΣΕ ΠΑΜΕ. 
 Οι κυβερνητικές παρατάξεις ΔΑΚΕ και 
ΣΥΝΕΚ προτίμησαν το λευκό με το αιτιο-
λογικό πως οι αξιολογικές διατάξεις των 
νόμων Γαβρόγλου δεν έχουν εφαρμοστεί 
ακόμη και η Κεραμέως μπορεί να φέρει 
νέες. Οπότε θα πρέπει να προκηρύξουμε 
απεργία – αποχή στους νέους νόμους!!! 
Λες και δεν γίναμε μάρτυρες μιας σειράς 
νόμων που εφαρμόστηκαν κάποια χρόνια 
μετά την ψήφισή τους, λες και με την πρό-
τασή μας δε θα πραγματοποιούσαμε απερ-
γία – αποχή σε κάθε αξιολόγηση είτε του 
Γαβρόγλου είτε της Κεραμέως.  
2. Στην Γ.Σ. προέδρων  
 Το έργο είχε και συνέχεια στη Γ.Σ. 
Προέδρων ΕΛΜΕ λίγες ημέρες μετά.  

Εκεί κατατέθηκε πρόταση για απεργία – 
αποχή από 42 ΕΛΜΕ (78 συμμετείχαν στη 
Γ.Σ.). Τα μέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ της 

 ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΔΑΚΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚ ΣΕ ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ 
 ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ), ως πλειοψηφία 
του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, 
αρνήθηκαν ακόμα και να θέσουν σε ψη-
φοφορία την πρόταση- απόφαση των 42 
ΕΛΜΕ της χώρας για κήρυξη απεργίας- 
αποχής από κάθε αξιολόγηση σχολείων 
και εκπαιδευτικών.  
 Επικαλέστηκαν, με αστήρικτες νομικί-
στικες ερμηνείες, πως μια τέτοια πρόταση 
είναι «αντικαταστατική» και χωρίς αιδώ 
κήρυξαν τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ.! 
Με προκλητικά αντιδημοκρατικό τρόπο 
προσπάθησαν να ακυρώσουν την απόφαση 
της πλειοψηφίας των ΕΛΜΕ, θέλοντας να 
κλείσουν το ενοχλητικό, για κυβερνήσεις, 
κεφάλαιο της αντίστασης και των νικηφό-
ρων αγώνων των εκπαιδευτικών της χώρας 
μας ενάντια στην αξιολόγηση. Πραγματικά 
ανεξάντλητοι και ευρηματικοί είναι οι τα-
κτικισμοί και τα πραξικοπηματικά τεχνά-
σματα της πλειοψηφίας του Δ.Σ. προκειμέ-
νου πάση θυσία να εμποδίσουν την αντί-
σταση του κλάδου στην αξιολόγηση.  
 Με την αναφορά σε απόφαση για την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του 
8ου συνεδρίου του 1997 παρέκαμψαν συ-
νειδητά αποφάσεις ενάντια στην αξιολόγη-
ση σχολείων και εκπαιδευτικών επόμενων 
συνεδρίων (!!!) 
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά αποφάσεις 
νεότερων συνεδρίων:  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
(ΙΟΥΝΗΣ 2011) 
……….……………………………….. 

4. Το εκπαιδευτικό κίνημα αγωνίζεται για τη 
δημοκρατία και την παιδαγωγική ελευθερία 
στο χώρο των σχολείων. Είμαστε κατηγορη-
ματικά αντίθετοι και θα αντισταθούμε στη 
νέα αυταρχική διοικητική δομή, την αυτοα-
ξιολόγηση και τη μετατροπή των διευθυντών 
σε αξιολογητές-μάνατζερς.…… 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΛΜΕ (Ιούλιος 2013) 
Ι) Να μην περάσει οποιαδήποτε προσπάθεια 
εφαρμογής μηχανισμού αξιολόγησης που 

διαλύει εργασιακές – εκπαιδευτικές σχέ-
σεις, κατηγοριοποιεί σχολεία, καθηλώνει 
μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς και οδη-
γεί σε απολύσεις. Κανείς αξιολογητής στην 
τάξη. 
Ακυρώνουμε στην πράξη τα μέτρα υλοποί-
ησής της με συλλογική δράση. Κατάργηση 
όλου του θεσμικού πλαισίου που αφορά 
στην αξιολόγηση. 
Ως συνδικαλιστικό κίνημα αντιστεκόμαστε 
για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειρα-
γώγηση, που φέρνει την υποταγή, τη διά-
σπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθή-
λωση, την άρση της μονιμότητας και τις 
απολύσεις. Αγωνιζόμαστε για την κατάρ-
γηση του ν.2986 και του καθηκοντολό-
γιου. Λέμε όχι στην «αυτοαξιολόγηση» και 
την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
Κανένας εκπαιδευτικός μέντορας – αξιο-
λογητής. Δεν θα επιτρέψουμε, συλλογικά 
και με αλληλεγγύη, να μπει κανένας αξιο-
λογητής στην τάξη. Απόσυρση του σχετι-
κού σχεδίου ΠΔ.….. 
 Κι φυσικά θα μπορούσαμε να αναφέ-
ρουμε κι άλλες νεότερες αποφάσεις Δ.Σ. 
ΟΛΜΕ και Γ.Σ. Προέδρων ΕΛΜΕ.  
 Να θυμίσουμε πως την περσινή χρο-
νιά (28/4/2018) μια ανάλογη πρόταση 
τέθηκε σε ψηφοφορία (αλήθεια τότε δεν 
ήταν αντικαταστατική η ψηφοφορία;) και 
παρόλο που ψηφίστηκε στη ΓΣ με μεγά-
λη πλειοψηφία , επινόησαν και τότε διά-
φορες δικαιολογίες για μην τη δεχτούν 
ως απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων. 
Στη φετινή Γ.Σ. των προέδρων αν η πρό-
ταση για απεργία – αποχή έμπαινε σε 
ψηφοφορία, θα πλειοψηφούσε και θα 
ήταν σήμερα απόφαση του κλάδου. Το 
Προεδρείο, καταλαβαίνοντας ότι χάνει 
την ψηφοφορία, προχώρησε σε μια πρω-
τοφανή απόφαση αποκλεισμού της δημο-
κρατικής δυνατότητας να τίθενται στην 
κρίση της ολομέλειας των προέδρων προ-
τάσεις- αποφάσεις των ΕΛΜΕ, τη στιγμή 
μάλιστα που ήταν πέρα για πέρα σύμφω-
νες με τις πρόσφατες και προφανώς ισχύ-
ουσες αποφάσεις συνεδρίων. 

