
Ο Μάρτης (οι «αρειανοί» κατά την τυπική χολιγουντιανή εκδοχή) επιτίθεται! Μάρτης-«γδάρτης» σύμφωνα με 
τη λαϊκή έκφραση… Τις ώρες ετούτες που η «αγκίδα» είναι στο τυπογραφείο ανακοινώνονται τα κυβερνητικά μέ-
τρα για την εισοδηματική πολιτική, το φορολογικό και το ασφαλιστικό και την υλοποίηση του προγράμματος στα-
θερότητας. Τέσσερις μήνες κυοφορούνται στα σαλόνια των Βρυξελλών και της Αθήνας και στα στρατηγεία των 
πλουτοκρατών. Περιμένοντάς τα πέρασε ο Φλεβάρης που θα ‘πρεπε να είναι μαζί μας η «αγκίδα Νο5» και καθι-
στώντας συμβατική τελικά την αρίθμηση του τεύχους (γράφουμε Φλεβάρης του 2010 για να μη χάσουμε τη σειρά και 
τη συνέπεια). 

Τι θα φέρει ο Μάρτης; Πιθανότατα την περικοπή μέρους ή ολόκληρου του 14ου μισθού- ή σωστότερο να λέμε 
του 13ου, αφού ο 14ος έχει ήδη εξατμιστεί με τα πρώτα μέτρα- την αύξηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανά-
λωσης σε καύσιμα, ποτά, τσιγάρα. Δεν ακούγονται τόσο εφιαλτικά με τόσα που έχουμε ακούσει… Συνηθίζει το αυ-
τί μας. Δείτε, ας πούμε, το πολύ κατατοπιστικό κείμενο της ΟΛΜΕ (σελ. 3-5): μείον 600 € περίπου καθαρή ετήσια 
μείωση, χωρίς να υπολογίζουμε ενδεχόμενες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και χωρίς να υπολογίζουμε συ-
γκεκριμένα την περαιτέρω μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός μας. 

Όσον αφορά την κυβερνητική προπαγάνδα; Επιστρέψαμε σ’ έναν μεταμοντέρνο σταχανοβισμό: ο πρωθυπουρ-
γός, περήφανος για τον λαό του, αναφέρεται με συγκίνηση στους «απλούς ανθρώπους» που τον πλησιάζουν στο 
δρόμο και του λένε ότι θα πρόσφεραν έναν μισθό υπέρ πατρίδος. Φαιδρότητες…  

Με την τρομοκρατία για το δημόσιο έλλειμμα, τους «δείκτες» και τις «αγορές», η κυβέρνηση σπέρνει τον φόβο 
για να επιβάλλει μια πρωτοφανή επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης είναι σαφές: μπορεί την κρίση να την δημιούργησαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι Τράπεζες και το 
κεφάλαιο, όμως για να βγούμε- υποτίθεται- από αυτήν θα πρέπει να περικοπούν οι δικοί μας μισθοί, οι δικές μας 

συντάξεις, να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης και της πε-
ρίθαλψης, να αυξηθούν οι έμμεσοι φόροι και να ιδιωτικοποι-
ηθεί κάθε δημόσιο αγαθό. 

Η αλήθεια είναι ότι ούτε η οικονομία θα «σωθεί», ούτε 
η κρίση θα ξεπεραστεί από την περικοπή του μισθού μας. 
Κι αυτό είναι τεκμηριωμένο με αξιόπιστες μελέτες. Το δη-
μόσιο έλλειμμα δεν δημιουργήθηκε ούτε από τους μισθούς 
των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε από το κόστος της παιδεί-
ας, της υγείας ή της ασφάλισης. Ο δανεισμός της χώρας γί-
νεται για να μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί αφειδώς 
το κεφάλαιο, είτε με τη μορφή ενισχύσεων, είτε με τη μορ-
φή χαριστικών ρυθμίσεων για τις εισφορές και τους φόρους. 
Ο πραγματικός λόγος για τις περικοπές είναι ότι η κυβέρνη-

ση θέλει να βάλει χέρι σε κάθε εργατικό δικαίωμα, στο μισθό, στην ασφάλιση, στο δικαίωμα στην εργασία και να 
αναγκάσει τους εργαζόμενους να σκύψουν το κεφάλι. Άλλωστε, η κρίση θα είναι προσωρινή, τα μέτρα όμως θα 
είναι μόνιμα. 

Τέρμα στο κατήφορο μπορεί να βάλουν μόνο οι αγώνες των εργαζομένων! Στην ιδεολογική τρομοκρατία 
των αριθμών οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιπαραθέσουμε την ιδεολογική αντεπίθεση των αναγκών μας! 
Απέναντι στους τρομοκράτες με τις γραβάτες χρειάζεται αντίπαλος ικανός να απειλήσει, να ανατρέψει να νικήσει! 
Να γυρίσουμε την πλάτη στις καλοστημένες φωνές του συντεχνιακού διχασμού. Σε όσους προσπαθούν να μας φέ-
ρουν σε αντιπαράθεση μεταξύ μας γιατί φοβούνται την ενοποίηση των αντιστάσεων και των αγώνων. 

Να προχωρήσουμε σε συντονισμένους απεργιακούς αγώνες διάρκειας, ικανούς να συσπειρώσουν αλλά και να 
αντεπιτεθούν νικηφόρα. Αγώνες που θα επιδιώκουν την πανεργατική εκδήλωση, που θα στηρίζονται στις διαδικα-
σίες βάσης, στις Γ.Σ. και το συντονισμό των σωματείων, που θα ξεπερνούν τη συναίνεση και την απραξία του κρα-
τικού συνδικαλισμού. Μπορούμε να νικήσουμε!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Αγωνιστικής Παρέμβασης
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Περικοπές και αξιολόγηση 
Μεγάλο εκνευρισμό προκάλεσε σε πολλούς συναδέλφους η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

σχολικών προγραμμάτων μετά από σχετική οδηγία της Διεύθυνσης («Υλοποίηση προγραμμάτων σχολι-
κών δραστηριοτήτων», Α.Π. 435, 27-1-2010). Από τους συναδέλφους ζητήθηκε επιτακτικά (με περιθώριο 
τρεις μόλις εργάσιμες ημέρες) να αποστείλουν αναλυτικό εβδομαδιαίο προγραμματισμό, στον οποίο θα 
συμπεριλαμβάνονταν και υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους 
στα συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Στόχος του ελέγχου, ο 
οποίος για πρώτη φορά γίνεται με τέτοιο τρόπο, δεν ήταν βέβαια άλλος - καταρχάς - από την περικοπή 
προγραμμάτων για λόγους «λιτότητας», γι’ αυτό και πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν.

Είναι ασφαλώς κοινό μυστικό ότι πάρα πολλά προγράμματα 
γίνονταν μόνο στα χαρτιά ή παράτυπα (με διάφορους τρόπους). 
Η πρόθεση όμως από την διοίκηση να τα περικόψει συνιστά όμως 
υποκρισία μεγάλου βεληνεκούς αφού τα προγράμματα αυτά τις 
περισσότερες φορές επιβάλλονταν στους συναδέλφους είτε επει-
δή δεν συμπλήρωναν ωράριο («για να μην κάθονται»), είτε για να 
απορροφηθούν διαθέσιμα κονδύλια της Ε.Ε. προς όφελος επιχει-
ρήσεων του νησιού (τουριστικά γραφεία, εστιατόρια, καταστή-
ματα νέων τεχνολογιών, βιβλιοπωλεία κ.λπ.). Συχνά μάλιστα οι 
εκπαιδευτικοί «παροτρύνονταν» απ’ τους υπευθύνους να τα διεκ-
περαιώσουν όπως-όπως (στα διαλείμματα, χωρίς επαρκή αριθμό 
μαθητών, χωρίς σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό με μόνο στό-
χο μια εκδρομή κ.λπ.) και με την κάλυψη της Διεύθυνσης. Κι έτσι 
η μπάλα πήρε και πολλούς άλλους εκπαιδευτικούς που δίνουν την ψυχή τους με όρεξη και ιδέες 
στα προγράμματά τους και αντιμετωπίστηκαν απ’ τη διοίκηση ως «ύποπτοι» κατασπατάλησης 
του δημόσιου χρήματος! Εκπαιδευτικούς που όταν επιζητούσαν τη συνεργασία της διοίκησης για την 
επιτυχία των προγραμμάτων τους έβρισκαν μπροστά τους τοίχο…

