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Εκθεση για την αναγνώριση σπουδών
ΤΗΝ πλήρη αναπροσαρμογή του πλαισίου
της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από
ιδρύματα του εξωτερικού και τον
εξορθαλσγιομό της κατοχύρωσης των
δικαιωμάτων χιλιάδων αποφοίτων
που ασφυκτιούν από τη γραφειοκρατία
και τη συντεχνιακή λογική προτείνει μεταξύ
άλλων ο Συνήγορος του Πολίτη
Στην ειδική έκθεση της Ανεξάρτητης
Αρχής με θέμα Αναγνώριση αλλοδαπών
τίτλων σπουδών ft επαγγελματικά δικαιώματα
το θεσμικό πλαίσιο και οι δυσχέρειες
πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες
αναγνώρισης τίτλων σπουδών του
εκπαιδευτικά

επαγγελματικών

διαπιστώνεται

εξωτερικού και προτείνεται να περιοριστεί η
ακαδημαϊκή αναγνώριση σης περιπτώσεις
αποφοίτων που θέλουν να συνεχίσουν ης
σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια
Παράλληλα ο Συνήγορος προτείνει
την επαναφορά του καθεστώτος αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας τη
εθνικής νομοθεσίας για επαγγελματική
αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών
από πανεπιστήμια τρίτων χωρών και
την εξέταση του ενδεχομένου δημιουργίας
ενός ενιαίου φορέα για την ακαδημαϊκή
και επαγγελματική αναγνώριση αλλοδαπών
τίτλων σπουδών με επαρκή διοικηη
κή υποδομή και επιστημονική στελέχωση
θέσπιση
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Κάνουν μαθήματα με τηλεδιάσκεψη
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεχίζουν να διδάσκονται
ακόμα και πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα άτυχοι μαθητές σε ακριτικά νησιά
των Δωδεκανήσων ελλείψει ειυιαιδευτικών
Η Πληροφορική πανελλαδικά εξεταζόμενο
μάθημα στη γ λυκείου για την Τεχνολογική
Κατεύθυνση διδάσκεται με τηλεδιάσκεψη
στα σχολεία της Νισύρου της Τήλου
και της Κάσου Επιδερμικές λύσεις μέσω
τηλεδιάσκεψης επιχειρείται να δοθούν
και στην περίπτωση των μαθημάτων της Χημείας
της Βιολογίας των Αγγλικών και των
Γαλλικών καθώς στην Κάσο δεν υπάρχουν
καθηγητές Το πρόβλημα προέκυψε καθώς
οι συγκεκριμένες θέσεις είναι κενές και κα¬

λύπτονται κάθε χρόνο με αναπληρωτές Ενώ
το υπουργείο Παιδείας έδωσε θέσεις και
από αναπληρωτές οι τελευταίοι
αρνήθηκαν τον διορισμό με αποτέλεσμα τα
παιδιά να μείνουν χωρίς καθηγητές
Την περασμένη εβδομάδα οι μαθητές
έκαναν αποχή από τα μαθήματα τους
για τα κενά Σύμφωνα με πηγές
από το υπουργείο Παιδείας τα κενά αυτά
αναμένεται να καλυφθούν στο επόμενο τρίτο
κύμα διορισμού αναπληρωτών
Ωστόσο η απομόνωση νησιών όπως η
Τήλος η Κάσος και η Νίσυρος και ο μισθός
που είναι χαμηλός είναι αποτρεπτικοί
ακόμα και για τους αναπληρωτές
καλύφθηκαν

διαμαρτυρόμενοι

παράγοντες
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Χορήγηση
υποτροφιών
με τη δωρεά
Ποταμίου
Την αποδέχθηκε
το Καποδιστριακό
ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ είναι η κίνηση
του Ποταμίου που έδωσε τα
500.000 ευρώ της κρατικής
επιχορήγησης για το 2019
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το κόμμα του Σταύρου
Θεοδωράκη παρότι
δεν συμμετείχε στις εκλογές
του Ιουλίου θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει
τα 500.000 ευρώ για οποιοδήποτε
σκοπό έκρινε Αλλά
δεν το έπραξε Αντ αυτού
πρότεινε στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών να του δωρίσει τα
χρήματα για να καταπολεμηθεί
η φυγή νέων επιστημόνων
στο εξωτερικό
Πράγματι χθες η
του Πανεπιστημίου
Αθηνών έκανε ομόφωνα
αποδεκτή τη δωρεά από
το Ποτάμι Το Πανεπιστήμιο
Αθηνών δεσμεύεται για τη
χορήγηση υποτροφιών σε
25 νέους επιστήμονες για
να συνεχίσουν την έρευ
νά τους στην Ελλάδα και
να μην ξενιτευτούν Οπως
ανακοίνωσε η Σύγκλητος
τα χρήματα θα διατεθούν
Σύγκλητος

σε υποψήφιους διδάκτορες
που βρίσκονται στο

τελευταίο

έτος της εκπόνησης
της διατριβής τους ή σε
μεταδιδάκτορες που έχουν
προσφάτως ολοκληρώσει
τη διατριβή τους

0 Θεοδωράκης
0 επικεφαλής του Ποτα
μιού Σταύρος Θεοδωράκης
έγραψε στο facebook

Αρνηθήκαμε να

δημιουργήσουμε

μια κομματική
γραφειοκρατία που θα
αμείβεται Ετσι καταφέρναμε
να έχουμε πλεόνασμα
Και σήμερα το διαθέτουμε
σε αυτούς που το έχουν
περισσότερο ανάγκη Κόντρα
στην παράδοση που
θέλει τα κόμματα να νοιάζονται
μόνο για τα δικά
τους παιδιά
Μακάρι και άλλα κόμματα
που εν τοις πράγ
μασι είναι παροπλισμένα
όπως το Ποτάμι να
ακολουθούσαν

το ίδιο παράδειγμα
και να επέστρεφαν
το δημόσιο χρήμα προκειμένου
να κλείσουν όπου

είναι εφικτό μεγάλες πληγές
που άφησε στην πατρίδα
μας η κρίση

4. ΝΕΑΝΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μέσο: . . . . . . . . . ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/10/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/10/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Νεανικό όχι στη Συμφωνία του θανάτου

Συναυλία στα Προπύλαια το περασμένο Σάββατο
από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών
και φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας
δυνατό νεανικό
όχι στα σχέδια
της χώρας
σε ορμητήριο πολέμου
μετατροπής

Ενα

και στη Συμφωνία
του θανάτου και ένα
μήνυμα καταδίκης
της αιματηρής εισβολής
της Τουρκίας στη Συρία
που εξελίσσεται με τις
πλάτες των ΗΠΑ απηύθυναν
μαθητές και φοιτητές
το βράδυ του Σαββάτου
μέσα από την
αντιΝΑΤΟι
ηχηρό

αντιπολεμική

κή συναυλία που

πραγματοποιήθηκε

στα Προπύλαια
Κάλεσαν παράλληλα
σε πλατιά συλλογική
αγωνιστική δράση ενάντια
σε όσα υπονομεύουν
τα δικαιώματά τους στη
μόρφωση και στη ζωή
Η εκδήλωση αποτέλεσε
συνέχεια του συλλαλητηρίου που είχε γίνει μια
βδομάδα πριν με τους μαθητές και φοιτητές να
τις φωνές τους με τα συνδικάτα και τους
φορείς που έχουν καταδικάσει τα σχέδια εμπλοκής
της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ και NATO
Στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών
Αθήνας και μιας σειράς φοιτητικών συλλόγων
ανταποκρίθηκαν πολλοί νέοι που για περισσότερες
από τρεις ώρες με όπλο τη μουσική έστειλαν
από την καρδιά της Αθήνας το μήνυμα ότι δεν
θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους Στο μουσικό
MC
κομμάτι της εκδήλωσης οι Κοινοί θνητοί
Yinka Rebellion Connexion
DpavK»,«Rhyme
Riot
Raibo
Altera Vita και μαθητικά μουσικά
σχήματα έβαλαν φωτιά στη σκηνή που στήθηκε
μπροστά στα Προπύλαια ξεσηκώνοντας το νεανικό
κοινό
ενώνουν

