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Η σχολική χρονιά αρχίζει µε νέα δεδοµένα στο χώρο
της εκπαίδευσης.Η Κυβέρνηση προχώρησε µέσα στο
Καλοκαίρι σε σηµαντικές ρυθµίσεις που αφορούν το
σύνολο του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Όµως τόσο
η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όσο και η ουσία των
µέτρων δεν δικαιολογούν µια αισιόδοξη προοπτική.
Αντίθετα τα µέτρα αυτά θα οξύνουν τις αντιθέσεις στο
δηµόσιο σχολείο, αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των
εκπαιδευτικών, "επισηµοποιούν" την άµεση χρηµατοδότηση από τους γονείς των σχολείων.
Το συνδικάτο µας µάλλον τραυµατισµένο από τις
περσινές κινητοποιήσεις και περνώντας από µια Γ.Σ. του
Ιουνίου "κραυγών και όχι συζήτησης" δείχνει αµήχανο και
αδύναµο να αντιµετωπίσει αυτή την κατάσταση.
Η αναγκαιότητα να "αλλάξουν τα πράγµατα" προβάλλει όλο και πιο επιτακτική. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και οι
άλλες Αυτόνοµες Κινήσεις µπορούν να παίξουν ένα τέτοιο
ρόλο παίρνοντας µεγαλύτερες πρωτοβουλίες στους
Συλλόγους για ουσιαστική συζήτηση των προβληµάτων,
για συσπείρωση πάνω σ' αυτά τα προβλήµατα, για το
ξεπέρασµα του λαϊκισµού και της απολυτότητας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Έγινε στα µέσα Σεπτεµβρίου συγκέντρωση των κινήσεων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ στα γραφεία της Δ.Ο.Ε µε
σκοπό τη συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο
της εκπαίδευσης και τη στάση µας στο ΔΣ της Δ.Ο.Ε. σε
σχέση µ' αυτές.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν συνάδελφοι από τους
συλλόγους: Α' Πειραιά, Αγ.Δηµητρίου, Π. Φαλήρου,
Ν.Σµύρνης, Αργυρούπολης, Παρθενώνα, Α' Αθήνας,
Αθηνάς, Περιστερίου, Λιοσίων, Αιγάλεω, Μαρουσίου,
Μενιδίου, Ν.Ιωνίας.
Εκτιµήθηκε πως τα µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση δεν
είναι αποσπασµατικά αλλά εντάσσονται σε µια συνολική
συντηρητική λογική αλλαγών της Δηµόσιας εκπαίδευσης
και της κοινωνίας γενικότερα .
L

Εκτιµήθηκε πως σ' αυτή την
φάση δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε απεργιακές κινητοποιήσεις,
αλλά είναι ανάγκη να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα από την Δ.Ο.Ε στην
κατεύθυνση της ενηµέρωσης όλων
των συναδέλφων αλλά και της κοινής γνώµης. Παράλληλα να ενισχύσουµε την δράση των πρωτοβαθµίων
σωµατείων, να πάρουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη κινηµάτων βάσης που θα
συσπειρώνουν γονείς και άλλους
εργαζόµενους για την επίλυση άµεσων προβληµάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα προβλήµατα των
Νηπιαγωγείων και την ανάγκη να
ασχοληθούν οι σύλλογοι περισσότερο µ' αυτά.
Τονίστηκε τέλος η αναγκαιότητα να συντονιστούν περισσότερο οι
δύο εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες
Δ.Ο.Ε ΟΛΜΕ, τόσο σε επίπεδο
κινητοποιήσεων, όσο και στην προσπάθεια σύγκλισης των διεκδικητικών
τους προγραµµάτων.

MMM
Γ.Σ. του Κλάδου
Σ εµαςκάθε
"φανερώνονται µε τον
πιο ανάγλυφο τρόπο τα χρόνια προβλήµατα του κινήµατός µας. Ιδιαίτερα όταν η Γ.Σ. έχει και εκλογικό
χαρακτήρα -όπως και η φετινήτότε πολύ λίγο θυµίζει σώµα που
συζητά και αποφασίζει τα µεγάλα
προβλήµατα του Κλάδου µας και
της εκπαίδευσης.
Πέρα απ' αυτά στη φετινή Γ.Σ.
έριχνε τη σκιά της και η τελευταία
µεγάλη απεργιακή µας κινητοποίηση και θεωρητικά θα µπορούσε να
αποτελέσει µια καλή ευκαιρία για
µια ουσιαστική συζήτηση στα "πολλά πως και γιατί" που
δηµιουργήθηκαν. Μια συζήτηση
που θα έβγαζε τα απαραίτητα διδάγµατα για το πως θα προχωρήσουµε
παραπέρα.
Όµως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ακολουθήθηκε η "πεπατηµένη". Η διαλυτική δράση του στείρου παραταξιακού λόγου, η απουσία όχι οµιλητών
αλλά ακροατών κυριάρχησαν.