Τελικά (στις 8/2) ανακοινώθηκε η έγκριση 151 προγραμμάτων (ονομαστικά) και η απόρριψη κάποιων, 
χωρίς όμως να δημοσιοποιηθεί το πόσα, ποια και με ποιο αιτιολογικό κόπηκαν (δηλ. δεν θα δοθεί η 
αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς). Γίνεται λόγος για περίπου 40. Κι υποθέτουμε ότι κόπηκαν επειδή δεν 
ικανοποιούσαν κάποιο από τα ζητούμενα της οδηγίας. Πέρα όμως από το προφανές ζήτημα της διαφά-
νειας και της βίαιης επιβολής της λιτότητας (25% περικοπή των προγραμμάτων) μπαίνει εδώ κι ένα άλλο 
σοβαρότερο ζήτημα: τελικά τί «αξιολογήθηκε» ώστε να κοπούν τα προγράμματα (κάποια απ’ τα οποία 
ήταν ήδη ολοκληρωμένα); Προφανώς όχι η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ούτε 
κάποια άλλη παιδαγωγική παράμετρος αλλά, απλώς, η συμμόρφωση των συναδέλφων στις παράλο-
γες απαιτήσεις της επιτροπής. Έχουμε δηλ. εδώ ένα απτό παράδειγμα εφαρμογής πρακτικών αξιολό-
γησης σύμφωνα με τις οποίες ο συνάδελφος δεν αξιολογείται ως εκπαιδευτικός αλλά ως υπάλληλος 

που θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρων του χω-
ρίς να μπορεί να τις κρίνει και να τις αμφισβητεί. Οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι ενός προγράμματος παραμερίζονται και προβάλλονται γρα-
φειοκρατικές παράμετροι. Και αν κάποιοι είχαν την ψευδαίσθηση ότι 
η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα μπορούσε να είναι καλή και να 
ενισχύει τον εκπαιδευτικό διαψεύδονται τώρα παταγωδώς: η αξιολό-
γηση μόνο στόχο έχει την απόρριψη του εκπαιδευτικού και του 
έργου του με κριτήρια κάθε άλλο παρά εκπαιδευτικά. 

Κατά τα άλλα, η επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε θα αμει-
φθεί προφανώς για τις «υπηρεσίες» της να απορρίψει τη δουλειά των 
συναδέλφων… Και εδώ μπαίνει κι ένα άλλο ζήτημα: μέλος της επι-
τροπής απόρριψης ήταν και ένας Διευθυντής Γυμνασίου κι εκπρόσω-
πος της ΔΑΚΕ στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Αλ. Κουτσαντώνης; Γιατί ο εν λόγω 

«συνδικαλιστής» στην τελευταία συνεδρίαση που βάλαμε το ζήτημα «ξέχασε» να αναφέρει ότι συμμετείχε 
κι ο ίδιος στην επιτροπή; Τί συνδικαλιστής είναι αυτός που αξιολογεί και αδικεί κατάφωρα συναδέλφους; 
Ως πότε διάφοροι θα ονειρεύονται πολιτικές και υπηρεσιακές καριέρες στις πλάτες των εργαζομένων; 

Η Αγωνιστική Παρέμβαση καλεί την ΕΛΜΕ να πάρει θέση στο ζήτημα και να αναλάβει πρωτοβουλίες 
ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που έγινε σε βάρος των συναδέλφων. 
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Οι επιπτώσεις των μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση
στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς

Εισοδηματική πολιτική
Από τις προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πως «χρήματα υπάρχουν» και πως «δεν 
θα υπάρξει πάγωμα μισθών, αλλά αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό» φτάσαμε στη μείωση 
των μισθών, στην κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, στην πιο σκληρή λιτότητα των τε-
λευταίων δεκαετιών.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων ότι:
 «Αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου, χορηγείται μό-

νο η εισοδηματική ωρίμανση σε όσους τη δικαιούνται. 
 Αναστέλλεται η (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε όσα επιδόματα προβλέπεται. 
 Τα επιδόματα και οι πρόσθετες αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 10%. 
 Δεν μειώνονται το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και τα επιδόματα μετα-

πτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσους 
τα δικαιούνται». 

Έτσι με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί:
α)  Θα έχουν ονομαστική μείωση του μισθού τους κατά 46 € (10% στα επιδόματα εξωδιδακτικής απασχόλησης και δι-

δακτικής προετοιμασίας που είναι σήμερα 460,91 € συνολικά), συνολική ετήσια μείωση 553 €.
β)  Θα στερηθούν μια μεγάλη κατάκτηση των δίμηνων απεργιών του κλάδου (1988 και 1997), την αυτόματη τιμαριθμι-

κή αναπροσαρμογή του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης (που και φέτος θα αυξανόταν σύμφωνα με τον 
επίσημο ετήσιο τιμάριθμο-1,2%, περίπου κατά 4,27 €), δηλ. συνολική ετήσια μείωση 51 €. Αυτή η περικοπή είναι 
το θεσμικό «δωράκι» που επιφύλασσε η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς, μιας και το εν λόγω επίδομα είναι το 
μοναδικό τιμαριθμοποιούμενο στο δημόσιο! 

γ) Θα υποστούν όπως και όλοι οι εργαζόμενοι μια παραπέρα μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός τους, 
και μάλιστα φέτος στην πιο ακραία της μορφή, μετά το πάγωμα μισθών που έγινε την περσινή χρονιά. 

Και επειδή η κυβέρνηση και ορισμένα ΜΜΕ μας παρουσιάζουν ως υψηλόμισθους, ο παρακάτω πίνακας είναι αποκα-
λυπτικός:

Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση με τους μισθούς των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Σύμφωνα με δημοσιευμένα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Έλληνας εκπαιδευτικός λαμβάνει στα 35 χρόνια υπηρεσίας, μόλις το 51% του μέσου όρου του 
μισθού του εκπαιδευτικού των 12 πρώτων χωρών της ευρωζώνης!!

Ασφαλιστικό σύστημα
Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, όπως καταγράφηκαν από δηλώσεις του Υπ. Εργασίας (9-2-
2010):
1.  Θεσμοθετείται βασική σύνταξη (360 €) ως κοινή αφετηρία για όλες τις κύριες συντάξεις και καθιερώνεται από 

εκεί και πέρα η ανταποδοτική σχέση της σύνταξης με το χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές σε 
όλο τον εργασιακό βίο, ώστε «να δημιουργηθεί κίνητρο για την παραμονή στην εργασία». 

2.  Αυξάνεται η μέση ηλικία συνταξιοδότησης με στόχο να γίνει 63 από 61 σήμερα.
3.  Καταργείται ουσιαστικά η 35ετία και συνδέεται με την ηλικία (62 ετών για το δημόσιο).
4.  Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για την υποχρεωτική απόλυση από το δημόσιο και προσαρμόζονται σε αυτά που προ-

βλέπονται για την πλήρη σύνταξη.
5.  Με τη νομοθετική απαγόρευση όλων των διατάξεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, ουσιαστικά αφαιρείται από 

τους εκπαιδευτικούς η κατακτημένη με αγώνες δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια, έστω με 
τα 30/35 των συντάξιμων αποδοχών.

6.  Θα εφαρμοστεί η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την εξίσωση των ορίων συνταξιο-
δότησης ανδρών-γυναικών στο Δημόσιο από το 2013». Η απόφαση αυτή μετατρέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα της 
ασφάλισης στο δημόσιο, σε επαγγελματικό. 

Καθηγητής/-τρια άγαμος/-η ΠΕ 4ετούς φοίτησης

 Έτη  Βασικός Διδακτικής Εξωδιδακτικής Κίνητρο Μικτές Κρατήσεις Καθαρές
 Υπηρεσίας Μισθός Προετοιμασίας Απασχόλησης Απόδοσης   Αποδοχές  Αποδοχές

 0-1 985 105 355,91 100 1.545,91 484,50 1.061,41
 20-21 1.385 105 355,91 100 1.945,91 485,09 1.460,82
 33 + 1.666 105 355,91 100 2.226,91 598,06 1.628,85
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Με την ανατροπή όλων των παραμέτρων που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και με 
δεδομένη και την απόλυτη άρνηση της κυβέρνησης  να δοθεί οικονομική στήριξη στα ταμεία μας («ούτε 1 € δεν θα δώ-
σουμε», είπε ο υπουργός Οικονομικών στην πρόσφατη συνάντησή του με την ΑΔΕΔΥ), που βρίσκονται στα όρια της 
κατάρρευσης (ΟΠΑΔ-υγειονομική περίθαλψη και ΤΠΔΥ-εφάπαξ), διαμορφώνεται ένα ζοφερό τοπίο για τα εργασια-
κά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία επαγγελματικών 
ταμείων  και  την ιδιωτική ασφάλιση.