Μήνυμα καταδίκης
στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς
Χαιρετίζοντας εκ μέρους της Συντονιστικής
Μαθητών Αθήνας η Κωνσταντίνο Παντελά
ρου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν
το προηγούμενο διάστημα από πλευράς των
ενόψει και της επίσκεψης του Αμερικανού
Εξωτερικών Με συλλογή εκατοντάδων
από μαθητές ενημέρωση στα σχολεία με την
ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής συμμετοχή
στη μεγάλη κινητοποίηση το Σάββατο 5 Οκτώβρη
Τα κάναμε όλα αυτά γιατί θέλαμε να γίνει γνωστή η
ουσία της Συμφωνίας που υπέγραψαν Ελλάδα και ΗΠΑ
ή αλλιώς της Συμφωνίας για τις βάσεις του θανάτου
τόνισε Γιατί πρέπει πιο πολλοί μαθητές να μάθουν
ότι το NATO προκαλεί πολέμους προσφυγιά και
εξαθλίωση στους λαούς Από όπου έχει περάσει έχει
αφήσει τα ματωμένα ίχνη του έχει_σφαγιάσει λαούς
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης ερίζωσε χιλιάδες
ανθρώπους από την πατρίδα τους δημιουργεί χιλιάδες
πρόσφυγες Πρέπει πιο πολλοί μαθητές να μάθουν ότι
η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας σημαίνει ότι η χώρα
μας είναι ακόμα περισσότερο συνένοχη σε αυτά τα
σημείωσε ανάμεσα σε άλλα δηλώνοντας
εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Δώστε λεφτά
για τα σχολεία και όχι για του NATO τα σφαγεία
Παίρνοντας το λόγο ο Γιώργος Βιτζηλαίος από τον
Σύλλογο Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ απηύθυνε
στη συγκέντρωση εκ μέρους των δεκάδων
Επιτροπής

μαθητών

υπουργού

υπογραφών

εγκλήματα

χαιρετισμό

φοιτητικών συλλόγων που κάλεσαν σε αυτήν
και που παράλληλα χαιρέτισαν τη συμμετοχή
στα συλλαλητήρια της 5ης Οκτώβρη και καταδίκασαν
την καταστολή
Στέλνουμε μήνυμα καταδίκης στους ΝΑΤΟικούς
σχεδιασμούς που ήταν είναι και θα είναι βαμμένοι
με το αίμα των λαών Στέλνουμε μήνυμα απάντησης
στην κυβέρνηση της ΝΔ ότι το σχέδιο να υπάρξει σιγή
νεκροταφείου η νεολαία και ο λαός να μην καταδικάσουν
τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα
σχέδια των Αμερικανών θα πέσει στο κενό
σημείωσε Αναφέρθηκε στην ουσία της Συμφωνίας
με την οποία μετατρέπεται η χώρα μας σε θύμα και
θύτη των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στην περιοχή και
σημείωσε μεταξύ άλλων Σε κάθε σχολείο και γειτονιά
σε κάθε σχολή και έτος βγαίνουμε μπροστά στην
οργάνωση της συλλογικής διεκδίκησης και πάλης για
να καλυφθούν ολόπλευρα οι σύγχρονες ανάγκες μας
στη μόρφωση στη δουλειά στη ζωή για να κάνουμε
πράξη τα όνειρά μας Πρωτοστατούμε ώστε σε κάθε
σχολή και σε κάθε έτος οι φοιτητές να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους να ανοίξει η συζήτηση για
το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη για την αποδέσμευση
της χώρας μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς
και τις επεμβάσεις σε ξένα κράτη για να ορ¬
πολεμικά

γανωθεί ο αγώνας με καλύτερους όρους Να γίνουμε
πιο πολλοί αυτοί που τους χαλάμε τη σούπα που δεν
πάμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας κόντρα
στα συμφέροντα και τα κέρδη των μεγάλων
ομίλων
Στην εκδήλωση δέσποζε το πανό με το σύνθημα Οχι
στη Συμφωνία Ελλάδας ΗΠΑ για τις βάσεις του
Δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια τους ενώ
στο χώρο συνεχίστηκε η συλλογή υπογραφών ενάντια
στη Συμφωνία
Φοιτητές και μαθητές δήλωσαν από το βήμα της
ότι συνεχίζουν τον αγώνα για τη μόρφωση και
τη ζωή που τους αξίζει καλώντας στα αγωνιστικά
του επόμενου διαστήματος Στο πλαίσιο αυτό
απηύθυναν κάλεσμα να παρθούν αγωνιστικές αποφάσεις
συμμετοχής στα συλλαλητήρια στις 17 Οκτώβρη
ενάντια στις αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση
και ενάντια στην παραπέρα ισοτιμία κολεγίων
πανεπιστημίων που προωθείται στο πλαίσιο και του
αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης
και στην πρώτη συλλογικά οργανωμένη μαθητική
κινητοποίηση της χρονιάς στις 4 Νοέμβρη
επιχειρηματικών

θανάτου

εκδήλωσης

ραντεβού

αγωνιστική
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Πολυνομοσχέδιο άλωσης του εκπαιδευτικού μη
► Του

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ μέρες στις 9 Οκτωβρίου
η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά

την ομιλία της στην ημερίδα με θέμα Το
εκπαιδευτικό σύστημα και η οικονομία Η
δόμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην
Ελλάδα που διοργάνωσε το Ιδρυμα
και Βιομηχανικών Ερευνών 10
ΒΕ ανέπτυξε τους στρατηγικούς στόχους
που διατρέχουν οριζόντια το κυβερνητικό
πρόγραμμα για την παιδεία και αποτυπώνουν
τις προτεραιότητες της κυβέρνησης
για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Ανάμεσα σε αυτούς ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη μεγαλύτερη ελευθερία και
μεγαλύτερη αυτονομία για σχολεία και
Πανεπιστήμια και στην ουσιαστικότερη
διασύνδεση με την αγορά εργασίας
Η αυτονομία και η διασύνδεση με
την αγορά εργασίας είναι ο κοινός τόπος
των εκθέσεων της Ε.Ε του ΣΕΒ
και του ΟΟΣΑ που μαζί με την
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού
συστήματος τη
μείωση του μισθολογικού
κόστους και τη γενικευμένη
αξιολόγηση στην
αποτελούν εδώ
και αρκετά χρόνια τις μόνιμες
κατευθυντήριες γραμμές
του νεοφιλελευθερισμού
Οικονομικών

εκπαίδευση

Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΙ σχολικής μονάδας σημαίνει

την αποκοπή του δημόσιου σχολείου
από την κρατική χρηματοδότηση και τη

μετατροπή

του σε εμπορευματοποιημένη και
ιδιωτικοποιημένη ζώνη Είναι η ευθεία αναζήτηση
από τα σχολεία οικονομικών πόρων
από την τοπική ή την ευρύτερη αγορά με
αντάλλαγμα ιδεολογικές πολιτιστικές και
οικονομικές εξαρτήσεις στη διαμόρφωση
του εκπαιδευτικού προγράμματος στην επιλογή
και διαχείριση του προσωπικού στους
εκπαιδευτικούς στόχους και το κοινωνικό
προφίλ κάθε σχολείου

Επιμέρους διατάξεις
Δύο μέρες αργότερα στις Π Οκτωβρίου
το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι
εισάγει προς συζήτηση και ψήφιση στη
Βουλή στα νομοσχέδια του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του υπουργείου
Υγείας Επιμέρους Διατάξεις που
αφορούν την αναγνώριση της επαγγελματικής
ισοδυναμίας πτυχίων από κράτη-μέ
λη της Ε.Ε και άλλες χώρες τη μείωση των
εισακτέων των ΑΕΙ τις διαδικασίες διαχείρισης
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
την αλλαγή του τρόπου επιλογής του
στις παρελάσεις του Δημοτικού
Σχολείου και την ενίσχυση των Πρότυπων
Σχολείων
σημαιοφόρου

Είναι φανερό ότι η επαναφορά ενός
πλαφόν εισαγωγής σε συνδυασμό με τη
μείωση των εισακτέων και την πριμοδότηση
των πτυχίων των λεγόμενων κολεγίων
κουρελιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος

και ανοίγει διάπλατα τις πόρτες και τα
για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης

ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
την κατάργηση των ΠΕΚΕΣ και