 Με το 20% της δημόσιας χρηματοδότη-
σης θα συνδέεται η αξιολόγηση των Πανεπι-
στημίων (από Επιτροπή  που θα διορίζει η ίδια 
η Υπουργός), όπως δήλωσε πρόσφατα η Υ-
πουργός Παιδείας κ. Κεραμέως στη Σύνοδο 
των Πρυτάνεων. 
 Στα κριτήρια αξιολόγησης ανάμεσα στα 
άλλα εντάσσονται οι επιδόσεις των φοιτητών, 
οι επιδόσεις των διοικήσεων στη «σύνδεση με 
την αγορά» και άλλα «ακαδημαϊκά» κατά Κε-
ραμέως, κατά πώς προορίζουν το δημόσιο πα-
νεπιστήμιο, ώστε να υπηρετείται καλύτερα το 
νεοφιλελεύθερο μοντέλο. 
 Με δεδομένη την υπάρχουσα υποχρημα-
τοδότηση των πανεπιστημίων, αν αφαιρεθούν 
τα ανελαστικά τους έξοδα (καθαριότητα, φωτι-
σμός, νερό, τηλέφωνο κλπ) το 20% ορίζει αν 
ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα συνεχίσει 

να λειτουργεί οριακά ή θα κλείσει, αν θα ζήσει 
ή θα πεθάνει. O Προκρούστης με το κρεβάτι 
του ήταν πιο συμπονετικός! Εξάλλου με τον 
έλεγχο, την ασφυξία, την υποβάθμιση των δη-
μόσιων ΑΕΙ, προωθούνται, αναβαθμίζονται, 
καθιερώνονται, βαφτίζονται τα ιδιωτικά κολλέ-
για σε πανεπιστήμια  με παροχή ισότιμων πτυ-
χίων και οι τρόποι γι αυτό είναι πολλοί… 
 Η τιμωρητική αυτή με οικονομικό χαρα-
κτήρα, αξιολόγηση-πρόσχημα για να ορίζει και 
ελέγχει απόλυτα ποιος, τι και πώς θα επιβιώσει, 
ας μη θεωρηθεί ότι είναι μακρυά από μας. Εί-
ναι το αυριανό μας μέλλον που σφυρηλατείται 
τώρα. Είναι η ατομική αξιολόγηση στην εκπαί-
δευση (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), που 
θα συνδέεται με την εργασιακή μας υπόσταση 
(βαθμοί-μισθοί). Είναι η επιβίωση η δική μας 
και της οικογένειάς μας. Θα το αφήσουμε να 
συμβεί;  

To 20%  της κ. Κεραμέως 

Του Μιχάλη Κουντούρη 
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 Το έργο στην περίπτωσή μας είναι οι 
ηλεκτρονικές δηλώσεις επιλογής σχολείου, 
τμήματος και ειδικότητας καθώς και η δια-
δικασία έγκρισης ολιγομελών τμημάτων. 
Πράγματι και αυτόν τον Ιούνη κλήθηκαν 
οι γονείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μα e-eggrafes και κάνοντας χρήση των 
κωδικών taxisnet να δηλώσουν που θέλουν 
να πάει το παιδί τους. Και φέτος είδαμε 
γονείς που δεν μπορούσαν να κάνουν την 
ηλεκτρονική εγγραφή από το σπίτι τους να 
περιμένουν καρτερικά στα σχολεία σκε-
πτόμενοι και το χαμένο μεροκάματο. 
Eφέτος όμως είδαμε και κάτι διαφορετικό :  

   Είδαμε το σύστημα να έχει καταρ-
ρεύσει ολόκληρο τον Ιούνιο. Οι γονείς να 
πηγαινοέρχονται και να μην μπορούν να 
εγγράψουν τους μαθητές. Ακόμη και το 
απόγευμα ή αργά το βράδυ ήταν αδύνατο 
να κάνει κάποιος ηλεκτρονική δήλωση. 
Μέχρι το τέλος της προθεσμίας εγγραφών 
ήταν τεράστιος ο αριθμός των μαθητών 
που δεν είχαν εγγραφεί. Η ολιγοήμερη πα-
ράταση μέσα στον Ιούλιο, με κλειστά σχο-
λεία, δεν ήταν αρκετή προκειμένου να εγ-
γραφούν όλοι οι μαθητές. Όλη αυτή η δια-
δικασία είχε τη σημασία της αφού οι μαθη-
τές που θα εγγράφονταν τον Σεπτέμβρη 
δεν θα μπορούσαν να επιλέξουν τον τομέα 
ή την ειδικότητα που θα ήθελαν αν αυτός 
δεν ήταν ήδη εγκεκριμένος.  Αν δηλαδή το 
συγκεκριμένο τμήμα δεν ήταν ολιγομελές. 
Έτσι οι μαθητές τιμωρούνταν για την μη 
λειτουργία του συστήματος για την οποία 
δεν είχαν καμία ευθύνη. Επίσης για την 
ίδια αιτία, τμήματα που θα μπορούσαν να 
έχουν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από 
τον ελάχιστο απαιτούμενο, εμφανίζονταν 
το Σεπτέμβριο ως ολιγομελή 