Ο παραταξιακός κανονισµός
λειτουργίας που χρόνια τώρα
εµποδίζει την ουσιαστική συζήτηση δίνοντας τον λόγο "επιλεκτικά"
σε εκπροσώπους παρατάξεων και
όχι σε αντιπροσώπους απλώς ενίσχυσε το όλο κλίµα.
Η συζήτηση για την απεργία
έµεινε στο επίπεδο των εντυπώσεων και ενός γενικού καταµερισµού
ευθυνών σε µια προσπάθεια να
βγουν όλοι δικαιωµένοι. Δεν αναλύθηκαν οι στόχοι που είχαµε, οι
διαδικασίες που παιρνόταν οι αποφάσεις, η συνολική στάση του Δ.Σ.
Ο απολογισµός του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε ψηφίστηκε. Ένας απολογισµός που δεν είχε το παραµικρό
σηµείο αυτοκριτικής και που προσπαθούσε µε µεγάλα λόγια και
φιλολογικές εκφράσεις να "κρύψει"
τις σηµαντικές ευθύνες του αυτού
του οργάνου για την πορεία του
Κλάδου.
Η συζήτηση για τις αποφάσεις
δυναµιτιστικέ πάλι από τον κανονισµό λειτουργίας. Το τι θα µπει σε
ψηφοφορία καθοριζόταν από τους
εισηγητές - µέλη του Δ..Σ. της
Δ..Ο.Ε - οι οποίοι αυθαίρετα δεχόταν ή απέρριπταν προτάσεις των
συλλόγων και των συναδέλφων,
χωρίς να τις βάζουν στην κρίση του
σώµατος.
Πρακτικό αποτέλεσµα να ψηφίζονται "πακέτο" οι εισηγήσεις του
Δ.Σ. µε πολύ µικρές διαφοροποιήσεις.
Ταυτόχρονα το µεγάλο εύρος
των θεµάτων που συζητιούνται στις
Γ.Σ. µας αντικειµενικά οδηγεί σε
µια "επιφανειακή" συζήτηση και
όχι σε ουσιαστική επεξεργασία θέσεων. Πρακτικό αποτέλεσµα πολλές
αποφάσεις να µένουν σε επίπεδο
συνθήµατος, ενώ στην µετέπειτα
πορεία της Οµοσπονδίας να "ανακαλύπτουµε" πως πολλές απ' αυτές
δεν λύνουν ουσιαστικά προβλήµατα ή δηµιουργούν νέα.
Οι εκλογικές διαδικασίες
"απορρόφησαν" µεγάλο µέρος της
ενεργητικότητας πολλών αντιπροσώπων κύρια στην ΠΑΣΚ και στη ΔΑΚΕ αλλά και στα άλλα ψηφοδέλτια

µηδέ της Πρωτοβουλίας εξαιρουµένης.
Επιβεβαίωσαν και παλιότερη
εκτίµησή µας ότι στην σηµερινή
εποχή κύρια οι µεγάλες παρατάξεις
έχουν γίνει εκλογικοί µηχανισµοί
συγκεκριµένων συναδέλφων και
όχι χώροι προβληµατισµού και παραγωγής ιδεών και προτάσεων. Οι
δε συµµαχίες που δηµιουργούνται
στο εσωτερικό τους έχουν καθαρά
εκλογικό χαρακτήρα και λιγότερο

ιδεολογικό - πολιτικό.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
των εκλογών το ψηφοδέλτιο της
Π.Α.Σ.Κ. εξέλεξε 6 έδρες στο Δ.Σ.
(είχε 6), εξασφαλίζοντας για άλλη
µια φορά την αυτοδυναµία. Το ψηφοδέλτιο της Δ.Α.Κ.Ε. εξέλεξε 3
έδρες (4), της Πρωτοβουλίας - Αυτόνοµες Κινήσεις 1 (0) και της Πανεκπαιδευτικής Ενότητας 1 (1).
Μερικές σκέψεις για τα αποτελέσµατα.
Η Π.Α.Σ.Κ. αύξησε τον αριθµό
των αντιπροσώπων που την ψήφισαν και διατήρησε τις έδρες που
είχε. Εκτιµήσεις για "εκµετάλλευση" του κρατικού µηχανισµού (επιλογές στελεχών, αναπληρωτές, αποσπάσεις κ.τ.λ.) δικαιολογούν εν µέρει
αυτή την αύξηση δεν απαντούν
όµως ολοκληρωµένα. Η αντίδραση
των συναδέλφων για την αρνητική
στάση που κράτησαν τα µέλη της
στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε δεν
µετακυλίστηκε στην βάση µια και

