
Η χρόνια ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για όλους στο δη-
μόσιο σχολείο. Και στη Λέσβο ζήσαμε το «πρώτα ο μαθητής» 
στην τάξη και μετά από βδομάδες ο καθηγητής· τους αποσπα-
σμένους που χάνουν το δρόμο και αφήνουν κενά· τα βιβλία που 
αργούν, τις ακατάλληλες αίθουσες, τις περικοπές των δαπα-
νών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων… 

Το σχολείο στην εποχή του Μνημονίου των ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-
ΔΝΤ προσφέρει την Εκπαίδευση της Αμάθειας, στοχεύοντας 
σε νέους χωρίς κριτική ικανότητα, βορά σε μια αγορά εργασί-
ας χωρίς δικαιώματα. Θύματα σε μια κοινωνία που ξεχνά τα 
δικαιώματα του πολίτη και αναγνωρίζει μόνο τα δικαιώματα 
του καταναλωτή. 

Η Εκπαίδευση της Αμάθειας αποθεώνει τις ανισότητες, 
είναι το βασίλειο της ανταποδοτικότητας: παίρνεις ό,τι πλη-
ρώνεις. Δηλαδή φυλλάδια και σημειώσεις αν πληρώσεις χαρτί, 
ζέστη, αν πληρώσεις το πετρέλαιο κ.ο.κ. 

Σε αυτό το σχολείο ο εκπαιδευτικός εκπροσωπεί στα μά-
τια των παιδιών αυτούς που έχουν την ευθύνη. Θα δεχτεί να 
το υπερασπιστεί, να απαιτήσει από τους μαθητές συμμόρ-
φωση; Για να είναι σίγουροι οι κυβερνώντες τού κάνουν επίθε-
ση. Τον συκοφαντούν ως τεμπέλη και λουφαδόρο. Τον θέλουν 
κακοπληρωμένο, ανασφαλή και προσωρινό, χωρίς δεσμούς με 
τους μαθητές-πελάτες. Είναι πιο βαθύ το θέμα με τις εργασι-
ακές σχέσεις, δεν αφορά μόνο την ισοπέδωση της εργασίας σε 
όλη την κοινωνία. 

Το Σχολείο της Αμάθειας βάζει στο περιθώριο τις κοι-
νωνικές ανάγκες αποθεώνοντας το κέρδος. Βάζει όμως στο 
περιθώριο και το ζωντανό στοιχείο της εκπαίδευσης, τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Θέλει να επιβάλλει μια 
συζήτηση που αναζητά ευθύνες στα θύματα- εκπαιδευτικούς 
και μαθητές- μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που αγνοεί τη 
ζωή και περιφρονεί τα ερωτήματα των νέων ανθρώπων. Για 
να αφήσει στο απυρόβλητο βιβλία, αναλυτικά προγράμματα 
και επιλογές της ηγεσίας του υπουργείου. 

Η εμπειρία από το ξεκίνημα της χρονιάς δείχνει ότι αν δε 
θέλεις να δουλέψεις για αυτό που πληρώνεσαι, να βοηθάς νέ-
ους ανθρώπους στην κατάκτηση της γνώσης και της μόρφω-
σης, δεν θα έχεις απαραίτητα πρόβλημα. Δεν θα σε ενοχλήσει 
κανείς. Το πολύ πολύ να ανοίξει ο δρόμος για αποσπάσεις, θέ-
σεις σε ψηφοδέλτια, θέσεις ευθύνης... Αν σε νοιάζει η δουλειά 
σου και το περιεχόμενό της, θα βρεθείς αντιμέτωπος με την 
μικροεξουσία στην εκπαίδευση, η οποία θωρακίζεται πίσω 
από την (αυτό)αξιολόγηση. 

Ας είμαστε καθαροί με τον εαυτό μας σαν κλάδος. Δεν θα 
σωθούν τα επιδόματα, οι μισθοί και η μονιμότητα στο Σχο-
λείο της Αμάθειας. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Είναι ώρα 
για ένα εκπαιδευτικό κίνημα που θα διεκδικεί ένα σχολείο που 
θα μορφώνει και χειραφετεί το μαθητή, θα τον ετοιμάζει να δι-
εκδικήσει τη θέση του στον κόσμο με αξιοπρέπεια, αλληλεγ-
γύη και συλλογικό πνεύμα. 

Αυτό το σχολείο είναι που θέλει τους εκπαιδευτικούς να 
ζουν από το μισθό τους, μόνιμους εργαζόμενους με δικαιώμα-
τα, με μόνη έννοια τη δουλειά τους, τη στήριξη στην προσπά-
θειας των μαθητών να γνωρίσουν και να κατακτήσουν τον κό-
σμο. 

Αυτό το σχολείο των κοινωνικών αναγκών δεν θα κατακτη-
θεί χωρίς μια τομή και στο κίνημα των εκπαιδευτικών. Στοι-
χεία της η συμμετοχή και όχι η ανάθεση στους ενσωματω-
μένους στη διοίκηση «εκπροσώπους»· οι μαχητικοί αγώνες 
και όχι οι συμβολικές 24ωρες· το όραμα για ένα άλλο δημι-
ουργικό σχολείο και όχι η γκρίνια που προκαλεί απάθεια 
και κατάθλιψη. 

Όπως και να έχει, η αναμέτρηση τώρα αρχίζει… 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της Αγωνιστικής Παρέμβασης

αγκίδα
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Νεοδιόριστος και δημόσιο σχολείο: 
λύτρωση ή νέος γολγοθάς;

Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, δεν είναι και τόσο νέος όσο συνη-
θίζουν να μας τον παρουσιάζουν. Μετά από την λήψη του πτυχί-
ου ήρθε η ανεργία ή η ετεροαπασχόληση, το ατελείωτο διάβασμα 
για τον ή τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ακολουθούμενα από μισή 
περίπου ντουζίνα χρόνια ωρομισθίας και αναπλήρωσης στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ο «νέος» νεοδιόριστος (ξανα)
μπαίνει στο δημόσιο σχολείο αλλά αυτή τη φορά έχει την ατυχία 
να μπαίνει στο «Νέο Σχολείο» της Διαμαντοπούλου. 

Α. Τριετής παραμονή

«Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη 
σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτη-
σης μετά το διορισμό δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρί-
τος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται 
με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων με-
τάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπη-
ρετεί ο νεοδιοριζόμενος» (Άρθρο 4 § 4, Ν. 
3848/2010). 

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και δη-
μοσιονομικής τρομοκρατίας την οποία 
καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμε-
νοι με τα γνωστά αποτελέσματα (περι-
κοπές επιδομάτων, μειώσεις μισθών, 
απολύσεις κ.λπ.) το υπουργείο, για το 
καλό της εκπαίδευσης, καθώς λέει, θε-
ωρεί σκόπιμη την παραμονή των νεοδιό-
ριστων επί μια τριετία στον τόπο διορι-
σμού τους. Μακριά δηλαδή από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, 
από την οικογένειά τους και από τους οικείους τους, όντας ανα-
γκασμένοι να συντηρούν ακόμα και δύο σπίτια σε πολλές περι-
πτώσεις. 

