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Εν ειρήνη Εκκλησία και κυβέρνηση
Του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

Ο unoupyos Παιδεία5

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ύφεση βρίσκονται
πλέον οι σχέσεις της κυβέρνησης
με την κεφαλή της Εκκλησίας της
Ελλάδος, μετά την αντικατάσταση
ίου Νίκου Φίλη από τον Κώστα
I αβρόγλου σιη θέση του υπουργού
Παιδείας. Ηδη λίγο μετά την
ορκωμοσία του, ο νέος υπουργός
-έπειτα από την ολιγόλεπτη άτυπη
συζήτηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο, σιο περιθώριο

Kcbcrtas Γαβρόγλου

και ο Αρχιεπίσκοποι
Ιερώνυμοε βρίσκουν
πεδίο συνεννόηση5
για το μάθημα
των θρησκευτικών

της διαβεβαίωσης που έδωσε ο

νέος Μητροπολίτης Αρτης κ. Καλλίνικος,
ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου- έσπευσε να ξεκαθαρίσει
ότι προτίθεται να ακολουθήσει
όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση

Τσίπρα-Ιερώνυμου-Φίλη,
τα ονόματα αυτών που
μετείχαν, αλλά όχι και αυτών που
συμφώνησαν. Η υπογράμμιση του
νέου υπουργού Παιδείας ότι δεν
αναφέροντας

πρόκειται να κάνει «καμία απολύτως
αλλαγή» ήταν ένα σαφές μήνυμα
αποκλιμάκωσης της έντασης που

δοκίμασε τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
με την Εκκλησία της Ελλάδος. Εια
να μη μείνει καμία αμφιβολία, ο κ.
Γαβρόγλου πρόσθεσε, ενώ ακόμα
το μελάνι της πρώτης υπογραφής
του ως μέλους της κυβέρνησης δεν
είχε στεγνώσει, ότι τον Αρχιεπίσκοπο
τον σέβεται: «Εχει μία καί¬

ρια θέση, που παίζει έναν εξαιρετικά
σημαντικό ρόλο στην κοινωνία
μας -και για λόγους ιστορίας και

για λόγους συγκυρίας- και ελπίζω
να είναι αμοιβαία τα αισθήματα».
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση
του νέου υπουργού με τον

προκαθήμενο

της Ελλαδικής Εκκλησίας
στις αρχές της εβδομάδας ουσιαστικά
ήλθε να περιβάλει με τον μανδύα
της επίσημης συνάντησης τα
«ήρεμα νερά» που έχει αποστολή ο
κ. Εαβρόγλου να φέρει σε αυτό τον
τομέα. Η συνάντηση κράτησε πάνω
από μία ώρα και το κύριο θέμα της
ήταν το μάθημα των θρησκευτικών.
Ο υπουργός Παιδείας έχει να λύσει
έναν δύσκολο γρίφο: να προωθήσει

την αλλαγή του μαθήματος, όπως
ζητεί η πολιτική βάση του ΣΥΡΙΖΑ,
που για αυτόν τον λόγο έστειλε
στη δεύτερη θέση σε σταυρούς
τον (τότε) υπουργό Παιδείας Νίκο
Φίλη στο συνέδριο, με την πλήρη
άρνηση του κυβερνητικού εταίρου

^7 J

για οποιαδήποτε αλλαγή στο μάθημα
των θρησκευτικών· και τη σταθερή
θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος
για πρωτοκαθεδρία της Ορθοδοξίας
στο μάθημα. Ο πρωθυπουργός

έχει δεσμευτεί ότι για ιην εφετινή

χρονιά θα ισχύσουν τα παλαιά
βιβλία, μέχρι να γραφτούν τα νέα.
Το ζήτημα είναι σε ποια κατεύθυνση
θα είναι τα νέα...
Η νέα ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας αναζητεί τη «χρυσή τομή»
ανάμεσα στη μετατροπή των

θρησκευτικών

σε μάθημα θρησκειολογίας
και στον χαρακτήρα του
ως «ομολογιακού-κατηχητικού».
Η κατεύθυνση που ο πρωθυπουργός
έδωσε στον νέο υπουργό του
είναι προς την ανεύρεση της «μέσης
οδού», δηλαδή την ένταξη στα νέα

βιβλία στοιχείων θρησκειολογίας,
που όμως δεν θα δημιουργούν
ερωτήματα αχαϊκά με την πρωτοκαθεδρία
(ως περιεχόμενο, αλλά και
ως έκταση) της Ορθοδοξίας. Αυτό,

βέβαια, μένει να φανεί πόσο μπορεί
να γίνει περιεχόμενο σχολικών
βιβλίων με γενικότερη αποδοχή.
Το μήνυμα της ηρεμίας και της
από κοινού αντιμετώπισης των
θεμάτων εξέπεμψε με σαφήνεια και
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, ο
οποίος δήλωσε μετά τη συνάντηση

ότι υπήρξε σύμπτωση απόψεων
με τον κ. Γαβρόγλου στο ότι

«πρέπει να ξεκινήσουμε από το
σημείο εκείνο της συναντήσεως
στο Μέγαρο Μαξίμου που ακούσαμε
τις προτάσεις, τις θέσεις του
πρωθυπουργού».
Τα ήρεμα νερά διευκολύνουν,

βέβαια, τη δημιουργία περιβάλλοντος
που επιτρέπει την εξεύρεση
λύσεων. Δεν κάνει, όμως, τις
λύσεις ευκολότερες...

2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΞΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 29

2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΞΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 36

ΤΟ ΠΡΩΤΟ TET A-TET
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
► Επιφυλακτική αλλά αισιόδοξη η Εκκλησία
Χωρίς εκπλήξεις και σε καλό κλίμα όπως άλλωστε αναμενόταν
διεξήχθη η πρώτη επίσημη συνάντηση του αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ Ιερωνύμου Λιάπη με τον νέο υπουργό

Παιδείας και θρησκευμάτων κ Κώστα Γαβρόγλου Η συνάντηση
έγινε στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγίας Φιλοθέης

στην Πλάκα και κράτησε πέραν της μιας ώρας

Του ΔΗΜΗΤΡΗ θ ΑΛΕΙΟΠΟΥΛΟΥ
dthalexopoulos@yahoo.gr

ύκλοι της Αρχιεπισκοπής τη
διερευνητική και τηρούν
στάση συγκρατημένηςαισιοδοξίας
τονίζοντας πως το παρελθόν τούς
κάνει επιφυλακτικούς Ο χρόνος και οι προθέσεις
θα δείξουν τόνισε χαρακτηριστικά στενός
συνεργάτης του αρχιεπισκόπου
χαρακτήρισαν

Μοναδικό θέμα
arm αιζενια πιαν

ιο ζπιπμα ιων

Διαβεβαίωση για διάλογο
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο υπουργός
Παιδείας σε δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση
που έγινε παρουσία και του γενικού γραμματέα
θρησκευμάτων κ Γιώργου Καλαντζή διαβεβαίωσαν
ότιτοκλίματηςσυνάντησης ήταν καλό
και ότι η συζήτηση περιστράφηκεγύρω από όλα
τα εκκρεμή ζητήματα πολιτείας και Εκκλησίας
Μοναδικό θέμα στην ατζέντα ήταντο ζήτημα
των θρησκευτικών το οποίο θα τεθεί επί τάπητος
και στην επικείμενη συνεδρίαση της Ιεραρχίας
αύριο και μεθαύριο στη Μονή Πετράκη
Ο κ Γαβρόγλου διαβεβαίωσε τον κ Ιερώνυμο
ότι θα υπάρξει διάλογος και συνεργασία στο
πλαίσιοτηςλειτουργίαςκαιτωνειδικών επιτροπών
πολιτείας-Εκκλησίας που έχουν συσταθεί

θρηοκευιικών
ίο οποίο θα ιεβεί
επί tànmos και
σιπυ επικείμενη

συνεδρίαοη ins
Ιεραρχία αύριο και
μεθαύριο οιη Μονή

Πειράκη

με κοινή απόφαση Από πλευράς Αρχιεπισκοπής
επισημάνθηκε στον νέο υπουργό η χαοτική
που επικρατεί ως προς τη διδασκαλία
του μαθήματος όπου σχεδόν κάθε διδάσκων
κατάσταση

θεολόγος με δική του πρωτοβουλία αναφέρεται
ή όχι στην πρόσθετη ύλη που εισήγαγε ο κ Φίλης
καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει διευκρινιστική
εγκύκλιος
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Πιο amies οι σχέσειε npàious
Κομμουνιστής αριστεράς και χριστιανός ορθόδοξος
δηλώνει ο νέος υφυπουργός Παιδείας Κώστας
Ζουράρις Αυτό πάντως δεν τον εμποδίζει να τάσσεται
υπέρ της δημιουργίας πολλών τεμένων στην
για να εκδηλώνουν οι πρόσφυγες τα θρησκευτικά
τους καθήκοντα Ο κ Ζουράρις χωρίς ακόμη
να υπογραφούν οι αρμοδιότητές του στο ΦΕΚ όπως
είπε ασχολείται ήδη με την ανασύσταση των βιβλίων
Ελλάδα

EKKünoias
του δημοτικού και του γυμνασίου για-ϊη διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας Εχω ζητήσει από τους
και τους καθηγητές να μου στείλουν τι δεν
πήγε καλά στην προηγούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Ο υφυπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για
τις σχέσεις με την Εκκλησία με τη νέα ηγεσία του υπ
Παιδείας και απάντησε πως θα είναι πιο άνετες Για
ζουρλομανδύα τον βλέπω
δασκάλους
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Ένα παιχνίδι εν πλω
Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συνεχίζει το εκπαιδευτικό διαδραστικό του πρόγραμμα

συνεχίζει την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού διαδραστικού προγράμματος Ταξιδεύοντας
με το Νεράιδα ένα Παιχνίδι εν Πλω μέχρι και τα μέσα
Δεκεμβρίου στη Μαρίνα του Φλοίσβου σε συνεργασία
με τα δημοτικά σχολεία της Δ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθήνας Η εν λόγω Διεύθυνση περιλαμβάνει
τις περιοχές Άγιος Δημήτριος Άλιμος Αργυρούπολη Γλυφάδα
Ελληνικό Καλλιθέα Μοσχάτο Νέα Σμύρνη Παλαιό
Φάληρο Ταύρος
Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα

Σειρά από
ομαδικά
παιχνίδια και
δραστήριοι mes

πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά από ομαδικά παιχνίδια και
δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους του μουσείου
από ειδικευμένους μουσειοπαιδαγωγούς Κατά τη διάρκεια
του προγράμματος τα παιδιά εξερευνούν το ιστορικό πλοίο