σε συλλόγους µε µεγάλα ποσοΑποτελέσµατα εκλογών 66ης Γ.Σ.
1997
1995
στά στην απεργία τα τοπικά
στελέχη ήταν και αυτά µέσα
Ψήφισαν
467
στον αγώνα, ενώ σ' αυτούς
µε µικρά ποσοστά η απεργοσπαάκυρα -λευκά
1
σία ήταν διαπαραταξιακή.
Ταυτόχρονα η αρνητική κατάληΠ.Α.Σ.Κ.
237
218
ξη της απεργίας των καθηΔ.Α.Κ.Ε.
138
145
γητών έστρεψε ένα κοµµάτι
συναδέλφων που είχαν
Πρωτοβουλία - Αυτόνοµες Κινήσεις
35
26
διαφοροποιηθεί στην απερΠανεκπαιδευτική Ενότητα
31
31
γία ξανά στο να ψηφίσουν
την Π.Α.Σ.Κ. µια και εµφανίστη25
12
Ανεξάρτητες Αγωνιστικές Κινήσεις - Παρεµβάσεις
κε σαν η "υπεύθυνη δύναµη"
που απέτρεψε τον "εκφυλισµό" της δικής µας απεργίας. Σε όλα αυτά να προσθέσουµε και τα οικονοµικά αποτελέσµα- προσανατολισµό στα προβλήµατα που συγκέντρωσε 25 ψήφους. Συσπειρώτα του νέου µισθολογίου που σε του σχολείου και των συναδέλφων θηκαν γύρω του συνάδελφοι µε
συνδυασµό µε τις µικρές κρατήσεις βοήθησε στη συσπείρωση πολλών ουσιαστική άποψη και προτάσεις
της εφορίας σε πολλές περιπτώσει συνάδελφων. Καθοριστικό ρόλο για την εκπαίδευση, αλλά και συνάδελ"ικανοποίησαν" τον µέσο συνάδελ- έπαιξε και η στάση µας στη διάρ- φοι που στο όνοµα ενός
φο. Να τονίσουµε εδώ πως η αρνητι- κεια της απεργίας τόσο µε την ενερ- "επαναστατικού αριστερού λόγου"
κή δοµή του νέου µισθολογίου γή συµµετοχή σ' αυτή αλλά και το τόσο σε επίπεδο πρακτικής όσο και
(χαµηλοί βασικοί µισθοί - επιδόµα- ότι δεν διστάσαµε σε πολλές πε- σε επίπεδο θέσεων πολύ λίγη σχέση
τα, κατάργηση για µια µερίδα συναδέλ- ριπτώσεις, ανοιχτά στις Γεν. Συνελεύ- έχουν µε τα οράµατα και στην στάφων του οικογ. επιδόµατος κ.τ.λ.) σεις να πούµε τον προβληµατισµό ση της αριστεράς. Βασικός συνδεδεν προβλήθηκαν στην διάρκεια µας και για το περιεχόµενο του αγώ- τικός κρίκος αποτέλεσε η τελευταία
της κινητοποίησής µας µένοντας να και για την παραπέρα πορεία απεργιακή κινητοποίηση σε ένα
γενικό επίπεδο αντιπαράθεσης και
µόνο σε ένα γενικό επίπεδο του.
Αρνητικό ρόλο έπαιξε και η όχι η ουσιαστική συµφωνία σε θέοικονοµικής αναβάθµισης του
εκπ/κου που αντικειµενικά ενίσχυ- ά σ χ η µ η κ α τ ά σ τ α σ η π ο υ σεις και αρχές.
δηµιουργήθηκε στο εσωτερικό µας
σε τα παραπάνω.
Σήµερα µετά και από αυτά τα
τις µέρες της Γ.Σ., όπου η µεγιστοποίηΗ Δ.Α.Κ.Ε. "έχασε" αντιπροσώ- ση υπαρκτών προβληµάτων εκλογικά αποτελέσµατα και την
πους και 1 έδρα στο ΔΣ της Δ.Ο.Ε. συντονισµού, προβληµατισµοί της εκπροσώπηση της κίνησής µας στο
Η απουσία της από τα καθηµερινά τελευταίας στιγµής για τον προσανατο- Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε είναι ανάγκη να
δρώµενα στους συλλόγους και όλη λισµό της κίνησής µας, αλλά και οι επαναπροσδιορίσουµε την τακτική
την χρονιά αλλά και στην απεργία, προσωπικές φιλοδοξίες και διαφο- µας. Χρειάζεται καλύτερος συντοκαθώς και η αδυναµία της να προβάλ- ρές, εµπόδισαν και την καλύτερη νισµός όλων των κινήσεων, µεγαλύτελει προτάσεις, η αντιφατικότητα παρουσία µας στην Γ.Σ. αλλά και ρη επικοινωνία µεταξύ µας και καλύτεµεταξύ των "επαναστατικών" την µεγαλύτερη συσπείρωση συναδέλ- ρη επεξεργασία θέσεων και προτάσελόγων για συνέχιση της απεργίας φων γύρω από τις θέσεις µας και το ων ώστε πιο αποτελεσµατικά να
παρεµβαίνουµε τόσο σε τοπικό επίπεκαι της µη συµµετοχής µεγάλου ψηφοδέλτιο µας.
δο αλλά και σε κεντρικό. Είναι
µέρους των ψηφοφόρων της σ' αυΤο ψηφοδέλτιο της "Πανεκπαιδευ- αναγκαίο ο προβληµατισµός των
τή ενίσχυσαν το αρνητικό κλίµα
για το ψηφοδέλτιό της. Παράλληλα τικής Ενότητας" συγκέντρωσε τον τοπικών κινήσεων, κυρίως της
οι εσωκοµµατικές εξελίξεις στην ίδιο αριθµό ψήφων µε τις προηγούµε- επαρχίας να "έρχεται" στην Αθήνα,
Ν.Δ. δηµιούργησαν και εσωτερικές νες εκλογές. Η κατηγορηµατική ενώ οι Ολοµέλειες που κάνουµε
τριβές στο χώρο αυτό.
άρνηση των συναδέλφων να δουν στην Αθήνα να συζητούν πιο
ευρύτερες συνεργασίες, ο γενικόλο- συγκεκριµένα και να κατασταλάΤο ψηφοδέλτιο µας "Πρωτο- γος καταγγελτικός λόγος και ο "λαϊ- ζουν σε όσο γίνεται πιο
βουλία - Αυτόνοµες Κινήσεις" κισµός" στην πρακτική που ακολούθη- ολοκληρωµένες θέσεις.
κατέλαβε για πρώτη φορά µετά το σε η ΔΕΕ µάλλον οδηγούν σε µια

1993 µια έδρα στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. περιχαράκωση και απλή συντήρηΗ προσπάθεια που κάναµε όλα αυ- ση των δυνάµεων της.
τά τα χρόνια για ένα λόγο αυτόνοΣτις εκλογές συµµετείχε και το
µο, για ψηφοδέλτια ενωτικά χωρίς
στενούς ιδεολογικοπολιτικούς
ψηφοδέλτιο "Ανεξάρτητες Αγωνιστιδιαχωρισµούς αλλά µε σαφή κές Κινήσεις - Παρεµβάσεις"

Για τους ιστορικούς του
συνδ. κινήµατος και όχι
µόνο...