Φορολογικό σύστημα
Η ουσιαστική κατάργηση του ήδη χαμηλού αφορολόγητου των 12.000 € για τον άγαμο (και 1.000 € επιπλέον για 
κάθε παιδί) και η σύνδεσή του με τη συλλογή αποδείξεων θα προσθέσει νέα βάρη στους εκπαιδευτικούς και σε όλους 
τους εργαζόμενους. Η συλλογή δε αποδείξεων που πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός μας είναι πρα-
κτικά αδύνατη και η συρρίκνωση του και από αυτό το μέτρο είναι σίγουρη, αφού η μη συλλογή τους επιφέρει 10% ποι-
νή επί του ποσού των αποδείξεων που θα πρέπει να κατατεθούν, δηλ. επιπλέον φόρο. Τα  παρακάτω παραδείγματα 
φορολογίας  εκπαιδευτικών είναι αποκαλυπτικά.

Δηλ. ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών με 33 χρόνια υπηρεσίας θα πρέπει να συλλέξει 13.770 € αποδείξεις για να «υπε-
ρασπίσουν» το αφορολόγητό τους!!

Αν προσθέσουμε σε αυτό την αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις 
στις τιμές των προϊόντων, την αύξηση της φορολογίας των φυσικών προσώπων κατά 4,4% με την παράλληλη μείωση 
της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 7,2%, αλλά και την αύξηση κατά 6% των έμμεσων φόρων που πλήττει κυρί-
ως τους εργαζόμενους και τους κοινωνικά ασθενέστερους (όπως προβλέπονται από τον προϋπολογισμό), γίνεται φα-
νερό πως τα βάρη της κρίσης καλούνται να τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι και όχι αυτοί που δημιούργησαν την κρίση 
(τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις κ.λπ.).

Ετήσια απώλεια εισοδήματος εκπαιδευτικού
Η απώλεια του εισοδήματός μας θα μας ακολουθεί και τα επόμενα χρόνια, επειδή  οι αυξήσεις (όποτε δοθούν) θα 
υπολογιστούν με βάση το μισθό του 2008! Θα μας ακολουθεί και στη σύνταξη αλλά και στο εφάπαξ, που υπολογίζο-
νται με βάση το μισθό μας.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας με τις απώλειες εισοδήματος που θα προκύψουν για τους εκπαιδευτικούς 
το 2010, χωρίς να υπολογίσουμε την απώλεια της αγοραστικής δύναμης του μισθού μας.

Εκπαίδευση (χρηματοδότηση και προσλήψεις)
1. Μείωση χρηματοδότησης
Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (2/4431/25-1-2010) να περικόψει κατά 10% τις πιστώσεις του τακτικού προ-
ϋπολογισμού σε όλα τα Υπουργεία (και του Υπ. Παιδείας κατά 781 εκατ. €, δηλ.  το 10% των 7.808 εκατ. € που είναι 

ΑΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 Έτη  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ Ετήσιος Ετήσιος Αποδείξεις ΠΟΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
 Υπηρεσίας ΕΙΣΟΔΗΜΑ Φόρος Φόρος 30% ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ 2009-2010
   Καθαρές 2009 2010  10% 2010
  αποδοχές + φόρος

 0-1 15.090 761 556 4.527 453 1.009 248
 20-21 22.146 2.498 2.198 6.644 664 2.862 364
 33 + 25.338 3.284 3.028 7.601 760 3.788 504

ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ
 0-1 15.706 420 307 4.712 471 778 358
 20-21 22.951 2.204 2.047 6.885 689 2.736 532
 33 + 26.143 2.990 2.877 7.843 784 3.661 671

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΑΓΑΜΟΥ)
 ΕΤΗ  ΜΕΙΩΣΗ 10%  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ  ΤΙΜΑΡΙΘΜ/ΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ    ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ   2009
 0-1 553 51 248 852 20.521 4,2%
 20-21 553 51 364 968 26.121 3,7%
 33+ 553 51 504 1108 30.055 3,7% 
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ο συνολικός τακτικός προϋπολογισμός του) διέλυσε πολύ γρήγορα τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες για χορήγη-
ση ενός επιπλέον δις. ευρώ για την παιδεία το 2010 (χωρίς να υπολογίσουμε τις δαπάνες από τις νέες υπηρεσίες που 
εντάχθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

2. Μείωση διορισμών
Στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προβλέπεται σημαντική μείωση των προσλή-
ψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης (μονίμων κατά 50%, από 6.000 σε 3.000 και ανα-
πληρωτών κατά 70-80% από 11.000 σε 3 - 4.000). Αποδεικνύεται και από αυτό, πως ο πραγματικός λόγος που το 
Υπ. Παιδείας προωθεί την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων είναι  η δραματική μείωση των διορισμών 
μονίμων εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρόνια. 
Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων 
ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων αυστηρά με 30 μαθητές και πιέσεις στο ωράριο των μο-
νίμων εκπαιδευτικών.

Επιβολή νέων μέτρων
Και δεν είναι μόνον αυτά. Η καθημερινή «προπαγάνδα» από τα ΜΜΕ, οι δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, αλ-
λά και πιεστικές εντολές των υπευθύνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, επιδιώκουν να δημιουργήσουν κλίμα αποδοχής 
από τους εργαζόμενους και νέων χειρότερων μέτρων, όπως περικοπή 14ου μισθού-«δώρου Χριστουγέννων», αύξη-
ση ΦΠΑ, τριετής λιτότητα κ.λπ.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου της Ε.Ε. κ. Χ. Βαν Ρομπόι: «Η επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή των συστάσεων, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα προτείνει τα απαραίτητα 
πρόσθετα μέτρα  βάσει της τεχνογνωσίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου…»!
Σήμερα πια είναι περισσότερο από αναγκαίο να βροντοφωνάξουμε:
 Καμιά μείωση μισθών και επιδομάτων, όπως προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας 

 Όχι στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και στην αύξηση ορίων ηλικί-
ας συνταξιοδότησης

 Όχι στη δυσμενή αλλαγή  των εργασιακών  μας σχέσεων, τη συνέχιση της ωρομίσθιας και τη μείωση  των 
διορισμών 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ - ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 
Αθήνα 16/2/10

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Δήλωση της Αγωνιστικής Παρέμβασης για τις απολύσεις στα ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ

Η Αγωνιστική Παρέμβαση καταγγέλλει το προκλητικό και προσχεδιασμένο κλείσιμο της εφημερίδας (25/2) 
από την εργοδοσία ως προσπάθεια τρομοκράτησης και εκβιασμού των εργαζομένων ώστε να απεμπολή-
σουν αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις τους. Ο πρωτοφανής εργοδοτικός «τσαμπουκάς» έχει 
φέρει στο χείλος της απόλυσης 20 εργαζομένους. Χωρίς καμιά πρόφαση περί βιωσιμότητας (απεναντίας η επι-
χείρηση είναι κερδοφόρα), η εργοδοσία έκλεισε την εφημερίδα επειδή δεν ανεχόταν τους εργαζόμενούς της 
να συνδικαλίζονται. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι της εφημερίδας αντιμετώπισαν τις απει-
λές της εργοδοσίας περί απολύσεων με όπλο την αλληλεγγύη τους. Διεκδίκησαν νόμιμα δικαιώματα μέσα από 
το σωματείο τους και την επιθεώρηση εργασίας και απέργησαν μαζικά στην πανεργατική απεργία της 24ης 
Φλεβάρη. Η απάντηση του εργοδότη ήταν το απροειδοποίητο κλείσιμο της εφημερίδας την επόμενη ημέρα με 
το αιτιολογικό ότι «δεν είναι δυνατή η συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας με το υπάρχον προσωπικό». Αν η λο-
γική αυτή νικήσει, ανοίγονται δυσοίωνες προοπτικές για τους εργαζόμενους γενικότερα. 

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας προς τους εργαζόμενους της εφημερίδας 
και ότι θα είμαστε στο πλευρό τους με κάθε τρόπο ώστε να απαντηθεί η εργοδοτική πρόκληση. Είναι καθήκον 
κάθε εργαζόμενου, κάθε συνδικαλιστικού σχήματος, κάθε σωματείου, συλλόγου και πολιτικού φορέα να εκ-
φράσουν την αλληλεγγύη τους στους εργαζομένους των Αιολικών Νέων έμπρακτα και δυναμικά. Καλούμε και 
τις άλλες παρατάξεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ να τοποθετηθούν και να πάρουμε απόφαση σαν σωματείο έκφρασης 
αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους των Αιολικών Νέων. 

Ο αγώνας των εργαζομένων στα Αιολικά Νέα είναι αγώνας όλων μας!