Το
η

της γραμμήςτου Αργοσαρωνικού γνωρίζουν όψεις της ελληνικής
ναυτιλίας και ακτοπλοΐας του εικοστού αιώνα και διερευνούν επιμέρους
θεματικές όπως το ταξίδι και η θάλασσα τα καράβια και η ναυσιπλοΐα
επικοινωνία και οι μεταφορές οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις

που

διεξάγονται
oious χώρους
EVÔS πλοίου
συμβόλου

ins crtânviKÔs
ακτοπποία

ίου μουσείου
από

ειδικευμένους
μουσειο
παιδαγωγού

Δωρεάν συμμετοχή

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν Το κόστος του
εκπαιδευτικού προγράμματος του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η
μεταφοράς των μαθητών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πλωτό
Μουσείο Νεράιδα Κάθε Κυριακή το πρόγραμμα υλοποιείται παράλληλα
από τις ιΐ:οο μέχρι τις ΐ2:οο για μεμονωμένες συμμετοχές παιδιών ηλικίας
6-12 ετών Το επιβατηγό Νεράιδα είναι ένα από τα πλοία σύμβολα της
ελληνικής ακτοπλοΐας που έπλεε στονΑργοσαρωνικό από το 1950 μέχρι το
1974 Σήμερα ως μουσείο πλέον στεγάζει δύο βασικούς αφηγηματικούς
άξονες την ιστορία του πλοίου από τη ναυπήγησή του το 1939 ως και την
ολοκλήρωση των εργασιών μετατροπής του σε πλωτό μουσείο το 2θΐο και
την επιχειρηματική πορεία του ιδιοκτήτη του Γιάννη Λάτση που διατρέχει το
μεγαλύτερο μέρος του εικοστού αιώνα Η λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε
το 2013 με την ένταξη του πλοίου στο ελληνικό νηολόγιο και έως σήμερα
έχει δεχθεί περισσότερους από 35·°οο επισκέπτες
Η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν Περισσότερες πληροφορίες για το
Πλωτό Μουσείο Νεράιδα και το ωράριο λειτουργίας στο http://neraida.org
δαπάνη
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Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Τάραξε τα νερά ο Άνθιμος
Αποκαλυπτικός και αρκετά δηκτικός υπήρξε ο μητροπολίτης

Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος Κουκουρίδης
μιλώντας στη θεσσαλονίκη στην παρουσίαση του νέου
βιβλίου του καθηγητού της θεολογικής κ Χρυσοστόμου
Σταμούλη με τίτλο Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι
Στην προσφώνη σή το υ ο μητροπολίτης είπε ότι σήμερα
η Ορθοδοξία ξέμαθε να διαλέγεται με την πόλη με την
πολιτική καιτον πολιτισμό Αναρωτήθηκε πως
και
η Εκκλησία δεν αισθάνεται πλέον βολικά στηνπλατεία
Ποια Η Εκκλησία Που ξεκίνησε όχι από τους δρόμους
αλλά κάτω από τους δρόμους από τις κατακόμβες και
μεταμόρφωσε αυτοκρατορίες Συνεχίζοντας τόνισε
δεν πιστεύουμε ότι η πραμάτειά
πως στην Εκκλησία
μας στο παζάρι όντως θα γίνει ανάρπαστη Αλλά κι αν
αποκλεισθούμε από το παζάρι τότε όπου καινά πάμε
εκεί θα στηθεί η λαϊκή αγορά
Αναφορικά με την ίδρυση του τμήματος Ισλαμικών
Σπουδών στη θεολογική Σχολή της θεσσαλονίκης εξέφρασε
τον φόβο του λέγοντας Όμως αν ερχόμουν
ξέρετε τι θα σας έλεγα Οι θεσσαλονικείς φοβάστετους
3θ Θρακιώτες μουσουλμάνους που θα παρακολουθή

σουντο πρόγραμμα όμως εγώ φοβάμαι
κάτι άλλο μην τυχόν αυτά τα παιδιά
που είναι όπως ήταν κάποτε τα δικά
μας κατηχητόπουλα το i960 χαλάσουν
και στη Σχολή και στη θεσσαλονίκη
Σχετικά με τους λαθρομετανάστες και
την αποδοχή τους εκ μέρους της
αναρωτήθηκε Αφού ξέρουμε
ότι υπάρχουν δύο τακτικές η λογική
και η φανατική γιατί δεν επιλέγουμε
τηνπρώτη και τόνισε πως ξέρουμε
ότι η ανθρωπιά πλέον ή εμπνέεται από
το Ευαγγέλιο ή απλά δεν υπάρχει/Η
είναι απόρροια έστω και ασύνειδη της
Ορθόδοξης βιοτής ή είναι απεριόριστη
υποκρισία Και συνέχισε Απαιτούμε
τη διόρθωση του μαθήματος των θρησκευτικών
τις σαγιονάρες των οσίων για προσκύνηση
θριαμβολογούμε την απομάκρυνση του υπουργού
Παιδείας όταν το Κοινοβούλιο ψήφισε πανηγυρικά το
Σύμφωνο Σ.υμβίωσης(καιότανοΟμπάμα αναφέρθηκε στον
κοινωνίας

περιφέροντας

γάμοτωνομοφυλοφίλων,οιΟρθόδοξοι
Έλληνες που ήταν στην κατάμεστη
αίθουσα του Ιδρύματος Νιάρχου
τον καταχειροκρότησαν Οι νέοι μας
ζητούν ψωμί και εμείς τους δίνουμε
πέτρες Επιστήμες του αύριο όπως η
Βιολογία και η Γενετική ζητούν να
ηθικά όρια στην έρευνα τους και
εμείς ασχολο ύ μαστέ με προφητείες
Κυρίως μας φοβούνταιοιπολιτικοί
της χώρας μας επειδή όπως ειπώθηκε
γλιστράμε εύκολα Όταν θίγονται τα
προνόμιά μας επικαλούμαστε τον ρόλο
του Κλήρου στα 182 ι Όταν προτείνεται
η αξιολόγηση μας κραδα ίνου με τα
συσσίτια των ενοριών μας Ενώ υπάρχουν
παπάδες που ξημεροβραδιάζονται στους ναούς
με το πετραχήλι στον λαιμό επίσημα προτάσσουμε το
κοινωνικό μας έργο
Είμαστε αναγκαίοι αλλά λιγότερο
ενδιαφέροντες απ όσο νομίζουμε κατέληξε ο
μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
τεράστια

βάλουμε
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Συνεργασία
Σε ανοιχτή γραμμή ήταν για πολλές ημέρες ο υπουργός
Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου με τον προκάτοχο του
Νίκο Φίλη και τον συνεργάτη του Τάκη Κατσαρό ο οποίος
αποχωρεί σε λίγες ημέρες από τη θέση του διευθυντή του υ
πουργικού γραφείου καθ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
με τους εκπροσώπους των θεσμών Η συνεργασία τους μάλιστα
και από επισκέψεις σε ταβερνάκια
συνοδεύτηκε

7. ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 40

ΤΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

Ανω σχώμεν
χας καρδίας
Άνω σχώμεν τα καρδίας.Έξω φρενών
με τον Τσίπρα που επισκέπτεται τη Θράκη
ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος Μεταξύ άλλων
και γιατί τρομερό ε ο πρωθυπουργός
αποφάσισε να επισκεφτεί δύο σχολεία της

μειονότητας Σχολεία Με παιδιά Με τα
πλάσματα δηλαδή εκείνα για τα οποία ο
ουράνιος προϊστάμενος του μητροπολίτη
είπε άφετε τα παιδία και μην κωλύετε αυτά
ελθείν προς με Αφήστε τα παιδιά και
μην τα εμποδίζετε να έλθουν σε μένα Χωρίς
να εξετάσει αν είναι της μειονότητας
της πλειονότητας του Σαμαρείτη ή του
Ιουδαίου
Να σας πω την αλήθεια μου όμως εκείνο
που έκανε περισσότερη εντύπωση σε
μένα τουλάχιστον είναι ο προσχηματικός
λόγος του καταγγέλλοντος Τον θαύμασα
από μια άποψη Δεν ψέγει τον πρωθυπουργό

διακινώντας κάποια υποτίμηση
της μειονότητας και των παιδιών της Α
πα πα Δεν διαχωρίζει πρόβατα και ερίφια
ο χριστιανός ποιμένας Ίσα ίσα που
τον Τσίπρα ότι το κάνει Πας σε
σχολείο κύριε επειδή είναι μειονοτικό
Άρα διαχωρίζεις τους Θρακιώτες
σε μειονοτικούς και μη Καταλάβατε Γιατί
χρειάζεται προσπάθεια
Άμα πας δηλαδή σε ένα σχολείο παιδιών
με ειδικές ανάγκες διαχωρίζεις τα
παιδιά με βάση ξέρω γω τις σωματικές
τους δυνατότητες Άμα πας σε μια συναγωγή
διαχωρίζεις τους'Ελληνες σε Εβραίους
και Χριστιανούς Άμα πας σε μια
ΛΟΑΤ Θεέ μου φύλαγε διαχωρίζεις
τους πολίτες με βάση τις σεξουαλικές
τους προτιμήσεις 0 μητροπολίτης μάλιστα
προανήγγειλε γράφεται ότι θα προσφύγει
στην Ευρώπη γιατί ο πρωθυπουργός
προωθεί τον διαχωρισμό με βάση το
θρήσκευμα στη Θράκη Αυτή κι αν είναι
μαύρη Παρασκευή Για τη λογική μας
Τέλος πάντων δημοκρατία έχουμε
δικαιούται να κάνει δημόσια γνωστή
τη γνώμη του Πολύ περισσότερο όταν
πρόκειται για τον πνευματικό καθοδηγητή
και πνευματικό πατέρα ακόμα μιας
Πνευματικό πατέρα των Χριστιανών
εννοείται Οι άλλοι οι μειονοτικοί
έχουν άλλον πνευματικό πατέρα Ευτυχώς
ή δυστυχώς όμως όλοι έχουν τον ίδιο
πρωθυπουργό Ο οποίος με την κίνησή του
αυτή ήθελε να δείξει κάποια πράγματα που
γίνονται αλλά δεν λέγονται Και κάποια άλλα
που επί δεκαετίες λέγονται αλλά δεν
Όσο πρέπει τουλάχιστον
Σε μια κοινωνία εξάλλου όπου όλοι είναι
ίσοι και μια χαρά ο ίδιος ο Άνθιμος ούτε
καν θα πρόσεχε σε ποιο σχολείο αποφάσισε
να πάει ο πρωθυπουργός
κατηγορεί