Δηµοσιεύουµε σήµερα τα
ονόµατα των ψηφοδελτίων στα
οποία συµµετείχαµε στις
τελευταίες εκλογές. Σε παρένθεση ο αριθµός των συλλόγων που
κατεβαίνουµε µ' αυτό το όνοµα.
Αν ξεχάσαµε κάποιο σύλλογο τα
λάθη είναι ανθρώπινα αλλά και η
ποικιλία των ονοµάτων ήταν µεγάλη. Σε αρκετούς συλλόγους το
όνοµα του ψηφοδελτίου µας είναι διαφορετικό σε κάθε εκλογική "αναµέτρηση". Πρωταθλητής
είναι ο σύλλογος Π. Φαλήρου
που τα 5 τελευταία χρόνια σε κάθε εκλογή κατεβαίνει µε διαφορετικό όνοµα...

Αγωνιστική Παρέµβαση
Αγωνιστική Συνεργασία (2)
Αγωνιστική Συσπείρωση (2)
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
ΑΕΣ
Αλληλεγγύη
Ανεξάρτητη Κίνηση
Ανεξάρτητη Παρέµβαση
Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία
Αριστερή Κίνηση
Αυτόνοµη Παρέµβαση (2)
Δασκαλικός Αγώνας
Δηµοκρατική Συνεργασία
Δηµοκρατική Συµπαράταξη
Εκπαιδευτική Κίνηση
Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία (2)
Εκπαιδευτική Αναζήτηση
Εκπαιδευτική Συσπείρωση
Εκπαιδευτική Συνεργασία
Εκπαιδευτική Αναζήτηση
Εκπαιδευτικοί
Ελεύθερη Κίνηση

Εναλλακτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
Ενιαίο
Ενωτικό
ΕΣ
Κίνηση για την Αυτονοµία και Ενιαία
Δράση
Νέα Κίνηση Εκπαιδευτικών
Πανεκπαιδευτική Συνεργασία
ΠΑΣΚ - Συνεργαζόµενοι
ΠΑΣΚ - Πρωτοβουλία
Προοδευτική Συνεργασία Εκπαιδευτικών
Πρόταση
Πρωτοβουλία - Παρέµβαση
Πρωτοβουλία για την Αυτονοµία του
σ.κ.
Πρωτοβουλία - Παρέµβαση
Πρωτοβουλία για Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία
Εκπαιδευτικών (7)
Συνεργασία (2)
Σφήνα
συµµµετοχή σε ενιαία ψηφοδέλτια (5)

Παρουσίαση του νέου νόµου για την εκπαίδευση
και λίγα σχόλια...

Σ

το σηµείωµά µας θα προσπαθήσουµε να
κάνουµε µια συνολική αναφορά στα σηµεία
εκείνα του νόµου που αφορούν την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και µερικά επιµέρους σχόλια
πέρα από την συγκεκριµένη κριτική των µέτρων που
έχει διατυπωθεί µέχρι σήµερα.
Εισαγωγικά τονίζουµε πως ο συγκεκριµένος νόµος
αποτελεί µια συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να
"απαντήσει" σε υπαρκτά προβλήµατα που υπάρχουν
στο χώρο της εκπαίδευσης. Είναι η πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια από την ψήφιση του νόµου 1566/85 που
στη βασική της φιλοσοφική αντίληψη κινείται σε
συντηρητική κατεύθυνση πίσω από κατακτήσεις και

θεσµούς, προσπαθώντας µε τεχνοκρατικό τρόπο να
δώσει "λύσεις". Παράλληλα η προώθησή του και
ψήφισή του έγινε µε µεγάλη προχειρότητα και µε
βασικό κριτήριο τον "εντυπωσιασµό" της κοινωνίας.
Πρακτικό αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από την διαφωνία
µας στο περιεχόµενο των µέτρων, πολλά απ' αυτά να
είναι πρακτικά ανεφάρµοστα, να δηµιουργούν περισσότερα προβλήµατα απ' αυτά που υποτίθεται πως "λύνουν".
Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
â Ο νόµος προβλέπει την λειτουργία Ολοήµερων
Δηµ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων πειραµατικά απ'
την φετινή χρονιά. Οι σύλλογοι διδασκόντων µε τους
συλλόγους γονέων και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης προτείνουν τη δηµιουργία αυτών των
σχολείων ΑΛΛΑ για την ίδρυσή τους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ο Υπ. Παιδείας.
Στα Νηπιαγωγεία προβλέπεται 8ωρη λειτουργία
ενώ για το διδακτικό προσωπικό οι ανάγκες θα
καλυφτούν µε αναπληρωτές, ωροµισθίους, υπερωριακή
διδασκαλία και συµπλήρωση ωραρίου.
Ταυτόχρονα βασικές πλευρές που αφορούν την
λειτουργία τους (προγράµµατα, χρόνος λειτουργίας,
διδακτικό προσωπικό, υποδοµή) αφήνονται για αργότερα µε την έκδοση Υπ. Αποφάσεων
ã Καταργείται η επετηρίδα ως σύστηµα διορισµού
των εκπαιδευτικών και στη θέση της µπαίνει ο διαγωνισµός από το ΑΣΕΠ κάθε 2 χρόνια. Οι επιτυχόντες