Για ποιο λόγο άραγε;

- «...για να μένει ο εκπαιδευτικός στο ίδιο σχολείο...»: 

Μα αυτό συμβαίνει σε ελάχιστες περιπτώσεις, αφού οι πρώτες το-
ποθετήσεις είναι προσωρινές και οι εκπαιδευτικοί κινούνται στο 
πλαίσιο των ΠΥΣΔΕ για την κάλυψη αναγκών των σχολείων. Η 
πραγματικότητα δείχνει ότι ο νεοδιόριστος καλείται να συμπλη-
ρώσει το ωράριό του σε δύο, τρία, ακόμα και σε τέσσερα σχολεία 
που προφανώς κάθε χρόνο αλλάζουν ανάλογα με τις ανακατατά-
ξεις και τις νέες τοποθετήσεις. 

- «...για να αρχίζουν χωρίς κενά τα απομακρυσμένα σχολεία και γε-
νικά τα σχολεία της περιφέρειας...»: 

Οι ίδιοι που εφαρμόζουν το «μνημόνιο στην εκπαίδευση» διορίζο-
ντας με το σταγονόμετρο, που έκοψαν παραπάνω από τους μισούς 
διορισθέντες ακόμα και από αυτά τα πενιχρά νούμερα που αρχι-
κά είχαν ανακοινώσει, μάς λένε ότι νοιάζονται για την «εύρυθμη» 
λειτουργία των σχολείων. Η δραστική μείωση διορισμών, η πρό-
σληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων ακόμα και αρκετούς μήνες 
μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ενώ έχουν χαθεί εκα-
τοντάδες διδακτικές ώρες καθιστά τους ίδιους μόνους υπεύθυνους 
για αυτήν την κατάσταση.

Πρόκειται για ένα άδικο, σκληρό και εντελώς παράλογο μέτρο, 
ένα μέτρο τιμωρητικού χαρακτήρα. Να ζητήσουμε την άμεση κα-
τάργησή του έτσι ώστε όλοι οι νεοδιόριστοι να μπορέσουν να κά-
νουν αίτηση μετάθεσης τον Νοέμβρη, όπως γινόταν τα προηγού-
μενα χρόνια.

Β. Μέντορες και αξιολόγηση

«Στο τέλος του δεύτερου έτους ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αξι-
ολογείται ώστε να κριθεί αν είναι κατάλληλος να μονιμοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικός. Τα όργανα, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια 
μονιμοποίησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και τυ-
χόν αναγκαίες λεπτομέρειες καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων» (Άρθρο 4 § 8, Ν. 
3848/2010). Επίσης: «Αν ο νεοδιοριζόμενος 
δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί 
ως εκπαιδευτικός εφαρμόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 
6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 
1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄)» (Άρθρο 4 § 9, Ν. 
3848/2010).

Τι αναφέρει όμως το άρθρο 16 του Ν. 
1566/1985; Ορίζει πως «Αν ο εκπαιδευ-
τικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν 
το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο δια-
πιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κα-
τάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού 
ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας, κρίνεται 
όμως επαρκής για την προσφορά διοικη-
τικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει 
τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση δι-

οικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευ-
σης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».

Δηλαδή μετά από σπουδές και πτυχία, πιστοποιητικά παιδαγωγι-
κής κατάρτισης, διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, μετά από του κόσμου 
τις κρησάρες για να νομιμοποιήσουν την ανεργία και για να έχουν 
τσακισμένο ηθικό, όσοι προσληφθούν θα μπορεί ένας μέντορας, 
ένας σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολείου να τους κάνουν 
αρνητική αξιολόγηση και να απολύσουν οποιονδήποτε νεοδιόρι-
στο εκπαιδευτικό, ο οποίος βεβαίως δεν θα έχει ούτε υπερεπταετή 
πραγματική υπηρεσία ούτε θα συμπληρώνει εικοσιπενταετή συ-
ντάξιμη υπηρεσία. 

Δεν πρέπει δηλ. να διαφύγει από κανέναν και η παραπλάνηση που 
έγινε. Η Υπουργός Παιδείας σε πολλές συνεντεύξεις στα ΜΜΕ με 
αθώο ύφος έλεγε ότι αν ο εκπαιδευτικός κριθεί αρνητικά  δεν χά-
νει τη θέση του αλλά απλά μετατάσσεται σε υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Ο νόμος (άρθρο 16 § 4-5, Ν. 1566/1985 ) το λέει κα-
θαρά: απολύεται. 

Η ουσία βέβαια είναι ότι τρεις άνθρωποι είναι αρκετοί είτε για να 
οδηγήσουν σε δουλεία το νεοδιόριστο είτε να τον απολύσουν. «Μι-
κροί θεοί» που παίζουν στα χέρια τους τις τύχες των νεότερων συ-
ναδέλφων. Πώς να απεργήσει κανείς μετά, πώς να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του, πώς να αμφισβητήσει το εκπαιδευτικό σύστημα, 
πώς να διδάξει στους μαθητές του την κριτική, την ελευθερία και 
την αξιοπρέπεια, όταν ο ίδιος εξαρτάται από μια έκθεση μονιμο-
ποίησης ενός διευθυντή ή ενός μέντορα; 

O Ν. 3848/2010 χτυπάει θεμελιακά εργασιακά δικαιώματα και τσα-
κίζει την παιδαγωγική και επιστημονική υπόσταση του νέου εκ-
παιδευτικού. Ο αγώνας για την ανατροπή του είναι υπόθεση αξι-
οπρέπειας.
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Για το «Ψηφιακό Σχολείο» και τις χαμένες διδακτικές ώρες
Ορισμένες παρατηρήσεις με αφορμή την παρουσίαση του «Ψηφι-
ακού Σχολείου» από την Υπουργό Παιδείας:

Όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι οι περυσινοί πειραματισμοί όσον αφο-
ρά τη χρήση υπολογιστών από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου έγι-
ναν χωρίς προγραμματισμό, στοιχειώδεις βασικές υποδομές και 
χωρίς στήριξη των εκπαιδευτικών. 

Τα μεγαλεπήβολα σχέδια για ένα «Ψηφιακό Σχολείο»- στο πλαίσιο 
του συνολικότερου σχεδίου της κυβέρνησης για το «Νέο Σχολείο» 
που θα ολοκληρωθεί ως το 2015, για την κυριαρχία του ψηφιακού 

βιβλίου και της «ψηφια-
κής πλατφόρμας ανοι-
κτού λογισμικού»- συ-
γκρούονται ανοιχτά 
με την υποστήριξη 
και την αναβάθμιση 
του δημόσιου (και δω-
ρεάν) χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, μιας και 
η εμπλοκή ιδιωτών σε 
αυτά (από την «παρο-
χή» των πληροφορικών 
συστημάτων έως την 
παρέμβασή τους μέσω 
«μορφωτικών ιδρυμά-
των» στο περιεχόμενο 
της σχολικής γνώσης) 
θα είναι καθοριστική, 

σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις. 