6 Φλεβάρης 2010αγκίδα

Και τώρα τι θα πεις, στα γεμάτα απορίες μάτια των μαθητών σου που σε ρώτησαν, ανοιχτά ή όχι– αδιάφορο– αν 
αγωνίστηκες, αν απήργησες;
Είπες πως δεν μπόρεσες, γιατί σ’ έπνιξαν τα χρέη, οι κάρτες, οι υποθήκες, τα δάνεια. Αλλά αυτά θα πολλαπλασια-
στούν αν δε δείξεις τη δύναμή σου.
Έλεγες πως δε σε αφορούν τα μέτρα. Λάθος, γιατί σ’ αυτήν την κάθοδο στον Άδη κανείς δε μένει αλώβητος, δεν 
υπάρχει ξέρα να σε σώσει. Ή αγωνιζόμαστε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος ή βουλιάζουμε.
Άφησες να εννοηθεί πως η πατρίδα κινδυνεύει, αλλά τι σόι πατρίδα είναι αυτή που τρώει, σαν τον Κρόνο, τα παι-
διά της και κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους; Τι πατρίδα είναι αυτή που χαρί-
ζει στους τραπεζίτες 28 δις και «δεν έχει» το ένα τρίτο από αυτά για να σώσει τους ηλικιωμένους και τα ταμεία τους 
από τον αφανισμό; Σου θυμίζουμε ότι το κράτος χρωστάει στα ταμεία μας 13,5 δις ευρώ [οι ιδιώτες επιχειρηματίες 
6,5 δις] και «σπρώχνει» τα αποθεματικά μας στον τζόγο του χρηματιστηρίου.
Ψιθύρισες πως «τα πράγματα είναι δύσκολα», αλλά για φαντάσου ότι θα παραδώσεις τα εργασιακά, το μισθό, 
τη σύνταξη, την ασφάλιση, το ωράριο, τον πολιτισμό μας χειρότερα απ’ ότι τα παρέλαβες από τις προηγούμενες 
γενιές.
Εκστόμισες πως υπάρχουν τα ρετιρέ του δημοσίου κι έτσι «άθελά σου» (;) θρέφεις τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα 
στους εργαζόμενους, καλλιεργείς το φατριασμό και τον ανταγωνισμό και υποτάσεις στη δευτερεύουσα αδικία την 
κύρια.
Διάβασες πως δεν υπάρχουν πια δικαιώματα και δεν αντέδρασες. Ξέχασες πως το ωράριο, η οργανικότητα, το αμε-
τάθετο, η μοριοδότηση, η παιδαγωγική ελευθερία, η εργασιακή δημοκρατία, τα επιδόματα έστω των 550 ευρώ, κερ-
δήθηκαν με τις μεγάλες απεργίες του 1988, 1997, 2006 και πως «τίποτα δε χαρίστηκε».
Ξανάπες πως οι ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, θα σε πουλήσουν. Αλλά για σκέψου πως, πάνω κάτω, αυτούς που κυ-
βερνούν τα συνδικάτα και τη χώρα τα 40 τελευταία χρόνια τους ψήφισες και πως κάθε λαός και κάθε κλάδος «έχει 
την κυβέρνηση που του αξίζει»… Αν θες να κερδίσεις, γίνε πρωταγωνιστής στους αγώνες, ώστε όχι μόνο η συνδι-
καλιστική δράση, αλλά και η πολιτική να πάρουν κάτι από την αύρα και το χρώμα τους.
Όμως, τι θα πεις στα παιδιά; Ξέρεις καλά πως ο δάσκαλος διδάσκει πρώτα από όλα με το ζωντανό παράδειγμά 
του. Μπροστά μας είναι οι μεγάλες σκιές που μας συντροφεύουν και φωτεινά μας οδηγούν. Τεμπονέρας, Κομνη-
νός, Πέτρουλας, Λαμπράκης, Σουκατζίδης, Κωνσταντοπούλου, Αντύπας, Φεραίος, και τόσοι άλλοι… ένα δάσος 
σκοτωμένων φίλων. Όλων αυτών που τόλμησαν να σηκώσουν το μπόι τους στο κακό, που είπαν πως στο ψηφιδωτό 
της κοινωνίας θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι, ώστε ο φόβος να μικραίνει και το σκοτάδι ν’ αργεί να φτάσει.

«Όποιος δεν κάνει τίποτε, ένα τίποτα είναι ο ίδιος» (Μάξιμ Γκόργκι)
Και σκέφτεσαι να’ ρθεις στο τέλος απλώνοντας το τενεκεδάκι σου για να λάβεις ό,τι κερδήθηκε. Όμως όταν σε κα-
λούσαμε στον αγώνα, άκουγες τις πληρωμένες φωνές των ΜΜΕ και τις προσταγές των ισχυρών. Αυτών που, όντας 
θηρία, δίνουν ο ένας το χέρι στον άλλον, για να μας λιώσουν σαν μέταλλο σε καμίνι.
Ξέρω ότι έχεις πολλές δικαιολογίες. Εξηγήσιμες οι περισσότερες. Αλλά κανένα άλλοθι, δάσκαλε των παιδιών, δεν 
υπάρχει, καμία δικαιολογία δε θα σταθεί, όταν οι μαθητές σου σε ρωτήσουν αθώα κι οργισμένα συνάμα: Τι κάνεις 
για μας και το μέλλον μας; Τι έκανες την ώρα που ο τυφώνας σάρωνε τον κόσμο της εργασίας, τη χώρα, τη 
νεολαία; 
Διότι «αδικεί όχι μόνο ο ποιών, αλλά και ο άπραγος», αυτός που λέει «καλά είμαι εγώ», ο βολεψάκιας, ο δειλός, ο 
προσκυνημένος.

Δες τους καλά: Κεφαλαιούχοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, μι-
λιταριστές, ευρωπαίοι πολιτικοί και γραφειοκράτες, ένα 
σινάφι αργόσχολων κήρυξαν τον πόλεμο. Ενάντια σε μας 
και τα παιδιά μας. Δύο δρόμοι υπάρχουν: 
Ή θ’ αντισταθούμε ή θα πεθάνουμε σκυφτοί 
«σαν τα σκουλήκια κάθε φτέρνα όπου μας εύρει μας πα-
τεί» 
 (Κ. Βάρναλης).
Και τώρα τι θα πεις; Είναι κι η σιωπή μια κάποια λύση. 
Αλλά τότε η αυριανή μέρα δε θα’ χει το αποτύπωμά σου∙ 
κάτι χειρότερο∙ θα’ σαι συνεργός τους. Αυτό μην το υπο-
τιμήσεις…

Πολέμα. Αφουγκράσου. Κοίταξε στα μάτια τους αγωνιζόμενους συναδέλφους σου. 
Περιφρόνησε τον κίνδυνο. Ρίσκαρε τη δεκάρα που δεκάρα δεν είναι. 

Έλα μαζί μας!

Ανοιχτό γράμμα 
σε όσους δεν συμπορεύτηκαν μαζί μας στον αγώνα
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H «Πρωτοβουλία Αδιόριστων, Ωρομισθίων, Αναπληρωτών Λέσβου» συγκροτήθηκε το Δεκέμβρη του 2009 από εκ-
παιδευτικούς που εργάζονται είτε με ελαστικές σχέσεις εργασίας στα σχολεία (ωρομίσθιοι, αναπληρωτές) είτε αδι-
όριστους (φροντιστήρια, άνεργους). Κύριος και κεντρικός στόχος της «Πρωτοβουλίας» είναι η συσπείρωση και η 
οργάνωση των ελαστικά εργαζόμενων εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπισθεί από κοινού η εργασιακή 
ομηρία και το μαύρο μέλλον της ανεργίας που ετοιμάζεται για τους περισσότερους από εμάς. Η Πρωτοβουλία Αδι-
όριστων, Ωρομισθίων, Αναπληρωτών Λέσβου πιστεύει στην ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των αδιόριστων και στην κοινή δράση 
με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό κίνημα. Για την καλύτερη οργάνωση της «Πρωτοβουλίας» έχει αποφασισθεί τακτι-
κή συνάντηση κάθε 15 μέρες, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 το απόγευμα στον πανεπιστημιακό κτήριο Πα-
παρίσβα στην Επάνω Σκάλα (επόμενη συνάντηση Πρωτοβουλίας 6/3/2010). 

Είναι πια σε όλους φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κλιμάκωση της επίθεσης μέσω μιας σειράς κατευθύν-
σεων και μέτρων που θίγουν δραστικά και ακόμη περισσότερο τα εργασιακά μας δικαιώματα. Το καινούργιο νομο-
σχέδιο που πρό-κειται να «κατεβάσει» το Υπουργείο παιδείας το Μάρτιο επιβάλλει εκτός των άλλων: τη δραστική 
μείωση των διορισμών (το πρόγραμμα σταθερότητας προβλέπει 3.000 μόνιμους διορισμούς από 6.000 και περίπου 
4.000 αναπληρωτές από 11.000), που θα οδηγήσει σε εκτίναξη της ωρομισθίας και τελικά της αδιοριστίας. Η πα-
ραπέρα ελαστικοποίηση των  ήδη ελαστικών εργασιακών σχέσεων οδηγεί σε τεράστια αύξηση της εκμετάλλευσης 
των εργαζομένων και στην απόλυτη αιχμαλωσία τους.