στον διαγωνισµό, που θα πρέπει να συγκεντρώσουν το
70% της ανώτατης βαθµολογίας, διορίζονται στην
εκπαίδευση ως µόνιµοι ή αναπληρωτές.
Για µια 5ετία (1998-2002) οι προσλήψεις γίνονται
και από την επετηρίδα και από τον διαγωνισµό µε
ποσοστά που για κάθε χρόνο είναι 80-20, 60-40, 40-60,
20-80 και 10-90
Στους διαγωνισµούς της 5ετίας για τους αναπληρωτές που έχουν δουλέψει τουλάχιστον 2 χρόνια δίνεται
ένα "πριµ" 2% για κάθε χρονιά στην συνολική βαθµολογία που θα γράψουν. Το περιεχόµενο του διαγωνισµού
(ύλη και µαθήµατα) καθορίζεται µε Υπ. Απόφαση.
ä Καταργεί τα άρθρα του 1566 που αφορούσαν την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από διευθυντή προϊστάµενο και σχολικό σύµβουλο και τα επαναφέρει πάλι.
αυτούσια στον νόµο. Όλοι αυτοί αξιολογούν τον
εκπαιδευτικό της τάξης, και τον τρόπο λειτουργίας της
σχολικής µονάδας. Παράλληλα ο προϊστάµενος Γραφείου αξιολογεί και τον διευθυντή, ο Προϊστάµενος
Διεύθυνσης του Γραφείου κ.τ.λ.).
Προσθέτεται ένα νέο επίπεδο αξιολόγησης το Σώµα
µονίµων αξιολογητών. Το συγκεκριµένο όργανο
αποτελείται από 400 εκπαιδευτικούς Αβαθµιας, Ββάθµιας και Πανεπιστηµιακούς που έχουν τουλάχιστον
12ετή υπηρεσία στην εκπαίδευση. Ο ρόλος τους είναι
η συγκέντρωση των αξιολογικών εκθέσεων από τα
προηγούµενα επίπεδα, αλλά και ο "προσωπικός έλεγχος
στα σχολεία" και η σύνταξη τελικής αξιολογικής
έκθεσης που θα χρησιµοποιείται για "την µονιµοποίηση, την προαγωγή και την υπηρεσιακή εξέλιξη των
εκπαιδευτικών". Το ίδιο όργανο µε βάση αυτές τις
εκθέσεις "παραπέµπει" τους εκπαιδευτικούς για πειθαρχικά παραπτώµατα.
Πέρα απ' αυτό το όργανο δηµιουργείται και το
ΕΑΣΜ (Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας)
µε πρόσωπα επιλογής του Υπ. Παιδείας που έχει την
"εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισµό του ΣΜΑ
και των Σχολικών Συµβούλων".
Πέρα από τα παραπάνω βασικές λεπτοµέρειες που
αφορούν την διαδικασία της αξιολόγησης σε όλα τα
επίπεδα, όροι και η διαδικασία µονιµοποίησης των
εκπ/κων, η υπηρεσιακή εξέλιξη τους, η επιλογή και η
συγκεκριµένη εργασία των µελών του ΣΜΑ και της
ΕΑΣΜ αφήνονται και αυτές σε Υπ. Αποφάσεις και
Προεδρικά διατάγµατα.
Από την λογική του Υπουργείου απουσιάζουν όλες
οι πλευρές που έχουν σχέση µε την συλλογικότητα στις
διαδικασίες αξιολόγησης, συµµετοχής των µαχόµενων
εκπαιδευτικών σ' αυτή, "επιστροφή" των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στο σχολείο µε την µορφή της
παιδαγωγικής βοήθειας στους εκπαιδευτικούς και
παρεµβάσεων στα προγράµµατα και τα βιβλία κ.τ.λ.
å Με το νόµο θεσπίζεται η εισαγωγή του "πολλαπλού" βιβλίου στα σχολεία. Η πρακτική εφαρµογή του
µέτρου αφήνεται και αυτή σε Π.Δ. και Υπ. Αποφάσεις.
Ορίζεται όµως συγκεκριµένα πως τα βιβλία µπορεί να
επιλέγονται και από το ελεύθερο εµπόριο. Ακόµα
ορίζεται πως τα βιβλία επιλέγονται όχι πάντα µε διαγω-

νισµό, αλλά και µε απ' ευθείας ανάθεση από το Παιδ.
Ινστιτούτο.
æ Όσο αφορά την χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων µέτρων µέχρι το 2000 αυτά που αφορούν το
πολλαπλό βιβλίο, την σύσταση του ΣΜΑ, τις εξετάσεις
για τον διορισµό των εκπ/κων καλύπτονται κατά 75%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για το Ολοήµερο Σχολείο τα κονδύλια καλύπτονται
µόνο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και είναι:
15,5 δισ για µισθοδοσία πρόσθετων Νηπιαγωγών.
2,7 δισ. για µισθοδοσία εκπαιδευτικών σε Ολοήµερα Δηµοτικά.
3,6 δισ. για υλικό στα Ολοήµερα νηπιαγωγεία.
Τίποτα για υλικό - υποδοµή στα Ολοήµερα Δηµοτικά.
Την ίδια στιγµή η δαπάνη για την σύσταση των 400
θέσεων των µόνιµων αξιολογητών ανέρχεται σε 6,5δισ.
ενώ για την επιλογή τους θα δαπανηθούν 29εκ.
««««««««««««««««««««««««