Με βάση τις τελευταίες διακηρύξεις και δηλώσεις, ένας από τους 
στόχους των νέων ψηφιακών προγραμμάτων είναι να γίνεται «φρο-
ντιστήριο για τα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών μέσω του 
υπολογιστή στο σπίτι». Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο γε-
γονός η αναστολή-μη πραγματοποίηση της Π.Δ.Σ. (Πρόσθε-
τη Διδακτική Στήριξη) φέτος στα Λύκεια. Το Υπουργείο μίλη-
σε για αναμόρφωση του θεσμού. Για μας αναμόρφωση θα ήταν το 
ξεκίνημα της Π.Δ.Σ. από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο περιο-
ρισμός της γραφειοκρατίας που τη συνοδεύει και μια αξιοπρεπής 
αποζημίωση (π.χ. 20 ευρώ καθαρά την ώρα), που θα αποτελούσε 
κίνητρο και για τους μόνιμους συναδέλφους να συμμετέχουν και 
για τους αδιόριστους να μη νιώθουν φτωχοί και παραπεταμένοι. 
Φυσικά όλα αυτά θα έπρεπε να συνοδεύονται από αντικειμενικές 
και διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων (από το ΠΥΣΔΕ) και προο-
πτικά από την ένταξη της αντισταθμιστικής αγωγής στο κανονικό 
σχολικό ωράριο με διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών.

Φαίνεται όμως πως το Υπουργείο μεθοδεύει 
την «εξ αποστάσεως διδασκαλία», δηλα-
δή την οριστική κατάργηση της Π.Δ.Σ. Πι-
στεύει όμως κανείς σοβαρά πως μπορεί 
να υποκατασταθεί το μάθημα, η αλ-
ληλεπίδραση μαθητή-εκπαιδευτικού 
από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
και μάλιστα μαθημάτων των πα-
νελλαδικών εξετάσεων; Η ζωντανή 
επαφή μαθητή-εκπαιδευτικού δεν 
αντικαθίσταται. Επομένως τέτοιες 
προθέσεις, αν γίνουν πραγματικό-
τητα, θα δυσχεράνουν ακόμη περισ-
σότερο τις προσπάθειες κάποιων παι-
διών από τα χαμηλότερα οικονομικά 
και μορφωτικά στρώματα και τάξεις 
να προχωρήσουν στο σχολείο και να 
διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή.

Μια ακόμη παράμετρος που συνδέεται με το «νέο ψηφιακό σχο-
λείο» είναι τα κονδύλια που απαιτούνται. Το ερώτημα είναι απλό: 
αν δεχτούμε το αυτονόητο, ότι ο κοινωνικός πλούτος είναι ένας και 
ενιαίος, πώς συνδέονται τα κονδύλια για το «ψηφιακό σχολείο» 
με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων των εκπαιδευ-
τικών; Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ο φτωχός, απαξιωμέ-
νος δάσκαλος του μέλλοντος θα έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα 
στα 60 ή τα 65 του, με άλυτο το ζήτημα της επιβίωσης, να βοηθή-
σει τους μαθητές του με την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. Τε-
λικά ποιοι είναι αυτοί οι φωστήρες στην Ε.Ε., στις πολυεθνικές 
και τις κυβερνήσεις, που αποφασίζουν να μοιράζονται τα λε-
φτά σε ιδιώτες για την προμήθεια υπολογιστών στα σχολεία 
και ουσιαστικά να αφαιρούνται από τους φυσικούς φορείς της 
Παιδείας, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς; Δεν δεχόμαστε ότι πρό-
κειται για άλλα λεφτά, ακόμα κι αν το ισχυρίζεται η Τρόικα και η 
Κυβέρνηση.

Μ’ αυτές τις παρατηρήσεις φυσικά και δεν εξαντλείται η κριτική 
για το «Νέο σχολείο» (πλευρά του οποίου αποτελεί το «ψηφιακό 
σχολείο») και τις προτεραιότητές του, για την ποσοτικοποίηση και 
την τυποποιημένη καταγραφή των όρων της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Η πρόθεση να θεωρηθεί η εκπαίδευση ένα νέο μετρήσι-
μο μέγεθος, όπου η ποιότητα θ’ αποτυπώνεται σε δείκτες και αξι-
ολογήσεις, αποκαλύπτει ότι η κουλτούρα του «Νέου Σχολείου», 
αν υλοποιηθεί, θα προσπαθεί να συνδεθεί με πρότυπα από το 
χώρο των επιχειρήσεων, που καμία σχέση δεν έχουν με το σχο-
λείο, ένα ζωντανό οργανισμό με μακροπρόθεσμους στόχους 
και αποτελέσματα ορατά στο νου και την ψυχή των παιδιών 
μετά από δεκαετίες.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που τέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας 
τις τελευταίες μέρες σχετίζεται με την πρόθεσή του ν’ αναπληρώ-
σει «διδακτικές ώρες που χάνονται εξαιτίας καταλήψεων». Πρό-
κειται για μία συνήθη τακτική τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτή 
η αντίληψη του Υπουργείου είναι σαφώς μονομερής και εν μέρει 
ως στάση εκδικητική. Το Υπουργείο βλέπει ευθύνες για απώλεια 
διδακτικών ωρών σ’ όλους τους άλλους εκτός απ’ την πολιτι-
κή του. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας των ελλείψεων εκπαιδευτικών 
στα σχολεία έχουν χαθεί μέχρι τώρα (και για ένα μήνα) χιλιάδες 
διδακτικές ώρες (π.χ. στο ν. Ηλείας με τα 75 κενά μέχρι την Παρα-
σκευή είχαν χαθεί γύρω στις 4.000 διδακτικές ώρες). Αυτά τα μα-
θήματα, που δεν έγιναν, πώς θα αναπληρωθούν; Γιατί δε λέει τί-
ποτα γι’ αυτά το Υπουργείο Παιδείας; Δεν ξέρει; Ή μήπως πιστεύει 
ότι δεν έχει καμιά ευθύνη για τα κενά στα σχολεία; Ποιος θα πάρει 
αυτήν την ευθύνη; Οι εκπαιδευτικοί; Τα παιδιά; Οι γονείς;

Περιμένουμε μια υπεύθυνη στάση από την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας σ’ αυτά τα θέματα. Δε μπο-

ρούν να κουκουλωθούν. Δε μπορούν να λυ-
θούν με το να δηλώνεται απλώς ότι «βγήκε 

η ύλη». Δε μπορούν να γίνονται μαθήμα-
τα χωρίς βιβλία κα απλώς κάποιος να 
εξαγγέλλει τη μετεξέλιξη των ανύπαρ-
κτων βιβλίων σε «ψηφιακά». Τελικά σε 
ποια Ελλάδα ζούμε; Της Τρόικας ή της 
Microsoft; Θα συστήναμε στο υπουρ-
γείο (και την Κυβέρνηση) να εργαστούν 
πιο μεθοδικά, ν’ αφήσουν τις μεγαλό-
στομες διακηρύξεις και να δουν την 
πραγματικότητα του σημερινού σχο-
λείου κατάματα. Με κουρδισμένο μα-
θητή και φτωχό δάσκαλο Παιδεία δε 
γίνεται.