μειονοτικό

κοινότητα

καθένας

περιοχής

γίνονται

ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

II II

Λ

ι

8. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 23

Ζό

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΛΑΒΡΟΙ ΠΑ
ΤΟΥΣ

Συντεχνιακός συνδικαλισμός από κύκλους που
συμμετείχαν στο πάρτι στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ηγήτορες
ΤΩΝ ΔΕΠ

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΠ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μία ερώτηση κάθε εβδομάδα
στη Βουλή είναι για εμάς λέει στην
Α ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Βασίλης Καρ
δάσης για το ρεκόρ οπως το
στα χρονικά των
παραδόσεων Αν τα
προηγούμενα χρόνια το ΕΑΠ δεν ήταν
τόσο ψηλά στην ατζέντα των
βουλευτών αλλά και των υποψήφιων
φοιτητών του η αλλαγή της
πέρυσι ανανέωσε το ενδιαφέρον
για διάφορους λόγους
Το 2015 οι αιτήσεις για τα
και τα μεταπτυχ ιακά του
είχαν πέσει κατά 31
Προ ημερών κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα
που έκαναν λόγο για μια
χρονιά μείωσης φέτος Πώς
είναι δυνατόν να αναφέρονται σε
μείωση του ενδιαφέροντος μόλις μία
ημέρα μετά το άνοιγμα των αιτήσεων
και όταν η πλατφόρμα θα μείνει
35 ημέρες διερωτάται ο Β
Καρδάσης κάνοντας λόγο για
που απλώς προστέθηκαν
στη συγχορδία των επιθέσεων
κατά της διοίκησης με προφανή στόχο
να κάμψουν τις ανατροπές που

σε 14 πόλεις τρεις μέχρι πρότινος
Το ΕΑΠ έπαψε να είναι ένα απομονωμένο

ΑΕΙ με παθογένειες και
λέει ο πρόεδρός του
λόγο για παράτυπες διευκολύνσεις
και εκβιασμούς

ιδιοτυπίες

κάνοντας

Αυτονομία ή όχι

•^«Συγχορδία

yS επιθέσεων

κατά της νέας διοίκησης
καταγγέλλει
ο Β Καρδάσης

χαρακτηρίζει

κοινοβουλευτικών

διοίκησης

προπτυχιακά

ιδρύματος

ακόμη

ανοικτή

αθλιότητες

επιχειρούνται

Η νέα φυσιογνωμία
του ΕΑΠ

Καταγγελίες για πάρτι

Ένα από τα κατηγορώ του φορέα
των μελών ΔΕΠ αφορά τον αποκλεισμό
τους από τα τρέχοντα του ιδρύματος
αλλά και το αίτημά τους περί
αυτονόμησης του ιδρύματος που έχει
δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και
περί το 1 εκατ ευρώ Πάντως
καμία κυβέρνηση στο παρελθόν
δεν επιχείρησε να το αυτονομή
σει
Ο Β Καρδάσης διατυπώνει τους
ενδοιασμούς του απέναντι σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο και προτείνει ένα
αποθεματικό

Σε ερώτηση της Α για τις καταγγελίες

των μόνιμων καθηγητών του
ιδρύματος που συχνά φτάνουν στη
Βουλή απαντά για κύκλους εντός
και εκτός ΕΑΠ οι οποίοι μάλλον
ζημιωθεί ή ενοχληθεί από το
έργο της Διοικούσας
Πρόκειται για τους ίδιους
οι οποίοι είτε συμμετείχαν στο
πάρτι που είχε στηθεί είτε για λόγους
πολιτικής και κοινωνικής
δεν αφιέρωσαν την ελάχιστη
προσοχή στα όσα είχαν επισυμβεί επί
σειρά ετών στο Ίδρυμα Για τους
ηγήτορες του Ενιαίου Φορέα Μελών
ΔΕΠ αναφέρομαι αποκλειστικά σε
αυτούς καθότι είναι και οι συγγραφείς
οποιασδήποτε ανακοίνωσης
ότι ο συνδικαλισμός τους
είναι κάτι παραπάνω από συντεχνιακός
συνεχίζει και εξηγεί
Βρισκόμαστε σε διαφορετικά μήκη
από άποψη ακαδημαϊκής κουλτούρας
και νοοτροπίας σ.σ με τον
Ενιαίο Φορέα Αντιθέτως τιμώ και
σέβομαι το μεγαλύτερο μέρος των
συναδέλφων μελών ΔΕΠ οι οποίοι
έχουν

κύκλους

συγγένειας

επισημαίνω

συμμετέχουν στον σχεδιασμό του
νέου ΕΑΠ

Τεχνητά υψηλό αποθεματικό
Μάλιστα θυμίζει το κόλπο ομη
ρεία όπως λέει με τους 180

διοικητικούς

υπαλλήλους του ιδρύματος
που είχαν προσληφθεί σε συμβάσεις
έργου μέσω ΕΣΠΑ και επί χρόνια
και παρατύπως πρόσφεραν πάγιες
και διαρκείς υπηρεσίες
Γι αυτούς δεν υπήρξε στο παρελθόν
καμία μέριμνα είτε από μέρους
της παρελθούσας Διοίκησης είτε από

μέρους του Ενιαίου Φορέα των μελών
ΔΕΠ συμπληρώνει ο Β Καρδάσης
και συνεχίζει λέγοντας ότι η
πραγματικότητα διαμόρφωσε
υψηλό αποθεματικό στο ΕΑΠ
αφού η μισθοδοσία 180 υπαλλήλων
προέκυπτε από ευρωπαϊκά
τεχνητά

προγράμματα

Το ίδρυμα επιχειρεί τώρα τη σύνταξη
Οργανογράμματος ώστε να
προκηρυχθούν οργανικές θέσεις που
θα προκύψουν μέσω ΑΣΕΠ και να

συγκροτηθεί μόνιμος διοικητικός
μηχανισμός

Για τους ανυποψίαστους το ΕΑΠ
τα προηγούμενα χρόνια ή ία ν ένα
υπό την εποπτεία του υπ Παιδείας

μεικτό σύστημα με εκλεγμένα και
διορισμένα μέλη στη Διοικούσα
Ήδη έγιναν βήματα προς
την αυτονόμηση του ΕΑΠ στο μέτρο
που μια σειρά αποφάσεις οι οποίες
ανήκαν στη δικαιοδοσία του υπουργού
Παιδείας πέρασαν στη διοίκηση
του ιδρύματος Επίσης μέλη ΔΕΠ
συμμετέχουν στη διοίκηση του

Επιτροπή

Πανεπιστημίου

εξηγεί

Μελλοντικά σχέδια
Για τον Β Καρδάση το ΕΑΠ σήμερα
συμπλέει με δυναμικούς ρυθμούς
στο ακαδημαϊκό περιβάλλον
των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων Τα μελλοντικά σχέδια
Η τεχνολογική ώθηση και η περαιτέρω
ακαδημαϊκή αναβάθμιση Για
τον πρόεδρο το πρώτο σημαίνει τον

προσανατολισμό στο ψηφιακό υλικό
στο σύνολο των Προγραμμάτων
Σπουδών γεγονός που ανταποκρίνεται

στις σημερινές εξελίξεις διεθνώς
της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
και επιτρέπει τη συνεχή ανανέωση
και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού το δεύτερο συνεπάγεται
τη δημιουργία νέων
με στόχο την παροχή
γνώσης σε κομβικούς
κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας
αλλά και την ενίσχυση των ακαδημαϊκών
δομών του ιδρύματος
προγραμμάτων

επιστημονικής

Προσφυγικό
Εχει ουσιαστικά τρεις άξονες
επισημαίνει ο Β Καρδάσης Ο
πρώτος είναι η έρευνα και περιλαμβάνει
την ποιοτική και ποσοτική
επικοινωνιακών γλωσσικών
και εκπαιδευτικών αναγκών και
προσδοκιών των προσφύγων με βάση
την ηλικία και άλλες αναλυτικές
παραμέτρους Ο δεύτερος στοχεύει
στη γλωσσική και πολιτισμική ένταξη
και προσαρμογή τους μέσα από
δράσεις άτυπης και μη τυπικής
Και ο τρίτος εστιάζει
στην κοινωνική ευαισθητοποίηση
στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
και σε στοχευμένες παρεμβάσεις
για τη μακροπρόθεσμη
ενδυνάμωση των
όπως

έρευνα

εκπαίδευσης

εκπαιδευτική

προσφύγων

ίδρυμα

Η

με διορισμένη διοίκηση ευελιξία
στο πρόγραμμα λίγες παρακολουθήσεις
και χιλιάδες φοιτητές με
κάθε είδους ακαδημαϊκή προέλευση
με δίδακτρα και εξ αποστάσεως

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

0Υ

λειτουργία

Όμως προσφάτως διάφορες
αναλήφθηκαν με στόχο
την αναμόρφωσή του Προσφέραμε
νέα
έξι
μεταπτυχιακά όλα με ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό για πρώτη φορά
δημιουργήσαμε δομή φοιτητικής
μέριμνας και διευρύναμε τις παροχές
προς τους φοιτητές με μείωση
των διδάκτρων αύξηση των υποτροφιών
κατά 20 μείωση των διδάκτρων
σε περιπτώσεις συζύγων ή
συγγενών εξηγεί ο Β Καρδάσης
Και συνεχίζει Ήρθαμε σε συμφωνία
με την ομοσπονδία των ΚΤΕΛ
για μείωση κατά 50 του κομίστρου
των φοιτητών μας όπως και ανάλογα
με τις ναυτιλιακές εταιρείες
χρηματοδοτικά την έρευνα
των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος
ένα μεγάλο project για
την εκπαίδευση των προσφύγων
Σήμερα το ΕΑΠ είναι προσβάσιμο
στους φοιτητές του σε εννέα παραρτήματα
σε μεγάλες πόλεις και οι
του διαδικασίες στεγάζονται
σε αίθουσες πανεπιστημίων

ΕΑΠ

πρωτοβουλίες

35.000

40

2.000

tpoitmes

μέλη ΔΕΠ
μέλη Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τμελήε Διοικούσα Επιτροπή

245

διοικητικοί υπάλληλοι

100

εκατ ευρώ αποθεματικό

ενισχύσαμε

δημιουργήσαμε

εκπαιδευτικές

Δημιουργία εκδοτικού οργανισμού
υπό τη διεύθυνση επιστημονικής
enitponns κυκλοφορία έργων του
ΕΑΠ διδακτορικών διατριβών
μονογραφιών συλλογικών τόμων

Ερευνητικό πρόγραμμα
για ιο 1821 και λειτουργία
σπουδαστικών σεμιναρίων
για το κορυφαίο ζήτημα
Λ
ins Εθνεγερσία
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Και επτά ελληνικά πανεπιστήμια στην κατάταξη ρε τα 1.000 καλύτερα παγκοσρίως Φ

Το Χάρβαρντ

είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμία»;

Επτά ελληνικά ΑΕΙ

ma 1 .000 καλύτερα
παγκοσμίωβ!
ΤΗ ΦΕΠΝΗ κατάταξη με τα «1.000 καλύτερα πανεπιστήμια
του κόσμου» δημοσίευσε το Center for World
University Rankings, στην οποία το Χάρβαρντ φιγουράρει
στη θέση του κορυφαίου πανεπιστημίου παγκοσμίως
και τα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
σχεδόν όλες τις θέσεις στην πρώτη
Στη χιλιάδα περιλαμβάνονται και εφτά ελληνικά
πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, το Εθνικό και Καποδιοτριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών στη 297η θέση, το Αριστοτέλειο
θεσσαλονίκης στην 439η, το Πανεπιστήμιο
Κρήτης στην 513η, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην
555η, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην 644η, το
Πανεπιστήμιο Πατρών στην 650η και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας στην 919η θέση. Στην πρώτη δεκάδα, αμέσως
μετά το Χάρβαρντ, ακολουθούν ακόμη δύο
ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Στάνφορντ στη δεύτερη θέση και το MIT (Τεχνολογικό
Μασαχουσέτης) στην τρίτη.
καταλαμβάνουν

δεκάδα.