Δεν θέλουν κανένας αδιόριστος εκπαιδευτικός να θεμελιώνει (με οποιοδήποτε τρόπο) εργασιακό δικαίω-
μα. Θέλουν να απαλλαγούν από κάθε εργασιακή απαίτηση. Οι συνάδελφοι μας  σ’ όλη την Ελλάδα αρχίζουν να 
οργανώνονται και να  κινητοποιούνται μαζικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ 
στη Λέσβο. Να τους σταματήσουμε!! - Να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας!

Οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, στα φροντιστήρια του νησιού βιώνουν στην πλειονότητα 
τους εδώ και χρόνια τον εργασιακό  μεσαίωνα. Πίσω από τη βιτρί-
να των διαφημίσεων και των «επιτυχιών στις εξετάσεις» υπάρχουν 
κυριολεκτικά εργασιακά κάτεργα: καμία κατοχύρωση της πανελ-
λαδικής τουλάχιστον συλλογικής σύμβασης, μαύρη εργασία, σπα-
σμένο ωράριο για μην διεκδικεί ο εργαζόμενος πλήρη εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα κ.ά.. Θεωρούμε ότι αυτή η δυσμενής 
κατάσταση για τους εργαζόμενους στα φροντιστήρια στο νησί οφεί-
λεται, αφενός, στη μη ύπαρξη ενός σωματείου που θα διεκδικεί και 
θα στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και, αφετέρου, στην ιδιό-
μορφη προσωπική σχέση που αναπτύσσεται με τους εργοδότες («οι 
γνωστοί του γνωστού», «μια οικογένεια είμαστε εδώ» κ.ά. τραγε-
λαφικά). Συνάδελφοι, ήρθε ο καιρός να σπάσουμε τη «σιωπή» μας 
και την απατηλή βιτρίνα των φροντιστηρίων που ό ,τι χτίσανε το 
χτίσανε πάνω στη δική μας εκμετάλλευση και μόνο.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ: 
 ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΧΩΡΙΣ 

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η’ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ!
 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ!
 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-

ΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ!
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ!
 ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!
 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ!
 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ!

Πρωτοβουλία αδιόριστων, ωρομισθίων, αναπληρωτών Λέσβου
 Επικοινωνία: 6945120075, 6976595767

Μας πετάνε στην ανεργία - Να πάρουν την απάντηση

Σημείωση της Αγκίδας: Από τον Ιούνιο του 2009 οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί γίνονται δεκτοί ως μέλη και 
στην ΟΛΜΕ (πέρα από τις κατά τόπους ΕΛΜΕ), πράγμα που ενισχύει την συνδικαλιστική τους κάλυψη. Η 
Αγωνιστική Παρέμβαση καλεί τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία της Λέσβου 
να εγγραφούν στην τοπική ΕΛΜΕ και να ζητήσουν να αναλάβει πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των ερ-
γασιακών τους δικαιωμάτων και για την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.
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Μεγάλες ανατροπές σχεδιάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με 
τη λεγόμενη αποκέντρωση/περιφερειοποίηση της εκπαίδευσης ή με απλά λόγια το πέρασμα των σχολείων στους 
Δήμους.

Στις 5/11/2009, μετά τη συνάντηση με την ΚΕΔΚΕ, η Άννα 
Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι υπάρχουν «μείζονα ζητήματα που 
αφορούν το ρόλο των Δημάρχων στη χωροθέτηση των σχολείων, 
στη σχολική στέγη, στη λειτουργία του σχολείου. Αυτά αφορούν 
τη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, στην οποία η αυ-
τοδιοίκηση και στο χώρο της εκπαίδευσης θα πρέπει να παίξει 
ένα πολύ σημαντικό ρόλο». 

Για το ποιος είναι αυτός ο ρόλος μας πληροφορεί και η Μα-
ρία Δαμανάκη τέως υπεύθυνη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ: «Το Υπουρ-
γείο κρατά μόνο τον απολύτως κεντρικό επιτελικό σχεδιασμό και 
όλα περνούν στο Δήμο και την Περιφέρεια». Όπου το «όλα» ση-
μαίνει «οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, η επεξεργασία του εκ-
παιδευτικού προγράμματος, οι διορισμοί του πολιτικού προσωπι-
κού». Ενώ στα Συμπεράσματα του Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΠΑΣΟΚ, σε συζήτηση για την Παιδεία, διαβάζουμε: «Η περιφέ-
ρεια στηρίζει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία, την 

οικονομία και την απασχόληση. Συγκροτεί Ειδικά Εκπαιδευτικά Συμβούλια που καθορίζουν μέρος του προγράμματος 
σπουδών, επιλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό και το διδακτικό προσωπικό και χρηματοδοτούν τη σχολική ζωή με εξασφά-
λιση πρόσθετων πόρων». 

Αποκέντρωση: πρώτο βήμα ιδιωτικοποίησης
Είναι αλήθεια ότι οποιοδήποτε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια κι αν ανοίξει κανείς, θα διαπιστώσει εύκολα ότι η έννοια 

της αποκέντρωσης σημασιοδοτείται θετικά. Όμως η αποκέντρωση, ως βασικό στοιχείο μιας επιχειρούμενης μεταρ-
ρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν μπορεί να εξεταστεί ως ουδέτερη, αφηρημένη έννοια. Ας δούμε για 
παράδειγμα το πρώτο βήμα της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης που ήταν η παράδοση των παιδικών σταθμών 
στους δήμους. Αποτέλεσμα; Οι περισσότεροι δήμοι επιβάρυναν τους εργαζομένους με τη χρηματοδότηση των παι-
δικών σταθμών, με αυξήσεις στα δίδακτρα ή τροφεία (μέχρι και 300 € το μήνα) και άλλες έκτακτες εισφορές. Επιπλέ-
ον, οι περισσότεροι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου έτσι ώστε να βρίσκο-
νται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας. 

Είναι φανερό ότι μέσα από την επιχείρηση «αποκέντρωσης» προωθείται η ιδιωτικοποίηση και δοκιμάζεται 
το μοντέλο του ευέλικτου, «αποκεντρωμένου» σχολείου της αγοράς. 

Συγκεκριμένα επιδιώκεται:

1.  Η καθήλωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και η μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολείων 
στους δήμους. Οι δήμοι, με τη σειρά τους, θα μεταθέτουν την οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες, είτε επι-
βάλλοντας δίδακτρα είτε άλλες εισφορές ή φόρους. Αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τότε τα σχολεία θα υπο-
λειτουργούν ή θα αναγκαστούν να δεχτούν τις «ευεργεσίες» των «χορηγών».

2.  Οι εκπαιδευτικοί (κυρίως αυτοί που ασκούν διοίκηση) θα μετατραπούν σε μάνατζερ– διαχειριστές που θα είναι 
υποχρεωμένοι ν’ αναζητούν πηγές χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου.

3.  Μακροπρόθεσμα, το αποτελέσματα θα είναι ο μαρασμός και το κλείσιμο πολλών σχολείων, κυρίως των αγρο-
τικών περιοχών, αφού οι μικρότεροι δήμοι δε θα μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στα έξοδα λειτουργίας τους, την ώρα 
που οι ποικιλώνυμοι «τοπικοί παράγοντες» θα ενδιαφέρονται για τη βιτρίνα τους, τα«καλά» σχολεία της περιο-
χής. Ανάλογα προβλήματα θ’ αντιμετωπίσουν και πολλά σχολεία των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα των υποβαθ-
μισμένων περιοχών, που θα εξελιχθούν σε σχολεία αλλοδαπών, μετανα-
στών και φτωχών Ελλήνων, κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ, της μητρόπολης 
του καπιταλισμού.

4.  Στον ανταγωνισμό που θα ξεσπάσει μεταξύ των σχολείων, οι μαθητές, 
με πρόσχημα το δικαίωμα επιλογής του σχολείου που θα φοιτήσουν, 
αντιμετωπίζονται ως πελάτες και παραγόμενα εμπορεύματα, αφού 
θα προετοιμάζονται έτσι ώστε να κυκλοφορήσουν στην αγορά με καλύ-
τερους όρους. Ταυτόχρονα τα «αποκεντρωμένα» σχολεία, θα παραμερί-
ζουν πιο εύκολα τη γενική μόρφωση σε όφελος των δεξιοτήτων που 
ζητά η αγορά, για να γίνονται πιο προσφιλή στις επιχειρήσεις, εξασφα-
λίζοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

5.  Οι προσλήψεις διευθυντών  και εκπαιδευτικών (όπως στις περισσότερες 
χώρες της Ε.Ε.) θα γίνεται από τους δήμους, με ότι αυτό μπορεί να ση-
μαίνει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση παρα-

Ο «Καλλικράτης» απειλεί τα σχολεία
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Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών τώρα!