του Ηλία Παπαχατζή
Εκπροσώπου των Παρεμβάσεων

 στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.
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Συναδέλφισσα/-ε

Η φετινή χρονιά βρίσκει το δημόσιο σχολείο, όπως και όλη την ελληνική κοινωνία, στο έλεος των πολιτικών του μνημονίου και της τρό-
ικας. Μόλις 1.425 διορισμοί έγιναν στη Β΄θμια Εκπ/ση, τη στιγμή που οι συνταξιοδοτήσεις έφτασαν αριθμό ρεκόρ (7.526), ως αποτέλε-
σμα της αντι-ασφαλιστικής «μεταρρύθμισης» Λοβέρδου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η Β΄θμια Εκπ/ση θα πρέπει να λειτουργήσει εφέ-
τος με προσωπικό μειωμένο περίπου κατά 6% συνολικά (6.000 εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε σύνολο 100.000 περίπου πανελλαδικά). Είναι 
δηλ. σαν να έγιναν 6.000 απολύσεις… 

Το «Νέο Σχολείο» αποκαλύπτεται…

Για να αντιμετωπίσει τα κενά αυτά που δημιούργησε, αλλά και για να καλύψει τα υπάρ-
χοντα που ξεπερνούσαν τα 10.000, το Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε μία τακτική συμπτύ-
ξεων τμημάτων, λειτουργίας τους με περισσότερους από 25 μαθητές, υποχρεωτικές υπε-
ρωρίες των συναδέλφων, μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, διάθεση στην Α΄θμια 
κ.λπ.. Προσδοκά ότι θα καλύψει τα κενά επεκτείνοντας την ελαστική εργασία (αναπλη-
ρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου), ενώ δεν διστάζει να καταργήσει ή να υποβαθμίσει 
σημαντικούς θεσμούς όπως η ΠΔΣ, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.λπ.. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αποσύρεται σιγά-σιγά από 
την ευθύνη της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, μειώνοντάς την στο 1/3, και τα 
σχολεία δεν έχουν χρήματα για πετρέλαιο… Το ότι για μια ακόμα χρονιά τα βιβλία δεν εί-
ναι όλα εγκαίρως στα σχολεία φαντάζει μπροστά στα παραπάνω πταίσμα… 
Το «Νέο Σχολείο» λοιπόν που εξήγγειλε η κ. Διαμαντοπούλου δεν είναι παρά ένα σχολείο 
με παιδιά στοιβαγμένα σε μεγάλα τμήματα, με λιγότερους και πιο κακοπληρωμένους εκ-
παιδευτικούς, ένα σχολείο που αδυνατεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες της καθημερινότη-
τας, σε βαθμό που η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία υπονομεύεται και εντέλει ακυρώνεται. 

Γιατί δεν αρκεί απλώς να «φαίνεται» ότι γίνεται μάθημα… Σ’ αυτά τα πλαίσια, για άλλη μια φορά τα πρώτα θύματα είναι οι μαθητές, 
οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που καλούνται, ο καθένας από την πλευρά του, να καλύψουν τις ανεπάρκειες του δημόσιου σχολείου.

Και στο βάθος …νέο «φτωχολόγιο»!

Ωστόσο τα ζητήματα αυτά δεν είναι παρά μια πρόγευση του τι μας περιμένει μετά τις εκλογές του «Καλλικράτη». Το νέο «μισθολόγιο» 
θα είναι κόλαφος για τους εκπαιδευτικούς καθώς η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης, αλ-
λά και, στο σύνολό του, στόχο δεν έχει τον εξορθολογισμό των αμοιβών ορισμένων κλάδων και την εξίσωσή τους αλλά το μισθολογικό 
τσάκισμα όλων των εργαζόμενων. Η μείωση της μισθολογικής δαπάνης για το Δημόσιο προβλέπεται εξάλλου καθαρά στο μνημόνιο 
και κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Το όραμά τους είναι και στο Δημόσιο μισθοί ιδιωτι-
κού τομέα (700-1.000 €). Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση χαρίζει δισεκατομμύρια στους τραπεζίτες, «περαιώνει» τις οφειλές μεγαλοοφει-
λετών, ξεπουλά τις ΔΕΚΟ και εκχωρεί κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες στο κεφάλαιο… 

Σε θέση μάχης!

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το εκπαιδευτικό κίνημα καλείται να πάρει θέση μάχης απέναντι στις πολιτικές του μνημονίου και στους 
εκφραστές και υποστηρικτές του. Κόντρα στο αγωνιστικό σιωπητήριο που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ (η απεργία της 7/10 δεν είναι πα-
ρά ένα φύλλο συκής στη γύμνια του φιλοκυβερνητικού συνδικαλισμού), τα ταξικά συνδικάτα και τα αγωνιστικά σχήματα θα πρέπει να 
ανοίξουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και να τους προετοιμάσουν για απεργιακούς αγώνες μέσα στο φθινό-
πωρο. Για εμάς και οι εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια που διεξάγονται την Τετάρτη 3/11 είναι μια τέτοια ευκαιρία. 

Τι είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια

Τα υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΔΕ για τον νομό, ΑΠΥΣΔΕ για την περιφέρεια και ΚΥΣΔΕ πανελλαδικά) είναι όργανα διοίκησης της εκ-
παίδευσης στα οποία συμμετέχουν εκτός από τους τρεις διορισμένους υπηρεσιακούς παράγοντες και δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου 
και ασχολούνται με τη διαχείριση των υπηρεσιακών μεταβολών μας (αποσπάσεις, μεταθέσεις, τοποθετήσεις, πειθαρχικά κ.λπ.). Παρά 
το κλίμα ευφορίας που επικράτησε όταν δημιουργήθηκαν (1982), επειδή δήθεν θα επέτρεπαν τον έλεγχο της διοίκησης και τη συμμε-
τοχή των εργαζομένων σ’ αυτή, γρήγορα οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Η συμμετοχή των αιρετών σ’ αυτά δεν ήταν παρά ένα «φύλ-
λο συκής» για να επιβάλλονται πλήρως οι κυβερνητικές επιλογές. Στα συμβούλια οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 
έτσι η κυβερνητική γραμμή περνάει πάντα. Τρανό παράδειγμα ο Ν.3848/2010 της Διαμαντοπούλου στον οποίο συμπεριλαμβάνεται διά-
ταξη (άρθ. 47, § 9) σύμφωνα με την οποία τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΔΕ επιλέγονται από πίνακα 15 υποψηφίων στελεχών με διοικητι-
κή εμπειρία, ενώ ως τώρα επιλεγόταν υποχρεωτικά ο πρώτος και πιο έμπειρος σε διοικητικές θέσεις… Δεν ήταν όμως ο πρώτος πάντα 
«δικός τους», οπότε προβλέψανε μια δεξαμενή 15 στελεχών για να βρουν τον πιο πειθήνιο… Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την διά-
ταξη για αύξηση των μελών του ΠΥΣΔΕ με δύο πρόσθετα διορισμένα στελέχη στις περιπτώσεις κρίσεων για τους Διευθυντές. Η κυβερ-
νητική πλειοψηφία (5-2) δεν θα σπάει με τίποτα… Πλήρης εναγκαλισμός των υπηρεσιακών συμβουλίων με την κυβέρνηση! 

Ο αιρετός φύλλο-συκής…

Παρόλα αυτά θα μπορούσε ένας αιρετός με δημοκρατικό ήθος και αγωνιστική συμπεριφορά να λειτουργήσει σαν εκφραστής του εκ-
παι-δευτικού κινήματος μέσα στα συμβούλια και να αποτελέσει- όπως λέγεται- το «μάτι και το αυτί» των συναδέλφων μέσα στα όργα-

ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ.

Στα χέρια μας ο αγώνας για το σχολείο 
των αναγκών και των δικαιωμάτων μας!

