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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιµβριώτη» 

 

         Τεύχος 2ο                                                        Φεβρουάριος 2009 

Αργοπεθαίνει 
  
Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας  
επαναλαµβάνοντας κάθε µέρα τις ίδιες διαδροµές  
όποιος δεν αλλάζει περπατησιά ,  
όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώµα στα ρούχα του  
όποιος δεν µιλά σε όποιον δεν γνωρίζει .  
Αργοπεθαίνει όποιος αποφεύγει ένα πάθος  
όποιος προτιµά το µαύρο από το άσπρο και τα διαλυτικά σηµεία στο ι  
αντί ενός συνόλου συγκινήσεων που κάνουν τα µάτια να λάµπουν  
που µετατρέπουν ένα χασµουρητό σε ένα χαµόγελο  
που κάνουν την καρδιά να χτυπά στο λάθος και στο συναίσθηµα  
Αργοπεθαίνει όποιος δεν αναποδογυρίζει το τραπέζι  
όποιος δεν είναι ευτυχισµένος στη δουλειά του  
όποιος δεν διακινδυνεύει τη βεβαιότητα για την αβεβαιότητα  
για να κυνηγήσει ένα όνειρο  
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του τουλάχιστον µια φορά στη ζωή του  
να αποφύγει τις εχέφρονες συµβουλές  
Αργοπεθαίνει όποιος δεν ταξιδεύει  
όποιος δεν διαβάζει , όποιος δεν ακούει µουσική  
όποιος δεν βρίσκει σαγήνη στον εαυτό του  
Αργοπεθαίνει όποιος καταστρέφει τον έρωτα του  
όποιος δεν επιτρέπει να τον βοηθήσουν  
όποιος περνάει τις µέρες του παραπονούµενος για την τύχη του  
η για την ασταµάτητη βροχή  
Αργοπεθαίνει όποιος εγκαταλείπει µια ιδέα του πριν την αρχίσει  
όποιος δεν ρωτά για πράγµατα που δεν γνωρίζει  
Αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις  
όταν θυµόµαστε πάντοτε ότι 
για να είσαι ζωντανός  
χρειάζεται µια προσπάθεια πολύ µεγαλύτερη  
από το απλό γεγονός της αναπνοής 
 

Πάµπλο Νερούντα 
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ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΠΑΓΩΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.  
Τα δώρα της κυβέρνησης µέσω του προγράµµατος Σταθερότητας 

Κτηριακό ένα πρόβληµα που περιµένει τη λύση του. 
Η έλλειψη σύγχρονων σχολικών κτηρίων για τα ∆ηµο-
τικά και τα Νηπιαγωγεία του Συλλόγου µας είναι προ-
φανής και στους τρεις δήµους. 
Το σύνολο των σχολείων είναι συστεγαζόµενα είτε δύο 
ή περισσότερα ∆ηµοτικά συνυπάρχουν στους ίδιους 
χώρους είτε συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο δηµοτικά 
και νηπιαγωγεία. Τα προαύλια είναι µικρά, οι µαθητές 
πολλοί µε αποτέλεσµα ο ελεύθερος χώρος που έχουν 
στη διάθεσή τους για να παίξουν ελάχιστος ενώ οι 
τραυµατισµοί να είναι συχνοί. Το σύνολο των αύλειων 
χώρων είναι γυµνά από δέντρα ή όπου υπάρχουν έχουν 
κυρίως διακοσµητικό χαρακτήρα. 
Η πρωινή βάρδια δεν εφαρµόστηκε µε την ανέγερση 
νέων σχολείων αλλά µε την προσθήκη αιθουσών στα 
προαύλια, το κλείσιµο διαδρόµων, τη µετατροπή τουα-
λετών σε αίθουσες, την κατάργηση των αιθουσών πολ-
λαπλών χρήσεων και τη µετατροπή τους σε τάξεις. 
Οι βιβλιοθήκες, τα γυµναστήρια, τα εργαστήρια φυσι-
κής και νέων τεχνολογιών αποτελούν όνειρα θερινής 
νυχτός σχεδόν για όλα τα σχολεία. 
Πολλά σχολεία είναι παλιά, ορισµένα χτίστηκαν  
όταν ήρθαν οι µικρασιάτες πρόσφυγες. 
∆εν µπορούν να καλύψουν την ασφάλεια, την υγιεινή 
και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. 
Υπάρχουν σχολεία όπου έχουν χτιστεί παράνοµα, χωρίς 
άδεια, ενώ το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους είναι υπό 
αναζήτηση. 
Τα δηµοτικά και τα νηπιαγωγεία ονοµάστηκαν ολοήµε-
ρα χωρίς καµία υποδοµή. Στην ίδια αίθουσα οι µαθητές 
διαβάζουν, τρώνε, κάνουν τις οποιεσδήποτε δραστηριό-
τητές τους. 
Η συντήρηση και η επισκευή των σχολείων είναι ελλι-
πής.  Σε δύο τουλάχιστον σχολεία έπεσαν σοβάδες στα 
κεφάλια των µαθητών. Οι δηµοτικές αρχές πρέπει να 
δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στη συντήρηση των σχο-
λικών κτηρίων, να µη γίνονται πασαλείµµατα της τε-
λευταίας στιγµής. 
Ιδιαίτερα φέτος αναµένεται να δηµιουργηθούν σοβαρά 
προβλήµατα καθώς µε το νέο νόµος για την Ειδική Α-
γωγή και Εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα εγγραφής 
όλων των παιδιών µε αναπηρίες στο σχολείο. Για την 
οµαλότερη ένταξη και ενσωµάτωση αυτών των παιδιών  

πρέπει να παρθούν µια σειρά τεχνικών µέτρων όπως ρά-
µπες, ανελκυστήρες σε όσα σχολεία δεν υπάρχουν κ.ά. 
Στα νηπιαγωγεία το πρόβληµα είναι ακόµη πιο έντονο. 
Ήδη διανύουµε την Τρίτη χρονιά της υποχρεωτικής µο-
νοετούς προσχολικής αγωγής και οι δήµοι δεν έχουν κα-
τασκευάσει, εξαίρεση το παράρτηµα του 1ου Νηπιαγω-
γείου  Καισαριανής και αυτό σε προκάτ αίθουσα., ούτε 
ένα νέο νηπιαγωγείο. Εκατοντάδες προνήπια έµειναν 
εκτός δηµόσιου νηπιαγωγείου και έγιναν βορά στους ι-
διώτες. Οι δηµοτικές αρχές αδιαφορούν, δε θέτουν το 
ζήτηµα αυτό άµεσης προτεραιότητας, δε θέλουν και δεν 
τολµούν να συγκρουστούν µε συµφέροντα και   τις λογι-
κές της αντιπαροχής. Την ίδια στιγµή οι εργολάβοι ση-
κώνουν µεγαθήρια και στους τρεις δήµους. Ο δήµος Α-
θηναίων µάλιστα είναι πρωτεργάτης στην καταστροφή 
του πρασίνου για  να προσφέρει τους χώρους  στα ιδιωτι-
κά συµφέροντα να κατασκευάσουν χώρους στάθµευσης. 
Η δηµοτική αρχή του Βύρωνα ονειρεύεται να µετατρέψει 
σε ∆ηµαρχιακό Μέγαρο το υπο κατασκευή σχολικό συ-
γκρότηµα στα Νταµάρια την ίδια στιγµή που στην περιο-
χή αυτή υπάρχει έντονο πρόβληµα σχολικής στέγης τόσο 
στο παρακείµενο Νηπιαγωγείο όσο και στα γυµνάσια και 
λύκεια της περιοχής. 
Το κτιριακό πρέπει να αποτελέσει ζήτηµα προτεραιότη-
τας για το σύλλογο. Το  ∆.Σ. να προχωρήσει να πιέσει τις 
δηµοτικές αρχές µε παραστάσεις διαµαρτυρίας συναντή-
σεις µε τις δηµοτικές αρχές µαζί µε τους γονείς, µε στά-
σεις εργασίας για την επίλυση του χρόνιου προβλήµατος. 
Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Μαθητές πρέπει να διεκδικήσου-
µε σύγχρονα σχολεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 
µαθητών – εκπαιδευτικών. Να απαιτήσουµε από τους 
∆ήµους να απαλλοτριώσουν χώρους και από την πολιτεί-

α να κατασκευάσει 
σύγχρονα σχολικά 
συγκροτήµατα µέσω 
του κρατικού προϋ-
πολογισµού .και όχι 
µε Σ∆ΙΤ. 

Η κυβέρνηση τις προηγούµενες ηµέρες υπέβαλε το πρό-
γραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στις Βρυξέλες, εν 
είδει αναθεωρηµένου προϋπολογισµού, χωρίς ούτε να 
το καταθέσει στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση. 
Το πρόγραµµα που παρουσίασε εκφράζει τόσο τη δέ-
σµευση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να παρεκκλί-
νει ούτε χιλιοστό από τη γραµµή της εξοντωτικής λιτό-
τητας µέχρι και το 2011, όσο και την παταγώδη αποτυ-
χία του κρατικού προϋπολογισµού να προβλέψει την 
εµβάθυνση της οικονοµικής κρίσης και να χαράξει µια  

αξιόπιστη πορεία πλεύσης. 
Η δηµοσιοποίηση έστω και ενός πολύ περιορισµένου 
µέρους του προγράµµατος φανερώνουν τη χειροτέρευση 
των δεδοµένων της ελληνικής οικονοµίας καθώς η αύ-
ξηση του ΑΕΠ, για το 2009 περιορίζεται µόλις στο 
1,1% (έναντι 2,7% που προβλεπόταν το ∆εκέµβρη). Η 
απασχόληση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί µόλις 0,2% το 
2009 και 0,6% το 2010. Η επίσηµη ανεργία προβλέπεται 
να αυξηθεί από 7,5% το 2008 σε 8% το 2009 και να 
παραµείνει σε αυτά τα επίπεδα έως το 2011.   
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Κρυφή ατζέντα στο Ασφαλιστικό έχει η κυβέρνηση, 
που αναζητά άλλοθι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να 
προχωρήσει στην εξίσωση των ορίων ηλικίας αν-
δρών και γυναικών. Αποκαλυπτικοί των προθέσεών 
της είναι οι χειρισµοί που οδήγησαν στην παραπο-
µπή µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (η υπόθεση 
εκδικάστηκε στις 17 ∆εκεµβρίου), επιδιώκοντας 
ουσιαστικά µια καταδικαστική. Μια τέτοια εξέλιξη 
προσφέρει µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στην κυ-
βέρνηση να προχωρήσει σε ανατροπές στο ασφαλι-
στικό καθεστώς των δηµοσίων υπαλλήλων, µε το 
επιχείρηµα πως δέχεται... έξωθεν πιέσεις.  
Η απόφαση θα επηρεάσει περίπου 250.000 γυναίκες 
που εργάζονται στο ∆ηµόσιο, στον Στρατό και στα 
Σώµατα Ασφαλείας. Μεγάλες χαµένες θα είναι οι 
«παλαιές» ασφαλισµένες, δηλαδή όσες γυναίκες 
ξεκίνησαν να εργάζονται από την 1η Ιανουαρίου 
1983 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1992. Οι συγκεκριµέ-
νες ασφαλισµένες απειλούνται άµεσα µε αύξηση 
των ορίων ηλικίας από 5 έως και 17 χρόνια. Είναι 
χαρακτηριστικό πως σήµερα µητέρα ανηλίκου -που 
προσελήφθη πριν από το 1993- βγαίνει στη σύνταξη 
µε 25ετία στα 50.  
Ωστόσο άνδρας συνάδελφός της παίρνει σύνταξη µε 
15ετία στα 65 (δηλαδή 15 χρόνια αργότερα) ή µε 
35ετία στα 58. Για το σηµερινό αδιέξοδο τη βασική 
ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, η οποία «κατάφερε» να 
αποδυναµώσει την υπερασπιστική µας γραµµή. Εί-
ναι χαρακτηριστικό πως: Προέβαλε επιχειρήµατα 
που είχαν απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο σε παρόµοιες υποθέσεις. Στη διάρκεια της αλλη-
λογραφίας µεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής η χώρα µας... υπονόµευσε την επιχειρηµατολο-
γία της, επειδή είχε αποδεχτεί την οδηγία 2006/54. Με 
την οδηγία δεχόταν ότι η κοινωνική ασφάλιση των Ελ-
λήνων δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και αστυ-
νοµικών είναι επαγγελµατικό σύστηµα (όπου ασφαλίζο-
νται οι υπάλληλοι ενός µόνο εργοδότη) και όχι κοινωνι-
κοασφαλιστικό (όπου ασφαλίζονται οι υπάλληλοι πε-
ρισσότερων εργοδοτών).  
Η παγίδα: Σηµειώνεται πως όταν ανέκυψε το ζήτηµα, 
έσπευσε να απαντήσει το υπουργείο Εξωτερικών -που 
δεν έχει την ευθύνη των ασφαλιστικών ζητηµάτων- δια-
βεβαιώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εν όψει της 
σχεδιαζόµενης µεταρρύθµισης θα αντιµετωπιζόταν το 
θέµα. 
 