παίει ανάμεσα στην υποχρηματοδότηση, την κακοδιαχείριση των πόρων και το ρουσφέτι. Το να πάρουν τα σχο-
λεία οι δήμοι θα είναι μια πραγματικότητα που θα ξεπερνά ακόμη και χειρότερο σενάριο μιας ταινίας που θα είχε 
ως θέμα τον εξευτελισμό  των εκπαιδευτικών.
Και δε χρειάζεται να πάμε μακριά. Ας μείνουμε στα καθ’ ημάς και στην ιστορία μας. Ας θυμηθούμε ότι το ελλη-

νικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν αποκεντρωμένο στη συγκρότηση του. Τα δημοτικά σχολεία πήραν το όνομα 
τους από τους Δήμους που είχαν την ευθύνη της ίδρυσης και της λειτουργίας τους. Όμως αυτός ο τοπικός χαρακτή-
ρας του σχολείου, έκανε το δάσκαλο τον «κακομοίρη» της κοινωνίας, μια αξιολύπητη φιγούρα που περιπλανιόταν 
από χωριό σε χωριό, εκλιπαρώντας τους τοπικούς άρχοντες να τον προσλάβουν στο σχολείο με μισθό πείνας.

Είναι χαρακτηριστικά τα όσα γράφει ο παιδαγωγός Παναγιώτης Οικονόμου στα τέλη του περασμένου αιώνα, όταν 
πήγε να εποπτεύσει τα «αποκεντρωμένα» σχολεία της ελληνικής επικράτειας: «Φρίκη με κατέλαβε ότε εν έτει 1885 
διωρίοθην γενικός δ/ντής δημοτικής εκπαιδεύσεως, εν τω υπουργείω Παιδείας. Ουδείς δημοδιδάσκαλος ήτο εν ασφά-
λεια. Ο βουλευτής, ο κομματάρχης, ο παντοπώλης, ηδύνατο να τον μεταθέσουν, να τον παύσουν... Ένας βουλευτής εί-
χεν είπει: Και τι βουλευτής είμαι εγώ, όταν δεν δύναμαι να παύσω ούτε ένα δημοδιδάσκαλον;»

Δεν τους έφταναν τα ρατσιστικά πογκρόμ και οι επιχειρήσεις-σκούπα της αστυνομίας, δεν τους έφτανε η μαύ-
ρη εργασία που τους επιφυλάσσει το ελληνικό κεφάλαιο και η πολιτεία και οι σφαίρες στο ψαχνό που τους επιφυ-
λάσσουν οι νεόκοποι «προστάτες» του πολίτη, δεν τους έφταναν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης- τύπου Παγανή- και 
οι «ασφαλείς επαναπροωθήσεις» της Frontex, τώρα οι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν και την υποκρισία της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που φοράει τώρα το «ανθρωπιστικό» της προσωπείο καταθέτοντας το νέο νόμο για την 
κοινωνική ένταξη και την πολιτογράφησή τους, κάνοντας μάλιστα την ακροδεξιά να «ανησυχεί» για το μέλλον 
των παιδιών της. 

Κατά πόσο όμως το νομοσχέδιο αυτό εντάσσει όντως και αναγνωρίζει πολιτικά δικαιώματα στους μετανάστες; 
Στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο αυτό δίνει ψίχουλα στους μετανάστες και αναπαράγει τον κοινωνικό απο-
κλεισμό τους, αφού θέτει μια σειρά προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση απρόσιτες για την μεγάλη πλειοψηφία 
τους. Θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ιθαγένειας τη νόμιμη παραμονή των μεταναστών στη χώρα 
για μια επταετία, ενώ απαιτεί από τον μετανάστη να αποδείξει την 
επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και των πο-
λιτικών θεσμών (με τεστ που εί- ναι αμφίβολο αν Έλληνες πολίτες απ’ 
τα γεννοφάσκια τους θα μπορού- σαν να περάσουν!), την «ομαλή» του 
ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, δηλ. να 
έχει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (πώς όμως να έχει αφού, ως γνωστόν, στους με-
τανάστες κάνει θραύση η μαύ- ρη εργασία) καθώς και περιουσιακά 
στοιχεία (αυτό είναι «ανέκδοτο») και να προσκομίσει τρεις συστατι-
κές επιστολές από συνδημότες του. Έτσι, η κατάθεση εντέλει παρα-
βόλου 100 € που απαιτείται είναι ασήμαντο εμπόδιο μπροστά σ’ όλα τα 
προηγούμενα.

Πέρα απ’ τις προϋποθέσεις υπάρχουν και τα κωλύματα (αμετά-
κλητη καταδίκη για εγκλήμα- τα αλλά και το εντελώς απροσδιόρι-
στο αιτιολογικό «λόγοι εθνικής ασφαλείας»). 

Όσον αφορά τα παιδιά των μεταναστών, τους μαθητές μας, για τα οποία αναγνωρίζεται απ’ όλη την κοινωνία 
η ανάγκη πολιτογράφησής τους, οι ακροδεξιές πιέσεις οδήγησαν την κυβέρνηση σε αναδίπλωση απ’ τις αρχικές της 
προθέσεις. Έτσι ορίστηκε ως προϋπόθεση, αφενός, η πενταετής νόμιμη παραμονή και των δύο γονιών του στην 
Ελλάδα κι, αφετέρου, η εξαετής επιτυχής φοίτηση στην εκπαίδευση, προϋπόθεση εξοντωτική τη στιγμή που τα 
παιδιά των μεταναστών αντιμετωπίζουν, προφανώς, τεράστια δυσκολία προσαρμογής στη μαθητική ζωή και συ-
γκροτούν το μεγαλύτερο ποσοστό της μαθητικής διαρροής. Αποκλείονται επίσης παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα 
σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν την προϋπόθεση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μετανα-
στευτικών φορέων και κινήσεων, η αρχική πρόταση του υπουργείου έδινε δικαιώματα μόνο σε 80.000 από τα περίπου 
250.000 παιδιά μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα ενώ με τη νέα ρύθμιση ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τις 15.000. 

Το ΠΑΣΟΚ, αντί να δώσει πλήρη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε όλους τους μετανάστες, στην πραγματι-
κότητα τους διασπά σε νόμιμους και παράνομους. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να είναι άλλο παρά 
η συντήρηση της ξενοφοβίας στην κοινωνία και η αναπαραγωγή της εξαθλίωσης των μεταναστών, η κατο-
χύρωση πρακτικών Αγ. Παντελεήμονα, Μανωλάδας, Μηχανιώνας και Χανίων και η ανάδειξη του πιο αντιδρα-
στικού κόμματος του ελληνικού κοινοβουλίου, του φασιστικού ΛΑΟΣ, σε «υπέρμαχο» των δημοκρατικών διαδικασι-
ών με τις υπογραφές για δημοψήφισμα (αυτοί που μιλάνε για «ποσόστωση» στους μετανάστες!). 

Απαντώντας λοιπόν στην κοροϊδία του ΠΑΣΟΚ και στη ρατσιστική ρητορεία ΝΔ και ΛΑΟΣ, το λαϊκό κίνημα οφεί-
λει να διεκδικήσει νομιμοποίηση όλων των μεταναστών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ίσα κοινωνικά και πο-
λιτικά δικαιώματα για όλους, Έλληνες και ξένους, ανοιχτά σχολεία για τους μετανάστες με τάξεις υποδοχής 
και προγράμματα εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας, να καταργηθούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και η FRONTEX. 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ!
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ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο
Σαν να θυμήθηκε τον πατέρα του που στις αρχές 

του ‘80 αναδείχθηκε με το σύνθημα «Εθνική ανεξαρτη-
σία- Λαϊκή κυριαρχία» στην εξουσία. Ο Γ. Παπανδρέου 
σε όλους τους τόνους προειδοποίησε για την απειλή της 
απώλειας «ενός κομματιού» (sic) της εθνικής μας κυρι-
αρχίας και κάλεσε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις σε «συ-
στράτευση για να αντιμετωπιστεί η επιβουλή ξένων κέ-
ντρων που θέλουν την οικονομική μας υποδούλωση». Η 
ιλαρότητα δεν έχει όρια. Το παραμύθι είναι πια παλιό 
κι ο λύκος ξεδοντιασμένος. Μόνος στόχος να κρυφτεί 
από τους εργαζόμενους ο πραγματικός υπαίτιος της 
κρίσης, το κεφάλαιο που δεν έχει σύνορα και που είναι 
και ελληνικό. Γι’ αυτό και προωθείται η βασική πολιτι-
κή της εθνικής συναίνεσης («όλοι μαζί εναντίον της κρί-
σης»), γι’ αυτό και το ιδεολόγημα του «πατριωτικού με-
τώπου» («εμείς οι Έλληνες εναντίον των Ευρωπαίων που 
μας επιβουλεύονται»). Οι θύτες, όσοι τόσα χρόνια κέρδι-
ζαν από τις πολιτικές που δημιούργησαν την κρίση, εις 
βάρος των εργαζομένων, σήμερα εξισώνονται με τα θύ-
ματα (τους εργαζόμενους) με στόχο να αθωωθούν οι ίδιοι 
(αφού «φταίνε οι ξένοι») και να βάλουν τους εργαζόμε-
νους να πληρώσουν τα σπασμένα. 