παράθυρα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ σύμφωνα με πληροφορίες
μεγάλες τομές στις εκπαιδευτικές δομές θα
περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για την
Παιδεία το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει
μέσα στο φθινόπωρο πιθανότατα τον
Νοέμβριο το υπουργείο Παιδείας
Η επιλογή νέων στελεχών για τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης η κατάργηση των
Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού ΠΕΚΕΣ και των συντονιστών
η επαναφορά μετά από κρίση των σχολικών
συμβούλων με νέες αρμοδιότητες η
επιλογή-κρίση των πάνω από 10.000
σχολικών μονάδων και κυρίως
η αξιολόγηση των 127.000 μόνιμων
αξιολογικό θεσμικό πλαίσιο
καταλαμβάνουν τα περισσότερα άρθρα
του πολυνομοσχεδίου ενώ παράλληλα θα
υπάρχουν διατάξεις για τα Πρότυπα-Πει
ραματικά Σχολεία για το νέο Λύκειο και
κάποιες ρυθμίσεις που θα αφορούν μικρο
αλλαγές και μπαλώματα
Ας δούμε τα πράγματα με μια σειρά Οι
πρώτες παρεμβάσεις με τα χαρακτηριστικά
του επείγοντος για τη Νέα Δημοκρατία
και το υπουργείο Παιδείας είναι οι αλλαγές
στον μηχανισμό της εκπαίδευσης που
περιλαμβάνουν σε αυτή τη φάση την επιλογή
νέων προϊσταμένων των Διευθύνσε
διευθυντών

εκπαιδευτικών

Εκπαίδευσης

την επιλογή νέων σχολικών συμβούλων με
σαφώς διαφορετικό ρόλο σε σχέση με το
παρελθόν καθώς βεβαίως και τους όρους
κρίσης και επιλογής των περίπου 10.000
διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
των οποίων η θητεία τελειώνει με τη λήξη
του τρέχοντος σχολικού έτους
Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα νέο
πλαίσιο για την κρίση και την επιλογή
προσώπων τα οποία θα διαδραματίσουν
τον βασικό ρόλο στην επιχείρηση αξιολόγησης
των 127.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
θεσμικό

επιλογή νέων στελεχών
για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
η κατάργηση των Περιφερειακών
Κέντρων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού και των συντονιστών
η επαναφορά των σχολικών
συμβούλων με νέες αρμοδιότητες
η επιλογή-κρίση των πάνω
από 10.000 διευθυντών σχολικών
μονάδων και κυρίως
η αξιολόγηση των 127.000 μόνιμων
εκπαιδευτικών καταλαμβάνουν
τα περισσότερα άρθρα του
πολυνομοσχεδίου ενώ παράλληλα
θα υπάρχουν διατάξεις για τα
Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία
για το νέο Λύκειο και κάποιες
ρυθμίσεις που θα αφορούν
μικροαλλαγές και μπαλώματα
Η

ΑΙΙΟΛΟΓΗΣΗ των σχολείων και η ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά
του κυβερνώντος κόμματος δομικό
στοιχείο της φυσιογνωμίας της Ν.Δ αλλά
και μόνιμη συνταγή του ΟΟΣΑ καθώς
αφενός αποτελεί τον βασικό μηχανισμό
χειραγώγησης και πειθάρχησης των
αφετέρου δημιουργεί τις
συνθήκες για την επιβολή νέων
μέτρων μνημονιακής κοπής και έμπνευσης
και ακόμη μεγαλύτερο βάθεμα της αντιεκ
παιδευτικής πολιτικής στον χώρο της νεολαίας
των μαθητικών θρανίων
Παράλληλα είναι το στρατηγικό εργαλείο
για την ένταση του καθεστώτος χει
Η

περιλαμβάνονται

εκπαιδευτικών

κατάλληλες
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κανισμού
ραγώγησης και ομηρίας ίων εκπαιδευτικών
και δραστικής ελαστικοποίησης των
εργασιακών σχέσεων Η χειραγώγηση του
εκπαιδευτικού σώματος και η ανάδειξη των
ημετέρων σε στελέχη εκπαίδευσης η
ενός σύνθετου μηχανισμού ενός
τμήματος καλοπληρωμένων στελεχών
των οποίων η μοναδική προσφορά στην
θα είναι η καταδυνάστευση των
μαχόμενων εκπαιδευτικών της τάξης θα
προσφέρει πολλά σε όσους εξασφαλίσουν
μια θέση αξιολογητή αλλά τίποτε απολύτως
στο δημόσιο σχολείο
συγκρότηση

εκπαίδευση

ΑΝΤΙΘΕΤΑ θα αφυδατώσουν την εκπαιδευτική
πράξη και θα εντείνουν περισσότερο

τις ανισότητες Η αξιολόγηση των
σχολείων και η κατηγοριοποίησή τους θα
απελευθερώσουν τις πολιτικές ανταγωνισμού
και επιχειρηματικοποίησης της
οι οποίες ευνοούν πάντοτε
κοινωνικά-ταξικά συμφέροντα
Είναι φανερό ότι η αυτοαξιολόγηση των
σχολικών μονάδων και οι διαφορετικές
των σχολείων στη βάση μετρήσιμων
δεικτών θα συμβάλουν τάχιστα στην
κατηγοριοποίησή τους ενώ η σχεδιαζόμενη
άρση των γεωγραφικών ορίων και η
ελεύθερη επιλογή σχολείου δημόσιου
και ιδιωτικού που εισάγεται στα κείμενα
τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα
να σπρώξουν τα δημόσια σχολεία σε
έναν ανελέητο ανταγωνισμό προς άγραν
πελατών με την οποία θα συναρτούν τη
χρηματοδότηση και τη συνέχιση της
τους
Από την άλλη η επίμονη αναφορά των
κειμένων του ΣΕΒ και του ΟΟΣΑ στο υψηλό
μισθολογικό κόστος των εκπαιδευτικών
σε συνδυασμό με τη δόλια φιλολογία
για τον μικρό μέσο όρο μαθητών ανά
στο ελληνικό εκπαιδευτικό
πριμοδοτούν τη στόχευση για εξορ
θολογισμό και μείωση των δαπανών στην
εκπαίδευση που απλά σημαίνει λιγότεροι
εκπαιδευτικοί χαμηλότεροι μισθοί εργασιακές
σχέσεις γαλέρας αλλά και λιγότεροι
μαθητές λιγότερα σχολεία λιγότερα και
ξεχειλωμένα τμήματα
εκπαίδευσης

συγκεκριμένα

επιδόσεις

θέλουν

λειτουργίας

εκπαιδευτικό

σύστημα

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ η περίπτωση άμεσης

εφαρμογής

της αυτοαξιολόγησης των σχολικών
μονάδων με τον ισχύοντα νόμο ώστε
να μπουν τα σχολεία σε κάποιο τύπο
αξιολογικής διαδικασίας και να μη χαθεί
το μεταρρυθμιστικό momentum της
Οπως επισημαίνει με φανερή
ανησυχία αρθρογράφος φιλοκυβερνητικής
εφημερίδας τα κυβερνητικά επιτελεία
ανησυχούν πως δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι αυτό το ευνοϊκό κλίμα θα συνεχίσει να
υπάρχει στον ίδιο βαθμό εάν δεν έχει
άμεσα έργο που να αλλάζει την κακή
εικόνα της εκπαίδευσης και δεν έχουν
δεχθεί καίρια πλήγματα η κυρίαρχη κουλτούρα
της δημοσιοϋπαλληλικής αφασίας
και η ισχύς του παρακράτους των συνδικαλιστών
ανεξαρτήτως κόμματος-παρά
ταξης
κυβέρνησης