            Στην διαδικασία χαρακτηρισμού 
τμημάτων ως ολιγομελών μπήκαν εφέτος 
και τα ΓΕΛ.  
  Και αν το νομοθετικό πλαίσιο και η 
εφαρμογή του είχε την υπογραφή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ η διαχείριση μετά τις εκλογές πέρασε 
στην ΝΔ. Τι έκανε η νέα κυβέρνηση; Ότι 
και η προηγούμενη. Η λογική συρρίκνω-
σης της εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης για 
αυτήν και το συγκεκριμένο νομοθετικό 
πλαίσιο “δώρο Θεού”. 
 Μ’ αυτά και μ’ αυτά και αφού κάποια 
τμήματα εγκρίθηκαν από τους περιφερεια-
κούς διευθυντές, φτάσαμε τον Σεπτέμβρη 
να έχουμε χιλιάδες τμήματα χαρακτηρι-
σμένα ως ολιγομελή, με κίνδυνο να μη λει-
τουργήσουν και χιλιάδες μαθητές σε ομη-
ρία να μην γνωρίζουν αν θα σπουδάσουν 
αυτό που επιθυμούν, αν θα πρέπει να αλλά-
ξουν επιλογή ή σχολείο. 

Ολιγομελή τμήματα 
Στο ίδιο έργο θεατές ;  

Όχι ακριβώς 
 Μόνο στην Ημαθία τον Σεπτέμβρη εμ-
φανίζονταν ως  ολιγομελή 26 τμήματα στα 
ΕΠΑΛ και 33 τμήματα στα ΓΕΛ. Ας δούμε 
κάποιες περιπτώσεις: 

       Χαρακτηρίστικαν ως ολιγομελή τμή-
ματα των 16,17,18 ακόμη και 19 μαθητών 
στα ΓΕΛ 

       17 ολιγομελή ΓΕΛ βρίσκονταν σε 
περιφερειακά σχολεία, εκτός των πόλεων 
Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια. 

       13 ήταν τμήματα του Μουσικού και 
του Εσπερινού ΓΕΛ Βέροιας.  

       Κάποια σχολεία, αν εφαρμόζονταν ο 
νόμος πλήρως και δεν υπήρχε κατ’ εξαίρε-
ση λειτουργία τμημάτων, δεν θα είχαν Β, 
Γ  ́και Δ  ́τάξη (εσπερινό). Κάποια άλλα θα 
είχαν μόνο μια Ομάδα Προσανατολισμού 
σε Β  ́και Γ΄τάξη.  

     Υπήρχαν τμήματα της Γ  ́τάξης και της 
Δ  ́τάξης (!!!) στο εσπερινό ΕΠΑΛ που δεν 
είχαν εγκριθεί. Η μη έγκρισή τους διαμορ-
φώνει αρνητική κατάσταση για τη συνέχι-
ση των σπουδών σε εργαζόμενους μαθη-
τές. 

      Φυσικά δεν μπορούσαν να λείπουν 
και τα ευτράπελα καθώς ο Περιφερειακός 
Διευθυντής δεν ενέκρινε την λειτουργία 
ολιγομελούς τμήματος ΕΠΑΛ του νομού 
με την δικαιολογία πως δεν ήταν μοναδικό. 
Πράγματι σε άλλο ΕΠΑΛ του νομού υπήρ-
χε το ίδιο τμήμα, του οποίου όμως η λει-
τουργία δεν εγκρίθηκε επίσης ως ολιγομε-
λούς !!! 
 Τελικά το υπουργείο Παιδείας και μετά 
από κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, μαθη-
τών και γονέων ενέκρινε σε δόσεις την λει-
τουργία των περισσότερων ολιγομελών 
τμημάτων. Για να δεχθεί όμως τη λειτουρ-
γία τους πρόσθεσε στη διαδικασία δύο α-
κόμη κριτήρια: 
1. Συνδιδασκαλίες σε κοινά μαθήματα γε-
νικής παιδείας και των ειδικοτήτων της Γ’ 
τάξης ημερησίων και Γ και Δ’ τάξης εσπε-
ρινών ΕΠΑΛ. Δηλαδή συνδιδασκαλίες 
κατά κύριο λόγο στα πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα για την είσοδο των μα-
θητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 
υπουργείο Παιδείας ήθελε με λίγα λόγια τα 
τμήματα αυτά να λειτουργούν υποχρεωτι-
κά με 25 μαθητές. Τι κι’ αν όλες οι έρευνες 
και οι μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές των 