 

Οι αυξήσεις στους µισθούς θα είναι στα επίπεδα του 
πληθωρισµού, δηλ. πάγωµα των µισθών και των συ-
ντάξεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αποκρατικοποιή-
σεις θα συνεχιστούν προσδοκώντας έσοδα τουλάχι-
στον 1 δις. Ευρώ. Οι προσλήψεις θα είναι δραστικά 
περιορισµένες σε όλο το δηµόσιο τοµέα, στενό και 
ευρύτερο, και σε κάθε περίπτωση θα είναι λιγότερες 
από τον αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων που συντα-
ξιοδοτούνται. Επίσης οι δαπάνες του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα καθώς και των φορέων της τοπικής αυτο-
διοίκησης, των ασφαλιστικών ταµείων και των νοσο-
κοµείων θα περιοριστούν αφού θα επιβλέπονται από 
διυπουργική επιτροπή. Οι δεσµεύσεις αυτές αποδει-
κνύουν ότι ο νέος υπουργός οικονοµικών ανέλαβε να 
διασώσει το νεοφιλελεύθερο πρόγραµµα του προκα-
τόχου του και όχι να το αναθεωρήσει σε φιλολαϊκότε-
ρη κατεύθυνση. Οι όποιες παραχωρήσεις πραγµατο-
ποιούνται µε το πιστόλι  στον κρόταφο όπως έγινε µε 
τα 500 εκατοµµύρια που πήραν οι αγρότες και θα αξι-
οποιηθούν προπαγανδιστικά ώσε να λειτουργήσουν  

ως αναισθητικό για τη νέα πιο άγρια λιτότητα που βρί-
σκεται υπό των πυλών.  
Πρόγευση των αντιλαϊκών µέτρων που επωάζονται δίνει 
η «έκθεση προόδου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας στην οποία διαχέεται η δυνα-
τότητα που υπάρχει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις αυτές 
µε τη γενναία µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, µε τη 
µείωση του µη µισθολογικού κόστους των χαµηλόµι-
σθων, δηλ. κατάργη-
ση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, µε τη 
συνολική αναθεώρη-
ση της εργατικής 
νοµοθεσίας στην 
κατεύθυνση της ελα-
στικοποίηση της και 
τέλος γενναίες µε-
ταρρυθµίσεις στην 
παιδεία και την κα-
τάρτιση, δηλ. µε την 
πλήρη πρόσδεσή τους στο άρµα του  κεφαλαίου. 
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δηµόσια, δωρεάν, υποχρεωτική, Προσχολική αγωγή, που 
µεταφράζεται σε 2.000 διορισµούς νηπιαγωγών και ιδρύ-
σεις 1.000 νέων νηπιαγωγείων. 
Να προχωρήσει σε αλλαγή των αναλυτικών Προγραµµά-
των και των βιβλίων και µείωση της ύλης των µαθητών, 
µε βάση τις προτάσεις των εκπαιδευτικών Συλλόγων και 
του εκπαιδευτικού κινήµατος. 
Να σταµατήσει άµεσα όλα τα σεµινάρια ειδίκευσης 400 
ωρών που ιδιωτικοποιούν την Ειδική Αγωγή. 
Να κατοχυρώσει όλους τους εργαζόµενους στην εκπαί-
δευση µε σταθερή και µόνιµη εργασία, µετατρέποντας 
τις συµβάσεις των ωροµισθίων σε σταθερές συµβάσεις 
αναπληρωτών και µε την άµεση πληρωµή των δεδουλευ-
µένων τους. 
Να κατοχυρώσει τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των 
εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια δουλειάς ή 55 χρονών, 
καταργώντας τους νόµους Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά  Να 
πληρώσει άµεσα όλα τα χρωστούµενα του κράτους σε 
γιατρούς και φαρµακοποιούς, να επιστρέψει στα Ταµεία 
τη χασούρα του χρηµατιστηριακού τζόγου, να αποδώσει 
άµεσα τις συντάξεις και τα εφάπαξ. 
Να προχωρήσει σε αυξήσεις των µισθών µας και σε 
άµεση καταβολή όλων όσων χρωστάει το κράτος, µε 
σηµείο έναρξης τα 1.400€ για όλο το λαό, µε ενσωµάτω-
ση όλων των επιδοµάτων και χωρίς σύνδεση µισθού – 
αξιολόγησης. 
Να κατοχυρώσει τα εργασιακά δικαιώµατα των Νηπια-
γωγών και όλων των εκπαιδευτικών µε την οριστική εξί-
σωση του ωραρίου και µε τους απαραίτητους διορισµούς 
ώστε να εξαλειφθεί το απαράδεκτο καθεστώς των υπο-
χρεωτικών υπερωριών. 
Να κατοχυρώσει την παιδαγωγική ελευθερία στους Συλ-
λόγους διδασκόντων, καταργώντας το καθηκοντολόγιο 
και τους νόµους Ευθυµίου για την αξιολόγηση. 
Να προχωρήσει άµεσα σε πρόγραµµα σχολικών βιβλιο-
θηκών και ηλεκτρονικών υποδοµών των σχολείων µε 
την διαχείριση και ευθύνη των συλλόγων διδασκόντων. 
Να υλοποιήσει προγράµµατα σχολικής στέγης, καταργώ-
ντας τις Σ∆ΙΤ και εφαρµόζοντας τις προτάσεις των Συλ-
λόγων εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων. 
Έχει τίποτε να πει για όλα αυτά το ΥΠΕΠΘ; 
Το επόµενο διάστηµα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
προχωρήσουν σε µια πλατιά συζήτηση µε την κοινωνία 
και τους εργαζόµενους, αναδεικνύοντας τα πραγµατικά 
προβλήµατα και τις αιτίες τους. Το εκπαιδευτικό κίνηµα 
πρέπει σε αυτή τη συγκυρία, µέσα από τις Γ.Σ και την 
ανάπτυξη των αγώνων του, να προβάλει θαρρετά και να 
διεκδικήσει τα κεντρικά ώριµα αιτήµατά του στον αντί-
ποδα των αντιδραστικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρ-
νηση. 

 
Λέµε κατηγορη-
µατικά όχι στον 
προσχηµατικό 
διάλογο και κα-
ταγγέλλουµε την  

Πάντα µετά από αποφασιστικούς αγώνες της ζωντανής εκ-
παίδευσης και της νεολαίας οι κυβερνήσεις αναλάµβαναν 
την πρωτοβουλία ενός «διαλόγου».  
Ο στόχος τους πάντα ήταν, όχι να συζητήσουν επί της ουσί-
ας των προβληµάτων, ή (ακόµη περισσότερο) να δώσουν 
λύσεις αλλά, να σταµατήσουν τις διεκδικήσεις.  
Στόχευαν και στοχεύουν, να απονοµιµοποιήσουν τα κοινωνι-
κά αιτήµατα, να καθορίσουν τα περιεχόµενα τα οποία τους 
είναι αρεστά, να θέσουν τα πλαίσια του «εφικτού» της πολιτι-
κής της λιτότητας. να ενοχοποιήσουν στην κοινωνία τους 
αγώνες και όσους επιµένουν σε αυτούς. 
Ταυτόχρονα, επιχειρούν να  νοµιµοποιήσουν εκείνα τα 
όργανα αποφάσεων (όπως το ΕΣΥΠ κα) όπου το 80 % των 
µελών τους είναι διορισµένοι σε αντίθεση µε τις µαζικές κι-
νητοποιήσεις και συνελεύσεις των εργαζόµενων.  
Το ίδιο έγινε το 1991 µετά τη δολοφονία του Ν.Τεµπονέρα. 
Το ίδιο έγινε το 1997 µετά την τρίµηνη απεργία της Β’ βάθµι-
ας εκπαίδευσης 
Το ίδιο έγινε το 2006 µετά τη δίµηνη απεργία της Α’ βάθµιας 
εκπαίδευσης 
Το ίδιο γίνεται και σήµερα µετά την εξέγερση της νεολαίας 
του ∆εκέµβρη. 
Σήµερα, το χρωµατιστό κερασάκι της τούρτας είναι  η 
«µηδενική βάση του διαλόγου».  
Ποια µηδενική βάση; 
 ∆εν υπάρχουν ήδη πολιτικές αποφάσεις και νόµοι, δεν υπάρ-
χουν ήδη πολιτικές επιλογές που αποδοµούν τη δηµόσια παι-
δεία και εκπαίδευση;  
∆εν υπάρχουν η υποχρηµατοδότηση, η λιτότητα στους µι-
σθούς, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τα βιβλία και αναλυ-
τικά. προγράµµατα της ταξικής επιλογής, ο ασφαλιστικός µε-
σαίωνας, η κατάργηση της 2χρονης προσχολικής αγωγής, η 
αστυνοµική βία και ο αυταρχισµός; 
 ∆εν έχει ψηφιστεί ο νόµος πλαίσιο για τα ΑΕΙ, δεν υπάρχει η 
βάση του 10 για τον αποκλεισµό των µαθητών από την Τριτο-
βάθµια εκπαίδευση; Πάντα οι Υπουργοί «δεν ήξεραν - δεν 
γνώριζαν» τα αιτήµατα που έχουν καταθέσει στους δρόµους, 
µε αγωνία, αγώνες και αίµα τα εκπαιδευτικά σωµατεία, οι 
Σύλλογοι, οι γονείς… 
 Το ίδιο γίνεται και σήµερα. Αυτός ο «διάλογος» δεν είναι 
µόνο προσχηµατικός, είναι µια διαδικασία νοµιµοποίησης των 
πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης. Είναι µια προσπάθεια 
χειραγώγησης της κοινής γνώµης ενάντια στους δήθεν 
«δογµατισµούς» των εκπαιδευτικών, δηλαδή τις θέσεις και τα 
αιτήµατα της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Ας µιλήσουµε λοιπόν για την ουσία…. 
Το ΥΠΕΠΘ είναι υποχρεωµένο να απαντήσει και να πάρει 
θέση για τα διατυπωµένα αιτήµατα των εκπαιδευτικών, 
αιτήµατα που διατυπώθηκαν και στην Απεργία του 2006 
και τα οποία έλαβαν ως απαντήσεις από το ΥΠΕΠΘ, την 
αστυνοµική βία, την απαξίωση, τη συκοφαντία, τις σιδη-
ρογροθιές και τα χηµικά.  
Το ΥΠΕΠΘ οφείλει να απαντήσει όχι µε προσχηµατισµούς 
και επικοινωνιακά δελτία, αλλά συγκεκριµένα. 
Να ανεβάσει τις δαπάνες για την Παιδεία στο 15% του Προϋ-
πολογισµού και άµεσα να διπλασιάσει τις επιχορηγήσεις στα 
σχολεία. 
Να κατοχυρώσει άµεσα τη βασική εκπαίδευση και τη 2χρονη 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Ας αφήσουµε τα χολιγουντιανά θεάµατα… 
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Για άλλη µια φορά η κυ-
βέρνηση της Ν.∆. προσπα-
θεί µε επικοινωνιακόυς χει-
ρισµούς, βαρύγδουπες ε-
ξαγγελίες που αποδεικνύο-
νται κενό γράµµα να κατευ-
νάσει την νεολαιίστικη και 
κοινωνική έκρηξη των γε-
γονότων του ∆εκέµβρη. 
Υπόσχεται έναν εξαντλητι-
κό, διάλογο για την Παιδεί-
α, κατάργηση των εξετάσε-
ων, αυτονοµία του Λυκείου 
και άλλα ηχηρά και ευήκο-
α. 
Η ιστορία όµως της εκπαί-