παραχθεί
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Συναινέσεις και
χρήσης και πάντα
ευπώλητη καραμέλα το αίτημα
Διαχρονικής
πραγματικό ή δήθεν για
συναίνεση στην ελληνική πολιτική
σκηνή Τη ζητούν κυβερνήσεις την
πιπιλούν κόμματα την απαιτούν μί
ντια και δημοσιογράφοι συνήθως για
να προσποιούνται ότι υπηρετούν το
πολιτικά ορθό υποτίθεται ότι την
επιθυμούν οι πολίτες Οι ίδιοι πολίτες
που θέλγονται από τους σκυλοκαβγά
δες πάσης φύσεως στην τηλεόραση
και όπου αλλού τους βρουν Στα λόγια
μιλάμε για εξημέρωση ηθών όχι
αστεία
Στην πραγματικότητα συναίνεση
στην πολιτική καθημερινότητα
δεν υπάρχει ή έστω σπανίως
Οχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και αλλού Η κυβέρνηση
όπως και προηγούμενες
προβάλλει ανάλογη επιθυμία της σε
διάφορα ζητήματα όπως το δικαίωμα
ψήφου σε Ελληνες του εξωτερικού
σήμερα κάποιες αλλαγές στο
Σύνταγμα η εκλογή νέου Προέδρου
της Δημοκρατίας αύριο και άλλα
Ευγενικός ο σκοπός της αλλά δεν
είναι αυτή η συναίνεση που έχει
απόλυτη ανάγκη η χώρα στη
που ζούμε
Η Ελλάδα απειλείται σήμερα από
θανάσιμους κινδύνους είτε άμεσους
είτε μελλοντικούς αλλά ορατούς και
είναι υποχρεωμένη από τα πράγματα
παρατηρείται

Μητσοτάκη

συγκυρία

ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΗ
Του Αγγέλου

Σ ταγκό υ

και αντικειμενικά να χαράξει εθνική
πολιτική για να αντεπεξέλθει Τώρα
αμέσως και όχι αύριο Επομένως για
την αντιμετώπιση αυτών των θανάσιμων
κινδύνων και για την αντίστοιχη
χάραξη εθνικής πολιτικής

απαιτείται συναίνεση Συναίνεση
που να επιζητούν και να υπηρετούν
οι πάντες αν έχουν στοιχειώδες μυαλό

και αίσθημα ευθύνης
Εθνική γραμμή άρα και συναίνεση
απαιτείται για την αντιμετώπιση
της απειλής που δημιουργεί η
Τουρκία Είναι Θανάσιμη απειλή
ήδη βρίσκεται προ των δικών μας
πυλών και οι αποφάσεις πρέπει να
ληφθούν άμεσα καθώς οι αρνητικές
εξελίξεις τρέχουν στον περιβάλλοντα
χώρο Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται
το Κυπριακό και όσα συμβαίνουν
περί αυτό το δόγμα η Κύπρος
αποφασίζει η Ελλάδα συμπαρίσταται
μοιάζει ξεπερασμένο άρα στη
χάραξη της εθνικής στρατηγικής
χρειάζεται και ο λόγος της κυπριακής
ηγεσίας όπως βέβαια και τσ εν
δυνάμει τεράστιο προσφυγικό
μεταναστευτικό

πρόβλημα
Ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης
και ταυτόχρονα ευθύνη ολόκληρης

της πολιτικής τάξης είναι αυτή τη
στιγμή και υπό το βάρος των γεγονότων
η δημιουργία μιας εθνικής
στρατηγικής που θα περιλαμβάνει
τρεις πτυχές τα ελληνοτουρκικά το
Κυπριακό και το προσφυγικό
Αλληλοεξαρτώνται
και η αντιμετώπισή τους δεν αντέχει
σε επιδείξεις αναβλητικότητας
αδιαφορίας πνευματικής οκνηρίας
και βεβαίως ασκήσεων μικροπολιτικής
Πολλά μπορούν να περιμένουν
και άλλα τόσα να είναι αντικείμενα
τριβών όχι όμως αυτό
Η ανάγκη πραγματικής συναίνεσης
δεν εξαντλείται στα λεγόμενα
εθνικά θέματα Το ορατό μέλλον
της χώρας υπονομεύεται πάρα πολύ
σοβαρά από την υπογεννητικότητα
την υποβάθμιση της εκπαίδευσης
ειδικά της δευτεροβάθμιας την
μεταναστευτικό

παροιμιώδη

πια αναποτελεσματικότητα

και ανικανότητα της κρατικής
μηχανής ακόμη και από την άθλια
κατάσταση που επικρατεί στη
Με την ταχύτητα που
τεχνολογικά ο κόσμος τη
γεωπολιτική ρευστότητα που
και την ανατροπή σταθερών
στον πλανήτη την αβεβαιότητα για
το αύριο αλλά και την ένταση του
ανταγωνισμού για επιβίωση εθνών
και ατόμων η αδυναμία συναινετικής
πρόβλεψης και διόρθωσης
με έγκλημα
Δικαιοσύνη

πορεύεται

επικρατεί

ισοδυναμεί
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Περιμένοντας to ΣτΕ
για να αλωνίσουν
Την κατάργηση ιης ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου των εργασιακών σχέσεων
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ζητούν οι σχολάρχες επιδιώκοντας να επαναφέρουν
το καθεστώς ασυδοσίας και τρομοκρατίας των εργαζομένων
► Τη s

ΔΙΑΑΕΚΤΗΙ ΑΓΓΕΛΗ

συμβούλιο ΚΥΣΠΕ ΚΥΣΔΕ επιβεβαιώνει
αν η σύμβαση εργασίας
νομίμως και διαπιστώνει
αν τίθεται ζήτημα καταχρηστικότη
τας ή μη
Το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε
στη συνέχεια με το άρθρο 56 του
νόμου 4472/2017 που φέρει την υπογραφή
του τέως υπουργού Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου και ορίζει ότι η
νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας κρίνεται πλέον από
ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία
συμμετέχουν τρεις πρωτοδίκες
Την κατάργηση αυτής της τελευταίας
ρύθμισης ζητούν οι σχολάρχες
με την προσφυγή τους στο ΣτΕ
να επαναφέρουν το καθεστώς
ασυδοσίας και τρομοκρατίας
των εργαζόμενων εκπαιδευτικών
Μάλιστα το βασικό επιχείρημα των
σχολαρχών είναι ο κίνδυνος
των εκπαιδευτικών
στο σημείο να κάνουν λόγο
για σοβιετοποίηση της ιδιωτικής
εκπαίδευσης
Δυστυχώς για τους εργαζόμενους
και όχι για τους επιχειρηματίες δεν
υφίσταται κανενός είδους μονιμότητα
καθώς οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών
σχολείων μπορούν να προχωρήσουν
καταγγέλθηκε

ην Πέμπτη θα συζητηθεί στο Συμβούλιο
της Επικρατείας η προσφυγή
των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων
με την οποία ζητούν την κατάργηση
της ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου
των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών Μεθαύριο λοιπόν
θα αποφασιστεί αν τα ιδιωτικά
σχολεία θα λειτουργούν ως φορείς
δημόσιου αγαθού ή ως οίκοι εμπορίου
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Ιδιωτικών

Ελλάδας ΟΙΕΛΕ
Αν και η εποπτεία των ιδιωτικών

σχολείων και των εργασιακών σχέσεων
του προσωπικού τους ορίζεται
ρητά ήδη από τον νόμο 682 του 1977
Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής
Εκπαιδεύσεως και Σχολικών
την περίοδο 2014-2016 με
την περιβόητη εγκύκλιο Αρβανιτό
πουλου απελευθερώθηκαν οι απολύσεις
στην ιδιωτική εκπαίδευση για
να έρθει ο Νίκος Φίλης με τον νόμο
4415/2016 άρθρο 28 και να βάλει
φρένο στην ασυδοσία ορίζοντας ότι
στις περιπτώσεις απολύσεων το
κατά περίπτωση υπηρεσιακό
Οικοτροφείων

αρμόδιο

μάλιστα

επιδιώκοντας

μονιμοποίησης

φτάνοντας

σε απολύσεις οποτεδήποτε θελήσουν
μέσα στη χρονιά αρκεί να αιτιολογήσουν
επαρκώς την καταγγελία της
σύμβασης Μάλιστα σύμφωνα με
πηγές του υπουργείου Παιδείας οι
περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης
που έχουν εξεταστεί από την
επιτροπή έχουν κριθεί στο
σύνολό τους νόμιμες Αρα για ποιον
λόγο εξανίστανται οι σχολάρχες και
ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της
προσφυγής τους
Αυτό που επιδιώκουν είναι η
άρση κάθε εμποδίου στην καταγγελία
σύμβασης ώστε αυτή να είναι
Για ποιο
πλήρως αναιτιολόγητη
λόγο όμως αποφάσισαν να προβούν
σε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ Ο λόγος
είναι απλός Το διακύβευμα είναι
το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης
που κατά το Σύνταγμα παρέχουν και
τα ιδιωτικά σχολεία Η ηγεσία των
ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων
επιδιώκει αυτό να μετατραπεί
σε εμπόρευμα Εάν ο εκπαιδευτικός
έχει τη δυνατότητα με παρρησία να
ζητά την εφαρμογή της νομιμότητας
στο σχολείο του τότε στέκει εμπόδιο
στην εμπορευματοποίηση του αγαθού
και αποτελεί εχθρό της ιδιοκτησίας
απαντά η ΟΙΕΛΕ
ανεξάρτητη
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

