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   ι κινητοποιήσεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης που το ρυθμό και την 
έντασή τη δίνουν οι μαθητές των 
Γυμνασίων και των Λυκείων,  ο ε-
ντεινόμενος αυταρχισμός   της Κυ-
βέρνησης για την αντιμετώπισή τους 
και η εμμονή της στην υπεράσπιση 
ενός θεσμικού πλαισίου που από την 
πρώτη στιγμή της υλοποίησης του 
συναντά την αντίθεση όλης της εκ-
παιδευτικής κοινότητας σκιαγρα-
φούν το τοπίο στα σχολεία την και-
νούρια χρονιά. 

Σ’ αυτό το τοπίο η διεκδίκηση να 
δοθεί λύση ΤΩΡΑ είναι επιτακτική 
ανάγκη και για το συνδικαλιστικό 
κίνημα στο χώρο μας. Η ήττα του 
μαθητικού κινήματος θα έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις και για όλο το εκ-
παιδευτικό κίνημα, θα ενισχύσει την 
αδιαλλαξία της κυβέρνησης, θα δυ-
σκολέψει τις γενικότερες διεκδική-
σεις μας.  Οι σύλλογοί μας και οι 
τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να 
μείνουν θεατές στον αγώνα των μα-
θητών ανεξάρτητα από επιφυλάξεις 
και ενστάσεις που μπορεί να υπάρ-
χουν.  Η γνωστή σε όλους μας ά-
σχημη κατάσταση τόσο σε επίπεδο 
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αλλά και σε πολ-
λούς πρωτοβάθμιους συλλόγους εί-
ναι ανάγκη να ξεπεραστεί με κινή-
σεις που θα συσπειρώνουν τους συ-
ναδέλφους ενάντια στην αντιεκπαι-
δευτική κυβερνητική πολιτική, θα  
εκφράζουν πρακτικά την αλληλεγγύη  
στο μαθητικό κίνημα.  

Την Κυριακή στις 10 Ιανουαρίου 
έγινε η πρώτη συγκέντρωση της 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ στη νέα χρο-
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........Αποτελέσματα της επίσκεψης στη Γαλλία τον 
Οκτώβρη 1993 
 
Α. Γενικές εντυπώσεις 
Έμεινα με την εντύπωση ότι η αποκέντρωση και η 
αυτοσυγκέντρωση που εισάγεται στο εκπαιδευτικό 
σύστημα με το Νόμο του 1989 (Loi de lorienta-
tion) έχει μείνει στα χαρτιά. Οι συνδικαλιστές κα-
θηγητές με τους οποίους μίλησα (που έτσι και αλ-
λιώς η γενική τους συνομοσπονδία έχει ταχθεί ε-
ναντίον της αποκέντρωσης) μου έδωσαν να κατα-
λάβω ότι ως προς αυτή τη διάσταση το εκπαιδευ-
τικό σύστημα λειτουργεί όπως και πριν από το νέο 
νόμο. 
Υπάρχει στόχος βελτίωσης της ποιότητας της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά δε συνδέεται άμεσα 
με τον οικονομικό ρόλο της εκπαίδευσης. Στόχος 
είναι το 80% των μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης να πάρει BAC μέσω διαφορετικών 

κατευθύνσεων (diversity) και ενισχυτικών διδα-
σκαλιών και παιδαγωγικής διαφοροποίησης. 
Οι καθηγητές δεν προετοιμάζονται για την αξιο-
λόγηση των μαθητών ούτε πριν. ούτε μετά το con-
cours. Ακολουθούν την πεπατημένη. Στο Δημοτι-
κό, ο κάθε δάσκαλος (ένας για όλα τα μαθήματα 
της τάξης) αξιολογεί τους μαθητές του με 
υποκειμενικό τρόπο. Στο Γυμνάσιο (College)  
συνέρχονται δύο συμβούλια κάθε τρεις μήνες. Το 
συμβούλιο των καθηγητών για την αξιολόγηση των 
μαθητών και το συμβούλιο της κάθε τάξης 
(συμμετέχουν εκπρόσωποι της διοίκησης του 
σχολείου, των γονέων, των μαθητών και των 
καθηγητών) για την εκτίμηση της προόδου της 
τάξης. 
Κάθε μαθητής έχει ένα livre de scolaire, όπου 
καταγράφεται η πρόοδος του στα μαθήματα για 
κάθε τάξη. Το βιβλίο αυτό τον συνοδεύει μέχρι 
την αποφοίτηση του. 
Οι καθηγητές δεν αξιολογούνται αλλά 
επιθεωρούνται από τους γενικούς και 
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νιά. Στη συζήτηση πήραν μέρος συνάδελφοι από τους συλλόγους Ν. Ιωνία, Αθηνά, Πε-
ριστέρι, Ελευσίνα, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Αγ. Δημήτριο, Π. Φάληρο, Α’ Πειραιά. 

Στη συνάντηση τονίστηκε η αναγκαιότητα επιθετικών πρωτοβουλιών τόσο σε επίπεδο 
της Δ.Ο.Ε. και των τοπικών συλλόγων σε 2 κατευθύνσεις. Στην κριτική μας στο νόμο 
2525/97, και ταυτόχρονα την ανάδειξη των δικών μας προτάσεων για ένα άλλο σχολεί-
ο. Απ’ την άλλη το διάστημα που μένει μέχρι την εκλογική 68η Γ.Σ. του Ιουνίου είναι 
απαραίτητη η δραστηριοποίηση όλων μας σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν νέοι 
συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό μας κίνημα. 

Με βάση αυτούς τους 2 άξονες αποφασίστηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες για το 
αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα να προχωρήσουμε στις 24 Ιανουαρίου σε α-
νοιχτή συζήτηση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. με θέμα «Το σχο-
λείο απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ν.2525/97 – φιλοσοφία – στόχοι – ευ-
ρωπαϊκές επιταγές και ελληνικές επιδιώξεις» (όλα τα υλικά θα σας σταλούν με το επόμε-
νο φυλλάδιο), τον Φεβρουάριο να συνευρεθούμε σε κοσμική ταβέρνα για την σύσφιξη 
των σχέσεων αλλά και την αναβάθμιση της οικονομικής μας κατάστασης (ιδέ κουμπα-
ρά), να γίνει μια προσπάθεια για την πραγματοποίηση της πολυπόθητης  πανελλαδικής 
συνάντησης και τέλος να κάνουμε τακτικότερη την επικοινωνία μας με τη συστηματική 
αποστολή υλικών και  ένα τουλάχιστον φυλλάδιο το μήνα. 
  
Στα πλαίσια των προβληματισμών 
που υπάρχουν και για τα τεκταινόμε-
να στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά 
και γενικότερα δημοσιεύουμε 2 κεί-
μενα. Το πρώτο είναι απόσπασμα 
από το βιβλίο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» εκδ. ΙΩΝ και αφο-
ρά την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Γαλλίας. 
Το δεύτερο είναι απόσπασμα από 
άρθρο του Χ. Ναξάκη στο περιοδικό 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ» (Ιούλιος ’98) με αναφο-
ρές στην ανεργία και τα προγράμμα-
τα επανακατάρτισης 