δευσης τα τελευταία τριάντα χρόνια, από το «διάλογο» 
του Α. Τρίτση, τα ερωτηµατολόγια του Γ. Σουφλιά µετά 
τη δολοφονία του Ν. Τεµπονέρα, το άνοιγµα του εξετα-
στικού από τη Μ. Γιαννάκου και την καθιέρωση της βά-
σης του δέκα, οδηγεί σε ορισµένα συµπεράσµατα. Πρώ-
το συµπέρασµα: Ο διάλογος χρησιµοποιείται ως µαγική 
συνταγή για την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών κρίσε-
ων από όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις. ∆εύτερο 
συµπέρασµα:  Ο διάλογος δεν είναι tubule raza, τα όρια 
και οι όροι του διαλόγου είναι από πριν καθορισµένα και 
προαποφασισµένα, ο διάλογος χρησιµοποιήθηκε από 
όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις για την προώθηση 
όλο και πιο σκληρών – ταξικών αλλαγών. Τρίτο συµπέ-
ρασµα οι διακηρύξεις και οι εξαγγελίες των εκάστοτε 
υπουργών κάθε φορά που άλλαζαν το σύστηµα πρόσβα-
σης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ήταν αντίθετες µε τα 
αποτελέσµατα των νέων τρόπων εισαγωγής στα ΑΕΙ – 
ΤΕΙ. ∆εν υπάρχει Εξεταστικό σύστηµα τα τελευταία 
τριάντα χρόνια, από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις (1980 -
1983) έως τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου, 
που να µην περιλάµβανε στην Εισηγητική του Έκθεση 
σαν στόχους και σαν δικαιολογητικό λόγο της θέσπισής 
του: τον περιορισµό της παραπαιδείας, την  αντικειµενι-
κή και αξιοκρατική επιλογή των µαθητών, την ισότητα 
ευκαιριών, το άνοιγµα των πανεπιστηµίων, την ελεύθερη 
πρόσβαση, το τέλος του «ασφυκτικού εναγκαλισµού» 
του Λυκείου από τις απαιτήσεις των εξετάσεων για το 
πανεπιστήµιο, την φραστική καταδίκη της έµφασης στην 
αποµνηµόνευση. Η πραγµατικότητα όµως ήταν εντελώς 
διαφορετική. 
Η σηµερινή κυβέρνηση προαναγγέλλει µε τυµπανοκρου-
σίες το µύθο του προπαρασκευαστικού έτους, µετά το 
τέλος του Λυκείου για την είσοδο στο πανεπιστήµιο Πέ-
ρα όµως από το µύθο, η αλήθεια είναι ότι οι εξετάσεις 
στη διάρκεια του λεγόµενου προπαρασκευαστικού έτους 
δεν αποτελούν παρά δεύτερο πιο σκληρό «γύρο» επιλο-
γής (ο πρώτος στο Λύκειο). Το προπαρασκευαστικό έτος 
όχι µόνο δε θα καταργήσει τα φροντιστήρια, αντίθετα θα 
οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη διόγκωση της παραπαι-
δείας. Οι εξετάσεις, καθώς υπάρχει κλειστός αριθµός 

εισακτέων, αποτελούν το µηχανισµό ταξικής επιλογής 
ευνοώντας τους µαθητές από τις προνοµιούχες τάξεις και 
αποκλείοντας τους «άλλους». Όσοι από τις φτωχότερες 
τάξεις δεν πετύχουν, είναι «ελεύθεροι και ικανοί» να 
ασκήσουν διάφορα τεχνικά επαγγέλµατα ή να γίνουν 
ανειδίκευτοι εργάτες ή αγρότες ή να µείνουν άνεργοι. 
Μέσα από τις εξεταστικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι 
προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι «ικανοί». Ακόµη 
όµως και όλοι βαθµολογηθούν πάνω από τη βάση απο-
δεικνύοντας ότι είναι «ικανοί» δε θα εισαχθούν αφού 
κάποιοι άλλοι θα έχουν γράψει καλύτερα από αυτούς 
συµπληρώνοντας τον αριθµό των εισακτέων.  Ακόµα κι 
αν όλοι γράψουν άριστα, αποκλείεται να περάσουν όλοι, 
αφού µετά τη συµπλήρωση του αριθµού εισακτέων, οι 
υπόλοιποι αποκλείονται. Εποµένως, δεν πρόκειται για 
εξετάσεις, αλλά για διαγωνισµούς µε ιδιαίτερα επαχθείς 
όρους. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων καλούνται οι 
υποψήφιοι, µέσα σε ελάχιστες ώρες και κάτω από ασφυ-
κτικές ψυχολογικές συνθήκες να αποδείξουν τις γνώσεις 
και τις ικανότητές τους. Ο ρόλος της τύχης, εν πολλοίς, 
είναι σηµαντικός και η αξιολόγηση ακόµα και τυπικά 
δεν µπορεί να θεωρείται ακριβής και δίκαιη. 
Η κυβέρνηση θέλει να µεταθέσει το βάρος της συζήτη-
σης. ∆ε θέλει να συζητήσει τους πραγµατικούς λόγους 
που οδηγούν χιλιάδες µαθητές να εγκαταλείπουν το σχο-
λείο. Αποφεύγει να θίξει τα αίτια που οδηγούν τους µα-
θητές να µη βρίσκουν νόηµα στα θρανία, να αποξενώνο-
νται από τη γνώση, να καταφεύγουν στην παραπαιδεία 
και τα φροντιστήρια, που βλέπουν τα όνειρά τους και οι 
προσπάθειες για µια θέση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
να µετατρέπονται στον εφιάλτη της ανεργίας και της 
ελαστικής εργασίας. 
Οι απαράδεκτα χαµηλές δαπάνες, οι τραγικές ελλείψεις 
σε κτήρια και υλικοτεχνική υποδοµή, το περιεχόµενο και 
ο ρόλος της εκπαίδευσης, η ιδιωτικοποίηση και η εµπο-
ρευµατοποίηση του σχολείου και της γνώσης, οι ελαστι-
κές εργασιακές σχέσεις, οι χαµηλοί µισθοί των εκπαιδευ-
τικών δεν µπορούν να αποτελέσουν µέρος του διαλόγου, 
γιατί αποτελούν µέρος µιας σκληρής αντιλαϊκής, αντιεκ-
παιδευτικής πολιτικής που θεωρεί την παιδεία εµπόρευ-
µα και όχι κοινωνικό δικαίωµα όλων. 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
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Και το 
κουτί της Πανδώρας άνοιξε µε την 
υποχρεωτικότητα.. και όλα τα προβλή-
µατα του µικρού παιδιού της εκπαίδευ-
σης-του νηπιαγωγείου-που ήταν κρυµ-
µένα βαθιά  βγήκαν προς τα έξω και 
άγγιξαν όλη την κοινωνία του σχολεί-
ου (γονείς –παιδιά- νηπιαγωγούς): αποκλεισµός νηπίων 
και προνηπίων µε κληρώσεις και αναµονή  ή δίχρονο 
δηµόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά; 
Έτσι έχουµε ολιγωρία  του κράτους να παρέχει ε-
παρκή και κατάλληλα νηπιαγωγεία για όλα τα παι-
διά και αντί αυτού δίνει διαταγές για υπερπληθή τµή-
µατα -διώξιµο των προνηπίων-κληρώσεις παιδιών (λες 
και τα παιδιά είναι λαχεία) αρνούµενο τη συντaγµατική 
του υποχρέωση να παρέχει δηµόσια και δωρεάν παιδεία 
σ’ όλα τα παιδιά. 
35.000 χιλιάδες νήπια και προνήπια  εκδιώχθηκαν 
προς την ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς κανένας να πλη-
ρώνει γι αυτή την κατάντια. Καµιά καινούρια ίδρυση 
νηπιαγωγείου αυτές τις χρονιές! 
 Φτάνοντας δε στο τέλος της  σχολικής χρονιάς  θα 
δούµε την επόµενη σελίδα ίδια µε την προηγούµενη: 
γονείς να κλαίνε, να παρακαλούν , να αγανακτούν διεκ-
δικώντας µια θέση στο δηµόσιο νηπιαγωγείο, η κυβέρ-
νηση  να µη κάνει τίποτε για να καλύψει αυτή τη ζήτη-
ση και στο τέλος πάλι, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, να 
δίνει παράταση προς τους ιδιοκτήτες  ιδιωτικών παιδι-
κών σταθµών, να κρατήσουν και χωρίς άδεια  «τα παι-
διά που έχουν ήδη εγγράψει» και να λέει στις νηπιαγω-
γούς «εγγράψτε 25 και ας είναι  όρθια». 
∆εκάδες νηπιαγωγεία σε ακατάλληλα κτίρια –
ενοικιαζόµενα καταστήµατα χωρίς αυλές και φυσικό 
φως... χωρίς βοηθητικό προσωπικό και  µε καθαρίστρι-
ες που παίρνουν 150  ευρώ το µήνα. 

λάστιχο ή ωράριο; 
Ανάλογα µε τον τύπο του νηπιαγωγείου η καθεµιά µας 

σήµερα έχει και το δικό της ωράριο. 
Άλλο για το κλασικό, άλλο για το 
ολοήµερο άλλο για το ολοήµερο µε 
πρωινή ζώνη... Μιλάµε ξεκάθαρα 
για Ωράριο-λάστιχο χωρίς καµία 
νοµοθετική κατοχύρωση. Ναι, το 
δυστυχές είναι ότι οι νηπιαγωγοί  

είναι ο µοναδικός κλάδος του δηµοσίου χωρίς νοµοθε-
τηµένο  ωράριο!  
 Μέχρι πριν  δύο χρόνια θεωρούνταν αυτονόητο ότι 
ως κοµµάτι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχουµε το 
ωράριο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
µιας κάτι που προφανώς δεν ισχύει µε τις διαρκείς διευ-
ρύνσεις του ωραρίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου 
καθώς και µε το χωρίς µειώσεις, ανάλογα µε τα χρόνια 
υπηρεσίας µας,  ωράριο.  ∆εν υπάρχει ακόµη, κανένας 

διαχωρισµός ανάµεσα στο εκπαιδευτικό κοµµάτι δου-
λειάς και στο µη εκπαιδευτικό παρόλλο που και για τα 
δυο βέβαια διαρκώς οι απαιτήσειςαυξάνονται. Ακόµα 
πιο έντονο γίνεται το πρόβληµα για τις/τους 
προϊσταµένες/ους των νηπιαγωγείων που καλούνται 
να ανταπεξέλθουν σε απαιτήσεις, έργο και καθήκοντα 
σε πολλούς διαφορετικούς τοµείς δράσης 
(εκπαιδευτικά, διοικητικά, οικονοµικά, κτιριακά, ορ-
γανωτικά) χωρίς να υπάρχει καµια µείωση ωραρίου, 
όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

Προθάλαµος ∆ηµοτικού-baby parking  
ή Νηπιαγωγείο; 