Δεν έχει πάτο… 
Πρύμνας ανέκρουσε η υπουργός Παιδείας στο ζήτη-

μα του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει για την αγορά 
νομοπαρασκευαστικών προτάσεων από ιδιώτες ή εται-
ρείες. Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβρη η υπουργός είχε προ-
χωρήσει στην πρωτοφανή κίνηση για τα πολιτικά και νο-
μοθετικά δεδομένα της χώρας να προκηρύξει πρόχειρο 
διαγωνισμό, με αμοιβή που φτάνει μέχρι και τις 96.000 
€, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις σεναρίων για 
την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού και στελεχών 
εκπαίδευσης, συγκριτικές θεωρήσεις για το τι συμβαίνει 
στις άλλες χώρες κ.λπ.. Η απόπειρα αυτή ήταν η πρώτη 
προσπάθεια ανάθεσης σε ιδιώτες της νομοπαρασκευ-
αστικής λειτουργίας του κράτους, κάτι που δεν είχαν 
αποτολμήσει ούτε η Θάτσερ, ο Ρέιγκαν και ο Μπους στις 
«χρυσές εποχές» τους! Βεβαίως μετά το σχετικό κράξι-
μο ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Ωστόσο φάνηκε καθαρά 
και σε αυτήν την περίπτωση πως το ξεπούλημα των πά-
ντων έχει ριζώσει για τα καλά στο μυαλό και στους σχε-
διασμούς των κυβερνώντων και πως το βαρέλι της ιδιω-
τικοποίησης δεν έχει πάτο! Ή μάλλον έχει: τους αγώνες 
των εργαζομένων!

Απολύσεις ωρομισθίων: «νόμιμο», άρα «ηθικό»;
Μονιμοποίηση ζητούν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί 

αλλά το μόνο που μονιμοποιείται στη ζωή τους είναι το 

καθεστώς των απολύσεων. Σ’ όλη τη χώρα δεκάδες και 
εκατοντάδες είναι τα παραδείγματα απολύσεων ωρομί-
σθιων, οι οποίοι μπορεί να πρόλαβαν να εργαστούν έως 
και λίγες ώρες. Περνάμε έτσι σε μια φάση κατίσχυσης 
ενός εργασιακού μοντέλου της δουλειάς με το κομμάτι, 
στο οποίο κανείς δεν ξέρει αν θα εργάζεται την επόμε-
νη ημέρα. «Νόμιμο», θα πουν κάποιοι, «αφού ο ωρομίσθιος 
υπογράφει σύμβαση είτε με συγκεκριμένη ημερομηνία λή-
ξης είτε με αυτοδίκαια διακοπή λόγω επιστροφής του μόνι-
μου». «Ηθικό» όμως; Πόσο ηθικό είναι να απολύεις έναν 
εργαζόμενο συνάδελφο που αμείβεται με το ιλιγγιώδες 
ποσό των 350 € μάξιμουμ, που του καθυστερείς την απο-
ζημίωση μήνες ή και χρό-
νια, που τον στέλνεις εδώ κι 
εκεί με τεράστιο προσωπι-
κό του κόστος, που δουλεύει 
ημι-ανασφάλιστος, που δεν 
ξέρει τι του ξημερώνει; Δεν 
περιμένουμε καμιά ηθική 
και καμιά συμπόνια από το 
ανάλγητο κράτος και τους 
τοπικούς υπηρεσιακούς 
παραγοντίσκους. Μόνο με 
αγώνες μονίμων και ωρο-
μισθίων θα καταργηθεί το 
καθεστώς των απολύσεων 
και ο θεσμός του ωρομισθί-
ου γενικότερα. Όλοι οι ωρομίσθιοι να γραφτούν στην 
ΕΛΜΕ και να καταγγείλουν τις απολύσεις. 

Αλληλεγγύη στον Παλαιστίδη
Μια και μιλάμε για απολύσεις, αξίζει μια αναφορά 

στην περίπτωση του Ντίνου Παλαιστίδη. Ο Παλαιστί-
δης εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, στο χώρο του βιβλί-
ου, στην Αθήνα. Είναι ενεργός συνδικαλιστής, έχοντας 
διατελέσει για χρόνια και πρόεδρος του Συλλόγου Εργα-
ζομένων Βιβλίου-Χάρτου, ενός από τα πιο δυναμικά σω-
ματεία του ιδιωτικού τομέα. Τελευταίος του εργοδότης 
ήταν οι εκδόσεις Άγρα. Λέμε «ήταν» γιατί ο Παλαιστί-
δης πρόσφατα απολύθηκε χωρίς καμία αφορμή. Υπάρ-
χει όμως λόγος: ο Παλαιστίδης διεκδίκησε από τον εργο-
δότη του αυτονόητα δικαιώματά του. Γιατί επιλέγουμε 
από τις χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων που γίνονται 
να αναδείξουμε τη συγκεκριμένη; Καταρχάς, γιατί πρό-
κειται για μια απόλυση συνδικαλιστή του οποίου η από-
λυση συνιστά έκφραση μιας συνολικότερης επίθεσης 
στα συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζό-
μενων, κυρίως όμως γιατί ο Ντίνος στεκόταν πάντα στο 
πλευρό κάθε απολυμένου συναδέλφου του με αυταπάρ-
νηση και μαχητικότητα, γιατί συνεισέφερε απ’ το ισχνό 
εισόδημά του σε όλα τα απεργιακά ταμεία- και των εκ-
παιδευτικών. Αξίζει κάθε συμπαράσταση!

Δικαίωση
Αθωώθηκε τελικά η πρώην Διευθύντρια του 132ου 

Δημοτικού Σχολείου Αθηνών Στέλλα Πρωτονοταρίου, 
που σερνόταν στα δικαστήρια από «διοικητικούς παράγο-
ντες» με πρόφαση την παραχώρηση χώρων του σχο-
λείου «για διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας σε μα-
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θητές αλβανικής καταγωγής, χωρίς γραπτή άδεια από 
τη υπηρεσία». Η δίωξη της Πρωτονοτάριου είχε έρθει ως 
συμπλήρωμα της βίαιης διακοπής (2007) των πρωτοπορι-
ακών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που είχε αναπτύ-
ξει ο σύλλογος του σχολείου αυτού, όσον αφορά την 
ένταξη των παιδιών των μεταναστών στη σχολική 
διαδικασία και την ενίσχυση των γονιών τους. Αντί να 
επιβραβευθεί για τη δραστηριότητά της αυτή, η οποία 
οδήγησε στο μηδενισμό σχεδόν της μαθητικής διαρροής, 
την εξαφάνιση των κρουσμάτων βίας, στη βελτίωση της 
επίδοσης των μαθητών και της σχέσης τους με το σχολείο 
καθώς και στην ενεργοποίηση των γονιών, αντιμετώ-
πισε το μένος του κοινωνικού αναχρονισμού, του ρα-
τσισμού και του συντηρητισμού, που είχε οργανωτή 
και καθοδηγητή το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, όπως 
παραδέχτηκε στο δικαστήριο ο μηνυτής και μοναδικός 
μάρτυρας κατηγορίας, Εμμ. Γιουτλάκης, αντικαταστάτης 
της Πρωτονοταρίου στη Διεύθυνση του σχολείου. Το κα-
τηγορητήριο συνετρίβη πανηγυρικά, τόσο υπό το βάρος 
των αστήρικτων κατηγοριών όσο και από το δυναμικό κί-

νημα συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης που 
εκδηλώθηκε στο πλευ-
ρό της εκπαιδευτικού. 
Μάλιστα η Πρωτονο-
ταρίου αποκαταστά-
θηκε και στη Διεύθυν-
ση του σχολείου της, 
του 132ου Δημοτικού. 
Ας μας μείνει απ’ αυ-
τήν την ιστορία το παι-
δαγωγικό παράδειγμα 
της Στέλλας.