ΕΠΑΛ κατά πλειοψηφία ανήκουν σε χα-
μηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα με 
μεγάλο ποσοστό μεταναστών και μαθητών 
με ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα. Τι κι 
αν τα περισσότερα απ’ αυτά τα παιδιά δεν 
έχουν σχεδόν καμιά βοήθεια στο σπίτι, με 
γονείς πολλές φορές άνεργους ή να παλεύ-
ουν νυχθημερόν στη βιοπάλη. Τι κι’ αν τα 
παιδιά αυτά, εργαζόμενα πολλά απ’ αυτά 
ακόμη και αν φοιτούν σε ημερήσια σχολεί-
α, προσπαθούν με ιδιαίτερο κόπο να βρουν 
διέξοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πα-
λεύοντας για τη ζωή. Το υπουργείο είχε 
επιλέξει την παραπέρα συρρίκνωση των 
αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό που 
όμως οδηγεί σε άμεση υποβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε βάρος των 
μαθητών του ΕΠΑΛ. 
2. Τη έγκριση τμημάτων μόνο στην περί-
πτωση που η λειτουργία τους δεν θα απαι-
τούσε την πρόσληψη εκπαιδευτικών. Αυτό 
κι αν αποτελεί ομολογία πως η κυβέρνηση 
της ΝΔ δεν πρόκειται να προσφέρει στα 
παιδιά μας την εκπαίδευση που δικαιού-
νται αλλά αυτή που θα προκύψει μέσα από 
περικοπές και την μείωση του απαιτούμε-
νου εκπαιδευτικού προσωπικού. 
 Τελικά στην Ημαθία δεν εγκριθήκαν δυο 
τμήματα στο ΕΠΑΛ Νάουσας και ένα στο 
ΕΠΑΛ Βέροιας. Οι μαθητές εξαναγκάστη-
καν να αλλάξουν ειδικότητα. Μαζί με αυτά 
δεν εγκρίθηκαν και έξι τμήματα στο Ειδικό 
Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Βέ-
ροιας. Η μη έγκριση τμημάτων σε ειδικά 
σχολεία είναι κάτι που νομίζουμε πως ο 
καθένας πρέπει να καταγγείλει.  
 Ακόμη κι αν εφέτος λειτούργησαν, κατ  ́
εξαίρεση, πολλά ολιγομελή, η συρρίκνωση 
των σχολείων  έχει ήδη δρομολογηθεί και 
για τα ΓΕΛ, όπως έγινε τα προηγούμενα 
χρόνια στα ΕΠΑΛ. Κι αυτό γιατί η νέα 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν πρό-
κειται να δείξει τα επόμενα χρόνια την ίδια 
απλοχεριά αλλά και γιατί κανένας γονέας 
δεν θα θέλει το παιδί του να πάει στην Α  ́
ΓΕΛ σχολείου που δεν θα έχει πιθανά την 
ΟΠ που επιθυμεί στην Β  ́και Γ  ́τάξη. Δεν 
θα θέλει το παιδί του να αλλάξει περιβάλ-
λον στην Β  ́ή στην Γ .́ Θα προτιμήσει λοι-
πόν την εξαρχής εγγραφή του μαθητή σε 
κεντρικό, πολυπληθέστερο σχολείο . Αυτό 
θα οδηγήσει στο κλείσιμο των περιφερεια-
κών και την διόγκωση των κεντρικών με 
ό,τι προβλήματα συνεπάγεται η αναγκα-
στική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτι-
κών!  
 Τα “ολιγομελή” θα αποτελούν και στο 
μέλλον θέμα αιχμής και αγωνιστικών διεκ-
δικήσεων του κλάδου. 
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Σχόλια  
“Είμαι  το  νούμερο  οκτώ...”  
 
 Απόφαση του 19ου συ-
νεδρίου της ΟΛΜΕ και επομέ-
νως θέση του κλάδου αποτε-
λούν οι αριθμοί 1,2, 5,7, 12,13, 
27,28. Αντίθετα δεν αποτελούν 
θέση οι ενδιάμεσοι αριθμοί. 
Τώρα πλέον αν σας ρωτήσει 
κανείς ποια είναι η θέση του 
σωματείου σας για το τάδε θέ-
μα μπορείτε άφοβα να απαντή-
σετε “7” ή και “12” . Το ίδιο 
κάνει.  
 Όχι δεν μας έστριψε. 
Ξέρουμε τι λέμε. Απλά η 
πλειοψηφία του προεδρείου 
του 19ου συνεδρίου της ΟΛ-
ΜΕ (ως γνωστό ΔΑΚΕ-
ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ)  έβαλε τους 
συνέδρους αντί για ψηφίσματα 
να ψηφίζουν αριθμούς. Ποιος 
ψηφίζει το ψήφισμα Υπ. Αριθ-
μ. 1; Για να δούμε υψωμένα 
χαρτάκια με το “ΝΑΙ”. Κατα-
μέτρηση.  
 Ούτε διάβαζαν το κείμε-
νο για να ξέρουν οι σύνεδροι τι 
καλούνται να ψηφίσουν. Για 
τοποθετήσεις, διαφωνίες κτλ. 
ούτε κουβέντα.  
 Πόσο ακόμη θα υποβαθ-
μίζουν τις διαδικασίες του σω-
ματείου; Πόσο θα ευτελίζουν 
τις Γ.Σ. και τα συνέδρια; Πόσο  
θα καταρρακώνουν την  αξιο-
πρέπεια των συνέδρων – εκ-
προσώπων  του κλάδου; 
 Εμείς  πάντως αρνηθή-
καμε να λάβουμε μέρος σ’ αυ-
τή την παρωδία.       
 
Ησυχία!!! Το ΔΣ της ΕΛΜΕ 

Ημαθίας ξεκουράζεται. 

 Τον Ιούλιο, ενώ είχαμε 
νέα κυβέρνηση, προγραμματι-
κές δηλώσεις, δηλώσεις υπουρ-
γών αλλά και άμεσα ζητήματα 
όπως τα ολιγομελή ή την αρνη-
τική απόφαση του ΣΤΕ για τα 
δώρα των δημοσίων υπαλλή-
λων, ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ-
ΔΥΑΣΜΟΣ κατέθεσε μια σει-
ρά σχετικών κειμένων για την 
ενημέρωση αλλά και την ανά-
πτυξη αγωνιστικής διάθεσης 
στους συναδέλφους.  