Καινούρια αναλυτικά προγράµµατα σε όλη την εκπαί-
δευση πιέζουν το Νηπιαγωγείο να αλλάξει ρόλο και 
ταυτότητα και να γίνει ουσιαστικά «προδηµοτική εκ-
παίδευση». Οι προτάσεις για 5 χρόνια ∆ηµοτικό και 
ένα χρόνο νηπιαγωγείο χτυπάνε καµπανάκι στα αυτιά 
των νηπιαγωγών που βλέπουν τη σχολειοποίηση να 
χτυπά και επίσηµα πια την πόρτα του Νηπιαγωγείου, 
ακολουθώντας το γενικότερο πνεύµα εντατικοποίησης 
του Σχολείου.  
 Προτάσεις σαν κι αυτές των συµβούλων προσχολι-
κής αγωγής  για εισαγωγή ειδικοτήτων στο νηπιαγω-
γείο δείχνουν πως ο µελλοντικός  ρόλος της νηπιαγω-
γού θέλουν να είναι:«γλώσσα και µαθηµατικά-
προετοιµασία για το ∆ηµοτικό». Ανοίγουν ταυτόχρο-
να το δρόµο για την ωροµισθία και στο Νηπιαγωγείο, 
το τελευταίο «κάστρο» χωρίς ωροµισθίους στην δηµό-
σια εκπαίδευση. 
 Από την άλλη η υποχρηµατοδότηση της παιδείας 
µαζί µε το µετακύλισµα των δαπανών στην τσέπη των 
γονιών, η µείωση των διορισµών για την επόµενη διε-
τία, η αναστολή λειτουργίας των τµηµάτων ένταξης 
(µε τη δικαιολογία της αδυναµίας να τα στελεχώ-
σουν), η διαρκής απόρριψη του πάγιου αιτήµατός µας 
για  µείωση του αριθµού των νηπίων σε 15 ανά νηπια-
γωγό, δηµιουργούν απροσπέλαστα καθηµερινά προ-
βλήµατα. 
 Η τάση για µετατροπή όλο και πιο πολλών κλασι-
κών νηπιαγωγείων σε ολοήµερα, προκειµένου να 
«εξυπηρετούνται οι εργαζόµενοι γονείς» γίνεται κάθε 

χρόνο εντονότε-
ρη. Και είναι 
δεδοµένο ότι µε 
την ίδια λογική, 
τη λογική του 
baby parking, οι 
«διευρυµένες  
ζώνες» δε θα 
σταµατήσουν 
στην απαράδεκτη 
πρωινή προαιρε-

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ  
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τική ζώνη ή στα «τεταρτάκια» παράτασης στην 
αποχώρηση, αδιαφορώντας για τις πραγµατικές 
ανάγκες και αντοχές των νηπίων. Όλα αυτά φυσι-
κά χωρίς καν τις ανάλογες κτιριακές και υλικοτε-
χνικές υποδοµές και χρηµατοδοτήσεις. 
 Ήδη τα 2 τελευταία χρόνια,  µε τη δράση µας και 
πιέζοντας προς συλλόγους και τη ∆ΟΕ προστατέ-
ψαµε το κλάδο µας από την αποκέντρωση, στηρί-
ξαµε στην πλειοψηφία των συλλόγων τη µη εφαρ-
µογή της πρωινής ζώνης, καταθέσαµε στο υπουρ-
γείο υπόµνηµα µε υπογραφές 4500 νηπιαγωγών 
για τη καταστρατήγηση του ωραρίου και συνεχί-
ζουµε. όλοι µαζί. Γιατί, αν και είµαστε ο αδύναµος 
κρίκος της εκπαίδευσης, αποδείξαµε πως όταν 
δρούµεσυλλογικά µπορούµε να τα καταφέρουµε.   

ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ 
του ευρωπαϊκού πολιτισµού µε τις έντονα σοσιαλιστικές 
τάσεις, έχει δώσει τη θέση του στο κράτος των αδίστα-
κτων εποίκων ανάλογων των «Αφρικάνερς» στη Νότια 
Αφρική του απαρχάιντ που βλέπουν τους «ιθαγενείς»  
σαν φυλές βαρβάρων, όχι ακριβώς ζωώδεις, αλλά και όχι 
εντελώς ανθρώπινες, ανίκανες να καταβάλουν οτιδήποτε 
άλλο πέρα από το βούρδουλα και την πείνα. 
Οι Ε.Ε. και Η.Π.Α µε την ένοχη σιωπή τους ή ακόµη και 
την ανοιχτή υποστήριξη στήριξαν στην ουσία τη γενο-
κτονία και τη σφαγή των Παλαιστινίων από τις  ισραηλι-
νές σιωνιστικές δυνάµεις. Η ελληνική κυβέρνηση τήρη-
σε την τακτική των ίσων αποστάσεων, εξισώνοντας το 
θύτη µε το θύµα, δηµοσιεύµατα στον τύπου ανέφεραν 
µάλιστα πως το λιµάνι του Αστακού χρησιµοποιήθηκε 
για τη µεταφορά πολεµικού υλικού προς το Ισραήλ. 
Στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσµο αναπτύχθηκε 
ένα τεράστιο κύµα αλληλεγγύης, συµπαράστασης και 
καταδίκης της ισραηλινής επίθεσης. Εκατοντάδες διαδη-
λώσεις έγιναν σε όλο τον κόσµο και στη χώρα µας. Α-
παίτηση όλων των διαδηλωτών ήταν να σταµατήσει η 
σφαγή στη Γάζα και να δηµιουργηθεί ελεύθερο παλαι-
στινιακό κράτος. 

Επί 22 µέρες οι ισραηλινές δυνά-
µεις σφυροκοπούσαν την περιοχή 
της Γάζας. Οι Ισραηλινοί µετέτρε-
ψαν µια από τις πιο πυκνοκατηκοι-
µένες κα νεανικές περιοχές του 
κόσµου (το µισό του πληθυσµού 
και το ένα τρίτο των νεκρών ήταν 
κάτω των 15 ετών) σε πεδίο βολής 
νέων «έξυπνων» πυραύλων, ε-
µπρηστικών βοµβών λευκού φω-
σφόρου και χηµικών όπλων. Βοµ-

βάρδισαν νοσοκοµεία, σχολεία, καταυλισµούς προσφύ-
γων του ΟΗΕ, ακόµη και τα κεντρικά γραφεία του διε-
θνούς οργανισµού. Η έλλειψη φαρµάκων, τροφίµων, 
καθώς και το κρύο κάνουν την κατάσταση ακόµη πιο 
εφιαλτική και απάνθρωπη. Η σφαγή στη Γάζα αποτέλε-
σε το τέλος της παγκόσµιας, ιδεολογικής τροµοκρατίας 
του «αντισιµηµιτισµού» και της πολιτικής εµπειρίας του 
Ολοκαυτώµατος. 
Στα µάτια της κοινής γνώµης της ∆ύσης ο ∆αβίδ έγινε 
Γολιάθ. Το κράτος των κυνηγηµένων πιονέρων, φορέων 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆Ι ΚΗ   
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   
ΝΗΠΙΑ ΓΩΓΩΝ  

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 
(ΜΑΡΑΣΛΗ 4, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ) 

8 Μάρτη, 10.00 π.µ. 

Για όλα αυτά και για άλλα πολλά λέµε πως το νηπιαγωγείο 
βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι και πως πρέπει να δράσου-
µε άµεσα . Παίρνουµε λοιπόν την πρωτοβουλία να σας καλέ-
σουµε για να αποφασίσουµε και δράσουµε  

Τους γέµισαν ψεύτικες προεκλογι-
κές υποσχέσεις και παραµύθια για 
«εγγυηµένο εισόδηµα, επιδοτήσεις 
και όλα τα κιλά-όλα τα λεφτά». 
Τους έκλεψαν την ψήφο. Έστησαν 
συνεταιρισµούς σφραγίδες µε 
κοµµατικούς απατεώνες-
αεριτζήδες που έτρωγαν τα πακέ-
τα και κορόιδευαν τους µικροµε-
σαίους καλλιεργητές. Τους 

άφησαν έρµαιο των εταιρειών λιπασµάτων-
φυτοφαρµάκων µε αποτέλεσµα χιλιάδες αγρότες και 
καταναλωτές να δηλητηριάζονται από την ανεξέλε-
γκτη χρήση τους. Τους έβαλαν να πάρουν δάνεια.  

Τους άφησαν αβοήθητους και δεν τους ενηµέρωσαν για 
τις επιπτώσεις της Κοινής  
Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. Τους οδήγησαν στο µα-
ρασµό, τα χρέη, τη φτώχεια, τον ξεπεσµό.  
Τους έβγαλαν στους δρόµους. Τους διέσυραν στα κανά-
λια. Τους έφεραν αντιµέτωπους µε τους άλλους πολίτες 
και το βάφτισαν κοινωνικό αυτοµατισµό. Τους πούλη-
σαν στις διαπραγµατεύσεις και το διάλογο µε τους Υ-
πουργούς. Τους ξεφούσκωσαν τα λάστιχα. Τους χτύπη-
σαν, τους ψέκασαν µε χηµικά και δακρυγόνα. Τους 
έδειραν. Τι άλλες αποδείξεις θέλετε πως ΠΑΣΟΚ και 
Ν.∆ διαθέτουν σύγχρονη αγροτική πολιτική και 
νοιάζονται για την αγροτιά;  

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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Ο καπιταλισµός είναι πια γυµνός! Ο µονόδροµος της 
«ελεύθερης αγοράς» και της ιδιωτικοποίησης – εµπορευ-
µατοποίησης των πάντων οδήγησε στην µεγαλύτερη καπι-
ταλιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Τίποτα δεν 
θα είναι ίδιο από δω και πέρα. Η κρίση του 21ου αιώνα 
κτυπά τον ανεπτυγµένο καπιταλισµό στην καρδιά του, 
καταρχήν την «υπερδύναµη» των ΗΠΑ, ενώ εισβάλλει 
πλέον και στην ΕΕ, δείχνοντας ότι η περιβόητη προστασία 
της ΟΝΕ αφορά µόνο τα κέρδη των τραπεζών και του 
κεφαλαίου και όχι το βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων. 
Η κρίση που ξεκίνησε από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
δεν είναι γέννηµα των «παρασιτικών» και «άπληστων» 
τµηµάτων του καπιταλισµού, ούτε µόνο του νεοφιλελευ-
θερισµού. Είναι αποτέλεσµα της µεγαλύτερης παρά ποτέ 
εκµετάλλευσης των εργαζοµένων (που συσσώρευσε ένα 
προκλητικό πλούτο), της αχαλίνωτης κερδοφορίας, της 
ασυδοσίας της αγοράς, της γιγάντωσης τραπεζών και χρη-
µατιστηρίων, όλων των αντιδραστικών αλλαγών που ε-
φάρµοσαν τα τελευταία 20 χρόνια νεοφιλελεύθερες, σοσι-
αλδηµοκρατικές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Είναι, 
τελικά, κρίση του ίδιου του καπιταλισµού, των µηχανι-
σµών και των αξιών του και όλα δείχνουν ότι θα οδη-
γήσει σε µια µακρόσυρτη ύφεση, η οποία θα πλήξει 
ιδιαίτερα έντονα και την Ελλάδα.  
Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ  

ΑΛΛΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!  
  Η παρέµβαση των κυβερνήσεων, των ΗΠΑ και της 
ΕΕ, για την χαλιναγώγηση της κρίσης –τα σχέδια Πόλ-
σον και Μπράουν- αποτελούν προκλητική ληστεία τε-
ράστιων δηµόσιων κονδυλίων που πληρώνει η εργατι-
κή τάξη. Όταν οι εργαζόµενοι ζητούν αυξήσεις και ασφά-
λιση, δωρεάν και ποιοτικές παιδεία, υγεία και κοινωνικές 
υποδοµές, τότε δεν υπάρχουν λεφτά. Όταν πρόκειται να 
σωθούν οι τράπεζες, οι σύγχρονοι τοκογλύφοι, τότε ανοί-
γουν τα θησαυροφυλάκια του κλεµµένου από τους παρα-
γωγούς του πλούτου. Σε πείσµα όσων ανακαλύπτουν επι-
στροφή στον κεϋνσιανισµό, οι κυβερνήσεις και η ολι-
γαρχία του πλούτου επιδιώκουν να απαντήσουν στην 
κρίση µε µια νέα βουτιά στην άγρια εκµετάλλευση των 
εργαζοµένων, µε κόψιµο των κοινωνικών κονδυλίων, 
µε ακόµα πιο αντιδηµοκρατικά µέτρα, ενώ οι κίνδυνοι 
έντασης και γενίκευσης των πολεµικών ενδοϊµπεριαλι-
στικών ανταγωνισµών και αναµετρήσεων (όπως πρό-

σφατα στον Καύ-
κασο) µεγαλώνουν.  
  Από κοντά και η 
κυβέρνηση της Ν∆, 
που αφού έδωσε 
τσάµπα 260 ακίνητα 
του ελληνικού δη-
µοσίου στους παπα-
τραπεζίτες του Βα-
τοπεδίου και πουλά 
κοψοχρονιάς την 
Ολυµπιακή, δίνει 28 
δις. ευρώ, πάνω από 
το 10% του ΑΕΠ(!), 
στις δήθεν κραταιές 
ελληνικές τράπεζες. 
Γι’ αυτό και ο προϋπολογισµός – σφαγείο των ερ-
γατικών αναγκών προβλέπει νέα αύξηση της φορο-
λογικής αφαίµαξης των εργαζοµένων, µηδενικές 
ουσιαστικά αυξήσεις και συρρίκνωση των κοινωνι-
κών δαπανών, ενώ το Ταµείο για τη φτώχεια έµεινε 
πάµφτωχο µε µόλις 100 εκατ. ευρώ. ∆εν αποτελεί 
διέξοδο το αστικά µεταλλαγµένο ΠΑΣΟΚ, που ψελ-
λίζει κάποια αναιµικά λόγια ανακούφισης, τη στιγµή 
που κραυγάζει ότι δεν αµφισβητεί το σύστηµα, την 
ΟΝΕ-ΕΕ, την κυριαρχία των τραπεζών, ενώ τα στελέ-
χη του σπεύδουν να διαφοροποιηθούν από την 
«σοσιαλµανία» και την τάση των κρατικοποιήσεων.  
Καθώς η δυνατότητα συνολικής αµφισβήτησης του 
καπιταλισµού έχει τεθεί επί τάπητος, ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ 
περιορίζεται στην κριτική του νεοφιλελευθερισµού 
και προτείνει την ενίσχυση της «κοινωνικής συνο-
χής» (στα πλαίσια του συστήµατος) και µια νέα 
«ρύθµιση»! Αρνείται το µέτωπο κατά της ΕΕ και 
«παραµυθιάζεται» (και «παραµυθιάζει») µε προτάσεις 
για ένα άλλο φιλολαϊκό Σύµφωνο Σταθερότητας, µια 
φιλεργατική ΕΕ! Παραµένει στην συγκυβέρνηση µε 
την ΠΑΣΚΕ σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ, αρνούµενος να συµ-
βάλλει σε ένα νικηφόρο ανεξάρτητο εργατικό συντο-
νισµό.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι 
Κηρύχνουν τη λιτότητα 
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήµατα 
Ζητάνε θυσίες 
Οι χορτάτοι µιλάνε στους πεινασµένους 
Για τις µεγάλες εποχές που θα’ρθουν 
Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο 
Λες πως είναι τέχνη να κυβερνάς το λαό 
Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού 

Μπρέχτ  
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Το ΚΚΕ αντιµετωπίζει την κρίση σαν µια συνηθι-
σµένη κυκλική κρίση του καπιταλισµού, αρνούµενο 
την ιστορική της σηµασία, για να µην διαταράξει την 
επιµονή του στην ίδια ηττηµένη τελικά τακτική και 
στρατηγική, της λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας (χωρίς 
επανάσταση!), του σοσιαλισµού «που γνωρίσαµε», και 
του κόµµατος «που ξέρουµε». Αρνείται στην πράξη την 
συγκρότηση µιας µαχητικής εργατικής αντιπολίτευσης, 
την οργάνωση ενωτικών και νικηφόρων αγώνων, προ-
τείνοντας ουσιαστικά συσπείρωση γύρω από το ΠΑΜΕ 
και τον εαυτό του.  
  Στις συνθήκες αυτές, γίνεται πιο επείγον και πιο α-
ναγκαίο, να αντισταθούµε, να πάρουµε την υπόθεση 
της ζωής στα χέρια µας. Καµιά εκλογική αναµονή, 
τώρα στους δρόµους του αγώνα.  
Να ανατρέψουµε την κλιµακούµενη αντεργατική επί-
θεση, να πληρώσουν την κρίση οι υπεύθυνοι και το 
σύστηµα τους, να καταφέρουµε καίρια πλήγµατα 
στην πολιτική Ν∆ – ΠΑΣΟΚ - ΕΕ, στο ίδιο το καπι-
ταλιστικό σύστηµα που απειλεί την ύπαρξη και το 
µέλλον µαςΜε όλες µας τις δυνάµεις:  
Για ένα νέο εργατικό κίνηµα, αναγκαίο όρο για συλ-
λογικό αγώνα απέναντι στην κρίση και τους διαχει-

ριστές της, για την 
ήττα και την ανατρο-
πή της διαρκούς α-
ντεργατικής, τροµο-
κρατικής και πολεµι-
κής εκστρατείας του 
κεφαλαίου και των 
κυβερνήσεων του, 
για τον κλονισµό της 
καπιταλιστικής εκµε-

Κίνηµα µε όλες τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις! 
Για να περάσουµε από τους µεµονωµένους αγώνες σε µια 
νέα ταξική ενότητα, σε ένα συνολικό µέτωπο εργασίας - 
παιδείας – δηµοκρατίας.  
 -Φτάνει πια µε τους ολιγάρχες του πλούτου και τις 
κυβερνήσεις τους που χρόνια τώρα ξεζουµίζουν 
τους  εργαζόµενους  και ζητάνε σήµερα και τα ρέστα ! 
∆εν πληρώνουµε ούτε ένα ευρώ για την κρίση του συστή-
µατος τους.  
- Να µοιραστούν  στους  εργαζόµενους τα κέρδη τους και 
όχι οι ζηµιές τους. Σε µισθούς και σε συντάξεις όλα τα 
λεφτά να πάνε και όχι στο κεφάλαιο και τις τράπεζες 
που το αίµα µας ρουφάνε.  
- ∆ιεκδικούµε πίσω όλο τον κλεµµένο πλούτο, τους κλεµ-
µένους τόσα χρόνια  µισθούς και συντάξεις - 1.400 ευ-
ρώ κατώτερος µισθός για όλους, τώρα!  
- Απελευθέρωση των οµήρων – εργαζοµένων από τη σύγ-
χρονη Βαστίλη των δανείων, των πιστωτικών καρτών και 
των τραπεζών. Να σβηστούν όλα τα χρέη των εργαζοµέ-
νων για αγορά πρώτης κατοικίας.  
- Κανένα ευρώ των ταµείων µας στα χρηµατιστήρια 
και στον καπιταλιστικό τζόγο!  
-  Κάτω η κυβέρνηση της Ν∆, στα σκουπίδια ο προϋπολο-
γισµός της αρπαχτής, ανατροπή της πολιτικής των µεταρ-
ρυθµίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και της δικτατορίας της 
αγοράς.  
- Να σπάσει το αντιλαϊκό Σύµφωνο Σταθερότητας, απει-
θαρχία στην ΟΝΕ – ΕΕ, αντικαπιταλιστική αποδέσµευση 
από την ΕΕ, για µια άλλη εργατική διεθνοποίηση.  
- Να ανατρέψουµε τα µέτρα και το καθεστώς του εργασι-
ακού µεσαίωνα κυβέρνησης – κεφαλαίου - ΕΕ!  
 

 «Η Οικονοµική κρίση χτυπά την πόρτα µας. Μισθωτοί και συντα-
ξιούχοι πρέπει να σφίξουν πάλι το ζωνάρι. Να µην έχουν παράλο-
γες απαιτήσεις και να µάθουν να επιβιώνουν µε τα λίγα». Αυτά τα 
λόγια είναι η µόνιµη επωδός υπουργών, βουλευτών, διευθυντών 
κλπ. Ας δούµε λοιπόν τι αποδοχές έχουν αυτοί που εισηγούνται τη 
λιτότητα: 
• Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Τ. Αράπογλου, κερδί-
ζει 607.835 € ετησίως. 
• Ο διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, ∆. Παλαιολό-
γος, 300.000 € ετησίως. 
• Στα Ελληνικά Πετρέλαια, ο διευθυντής Ι. Κωστόπουλος, 
270.000 € ετησίως. 
• Στον ΟΠΑΠ, ο πρόεδρος,Χ. Χατζηεµµανουήλ παίρνει 

500.000 € ετησίως. 
• Στη ∆ΕΗ ο πρόεδρος, Τ. Αθανασόπουλος παίρνει 300.000 € ετησίως. 
Ο κατάλογος δεν είναι φυσικά πλήρης. Είναι όµως αρκετός για να καταλάβεις τι σηµαίνει κρίση και για 
ποιους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;  



 10 

Η Κωσταντίνα είναι µία από τις εκατοντάδες µετανά-
στριες εργάτριες που εργάζεται χρόνια σε καθεστώς υπε-
νοικίασης. Ήρθε στην Ελλάδα το 2001 από τη Βουλγα-
ρία. Εκεί ήταν ιστορικός επιστήµονας. Εδώ έπιασε αρχι-
κά δουλειά στην αποθήκη ενός σουπερµάρκετ και αργό-
τερα στην εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ. Είναι γενική γραµµατέας 
της Παναττικής Ένωσης Καθαριστών-στριών και Οικια-
κού Προσωπικού. Είχε έρθει σε κόντρα µε την εργοδοσί-
α «ΟΙΚΟΜΕΤ» διεκδικώντας ολόκληρο το δώρο των 
Χριστουγέννων γι’ αυτήν και τις συναδέλφισσές της και 
καταγγέλλοντας τις παρανοµίες στη µισθοδοσία. Τα µε-
σάνυχτα της 22ας ∆εκεµβρίου 2008, η 44χρονη κ. Κων-
σταντίνα Κούνεβα επέστρεφε στο σπίτι της, στα Άνω 
Πετράλωνα, από τη δουλειά, όταν δύο άγνωστοι που 
βρίσκονταν σε αυτοκίνητο την περιέλουσαν µε βιτριόλι, 
ενώ της άνοιξαν µε την βία το στόµα, ποτίζοντάς την µε 
το καυστικό υγρό, προκαλώντας της σοβαρότατες ζηµιές 
σε ζωτικά όργανα. Έχει χάσει ήδη το ένα της µάτι και 
νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκοµείο 
«Ευαγγελισµός». Επικοινωνεί µε χαρτάκια, καθώς έχουν 
υποστεί βλάβη και οι φωνητικές της χορδές. Είχε προη-
γηθεί η εκδικητική απόλυση της µητέρας της από την 
ίδια εταιρεία, δυσµενής µετάθεση της ίδιας στο Μαρούσι 
ενώ εκκρεµεί τριµερής συνάντηση στην Επιθεώρηση 
Εργασίας στις 5/1/09 ύστερα από καταγγελία της. 
Η ΟΙΚΟΜΕΤ στην οποία εργαζόταν, εταιρεία καθαρι-
σµού και υπενοικίασης εργατών, έχει αναλάβει εργολα-
βικά την καθαριότητα του ΗΣΑΠ και της ΕΒΟ (αλλά και 
άλλων δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων) επειδή 
µπορεί και «προσφέρει» το φτηνότερο πακέτο µε τους 
µέγιστους όρους εκµετάλλευσης και υποτίµησης της ερ-
γασίας. Η εργοδοτική παρανοµία ζει και βασιλεύει στην 
ΟΙΚΟΜΕΤ. Οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να υπο-
γράφουν λευκές συµβάσεις, οι οποίες δεν φτάνουν 
ποτέ στα χέρια τους. ∆ουλεύουν 6 ώρες και πληρώνο-
νται για 4,5 (µισθός και ένσηµα) για να µην ξεπερνούν 
τις 30 ώρες ώστε να γλιτώνει το αφεντικό την ένταξή 
τους στα βαρέα.  