Ο νέος Δηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
Ζητήσαµε από τον συνάδελφο Μητρόπουλο Αντρέα
µέλος της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπρόσωπό της στην
επιτροπή αναµόρφωσης του Κώδικα να µας γράψει για
την µέχρι τώρα πορέια της συζήτησης.
..........................................................................
Το αίτηµα για δηµοκρατική αναµόρφωση του
Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Δ/Υ Κ.) χρονολογείται
από πολύ παλιά. Ο ισχύον Δ/Υ Κ. βασίζεται σε νόµο
του 1952, απηχεί τις αντιλήψεις µιας συγκεκριµένης
εποχής, ενός εµφυλιοπολεµικού κράτους. Αντιλήψεις
που θέλουν τον Δηµόσιο Υπάλληλο υποταγµένο, ειδική
κατηγορία εργαζοµένων β' διαλογής και µειωµένων
δικαιωµάτων. Ένα εργαζόµενο που το Κράτος ήθελε
και όφειλε να ελέγχει ασφυκτικά κάθε πτυχή της ζωής
του, προσωπικής, κοινωνικής πολιτικής και εργασιακής. Κάθε διαφορετική φωνή, κάθε φωνή αντίστασης
και διαµαρτυρίας έπρεπε όχι µόνο να εκλείπει, αλλά
να µην υπάρχει ούτε καν ο φορέας της ως υπάλληλος
της Διοίκησης.
Από τότε βέβαια αρκετά είτε άλλαξαν είτε µεταµορφώθηκαν ώστε να φαίνεται ότι αλλάζουν. Το
Δηµοσιοϋπαλληλικό συνδ. κίνηµα δεν έπαψε να παλεύει σε όλους τους χώρους και όλες τις βαθµίδες για το
Δηµοκρατικό εκσυγχρονισµό της Διοίκησης και για τη
θεσµοθέτηση εκείνων των κανόνων που θα της προσδίδουν τη λειτουργική της ανεξαρτησία. Να µπει φρένο
στο πλέγµα των πελατειακών σχέσεων που καθιστούν
τις Δηµόσιες Υπηρεσίες έρµαια κοµµατικών σκοπιµοτήτων και τους εργαζόµενους σ' αυτές ανάλογα µε τα
πολιτικά τους πιστεύω είτε "βολεµένους" είτε "διωκόµενους".
Η σηµερινή επιτροπή αναµόρφωσης του κώδικα
λειτουργεί από τον Ιούλιο του 1994 µε την συµµετοχή

και 2 εκπροσώπων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Απ' ότι φαίνεται
όπου να 'ναι ολοκληρώνονται οι εργασίες της. Αλλαγές
αρκετές έχουν γίνει οπωσδήποτε σε θετική κατεύθυνση.
Θα ήταν άλλωστε παράλογο να δεχτεί κανείς ότι ο
κώδικας του ’98 (αν τελικά γίνει νόµος του κράτους)
θα µπορούσε να 'ναι ίδιος µε τον κώδικα΄του '51.
Υπάρχουν όµως ζητήµατα που και µε αφορµή την
επεξεργασία του Κώδικα πρέπει να αναδειχτούν και να
διεκδικηθούν από το συνδ. κίνηµα. Όπως για παράδειγµα η αντικειµενικοποίηση και η στάθµιση της βαρύτητας των κριτηρίων (µοριοποίηση) επιλογής των προϊσταµένων. Κάτι που µέχρι στιγµής δεν φαίνεται να γίνεται
αποδεκτό µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται ο ηµετερισµός στην επιλογή στελεχών της Διοίκησης. Φαινόµενο διαρκές και παλιό µεν, που αποκτά όµως ιδιαίτερη
βαρύτητα σε συνθήκες διαµόρφωσης πάγιας ιεραρχίας
αντί της κινητής (θητείας) που ίσχυε µε το σηµερινό
βαθµολόγιο.
Παράλληλα ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυτή
την περίοδο η Κυβερνητική βούληση εκδηλώνεται µε
πολλαπλούς τρόπους και µορφές. Έτσι άλλο βαθµολόγιο προωθείται για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους,

άλλο για τους λοιπούς Δηµόσιους Υπαλλήλους και
άλλο για τους Υπαλλήλους της Περιφέρειας. Όπως
επίσης αρνητικές αντιδράσεις µπορεί να προκαλέσει
ακόµα και στη δοµή και διάρθρωση του συνδ. κινήµατος η διάταξη που θέλει τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια να είναι εκπρόσωπος
κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει το οποιοδήποτε
προϊόν της εργασίας της Επιτροπής του Κώδικα να
τύχει εκτενούς και ιδιαίτερης προσοχής και παρέµβασης και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και όλου του συνδ.
κινήµατος. Και κανείς βέβαια δεν πρέπει να ξεχνά ότι
ακόµα και ο καλύτερος Κώδικας εάν διαµορφωνόταν
και ψηφιζόταν από τη Βουλή, απ' την άλλη µέρα το
πρωί θα µπορεί µε µια διάταξη νόµου να τροποποιείται. Η επαγρύπνηση και η πάλη του κινήµατος για την
προστασία και διεύρυνση των δικαιωµάτων του δεν
σταµατά στην ψήφιση του όποιου κώδικα αλλά πρέπει
να είναι διαρκής και επίµονη.

Στην εκλογές που έγιναν στην 66η Γ.Σ.

Η σαρωτική αποβιοµηχάνιση και η παρα-
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ
"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ"

το ψηφοδέλτιό µας έβγαλε την
διακήρυξη.