 Η στάση των άλλων πα-
ρατάξεων; Ήταν διακοπές, ξε-
κουράζονταν και δεν μπορού-
σαν να ασχοληθούν με τέτοια 
ζητήματα: “Το μαγαζί είναι 
κλειστό. Θα επανέρθουμε από 
1 Σεπτεμβρίου”. Ακόμη όμως 
και το Σεπτέμβριο έκαναν τα 
πάντα ώστε να μην μπαίνουν 
αυτά τα θέματα προς συζήτη-
ση. Καθυστερούσαν γιατί 
ήθελαν να ενημερωθούν, να το 
σκεφτούν και μετά να αποφα-
σίσουν. Έφτασαν σε ψήφιση 
με καθυστέρηση ακόμα και 
μεγαλύτερη των τριών μηνών. 
 Είπαμε συνάδελφοι, δεν 

έχουμε όλοι τα ίδια αντανακλα-
στικά όχι όμως κι έτσι!  

Τώρα πλάκα μας κάνουν; 

 Σε πρόσφατο ΔΣ της 
ΕΛΜΕ συζητιόνταν μια ακόμη 
ανούσια δισέλιδη (μαζί με το 
πρόγραμμα δράσης) εισήγηση 
της ΟΛΜΕ.   

 Ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ καταθέσαμε 
πλήρες πολιτικό σκεπτικό και 
ολοκληρωμένη ανάλυση της 
συγκυρίας και πρόγραμμα δρά-
σης που περιλάμβανε μια σειρά 
από δράσεις, ενημερώσεις, πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας, συλ-
λαλητήρια εκτός ωραρίου.  

 Το πρόγραμμα αυτό κο-
ρυφώνονταν με απεργία για την 
περίοδο που η κυβέρνηση θα 
έφερνε το εκπαιδευτικό πολυ-
νομοσχέδιο με τα χαρακτηρι-
στικά που έχει ήδη περιγράψει. 
 Δεχθήκαμε τον αντίλογο 
από την ΔΑΚΕ σχετικά με την 
αναποτελεσματικότητα των 
απεργιών.  

Του Πέτρου Ζερβού 

 Και τι ψήφισε η ΔΑΚΕ 
(μαζί με τις ΣΥΝΕΚ);  

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΔΕΔΥ!!!!! 

Εξ όνυχος τον λέοντα  

της  αξιολόγησης 

 Η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας από τη μια, στο 
πλαίσιο της «Αριστείας», επα-
ναφέρει τη βάση του 10 στις 
εισαγωγικές, αναβαθμίζει και 
επεκτείνει τον θεσμό των Προ-
τύπων σχολείων, μιλάει με 
στόμφο για την επιδίωξη της 
ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης μέσω της αυ-
στηρής εσωτερικής και εξωτε-
ρικής αξιολόγησης κι άλλα 
παρόμοια... 

 Απ΄την άλλη πάλι, διορί-
ζει Διευθυντή της ΕΥΠ άτομο 
χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά 
προσόντα, ορίζει υπουργό που 
προβάλει ως προσόν ανύπαρ-
κτο μεταπτυχιακό, διορίζει 
Διοικητή σε νοσοκομείο άτομο 

που υποσχέθηκε πολλούς ψή-
φους προεκλογικά στον κ. Μη-
τσοτάκη κι άλλα παρόμοια… 

 Κι αν αναρωτιέστε τι 
σχέση έχουν όλα αυτά με εμάς, 
η απάντηση είναι απλή: Δεί-
χνουν, εκτός από την αφόρητη 
υποκρισία, τον τρόπο με τον 
οποίο θα εφαρμόσει, αν δεν το 
αποτρέψουμε, την περιβόητη 
αξιολόγηση! Διαλύουν, με τον 
πλέον γλαφυρό και παταγώδη 
τρόπο, την όποια καλόπιστη 
άποψη περί σωστής και δίκαιης 
αξιολόγησης. 

 
Τι εννοούμε όταν λέμε 

persona non grata; 
 
 Όταν το σωματείο μέσα 
από μαζικές διαδικασίες χαρα-
κτήριζε ως persona non grata 
τους βουλευτές Ημαθίας που 
ψήφισαν τις διαθεσιμότητες 
εκπαιδευτικών το 2013 δεν 
έκανε πλάκα. Δεν έλεγε ανέκ-
δοτα σαν το λαγό και το λιο-
ντάρι. Εμείς δεν το ξεχνάμε και 
συνεχίζουμε να τους χαρακτη-
ρίζουμε ανεπιθύμητους. ΔΑΚΕ 
– ΣΥΝΕΚ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας ψάχνουν κολυμπή-
θρες του Σιλωάμ για να τους 
εξαγνίσουν προκειμένου αύριο 
να μπορούν να ψηφίσουν νέα 
αντιεκπαιδευτικά μέτρα.  