Κωσταντίνα, δεν είσαι µόνη! 

Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
δε φτάνει µόνο η δουλειά. 
Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
πρέπει να δώσεις πολλά. 

Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
δεν φτάνει µόνο η δουλειά. 
Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
θα πιεις φαρµάκια πολλά. 

Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
θα 'χεις ξεχάσει πολλά. 
Για ένα κοµµάτι ψωµί, 
θα 'χεις πληρώσει ακριβά. 

Υπό κατάρρευση τα ασφαλιστικά ταµεία! 

Τη στιγµή που η κυβέρνηση µοιράζει το αµύθητο ποσό των 28 δις ευρώ για να στηρίξει τις τράπεζες, προκαλώντας 
τα αισθήµατα χιλιάδων ανέργων, µισθωτών, ανασφάλιστων εργαζοµένων, αγροτών, νεολαίων και  συνταξιούχων, 
που βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει και από την άλλη  αρνείται να βάλει χρήµατα και να καλύψει τα ελλείµ-
µατα των ασφαλιστικών ταµείων, που µε την πολιτική των Κυβερνήσεων δηµιουργήθηκαν. 

Τροµοκρατούνται, µετατίθενται δυσµενώς, απολύο-
νται και εκβιάζονται µε οικειοθελή αποχώρηση  
Η δολοφονική επίθεση ενάντια στην Κωνσταντίνα Κού-
νεβα είχε χαρακτήρα εκδίκησης και παραδειγµατισµού. 
Τέτοιου είδους δολοφονικές επιθέσεις θυµίζουν αντί-
στοιχες πρακτικές της Μαφίας στη µάχη που είχε δώσει 
για να ελέγξει ή να συντρίψει τα εργατικά σωµατεία. 
Στην Ελλάδα το φαινόµενο δεν είναι συνηθισµένο, αλλά 
µε την κοινωνική και οικονοµική κρίση µπορεί να 
έχουµε ανάλογα περιστατικά στο µέλλον. 
Ο µεγάλος ένοχος είναι το κράτος και οι κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ και της Ν. ∆ηµοκρατίας. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ψήφισε το ν.2965/01, µε τον οποίο δίνεται η 
δυνατότητα σε εταιρείες και εργολάβους να εποινικά-
ζουν εργαζόµενους στο δηµόσιο και σε ∆ΕΚΟ. Το καθε-
στώς που επικρατεί στις εταιρείες αυτές θυµίζει µεσαίω-
να. Καταπατούνται τα εργατικά δικαιώµατα, επικρατεί 
κλίµα τροµοκρατίας και εκφοβισµού. Οι ιδιοκτήτες των 
εταιριών αυτών µε την κάλυψη των κυβερνώντων αλλά 
και των διοικήσεων διαφόρων οργανισµών δρουν ανενό-
χλητοι. 
Σε αυτή τη µάχη που δίνει η Κωσταντίνα δεν είναι µόνη. 
Εκατοντάδες σωµατεία έχουν βγάλει ψηφίσµατα συµπα-
ράστασης. Έχει δηµιουργηθεί επιτροπή αλληλεγγύης 
καθώς η ΓΣΕΕ ποιεί τη νύσσα, καθώς και η ίδια χρησι-
µοποιεί εποινικιαζόµενους για την καθαριότητα και τη 
φύλαξη των κτηρίων της, και ζητούν την παραδειγµατι-
κή τιµωρία  των 
ενόχων, την πλή-
ρη ιατροφαρµα-
κευτική περίθαλ-
ψη και συνταξιο-
δότηση της Κού-
νεβα. Να καταρ-
γηθεί ο ν. 
2956/01, που α-
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1. Ο ΟΠΑ∆ καταρρέει: Τεράστια οικονοµικά προβλήµατα αντιµετωπίζουν πανελλαδικά οι υπηρεσίες του Οργα-
νισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) µε αποτέλεσµα σήµερα ο Οργανισµός να οφείλει σχεδόν 
1,5 δις ευρώ σε νοσοκοµεία, συµβεβληµένους γιατρούς και φαρµακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα. Οι οφειλές πα-
ρά τις αντίθετες εξαγγελίες για σταδιακή εξόφληση, παραµένουν µε αποτέλεσµα οι κατά τόπους ιατρικοί και φαρ-
µακευτικοί σύλλογοι και διαγνωστικά κέντρα να µην εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους στον ΟΠΑ∆ ή να παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους καταβάλλοντας εξ ολοκλήρου το κόστος οι ασφαλισµένοι. Οι γιατροί και φαρµακοποιοί 
µετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις τους πήραν ένα µέρος των οφειλών τους χωρίς όµως να υπάρχει συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα για την τελική εξόφλησή τους. 
Οι ετήσιες υποχρεώσεις του ΟΠΑ∆  (µισθοδοσία, φάρµακα, γιατροί κλπ) είναι περίπου 
1.500.000.000 € / ανά έτος. Ο ΟΠΑ∆ δεν εισπράττει τις εισφορές του Κράτους και των 
Ασφαλισµένων άµεσα. Επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό Η επιχορήγηση, 
παρόλο που αυξήθηκαν οι ασφαλισµένοι, είναι από το 2003 σταθερή περίπου στα 
25.000.000 €/ ανά έτος.  
2.Το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) αδυνατεί να δώσει το εφάπαξ 
στους δικαιούχους: Σήµερα υπάρχουν περίπου 17.000 συνταξιούχοι, συνάδελφοι που δεν 
µπορούν να πάρουν το εφάπαξ που δικαιούνται. Η οικονοµική κατάσταση του ΤΠ∆Υ είναι 
τραγική καθώς παρουσιάζει ένα έλλειµµα περίπου 600 εκ. €. 

Το ΤΕΑ∆Υ βρίσκεται κι αυτό στην ίδια κατάσταση. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΤΕΑ∆Υ, η χρηµατι-
στηριακή αξία των µετοχών στις 31/12/2007 ήταν 320.533.059 ευρώ, ενώ στις 30/9/2008 η αξία των µετοχών είχε 
κατρακυλήσει στα 176.933.616 ευρώ σηµειώνοντας πτώση κατά 44,8%! 
Η κατάρρευση των ταµείων είναι το αποτέλεσµα ενός αντεργατικού µακρόχρονου σχεδίου που είχε και έχει στόχο 
την καταλήστευση των χρηµάτων των εργαζοµένων από τα ταµεία και το χάρισµα τους στους βιοµηχάνους και 
τους επιχειρηµατίες. Αυτή η κλοπή ξεκινάει από τις δεκαετίες του ΄50 και του ‘60 µε την άτοκη δέσµευση των 
αποθεµατικών των ταµείων από την Τράπεζα Ελλάδος για να τα χορηγήσει άτοκα στις επιχειρήσεις και στο κεφά-
λαιο στο όνοµα τις εθνικής ανάπτυξης. Συνεχίστηκε µε τα δάνεια προς το κεφαλαίο µε επιτόκιο 4%, όταν ο πλη-
θωρισµός έτρεχε µε 25% τη δεκαετία του 70 και του 80 και συνεχίστηκε µε το τζόγο του χρηµατιστηρίου και τα 
δοµηµένα οµόλογα όπου χάθηκαν δισεκατοµµύρια από τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι γνωστό ότι µόνο κατά την 
περίοδο της κρίσης του χρηµατιστηρίου το ΄99 χάθηκαν το 25% των χρη-
µάτων που «τζογάρησαν» τα ταµεία από τα αποθεµατικά τους στο χρηµα-
τιστήριο .Παράλληλα οι εργοδότες και το κράτος δεν καταβάλουν τις ει-
σφορές µεγιστοποιώντας την κλοπή των ταµείων. Την ίδια στιγµή µε την 
αντεργατική πολιτική που προωθείται στις εργασιακές σχέσεις, µε το κτύ-
πηµα της µόνιµης σταθερής εργασίας µέσα από την ανασφάλιστη εργασία 
των στέιτζ, της µισθώσεις έργου, τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου δίνουν 
ένα ακόµη κτύπηµα στην καρδιά των ασφαλιστικών ταµείων , αφού δεν 
υπάρχουν και δεν καταβάλλονται εισφορές. Η ηγεσία του συνδικαλιστι-
κού κινήµατος Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΕ έχει  µεγάλες ευθύνες γιατί συναίνεσε 
και αποδέχθηκε τις πολιτικές αυτές. Συµφώνησε στο τζογάρισµα των 
αποθεµατικών των ταµείων. ∆εν οργάνωσε αποφασιστικά την πάλη των εργαζοµένων για την ανατροπή αυ-
τών των πολιτικών. Συγκαλύπτει µε την σιωπή της την κλοπή του ιδρώτα των εργαζόµενων. Κινείται ακόµα και 
σήµερα στη λογική της αποδοχής της αστικής πολιτικής, δεν αµφισβητεί την ουσία των πολιτικών  

Πέρασαν σχεδόν δυο µήνες από την εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και την 
εξέγερση της νεολαίας που ακολούθησε.  
Πρωταγωνιστής του ∆εκέµβρη ήταν η νεολαία –µαθητική φοιτητική της ελαστικής εργασίας 
και της περιπλάνησης –η νέα εργατική βάρδια. Οι κινητοποιήσεις της νεολαίας είχαν µαζικότη-
τα, ανθεκτικότητα και πανελλαδικότητα (σε όλη την Ελλάδα και  σε 30 πόλεις στο εξωτερι-
κό ).Τα αίτια της έκρηξης που ξέσπασε µε θρυαλλίδα τη δολοφονία του Αλέξη, θα πρέπει να 
αναζητηθούν στη σκληρή, αντεργατική πολιτική του κεφαλαίου της κυβέρνησης της Ν∆ και 
της ΕΕ, στη δοµική κρίση του καπιταλισµού της εποχής µας, στην κοινωνική εξαθλίωση, την 
απόλυτη ακρίβεια, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα και την ατιµωρησία των οικονοµικών και πολιτι-
κών ελίτ. Τα αδιέξοδα ζωής της ελληνικής νεολαίας, η βαρβαρότητα της ανεργίας, η έλλειψη 

οποιουδήποτε θετικού οράµατος από τη σκοπιά των  αστικών δυνάµεων  (παλιά ήταν η ΕΕ, µετά η ΟΝΕ, η Ολυ-
µπιάδα κα) καθώς και στη γενικευµένη κρατική καταστολή οδήγησαν χιλιάδες νέους στο δρόµο. Η µαθητική και 
φοιτητική νεολαία πέρα από την άθλια κατάσταση που βιώνει έµµεσα εντός της οικογένειας (η εργασιακή  ανασφά-

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 
Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 
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λεια των γονιών είναι και δική 
της ο χαµηλός µισθός είναι και 
δικός της κτλ) νιώθει άµεσα την 
απαξίωση και της δικής της 
καθηµερινότητας  µε τη συµµε-
τοχή της σε ένα εκπαιδευτικό  
σύστηµα που της ρουφά το µε-
δούλι και ένα πανεπιστήµιο που 
οδηγεί κοινωνικά σε µια ζωή 