mailto:xsap@otenet.gr
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περιφερειακούς επιθεωρητές. Όμως 
προειδοποιούνται για την ημέρα επίσκεψης του 
επιθεωρητή στην τήξη τους. Οι επιθεωρητές είναι 
λίγοι σε αναλογία με το σύνολο των καθηγητών 
σοι έτσι ο καθηγητής επιθεωρείται περίπου κάθε 7 
χρόνια. Ο θεσμός της επιθεώρησης είναι 
αποδεκτός από τους καθηγητές, επειδή έχει 
καθιερωθεί οπό πολλά χρόνια για όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους Όμως οι καθηγητές 
θέλουν και επιδιώκουν την επιθεώρηση τους (η 
οποία είναι σχεδόν πάντα ευνοϊκή), ώστε να 
χρησιμοποιούν το πόρισμα ως ασπίδα σε τυχών 
καταγγελίες ή παράπονα γονέων και άλλων 
συντελεστών της εκπαίδευσης. 
Η επιθεώρηση βοηθά και για την προαγωγή 
(μισθολογική) των καθηγητών. Υπάρχουν τρεις 
ταχύτητες μισθολογικής προαγωγής. Η μικρότερη 
είναι η αυτόματη, χωρίς αιτιολόγηση. Η κρίση 
γίνεται από την Commission Administratif 
Pariter στην οποία εκπροσωπούνται ισομερώς οι 
καθηγητές και οι διοικητικοί του υπουργείου 
Παιδείας. Η ίδια επιτροπή λειτουργεί και ως 
πειθαρχικό συμβούλιο για τους καθηγητές. 
Η γενική επιθεώρηση κάνει επιθεώρηση του 
εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Επιθεωρητές γίνονται έμπειροι 
καθηγητές, χωρίς όμως επιμόρφωση. 
Η αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο αφορά: 
α) Δειγματοληπτική αξιολόγηση (2.000 μαθητές 
Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου) που γίνεται κάθε 
δύο χρόνια με σταθμισμένα τεστ. Το 
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται και για λόγους 
σύγκρισης με άλλες χώρες (Κεμπέκ. Σκοτία). 
β) Μαζική αξιολόγηση (800.000 μαθητές για κάθε 
επίπεδο - 8 χρονών, 1 1 χρονών και 15 χρονών). 
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται και τα 
χρησιμοποιούν οι καθηγητές για να εκτιμήσουν 
την πρόοδο και τα κενά των μαθητών τους. Αυτό 
γίνεται κάθε χρόνο και κοστίζει από 6 FF - 15 FF 
ανά εξεταζόμενο μαθητή. Κυρίως εξετάζονται τα 
εξής μαθήματα: 
Μαθηματικά. γαλλικά, ιστορία και ξένη γλώσσα. 
Έχουν 200 έμπειρους δασκάλους και καθηγητές 
που γράφουν τις ερωτήσεις για τα τεστ. 
γ) Αξιολόγηση καθηγητών. Γίνεται όχι για 
προαγωγή, αλλά κυρίως για να βγάλουν πρότυπα 
πετυχημένων δασκάλων. Ο καλός είναι εκείνος, 
του οποίου οι μαθητές έχουν τη μεγαλύτερη 
πρόοδο και όχι εκείνος, του οποίου οι μαθητές 
έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Συγκεντρώνουν 
τους πετυχημένους δασκάλους και καθηγητές σε 
ομάδες και με τη βοήθεια πανεπιστημιακών 
ερευνητών εντοπίζουν και μελετούν τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που τους προσδίδουν την 
επιτυχία στα διδακτικά τους καθήκοντα. Τα 
αποτελέσματα θα τα χρησιμοποιήσουν για τη 
βελτίωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα 
Missions Academiques pour la Formation du 
Personnel de I Education. 
Οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί αντιτίθενται στη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των τεστ κατά 
σχολείο. Δε θέλουν τα σχολεία να συναγωνίζονται. 

Ξέρουν τι γίνεται στην Αγγλία και το θεωρούν 
απαράδεκτο. 
Με βάση τα αποτελέσματα οργανώνονται σε κάθε 
σχολείο συμπληρωμστικές - διορδωτικές 
διδασκαλίες κατά μάθημα και για 3-4 ώρες την 
εβδομάδα. 
 
4. Περίληψη ως προς το θεσμό της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
Τα θεσμικά όργανα που συγκροτούν το εθνικό 
πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιολόγησης στη Γαλλία εί-
ναι: 
Η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Προγραμματισμού 
του Υπ. Παιδείας 
- Η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Παιδείας 
- Η Γενική Επιθεώρηση της Διοίκησης της Εθνι-
κής Παιδείας 
- Η Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης της Ανώτατης 
Παιδείας. 
Η Διεύθυνση αξιολόγησης και προγραμματισμού 
έχει θεσπίσει μέτρα αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού έργου που παρέχεται στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεντρώνει ποιοτι-
κές πληροφορίες σχετικό με τις γνώσεις και ικανό-
τητες των μαθητών σε κρίσιμα στάδια της φοίτη-
σης τους και τις συγκρίνει με τους εκπαιδευτικούς 
στόχους που έχουν καθοριστεί. Τα μέτρα αξιολό-
γησης παρέχουν: 
γνώση του ακριβούς ποσοστού των μαθητών που 
επιτυγχάνουν τους προκαθορισμένους εθνικούς 
στόχους 
- σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα ατομικά χα-
ρακτηριστικά των μαθητών και με εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες του εκπαιδευτικού συ-
στήματος (φύλο, ηλικία, κοινωνική προέλευση, μέ-
γεθος της σχολικής μονάδας, σχολικό περιβάλλον, 
κτλ) 
- πληροφορίες σχετικές με τις παιδαγωγικές μεθό-
δους που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκο-
ντες, μαζί με τη γνώμη τους για τη διδασκαλία του 
αντικειμένου τους. 
Έτσι, κάθε δύο χρόνια γίνεται δειγματοληπτικά 
αξιολόγηση 2.000 περίπου μαθητών Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου με διεθνώς σταθμισμένα 
τεστ για σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες 
χώρες. Κάθε χρόνο 800.00 0 μαθητές εξετάζονται 
στα μαθηματικά, γαλλικά, ιστορία και ξένη γλώσ-
σα με θέματα που βγάζουν περίπου 200 έμπειροι 
δάσκαλοι και καθηγητές. Τα αποτελέσματα ανα-
κοινώνονται στις περιφερειακές ακαδημίες και στα 
σχολεία, ώστε να αποτιμούν οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές την 
πρόοδο και τα κενά των μαθητών 
τους και να εφαρμόζουν, όταν 
χρειάζεται, ενισχυτικές 
διδασκαλίες. 
Ο τελευταίος 
μεταρρυθμιστικός νόμος 
του 1989 σναθέτει νέους 
ρόλους ως προς την 
αξιολόγηση στη 
Γενική 
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Επιθεώρηση Εθνικής Παιδείας και στη Γενική 
Επιθεώρηση Διοίκησης της Εθνικής Παιδείας. 
Τους αναθέτει την αξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων, ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο και 
φθίνοντας στο εθνικό. Αυτές οι δύο επιθεωρήσεις 
έχουν χρεωθεί με τη διαρκή αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του σχολείου με στόχο τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Ειδικότερα οι στόχοι είναι: 
- να γίνει αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι 
εθνικοί στόχοι εκπληρώνονται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο 
- να γίνει αποτίμηση της συνάφειας και της 
ορθολογικής χρήσης των μέσων που διατίθενται 
στα σχολείο 
- να δικαιολογηθεί το μέγεθος των προσπαθειών 
που γίνονται 
- να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του 
συστήματος, η συνάφεια της διδασκαλίας και η ίση 
προσφορά διδασκαλίας ενόψει της αποκέντρωσης 
και της αυτονομίας. 
Οι αξιολογήσεις που γίνονται από τις δύο αυτές 
επιθεωρήσεις στοχεύουν στον εντοπισμό 
δυσλειτουργιών και στη διαμόρφωση προτάσεων 
για την επίλυση τους σχετικά με: 
- το περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας 
- τις διδακτικές μεθόδους 
- τις διαδικασίες και τις μεθόδους. 
Αυτή η αξιολόγηση δημοσιεύεται σε ετήσια 
έκθεση. 
Η Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης, μια 
ανεξάρτητη και αυτόνομη επιτροπή, εξετάζει και 
αξιολογεί όλες τις δραστηριότητες των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η αξιολόγηση κυρίως 
απευθύνεται στην ποιότητα του ερευνητικού έργου 
και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στην 
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και στη 
διοίκηση του προσωπικού και των υπηρεσιών. Τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης του κάθε ιδρύματος 
διατυπώνονται με μορφή έκθεσης προς τον 
αρμόδιο υπουργό ανωτάτης Παιδείας και 
συμπεριλαμβάνουν επίλογο, που γράφεται από τον 
πρόεδρο του υπό εξέταση ιδρύματος, με τις 
απόψεις του και τη δική του ερμηνεία της 
αξιολόγησης. Η επιτροπή συντάσσει ετήσιο 
έκθεση γιο την κατάσταση της ανώτατης παιδείας 
με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και 
την υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Άμεση αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού 
δεν εφαρμόζεται σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα. 
Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές επιθεωρούνται κάδε 
7 χρόνια, επειδή οι επιθεωρητές είναι λίγοι και δεν 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Η 
επιθεώρηση που γίνεται όμως δεν είναι 
αξιολόγηση. Ακολουθεί τα πρότυπα της 
γενικότερης επιθεώρησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων, είναι σχεδόν πάντοτε θετική και για το 
λόγο αυτό είναι γενικώς αποδεκτή και από τους 
εκπαιδευτικούς και από τους συνδικαλιστές.... 