Όχι σε αιρετούς υποχείρια της Διοίκησης
Όχι στον υποταγμένο συνδικαλισμό
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να, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές. Ωστόσο εμείς εδώ στη Λέσβο ποτέ δεν είδαμε 
κανέναν τέτοιο… Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι οι διάφοροι μεγαλοσυνδι-
καλιστές των κομματικών παρατάξεων να ζητάνε την ψήφο των συναδέλφων με τη 
σημαία της διαφάνει-ας και του ελέγχου και μετά την εκλογή τους να ξεχνούν τις υπο-
σχέσεις και να συμπεριφέρονται σαν στελέχη της διοίκησης: συναί-νεση στις κυ-
βερνητικές επιλογές, παραγοντισμός και αδιαφάνεια, ρουσφέτια και ημετεροκρα-
τία, κλειστές πόρτες… 

Ειδικά οι δύο απερχόμενοι αιρετοί, που μάς ταλαιπώρησαν για μια εξαετία, δεν κράτη-
σαν ούτε τα προσχήματα: ούτε κενά δημοσιοποιούσαν ποτέ τον Σεπτέμβρη, ούτε τις 
συνδικαλιστικές αποφάσεις του κλάδου τήρησαν, ούτε σε κανένα ζήτημα διαχώρι-
σαν τη θέση τους από τη διοίκηση, ούτε συναδέλφους που δέχτηκαν επίθεση από 
τη διοίκηση υπερασπίστηκαν. Μπροστά τους γίνονταν όλα: υποσχέσεις, πιέσεις, εκ-
βιασμοί, απειλές… Το «κόψε-ράψε» της Διοίκησης τους βρήκε πλήρως συνένοχους και 
δύσκολα μπορούσε κανείς να τους διακρίνει από τα στελέχη της… Τα συλλογικά δι-
καιώματα του κλάδου αυτοί τα μετέτρεψαν σε ατομική εξυπηρέτηση. Σε χτυπού-
σαν φιλικά στην πλάτη, δήθεν ότι θα μεριμνήσουν αυτοί για σένα, και μέσα στο ΠΥΣ-
ΔΕ ψήφιζαν εναντίον σου… Σου προσέφεραν ως «αντάλλαγμα» αυτονόητα πράγματα, 
για να σε «χώσουν» να πηγαίνεις σε δύο και τρία σχολεία και να καλύπτεις κενά. 

Δεν θα τους βάλουμε βέβαια στο ίδιο τσουβάλι… Η αλήθεια είναι ότι πρωταγωνιστής 
στο παραπάνω σκηνικό ήταν ο αιρετός της ΔΑΚΕ Η. Διγιδίκης. Ειδικά την πενταετία 
της ΝΔ έκανε τόσα για τα «γαλάζια» παιδιά που δεν τα έκαναν ούτε οι ντόπιοι βουλευ-
τές. Στήριξε δε όλες τις κυβερνητικές επιλογές. Δείτε και τι λένε- ενδεικτικά- εκπρόσω-
ποι της ΔΑΚΕ που γυρίζουν στα σχολεία αυτές τις ημέρες: «ο αιρετός δεν πρέπει να λει-
τουργεί ως συνδικαλιστής αλλά ως έμπειρο και ικανό στέλεχος της Διοίκησης»!!! Ωστόσο κι ο αιρετός από την παράταξη της Αυτόνομης 
Πρωτοβουλίας Δ. Ζαχαριάδης υπήρξε μέρος του προβλήματος και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε να διαχωρίζει την θέση του. Κυρί-
ως όμως διακατεχόταν από μια εντελώς συνδιαχειριστική αντίληψη του τύπου «να κάνουμε ότι μπορούμε για να λειτουργήσουν εύρυθ-
μα τα σχολεία», η οποία όμως πολύ απέχει από μια πραγματικά μαχητική αριστερή αντίληψη κριτικής στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Όσο για το ψηφοδέλτιο των διευθυντών της ΠΑΣΚ, τι να πούμε; Αν οι συνάδελφοι πιστέψουν ότι μπορούν να τους εκπροσωπήσουν οι 
προϊστάμενοί τους, που στα σχολεία τούς συμπεριφέρονται σαν τυραννίσκοι, τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας… Όσοι ψηφίσουν 
ΠΑΣΚ να ξέρουν ότι ψηφίζουν αυτούς που συμπορεύονται με τον Πάγκαλο, τη Διαμαντοπούλου και τον GAP. 

Για την παρέμβαση στα υπηρεσιακά συμβούλια

Στην σημερινή εκπαιδευτική συγκυρία τα υπηρεσιακά συμβούλια θα κληθούν να διαχειριστούν όλο το πλαίσιο των αντιδραστικών θε-
σμικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους στο δημόσιο σχολείο. Καλούνται ήδη να διαχειριστούν την καθημερινή μιζέρια της αδιορι-
στίας, των κενών, της υποχρηματοδότησης… Θα κληθούν να διαχειριστούν- ενόψει επιβολής της αξιολόγησης- κρίσιμα ζητήματα 
όπως ο έλεγχος των εκπαιδευτικών, η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων (η οποία πλέον διακυβεύεται), η υπηρεσιακή και μισθο-
λογική μας εξέλιξη, οι πειθαρχικές ποινές κ.λπ.. Από την άποψη αυτή η παρέμβαση στα υπηρεσιακά συμβούλια δεν μπορεί να απου-
σιάζει από την οπτική ενός μαχητικού εκπαιδευτικού κινήματος, το οποίο παλεύει τόσο τα «μεγάλα» όσο και τα «μικρά» ζητήματα της 
καθημερινότητας του εκπαιδευτικού.

Συναδέλφισσα/-ε

Η Αγωνιστική Παρέμβαση συμμετέχει στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς αυταπάτες για το ρόλο τους. Η συμμετοχή 
των αιρετών σε αυτά εξυπηρετεί πρωτίστως τη νομιμοποίηση των βασικών κυβερνητικών επιλογών και την επίτευξη της συναίνεσης 
και της υποταγής των εκπαιδευτικών καθώς και μιας επίφασης ελέγχου και συμμετοχής. Η μέχρι τώρα προβληματική παρουσία των 
αιρετών σε αυτά δεν αντανακλά παρά τους πραγματικούς συσχετισμούς, τους προσανατολισμούς και τη γραφειοκρατική λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού. Ωστόσο θεωρούμε πως μια μαχητική, ανυπόταχτη και θαρραλέα παρουσία στα υπηρεσιακά συμ-
βούλια- παράλληλα με ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό κίνημα- θα μπορούσε να ορθώσει πραγματικά εμπόδια στον διοικητικό αυταρχι-
σμό, ιδιαίτερα σήμερα που αυτός στοχεύει στη καθυπόταξη και την χειραγώγηση του εκπαιδευτικού μέσα από ποικίλες διαδικασίες. Δι-
εκδικούμε έναν αιρετό με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα καθιερωμένα, έναν αιρετό

➣	 με αντιδιαχειριστική λογική και πρακτική, 

➣	 που δεν θα συμμετέχει στις όποιες διαδικασίες αξιολόγησης, συναδέλφων ή διευθυντών (κατ’ εξαίρεση, ο αιρετός οφείλει να βαθ-
μολογεί με μηδέν διευθυντές που έχουν καταγγελθεί από το συνδικαλιστικό κίνημα),

➣	 που θα αρνείται το «απόρρητο» στην πράξη και θα ξεσκεπάζει όλες τις αδιαφανείς και παράνομες αποφάσεις και διαδικασίες, 

➣	 που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των συναδέλφων και δεν θα συμβάλλει στη δήθεν «εύρυθμη» λειτουργία των σχολείων, 

➣	 κομμάτι του εκπαιδευτικού κινήματος, που θα δρα σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και θα λογοδοτεί σε αυτά, 

➣	 και άρα άμεσα ανακλητό από αυτά.