κατώτερη από εκείνη των γονιών τους. Οι αιτίες αυτές 
δρουν αθροιστικά και µε τον ιστορικό εκφυλισµό του 
συνδικαλιστικού κινήµατος που αρνείται και δε θέλει  να 
εντάξει στο δυναµικό του τους νέους εργαζόµενους µε τις 
νέες εργασιακές σχέσεις και τα ελάχιστα δικαιώµατα και 
που από την άποψη του αιτηµάτων και των µορφών διεκ-
δίκησης (τουλάχιστον σε τριτοβάθµιο επίπεδο) ασκεί α-
στική πολιτική και  όχι εργατική.   
Για το ΚΚΕ τα όσα έγιναν δεν είναι κίνηµα αλλά έργο 
και αποτέλεσµα ντόπιων και ξένων κέντρων, έργο προβο-
κατόρων και σκοτεινών κρατικών και παρακρατικών κέ-
ντρων. Πιστό στη γραµµή ότι κίνηµα είναι µόνο ότι σχε-
διάζεται και ελέγχεται από το ίδιο, ότι όλοι οι άλλοι είναι 
µε την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση και το κεφά-
λαιο και µόνο αυτό απέναντι, κράτησε ανοιχτά εχθρική 
στάση και στήριξε µε τις επιλογές του τη σταθερότητα 

του πολιτικού συστήµατος και 
την κυβέρνηση. ‘Έδωσε επιχει-
ρήµατα στην κυβέρνηση και σε 
όλο το αντιδραστικό µπλοκ µε 
τις άθλιες  κατηγορίες κατά του 
κινήµατος και του  ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 
Επιδιώκει την εξαργύρωση της  
«υπεύθυνης» στάσης του στις 
εκλογές µε την παγίωση της 

πρωτιάς του στη µονοµαχία του µε το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Σίγουρα 
δεν µπορούµε να το κατηγορήσουµε για ασυνέπεια αφού 
την ίδια στάση κρατά εδώ και αρκετά χρόνια: την ίδια 
στάση κράτησε απέναντι στο φοιτητικό κίνηµα το 2006, 
στην απεργία των δασκάλων, στη µάχη για το ασφαλιστι-
κό , στον αγώνα για το άρθρο 16, στην εξέγερση του ∆ε-
κέµβρη, µε αποκορύφωµα την απεργία στις 10/12 όπου 
έκανε συγκέντρωση στην Οµόνοια και πορεία στην Πει-
ραιώς ……………….. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίωξε να είναι ο κοινοβουλευτικός 
«εκφραστής» του κινήµατος και να καρπωθεί σε ψήφους 
το δυναµισµό και τη µαχητικότητα του. Κάτω από την 
πίεση της κυβέρνησης έδειξε και αυτός την υπεύθυνη 
στάση του στην απεργία στις 10 ∆εκέµβρη, συµφωνώ-
ντας ουσιαστικά µε την απαγόρευση της πορείας και βά-
ζοντας τη συγκέντρωση των δυνάµεών του στην πλατεία 
Κλαυθµώνος και αποδεχόµενος στη Γ.Σ.Σ.Ε και την 
Α.∆.Ε.∆.Υ  την αλλαγή της συγκέντρωσης και της πορεί-
ας από το  Μουσείο στο Σύνταγµα!!!! Οι εξετάσεις νοµι-
µοφροσύνης και υπευθυνότητας στέφθηκαν µε απόλυτη 
επιτυχία!!! Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ παρά το γεγονός ότι έχει αρκετές 
δυνάµεις στο εργατικό κίνηµα δεν πήρε ούτε µια πρωτο-
βουλία για το συντονισµό σωµατείων, την κήρυξη απερ-
γιακών αγώνων και  κινητοποιήσεων, την πραγµατοποίη-
ση συνελεύσεων και δε διαχωρίστηκε από την προδοτική 
στάση των Γ.Σ.Σ.Ε- Α.∆.Ε.∆.Υ ούτε στο ελάχιστο. 
. 

Οι Παρεµβάσεις συµµετείχαν στο κίνηµα του ∆εκέµ-
βρη µε όλες τους τις δυνάµεις. Στην απεργία στις 10/12 
δεν αποδέχτηκαν την απαγόρευση της πορείας. Συγκε-
ντρώθηκαν µαζί µε 10.000 εργαζόµενους και εργατικά 
σωµατεία στο Μουσείο και πορεύτηκαν στη Βουλή σε 
αντίθεση µα την κυβερνητική Γ.Σ.Σ.Ε, που υπάκουσε 
στις εντολές του πρωθυπουργού (κατάργηση πορείας 
για να µην γίνουν επεισόδια ) που µαζεύτηκε στο Σύ-
νταγµα, µε το ΣΥΡΙΖΑ στην Κλαυθµώνος και µε το 
«περιφρουρηµένο»(sic) ΚΚΕ- ΠΑΜΕ στην Πειραιώς.  
Με πρόταση των Παρεµβάσεων πραγµατοποιήθηκαν 
µια σειρά από στάσεις για συµµετοχή στα πανεκπαιδευ-
τικά συλλαλητήρια. Σηµαντική ήταν και η συνεισφορά 
της Πρωτοβουλίας Σωµατείων δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα (25 συνολικά) και η συµµετοχή τους στις απο-
γευµατινές κινητοποιήσεις. Τεράστιες είναι οι ευθύνες 
τόσο των ΓΣΣΕ_-Α∆Ε∆Υ όσο και  αρκετών Οµοσπον-
διών οι οποίες στήριξαν είτε µε την απραξία τους είτε 
µε τις αποφάσεις τους, τη σταθερότητα του πολιτικού 
συστήµατος και την κυβέρνηση. Άφησαν για τη δευτέ-
ρα παρουσία τις εργατικές διεκδικήσεις και αιτήµατα 
και έδειξαν για µια ακόµη φορά ότι είναι φορείς και 
µηχανισµοί  επιβολής  της πολιτικής του κεφαλαίου 
στους εργαζόµενους.  
Σε ό,τι αφορά τις µορφές δράσης και το ζήτηµα της 
βίας, η κυρίαρχη προπαγάνδα προβάλλει (πατώντας και 
πάνω στα κάθε λογής «σπασίµατα», συχνά αυθόρµητα 
αλλά όχι σπάνια προβοκατόρικα) ότι οι µαχητικές µορ-
φές δράσης και η συλλογική βία της ριζοσπαστικής 
εργατικής-νεολαιίστικης πάλης αποτελούν απειλή για 
την κοινοβουλευτική δηµοκρατία και εκτροπή από τη 
συνταγµατική οµαλότητα. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και 
της Ν∆, της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι αυτή που παράγει 
την τόσο συζητηµένη παραβατικότητα και τις κάθε 
λογής αντικοινωνι-
κές και καταστρο-
φικές συµπεριφο-
ρές. Αυτή χρειάζε-
ται την άγρια κα-
ταστολή των εργα-
τικών αγώνων, τις 
ζαρντινιέρες, τις 
δολοφονίες µετα-
ναστών, τα ΜΑΤ, 
τους τόνους χηµικών, την ηλεκτρονική βία των Μ-
ΜΕ.  Είναι φανερό ότι το ξέσπασµα που ζήσαµε –όπως 
άλλωστε και κάθε αυθεντική έκρηξη ή εξέγερση- είχε 
και έχει ισχυρές τάσεις αυθόρµητης δράσης. Η έκταση, 
η µορφή και τα ακριβή χαρακτηριστικά της –
αντικείµενο διαπάλης ακόµη και τώρα- δεν σχεδιάστη-
καν από κάποιο πολιτικό χώρο.         
Συχνά και ιδιαίτερα σε στιγµές ευρύτερης κοινωνικής 
«αναµόχλευσης» η βιαιότητα αυτή εκδηλώνεται όχι 
µόνο µε όρους µαζικού κινήµατος αλλά και µε κατα-
στροφικό, τυφλό και αδιέξοδο τρόπο απέναντι στα σύµ-
βολα της αστικής κοινωνίας ή µε «παραβατικές» ενέρ-
γειες ή έχοντας νήµατα επικοινωνίας µε κέντρα του 
«βαθιού κράτους».  
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∆εν είναι τυφλή ή συµβολική αλλά έχει κοινωνι-
κούς και πολιτικούς αντιπάλους, αντλεί τη δύναµή 
της από τη συλλογική-µαζική δράση των εργαζοµέ-
νων και των νέων, µπορεί να αλλάζει τους συσχετι-
σµούς και να οικοδοµεί κοινωνικές συµµαχίες. ∆εν 
χρειάζεται να καλύπτει το πρόσωπό της και έχει ως 
αδιαπραγµάτευτο στοιχείο την πολιτική της ανε-
ξαρτησία από κάθε λογής ξένη προς τα εργατικά 
συµφέροντα πολιτική προοπτική. 

Με έναν τρόπο, δηλαδή, που αναπτύσσεται στις παρυφές µε-
γάλων κοινωνικών κινηµάτων και, αν και βάλλει φραστικά 
κατά του αστικού κόσµου, δεν τον πλήττει ουσιαστικά, αντι-
γράφει συχνά µεθόδους της αστικής βίας και της κοινωνίας 
του θεάµατος, στηρίζεται στην ατοµική και περιφρονεί τη 
συλλογική δράση, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις διευκολύνει 
αντικειµενικά επιλογές αναδιάταξης του αστικού πολιτικού 
σκηνικού και αυταρχικά µέτρα. 
Η µαζική κοινωνική και πολιτική βία του εργατικού κινήµα-
τος αντίθετα, έχει κυρίως δηµιουργικό χαρακτήρα και (πρέπει 
να) συναντιέται µε πολύ διαφορετικό τρόπο, µε άλλες µορφές 
και κυρίως σε άλλη πολιτική βάση και περιεχόµενο µε την 
οργή, τις αυθεντικές δυναµικές µαχητικές και αντιθεσµικές 
διαθέσεις των εργαζοµένων και των νέων. Έχει βαθύτερο και 
συνολικότερο πολιτικό περιεχόµενο και όχι µόνο αντιαυταρ-
χικό, αγωνίζεται για να ανατρέψει την αντεργατική καταιγίδα 
και το ίδιο το σύστηµα της εκµετάλλευσης και να επιβάλλει 
κατακτήσεις.  

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ,  Πρώτα σχόλια 

Με την έναρξη της επίσηµης πρότασης της κυβέρνησης για 
το λεγόµενο «εθνικό διάλογο για την παιδεία», το ΠΑΣΟΚ 
έδωσε στη δηµοσιότητα  ένα πρώτο κείµενο προτάσεων – 
θέσεων για την παιδεία. 
Ένα κείµενο κράµα νεοσυντηρητικών – νεοφιλελεύθερων 
προτάσεων που προσπαθεί µε  επιµελή τρόπο, κατά την προ-
σφιλή του τακτική από το παρελθόν,  να κρυφτούν πίσω από 
εύηχες λέξεις. Στην εισαγωγή του ως πολιτικό και  κοινωνι-
κό περιβάλλον αναφέρει την ίδια φρασεολογία που περιλαµ-
βάνεται στα κείµενα της Ε.Ε. για τη Λευκή Βίβλο, τις διακη-
ρύξεις της Μπολόνια και της Λισσαβόνας. Η ευελιξία και οι 
αλλαγές της παραγωγής, η ανάγκη δεξιοτήτων, η καινοτοµία 
και η επιχειρηµατική πρωτοβουλία  
Το ΠΑΣΟΚ  θεωρεί ως βάση της εκπαίδευσης « ένα εκπαι-
δευτικό σύστηµα στηριγµένο στην ποιότητα και την αξιολό-
γηση»… «ένα εκπαιδευτικό σύστηµα συνδεδεµένο µε την 
παραγωγή». 
Για τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης: 
5% του ΑΕΠ αλλά ως το τέλος της πρώτης τετραετίας του 
ως κυβέρνησης.  
∆εν αναφέρεται ότι η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης θα 
γίνεται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό. Α-
ντίθετα σε όλο το κείµενο είναι φανερό ότι µιλάει για µια 
µεικτή χρηµατοδότηση από το κράτος, την τοπική αυτοδιοί-
κηση, τους τοπικούς φορείς,  τις επιχειρήσεις.  
Προσχολική Αγωγή: 
Καµία αναφορά στη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, 
δεν υπάρχει καν ως θέση.  
Αφήνει ανοιχτό παράθυρο προς τους παιδικούς σταθµούς, µι-
λώντας για την προσχολική εκπαίδευση  άνω των τριών ετών.  
Σύνδεση του τεχνολογικού λυκείου µε την αρχική κατάρτιση 
των ΙΕΚ αλλά και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, των τοπι-
κών επιχειρηµατιών στη διαµόρφωση των ειδικοτήτων αλλά 
και ως φτηνό εργατικό δυναµικό για αυτές µέσω της πρακτικής 
άσκησης. 
 