 
öûõ 

Το πρόβλημα της ανεργίας 

...Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαρκής επιμόρ-
φωση και επανεκπαίδευση, σ' αντίθεση μ' ότι υπο-
στηρίζεται από τη φιλελεύθερη και κεϋνσιανή θε-
ωρία και πολιτική, αδυνατεί να αντιμετωπίσει την 
ανεργία. Η μορφή της σημερινής ανεργίας δεν εί-
ναι φυσιολογική, απλώς μια στρέβλωση της αγο-
ράς ή αποτέλεσμα των διαφοροποιήσεων στις ερ-
γασιακές ικανότητες που επιφέρει η τεχνολογία. 
Ούτε αντιμετωπίζεται με μέτρα νομισματικής πο-
λιτικής (αύξηση της προσφοράς χρήματος) ή με 
δημοσιονομικά μέτρα (αύξηση δημόσιων δαπανών 
και μείωση φόρων), έτσι ώστε να τονωθεί η ζήτηση 
και κατά επέκταση η παραγωγή και η ζήτηση ερ-
γασίας. 

Η ανεργία τελικά δεν αντιμετωπίζεται με προ-
γράμματα επιμόρφωσης, με αύξηση των επενδύ-
σεων, του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, ή με 
αύξηση της ζήτησης και αυτό γιατί πρόκειται για 
πρόβλημα δομικής φύσης. 

Η βαθιά παραγωγική αναδιάρθρωση που συντε-
λείται σήμερα, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες, 
με μοχλό την τεχνολογία, έχει αντιστρέψει ένα 
βασικό οικονομικό δόγμα. Η ανάπτυξη, οι επεν-
δύσεις, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας4. Σήμε-
ρα κάθε νέα επένδυση, που συνήθως εμπεριέχει ει-
σαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγή, αντί να 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας καταργεί θέσεις 
εργασίας. Γι' αυτό τα τελευταία 30 χρόνια σ' όλες 
τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες ο παραγόμε-
νος πλούτος έχει τριπλασιαστεί, αλλά οι ώρες ερ-
γασίας που απαιτούνται για την παραγωγή του δεν 
έχουν τριπλασιαστεί. 

Οι οικονομικές λοιπόν δομές σήμερα παράγουν 
όλο και περισσότερα προϊόντα με όλο και λιγότε-
ρη εργασία, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συμβαδί-
ζουν με υψηλά επίπεδα ανεργίας, γεγονός που ση-
μαίνει ότι χωρίς μια ριζική μείωση των ωρών ερ-
γασίας η τεχνολογική ανεργία είναι αδύνατον να 
αντιμετωπιστεί. Η δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας δεν εξαρτάται από την επέκταση της οικονο-
μικής δραστηριότητας, αλλά από το μοίρασμα 
του χρόνου εργασίας. 

Τελικά η συνεχής αύξηση της ανεργίας, σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο, που σε μεγάλο βαθμό οφεί-
λεται στην αναδιάρθρωση και διεθνοποίηση της 
παραγωγής, που έχει ως κινητήριο μοχλό την ει-
σαγωγή νέων τεχνολογικών και οργανωτικών με-
θόδων, δεν ανακόπηκε από τις τεράστιες χρηματι-
κές δαπάνες που διατέθηκαν για επιμόρφωση και 
κατάρτιση5 των ανέργων και των εργαζομένων, 
από την προσπάθεια δηλαδή η κατάρτιση να απο-
τελέσει ένα εργαλείο για την κάλυψη των ελλείψε-
ων που διαπιστώνονται στην προσφορά ειδικοτή-
των ως προς την ζήτηση ειδικοτήτων από τις επι-
χειρήσεις. 

Στην Ελλάδα ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, οι επιχειρήσεις λύνουν το πρό-
βλημα της έλλειψης ειδίκευσης του υπάρχοντος 
προσωπικού μέσω εφαρμογής προγραμμάτων ε-
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πανεκπαίδευσης στην επιχείρηση και σε συνδυα-
σμό με τον όποιο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
τους επιτυγχάνουν βελτίωση της ποιότητας της ερ-
γασίας και αύξηση της παραγωγικότητας των ερ-
γαζομένων. Το γεγονός όμως αυτό καθιστά μη 
αναγκαίες νέες προσλήψεις εργαζομένων, ανεξάρ-
τητα αν αυτοί έχουν επιμορφωθεί και διαθέτουν 
μία ικανοποιητική ειδίκευση. 

Η δια βίου παιδεία, η διαρκής κατάρτιση και 
επανεκπαίδευση, αποτελεί σήμερα μια στρατηγική 
προσαρμογής της εργασίας στο νέο τεχνοοικονο-
μικό πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο απαιτεί νέες 
ειδικεύσεις και ευελιξία. Αλλά ενώ είναι σωστό ότι 
η αφιέρωση μεγαλύτερου χρόνου εκπαίδευσης για 
τους νέους και τους ήδη εργαζόμενους πρέπει να 
αναγνωριστεί ως κοινωνική επένδυση, η μέχρι τώ-
ρα εμπειρία δείχνει ότι ο προσανατολισμός της 
κατάρτισης δεν είναι η διεύρυνση των εργασιακών 
ικανοτήτων (πολυειδίκευση), η αναβάθμιση της 
θέσης των εργαζομένων, η σύνδεση με τις ανάγκες 
όλων των συντελεστών της παραγωγής στην βάση 
ενός κοινωνικού σχεδιασμού. 

Η επιμόρφωση-κατάρτιση αποτελεί απλά ένα 
εργαλείο στον βωμό της αύξησης της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρήσεων και γι' αυτό αφορά 
επιλεγμένες γνωστικές περιοχές και εξειδικεύσεις 
και εισάγει νέους καταμερισμούς εργασίας με βά-
ση τις ειδικές τεχνικές και παραγωγικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Η επαγγελματική κατάρτιση ει-
δικότερα που απευθύνεται στους νέους άνεργους 
έχει ως στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενδο-
επιχειρησιακή και ενδοεπαγγελματική κινητικότη-
τα και την καλύτερη προσαρμοστικότητα στις ερ-
γασιακές απαιτήσεις των νέων τεχνολογικών δε-
δομένων. 