παρακάτω

Εµείς οι αντιπρόσωποι της 66ης Γ.Σ.
της Δ.Ο.Ε. που έχουµε εκλεγεί µε ψηφοδέλτια της Πρωτοβουλίας καθώς
και άλλων
αυτόνοµων κινήσεων και ενωτικών ψηφοδελτίων
ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ
Η Κυβέρνηση, στα πλαίσια του "προγράµµατος σύγκλισης" κλιµακώνει όλο και περισσότερο τόσο την πολιτική της λιτότητας
όσο και τις πολιτικές απορύθµισης των
εργασιακών µας σχέσεων και των ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων.
Η πολιτική αυτή οδηγεί µεγάλα κοινωνικά στρώµατα στην εξαθλίωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Μέσω του προϋπολογισµού ασκείται µια άδικη και κοινωνικά
ανάλγητη οικονοµική και κοινωνική πολιτική. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η νέα φτώχεια εξαπλώνεται, η ανεργία, που µαστίζει και τον Κλάδο µας,
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Αµφισβητούνται πλέον οι κατακτήσεις χρόνων στο
όνοµα της "ανταγωνιστικότητας", της "µείωσης του εργατικού κόστους", της "αύξησης
των κερδών των επιχειρήσεων", του "εκσυγχρονισµού".
Την ίδια στιγµή:
-Εξαγγέλλονται µεγαλεπήβολα εξοπλιστικά προγράµµατα της τάξης τρισεκατοµµυρίων
που θα επιφέρουν πλήγµατα στην Παιδεία
την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλιση.

γωγική αποδιάρθρωση της οικονοµίας της
χώρας δηµιουργούν εκρηκτικά προβλήµατα.
Για να αντιµετωπίσει και να εκτονώσει
τις αντιδράσεις που προκαλεί η πολιτική
της, η Κυβέρνηση "ανακάλυψε" τον "κοινωνικό διάλογο" Γνωρίζουµε πολύ καλά πώς
έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν και
βέβαια σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει και
δεν µπορεί αυτός ο "κοινωνικός διάλογος"
να σταθεί εµπόδιο στους αγώνες των εργαζοµένων.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ
Θεωρείται κοινή παραδοχή ότι η Παιδεία
πρέπει να αποτελεί αδιαπραγµάτευτη κοινωνική αξία και ότι η εκπαίδευση είναι
ύψιστο κοινωνι κό αγαθό.
Το Δηµόσιο Σχολείο αποδοµείται και
εντείνεται η αδυναµία του να ανταποκριθεί
στις σηµερινές ανάγκες και τις προκλήσεις
του µέλλοντος.
Σήµερα, οι κοινωνικές υπηρεσίες που
προσφέρει η εκπαίδευση συνεχώς υποβαθµίζο
νται ως αγαθά, ενώ σηµαντικό της τµήµα
περ νά στον ιδιωτικό τοµέα, όπως συµβαίνει
και στο χώρο της Υγείας και κοινωνικής
ασφάλισης.
Οι µισθοί των εκπαιδευτικών και οι
κρατικές δαπάνες ανά εκπαιδευόµενο είναι
στην τελευταία θέση από όλες τις ανεπτυγµένες χώρες.
Οι διαρροές από την 9χρονη υποχρεωτική
εκπ/ση και ο αναλφαβητισµός λειτουργικός
και οργανικός, αυξάνονται επικίνδυνα.
Με την κοµµατική και ευνοιοκρατική
επιλογή των στελεχών της χειροτερεύει

ακόµη περισσότερο την εικόνα της δηµόσιας
εκπαίδευσης.
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
Να συνειδητοποιήσουµε ως µαχόµενοι
εκπ/κοι την ιδιαίτερη ευθύνη µας για την
απόκρουση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, για την προστασία της δηµόσιας δωρεάν παιδείας.
Να αλλάξει ο συσχετισµός δυνάµεων στη
Δ.Ο.Ε. και στους διδασκαλικούς Συλλόγους.
Να ηττηθεί ο κοµµατισµός και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία που φέρνουν την
απογοήτευση
στους
συναδέλφους,
τους
σπρώχνουν στην αδράνεια και την ιδιώτευση.
Να ενισχυθούν οι δυνάµεις εκείνες που
κάνουν πράξη την ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του σ.κ. µακριά από Κυβερνητικές και Κοµµατικές
εξουσίες.
Να αντιτάξουµε σθεναρό ΟΧΙ στο "διαίρει και βασίλευε" και να σφυρηλατήσουµε
ΔΕΣΜΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ πάνω στα ΚΟΙΝΑ προβλήµατα, ανεξάρτητα από κοµµατικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές.
Να αποκρούσουµε φαινόµενα επαγγελµατοποίησης και παραγοντισµού των συνδ.
στελεχών, καθιερώνοντας την αρχή της
περιοδικότητας και της συλλογικότητας στα
αξιώµατα της συλλογικής δράσης και της
ανακλητότητας.
Για µιας Δ.Ο.Ε ΕΝΩΤΙΚΗ, που θα είναι
επιτελικό όργανο και θα αφήνει ουσιαστικά
περιθώρια στους τοπικούς συλλόγους να
αναπτύσσουν πρωτόβουλη δράση στο χώρο
τους.
Για µια Δ.Ο.Ε που στις σηµερινές
δύσκο λες συνθήκες για την εκπαίδευση και
το συνδικαλιστικό κίνηµα και θα εµπνέει,
θα συσπειρώνει και θα αναζητεί µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες ενιαία δράση µε
τους εκπ/κους της δευτεροβάθµιας, που θα
στοχεύει στην ωρίµανση των προϋποθέσεων
για την συγκρότηση ενιαίου συνδικάτου
εκπαιδευτικών.
Για µια Δ.Ο.Ε που θα είναι πάντοτε
µπρο στά στην οικοδόµηση του ΜΕΤΩΠΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, θα οργανώνει και θα συµµετέχει
σε ΚΟΙΝΟΥΣ αγώνες µε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόµε
νους για την ΠΑΙΔΕΙΑ και τον µέλλον της.
Η πρόσφατη απεργιακή µας κινητοποίηση
κατέδειξε το ρόλο που µπορούν να παίξουν
από τα "κάτω" οι σύλλογοί µας, οι σύλλογοι διδασκόντων και άλλες άτυπες µορφές
συσπείρωσης, τη στιγµή που το τριχοτοµηµένο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απέτυχε παταγωδώς
στην οργάνωση και καθοδήγηση του απεργιακού αγώ να.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Δηµόσια και Δωρεάν Παιδεία.
Σχολείο
που
να
δίνει
πολύπλευρη και να διαµορφώνει
ανθρώπους µε κριτική σκέψη και
προσωπικότητα.
Μαζικούς διορισµούς µε το
σύστηµα της ενιαίας επετηρίδας ώστε να καλυφτούν όλα τα
σηµερινά κενά, καθώς και
εκείνα
που
προκύπτουν
από
τις
σύγχρονες
κοινωνικές και
εκπαιδευτικές