Στοιχείο της κανονικότητας 

 
 Τα ΜΑΤ και οι δυνάμεις 
καταστολής των Χρυσοχοϊδη- 
Μητσοτάκη έχουν αναπτύξει 
τελευταία ένα ιδιαίτερο βίτσιο: 
΄Όταν δε σαπίζουν στο ξύλο 
φοιτητές μέσα στις σχολές 
τους (παραβιάζοντας με το νό-
μο πλέον το πανεπιστημιακό 
άσυλο δήθεν για την ανομία 
στα πανεπιστήμια), ή διαδηλω-
τές στο δρόμο, γυμνώνουν  τις 
περισσότερες φορές ανύπο-
πτους ανθρώπους (άνδρες και 
γυναίκες και με όπλο τα 
γκλομπ απειλούν διάφορα… 

 Επειδή τα περιστατικά 
πληθαίνουν και ο υπουργός 
«προστασίας του πολίτη» δεν 
δείχνει να ενοχλείται (ούτε και 
κανένας άλλος από το κυβερ-
νητικό κόμμα), άρα εγκρίνει το 
βασανιστήριο που ασκούν 
άρρωστα μυαλά από τα αστυ-
νομικά σώματα, να υποθέσου-
με ότι κι αυτό είναι στην κανο-
νικότητά τους; Δεν τους αρκεί 
δηλαδή η «αναγκαστικότητα 
του ξύλου» και θέλουν να την 
εμπλουτίσουν και με  την 
«αναγκαστικότητα του ξεγυ-
μνώματος»; Η τρομοκρατία 
της καταστολής σε νέα επίπε-
δα… 

  ΄Αλλωστε τώρα που ανέ-
λαβε  να μας εξηγήσει το θεω-
ρητικό υπόβαθρο της κρατικής 
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καταστολής, ο αρχηγός της  
χουντικής νεολαίας (ΕΠΕΝ) 
του Παπαδόπουλου κ. Βορί-
δης, αναμένουμε  ότι η κανονι-
κότητα της καταστολής θα 
αναβαθμίζεται όλο και περισ-
σότερο… 

 Η παραπάνω υπουργική 
απόφαση είναι ένα ακόμα κομ-
μάτι από το παζλ που φιλοτε-
χνεί η ΝΔ για μια κοινωνία 
μίσους και ρατσισμού, ξενοφο-
βίας, χωρίς αλληλεγγύη και 
ενσυναίσθηση για τον συνάν-
θρωπο. 
 

Αναλγησία 

 
 Λίγες μέρες μετά τις 
βουλευτικές εκλογές ο υπουρ-
γός Εργασίας κ. Βρούτσης α-
ποφάσισε να καταργήσει τη 
χορήγηση ΑΜΚΑ σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες αιτούντες 
άσυλο και να τους  αποκλείσει 
από ιατρικές εξετάσεις και α-
γωγή τόσο απαραίτητες για τη 
ζωή και την υγεία τους. 
 Αναλγησία, απανθρω-
πιά, κυνισμός προς κατατρεγ-
μένους και κυνηγημένους από 
φτώχεια και πολέμους ανθρώ-
πους, π ου καταδικάζονται έτσι 
να πεθαίνουν αβοήθητοι σαν 
τα σκυλιά στο δρόμο. 
 Η παραπάνω υπουργική 
απόφαση είναι ένα ακόμα κομ-
μάτι από το παζλ που φιλοτε-
χνεί η ΝΔ για μια κοινωνία 
μίσους και ρατσισμού, ξενοφο-
βίας, χωρίς αλληλεγγύη και 
ενσυναίσθηση για τον συνάν-
θρωπο. 
 Η απεχθής αυτή πολιτι-
κή δε στιγματίζει μόνο τον 
Βρούτση, γνωστό για το βίο 
του απέναντι σε εργαζόμενους 
από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση της ΝΔ, αλλά ολόκληρο 
το κυβερνητικό κόμμα, αποτε-
λεί δε ντροπή για την κοινωνία 
μας. Γι’ αυτό και η ΟΕΝΓΕ 
(Ομοσπονδία Ενώσεων Νος/
κών Γιατρών Ελλάδας) αποφά-
σισε: «Είμαστε γιατροί. Θα 

συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
τις υπηρεσίες μας στους ξερι-
ζωμένους από τις πατρίδες 
τους… είτε έχουν ΑΜΚΑ είτε 
όχι». 
Και δεν ξεχνάμε ότι καθόλου 
τυχαία είναι το ίδιο κόμμα που 
το 2012-2014 είχε θέσει εκτός 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης εκατομμύρια ανασφάλι-
στους συμπολίτες μας… 

Γιατί η νεοφιλελεύθερη σκλη-
ρότητα μπορεί προσχηματικά 
και ευκαιριακά να ασκείται 
στους ξένους, αλλά πάντα έχει 
ένα στόχο: την κοινωνία, δηλα-
δή όλους μας. 

Του Μιχάλη Κουντούρη 

«ΜΑΥΡΕΣ  ΤΡΥΠΕΣ»! 
 
 Προεκλογικά η ΝΔ δια-
πίστωνε μαύρη τρύπα στην 
ΔΕΗ. Τώρα ως κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το 
πιο κερδοφόρο τμήμα της. Α, 
κατάργησε και την μονιμότητα 
των υπαλλήλων της…  
 Πρόσφατα διαπίστωσε 
μαύρη τρύπα στις δημόσιες 
συγκοινωνίες, λίγο αργότερα 
θα διαπιστώσει μαύρη τρύπα 

στα Δημόσια Νοσοκομεία, 
μαύρη τρύπα στο Ασφαλιστι-
κό, στους ΟΤΑ, κοντολογίς σ’ 
όποιον οργανισμό έχει Δημό-
σιο χαρακτήρα. Και φυσικά, οι 
μαύρες τρύπες, ως εκ της φύ-
σεώς τους, θα τα «καταπιούν» 
όλα: Δωρεάν μετακινήσεις και 
εκπτώσεις, δωρεάν περίθαλψη, 
εργατικά δικαιώματα, μισθούς, 
συντάξεις, μονιμότητες… Αυ-
τά δεν είναι κινδυνολογία, εί-
ναι προειδοποίηση. Τα ζήσαμε 
πρόσφατα και τα ξέρουμε. Η 
λαϊκή σοφία έχει μια παροιμία 
για τον λύκο που, «αν και γέ-
ρασε, κι άσπρισε το μαλλί του, 
ούτε τη γνώση άλλαξε ούτε την 
κεφαλή του». 