Πανεπιστήμιο

αμερικανικά

Ινστιτούτο

Η κατάταξη
Στην τέταρτη και την πέμπτη θέση κατατάσσονται τα
δύο κορυφαία βρετανικά εκπαιδευτικά πανεπιστήμια
του Κέμπριτζ και της Οξφόρδης, ενώ στη δεκάδα
μόνο αμερικανικά πανεπιστήμια, τα Κολούμπια,
Μπέρκλεϊ, Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Πρίνοτον
και Γέιλ. Από τα 1.000 πανεπιστήμια της λίστας 224
βρίσκονται στις ΗΠΑ, 90 στην Κίνα, 74 στην Ιαπωνία
και 65 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
To Center for World University Rankings χρησιμοποιεί
οκτώ δείκτες στην αξιολόγησή του, μεταξύ αυτών
την ποιότητα της εκπαίδευσης, την εύρεση εργασίας
των αποφοίτων και την επιρροή των πανεπιστημιακών
ακολουθούν

ιδρυμάτων.
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7
Περιοδεία στη Θράκη Να μην επιστρέψουμε
σε λογικές που διχάζουν Τον καταγγέλλει ο

μητροπολίτης

Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος

1 1

10. Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΜΑΝΤΙΛΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 11

ίίολιτικη

Αλ Τσίπρας Οχι ιε διχαστικές λογικές
Η αυστηρή απάντηση του πρωθυπουργού
ο οποίος έκανε περιοδεία οε μειονοτικά χωριά
από τη Θράκη στις προκλήσεις της Τουρκίας

Ρεπορτάζ

Νίκος Οικονόμου
neconomou@dimokratianews.gr

προς την Τουρκία
ότι η Ελλάδα δεν
πρόκειται να επιτρέψει
σε κανέναν να παίξει
παιχνίδια σε βάρος της
έστειλε από τη Θράκη ο Αλέξης Τσίπρας

Μήνυμα

θα αγωνιστούμε κόντρα στις λογικές
που διχάζουν Και δεν πρόκειται
να επιτρέψουμε σε κανέναν αλλά
και σε καμία ξένη Αρχή να παίζει
παιχνίδια εις βάρος των πολιτών μας
εκμεταλλευόμενη πολλές φορές λάθη
και παραλείψεις της ίδιας της Πολιτείας
Είμαστε όλοι και όλες Ελληνες πολίτες
ίσοι απέναντι στον νόμο σημείωσε
ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο
μειονοτικό χωριό Φιλλύρα όπου απευθύνθηκε
σε δημότες μουσουλμανικής
καταγωγής
Ταυτόχρονα εξήγγειλε τη δωρεάν
παροχή ψηφιακών δεκτών στους
για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στην ενημέρωση από τα ελληνικά
τηλεοπτικά δίκτυα ενώ έκανε λόγο
για ένα όραμα για ανοιχτές και
κοινωνίες όπου η σχέση
των πολιτών με το κράτος δεν επηρεάζεται
από την καταγωγή ή το θρησκευτικό
τους φρόνημα
Γνωρίζω ότι μιλώ σε έναν από τους
πιο φτωχούς νομούς της Ευρώπης
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ο οποίος
αναφέρθηκε και στο θέμα της Παιδείας
για να σταματήσει όπως είπε το
κατοίκους

δημοκρατικές

φαινόμενο της εκτεταμένης μαθητικής
διαρροής από τα σχολεία της Θράκης
και να δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες
στη μόρφωση και την επαγγελματική
αποκατάσταση για όλους τους
Ελληνες

πολίτες
Η Φιλλύρα ήταν ο τρίτος σταθμός
της χθεσινής περιοδείας του που
το πρωί με επιθεώρηση των έργων
στην Αλεξανδρούπολη και του δι
αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου
TAP Μετά τη Φιλλύρα κατευθύνθηκε
στην Ξάνθη όπου μίλησε σε μειονοτικό
γυμνάσιο και λύκειο της Ξάνθης
ξαναγύρισε στην Κομοτηνή όπου
προήδρευσε σε σύσκεψη φορέων και
το απόγευμα εγκαινίασε την 24η
Εμπορική Εκθεση Ανατολική
Μακεδονία Θράκη την οποία
η ΔΕΘ-Helexpo
ξεκίνησε

Πανελλήνια

διοργανώνει

Συνοδεία
πρωθυπουργός συνοδευόταν από
τους υπουργούς Παιδείας Κώστα Γα
βρόγλου και Ναυτιλίας Παναγιώτη
Κουρουμπλή τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη
Χαρίτση και τους υφυπουργούς Στέργιο
Πιτσιόρλα και Μακεδονίας Θράκης
Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
Από την περιοδεία δεν έλειψαν και
τα ιδιαίτερα στιγμιότυπα όπως οι
selfies που έβγαλε με τις μαθήτριες
στο σχολείο της Ξάνθης ο καφές
που ήπιε σε παραδοσιακό καφενείο στη
Φιλλύρα αλλά και ένα δέμα από καπνό
που έλαβε από τους εκπροσώπους της
τοπικής Ενωσης Καπνοπαραγωγών
Ο

δεκάδες

Ο Αλέξης Τσίπρας με μαθητές τον μειονοτικού γυμνασίου και του λυκείου της Ξάνθης

Πυρά από τον Αλεξανδρουπόλεωε Ανθιμο
ΑΓΧΜΗΡΕΣ βολές κατά του Αλέξη Τοίπρα με
αφορμή την επίσκεψή του στη Θράκη εξαπέλυσε
ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος
ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον
πρωθυπουργό κυρίως για την επιλογή του να
επισκεφτεί δύο μειονοτικά σχολεία
Ο μητροπολίτης Ανθιμος δεν έκρυψε την
ενόχλησή του για το πρόγραμμα που αποφάσισε
να ακολουθήσει ο πρωθυπουργός της χώρας
γιατί όπως είπε σε ραδιοφωνική συνέ
ντευξή του θα πάει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
και δεν θα συναντήσει κανέναν
από εμάς αν και του ζητήσαμε μια επικοινωνία
για θέματα της περιοχής μας ενώ πρό¬

σθεσε με νόημα Και αυτό γιατί βλέπουμε πολύ
χλιαρή την απάντηση της πατρίδας μας
Επίσης αναρωτήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός

επισκέπτεται δύο μειονοτικά σχολεία
στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης
τα ίδια λάθη που έκαναν παλαιότερα
οι κυβερνήσεις Να εγκαταλείπουν την
πλειονότητα και να επισκέπτονται για λόγους
θεαματικούς και φολκλορικούς τη μειονότητα
Εμείς νοιαζόμαστε για τη μειονότητα αλλά τελικά
τα θέματα που μας απασχολούν εδώ δεν
είναι της μειονότητας ή της πλειονότητας είναι
θέματα που απασχολούν συνολικά τον πληθυσμό
της Θράκης
Επαναλαμβάνονται
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Η

έλλειψη Παιδείας είναι υπεύθυνη
για πολλά από τα δεινά μας
Κακό πράγμα η αγραμματοσύ
νη Περιορίζει τη δυνατότητα αντίληψης
των ανθρώπων χαζεύει και τους φυσικά
έξυπνους ενώ αποβλακώνει εντελώς τους
περιορισμένης ευφυίας Το έλλειμμα που
δημιουργεί η παροχή χαμηλής ποιότητας
εκπαίδευσης στα παιδιά και στους νέους
αθροιζόμενο παράγει μια κοινωνία ανίκανη
να παράξει να δημιουργήσει να
και να συναισθανθεί Η επισήμανση
αυτή αποτελεί έναν απλό τρόπο για να
κατανοήσουμε πολλές από τις επιλογές
αλλά και τις συμπεριφορές μας

ΠΡΟΣΩ 0Λ0ΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ

αισθανθεί

Εξηγεί ακόμη τη χειμερία νάρκη
στην οποία έχουμε περιπέσει μερικές
τώρα Μοιάζουμε μπουκωμένοι
από τα προσφιλή μας βρόμικα και κατά
συνέπεια αδυνατούμε να χωνέψουμε
τα πολλά και σοβαρά που συμβαίνουν
γύρω μας απειλώντας ακόμη και
την ύπαρξη αλλά και την επιβίωσή μας
Πόσοι παίρνουν χαμπάρι τι παίζεται στην
Κύπρο μας γιατί μας τη λέει κάθε τρεις
και λίγο με ύφος κουτσαβάκικο ο Αλβανός
πρωθυπουργός πού το πάει ο σουλτάνος
με τη Θράκη μας και πώς όλα αυτά
συνδέονται με τις ροές και την παραμονή
προσφύγων στα νησιά μας Και Ιστορία
και Γεωγραφία και Μαθηματικά και πόσα
μαθήματα χρειάζονται για να τα αξιολογήσεις
όλα αυτά
δεκαετίες

ΝΑ ΚΑΙ

η λέξη κλειδί αξιολόγηση
Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
και των σχολείων ξεκινά η έκθεση
της εκπαίδευσης και της
του 2016 για την Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της
Επιτροπής για να επιπλήξει την
κυβέρνηση μας και να εκφράσει την ανησυχία
της για την αναστολή των σχετικών
με αυτήν διαδικασιών στη χώρα μας
Εκτός αυτού η έκθεση με διακριτικό
αλλά σαφή τρόπο εκτιμά ότι όλες οι
των τελευταίων ετών όπως
η υποβάθμιση των πειραματικών σχολείων
η περιστολή των εκπαιδευτικών παροχών
των ολοήμερων σχολείων το νέο
εκλογής στελεχών στην εκπαίδευση
η υποβάθμιση των συμβουλίων των
πανεπιστημίων η επανάκαμψη των αιώνιων
φοιτητών σηματοδοτούν μια εικό
παρακολούθησης
κατάρτισης