Συναδέλφισσα/-ε

Μπροστά στις ιστορικές στιγμές που ζούμε απαιτούνται ιστορικές αποφάσεις: 
Να πάρουμε στα χέρια μας τον αγώνα 

για το σχολείο των αναγκών και των δικαιωμάτων μας!

Να πούμε ΟΧΙ σε αιρετούς-υποχείρια της διοίκησης – ΟΧΙ στον υποταγμένο συνδικαλισμό!
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ΠΥΣΔΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αλχατζίδου Μάχη, Γυμν. Άντισσας
Γεωργοκώστα Σοφία, 1η ΕΠΑΣ Μυτιλ.
Γκίκα Έφη, Γυμν. Γέρας
Κοντογιάννης Γιώργος, ΕΠΑΛ Καλλονής
Κρεασίδης Γιώργος, Γυμν. Άντισσας
Κρητικός Παναγιώτης, ΓΕΛ Πέτρας
Μαραφής Δημήτρης, Γυμν. Άγρας
Μπάλλας Ανδρέας, ΓΕΛ Πέτρας
Σπανός Γιώργος, Γυμν. Πλωμαρίου
Τονοζλή Λίνα, ΓΕΛ Πέτρας
Τσαγλιώτης Γιώργος, Γυμν. Πλωμαρίου
Τσιρεπλής Τάκης, ΕΠΑΛ Καλλονής 

ΑΠΥΣΔΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –
ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Αλχατζίδου Μάχη, Γυμν. Άντισσας
Γεωργοκώστα Σοφία, 1η ΕΠΑΣ Μυτιλήνης
Γκίκα Έφη, Γυμν. Γέρας
Δάμαλος Χρήστος, ΓΕΛ Ευδήλου
Διαμαντίδης Τάκης, Γυμν. Μαραθοκάμπ.
Κοντογιάννης Γιώργος, ΕΠΑΛ Καλλονής
Κρεασίδης Γεώργιος, Γυμνάσιο Άντισσας
Κρητικός Παναγιώτης, ΓΕΛ Πέτρας
Μαραφής Δημήτρης, Γυμν. Άγρας
Μπάλλας Ανδρέας, ΓΕΛ Πέτρας
Πετράκης Βασίλης, ΕΠΑΛ Ευδήλου
Σπανός Γιώργος, Γυμν. Πλωμαρίου
Τονοζλή Λίνα, ΓΕΛ Πέτρας
Τσαγλιώτης Γιώργος, Γυμν. Πλωμαρίου
Τσιρεπλής Τάκης, ΕΠΑΛ Καλλονής 

ΚΥΣΔΕ (από Λέσβο)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –
ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Αλχατζίδου Μάχη, Γυμν. Άντισσας
Γεωργοκώστα Σοφία, 1η ΕΠΑΣ Μυτιλήνης
Γκίκα Έφη, Γυμν. Γέρας
Κοντογιάννης Γιώργος, ΕΠΑΛ Καλλονής
Κρεασίδης Γιώργος, Γυμν. Άντισσας
Μπάλλας Ανδρέας, ΓΕΛ Πέτρας
Τσαγλιώτης Γιώργος, Γυμν. Πλωμαρίου
Τσιρεπλής Τάκης, ΕΠΑΛ Καλλονής

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Ο «υπερπληθυσμός» του Δημοσίου 
και το νέο «φτωχολόγιο»

«Με τον φάκελο μισθοί στο Δημόσιο ανά χεί-
ρας θα προσέλθει η τρόικα στο τραπέζι των 
διαβουλεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση 
στις 15 Νοεμβρίου για την οριστικοποίηση των 
μέτρων του προϋπολογισμού του 2011, θέτο-
ντας θέμα νέων περικοπών στις αμοιβές των 
εργαζομένων. Από την πλευρά της, η κυβέρ-
νηση έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σενάρια 
για μειώσεις αποδοχών μέσω της εφαρμογής 
του ενιαίου μισθολογίου στον στενό δημόσιο 
τομέα και της κατάργησης των γενικών κα-
νονισμών προσωπικού στις ΔΕΚΟ. 
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει περικο-
πές των επιδομάτων και των έκτακτων αμοι-
βών σε κατηγορίες εργαζομένων που με βάση 
τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες οι αποδοχές τους ξεπερνούν κατά πολύ 
το μέσον όρο τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. 
Οι βασικοί μισθοί δεν θα πειραχτούν, διαβε-
βαιώνουν παράγοντες του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους, αλλά τα ρετιρέ θα πάψουν 
να ισχύουν και θα εξομοιωθούν με τους υπο-
λοίπους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των δρα-
στικών περικοπών στο περιφερειακό κομμάτι 
των αποδοχών που αφορούν ειδικά και κλαδι-
κά επιδόματα και επιλεκτικές παροχές που 
έχουν δοθεί ακόμη και κάτω από το τραπέζι, 
κυρίως σε εργαζομένους στις ΔΕΚΟ» 

(‘ΕΘΝΟΣ 17/10).

Με αυτόν τον τρόπο προπαγανδίζεται τον τελευταίο καιρό από τα παπαγαλάκια 
των ΜΜΕ η επιχειρούμενη αναδιάταξη του μισθολογίου στον Δημόσιο Τομέα. Η 
κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας προσφιλείς της μεθόδους, υπόσχεται τάχα «εξορ-
θολογισμό» των αμοιβών και ανεγείρει αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματι-
σμού, προσπαθώντας να στρέψει τον ένα κλάδο απέναντι στον άλλο. Στόχος της 
βέβαια δεν είναι ούτε η άρση αδικιών, ούτε η κατάργηση των «ειδικών» λογαρια-
σμών, ούτε η ένταξη των επιδομάτων στους βασικούς μισθούς ούτε η προσέγγι-
ση των μισθών της Ευρωζώνης. Σε καμία περίπτωση δεν εννοεί τον «εξορθολογι-
σμό» ως αναβάθμιση των μισθών στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά ως 
περαιτέρω μείωση σε όλες τις βαθμίδες. Και φυσικά οι προθέσεις της δεν κρύβο-
νται αφού στο Μνημόνιο προβλέπεται ρητά η μείωση του μισθολογικού κόστους 
των αμοιβών του Δημοσίου κατά 2,7 δις το χρόνο. Έτσι οι μισθοί μας, οι οποίοι 
κουτσουρεύτηκαν κατά 20-35%, απειλούνται εκ νέου. 