 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ:  

Το ζήσαμε το ξέρουμε,  
το ξαναβλέπουμε! 

 
 Η καταστολή και το α-
στυνομικό κράτος και παρα-
κράτος είναι κατ  ́εξοχήν γνώ-
ρισμα και εργαλείο επιβολής 
της Δεξιάς, ου μην αλλά και 
της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό 

μας διδάσκει η ιστορία σ’ όλο 
τον κόσμο, αυτό μας διδάσκει 
και το παρελθόν στη χώρα μας. 
 Όσοι και όσες είναι πά-
νω από τα «…ήντα» θα θυμού-
νται, άλλος αμυδρά, άλλος κα-
θαρά, τον Σωτήρη Πέτρουλα, 
τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον 
νόμο για «περιύβριση Αρχής» 
και τις δίκες και καταδίκες που 
τον υλοποιούσαν, τις παράνο-
μες αφισσοκολήσεις, τις αθρό-
ες προσαγωγές, συλλήψεις και 
το ξύλο στα αστυνομικά τμή-
ματα, την ρήση του πατέρα 
Μητσοτάκη στους αστυνομι-
κούς «το κράτος είστε εσείς», 
την δολοφονία του Κουμή, της 
Κανελοπούλου, του μαθητή 
Μιχάλη Καλτεζά από άνδρες 
των ΜΑΤ, τον Τεμπονέρα, τον 
Γρηγορόπουλο και τον Παύλο 
Φύσα πιο πρόσφατα και άλλα 
πολλά παρόμοια περιστατικά. 
 Και όλα αυτά σε καθε-
στώς αστικής δημοκρατίας, 
ακριβώς όπως σήμερα… Πως 
το είπε ο αρχηγός της νεολαίας 
του Παπαδόπουλου, τσεκουρο-
φόρος φοιτητής τότε, υπουργός 
του Μητσοτάκη Βορίδης; Το 
ξύλο είναι αναγκαστικότητα; 
 Και τι είπαν οι αστυνο-
μικοί για να δικαιολογήσουν 
τον αναίτιο και άγριο ξυλοδαρ-
μό γνωστού δημοσιογράφου; 
Ότι «δεν φορούσε κίτρινο γιλέ-
κο»;     

Του Κώστα Γρηγοριάδη 

Του Μιχάλη Κουντούρη 
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Η φορολόγηση και η  
υπερφορολόγηση 

 Φρούδες οι ελπίδες όσων προεκλογι-
κά πίστεψαν τις υποσχέσεις της ΝΔ για ε-
λαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος. 
Το νέο φορολογικό που συζητείται στη 
Βουλή και ψηφίζεται τις επόμενες μέρες 
προβλέπει για μηνιαία εισοδήματα από 
8000 ευρώ μέχρι και 25000 ευρώ μηδενικό 
ως αδιόρατο όφελος με τη μείωση του πο-
λυδιαφημισμένου εισαγωγικού φορολογι-
κού συντελεστή (9% από 22% για εισοδή-
ματα μέχρι 10.000 ευρώ) σε μισθωτούς  με 
χωρίς, ένα ή δύο παιδιά (οι σχετικοί πίνακες 
δείχνουν μηνιαίο όφελος από 0,00 μέχρι το 
μέγιστο 14,29 ευρώ για 2 παιδιά). Εφημ. 
Συν. 30/11/2019 σελ.88. 
 Το δυσδιάκριτο όφελος οφείλεται 
στο γεγονός ότι ήδη το αφορολόγητο είναι 
8.635 ευρώ, οπότε ο συντελεστής 9% από 
τα 8635 μέχρι τις 10000 δίνει ψίχουλα στα 
χαμηλά εισοδήματα, γι αυτό άλλωστε και 
θεσπίστηκε! 
 Όμως και αυτό το αμελητέο όφελος 
θα παρθεί πίσω και με το παραπάνω, γιατί 
το αφορολόγητο 8635 ευρώ τίθεται σε αμ-
φισβήτηση, εφόσον συνδέθηκε με τις ηλε-
κτρονικές αποδείξεις για προϊόντα και υπη-
ρεσίες που θα αγοράσουμε το 2020 και για 
να διατηρηθεί θα πρέπει να ξοδέψουμε το 
30% του εισοδήματός μας (τριπλασιάστηκε 
το ποσοστό από 10% που ήταν προηγούμε-
να)! Αν τα έξοδά μας με ηλεκτρονικές απο-