Όσο βέβαια η επιμόρφωση καθοδηγείται από 
τις ανάγκες της οικονομικής ανταγωνιστικότητας 
και της τεχνολογικής επιτάχυνσης οδηγούμαστε 
σε ένα φαύλο κύκλο τυφλού ανταγωνισμού για την 
επικράτηση στην αγορά, που οδηγεί σε όλο και 

υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Ενώ ένας άλλος 
προσανατολισμός της επιμόρφωσης σε κοινωνικές 
γνωστικές περιοχές και ειδικεύσεις θα μπορούσε 
να συμβάλει στην προοπτική μιας κοινωνικής ανά-
πτυξης, στον προσανατολισμό εργασιών και παρα-
γωγικών μεθόδων σε κοινωνικές αγορές που στη-
ρίζουν την απασχόληση και επιδιώκουν να ι-
κανοποιήσουν τις θεμελιώδεις ανάγκες των αν-
θρώπων. 

Όσον λοιπόν είναι σωστό ότι οι παραγωγικές 
γνώσεις αποτελούν σήμερα την ατμομηχανή της 
ανάπτυξης, τόσο είναι επίσης σωστό ότι η δια βίου 
εκπαίδευση κατάρτιση, που αποτελεί μια ειδική 
μορφή παραγωγικής γνώσης, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει το έλλειμμα της απασχόλησης, γιατί 
στο παραγωγικό πρότυπο που κυριαρχεί σήμερα 
υπάρχει διαζύγιο ανάμεσα στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης συμβα-
δίζουν με υψηλά επίπεδα ανεργίας. 

Να σημειώσουμε τέλος ότι η θεώρηση της κα-
τάρτισης ως βασικής παραμέτρου για την καταπο-
λέμηση της ανεργίας, ως μιας μορφής ενεργητικής 
πολιτικής απασχόλησης, οφείλεται στις σύγχρονες 
νεοκλασικές προσεγγίσεις που θεωρούν ότι το αί-
τιο της ανεργίας είναι η αδυναμία σύζευξης της 
προσφοράς εργασίας με την ζήτηση εργασίας, λό-
γω ανεπαρκών επαγγελματικών εκπαιδευτικών 
προσόντων και δεξιοτήτων. 

Πρόκειται για μια προσέγγιση που ελάχιστα α-
νταποκρίνεται στην πραγματικότητα στον βαθμό 
που η εκπαίδευση - κατάρτιση είναι σημαντική λό-
γω αλλαγής του τρόπου οργάνωσης της παραγω-
γικής διαδικασίας και της ευελιξίας της αγοράς ερ-
γασίας και όχι γιατί διευκολύνει τον άνεργο να 
βρει εργασία. Η ανεργία δεν οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην έλλειψη μορφωτικών προσόντων και δε-
ξιοτήτων... 

  

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ 
ΕΣΟΔΑ από 7/1998 – 1/1999 

Υπόλοιπο 83.600 
Ενισχύσεις για εκλογές Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 70.000 
Αποζημίωση από Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. 80.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 233.000 

 
ΕΞΟΔΑ από 7/1998 – 1/1999 

Ταχυδρομικά & Χαρτικά 20.000 
Ταχυδρομικά & Φωτοτυπίες εκλογών Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 30.470 
Μεταφορικά εκλογών Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 50.000 
Τυπογραφείο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 250.000 
Φωτοτυπίες & ταχυδρομικά φυλλαδίου 13 40.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 390.470 

 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 156.870 

 

Παρότι κάναμε έκ-
κληση στο προη-
γούμενο φυλλάδιο 
στα αντικαπιταλιστι-
κά σας αισθήματα η 
ανταπόκριση δεν 
ήταν η αναμενόμενη 
με αποτέλεσμα σή-
μερα το ταμείο να 
εμφανίζεται ελλειμ-
ματικό. Απλά αυτό σημαίνει πως χρωστάμε χρήματα για τα υλικά που εκδόθηκαν στις εκλογές του 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (αφίσα & ανακοίνωση).  Για όσους δεν θυμούνται ο αριθμός λογαριασμού είναι 
0250102069311 στην Αγροτική Τράπεζα στα ονόματα Καπράνας Ζήσης & Σαπρίκης Χρίστος. 

 



 6

16 Δεκεμβρίου 1998 
 
Για την απάντηση στην πρόσκληση του Υπ. 

Παιδείας για συνάντηση. 
Πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση είναι ανά-

γκη να εξετάσουμε ορισμένες πλευρές που έχουν 
να κάνουν με την μέχρι τώρα τακτική του Υπουρ-
γείου, την κατάσταση που βρισκόμαστε και τις 
αποφάσεις που έχουμε πάρει ως Κλάδος. 

Ξεκινώντας από την Κυβέρνηση και τον Υπ. 
Παιδείας: 

- Έχουμε συμφωνήσει όλοι  πως ο Υπ. Παιδείας 
δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής. Η ψήφιση του 
νόμου 2525 και η απαξιωτική μέχρι τώρα τακτική 
του απέναντι στους εκπαιδευτικούς και την κοινω-
νία χαρακτηρίζουν την στάση του. 

- Η κίνηση που κάνει αυτή τη στιγμή δεν ξεκινά 
κατά συνέπεια από μια ειλικρινή διάθεση διαλό-
γου, αλλά λόγω της πίεσης των μαθητικών κυρίως 
κινητοποιήσεων  και λόγω του γενικότερου πολιτι-
κού κλίματος εντός και εκτός του κυβερνητικού 
κόμματος. 

- Ταυτόχρονα το Υπουργείο επιμένει, παρότι 
μιλάει για δευτερεύοντα θέματα, να τα εντάσσει 
στα πλαίσια της «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» 
θέλοντας να μας κάνει να αποδεχτούμε τη λογική 
και την φιλοσοφία του νόμου 2525/97. 

- Τέλος η Κυβέρνηση και ο Υπ. Παιδείας έχει 
τη δυνατότητα να «παίξει» στα Μ.Μ.Ε. πολύ κα-
λύτερα από μας. Να παρουσιάσει μια συνάντησή 
μας, ανεξάρτητα από τις προθέσεις μας και τα α-
ποτελέσματα ως μια διαδικασία διαλόγου με την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Το ίδιο εύκολα βέβαια 
μπορεί να μεταθέσει τις ευθύνες της μη συζήτησης 
σε μας. 

 Απ’ τη δική μας τη μεριά:  
Ο Υπουργός στηρίχτηκε σ’ ένα κάλεσμα για συ-

ζήτηση της Ομοσπονδίας μας που ΔΕΝ το κου-
βεντιάσαμε στο Δ.Σ. Αυτό δημιουργεί προβλήμα-
τα και μεταξύ μας αλλά και προς τα έξω. Εδώ 
πρέπει να επισημάνουμε πως τέτοιες κινήσεις, συ-
ζήτησης επιμέρους θεμάτων με δεδομένη τη θέση 
της Ομοσπονδίας μας 
για την κα-
κατάργηση 
του νόμου 

2525/97 δεν βοηθούν. Ίσως είχαν νόημα στην 
αρχή της χρονιάς και μια συζήτηση εκείνη την πε-
ρίοδο μπορεί να έλυνε επιμέρους προβλήματα 
που βάζαμε (αποσπάσεις, αριθμός μαθητών σε 
κάθε τμήμα κ.λ.π.). Ο Υπουργός τότε στάθηκε 
αρνητικός και σήμερα όταν υπάρχουν όλες αυτές 
οι κινητοποιήσεις με αίτημα αιχμής την κατάργη-
ση του νόμου 2525/97 το να καθόμαστε και να 
συζητάμε για τον κανονισμό λειτουργίας των σχο-
λείων όχι μόνο δεν είναι συνδικαλιστικά σωστό, 
αλλά δίνουμε και χείρα βοήθειας στον Αρσένη. 
Τώρα το κυρίαρχο για την Ομοσπονδία μας είναι 
το πως θα συμβάλλει για να αναδειχτεί το συνολι-
κό πρόβλημα της εκπαίδευσης Με τίποτα δεν 
πρέπει να περιοριστούμε σε κινήσεις τακτικής με 
αμφίβολα αποτελέσματα. 