Ευρωπαϊκής

μεταρρυθμίσεις

σύστημα

μιλλο ζήλο και προσωπικές θυσίες δίχως
βοήθεια και ανταπόκριση από πουθενά
τιμούν το λειτούργημα τους προσφέροντας
ανεκτίμητες υπηρεσίες στη νεολαία

Από τον

ΌΠΏΡΓΟΚ
ΣΤΡΑΤΌ
να οπισθοδρόμησης σε όλες τις βαθμίδες
τις εκπαίδευσης στην πατρίδα μας Ασορτί
είναι και το ποσοστό του προϋπολογισμού
μας για την εκπαίδευση από τα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και
κατά πολύ υπολειπόμενο του
μέσου όρου
Τα δημόσια σχολεία στέκονται όρθια
χάρη στην υπερπροσπάθεια κάποιων γενναίων
εκπαιδευτικών οι οποίοι με απαρά¬
χαμηλότερα

διαρκώς

κοινοτικού

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ λοιπόν ποιους από
τους συναδέλφους τους και γιατί μπορεί
να τους φοβίζει η διαδικασία της αξιολόγησης
για να την αντιμετωπίζουν οι
συνάδελφοι τους ως έγκλημα
καθοσιώσεως κατά των εκπαιδευτικών
Τι νόημα μπορεί να έχει ο εθνικός
για την Παιδεία αν δεν υλοποιηθεί
πρωτίστως το αυτονόητο που θα
τον διαρκή έλεγχο της ποιότητας
όποιου συστήματος επιλεγεί τελικώς Πό¬
συνδικαλιστές

διάλογος

εγγυηθεί

σο πειστικοί μπορούν να είναι δάσκαλοι

και καθηγητές απέναντι στους μαθητές
τους όταν στον αντίποδα των εξελίξεων
που θέλουν όσους κάθονται στα θρανία
να γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί
και να καταβάλλουν μεγαλύτερη
αυτοί που κάθονται στην έδρα
προσπάθεια

για να τους διδάξουν επιμένουν να τελούν
υπό την προστασία ενός καθεστώτος
πνευματικής ακινησίας Εκτός
κι αν τα αντανακλαστικά μας έχουν
τόσο πολύ που οδηγούμαστε
εκόντες άκοντες πρόσω ολοταχώς στην
αγρα μματοσύ νη
ιδιότυπης

απονευρωθεί

Δικηγόρος δημοσιογράφος
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Η Νεράιδα ταξιδεύει τα παιδιά

Το πλοίο Νεράιδο ελλιμενίζεται στη μαρίνα Φλοίσβου και υλοποιεί ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές φωτόκάνω

Παιχνίδια και
εκπαίδευση από

Με δωρεάν
συμμετοχή

το πλωτό μουσείο
στον Φλοίσβο

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

είναι δωρεάν καθώς το
κόστος του εκπαιδευτικού
προγράμματος
του εκπαιδευτικού υλικού
αλλά και η δαπάνη
μεταφοράς των
προς τον φαληρικό
όρμο καλύπτονται
εξ ολοκλήρου από το
πλωτό μουσείο Νεράιδα
ενώ κάθε Κυριακή
το πρόγραμμα υλοποιείται
από τις 11 το πρωί
μέχρι ης 12 το μεσημέρι
για μεμονωμένες
παιδιών ηλικίας
6 έως 12 ετών

ένα ταξίδι με
προορισμό τη
γνώση και το
παιχνίδι σαλπάρει

Για

μαθητών

καθημερινά

μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου
το πλωτό μουσείο Νεράιδα
που φιλοξενείται
στο ιστορικό ομώνυμο ferry
boat που επί δύο και πλέον
δεκαετίες πραγματοποιούσε
δρομολόγια στη γραμμή του
Σαρωνικού Σε συνεργασία
με δημοτικά σχολεία της Δ

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αθήνας το
πλοίο που ελλιμενίζεται στη
μαρίνα Φλοίσβου υλοποιεί
το διαδραστικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Ταξιδεύοντας
με το Νεράιδα Ενα
παιχνίδι εν πλω το οποίο
περιλαμβάνει σειρά από

ομαδικά παιχνίδια και
που διεξάγονται
στους χώρους του μουσείου
από ειδικευμένους μουσει
οπαιδαγωγούς
Στη διάρκεια του ταξιδιού
δραστηριότητες

οι μικροί μαθητές
έχουν τη δυνατότητα

στο

πρωτότυπο πρόγραμμα

συμμετοχές

να εξερευνήσουν το ιστορικό
πλοίο της γραμμής να
γνωρίσουν όψεις της ελληνικής

ναυτιλίας και

ακτοπλοΐας

του 20ού αιώνα και
να διερευνήσουν επιμέρους
θεματικές όπως το ταξίδι και
η θάλασσα τα καράβια και
η ναυσιπλοΐα η επικοινωνία
και οι μεταφορές οι
και οι αναμνήσεις
άνθρωποι

0 Αάwns Λάτσης
Το επιβατηγό πλοίο

Νεράιδα

ναυπηγήθηκε ως
Laura na το 1939 στην

Ιταλία και χρησιμοποιήθηκε
για ακτοπλοϊκά δρομολόγια
στην Αδριατική και
ως διασωστικό σκάφος κατά
τη διάρκεια του Β
Πολέμου Με τη
συνθηκολόγηση των Ιταλών
κατελήφθη από τους
Παγκοσμίου

Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκε
για ακτοπλοϊκά
δρομολόγια στη γραμμή

Μάλτα Συρακούσες
Το 1949 αγοράστηκε
από τον Ελληνα εφοπλιστή
Γιάννη Λάτση και έπειτα
από εκτεταμένες εργασί¬

ες επισκευής αφότου έλαβε
το σημερινό όνομά του
στη γραμμή του
δρομολογήθηκε

Αργοσαρωνικού εξυπηρετώντας
εκατοντάδες επιβάτες
σε καθημερινή βάση
Το 1974 το πλοίο
και παρέμεινε στη
στεριά για περίπου 35 χρόνια
χωρίς να οδηγηθεί στη
διάλυση Το 2007 τέσσερα
χρόνια μετά τον θάνατο του
καραβοκύρη του και έπειτα
από απόφαση της οι
κογένειάς του το Νεράιδα
μεταφέρθηκε σε ναυ¬
αποσύρθηκε

πηγείο της Κροατίας
να μετατραπεί σε
πλωτό μουσείο Οι εργασίες
τέθηκαν υπό την επίβλεψη
προκειμένου

και τον

συντονισμό

του Σπύρου Λάτση και
ολοκληρώθηκαν το 2010
οπότε το πλοίο επέστρεψε
στην Ελλάδα και το
του 2013 με ελληνική
και πάλι σημαία εξέ
πλευσε προς τους προορισμούς
που εξυπηρετούσε
με τους κατοίκους των νησιών
να έχουν την ευκαιρία
να το επισκεφτούν
καλοκαίρι
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Σκανδάλων συνέχεια
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Νέα ποινική δίωξη σε πανεπιστημιακοί

για κακοδιαχείριση χρημάτων
από τα καθημερινά προβλήματα

επανάληψης και όχι
πλέον έκπληξης αποτελεί η
είδηση που έφερε στο φως
της δημοσιότητας το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό

του πανεπιστημίου έλλειψη
διδακτικού προσωπικού προβλήματα

Γεγονός
ο

καθαριότητας κτιριακών
υποδομών
όπως και η ορθή
εκμετάλλευση των υποδομών του
κληροδοτήματα άλλα ιδρύματα
υπό την αιγίδα του ΑΠΘ Παρ
ότι η επίλυση του προβλήματος
της κακοδιαχείρισης του πανεπιστημίου
δεν μπορεί να απαντήσει
από μόνη της στην διάλυση που
έχει επέλθει στα μνημονιακά
χρόνια στο Ίδρυμα κύριο

αντιεισαγγελέας Εφετών
για θέματα διαφθοράς
αρμόδιος

στη Θεσσαλονίκη άσκησε ποινική
δίωξη σε δύο καθηγητές του

τμήματος Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
οι οποίοι φέρονται ότι υπεξαίρεσαν
σε διάστημα μιας πενταετίας
2005-2010 συνολικό ποσό yjo
χιλιάδων από ερευνητικό κονδύλι
2,5 εκατομμυρίων ευρώ που
Η υπόθεση αυτή
ερευνήθηκε από την ευρωπαϊκή
υπηρεσία καταπολέμησης της
OLAF και το πόρισμά
της υποβλήθηκε στα χέρια της

παράγοντα

διαχειρίζονταν

διαφθοράς

Μπροστά στη μνημονιακή απαξίωση και τα σκάνδαλα οι
ζωντανέβ δυνάμει του κοινωνικού χώρου πανεπιστήμιο
οφείλουν να σταθούν στο ύψοε τον περιστάσεων και να
επιβάλλουν διαφάνεια στη Διοίκηση του

ελληνικής Δικαιοσύνης
Χωρίς να έχει προλάβει να κοπάσει
ο θόρυβος που δημιουργήθηκε ο
ίδιος αντιεισαγγελέας εισηγήθηκε

την ποινική δίωξη αυτή την φορά
δυο πρώην πρυτάνεων ισάριθμων
αντιπρυτάνεων και μελών
της διοίκησης του Ειδικού
Κονδυλίων Έρευνας
ΕΛΚΕ του ιδρύματος όλως
Λογαριασμού

παραδόξως

κατά την ίδια επίμαχη
πενταετία Το γεγονός αφορά
τον τραπεζικό λογαριασμό του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλί
ων'Ερευνας ο οποίος εξετάστηκε
από ελεγκτές του ΣΔΟΕ Όπως
αναφέρει το πόρισμα για την εν
λόγω πενταετία το ποσό των 50
εκατομμυρίων ευρώ αφέθηκε
σε λογαριασμό όψεως
τράπεζας με επιτόκιο ο 7 χωρίς
να ερευνηθεί κάποια επενδυτική
ανεκμετάλλευτο

συμφωνία μεγαλύτερης

απόδοσης

ούτε να ζητηθούν προσφορές
από άλλα τραπεζικά ιδρύματα για
ένα τόσο μεγάλο ποσό Τελικά
το 2οιο ανακαλύπτονται τα