► ►

TV VIBES

Σωστά και λάθη
Π Ο ΠΙΟ σωστός τίτλος σε τηλεοπτική
εκπομπή που έχω δει αυτές τις μέρες
αφότου ξεκίνησε η εισβολή των Τούρκων
εναντίον των Κούρδων στα σύνορα τους
με τη Συρία ήταν Ο χάρτης του αίματος
Και ήταν χθες στην εκπομπή Ωρα Ελλάδος
7 ενώ έδειχναν το χάρτη της περιοχής
για να δώσουν το ρεπορτάζ για τις
επιθέσεις

□1

Ο ΑΝΤΙ πρέπει επειγόντως να αλλάξει
την ημέρα προβολής του Final four
Τις Κυριακές πλήττεται αδυσώπητα και
από το Κόκκινο ποτάμι και από το

Voice

DJ ΑΡΓΑ τη νύχτα της Δευτέρας είδα
στην ΕΡΤ1 επανάληψη παλαιότερης
Προσωπικά της Ελενας Κατρί
τση Αφορούσε το Β Γυμνάσιο Αρρένων
της Αθήνας και τα σημαντικά πρόσωπα
που μαθήτευσαν σε αυτό και στη συνέχεια
έκαναν σπουδαία καριέρα σε πολλούς
τομείς Και οι περισσότεροι βρέθηκαν στην
εκπομπή ώστε να μιλήσουν ο ένας για τον
άλλον για τα χρόνια του σχολείου τους
καθηγητές και τους γυμνασιάρχες τους
να διηγηθούν ιστορίες Ο Θόδωρος
ο Χρήστος Γιανναράς ο
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος ο
Λευτέρης Παπαδόπουλος ο Τρύφων
ο δημοσιογράφος Κώστας Καββαθάς
ο πλαστικός χειρουργός Ανδρέας
Φουστάνος κ.ά Το σχολείο στεγαζόταν
στη Βίλα Αμαλία μέχρι που το σχολείο
μεταφέρθηκε αλλού Το συγκεκριμένο
οίκημα ήταν το πρώτο θύμα καταληψιών
παρέμεινε σ αυτή την κατάσταση για
πολλά χρόνια και εκκενώθηκε σχετικά
πρόσφατα Η κατάληψη όμως είχε και τα
καλά της Κατά τον άνθρωπο που έχει
βάλει σκοπό της ζωής του να διατηρήσει
ζωντανή την ιστορία αυτού του σχολείου
αν δεν είχαν μπει οι καταληψίες στη Βίλα
Αμαλία θα είχε καταρρεύσει
εκπομπής

Αγγελόπουλος

Καρατζάς

9. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ 500.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ...
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Το Ποτάμι έκανε

δωρεά 500.000
ευρώ οτο
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
ΕΙΚΟΣΙ πέντε επιστήμονες θα
ωφεληθούν από τη δωρεά του
Ποτάμιου και την πρωτοβουλία
του Σταύρου Θεοδωράκη
να διαθέσει το ποσό των
500.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Η απόφαση
της Συγκλήτου ορίζει τον
των χρημάτων σε
υποψήφιους διδάκτορες που
βρίσκονται στο τελευταίο έτος
εκπόνησης της διατριβής τους
ή σε μεταδιδακτορικούς που
έχουν προσφάτως ολοκληρώσει
τη διατριβή τους σε μία
ουσιαστική κίνηση ανακοπής
του brain drain
Το ΕΚΠΑ αποφάσισε να
κατανείμει τα χρήματα σε
έξι σχολές Επιστήμες Υγείας
6 υποτροφίες Φιλοσοφική
4 Θετικών Επιστημών 4
Νομική 3 Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών 2
Θεολογική 2 Επιστημών
Αγωγής 2 Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
1
και Αγροτικής Ανάπτυξης
Διατροφής και Αειφορίας 1
Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή
που θα καταρτίσει μητρώο
αξιολογικών και θα εξετάσει
τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
Η διάρκεια της υποτροφίας
καταμερισμό

θα είναι ετήσια και το
ύψος της στα 20.000 ευρώ
και οι υποψήφιοι υπότροφοι
δεν θα πρέπει να έχουν άλλη
πηγή χρηματοδότησης
Ο πρόεδρος του Ποταμιού

Σταύρος Θεοδωράκης
την απόφαση της
Συγκλήτου ανέφερε σε ανάρτηση
του στο facebook Δεν
διεκδικούμε βραβείο για την
πράξη μας Γι αστό τον λόγο
αρνήθηκα την ευγενική πρόταση
του πρύτανη Θάνου
Δημόπουλου να κάνουμε μια
επίσημη συνάντηση όπου θα
παρέδιδα την επιταγή όπως
συνήθως γίνεται σε αυτές τις
περιπτώσεις Τα λεφτά
στα ταμεία του
ΕΚΠΑ χωρίς τυμπανοκρουσίες
και συνέχισε Σήμερα το
διαθέτουμε σ.σ το πλεόνασμα
μας σε αυτούς που το έχουν
περισσότερο ανάγκη Κόντρα
στην παράδοση που θέλει τα
κόμματα να νοιάζονται μόνο
για τα δικά τους παιδιά
ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
σχολιάζοντας

μεταφέρθηκαν

10. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΩΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΥΧΗ
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► ►

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σημαιοφόρος ως επιβράβευση και όχι από τύχη
ΤΗ ΘΕΣΗ της να τεθεί ως κριτήριο της επιλογής
σημαιοφόρων η σχολική επίδοση και όχι η κλήρωση
υπερασπίστηκε γι ακόμα μια φορά η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως μία μέρα πριν από την ψήφιση
της επίμαχης διάταξης στη Βουλή
Ο ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησε την κλήρωση για την
επιλογή σημαιοφόρων έχει σηκώσει τους τόνους
με την Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Εργου
Παιδείας ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ να επικαλείται
ακόμα και απόφαση του ΣτΕ που είχε κρίνει ως
συνταγματική την επιλογή μέσω κλήρωσης κατηγο¬

ρώντας την κυβέρνηση ότι δεν συμμορφώνεται με
τις δικαστικές αποφάσεις Η κ Κεραμέως προχώρησε
σε διευκρινίσεις ξεκαθαρίζοντας ότι η εν λόγω
απόφαση δεν επιβάλλει τον τρόπο επιλογής
των σημαιοφόρων και πως π κυβέρνηση επιλέγει ως
κριτήριο τη σχολική επίδοση και όχι την κλήρωση
Νωρίτερα σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο
Πρώτο Θέμα π κ Κεραμέως υποστήριξε ότι στόχος
της κυβέρνησης είναι να περάσει το μήνυμα της
της προσπάθειας και όχι της τύχης
δικαστική

επιβράβευσης

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

11. ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΜΑΣ
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ΠΡΩΤΑ
Ο

ΠΟΛΙΤΗΣ

Τα Εξάρχεια
της νιότης μας
ΠΟΣΟ θα ήθελα να δω να γίνεται
πραγματικότητα η δήλωση
του υπουργού κ Χρυσοχοΐδη
για τα Εξάρχεια Θα ξαναγίνουν
κανονική γειτονιά για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες
τους Αναρωτιέμαι αν ο ίδιος
είχε πάει στα Εξάρχεια δεκαετία
του 70 πριν η περιοχή καταληφθεί

από ομάδες άναρχες που
κυριολεκτικά κατέυτρεψαν μια
από τις παλαιότερες ωραιότερες
πιο φιλήσυχες περιοχές
της Αθήνας Στην περιοχή
κάτω από το λόφο του Στρέφη
στα μέσα του 1 9ου αιώνα
ήρθαν και φώλιασαν Κυκλα
δίτες τεχνίτες οι περισσότεροι
από την Τήνο που δούλευαν
σε μια Αθήνα που ήθελε τα κτίριά της
να στολίζονται από μαρμαροτεχνήματα

ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ της Φιλοσοφικής στο ΕΚΠΑ τα ανοξιά
τικα μεσημέρια περπατούσαμε από τα σπουδαστήρια
της Ιπποκράτους ως την πλατεία στο καφέ δίπλα
από την περίφημη μπλε πολυκατοικία στη διασταύρωση
Αραχώβης και Θεμιστοελέους που αποτελεσε
σταθμό στην ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής
με σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγιωτάκου το 1 932

ΓΙΑ την εποχή της ήταν πρωτοποριακή χαρακτηριστικό
δείγμα μοντερνισμού Η επιλογή του μπλε
χρώματος με την οποία είχε βαφτεί οφειλόταν στον
ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά που έργα του ειδικά
τα αθωνικά τα χαιρόμαστε στο Μουσείο Θεοχα
ράκη Σήμερα μην ψάξετε την μπλε πολυκατοικία
Καλύφθηκε κάτω από ένα σπασμένο λευκό
ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ μας η μπλε πολυκατοικία είχε μυθικές
και επειδή ο Λε Κορμπιζιέ την είχε βρει όμορφη
και επειδή ήταν κατοικία θεατράνθρωπων Σε αυτήν
είχαν μείνει ο Αλέκος Σακελλάριος ο Αλέξης Μινωτής
ο Δημήτρης Χορν ο Δημήτρης Μυράτ π Σοφία Βέμπο
Αλλά και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Φρέντυ Γερμανός
διαστάσεις

ΔΕΝ ξέρω αν ο κ υπουργός γνωρίζει ότι τα Εξάρχεια
έχουν παράδοση σε εξεγέρσεις και μάλιστα φοιτητικές
Το 1 901 η μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική και
το 1 902 η προτροπή του γιου Ραγκαβή να αγοράζουν οι
πολίτες ελληνικά προϊόντα-μετέτρεψαν τα Εξάρχεια σε
πεδίο μάχης με την Αστυνομία Η σταδιακή εγκατάσταση
εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων και η επιχείρηση
Αρετή της Αστυνομίας το 1 984 για να απομακρυνθούν
πανκς από την πλατεία η δολοφονία του 1 5χρο
νου Καλτεζά τον Νοέμβρη 1 985 και τον Δεκέμβρη του
2008 η δολοφονία του δεκαπεντάχρονου Γρηγορόπου
λου έκαναν τα Εξάρχεια σημεία αρνητικής αναφοράς

ΣΗΜΕΡΑ η περιοχή είναι ίσως η πιο εγκαταλελειμμένη
σε όλη την Αθήνα Κακόγουστες και επιθετικές
μουντζούρες έχουν καλύψει όποια επιφάνεια δίνοντας
στην περιοχή την όψη των ταινιών δυστοπίας Πολλά
νεοκλασικά βρίσκονται σε πολύχρονη κατάληψη Ως το
απογευματάκι η παρουσία των ειδικών δυνάμεων της
Αστυνομίας είναι διακριτική Με το σκοτάδι βρίσκεται
σε κάθε γωνία Το ίδιο και οι αναρχικοί που βγαίνουν
για να παίξουν κλέφτες και αστυνόμους Δεν ξέρω
αν ο υπουργός πιστεύει πως η συνεχής παρουσία
των ΜΑΤ θα κάνει τις ομάδες κρούσης των αναρχικών
να απελπιστούν και να αποχωρήσουν Αν αυτή
είναι η στρατηγική φοβάμαι μήπως απογοητευθεί

12. ΔΩΡΕΑ
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Δωρεά
Ομόφωνα αποδέχτηκε η σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Αθηνών τη δωρεά
των 500.000 ευρώ από το Ποτάμι
το οποίο βαδίζει προς αναστολή
της λειτουργίας του Τα χρήματα που
προέρχονται από την κρατική
θα δοθούν για υποτροφίες
25 νέων επιστημόνων με στόχο
να συνεχίσουν την ερευνά τους στην
Ελλάδα και να μη φύγουν στο εξωτερικό
Ο επικεφαλής Σταύρος Θεοδωράκης
τόνισε ότι το κόμμα του έδωσε
τα χρήματα εκεί που υπάρχει ανάγκη
και αρνήθηκε να δημιουργήσει μια
αμειβόμενη κομματική γραφειοκρατία
αφήνοντας αιχμές για τα κόμματα
εξουσίας Πείτε το όμως σε όλους
αυτούς που σπαταλούν δανείζονται
δανείζονται σπαταλούν και μετά
κουνάνε το δάχτυλο στους Ελληνες
και τους ζητάνε να συμμαζευτούν
χρηματοδότηση

οικονομικά

Χ.ΙΩ

13. ΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ
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Πώς είπατε
Γράφαμε πρόσφατα ότι η απόφαση
του υπουργείου Παιδείας να αλλάξει
τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων
για τις μαθητικές παρελάσεις του
Δημοτικού έρχεται σε αντίθεση τόσο
με την κείμενη νομοθεσία όσο και με
νομολογία του Συμβουλίου της
που σε σχετική απόφαση
αναφέρει ότι η επίδοση στα μαθήματα
δεν είναι αποφασιστικής σημασίας
κριτήριο για την επιλογή του σημαιοφόρου
στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Η υπουργός Νίκη
Κεραμέως απαντώντας σε σχετική
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε Η
συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ δεν
επιβάλλει τον τρόπο επιλογής των
Η κυβέρνηση επιλέγει ως
τη
σχολική επίδοση και όχι
κριτήριο
την κλήρωση Αλλα λόγια ν αγαπιόμαστε
Το ΣτΕ θέτει ευθέως ζήτημα
αντιπαιδαγωγικής πρακτικής και η
υπουργός σφυρίζει
Επικρατείας

σημαιοφόρων

A.A
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Ξέρουν να μιλούν αλλά δεν ξέρουν να γράφουν
Έγραψα στο άρθρο μου
την Κυριακή
Έγκυρη αξιόπιστη πηγή
μας μας ενημέρωσε ότι
η κυβέρνηση σε 304
σχολεία γυμνάσια
και λύκεια θα τοποθετήσει
παιδιά παράνομων
προκειμένου
να γίνουν γνώστες της
παιδείας κι έτσι
να μπορούν εύκολα να
στον κοινωνικό
ελληνικό ιστό Μου
είπαν ότι το ζήτημα ανατέθηκε
στην Υφυπουργό
δημοτικά

μεταναστών

ελληνικής

αφομοιωθούν

Παιδείας και

Θρησκευμάτων

Σοφία Ζαχαράκη

Αληθεύει

η πληροφορία που
λάβαμε Εάν ναι τι λέει ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
Δεν άκουσα Πιο
δυνατά παρακαλώ πολύ
Την επομένη έλαβα την εξής
καταγγελία από την
θεσσαλονίκη
Επισκέφτηκα το
Θεσσαλονίκης
για να ενημερώσω για την
μετεγγραφή της κόρης
μου σε σχολείο της Γερ¬
Γυμνάσιο

μανίας και ως αυτήκοος
μάρτυς έπεσα πάνω σε
συζήτηση του πολύ καλού
Διευθυντή του Γυμνασίου
με μια κυρία της εκπαίδευσης

η οποία συζητούσε
με τον Γυμνασιάρχη
για την εγγραφή μεταναστών
στο Γυμνάσιο Ο
Γυμνασιάρχης τη ρώτησε
Τα παιδιά αυτά ξέρουν
να γράφουν
Η εν λόγω κυρία απάντησε
Ξέρουν να μιλούν αλλά
δεν ξέρουν γραφή
Ο Γ υμνασιάρχης ανταπά¬

ντησε αφοπλιστικά Μα εάν
δεν ξέρουν να γράφουν
θα έχουμε τεράστιο θέμα
οπότε η θα κάνουμε
Ωστόσο αυτή η καταγγελία
έχει διπλή ανάγνωση Την
καθ αυτήν την καταγγελία
και το μείζον ζήτημα που
προκύπτει από την αλλόφρονα
πολιτική της κυβερνήσεως
Κυριάκου Μητσοτάκη
αλλά και το γεγονός
πως άλλη μια οικογένεια
μεταναστεύει από την ε
θνοκτόνα πολπική των Τσι
πρα και Μητσοτάκη
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

Περιμένοντας
την αναγνώριση
του πτυχίου
Ενα δαιδαλώδες πλαίσιο το οποίο
ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο
για ορισμένους εξαιτίας του
Brexit καλούνται να αντιμετωπίσουν
όσοι κινούν τις διαδικασίες αναγνώρισης
πτυχίου εξωτερικού Σελ 7
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Αναγνώριση
γραφειοκρατίας
όχι πτυχίων