Νέες περικοπές

Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση σχεδιάζει να περικόψει ακόμα περισσότερο τα 
επιδόματα των Δ.Υ., χωρίς όμως να μιλάει καθόλου για αυξήσεις στους βασι-
κούς μισθούς· ας θυμηθούμε και ότι εδώ και πολλά χρόνια, προ Μνημονίου, συ-
ζητούνταν έστω και η λογική της ενσωμάτωσης επιδομάτων στους βασικούς μι-
σθούς, κάτι που σήμερα δεν αναφέρεται καν. Κι αυτό γιατί τούτο θα σήμαινε και 
τη διαμόρφωση βάσεων για κάποια στοιχειώδη αύξηση και στις συντάξεις στο 
μέλλον, πράγμα το οποίο φυσικά κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ απεύχονται. Τα σενά-
ρια που διαρρέει η κυβέρνηση κάνουν λόγο για βασικούς μισθούς ενδεχομένως 
και κατώτερους από τους σημερινούς, ένα ενιαίο επίδομα για όλους (το οποίο, 
ως γνωστόν, δεν υπολογίζεται στη σύνταξη) και ένα επίδομα «παραγωγικότη-
τας», το οποίο ανταποκρίνεται στη φιλολογία περί σύνδεσης μισθού και απόδο-
σης του υπαλλήλου.

Με κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων, όλης της κοινωνίας, 
για να διώξουμε την τρόϊκα, το μνημόνιο και αυτούς που τους έφεραν!

Να μην περάσει το σχολείο της αγοράς και της  ΕΕ-ΔΝΤ, 
το σχολείο των περικοπών!

Αγώνας πανεκπαιδευτικός – πανεργατικός – παλλαϊκός 
για την ανατροπή της πολιτικής ΠΑΣΟΚ – ΕΕ- ΔΝΤ, 

για την ανατροπή του μνημονίου!
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Ο αδιάφθορος και οι διεφθαρμένοι

Για να φτιάξει το αναγκαίο κλίμα ενόψει της επίθεσης η κυβέρνη-
ση έχει διαμορφώσει εδώ και πολλούς μήνες μια τεράστια επιχεί-
ρηση εξαπάτησης της κοινής γνώμης και δυσφήμισης των Δ.Υ.. 
Δεν είναι μόνο οι άθλιες δηλώσεις Πάγκαλου («μαζί τα φάγα-
με»), για τις οποίες ευτυχώς πήρε τις πρέπουσες απαντήσεις, ού-
τε ο δήθεν «αδιάφθορος» πρωθυπουργός που κυβερνά μια δι-
εφθαρμένη χώρα. Είναι κυρίως η οργανωμένη προσπάθεια της 
κυβέρνησης να παρουσιάσει «στοι-
χεία» που ενισχύουν δήθεν την επι-
χειρηματολογία της για τον κοστο-
βόρο και αντιπαραγωγικό δημόσιο 
τομέα. Είναι χαρακτηριστικά τα στοι-
χεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 
ΑΔΕΔΥ για την «κατασκευαστική 
αριθμητική» της κυβέρνησης: 

1. Εμφανίζει για την περίοδο 2001-
2009 αύξηση των μισθών κατά 80%, 
ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η 
συμμετοχή των μισθών στις πρω-
τογενείς δαπάνες από το 38,6% το 
2001– σύμφωνα με τους δικούς της 
πίνακες– πέφτει στο 31,4% το 2009 
και στο 30,5% το 2010. Όλη τη δεκα-
ετία οι μισθοί παραμένουν σταθεροί ως ποσοστό του ΑΕΠ : 6,9–
7%  και ο ρυθμός αύξησης έχει μεταβληθεί στο -10,5% με βάση 
τις κυβερνητικές εκτιμήσεις και με όρους πραγματικού εισοδή-
ματος στο -25%. 

2. Ενοχοποιεί κυρίως τους εργαζόμενους σε τέσσερα υπουργεία, 
τα οποία απασχολούν την συντριπτική πλειοψηφία των Δ.Υ. 
(Παιδείας, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη), 
επειδή τα υπουργεία αυτά απορροφούν το 80% του μισθολογι-
κού κόστους. Ταυτόχρονα όμως προβάλλει για λόγους προπα-
γάνδας όχι τις αμοιβές στα τέσσερα αυτά υπουργεία- οι οποίες 
είναι οι χαμηλότερες στο Δημόσιο- αλλά τα επιδόματα ορισμέ-
νων υπουργείων τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα υψη-
λά και στα οποία έχουν πρόσβαση λίγοι σχετικά υπάλληλοι (π.χ. 
Υπουργείο Οικονομικών).

3. Εμφανίζει την Ελλάδα να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύ-
ξηση στους μισθούς σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
αποκρύπτοντας όμως σκόπιμα το γεγονός ότι η ονομαστική από-
κλιση στις μέσες αποδοχές από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης 
είναι στο 48% (και με υψηλότερο πληθωρισμό στη χώρα μας).
Βεβαίως κορυφαία απόπειρα εξαπάτησης υπήρξε η φιλολογία 
περί της απογραφής, η οποία όμως ανέτρεψε τους ισχυρισμούς 
της κυβέρνησης για 1.000.000 Δ.Υ. και για υπερπληθυσμό του Δη-
μόσιου Τομέα. Η απογραφή έβγαλε ένα νούμερο εργαζομένων 
στο Δημόσιο περίπου 768.000, από τους οποίους μόνιμοι Δ.Υ. είναι 
περίπου οι 625.000 (οι υπόλοιποι είναι με συμβάσεις έργου ή ιδι-
ωτικού δικαίου κ.λπ.). Οι αριθμοί αυτοί συμφωνούν με τους έως 
τώρα γνωστούς αριθμούς που παραδέχονταν και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, πράγμα που σημαίνει ότι σκόπιμα η κυβέρνηση 
παραπληροφορούσε για το μέγεθος του Δημοσίου. Ωστόσο 
κάποιοι έχουν ακόμα το θράσος να μιλούν για υπέρογκο Δημό-
σιο, επικαλούμενοι τον αριθμό των εργαζόμενων στις ΔΕΚΟ, οι 

οποίοι δεν έχουν ακόμα απογραφεί. Αλλά αυτό που ονομάζεται 
σήμερα «ευρύτερος δημόσιος τομέας» είναι από καιρό μόνο κατ’ 
όνομα δημόσιος. Χαρακτηριστικό ότι σ’ αυτό το ένα εκατομμύριο 
που υπολογίζεται από μεγάλη μερίδα του Τύπου ότι θα φτάσουν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι αν υπολογιστούν κι αυτές οι κατηγορίες, 
περιλαμβάνονται «μισθοδοτούμενοι ή μη από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό» (Το Βήμα, 1.8.10). Αλλά αν δεν μισθοδοτούνται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, με ποια λογική συγκαταλέγονται 

στους δημόσιους υπαλλήλους; 

Βεβαίως ο απόλυτος αριθμός των 
δημοσίων υπαλλήλων στην κάθε 
χώρα δεν μπορεί να κριθεί αν δεν 
συγκριθεί με τον αντίστοιχο αριθ-
μό υπαλλήλων σε ομοειδείς χώρες. 
Προς μεγάλη απογοήτευση των προ-
παγανδιστών του Μνημονίου, η σύ-
γκριση αυτή αποδεικνύει ότι ο ισχυ-
ρισμός περί «υπερπληθυσμού» των 
δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα 
είναι εντελώς έωλος. Το επιβεβαιώ-
νει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
και επιστημονική έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Έκ-
θεσης Ανταγωνιστικότητας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής» από τέσσερις 

ερευνητές του Αυστριακού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών 
και των Πανεπιστημίων του Στρασβούργου και του Μαγδεμ-
βούργου («The size and performance of public sector activities in 
Europe»). Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής εμφανίζουν την 
Ελλάδα σε μια σχετικά χαμηλή θέση ως προς τον αριθμό των δη-
μοσίων υπαλλήλων σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες ενώ εξίσου χαμηλή είναι η επίδοση της χώρας στο ποσοστό 
των εργαζομένων στο δημόσιο σε σχέση με το σύνολο των ερ-
γαζομένων (14η επί συνόλου 17 ευρωπαϊκών κρατών, με επίδο-
ση 11,4%). Τα στατιστικά αυτά στοιχεία ισχύουν μάλιστα για τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες!