χρήματα αυτά και συνάπτεται
συμφωνία με την ίδια τράπεζα
για μεγαλύτερο επιτόκιο 7,8 αφού
ωστόσο σύμφωνα με το πόρισμα
χάθηκε ένα ποσό της τάξεως του

ι,5 εκατομμυρίου ευρώ λόγω του
ασύμφορου επιτοκίου
Οι διώξεις αυτές δεν έρχονται
σαν κεραυνός εν αιθρία καθώς
όπως έχει αναφερθεί ξανά σε
προηγούμενο άρθρο στον Δρόμο
φ 3θ2 5/3/2016 είναι πολλά τα
σκοτεινά σημεία και πιο πολλά
τα αναπάντητα ερωτήματα όσον
αφορά ζητήματα της κακοδιαχείρισης
των κονδυλίων και των

υποδομών του Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος Όλα αυτά πάντα σε
εποχή που υποτίθεται ότι έχει

επέλθει κάποια σχετική κάθαρση
στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά
προγράμματα αλλά χωρίς την
παρέμβαση

της OLAF ίσως η υπόθεση
υπεξαίρεσης των δύο καθηγητών
να μην είχε αποκαλυφθεί
Την ίδια στιγμή που αποκαλύπτεται
το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς
που απέφεραν τα δύο συμβάντα
στο πανεπιστήμιο και τα αδιαφανή
σημεία των κονδυλίων και
υποδομών του Ιδρύματος μαίνονται
ακόμη το ΑΠΘ βρίσκεται
πιο κοντά από ποτέ στην ολική
κατάρρευση Τα χρήματα που
χάνονται στο πλαίσιο της
θα μπορούσαν
να αμβλύνουν μερικώς κάποια
κακοδιαχείρισης

προβληματισμού πρέπει
να αποτελέσει η διαφάνεια
των διαδικασιών κατανομής των
πόρων και των κονδυλίων χρημάτων
που αποτελούν μέρος των
Ελλήνων φορολογούμενων Ειδικά
οι Διοικήσεις των ΑΕΙ πρέπει να
υποχρεωθούν από την πανεπιστημιακή
κοινότητα φοιτητές και
εργαζομένους ο εν λόγω διαμοιρασμός
να γίνεται υπο φανερές
διαδικασίες και υπό την επίβλε
ψή τους έτσι ώστε να ελέγχεται
όχι μόνο η νομιμότητα αλλά και
η σκοπιμότητα της διαχείρισης
των πόρων
Μπροστά στη μνημονιακή απαξίωση
και τα σκάνδαλα οι ζωντανές
δυνάμεις του κοινωνικού χώρου
Πανεπιστήμιο οφείλουν να σταθούν
στο ύψος τον περιστάσεων
και να επιβάλλουν διαφάνεια στη
Διοίκησή του για να μπορέσουν
τα ελληνικά ΑΕΙ να ανταποκριθούν
στο ρόλο τους για τη διέξοδο της

νεολαίας και της χώρας
Ομάδα φοιτητών ΑΠΘ
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Ο ΠΙΚΡΟΣ ΚΑΦΕϊΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
Πολύ... πικρός ήταν ο καφές του Αλέξη
Τσίπρα κατά την επίσκεψη του στη Θράκη.
Κι αυτό, γιατί ο πρωθυπουργός κάθισε
σε καφενείο στη Ροδόπη, το οποίο ήταν
άδειο και η παρέα του δεν ήταν πάνω από
δέκα άτομα. Στο πλαίσιο της περιοδείας
του ο πρωθυπουργός βρέθηκε επίσης σε
μειονοτικό γυμνάσιο της Ξάνθης, όπου
φοιτούν 635 μαθητές. Τον συνόδευε ο
υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου,
και έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από
τους μαθητές και τους καθηγητές. Μάλιστα,
δύο μαθήτριες του πρόσφεραν
ανθοδέσμες, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές
ξέσπασαν at χειροκροτήματα μόλις τον
είδαν. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι
σε ένα χρόνο θα έχουν βρεθεί και άλλες
αίθουσες ώστε το σχολείο να λειτουργεί
μόνο το πρωί Μόλις τελείωσε την ομιλία
του, μαθητές ζήτησαν να φωτογραφηθούν
μαζί του.
ΑΓΓ. ΑΓΓ.
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Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ

Ξεκινά το 2017
η αξιολόγηση
20.000 στελεχών
στην εκπαίδευση
Πέφτει ένα ακόμη
για τον ΣΥΡΙΖΑ
Ανησυχητική η ανατροπή
προγενέστερων μεταρρυθμίσεων
τονίζει ο υπουργός
Παιδείας ΣΕΛ 55
ταμπού
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παει ενα ακόμη ταμπού

ιατονΣΥΡΙΖΑ

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

των εκπαιδευτικών σημειώνοντας
ότι από το 20 1 1 όταν και τα σχετικά
προγράμματα σταμάτησαν

ΚΑΛΗΜΕΡΗ

•Υπό την πίεση των θεσμών ο ΣΥ
ΙΡΙΖΑ βάζει στο λεξιλόγιο του ακό
Ιμη μια λέξη ταμπού την αξιολό
Ιγηοη των εκπαιδευτικών Η αρχή
θα γίνει από τα εύκολα με την
Ι αυτοαξιολάγηση και δη των στελεχών
εκπαίδευσης από την επόμενη
σχολική χρονιά 2017-2018 Το
σχέδιο του υπουργείου Παιδείας
θα αναπτυχθεί σε βάθος τριετίας
όταν και προγραμματίζεται να
για πρώτη φορά ύστερα
από περίπου 35 χρόνια ένα light
σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

δάσκαλοι

και καθηγητές είναι

απέναντι στις απαιτήσεις
των καιρών
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Την ανάγκη επίσπευσης της
εφαρμογής συστήματος αξιολόγησης
στα σχολεία τόνισε με κατηγορηματικό
τρόπο και η Κομισιόν
στην τελευταία έκθεση παρακολούθησης
της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης του 2016 Η ανατροπή
προγενέστερων μεταρρυθμίσεων
που αποσκοπούσαν στην αύξηση
της διαφάνειας της λογοδοσίας
και της αξιολόγησης στα σχολεία
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποτελεί εστία ανησυχίας αναφέρει
μεταξύ άλλων η Κομισιόν
Και προσθέτει Δεδομένης της
θετικής επίδρασης που μπορούν
να έχουν η αυτονομία και η λογοδοσία
στις εκπαιδευτικές επιδόσεις
θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός
ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες
για την αξιολόγηση των σχολείων
και των εκπαιδευτικών αυτοαξιολόγηση
για τα σχολεία και ατομική
αξιολόγηση εκπαιδευττκών ακόμα
και στην ιδιωτική εκπαίδευση
2016 Η αρμόδια διοικητική
αρχή ΑΔΙΠΠΔΕ δεν επιτελεί έτσι
πλήρως την αποστολή της που
στη διασφάλιση της
ποιότητας και στην αξιολόγηση

εφαρμοστεί

Παιδείας κ Κώστας
Γαβρόγλου διαβεβαιώνει
μέοω της ΗτΣ ότι οι διαδικασίες
θα γίνουν βήμα βήμα ύστερα από
μελέτη των πρακτικών που
οε χώρες της Ευρώπης
και του ΟΟΣΑ αλλά και ευρύ διάλογο
Ο υπουργός

εφαρμόζονται

με όλους τους εμπλεκυιιενους
Στόχος μας είναι να

φορείς

καταρτιστεί

ένα πλαίσιο αξιολόγησης
το οποίο δεν θα έχει τιμωρητικό
χαρακτήρα αλλά θα αποτι λεί
μοχλό για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης Η διαδικασία
αυτή μάλιστα θα χτυπά και ένα
καμπανάκι για την πολπεία
και αυτή θα αξιολογείται για
την προοπάθειά της να επιλύει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα σχολεία τονίζει ο κ Γαβρόγλου
Και προσθέτει Είναι γεγονός
ότι υπάρχει μια τεράστια
γύρω από το ζήτημα της
αξιολόγησης Θα πρέπει όμως να
ξεφύγουμε από αυτή τη μειαφυοι
κή που μας μπλοκάρει
ουσιαστικά

αφού

καχυποψία

20.000 ΣΤΕΛΕΧΗ
Με βάση το σχέδιο του

με την αξιολόγηση των στελεχών
της εκπαίδευσης Πρόκειται
για περίπου 20.000 στελέχη τα
οποία

κατέχουν διοικητικές θέσεις
ευθύνης στην εκπαίδευση Από
τους 13 περιφερειακούς διευθυντές
τους διευθυντές εκπαίδευσης
και τους σχολικούς συμβούλους
έως και τους διευθυντές των σχολικών
μονάδων Θα ακολουθήσει
η αυτοαξιολόγηση των σχολικών
μονάδων της χώρας η οποία θα
είναι υποχρεωτική και θα διενεργείται
σε ετήσια βάση Στη συνέχεια
θα ανοίξει το αμφιλεγόμενο
ζήτημα της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών

Οι ομοσπονδίες των δασκάλων
και των καθηγητών βρίσκονται σε
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Ξεκινά η αξιολόγηση
20.000 στελεχών
της εκπαίδευσης

ΟΟΣΑ

συνίσταται

ΑΠΟ

Τα αποτελέσματα

της πρώτης

αυτοαξιολόγησης
ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό
καθώς και η απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης των δασκάλων και
των καθηγητών είναι τα κυριότερα προβλήματα του ελληνικού
συστήματος όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της
πρώτης αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων Τα αποτελέσματα
αυτά όπως δήλωσε στην ΗτΣ ο υπουργός Παιδείας κ Κώστας
Γαβρόγλου θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας
Αναλυτικά στο πλαίσιο της πρώτης αυτοαξιολόγηοης των σχολικών
μονάδων το 49 των εκπαιδευτικών έκρινε ότι η επιστημονική και
παιδαγωγική κατάρτιση που λαμβάνει είναι ανεπαρκής Επίσης οι έξι
στους δέκα ποσοστό 59
απάντησαν ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι
για τα σχολεία Στο πλαίσιο αυτό το 45 των εκπαιδευτικών αξιολόγησε
αρνητικά τους χώρους του σχολείου του ενώ το 39 είχε αντίστοιχη
άποψη για τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα
Στον αντίποδα πάντως οι εκπαιδευτικοί έβαλαν άριστα σε τομείς
της σχολικής ζωής για τους οποίους την κύρια ευθύνη φέρουν οι
ίδιοι Ετσι το 94 αξιολόγησε θετικά τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
ενώ το 93 είπε ότι προχωράει καλά η διαμόρφωση και η
εφαρμογή του σχολικού προγράμματος και η παρακολούθηση της
φοίτησης και της σχολικής διαρροής Επίσης το 92 απάντησε ότι
οι σχέσεις τους με τους μαθητές είναι πολύ καλές ενώ την ίδια απάντηση
έδωσε το 81 των εκπαιδευτικών ως προς τις σχέσεις τους
με τους γονείς
Οι