Πάλι το 30ωρο
«Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο 

σχολείο στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδα-
σκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που του 
έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, όχι 
όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες 
την εβδομάδα… (1566/85, αρ.13§8)». Μάλλον παρεξήγη-
σαν κάποιοι διευθυντές το παραπάνω απόσπασμα από 
τον νόμο-πλαίσιο και επιχειρούν να επιβάλλουν στους 
καθηγητές υποχρεωτική τριαντάωρη παραμονή στα σχο-
λεία. Το πνεύμα του νόμου δεν είναι να επιβάλει τους 
καθηγητές τριαντάωρη υποχρεωτική παρουσία αλλά να 
τους προστατέψει από την αυθαίρετη ανάθεση υπερβολι-
κού όγκου εξωδιδακτικών εργασιών. Όντως οι καθηγητές 
οφείλουν να μένουν στο σχολείο, πέρα από το διδακτικό 
τους ωράριο (πράγμα σωστό γενικά, αφού η εκπαιδευτι-
κή λειτουργία δεν μπορεί να εξαντλείται μέσα στην τά-
ξη) για να εκπληρώνουν όμως συγκεκριμένες εξωδιδα-
κτικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει (με πρακτικό 
του συλλόγου στην αρχή της χρονιάς ή με πρακτικό του 
Διευθυντή) και όχι για να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέ-
σιμοι για κάθε είδους αβαρία. Κι όμως πολλοί διευθυντές 
αναθέτουν προφορικά εργασίες δικές τους σε συναδέλ-
φους, τους βάζουν επίτηδες πολλά κενά στο πρόγραμ-
μα, τους επιβάλλουν να αναπληρώνουν αδειούχους, και, 

γενικά, τους αντιμετωπίζουν ως δυνάμει «φυγόπονους» 
και «τεμπέληδες» που πρέπει να τους επιβληθεί με το 
ζόρι η παραμονή! Κι επειδή ο προϊστάμενος, που είναι 
ο βασικός υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση, άλλες 
υποδείξεις κάνει στους διευθυντές κι άλλα λέει δημόσια, 
θυμίζουμε- προς χρήση όλων των συναδέλφων- πως σε 
συνάντηση του προηγούμενου ΔΣ της ΕΛΜΕ μαζί του 
δήλωσε καθαρά πως το τριαντάωρο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΟ. Τελεία.

Άσυλο
Σε δυσάρεστη θέση βρέθηκαν λίγες μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα συνάδελφοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που 
είχαν συνάντηση-συζήτηση σε αίθουσα του πανεπιστη-
μιακού κτηρίου Παπαρίσβα στην Επάνω Σκάλα. Ο φύ-
λακας δεν τους άνοιξε αίθουσα με το αιτιολογικό ότι δεν 
είναι φοιτητές και δεν έχουν κάνει αίτηση χρήσης του χώ-
ρου. Και δεν είναι μόνο οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που 
διαμαρτυρήθηκαν∙ πολλές ακόμα ομάδες (πολιτιστικές, 
πολιτικές κ.ά.) που χρησιμοποιούσαν τον άλλοτε φιλόξε-
νο πανεπιστημιακό χώρο για τις εκδηλώσεις τους βρέθη-
καν στην ίδια θέση. Η απαγόρευση αυτή συνιστά κατά-
φωρη παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και 
αποτελεί μεθόδευση προς την πλήρη κατάργησή του. 
Ανάλογες απόπειρες στην Αθήνα (δες είσοδος στη Νομι-
κή με φοιτητικό πάσο) ακυρώθηκαν στη πράξη από τις 
φοιτητικές κινητοποιήσεις. Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου 
οι φοιτητικοί σύλλογοι αναμένεται να πάρουν θέση ενά-
ντια στην απαγόρευση. Πρέπει όμως γενικότερα ομάδες, 
συλλογικότητες, σωματεία, σύλλογοι, κόμματα κι οργα-
νώσεις να πάρουν θέση και να διεκδικήσουμε δυναμικά 
την απόδοση των πανεπιστημιακών χώρων στην κοινω-
νία του νησιού. 

Γκρεμίστε το τείχος της ελαστικής εργασίας
Δύο κινητοποιήσεις κάλεσε- με τα χίλια δυο ζόρια 

και μετά από έντονες πιέσεις της Παρέμβασης- η ΕΛΜΕ 
Λέσβου με αιχμή τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις (στά-
ση εργασίας τη Δευτέρα 30/11 και συγκέντρωση το Σάββα-
το 23/1) αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως είχαν και ιδι-
αίτερη επιτυχία. Παρά τις εξαγγελίες Διαμαντοπούλου 
που συγκλόνισαν 
τους αδιόριστους, 
παρά την πανελλα-
δική εμβέλεια των 
κινητοποιήσεων και 
τη γενική αναταρα-
χή, η τοπική ΕΛΜΕ 
φάνηκε για άλλη 
μια φορά ανίκανη 
να διοργανώσει μια 
σοβαρή κινητοποίη-
ση. Οι παρατάξεις της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚ ήταν προ-
κλητικά απούσες από τις κινητοποιήσεις αφού όχι μόνο 
δεν ενημέρωσαν και δεν κινητοποίησαν συναδέλφους-
ωρομίσθιους αλλά δεν εμφανίστηκαν ούτε δι’ αντιπρο-
σώπων σ’ αυτές. Στα λόγια όλοι κόπτονται για τους ωρο-
μίσθιους αλλά στην πράξη κρατούν κλειστές τις πόρτες 
του σωματείου σ’ αυτούς.



ΕΝΝΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ
Ι

Απ’ τα πικρά τα βάσανα γεννιέται η περηφάνια.
ΙΙ

Πέρα απ’ τα φώτα κι απ’ τα πρόσωπα.
Πέρα απ’ τη δόξα των άλλων και τη σιγουριά
υπάρχει πάντα μια καρδιά που ξαγρυπνάει ασκλάβωτη.

ΙΙΙ
Ματωμένο αγρίμι γυρνώντας στην ερημιά.
Με δαγκωμένο σκούξιμο αλυχτώντας.
Με τρία ποδάρια πηγαίνοντας.
Με τρία ποδάρια κι απ’ αυτά το ένα χτυπημένο
και το άλλο αφημένο στο δόκανο.
Και το αίμα να πέφτει πάνω στο χιόνι, παγώνοντας.

ΙV
(Καλά την έχουν τώρα οι φρόνιμοι στα σπίτια τους.
Καλά τη βγάζουν στα ζεστά τους σπίτια
καλά κοιμούνται σε ζεστή αγκαλιά.
Και τα ντουφέκια πέρα πέφτουν.
Πέρα γαβγίζουν τα σκυλιά, χτενίζουν τ’ αποσπάσματα).

V
Κυκλωμένο αγρίμι παλεύοντας μονάχο του
στα σκοτεινά και στ’ άγρια.
Ξέροντας πως δεν έχει άλλη ελπίδα.
Ξέροντας πως δεν έχει άλλο πια
μήτε γλυκό ζευγάρωμα κάτω από το φεγγάρι
μήτε γιουρούσια, μήτε πανηγυράκια 
κάτω από τα δασιά πλατάνια κι απ’ τα έλατα.

VI
Πεθαμένο αγρίμι κομμένο μέσα στη νύχτα.
Με το κορμί του παρατημένο στα όρνια
και το κεφάλι του μπηγμένο στη φούρκα, δοσμένο στο ανάθεμα.
Δοσμένο στο ανάθεμα και στους προσκυνημένους.

VII
Ά, τι πικρή, τι μπάσταρδη εποχή για τους κατατρεγμένους.
Γι’ αυτούς που πέφτει ο δύσκολος καιρός κι ο ανάποδος χειμώνας
Που σκοτεινιάζουν τα βουνά και κλείνουν τα φαράγγια
και σταματούν τα ρέματα.
Και πουθενά ν’ ανοίξει μια χάντρα ο ήλιος.
Να ρίξει ο κλέφτης τη βελέντζα απάνω στα χαμόκλαδα
να πέσουν και τα κρούσταλλα, να λιώσουν και τα χιόνια.

VIII
Όμως δεν είναι τούτος ο χειμώνας, χρόνια τώρα που κρατάει
δεν είναι τούτος ο κακός  χειμώνας πέρασμα.
Να’ ρθει ξανά μια άνοιξη, να’ ρθει ένα καλοκαίρι.
Να σμίξει ασκέρι στα βουνά.
Χλωμά τσογλάνια έχουν πιάσει τα στενά.
Πιάσαν τα πόστα, πιάσαν τα περάσματα.

IX
Δε μένει άλλος δρόμος.
Με τα κοντά μαχαίρια τώρα. Στα τυφλά.
Με τα κοντά μαχαίρια να ριχτούμε, να τελειώνουμε.

Θανάσης Κωσταβάρας, Ο μουγκός τραγουδιστής, 1982

Επικοινωνήστε με την Αγωνιστική Παρέμβαση στα τηλέφωνα 6946491818, 6976152518, 
6970403011 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση agonistiki_paremvasi@yahoo.gr. 

Επισκεφτείτε το blog μας paremvasilesvos.wordpress.com.