Υπάρχει και μια τρίτη παράμετρος. Λέγεται 
ΟΛΜΕ. Αν προχωρήσουμε μόνοι μας σε συζητή-
σεις με τον Υπουργό, με την ΟΛΜΕ εκτός παι-
χνιδιού, τότε το λιγότερο που θα πετύχουμε είναι 
να τραυματίσουμε την ήδη ευαίσθητη σχέση που 
έχουμε με τους καθηγητές και αυτό δεν είναι καλό 
για το εκπαιδευτικό κίνημα συνολικά. 

Ταυτόχρονα βέβαια το Υπ. Παιδείας κάνει α-
νοίγματα προς την ΟΛΜΕ με κύριο άξονα το 
«εκπαιδευτικό μισθολόγιο», τις υπερωρίες κλπ και 
αυτό πρέπει να υπάρχει στα δεδομένα μας. 

Συνοψίζοντας.: 
- Δεν είναι πολιτικά και συνδικαλιστικά ορθό να 

μπούμε στο παιχνίδι του Υπουργού και να προ-
χωρήσουμε σε μια συνάντηση μαζί του με αυτή τη 
θεματολογία. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόφα-
ση της 67ης Γ.Σ. για κατάργηση του νόμου 
2525/97 και τις κινητοποιήσεις στο χώρο της Εκ-
παίδευσης. 

- Πρέπει να περιορίσουμε τη δυνατότητα της 
Κυβέρνησης και του Υπουργείου να χρησιμο-
ποιήσει την άρνησή μας αυτή για να βγει από πά-
νω. 

- Να ενισχύσουμε τις πιέσεις για ανατροπή αυ-
τής της πολιτικής. 

Οι κινήσεις μας: 
- Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εμείς το πρό-

βλημα να συναντηθούμε πριν τα Χριστούγεννα ό-
πως θέλει ο Υπουργός. Να στείλουμε μια απάντη-
ση όπου να τονίζουμε πως με τους όρους που 
βάζει «ελάτε να συζητήσουμε στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης», με δεδομένα και 
μονόπλευρες αποφάσεις, δεν μπορεί να γίνει 

ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος. Ακόμα να 
επαναφέρουμε από τη δική μας μεριά το θέμα 
της κατάργησης του νόμου 2525/97 

παραθέτοντας ταυτόχρονα και τις δικές μας 
θέσεις. 
- Άμεσα να προγραμματίσουμε μια συνάντη-

ση με την ΟΛΜΕ, να δούμε επίσημα τις δικές 
της διαθέσεις σε μια προσπάθεια να έχουμε κοινή 

Τοποθετήσεις σε Δ.Σ. Δ.Ο.Ε 
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αντιμετώπιση των πρωτοβουλιών και των «ανοιγ-
μάτων» του Υπουργείου. Αυτό μπορεί να εκφρα-
στεί με μια κοινή συνέντευξη τύπου, με μια κατα-
χώρηση στις εφημερίδες κλπ. 

- Να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των περιο-
δειών και να εξετάσουμε τις κινήσεις μας για το 
επόμενο διάστημα. 

Τέλος καταθέτουμε στο Δ.Σ. και ένα σχέδιο 
απάντησης προς το Υπουργείο, το οποίο μαζί με 
τις υπόλοιπες προτάσεις μας το θέτουμε σε ψηφο-
φορία. Είναι κατανοητό πως δεν απευθύνεται μόνο 
στον Υπουργό αλλά και προς τα έξω στη κοινωνία. 
Κύριε Υπουργέ 
Η εμμονή σας να εντάξετε κάθε συζήτηση στα πλαί-

σια της αποδοχής από μέρους μας της «εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης» και του νόμου 2525/97 μας προξενεί 
τουλάχιστον κατάπληξη κι αυτό γιατί προχωρήσατε στη 
ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου αγνοώντας όχι μόνο 
τις θέσεις των εκπαιδευτικών αλλά και θεσμοθετημένα 
όργανα και διαδικασίες διαλόγου. 
Έχουμε τη γνώμη πως εποικοδομητική συζήτηση δεν 

μπορεί να γίνει με προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις πάνω 
στο νόμο 2525/97. Σας καλούμε να αλλάξετε τακτική 
και να κάνετε τώρα αυτό που οι δημοκρατική λειτουργία 
και το συμφέρον της εκπαίδευσης επιβάλλει. Μια ανοι-
χτή και ειλικρινή συζήτηση από μηδενική βάση, με συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τόσο επί των θεμάτων που 
ο νόμος 2525 θίγει όσο και για άλλα προβλήματα της 
εκπαίδευσης. 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση πιστεύουμε πως μπορούμε 

να βρούμε λύσεις επ’ ωφελεία της εκπαίδευσης και των 
παιδιών του ελληνικού Λαού. 

 
Για το Νομικό Σύμβουλο της ΔΟΕ. 

Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στις Γ.Σ. 
του Κλάδου για το θέμα του Νομικού Συμβού-
λου. Το πρόβλημα δεν είναι αν μας καλύπτει ή όχι 
νομικά αλλά και η εργασιακή του σχέση του με 
την Ομοσπονδία τους συλλόγους μας και τα απλά 
μέλη. Με αυτή τη λογική και δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται σήμερα κάποια σύμβαση αλλά ένα πρα-
κτικό πρόσληψης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας πριν 
από 15 χρόνια περίπου με άλλα δεδομένα, να 
προχωρήσουμε ή στην καταγγελία της εργασιακής 
του σχέσης και την αναζήτηση νομικής υποστήρι-
ξης αλλού, ή σε μια συμφωνία μαζί του για υπο-
γραφή νέας σύμβασης είτε πλήρους απασχόλησης 
είτε part time. 

 
Για το συνέδριο του ΙΤΣΜΕΧ. 

Από θέση αρχής  λέμε ναι στα συνέδρια που 
ασχολούνται με τα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα 
όταν αυτά φιλοδοξούν να αναδείξουν προβλήματα 
που υπάρχουν με την εκπαίδευση των μειονοτή-
των, των τσιγγάνων κλπ. 

Θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, δεν 
φοβόμαστε τη συζήτηση ούτε την αντιπαράθεση 
ούτε στεκόμαστε ρατσιστικά στην άλλη άποψη. 
Όμως το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κ. Μα-
τούλα και την συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία 
δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς μια και 
είναι κατ’ ουσία ο διοργανωτής του συνεδρίου.  

Σε παλιότερη συνεδρίασή μας για το θέμα αυτό 
βάλαμε 2 προϋποθέσεις. Να έχουμε μια τοποθέ-
τηση των τοπικών συλλόγων που βιώνουν τα προ-
βλήματα και μια απάντηση του κ. Ματούλα στα 
δημοσιεύματα της Ελευθεροτυπίας, γιατί  δεν ση-
μαίνει πως ότι γράφει ο κάθε δημοσιογράφος είναι 
και κατά τεκμήριο σωστό. Μέχρι σήμερα ούτε 
τοποθέτηση του συλλόγου υπάρχει παρά γνώμες 
αλληλοσυγκρουόμενες διαφόρων μελών του αλλά 
το βασικό δεν υπήρξε απάντηση του κ. Ματούλα 
στην εφημερίδα. Όταν όμως αναφέρονται με στοι-
χεία προσωπικά εναντίον σου δεν είναι ανωτερό-
τητα το να μη μιλάς όπως επιχειρήθηκε να πα-
ρουσιαστεί. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε 
να συμφωνήσουμε στη συμμετοχή της Ομοσπον-
δίας μας στην οργανωτική επιτροπή του συγκε-
κριμένου συνεδρίου. Αν κληθούμε ως φορέας ευ-
χαρίστως να πούμε και να τεκμηριώσουμε τις α-
πόψεις μας. 