Ολοήµερο: 
Γενίκευση του ολοήµερου σχολείου σε όλες τις βαθµί-
δες, µέτρο για την προσθήκη και άλλων δραστηριοτή-
των στο σχολείο. 
Πιστοποίηση των ξένων γλωσσών και των Η/Υ στο 
σχολείο.Μέτρο  προοδευτικό, αρκεί να µη δηµιουργή-
σει ένα πρόσθετο εξεταστικό κλίµα στο σχολείο, ανα-
προσαρµόζοντας κάθε παιδαγωγική και εκπαιδευτική 
δραστηριότητα των εκπαιδευτικών και των παιδιών σε 
µια καθαρά χρησιµοθηρική διαδικασία, αποστεώνοντάς  
την  από κάθε δηµιουργική πράξη της. 
Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Αντικατάσταση του αναλυτικού προγράµµατος µε το 
εθνικό Πλαίσιο προγράµµατος µε τη διαφοροποιηµένη 
του διάσταση σε κάθε περιοχή, σχολείο ή στο εσωτερι-
κό της ίδιας της τάξης.  
Ανοιχτό σχολείο εννοώντας τη συµµετοχή των περιφε-
ρειακών και τοπικών φορέων. ∆ηλ εκτός από τη διαδι-
κασία  της οικονοµικής αλληλοδιαπλοκής θα υπάρχει 
συνδροµή των τοπικών αρχόντων ή επιχειρηµατιών και 
στη διαδικασία του τι µαθαίνουν … 
∆ωδεκάχρονη εκπαίδευση 
Αναφορά στη δωδεκάχρονη εκπαίδευση χωρίς όµως να 
καταργεί τον κάθετο και οριζόντιο διαχωρισµό της στο 
εσωτερικό της (δηµοτικό, γυµνάσιο, πολλοί τύποι λυ-
κείων) που εντείνει τόσο την ταξικότητα ( αφού υπάρ-
χει το ζήτηµα της σχολικής εγκατάλειψης ανάµεσα στις 
βαθµίδες), τον κατακερµατισµό της γνώσης (αναλυτικό 
πρόγραµµα αλληλοεπικαλύψεις και µερικότητα), την 
απόρριψη την κατηγοριοποίηση και τους ταξικούς 
φραγµούς (χωρισµός σε τύπους λυκείων, παιδιά που 
ουσιαστικά εγκαταλείπουν τη γενική γνώση χάρη µιας 
φτηνής, αναλώσιµης, προσωρινής εξειδίκευσης).  
Καθιέρωση Αυτοδύναµου Λυκείου όπου στο τέλος του 
οι µαθητές των διαφοροποιηµένων προγραµµάτων θα 
δίνουν γενικές  και αντικειµενικές εξετάσεις, σε επιλεγ-
µένο αριθµό µαθηµάτων σε πανελλαδικό επίπεδο 
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«Έφυγαν» ο Πάνος Τζαβέλας και η Μαρία ∆ηµητριάδη 
   Ο µουσικός, ποιητής και 
αγωνιστής της Αριστεράς, 
γνωστός για την αντιστασι-
ακή του δράση και τους 
αγώνες του, ο άνθρωπος 
που φυλακίστηκε για τα 
«πιστεύω» του, ο καλλιτέ-
χνης που γνώρισε στους 

νεότερους το µουσικό αλλά και ιστορικό έπος της Εθνι-
κής µας Αντίστασης, ο κληρονόµος του «αντάρτικου» 
τραγουδιού, ο Πάνος Τζαβέλας, «έφυγε» στις 27/1/09 
νικηµένος από τον καρκίνο. Άφησε την τελευταία του 
πνοή στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλευόταν τον 
τελευταίο καιρό, σε ηλικία 84 ετών. 
Μαζί του παίρνει µια ολόκληρη εποχή, κατά την οποία το 
πολιτικό τραγούδι ένωνε ψυχές και συνειδήσεις, δονού-
σε, ενθάρρυνε, εµψύχωνε τους ανθρώπους στα δύσκολα 
πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια. Από τα τραγούδια του, 
το «Ξυπνήστε» υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλές, ενώ ο 
«κλασικός» «Κυρ Παντελής» έχει χιλιοτραγουδηθεί, µε 
ερµηνείες διαφορετικές και ποικίλες, Ένας αγαπηµένος 
σύντροφος, ένας αγαπηµένος φίλος, ένας σπουδαίος 
άνθρωπος της ΕΑΜικής γενιάς, ένας από τους αγωνι-
στές-σύµβολα  της Αριστεράς έφυγε για το µεγάλο ταξί-
δι. Θα κρατήσουµε στη µνήµη µας το πάντα φωτεινό του 
πρόσωπο, τη δυνατή του φωνή, τα µεγάλα αντιστασιακά 
τραγούδια, στα οποία ταξιδέψαµε µε την κιθάρα του. 

Έφυγε στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 58 
ετών από τη ζωή η Μαρία ∆ηµητριάδη η 
οποία έπασχε από σπάνια πνευµονική 
νόσο. Η τραγουδίστρια άφησε την τελευ-
ταία της πνοή τα ξηµερώµατα της Τετάρ-
της στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός». 
Γεννήθηκε στον Ταύρο, όπου τη δεκαετί-
α του '70 διετέλεσε δηµοτικός σύµβου-
λος. Μαζί µε την αδελφή της, Αφροδίτη 
Μάνου, γνωρίζει σε πολύ νεαρή ηλικία 
τον Μίκη Θεοδωράκη και αρχίζει να µε-

λετά εντατικότερα για το τραγούδι. Η Μ. ∆ηµητριάδη συνέδεσε 
τη φωνή της µε τα έργα των Θεοδωράκη, Μικρούτσικου και 
Μαρκόπουλου Η ∆ηµητριάδη ταυτίστηκε µε το πολιτικό τρα-
γούδι της µεταπολίτευσης. Ήταν βασική ερµηνεύτρια στα πρώ-
τα έργα του Θ. Μικρούτσικου. Συνέδεσε το όνοµά της µε καθιε-
ρώθηκε τραγουδώντας τα πρώτα έργα του Θ. Μικρούτσικου 
«Πολιτικά Τραγούδια», «Καντάτα για τη Μακρόνησο» και 
«Σπουδή σε ποιήµατα του Βλαδίµηρου Μαγιακόφσκι». Ακο-
λουθούν «Τα λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» και «Τα 
Τραγούδια του αγώνα» του Μίκη Θεοδωράκη (τρίτη επανέκδο-
ση), καθώς και η συνεργασία της µε τον Μάνο Χατζηδάκι στο 
«Για την Ελένη» σε στίχους Μιχάλη Μπουρµπούλη. Στην 
30χρονη διαδροµή της ηχογράφησε 15 προσωπικούς δίσκους 
και συµµετείχε σε τουλάχιστον 22 άλλους. 

Εκπαιδευτικοί 
Εκπαιδευτικοί µε επαγγελµατικό και κοινωνικό κύρος, η 
βελτίωση του µισθού τους θα συνδυαστεί µε τις αυξηµένες 
υποχρεώσεις τους και ένα σύστηµα αξιολόγησης της εκπαι-
δευτικής µονάδας και του έργου τους. Σύνδεση µισθού – 
αξιολόγησης- επίδοσης σχολείου!!!  
∆ηµιουργία σχολής στελεχών την ΑΣΠΑΙΤΕ  δηµιουργώ-
ντας µια κάστα πραιτοριανών  για τη διοίκηση των σχολεί-
ων, αποκοµµένων από τη σχολική τάξη και πράξη, managers 
του νεοσυντηρητικού σχολείου.  
∆ηµιουργία του θεσµού της αρχικής εκπαίδευσης, κάτι σαν 
τη διαβόητη εισαγωγική επιµόρφωση, βάζοντας νέα κρησά-
ρα εκτός του ΑΣΕΠ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
πτυχίων . 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΑ 
Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, κλειστός αριθ-
µός εισακτέων, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους ει-
σαγωγής που θα είναι διαφορετικοί από ίδρυµα σε ίδρυµα. 
Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου Στο τέλος του λεγόµενου 
Αυτοδύναµου Λυκείου οι µαθητές των διαφοροποιηµένων 
προγραµµάτων θα δίνουν «γενικές  και αντικειµενικές εξετά-
σεις, σε επιλεγµένο αριθµό µαθηµάτων σε πανελλαδικό επί-
πεδο» (σελ 5). 
Καθιέρωση του θεσµού των µορφωτικών κουπονιών της  
Ε.Ε. τα οποία όµως θα παίρνουν οι νέοι που θα παίρνουν 
εθνικό απολυτήριο, θα έχουν ένα εγγυηµένο ποσό από το 
κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών, που θα κατευθύνε-
ται στο δηµόσιο ίδρυµα που θα τους δέχεται.  
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
∆ιαχωρισµός της ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), όχι 
αποκλειστικά κρατική χρηµατοδότηση, ιδιωτικοοικονοµικά 

κριτήρια στη λειτουργία τους µε σκοπό το κέρδος, είτε 
σύζευξη µε το ιδιωτικό κεφάλαιο µε ότι σηµαίνει αυτό 
για το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό των σπου-
δών για την οικονοµικής τους επιβίωση, αξιολόγηση 
διαρκείας, κάθε τύπου. 
Προτείνει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων και 
ΤΕΙ. Ταυτόχρονα δηµιουργεί µέσα στα πανεπιστήµια 
ένα φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό για το επιχειρη-
µατικό ΑΕΙ – ΤΕΙ και τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτό µε τη θέσπιση «της δυνατότητας µερι-
κής απασχόλησης των φοιτητών µέσα στα πανεπιστήµια 
που σπουδάζουν»  
Η δια βίου µάθηση και για την έρευνα θα παραδοθούν 
ολοκληρωτικά στα ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα  
Το κείµενο – πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει σε τίποτε να 
ζηλέψει ούτε τους νόµους της Ν∆ για τα πανεπιστήµια, 
κινείται και βαθαίνει στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση 
το περιεχόµενο του, δεν κάνει ούτε τη στοιχειώδη αυτο-
κριτική για τους αντιεκπαιδευτικούς νόµους που το ίδιο 
έχει ψηφίσει ως κυβέρνηση, ίσα ίσα τους θεωρεί ως ε-
φαλτήριο για ακόµα αντιδραστικότερες αλλαγές και µε-
ταρρυθµίσεις , κινείται  µε ρότα τις βασικές αρχές και τη 
φιλοσοφία των Εοκικών αντιδραστικών επιλογών Λισα-
βόνας και Μπολόνια για την εκπαίδευση.  
Είναι ένα συντηρητικό αντιδραστικό κείµενο και ως τέ-
τοιο πρέπει να καταδικαστεί από τον κόσµο της εκπαί-
δευσης και της εργασίας.  
Ένα κείµενο που τη συγκεκριµένη περίοδο, µετά τη νεο-
λαιίστικη εξέγερση και προ των πυλών του « διαλόγου» 
γίνεται επικίνδυνο για το µέλλον που προετοιµάζουν οι 
καθεστωτικές πολιτικές δυνάµεις και το κεφάλαιο για 
την εκπαίδευση, τη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς και 
την εργασία.    