Αν η νέα αυτή επίθεση, που θα δρομολογηθεί αμέσως μετά τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν βρει αντιμέτωπη όλη την κοινωνία, 
τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά: μισθοί και συντάξεις πεί-
νας σε όλο το Δημόσιο, διαμόρφωση ατομικού μισθού κατά 
υπάλληλο, πλήρης εξάρτησή του από τον εκάστοτε προϊστά-
μενο ή από την υπηρεσία που θα έχει την τύχη ή την ατυχία 
να τοποθετηθεί για να εξασφαλίσει τον μισθό του, κατάργη-
ση κάθε συλλογικότητας στην εργασία, αδυναμία ανάπτυ-
ξης αγώνων αλλά και οποιασδήποτε κοινής δράσης για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
Απέναντι σε λογικές κοινωνικού αυτοματισμού που καλλιεργεί 
η κυβέρνηση μέσα από τα ΜΜΕ, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντι-
μετωπίσουν την επίθεση ενωμένοι, διεκδικώντας το αυτονόητο: 
αξιοπρεπείς μισθούς για όλους, που να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές κοινωνικές ανάγκες, ανθρώπινες εργασιακές συνθή-
κες, ενίσχυση και διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του κρά-
τους. Κι αυτά περνάνε μόνο μέσα από την κοινή πάλη για την 
ανατροπή του Μνημονίου, για τη απαλλαγή του λαού από το 
επαχθές χρέος, για να μην συνεχίσει ο κόσμος του μεροκάμα-
του να πληρώνει την ασυδοσία του κεφαλαίου.

Στόχος κυβέρνησης – ΕΕ –ΔΝΤ είναι:

1.  Να δημιουργήσουν για τους νεοεισερχόμενους μισθούς οριακής επιβίωσης με το πρόσχημα της ισότητας με τον ιδιωτικό το-
μέα. 

2.  Να περικόψουν το μεγαλύτερο μέρος  των εκπαιδευτικών επιδομάτων (περίπου 500 €) που κατακτήθηκαν με τεράστιους αγώνες 
και απεργίες διάρκειας (1988, 1990, 1997, 2006) και τα οποία δυσφημίζονται ως τα πλέον δαπανηρά για τον προϋπολογισμό. 

3.  Να δώσουν τη δυνατότητα για σύνδεση μισθού-βαθμού (με το ιδεολόγημα της αξιολόγησης) και να ανοίξει τους ασκούς του Αι-
όλου για διαφορετικούς μισθούς σε ειδικότητες ή τύπο σχολείου.



Κάθαρσις

Βέβαια. Έπρεπε να σκύψω μπροστά στον ένα και, χαϊδεύοντας ηδονικά το μαύρο σεβιότ- παφ, 

παφ, παφ-, «έχετε λίγη σκόνη» να ειπώ «κύριε Άλφα».

Ύστερα έπρεπε να περιμένω στη γωνία,  κι όταν αντίκριζα την κοιλιά του άλλου, αφού θα 

‘χα επί τόσα χρόνια παρακολουθήσει τα αισθήματα και το σφυγμό της,  να σκύψω άλλη μια 

φορά και να ψιθυρίσω εμπιστευτικά: «Αχ, αυτός ο Άλφα, κύριε Βήτα…».

Έπρεπε, πίσω από τα γυαλιά του Γάμμα, 

να καραδοκώ την ιλαρή ματιά του. Αν μου 

την εχάριζε, να ξεδιπλώσω το καλύτερο 

χαμόγελό μου και να τη δεχτώ όπως σε 

μανδύα ιππότου ένα βασιλικό βρέφος. Αν 

όμως αργούσε, να σκύψω για τρίτη φορά 

γεμάτος συντριβή και ν’ αρθρώσω: «Δού-

λος σας, κύριέ μου».

Αλλά πρώτα-πρώτα έπρεπε να μείνω στη 

σπείρα του Δέλτα. Εκεί η ληστεία γινό-

ταν υπό λαμπρούς, διεθνείς οιωνούς, μέ-

σα σε πολυτελή γραφεία. Στην αρχή, δεν 

θα υπήρχα. Κρυμμένος πίσω υπό τον κοντόπαχο τμηματάρχη μου, θα οσφραινόμουν. Θα είχα 

τρόπους λεπτούς, αέρινους. Θα εμάθαινα τη συνθηματική τους γλώσσα. Η ψαύσις του αριστε-

ρού μέρους της χωρί-στρας θα εσήμαινε: «πεντακόσιες  χιλιάδες». Ένα επίμονο τίναγμα της 

στάχτης του πούρου θα έλεγε: «σύμφωνος». Θα εκέρδιζα την εμπιστοσύνη όλων. Και, μια μέ-

ρα ακουμπώντας στο κρύ-σταλλο του τραπεζιού μου, θα έγραφα εγώ την απάντηση: «Ο αυ-

τόνομος οργανισμός μας, κύριε Εισαγγελεύ…».

Έπρεπε να σκύψω, να σκύψω, να σκύψω. Τόσο που η μύτη μου να ενωθεί με τη φτέρνα μου. 

Έτσι βολικά κουλουριασμένος, να κυλώ και να φθάσω.

Κανάγιες!

Το ψωμί της εξορίας με τρέφει. Κουρούνες χτυπούν τα τζάμια της κάμαράς μου. Και σε βα-

σανισμένα στήθη χωρικών βλέπω να δυναμώνει η πνοή που θα σας σαρώσει.

Σήμερα επήρα τα κλειδιά κι ανέβηκα στο ενετικό φρούριο. Επέρασα τρεις πόρτες, τρία πα-

νύψηλα, κιτρινωπά τείχη, με ριγμένες επάλξεις. Όταν βρέθηκα μέσα στον εσωτερικό, τρίτο 

κύκλο, έχασα τα ίχνη σας. Κοιτάζοντας από τις πολεμίστρες, χαμηλά, τη θάλασσα, την πε-

διάδα, τα βουνά, ένιωθα τον εαυτό μου ασφαλή. Εμπήκα σ’ ερειπωμένους στρατώνες, σε κρύ-

πτες όπου είχαν φυτρώσει συκιές και ροδιές. Εφώναζα στην ερημία. Επερπάτησα ολόκλη-

ρες ώρες σπάζοντας μεγάλα, ξερά χόρτα. Αγκάθια κι αέρας δυνατός κολλούσαν στα ρούχα 

μου. Με ήβρε η νύχτα...

Κ. Γ. Καρυωτάκης

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.