 
Για την προκήρυξη διαγωνισμού για την έκ-

δοση του Διδασκαλικού Βήματος. 
Πολλές φορές τονίσαμε την ανάγκη ολοκληρω-

μένης συζήτησης για το Διδ. Βήμα. Πως το βλέ-
πουμε σήμερα και όσο αφορά το περιεχόμενό του 
και όσο αφορά τη μορφή του αλλά και τη διακί-
νησή του. Είναι απαραίτητο να προηγηθεί αυτή η 
συζήτηση, προτείνουμε δε να γίνει πριν τις γιορτές 
και μετά βασισμένοι στις αποφάσεις που θα πά-
ρουμε, να προχωρήσουμε στο νέο διαγωνισμό για 
την έκδοσή του. Διαφορετικά η όλη διαδικασία θα 
είναι γραφειοκρατική και όχι ουσιαστική. 

 
Για τους αποσπασμένους στο Ινστιτούτο  

Μελετών της ΔΟΕ. 
Είναι πρόβλημα το να διαβάζουμε αίτημα της 

Ομοσπονδίας για απόσπαση τριών συναδέλφων 
στο Ινστιτούτο για γραμματειακή υποστήριξη 
χωρίς να γνωρίζουμε ως Δ.Σ.  ούτε τον τρόπο 
επιλογής, ούτε τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν. 
Το τελευταίο βέβαια που με απασχολεί είναι σε 
ποιο θεό πιστεύουν μια και δεν θεωρώ πως 
κριτήριο για να χτυπάς κείμενα στο κομπιούτερ 
και να αρχειοθετείς είναι το αν είσαι υπέρ ή κατά 
της ΕΟΚ των μονοπωλίων . Όμως υπάρχει και 
ένα γενικότερο πρόβλημα λειτουργίας του 
Ινστιτούτου. Ως Δ.Σ. δεν είχαμε την κοινή 
συνάντηση που είχαμε δεσμευτεί να γίνεται στην 
αρχή κάθε χρονιάς για τον προγραμματισμό, 
σήμερα τα πράγματα φαίνεται πως έχουν 
βαλτώσει, οι εξελίξεις τρέχουν και το Ινστιτούτο 
δεν λειτουργεί. ΑΜΕΣΑ πρέπει να 
προχωρήσουμε στη κοινή συνεδρίαση και ο 
καθένας ας πάρει τις ευθύνες που του αναλογούν. 

 
 

13 Ιανουαρίου 1999 
 

1. Η παραπέρα πορεία. 
Έχουμε την Παρασκευή το πανεκπαιδευτικό  

συλλαλητήριο και αποφασίστηκε 3ωρη στάση ερ-
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γασίας για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 
συναδέλφων σ’ αυτή. Να δηλώσω για άλλη μια 
φορά πως δεν συμφωνώ με τη αυτή λογική. Η 
στάση εργασίας πρέπει να είναι για ΟΛΟ τον 
Κλάδο και να προσδιοριστεί χρονικά ώστε να μην 
δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ των συνα-
δέλφων για το ποιες ώρες καλύπτει και ποιες όχι.  

Όσο αφορά τη στάση μας από δω και πέρα. 
Τονίστηκε και εισηγητικά πως είναι απαραίτητο 
αυτή την περίοδο που είναι σε έξαρση οι γενικό-
τερες κινητοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης η 
Ομοσπονδία μας να μη μείνει θεατής των γεγονό-
των. Απ’ την άλλη η τακτική να περιμένουμε τι θα 
αποφασίσει η Ο.Λ.Μ.Ε. για να πάμε και μεις και 
στο παρελθόν έχει δημιουργήσει πολλά προβλή-
ματα και δεν είναι σωστό συνδικαλιστικά μια και 
πολλές φορές τονίσαμε πως τα μέτωπα δεν σημαί-
νουν σύμπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων αλλά 
πρώτα και κύρια σύμπτωση αιτημάτων και διάθε-
ση κοινής συμπόρευσης. 

  Έχουμε τη γνώμη πως στη σημερινή συνεδρί-
αση του Δ.Σ. θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το κυ-
ρίαρχο αίτημα αυτής της στιγμής και να πάρουμε 
αποφάσεις για κινητοποιήσεις προσπαθώντας και 
μέσα στην επικαιρότητα να βρισκόμαστε και τη 
συσπείρωση των συναδέλφων να εξασφαλίζουμε 
και τη κοινή πορεία με την Ο.Λ.Μ.Ε. 

Με βάση τα παραπάνω: 
Όσο αφορά το αίτημα δεν μπορεί να είναι άλλο 

από αυτό που και ως Κλάδος αποφασίσαμε και οι 
μαθητές και καθηγητές βάζουν για κατάργηση του 
ν. 2525/97. 

Όσο αφορά τα βήματά μας: 
Α. Άμεση συνάντηση με το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. 

για κοινό προγραμματισμό εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων. 

Β. Αποφασίζουμε τώρα απεργιακές κινητοποιή-
σεις όλο το Γενάρη με τη μορφή των 2ωρων στά-
σεων εργασίας (8.15πμ-10.15πμ & 2μμ-4μμ) Οι 
στάσεις να γίνουν Δευτέρα 18/9, Τετάρτη 20/9, 
Πέμπτη 21/9 (συλλαλητήριο το απόγευμα), Δευ-
τέρα 25/9, Τετάρτη 27/9 (συλλαλητήριο το από-
γευμα), Παρασκευή 29/9 (Γενικές Συνελεύσεις). 

Γ. Ολομέλεια Προέδρων μετά το τέλος αυτού 
του κύκλου των κινητοποιήσεων, απόφαση για πα-
ραπέρα πορεία. 

Δ. Συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας τη Δευ-
τέρα 18/9 

Ε. Δημιουργία απεργιακού ταμείου 
(όπως και η απόφαση της 66ης Γ.Σ. ορί-
ζει) καταθέτοντας σε πρώτη φάση 1000 
δρχ. από κάθε συνδρομή σε ειδικό λογα-
ριασμό. 

Στ. Έκδοση ανακοίνωσης και αφίσας, 
καταχωρήσεις σε εφημερίδες, διαφημι-
στικό σε Τ.V.  

 
Με ένα τέτοιο πρόγραμμα κινητοποιή-

σεων και με την προϋπόθεση της ουσια-
ουσιαστικής ενεργοποίησης του συνόλου 

των στελεχών σε τοπικό επίπεδο μπορούμε και 
ουσιαστική πίεση να έχουμε (τα σχολεία θα παρα-
μείνουν κλειστά το 2ωρο της Γλώσσας  για όλο το 
Γενάρη) και το οικονομικό κόστος θα είναι μικρό 
και στην επικαιρότητα θα βρισκόμαστε. Ταυτό-
χρονα θα δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας για εντο-
νότερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. 

 
2. Ορισμός εκπροσώπων 

Δ.Ο.Ε. σε Συμβούλια επιλογής Προϊ-
σταμένων και Σχολικών Συμβούλων 

Οι εκπρόσωποί μας στα συμβούλια επιλογής το 
προηγούμενο διάστημα είχαν να αντιμετωπίσουν 
ένα αρνητικό νομοθετικό πλαίσιο και να σταθούν 
με βάση τις αρχές που ως συνδικάτο έχουμε για 
αντικειμενική κρίση. Δεν έγινε μια αποτίμηση της 
δουλειάς τους πέρα από τις 2 συναντήσεις που εί-
χαμε μετά την επιλογή των προϊσταμένων και των 
σχολικών συμβούλων μαζί με τους 2 αιρετούς. 
Αυτό δημιουργεί αντικειμενικά ένα πρώτο πρό-
βλημα μια και η κουβέντα θα περιοριστεί πάλι στο 
παραταξιακό επίπεδο και σε κάποιες αρχές «ανα-
λογικότητας» και «αντιπροσωπευτικότητας» που 
εδώ τις έχουμε κάνει λάστιχο ανάλογα με το τι 
συμφέρει τον καθένα  (Θυμίζω την πρόσφατη συ-
ζήτηση για την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας 
στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας). 

Εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθούμε στην 
ουσία των προτάσεων που ακούστηκαν. Το προε-
δρείο εισηγείται να παραμείνουν οι ίδιοι εκπρό-
σωποι και την επόμενη διετία εκτιμώντας πως η 
παρουσία τους ήταν θετική. Στην κουβέντα όμως 
που κάναμε με τους αιρετούς όσο αφορά το συμ-
βούλιο επιλογής Προϊσταμένων υπήρχαν ενστά-
σεις και διαφωνίες και μεταξύ των αιρετών και του 
εκπροσώπου μας και από μέλη του Δ.Σ. Αυτά δεν 
μπορεί να μην τα πάρουμε υπόψη για την στάση 
μας. Απ’ την άλλη όσο αφορά τη λειτουργία του 
συμβουλίου επιλογής σχολικών συμβούλων ήταν 
κοινή διαπίστωση πως λειτούργησε με κοινά απο-
δεκτές αρχές. Μάλιστα ειρωνικά ο συν. Θανάσης 
είπε τότε πως ήταν όλοι «αδελφάκια». Εμείς θέ-
λουμε συνάδελφοι σε τέτοια όργανα οι αιρετοί και 
οι εκπρόσωποί μας να λειτουργούν σαν αδελφάκια  
και να στηρίζονται σε αρχές προστατεύοντας το 
συμφέρον των συναδέλφων και της εκπαίδευσης. 
Αυτό είναι το ζητούμενο σ’ αυτά τα όργανα, αυτό 
περιμένουν οι συνάδελφοι και όχι η υπεράσπιση 

της κομματικής «καθαρότητας» του 
καθένα. 

Με βάση τα παραπάνω ψηφίζω λευκό 
για τον τακτικό εκπρόσωπό μας στο 

συμβούλιο επιλογής των 
προϊσταμένων και υπέρ 
για τους υπόλοιπους.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕ ΚΥΣΠΕ  1994 1996 1998 

1994, 1996, 1998 ΨΗ-
ΦΟΙ 

% ΨΗ-
ΦΟΙ 

% ΨΗ-
ΦΟΙ 

% 

Π.Α.Σ.Κ.Δ.Ν. 16785 50,38 18516 49,44 16996 45,29 
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. 11239 33,74 11752 31,38 12011 32 
Δ.Ε.Ε.-Σ. 2157 6,47 3284 8,77 3847 10,25 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1849 5,55 2756 7,36 2910 7,75 
ΑΝ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 505 1,52 1141 3,05 1450 3,86 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - - - - 316 0,84 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 448 1,34 - - - - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 167 0,5 - - - - 
ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 167 0,5 - - - - 

 

Βάσιος Αθανάσιος 173  Ντάντος Απόστολος  33 
Μαϊστρέλλης Χριστόφας 150  Καραμουσουλής Γεώργιος  32 
Σπανός Πέτρος  109  Πρωτονοτάριου Στυλιανή. 32 
Αμανατίδης Ιωάννης. 94  Συρμόγλου Στέργιος. 32 
Λάζος Στέφανος  92  Μητράκος Ευάγγελος. 31 
Χασαπλαδάκης Δημήτριος 90  Μουτζουρέλης Γρηγόρης. 30 
Αλαμανός Φώντας. 77  Τσιαχρής Ευάγγελος. 29 
Κωνσταντακόπουλος Πανανιώτης. 72  Γεωργίου Κωνσταντίνος. 28 
Φλωράτου Μαρία-Μάρθα. 72  Σιαμπανόπουλος Ελευθέριος 28 
Γκιλφέση Αικατερίνη. 70  Μόκας Σωτήριος  27 
Μαρτάκη Μαργαρίτα  69  Ραϊδης Βασίλειος  27 
Τζήκας Ιωάννης  69  Καμπούρης Δημήτριος 26 
Λυμπεράκης Γρηγόρης. 68  Παπαθανασίου Νικόλαος 26 
Καπράνας Ζήσης 66  Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος 26 
Αβραμίδης Αβραάμ (Μάκης) . 65  Τσουκαλάς Γεώργιος 26 
Κούτρα Σταυρούλα. 64  Κάσσαρης Χρήστος 23 
Ρήγας Ιωάννης  64  Τσιαντός Νικόλαος 23 
Ανθής Χρήστος. 60  Χαϊλατζίδου Θεοδοσία (Γνωσ.) 23 
Κωνσταντόπουλος Περικλής 60  Καλόγηρος Νίκος 22 
Τριανταφύλου Αθανάσιος 58  Κουτρούμπας Νικόλαος 22 
Παπαχρήστος Κώστας  56  Ρήγας Παναγιώτης 22 
Χιωτέλη Εριφύλη  56  Χατζηθεοδώρου Γεώργιος 22 
Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης) 54  Ανδρεάδης Αντρέας 21 
Γεωργόπουλος Παναγιώτης 53  Κεμανίδης Ιωάννης  21 
Σφήκα Μαίρη  49  Κολόκας Κώστας 20 
Αρβανίτης Αναστάσιος. 48  Τζιάτζος Νίκος  20 
Γκόνης Ιωάννης  48  Μπάδας Αντρέας 18 
Κελίδης Κυριάκος  45  Καψάλης Σωτήριος 17 
Κουτσούμπα-Γιώτα Κωνσταντίνα 43  Κατσικάτσιος Δημήτριος  16 
Βαθράκης Θανάσης  42  Κωνσταντοπούλου Κωνσταντίνα 16 
Βένετης Κωνσταντίνος. 41  Μιχαλακόπουλος Γιώργος 15 
Γκατζίδης Θεόδωρος. 41  Πετρόπουλος Παναγιώτης 15 
Ζησιμόπουλος Βασίλειος. 41  Τσιρογιάννης Ευάγγελος 15 
Καπετάνος Ιωάννης. 41  Μαυριάς Θεόδωρος 14 
Λιάτσου Χριστοφορούλα  41  Πανάγου Αθανάσιος 13 
Τρίχας Κωνσταντίνος. 41  Ρεμπατσιός Αριστείδης 13 
Αξιώτης Ιωάννης  40  Κοντονάσιος Μιλτιάδης 12 
Σταγκουράκης Νικόλαος. 38  Σαλιακούρας Γεώργιος 12 
Λιβέρης Διονύσιος  37  Νερολόγος Παναγιώτης 9 
Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος  37  Παπακυρίτσης Γεώργιος 9 
Δούλας Δημήτριος. 36  Λαμπρινός Σωτήριος 8 
Δέλλας Ιωάννης  35  Προκόβας Απόςτολος 7 
Παπαϊωάννου Βασιλική Αρριάνα 35  Μαύρος Μιχαήλ 5 
Δεληβέρης Πέτρος. 34  Σακούτης Νικόλαος 5 
Λαδικός Διονύσιος (Άκης) 34  

 

...και 
για τους ιστο-
ρικούς του 
μέλλοντος 
μιας και αιρε-
τό δεν βγάλα-
με... 
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Η  Κυβέρνηση  χωρίς  καμιά  απολύτως  μελέτη, πρόχειρα. αποσπασματικά και επι-
κίνδυνα, προχωρά με βάση το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, στην ενοποίη-
ση υφισταμένων Ταμείων Αρωγής, μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Αρωγής του 
Υπουργείου Παιδείας. 

• Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν διασφαλίζονται όροι και προϋποθέ-
σεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου νέου Ταμείου που στη βάση μιας αναλογιστι-
κής μελέτης θα κατοχυρώνει την επικουρική  ασφάλιση  στο  Δημόσιο  όπως διεκδι-
κεί  το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα. 