ανάγκες.
(Ολοήµερο
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ειδικών κατηγοριών, µετανάστες, µειονότητες, τσιγγάνοι κ.τ.λ.)
Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα και
βιβλία - Σύγχρονες Σχολικές Βιβλιοθήκες.
Καθιέρωση και εφαρµογή στην πράξη
11χρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Αναβαθµισµένη επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση του εκπαιδευτικού.
Αντιµετώπιση σε σοβαρή βάση της εξοµοίωσης
Συνεχής επιµόρφωση που να στηρίζεται
στις αρχές της καθολικότητας, της περιοδικότη τας, της αποκέντρωσης και της
πολυµορφίας.
Δηµοκρατικές διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες για την επιλογή στελεχών
της εκπαίδευσης µε αντικειµενικά, αδιάβλητα και µετρήσιµα κριτήρια.
Δηµοκρατική εκπ/κή αποκέντρωση µε
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιών στην
εκπαιδευτική κοινότητα και ιδίως στο
επίπεδο της σχολικής µονάδας.
Υπηρεσιακά Συµβούλια ανεξάρτητα, µε
πλειοψηφία αιρετών, και µε πρόβλεψη β'
βαθµού κρίσης σε επίπεδο περιφέρειας.
Τέλος
διεκδικούµε
µισθολογική
µεταχείριση του εκπαιδευτικού που θα
αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του έργου
του, λύση των εργασιακών, ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών προβληµάτων, προϋποθέσεις
που είναι απαραίτητες για την αναβάθµιση
του ίδιου του Σχολείου.
Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Σ.Κ.
Χρειάζεται ν' αλλάξουν τα δεδοµένα,
χρειάζεται ν' αλλάξουν οι πολιτικές στην
κοινω νία, την οικονοµία, στους θεσµούς.
Δεν µπορούµε να πορευτούµε στο αύριο µε
τις ίδιες αναφορές και µ' αυτούς που έχουν
τις κύριες ευθύνες.
Αυτό το διαφορετικό που ξεπήδησε στην
απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, που
ξέφυγε από τα "όρια", που ξεπέρασε ηγεσίες, που αµφισβήτησε πρέπει να εκφραστεί.
Οι δυνάµεις του κλάδου που πιστεύουν
ότι πρέπει να ξεπεράσουν δηµιουργικά τις
τεχνητές διογκώσεις και αντιπαραθέσεις,
τον κατακερµατισµό και την πολυδιάσπαση
του σ.κ. και να αναλάβουν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ για
τον συντονισµό και την ανάκαµψη του σ.κ.,
πρέπει τώρα να το κάνουν. Οφείλουν να το
κάνουν.
Η συγκρότηση ενός ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΣ που
θα προβάλλει το δικό του ΑΥΤΟ ΝΟΜΟ λόγο,
ενάντια στις κοµµατικές και συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες είναι αναγκαιότητα για
τον Κλάδο.
Μόνο µε φερέγγυο σ.κ. και αποφασισµέ
νους εκπ/κους οι όποιες Κυβερνητικές
θέσεις για συναίνεση "άνευ όρων" σε πολιτικές και πρακτικές που άλλοι αποφασίζουν
για µας, θα βρουν ισότιµο συζητητή και
αποφασισµένο συνοµιλητή.
Και αυτή η φερεγγυότητα και αγωνιστικότητα του σ.κ. µας δεν µπορεί παρά να
είναι δικιά µας υπόθεση, υπόθεση ΟΛΩΝ των
εκπαιδευτικών....

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 1995 -96 & 1996 97
1995 -96

ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

1996 -97

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

127.089

132.701

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

673.409

660.014

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 1996-1997
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

8.628

1.547

15,4

20,2

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

42.563

10.190

15,5

17,7

ΠΟΤΕ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ 1950

1950-1980

ΜΕΤΑ ΤΟ 1980

ΣΥΝΟΛΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

137

400

824

1361

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

1.575

2.510

1.141

5.226

Η συζήτηση για την επετηρίδα έφερε στο φώς
και µια ολόκληρη σειρά από αριθµούς για το
πόσους εκπαιδευτικούς χρειάζεται να
διοριστούν. Αριθµοί του ύψους 40.000
διρορισµοί στην εκπαιδευση από την
Πανελλήνια Ένωση Αδιορίστων ή 20.000
δασκάλων και της πλειοψηφίας των αδιορίστων
νηπιαγωγών από την ΔΑΚΕ χρησιµοποιήθηκαν
πολλές φορές ως προπαγανδιστικά
επιχειρήµατα. Επειδή λίγη ψυχραιµία δεν θα
έβλαπτε παραθέτουµε σήµερα κάποια στοιχεία
από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και
µερικές λεπτοµέρειες που δεν φαίνονται στους
επίσηµους πίνακες.
Ο αριθµός µαθητών / διδάσκοντα είναι ο µέσος
όρος που περιλααµβάνει και µαθητες µε
δασκάλους των ολιγοθεσίων σχολείων.