 Μόνιμους μαζικούς διορι-
σμούς τώρα – μονιμοποίηση 
όλων των αναπληρωτών αποκλει-
στικά με το πτυχίο και την προϋ-
πηρεσία. 
 Πλήρη δικαιώματα στους 
αναπληρωτές. 
 Αύξηση των δαπανών για 
την Παιδεία. 
 Αυξήσεις στους μισθούς και 
τις συντάξεις. Επαναφορά του 
13ου και 14ου μισθού. Άμεση κα-
ταβολή του κατηργημένου ΜΚ 
των ετών 2016-2017. Κλαδική 
σύμβαση εργασίας. Επαναφορά 
μισθών και συντάξεων στα επίπε-
δα προ μνημονίων. 
 Κατάργηση του νόμου Κα-
τρούγκαλου. Πλήρη σύνταξη  στα 
30 χρόνια δουλειάς και χωρίς 
όριο ηλικίας. Καμία είσοδος των 
ιδιωτών στην επικουρική ασφάλι-
ση. 
 ΄Oχι στη μετακίνηση του εκ-
παιδευτικού σε περισσότερα από 
δύο σχολεία για την κάλυψη του 
ωραρίου. 
 Όχι στην αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών και στην αυτοαξιολόγη-
ση και την αυτονομία των σχολεί-
ων. Απεργία-αποχή! 
 Επαναφορά του ωραρίου 
στα προ του ΄13 επίπεδα. 
 20 μαθητές/τριες ανα τμήμα, 
15 στις Ο.Π., 10 στα εργαστήρια. 
Μείωση μαθητών σε τμήματα 
που φοιτούν μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες. 
 Όχι στο Νέο Λύκειο των κα-
νόνων της αγοράς και των εξετα-
στικών φραγμών.  
 Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο 
που θα περιλαμβάνει όλη την 
γνώση και όλους τους εκπαιδευτι-
κούς. 
 Ουσιαστική ένταξη όλων 
των προσφυγόπουλων και των 
παιδιών μεταναστών στην πρωινή 
σχολική ζώνη με τη λειτουργία 
επαρκών τμημάτων υποδοχής 
όπου αυτά φοιτούν. 
 Όχι στο «αναπτυξιακό» νο-
μοσχέδιο, τον αντισυνδικαλιστικό 
νόμο και τις αντιεκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις στα Πανεπιστή-
μια. 

Διεκδικούμε:  
δείξεις υπολείπονται του 30%, το αφορο-
λόγητο μειώνεται και φορολογούμαστε 
επιπλέον κατά το ποσό που δεν ξοδέψα-
με… 
 ΄Ετσι στην εκκαθάριση των φορο-
λογικών μας δηλώσεων το 2021 είναι δυ-
νατόν να υπερφορολογηθούμε, γιατί δεν 
είμαστε αρκετά καλοί καταναλωτές το 
2020… 
 Μη νομίζουμε όμως ότι το παραπά-
νω μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων 
είναι ένα οριζόντιο μέτρο για όλους τους 
φορολογούμενους. Και εδώ επενέβη το 
ταξικό ένστικτο του Σταϊκούρα και της 
κυβέρνησης και εξαιρεί από την υποχρέω-
ση της κατανάλωσης του 30% του εισοδή-
ματος, τους έχοντες ετήσιο εισόδημα άνω 
των 50000 ευρώ για το παραπάνω ποσό! 
Αυτοί μπορούν να αποταμιεύουν το πλεο-
νάζον εισόδημά τους, οι άλλοι να το ξο-
δεύουν  μέχρι την τελευταία δεκάρα… 
΄ Όταν η ΝΔ έλεγε λοιπόν ότι οι 
΄Ελληνες υπερφορολογούνται, τώρα ξέ-
ρουμε ποιους εννοούσε και ανέλαβε να 
απαλλάξει από φόρους και να ελαφρύνει 
τους έχοντες, για να επιβαρύνει τους υπό-
λοιπους. Κλασσική νεοφιλελεύθερη φορο-
λογική ρητορική και συνταγή από τους 
απανταχού της γης εκπροσώπους της 
άρχουσας τάξης… 

Στη συζήτηση του φορολογικού νομοσχε-
δίου στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι 
«η πολιτική μας είναι μη ταξική… θα 
βοηθήσουμε όλη την κοινωνία».  
Το λέει για να το πιστέψουμε… γιατί τα 
στοιχεία άλλα δείχνουν: «Ο προϋπολογι-
σμός του 2020 πιο αντικοινωνικός από 
του 2019» αναφέρει ο Μανώλης Δρεττά-
κης (πρώην υπουργός και καθηγητής Α-
ΣΟΕΕ-Εφημ.Συν. 2/12/201δ9). Στο σχετι-
κό άρθρο του αναφέρει: «Το σύνολο των 
φόρων θα αυξηθεί κατά 2,5%. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται στην αύξηση των 
έμμεσων φόρων, ενώ οι άμεσοι έμειναν 
αμετάβλητοι… με συνέπεια το φορολογι-
κό βάρος των οικονομικά ασθενέστερων 
τάξεων να αυξηθεί ακόμη περισσότερο». 
Επίσης «οι φόροι φυσικών προσώπων 
αυξήθηκαν, ενώ των νομικών μειώθηκαν,  

με συνέπεια οι φόροι φυσικών προσώπων 
να αυξηθούν κατά 323 εκατ. ευρώ, ενώ 
αντίθετα των νομικών προσώπων (διάβαζε 
επιχειρήσεις) να μειωθούν κατά 446 εκα-
τομ. ευρώ». Και παρακάτω: «Από την α-
νάλυση φαίνεται ότι η αντικοινωνικότητα 
του προϋπολογισμού του 2020 σε σχέση 
με εκείνη του προϋπολογισμού του 2019 
θα είναι αυξημένη. Η αύξηση αυτή θα 
γίνει μεγαλύτερη με την απόφαση της κυ-
βέρνησης να δώσει στις επιχειρήσεις πε-
ρισσότερα απ’ ό,τι στα φτωχότερα κοινω-
νικά στρώματα από το μέρισμα της υπέρ-
βασης του στόχου του πρωτογενούς πλεο-
νάσματος». (σ.σ. οι υπογραμμίσεις δικές 
μας). 
Δεν τη λες και «μη ταξική» την πολιτική 
αυτή… 

Ουδέτερη οικονομική πολιτική; 

Του Πέτρου Ζερβού 