• Δεν διασφαλίζονται τα σημερινά ύψη παροχών των Ταμείων, ούτε καν το 
όριο 20% της επικουρικής σύνταξης αφού αυτά θα επανακαθοριστούν μετά από ανα-
λογιστική μελέτη που θα γίνει «κατόπιν εορτής» δηλαδή μετά τη δημιουργία του Τα-
μείου. 

• Δεν διασφαλίζεται η διμερής χρηματοδότηση του συστήματος επικουρικής 
ασφάλισης αφού το μόνο που θεσμοθετείται είναι μια ασθενή και κλιμακούμενη κατ' 
έτος συμμετοχή του κράτους. Επομένως δεν προκύπτει από πουθενά η αντοχή του 
νέου Ταμείου στο χρόνο. Αυτή προφανώς θα επιχειρηθεί να διασφαλιστεί οψέποτε με 
τη μείωση των παροχών. 

• Γίνεται επιλεκτική ένταξη Ταμείων στον νέο ενιαίο φορέα, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των ασφαλισμένων διαφόρων Τα-
μείων και τη φαλκίδευση του στόχου ενοποίησης των Ταμείων Αρωγής. 

• Η συμμετοχή των εκπροσώπων των ασφαλισμένων στη Διοίκηση του νέου 
φορέα είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ασφυκτικός έλεγχος από την Κυβέρνηση. 

Οι ευθύνες της πλειοψηφίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι τεράστιες για τη δυσμενή 
εξέλιξη που διαφαίνεται στο θέμα της Επικουρικής Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλ-
λήλων. Ενώ από το καλοκαίρι είχαν διαφανεί οι κυβερνητικές προθέσεις για μια χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις ενοποίηση των Ταμείων Αρωγής, με την όλη τακτική της 
διευκόλυνε και διευκολύνει τις επιλογές της Κυβέρνησης. 

Στα ίδια πλαίσια κινείται και η ΠΑΣΚ στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. η οποία παραβλέ-
ποντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για το Ταμείο Αρωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
και την επικουρική μας ασφάλιση δεν δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας αποδεχόμενη ουσιαστικά τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. 

Ο συνδυασμός μας θεωρεί ότι η Κυβέρνηση πρέπει να μην προχωρήσει στην 
ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου. Να θεσμοθετήσει άμεσα από 1.1.1999 τη διμερή 
χρηματοδότηση για όλους τους ασφαλισμένους και όλα τα Ταμεία Αρωγής. 

Να προχωρήσει στις αναγκαίες ενοποιήσεις στο χώρο της επικουρικής ασφά-
λισης με βάση ειδικές αναλογιστικές μελέτες και δεσμεύσεις για τη διάθεση των ανα-
γκαίων πόρων που θα δίνουν βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό σύστημα και θα βελτιώ-
νουν τις σημερινές χαμηλές παροχές και θα προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη των 
ασφαλισμένων.  

 
 

Δεκέμβριος 1998 
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Συνάδελφοι & συναδέλφισσες  
Είμαστε όλοι θεατές και συμμέτοχοι των όσων συμβαίνουν στο χώρο της εκ-

παίδευσης με τα συλλαλητήρια και τις καταλήψεις να ξαναφέρνουν  στο προσκήνιο 
με τρόπο δραματικό τις χρόνιες ανεπάρκειες της Κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτι-
κής. 

Είναι φανερό ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δεν κινητοποιείται από κάποιους 
άλλους αλλά από τα προβλήματά της και την αδυναμία της δήθεν «εκπαιδευτικής με-
ταρρύθμισης» να απαντήσει σ’ αυτά. Ο ν. 2525/97 εντείνει τα αδιέξοδα, δυναμώνει 
τους ταξικούς φραγμούς, ισχυροποιεί τις διακρίσεις, αυξάνει την ανασφάλεια μαθη-
τών και εκπαιδευτικών. 

 
Συνάδελφοι & συναδέλφισσες, 
τώρα που καλούνται εισαγγελείς να επιβάλλουν την «έννομο τάξη» και έχει 

ξεκινήσει μια ολόκληρη επιχείρηση τρομοκρατίας εναντίον των μαθητών, τώρα που ο 
«κοινωνικός αυτοματισμός» παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, τώρα που τα 
«αντικειμενικά» μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν για άλλη μια φορά το πραγματι-
κό τους πρόσωπο κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος όσους ενδοια-
σμούς ή επιφυλάξεις και αν έχει. 

Δίπλα στα αιτήματα των μαθητών οφείλουμε να προσθέσουμε και τα δικά μας 
αιτήματα και προτάσεις, να συγκρουστούμε με την αυταρχική νοοτροπία και τις αντι-
δημοκρατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. 

 
 
 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ιανουάριος 1999 
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«Νέος»  με παλιές αντιλήψεις. 

 
Δημόσια διοίκηση επιτελική και εκσυγχρονισμένη, υπόσχεται η κυβέρνη-

ση. Μόνο, που σύμφωνα με το «νέο» Κώδικα κυριαρχεί η επιστροφή στα 
…παλιά. 

Επιχειρείται έτσι με το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα η αλλαγή του συστή-
ματος προαγωγικής εξέλιξης και προωθείται το σύστημα σύνδεσης της ανάλη-
ψης καθηκόντων θέσης με το βαθμό ιεραρχίας, σύστημα δηλαδή που, κυβέρ-
νηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο παρελθόν ανέτρεψε. 

Σε συνδυασμό, το στοιχείο αυτό, με τον τρόπο διορισμού των Υπηρεσια-
κών Συμβουλίων, τα οποία παραμένουν  υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης δια-
μορφώνουν ένα βήμα διαιώνισης των αυθαιρεσιών στην κάλυψη επιτελικών 
θέσεων του δημοσίου τομέα. 

Εξίσου «αυθαίρετα» παραμένουν εν τω μεταξύ τα κριτήρια «α-
ξιολόγησης» για τη βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων. 
Το αντικειμενικό σύστημα (που συνεπάγεται και σωστή στελέχωση 
των δημοσίων υπηρεσιών) εξακολουθεί με το νέο Κώδικα να είναι 

εξαιρετικά θολό. 
Φυσικά, περιλαμβάνει διατάξεις, που κατοχυρώνουν σημαντικά δικαιώματα  
των δημοσίων υπαλλήλων (της απεργίας) ή προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για 
κατηγορίες υπαλλήλων (π.χ. μητρικές-γονικές άδειες), πλην όμως, ένα χρόνο 
πριν το 2.000 όλα αυτά αποτελούν εκ των «ων ουκ άνευ» για τη λειτουργία 
οποιουδήποτε ευνομούμενου κράτους. Οι υπόλοιπες διατάξεις συντηρούν α-
πλώς το νοσηρό πελατειακό σύστημα και τη βούληση της εκάστοτε κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας.. 

Έτσι, ένα από τα πιο παλιά αιτήματα  για  δημοκρατική αναμόρφωση του 
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Δ/Κ) αντί να ικανοποιηθεί από την «εκσυγχρο-
νιστική» κυβέρνηση πετιέται στο καλάθι των αχρήστων και προχωράει  σ’ ένα 
Δ/Κ., που απηχεί αντιλήψεις άλλων εποχών. Εποχών που βασίστηκε και ο 
προηγούμενος Δ/Κ (1952) με αντιλήψεις που θέλουν το Δημόσιο Υπάλληλο 
υποταγμένο, ειδική κατηγορία  εργαζομένων β΄ διαλογής και μειωμένων δι-
καιωμάτων. 
Η επαγρύπνηση και η πάλη του κινήματος για την προστασία και διεύρυνση 
των  δικαιωμάτων δεν σταματά στην ψήφιση του όποιου Κώδικα αλλά πρέπει 
να είναι διαρκής και επίμονη. 
 

Ιανουάριος 1999  
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