εκπαιδευτικού

ΜΠΑΛΤΑ

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις

προγραμματικές δηλώσεις της

υπουργείου

Παιδείας η διαδικασία θα
ξεκινήσει από το 2017 λελογισμένα

ανοχύρωτοι

επιφυλακή εκφράζοντας επιφυλάξεις
απέναντι στις προθέσεις της
κυβέρνησης Περιμένουμε να δούμε
το νομοθετικό πλαίσιο για να
τοποθετηθούμε επισήμως Δεν μπορούμε
να ταχθούμε a priori αρνητικά
απέναντι στην αξιολόγηση
Ούτε όμως πρόκειται να αποδεχθούμε
η αξιολόγηση να γίνει με
όρους Μνημονίου και με κριτήρια
που ουδεμία εκπαιδευτική αξία
Εάν στόχος της αξιολόγησης
είναι το κλείσιμο δημόσιων σχολείων
και η απόλυση των κακών
εκπαιδευτικών τότε η κυβέρνηση
θα μας βρει απέναντι επισημαίνει
στην ΗτΣ ο πρόεδρος της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος
κ Θανάσης Κικινής
Παράλληλα ο ίδιος τονίζει την
ανάγκη κατάλληλης επιμόρφωσης
έχουν

πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το
2015 ο τότε υπουργός Παιδείας
Αριστείδης Μπαλτάς είχε σπεύσει
να ανακοινώσει το πάγωμα όλων
των διαδικασιών αξιολόγησης που
είχαν προωθηθεί από τους προκατόχους
του Το ζήτημα είχε ανοίξει

επί υπουργείας Άννας Διαμαντοπούλου
το 20 1 1 όταν ξεκίνησε και
υλοποιήθηκε έως το 2013 πιλοτικό
πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σε
περίπου 500 σχολικές μονάδες με
την εθελοντική συμμετοχή περίπου
6.000 νηπιαγωγών δασκάλων και
καθηγητών Στόχος της τότε ηγεσίας
του υπουργείου ήταν το
να γενικευθεί σε όλα τα
σχολεία Ωστόσο αυτό δεν συνέβη
καθώς παρότι το πρόγραμμα δεν
είχε τιμωρητικό χαρακτήρα εκδηλώθηκαν
αντιδράσεις από μεγάλη
μερίδα εκπαιδευτικών αλλά και
τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν μεταξύ
των κομμάτων που είχαν ταχθεί
κατά της διαδικασίας
πρόγραμμα

Από το πάγωμα
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Μήνυμα Τσίπρα στην Τουρκία
Ηχηρά μήνυμα στην Άγκυρα με το βλέμμα
στραμμένο στις τελευταίες προκλήσεις
του Τ Ερντογάν έστειλε χθες ο Αλ
Τοίπρας από τη Θράκη Δεν πρόκειται
να επιτρέψουμε οε κανέναν αλλά και
σε καμία ξένη Αρχή να παίζει παιχνίδια
εις βάρος των πολιτών μας εκμεταλλευόμενη
πολλές φορές λάθη και παραλείψεις
της ίδιας της πολιτείας επισήμανε
ο πρωθυπουργός σε ομιλία του στη
Φιλλύρα Ροδόπης Παράλληλα δεσμεύτηκε
ότι μέγιστη προτεραιότητα της
είναι να στηρίξει τη δημόσια
παιδεία στη Θράκη ενώ επέμεινε στη
λογική της ενότητας του πληθυσμού
Πολλοί συνεχίζουν να μιλούν για τις
διαφορές και να χωρίζουν τους Έλληνες
πολίτες ανάλογα σε τι θεό πιστεύουν να
τους χωρίζουν σε πλειονότητες και σε
μειονότητες τόνισε ο κ Τσίπρας
πως η κυβέρνηση δεν θα
επιτρέψει τη λογική του διχασμού
Είμαστε όλοι και όλες'Ελληνες πολίτες
ίσοι απέναντι στον Νόμο με ίδια δικαιώματα
ανεξάρτητα από τα πιστεύω μας
σημείωσε χαρακτηριστικά
κυβέρνησης

διαβεβαιώνοντας
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Εκκλησία
Από τη ρήξη
στο ειδύλλιο
Γέφυρες μετά την
απομάκριση
του Νίκου Φίλη
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάββατο 26 Κυριακή 27 Νοέμβριου 2016

4

Επένδυση

Αυτή την περίοδο παρά ιο ενδιαφέρον όπα παραμένουν στάσιμα Ενώ σε nonnés περιπτώσει υπάρχουν με
γάλε5 καθυστερήσει και εμπόδια για την άρσπ των οποίων αν χρειαστεί θα προσφύγουμε και στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια δήπωσε στην Ε ο γενικό5 6ιευθυντή5 ins ΕΚΥΟ EnioKonos Σαπώνων Arabvios Αβραμιώτη

Γέφυρες

Επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων μεταξύ πολιτικής και
θρησκευτικής ηγεσίας μετά την απομάκρυνση Φίλη Πολλαπλά τα οφέλη από
ενδεχόμενες επενδύσεις σε ακίνητα που ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή

ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΞΗ
ΣΤΟ
ΕΙΔΥΛΛΙΟ
ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
του Πάνου Μπαιλη
pbailis@ependisinews.gr

οι διαβουλεύσεις
Εκκλησίας για την
περιουσία μετά την
του κ Φίλη από το
Παιδείας στον πρόσφατο
ανασχηματισμό Το θέμα έχει επανέλθει στις συζητήσεις
με την κυβέρνηση και ήδη σύμφωνα με
οι κ.κ Φλαμπουράρης και Σπίρτζης είναι
τα δύο στελέχη της κυβέρνησης με τα οποία η
επιθυμεί να προωθήσει την υλοποίηση της
αρχικής συμφωνίας
Ο Αρχιεπίσκοπος κ Ιερώνυμος το τελευταίο διάστημα
προσπαθεί να ενεργοποιήσει την εταιρεία η
οποία είχε συσταθεί επί κυβερνήσεως Σαμαρά το
2014 Τότε σε μια προσπάθεια να τονωθούν τα
της Εκκλησίας λόγω και της ανάγκης
αύξησης κοινωνικού έργου εξαιτίας της κρίσης
Αρχιεπισκοπή και κυβέρνηση συμφώνησαν στη
κυβέρνησης

εκκλησιαστική

απομάκρυνση

Αναθερμαίνονται

υπουργείο

πληροφορίες

Εκκλησία

Το μεγάλο

στοίχημα είναι
η έκταση των
42 στρεμμάτων
απέναντι από
τον Αστέρα
Βουλιαγμένης
για την οποία
υπήρχε
ενδιαφέρον και
από το Κατάρ

οικονομικά

δημιουργία

της Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής

Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε ΕΑΕΑΠ με ποσοστά
συμμετοχής 50 για την κάθε πλευρά Τότε είχε
συμφωνηθεί το 50 των εσόδων να πηγαίνει στην
Εκκλησία και το άλλο 50 στο κράτος
Την ίδια ώρα επιχειρηματίες από το Κατάρ τη
Ρωσία αλλά και ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για να επενδύσουν σε ακίνητα
που ανήκουν στην Εκκλησία Παρά το ενδιαφέρον
όμως μέχρι σήμερα όλα παραμένουν στάσιμα με
άμεσες επιπτώσεις στο κοινωντκό της έργο
Οπως λέει στην Ε ο γενικός διευθυντής της
επίσκοπος Σαλώνων Αντώνιος Αβραμιώτης
αυτή την περίοδο παρά το ενδιαφέρον όλα παραμένουν
στάσιμα Ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν
μεγάλες καθυστερήσεις και εμπόδια για την
άρση των οποίων αν χρειαστεί θα προσφύγουμε και
ΕΚΥΟ

στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Οι επενδύσεις οι οποίες μπορούν να έχουν άμεσα
αποτελέσματα είναι η αξιοποίηση του οικοπέδου
τριών στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας το οποίο όμως εδώ και 28 χρόνια

παραμένει μετέωρο αφού ο Δήμος Αθηναίων δεν
επιτρέπει παρεμβάσεις αν και δικασττκά η Εκκλησία
έχει δικαιωθεί Ο δήμος προσφέρει στην Εκκλησία
2,9 εκατ ευρώ για δική του χρήση όταν σύμφωνα
με τον κ Αβραμιώτη η αντικειμενική αξία του οικοπέδου
ανέρχεται στα 7 9 εκατ ευρώ Η ΕΚΥΟ φέ¬

ρεται αποφασισμένη να προσφύγει στα ευρωπαϊκά
δικαστήρια κατά του δήμου αλλά και κατά παντός
υπευθύνου Ενδιαφέρον υπάρχει και από τον Παναθηναϊκό
ενώ υπήρχαν σχέδια και για κατασκευή

πάρκινγκ
Η Αρχιεπισκοπή ενδιαφέρεται άμεσα και για την
αξιοποίηση του οικοπέδου στη Δεινοκράτους με
σκοπό να κατασκευάσει εκεί ειδικούς χώρους όπου
θα στεγαστούν η βιβλιοθήκη της Συνόδου το ιστο
ρυω αρχείο και μουσείο έργων τέχνης
Ομως το μεγάλο στοίχημα για την Εκκλησία είναι
η αξιοποίηση έκτασης 42 στρεμμάτων απέναντι από
τον Αστέρα Βουλιαγμένης
για την οποία υπήρχε ενδιαφέρον
την ολοκλήρωση της σύνταξης
και από το Κατάρ
Οι παρεξηγήσει
Προς αξιοποίηση είναι και
έχουν αποκατασταθεί ο
Για τον κ Ιερώνυμο θα ήταν
250 στρέμματα στην περιοχή
ιδεολογικές αποκλίσεις
εάν στην περιοχή Βαρνάβας
Φαοκομηλιά μετά τη λίμνη της
έχουν μπει κάτω από το
προχωρούσε η αξιοποίηση 130
Βουλιαγμένης
χαλί και πλέον φαίνεται
στρεμμάτων που ανήκουν στην
Σημαντική είναι και η αξιοποίηση
ότι υπάρχει η βούληση
Το όνειρο του Αρχιεπισκόπου
των Λεγραινών όπου
τόσο από την κυβέρνηση
είναι η ανέγερση μιας σειράς
στις περιοχές Χάρακας και
όσο και από την
Εκκλησία να οικοδομηθούν
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που
Αιθάρι υπάρχουν συνολικά
7.500 στρέμματα Για την
σχέσεις αμοιβαίας
περιλαμβάνουν κέντρα αποκατάστασης
το
αυτή
συνεργασίας
ατόμων με ειδικές ανάγκες
ενδιαφέρον
περιοχή
αποθεραπείας χρηστών και αντιμετώπισης
προέρχεται από Ρώσους επτχει
βαρέων νοσημάτων
ρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται
να επενδύσουν στην
Προς αξιοποίηση είναι και έκταση
στο
Σχιστό
την
οποία
θα
Ωστόσο
η
κατάσταση
μπορούσαν να αξιοποιήσουν
αρωματικών φυτών
η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς για την
εδώ ιδιοκτησιακό καθεστώς θα ξεκαθαρίσει μετά
Κτηματολογίου

σημαντικό

Αρχιεπισκοπή

Ασπρο

καλλιέργεια

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο που καλύπτει
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως
ιδιοκτήτης περίπου 1.400 ακινήτων σε όλη τη
χώρα με το 41 αυτών να είναι οικόπεδα 34
κτίρια ή διαμερίσματα και το 25 αγροτεμάχια
Από το σύνολο της έκτασης της Ελλάδας στην
Εκκλησία ανήκουν 1.292.300 στρέμματα δασικών
και γεωργικών εκτάσεων καθώς και βοσκότοποι
Το 48 των ακινήτων βρίσκεται σε Αθήνα και
Πειραιά το 24 στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο
σε διάφορες περιοχές της χώρας
Συνολικά διαθέτει 732.000 βοσκοτόπους
367.000 δασικές εκτάσεις και 189.000 γεωργικές
Περίπου 400.000 στρέμματα χαρακτηρίζονται

για τα οποία οι αποφάσεις
θα ληφθούν μετά την οριστική εφαρμογή του
ως διακατεχόμενα

Κτηματολογίου
Οι δασικές εκτάσεις της Εκκλησίας είναι μεν
σημαντικές αλλά η αξιοποίησή τους είναι προς
το παρόν αδύνατη λόγω αυστηρών δεσμεύσε ων
Αναλυτικά ανά νομό οι δασικές εκτάσεις
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 86.330 στρέμματα δασικών και
χορτολιβαδικών εκτάσεων
ΤΡΙΚΑΛΑ 41.110 στρ δάσους 23.850 στρ
έκτασης και 22.840 στρ χορτολιβαδικής
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 31.460 στρ δάσους 5.490 στρ
δασικής έκτασης και 3.340 στρ χορτολιβαδικής
δασικής

17. ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΦΙΛΕΤΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .26/11/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/11/2016
Σελίδα: . . . . . . . . 15

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΠΙΡΤΖΗΣ είναι οι εκλεκτοί
ins Εκκλησία για ιην υλοποίηση του σχεδίου αξιο
noinons tns εκκπησιαστική περιουσία

ΤΑ ΙΕΡΑ

ΦΙΛΕΤΑ

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Διαθέτει δύο
δάση ανάμεσα στα οποία είναι χτισμένα δύο γνωστά χωριά του Νομού
Μαγνησίας Στην κυριότητα της ανήκουν στρέμματα καλλιεργήσιμης
γης και πολυκατοικίες στον Βόλο
ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Το μοναστήρι
στη Μητρόπολη Θηβών και
Λεβαδείας και διαθέτει ιδιόκτητο
ξενοδοχείο στην Αθήνα αγρόκτημα
και εκατοντάδες στρέμματα χωραφιών
Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Μετεώρων Μεγάλο Μετέωρο
Ιδιοκτήτης δασικών εκτάσεων
και αστικών ακινήτων σε
Αθήνα Τρίκαλα και Καλαμπάκα
ανήκει

χωραφιών

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Από το
1795 όταν η Μιχριζάχ σουλτάνα
και σύζυγος του Μουσταφά

του

Γ

παραχώρησε

εκτάσεις στα παράλια της
Αττυαίς στην Αθήνα και σε
ολόκληρη την Αττική αποτελεί
ένα από τα πλουσιότερα
μοναστήρια της χώρας
Μετοχές σπίτια καταστήματα
και δεκάδες στρέμματα
στη Βουλιαγμένη αποτελούν
μέρος της περιουσίας της

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ οι δύο
μονές Αγίας Λαύρας και
Μεγάλου Σπηλαίου διαθέτουν
πολλά ακίνητα χωράφια
και οικόπεδα ενώ τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει
μεγάλες επενδύσεις που
περιλαμβάνουν ξενοδοχείο
και συνεδριακό κέντρο
κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας σκουπιδιών
Για την αξιοποίηση όλων των εκτάσεων η Εκκλησιαστική
Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών ΕΚΥΟ
προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να προωθήσει νέα
σχέδια ανάπτυξης χωρίς όμως μέχρι στιγμής να
κοινή δράση με την κυβέρνηση και τους
δήμους παρά το γεγονός ότι όπως λέει ο διευθυντής
της κ Αβραμιώτης η υπηρεσία είχε καταβάλει πέρυσι
ΕΝΦΙΑ 1,8 εκατ ευρώ Πόσο εύκολο όμως είναι
να προωθηθούν αυτά τα σχέδια και να ξεκαθαρίσει
το τοπίο Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δύσκολα μπορεί
κάποιος να προσδιορίσει την περιουσία της
Χαρακτηριστικό του αλαλούμ που επικρατεί
είναι η δικαστική διαμάχη μεταξύ Μητρόπολης
Φθιώτιδας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στη Δυτική Αττική για εκτάσεις τις οποίες διεκδι
υπάρχει

Εκκλησίας

όλη ιοί χώρα
ΑΤΤΙΚΗ 33.860 στρ δάσους 6.500 στρ δασικής
έκτασης και 20.570 στρ χορτολιβαδικής
ΑΧΑΪΑ 20.670 στρ δάσους 1.680 στρ δασικής
έκτασης και 1.060 στρ χορτολιβαδυαίς έκτασης
ΕΥΒΟΙΑ 17.890 στρ δάσους 1.670 στρ δασικής
έκτασης και 2.120 στρ χορτολιβαδικής
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 15.310 στρ δάσους 500 στρ δασικής
έκτασης και 20.179 στρ χορτολιβαδικής
ΦΩΚΙΔΑ 9.980 στρ δάσους 1.350 στρ δασικής
έκτασης και 1.050 στρ χορτολιβαδυαίς
Οι μυψότερες εκκλησιαστικές εκτάσεις
σε νομούς όπως η Μεσσηνία η Φθιώτιδα
η Πέλλα και η Ηλεία
βρίσκονται

κεί χρόνια τώρα Η Μητρόπολη διεκδικεί δημόσιες
και ιδιωτικές εκτάσεις στα διοικητικά όρια των
Δήμων Περιστερίου Πετρούπολης και Χαϊδαρίου
Μάλιστα για το θέμα είχε γίνει σύσκεψη στην
υπό την προεδρία τού τότε υπουργού Εσωτερικών
κ Παναγιώτη Κουρουμπλή στην οποία
όλοι οι δήμαρχοι που εμπλέκονται
φορέων και υπηρεσιακοί παράγοντες Η
σύσκεψη είχε στόχο τον κοινό συντονισμό των
δράσεων εν όψει της δίκης ενώ όπως αποφασίστηκε
θα γίνει ακόμη μία συνάντηση και κινητοποιήσεις
τις επόμενες ημέρες
Η σύσκεψη προκάλεσε την οργή του μητροπολίτη
Φθιώτιδος κ Νικολάου ο
με ανακοίνωσή του ανέφερε
Να καταλάβουν οι γνωστοί
πολιτικοί ότι με τέτοιου είδους
τραμπουκισμούς δυσχεραίνουν
την ήδη βεβαρημένη θέση τους
και έρχονται σε ευθεία αντίθεση
με το αίσθημα περί δικαίου
καταλύοντας με τον
τρόπο αυτόν κάθε
Αθήνα

συμμετείχαν
εκπρόσωποι

οποίος

αξία χάριν
των πολιτικών

συμφερόντων
τους Σε αυτούς

τους
δήμους η
Μητρόπολη

διεκδικεί

ακόμη

και
πλατείες
και χώρους
αλλά

με έντονη οικι
σηκή ανάπτυξη

ι
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Ενα διαχρονικό πρόβλημα
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ όταν η κόντρα Εκκλησίας και κυβέρνησης
είχε φουντώσει ο Αρχιεπίσκοπος κ Ιερώνυμος απάντησε με ένα βιβλίο
με στοιχεία για την περιουσία στα μυθεύματα του αντικληρικαλιστικού
λαϊκισμού Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Εκκλησία
έχει προσφέρει στην πολιτεία περί τα 500 ακίνητα συνολικής
έκτασης εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων σε όλη τη χώρα με αντάλλαγμα
τη μισθοδοσία του κλήρου Το θέμα της περιουσίας απασχόλησε
από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους
1829 ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ ΓΑΖΟΦΥΛΑΚΙΟΝ στο οποίο κατατίθενται
χρήματα των κληροδοτημάτων και των μοναστηριών εις βελτίωσιν του
Ιερατείου αλλά και για την κάλυψη αναγκών των ορφανοτροφείων και
των σχολείων
1833 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΘΩΝ ζητά την καταγραφή της περιουσίας και
την κατάργηση εκατοντάδων μονών με τα περιουσιακά στοιχεία να
περνούν στην επί των Εκκλησιαστικών και της Παιδείας Γραμματείαν
1909 ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ το Νέο Γενικό Εκκλησιαστικό Ταμείο για την
περισυλλογή της διαοπαθιζομένης εκκλησιασπκής περιουσίας
με σκοπό εκτός των άλλων τη μισθοδοσία των αρχιερέων
και εφημερίων
1917 ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ στην ουσία ο ΟΔΕΠ και γίνεται
διαχρονικά

αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων που ανήκουν σε
μονές ή άλλα ιδρύματα Από τότε και μέχρι το 1930
εκτάσεις συνολικής αξίας 1 δισ προπολεμικών
απαλλοτριώθηκαν

δραχμών

ο πρώην
ipvos Παιδεία
NiKOstpifli

έ

1930-'36 ΕΠΝΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ μεγάλου τμήματος της
περιουσίας Οι εισπράξεις τοποθετήθηκαν σε χρεόγραφο
και χρηματόγραφα
1952 ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την πολιτεία η απαλλοτρίωση
της περιουσίας για την αποκατάσταση ακτημόνων Τότε
Εκκλησία παραχώρησε στο κράτος το 80 της καλλιεργούμενης
έκτασης