Το είδος των αιτήσεων
0

500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

ΒΑΣΙΚΑ

μεταπτυχιακα
διδακτορικα
επανεξετάσεις
λοιπεσ αιτησεισ

Τίτλοι σπουδών χαμένοι στο χάος
της νομοθεσίας οι ενδιαφερόμενοι
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

λώδες Χαρακτηριστικό είναι ότι
υπάρχουν 155 νομοθετικά
επαγγέλματα στη βάση
δεδομένων της Ελλάδος και
περίπου 800 διαφορετικά ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα στις χώρες
της Ευρώπης Μάλιστα όπως εξή
κατοχυρωμένα

Τι ισχύει για το επάγγελμα του

κτηματομεσίτη

στην Ολλανδία και τι
στη Νορβηγία Υπάρχει αντίστοιχη
πρόβλεψη στην Ελλάδα Ποιο
το καθεστώς επαγγελματικής
των πτυχίων ψυχολογίας
και διοίκησης επιχειρήσεων
Πώς αναγνωρίζονται τα integrated
master στην Ελλάδα και πώς στο
εξωτερικό Ποιο το πλαίσιο
των πτυχίων διαφορετικής
διάρκειας από ευρωπαϊκά ΑΕΙ
Τι θα γίνει με όσους έχουν πάρει
επαγγελματική αναγνώριση των
πτυχίων τους στη Βρετανία εάν
η χώρα βγει από την Ευρωπαϊκή
Ενωση Τα ερωτήματα είναι
όσων ακούστηκαν από
πτυχιούχους και αρμοδίους χθες
κατά την παρουσίαση της ειδικής
έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη
με τίτλο Αναγνώριση αλλοδαπών
τίτλων σπουδών επαγγελματικά
δικαιώματα Το θεσμικό
αναγνώρισης

αναγνώρισης

ενδεικτικά

πλαίσιο και οι δυσχέρειες
στην αγορά εργασίας Το
γενικό συμπέρασμα Οσοι ζητούν
την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική
αναγνώριση των πτυχίων είναι
χαμένοι στο χάος της ελληνικής
και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και
γραφειοκρατίας
Ειδικότερα η αναμονή σε ΔΟ
ΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ φορείς αρμόδιοι
για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική

πρόσβασης

αναγνώριση των πτυχίων

είναι κατά μέσον όρο οκτώ μήνες
ωστόσο το πλαίσιο θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί δαιδα¬

Η αναμονή σε ΔΟΑΤΑΠ
και ΣΑΕΠ είναι κατά
μέσον όρο οκτώ
μήνες ωστόσο
το πλαίσιο θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί
δαιδαλώδες
γησε το στέλεχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κ Κωνσταντίνος
Τομαράς υπάρχει μία νέα Οδηγία
958/2018 για τα νομοθετικά
ρυθμιζόμενα επαγγέλματα

200.000 φάκελοι
Από την πλευρά της η

πρόεδρος

του ΔΟΑΤΑΠ διάδοχος του
ΔΙΚΑΤΣΑ κ Ελένη Παπαδοπούλου

τόνισε τις σημαντικές

ελλείψεις

του Οργανισμού σε
αλλά και τα βάρη του
παρελθόντος Ολο το αρχείο του
ΔΟΑΤΑΠ είναι 200.000 φάκελοι
κορδονάτοι όπως είπε δηλαδή
φάκελοι που δένονται με κορδόνι
και αποθηκεύονται σε σκονισμένες
αποθήκες δημόσιων φορέων
Η καταγραφή της παρούσας
κατάστασης αναδεικνύει τις

προσωπικό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

εστίες των προβλημάτων

αποκαλύπτει

το μέγεθος της γραφειοκρατίας
και αποτυπώνει τα όρια
δυνατοτήτων της διοίκησης ανέφερε
ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανδρέας Ποττάκης Ο Συνήγορος
έχει διαμεσολαβήσει για πολλές
υποθέσεις ακαδημαϊκής και
αναγνώρισης και
στην αγορά εργασίας με
γνώμονα όπως σημείωσε ο κ Ποττάκης
τη θωράκιση του δικαιώματος
στην εργασία στην ίση μεταχείριση
στην καταπολέμηση της
γραφειοκρατίας και των εμποδίων
στην ισότιμη συμμετοχή στην
και κοινωνική ζωή μεταξύ
επαγγελματικής

πρόσβασης

οικονομική

άλλων
Η σημασία της αναγνώρισης
των τίτλων σπουδών γίνεται πιο
κατανοητή εάν λάβει κανείς υπό¬

ψη το ότι ο αριθμός των Ελλήνων
φοιτητών που σπουδάζουν στο
εξωτερικό υπερβαίνει τον αντίστοιχο
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης Ο αριθμός των
φοιτητών μας που σπουδάζουν σε
ιδρύματα του εξωτερικού υπερβαίνει
τον αντίστοιχο της Ισπανίας
αν και ο πληθυσμός της τελευταίας
είναι πέντε φορές μεγαλύτερος
της Ελλάδας επεσήμανε
ο κ Ποττάκης
Η έκθεση προτείνει την
αναπροσαρμογή

του πλαισίου της
αναγνώρισης τίτλου σπουδών από
εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
και τον εξορθολογισμό της
κατοχύρωσης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων
οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με
χρονοβόρες διαδικασίες
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ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

ΜΗΤΣΟΥ

Πίκρα
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ που ρωτούν τον τελευταίο καιρό τι έγινε ο Σταύρος
κουνώντας συνήθως με συμπάθεια το κεφάλι τους πρέπει να είναι
περισσότεροι από αυτούς που έχουν ψηφίσει έστω και μια φορά το
Ποτάμι Κατά κάποιον τρόπο τους λείπει περισσότερο ο αρχηγός
παρά το κόμμα Εντάξει λένε το Ποτάμι έκλεισε τον κύκλο του
αλλά ο άλλος πού χάθηκε βρε παιδί μου Ούτε μια εμφάνιση ούτε
μια δήλωση Ούτε μια εκπομπή
ΑΥΤΗ Η ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ συνοδεύεται από μια απερίφραστη

επιδοκιμασία για την απόφαση να διατεθούν στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο τα χρήματα που είχε ακόμη το κόμμα στα ταμεία του
Ηταν πράγματι ο εξυπνότερος ο εντιμότερος και ο πρακτικότερος
τρόπος να σφραγιστεί το τέλος Χθες μάθαμε ότι με απόφαση της
Συγκλήτου τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τη χορήγηση
σε 25 νέους επιστήμονες προκειμένου να συνεχίσουν την
έρευνά τους στην Ελλάδα Αριστα
υποτροφιών

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ απέδειξε έτσι για μια ακόμη φορά ότι είναι διαφορετικό

ή τέλος πάντων έκανε πολιτική
αλλιώς Δικαίως το επισημαίνει ο αρχηγός του Αδίκως όμως
πήρε το υποδεκάμετρο για να μετρήσει πόση δημοσιότητα έλαβε
αυτή η κίνηση προσθέτοντας μάλιστα ότι πολλά μέσα ενημέρωσης
ξεπέταξαν την είδηση σε ένα μονόστηλο για να μη μαθευτεί και
δημιουργηθεί κακό προηγούμενο Το συνωμοσιολογικό κλίμα δεν
του πηγαίνει Απλώς οι καλές ειδήσεις δεν πουλάνε Ο στόχος
άλλωστε αυτής της ευγενούς ιδέας ήταν να ενισχυθούν κάποιοι
επιστήμονες όχι να καθιερωθεί ένας ενιαίος τρόπος αποχαιρετισμού
στα όπλα Και η ενίσχυση αυτή είχε συμφωνηθεί να γίνει διακριτικά
χωρίς τυμπανοκρουσίες Αρα προς τι τα παράπονα
από τα άλλα κόμματα Οτι κάνει

Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ έχει μαζέψει πολλή πίκρα από τη βραχεία διαδρομή
του στην πολιτική Πεποίθησή του είναι ότι η προσφορά του
ίδιου και του κόμματός του δεν εκτιμήθηκε αρκετά ούτε από τους
ψηφοφόρους ούτε από τα μίντια ενδεχομένως ούτε καν από τους
ιστορικούς Αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα περισσότερο ενός υπερσυ
γκεντρωτισμού κάποιων εγγενών αδυναμιών της κυριαρχίας του
διπολισμού και ορισμένων αντιδημοφιλών επιλογών
όπως η υποστήριξη της Συμφωνίας των Πρε
σπών παρά μιας οργανωμένης συνωμοσίας
ή ενός βρόμικου πολέμου από την πλευρά

άλλων κέντρων εξουσίας Εχθροπραξίες
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν όπως
υπήρξαν πράξεις αχαριστίας και κυνισμού
από δικά του στελέχη Ετσι όμως συμβαίνει
στην πολιτική

ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ η Ελλάδα δεν έχει τον βαθμό
της πολιτικής ωριμότητας που έχει μια χώρα
σαν τη Γαλλία Ο Σταύρος μπορεί να μην έγινε
ο έλληνας Μακρόν προχωρεί όμως στο επόμενο
γαστριμαργικό απ ό,τι φαίνεται στάδιο της ζωής
του με τη συνείδησή του ήσυχη Δεν είπε ψέματα
δεν παρασύρθηκε από τον λαϊκισμό και μπόλιασε
την πολιτική ζωή με έναν αυθορμητισμό που της
έλειπε Απέκτησε φίλους και εχθρούς Απειλήθηκε
από την αρρώστια και τη νίκησε Λιγότερη
πίκρα λοιπόν και περισσότερο χαμόγελο

Σταύρος
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ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΕΝΑΚΗ

νοντα στη νίκη ενάντια στον ελληνικό
στρατό eras npocpufiaKés ms ÄvKupas
που έφερε τη μικρασιατική καταστροφή
As το έχουμε κι αυτό υπόψιν jas
κι as μην ποντάρουμε όλα τα λεφτά σε
ενδεχόμενη πτώση του σημερινού
σχήμακκ Και πάγκο
έχουν αυτοί και τον διαιτητή καλοπιάνουν
και ξέρουν neos να μαζεύουν i\s

Ο flpôeôpos Τραμπ μέσα στην
αντιφατική του προσωπικότητα και την
αυξανόμενη σύγχυση φρενών κλυ
δωνιζόμενοε iooos προκαλέσει μια
μείζονα διεθνή κρίση στη Μέση Ανατολή
το κάνει ήδη αυτή τη στιγμή που
γράφω μήπω περισωθεί Oncos ο
μακαρίτηε Πρόεδροε Νίξον όταν είχε
ξεσπάσει το σκάνδαήΌ Γουότεργκέιτ
προκάλεσε cos αντιπερισπασμό με τη
συνέργεια ms erlrlnviKhs xoùvras το
74 την καταστροφή ms Κύπρου χω
pis εν τέλει να γήΊτώσει Η Ιστορία
αλλά ποτέ cos φάρσα
Πάντα cos τραγωδία
Μείϊετήστε καλά την Ιστορία για να
μην βρεθούμε πάλι στο καλάθι των

κυβερνητικού

χαμένεε μπαλιέε
Κάτι ακόμη είμαστε ελάχιστα
με τον παραδοσιακό τρόπο
oKéijjns ράβε ξήλωνε των γειτόνων
ενισχυμένο από τη συγκολλητική raus
γλώσσα agglutinative ικανή να λέει
και να ξελέει την ίδια στιγμή με τον
επιπλέον υποθετικό χρόνο έστω ότι
α τότε όχι Β που διαθέτει Τον οποίο
χειρίζεται επιδέξια στην αφήγηση
και iôîojs Otis διεθνε(5 ms
σχέσε
nôoous διπλωμάτε διαθέτουμε
αυτή τη στιγμή ασκημένοι να
κινούνται oraus δαιδαλώδες διαδρόμου
ms TOupKims γλώσσα5 διάνοι
as νοοτροπία Για πόσε5 δεκαετίε το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε
μείνει öixeos έναν σοβαρό τουρκολό
εξοικειωμένοι

επαναλαμβάνεται

παραμυθιών

αχρήστων

♦♦♦
Βρετανία επιδιώκει να βγει από
την Ευρώπη και συγχρόνου να παραμείνει
εντό5 aums Πράγμα δύσκολο
όχι όμω εντελα αδύνατο στον ψηφιακό
μα κόσμο Κάτι σαν τη γάτα του
Σρέντιγκερ που είναι νεκρή και ζωντανή
Η

γο

συγχρόνου Και στη μία περίπτωση

Χτίζουμε εξωτερική πολιτική βασισμένοι
στην αντίληψη ότι οι γείτονέ5
μαε παζαρεύουν την είσοδο raus στην

όμακ και στην άλλη as έχουμε υπόψιν
μα5 ότι η Βρετανία θα ξαναπιάσει

ελεύθερη από προσχήματα και από
διεθνεί5 συνθήκε την παλιά ms

πολιτική

που ποτέ δεν εγκατέλειψε των
κανονιοφόρων Και το παλιό ms
προσοδοφόρο

επάγγελμα που ποτέ δεν
αποκήρυξε ms πειρατεία5 θα στενάξουν
πάλι τα λιμάνια ms Μεσογείου
θα δούμε να ξανανθεί το εμπόριο
υπό την απειλή των τηλεβόλων
Αγοράστε τα σάπια μεταλλαγμένα
μαε γιατί αλλιάΰ θα έρθουν τα
Μια μπουκιά για τη
Αγγλία γρήγορα μαμ κατάπιε
την κι as μυρίζει
Μελετήστε καλά την Ιστορία για να
μην βρεθούμε πάλι στον κάδο απορριμμάτων
βομβαρδιστικά

μανούλα

♦♦♦
Τουρκία διαθέτει ανεπτυγμένη σε
μεγάλο βαθμό την ικανότητα να επα¬
Η

Μελετήστε την Ιστορία
νακάμπτει γρήγορα ύστερα από κάθε
ms ήττα στρατιωτική ή πολιτική Είναι
ιστορικά διαπιστωμένο αυτό Βλέπε
π χ πόσο γρήγορα συνήλθε μετά τη
συντριβή ms από τον Ταμερλάνο στη
μάχη ms AyKupas 1 402 μετά την ήττα
στη ναυμαχία ms Ναυπάκτου
1571 μετά την αποτυχία ms μπροστά
στη Βιέννη που ακόμη δεν έχει
χωνέψει Πόσο έγκαιρα αντέδρασε
και απέτρεψε την οριστική ms διάλυση
μετά τη δεινή ήττα που υπέστη στο Ικόνιο
από τον γνωστό Jas Ιμπραήμ όταν
συνέτριψε τον άλλοτε συμπολεμιστή
του στο Μεσολόγγι Κιουταχή 1832
και μετά την πανωλεθρία ms μάχη
του Νετζίπ επίση5 από τον Ιμπραήμ

Μελετήστε καλά
διδάξτε στα σχολεία την Ιστορία
όπως είναι θουκυδίδεια
χωρίς περιττές ψευδείς
εθνοπεριαυτολογίες

1839

Έσπευσαν τότε οι Μεγάλε5

Δυνάμει να σώσουν την παραπαίουσα
Οθωμανική Αυτοκρατορία με ναυτικό
αποκλεισμό ενώ ο Ιμπραήμ
ήδη προ των πυλών ms no
fins Λάβαμε φευ και εμεί5 μέρο5
βρισκόταν

στον αποκλεισμό με τα δύο έρμα
μα5 Πτυχέε ms lorapias
άγνωστε5 csrous nofifioùs Afifiâ και
μετά την ήττα ms orous BafkaviKoùs
Πολέμουε και στον Πρώτο Παγκόσμιο
πόσο γρήγορα επανήλθε φθά
καραβάκια

Ευρώπη έναντι ανταλλαγμάτων Είναι
θεμελιώδε λάθοε Οι γείτονέ5 ias
θεωρούν αντίθετα ότι κάνουν μεγάλη

τιμή και χάρη στην Ευρώπη κατα
δεχόμενοι και μόνο να συζητούν την
ένταξη raus Γι αυτό όχι μόνο δεν
απολύτου
κανένα
προσφέρουν
αντάλλαγμα αλλά επιπλέον θεωρούν

φυσικό να αξιώνουν cos πανω
προίκι το Αιγαίο την Κύπρο τη Βόρεια
Συρία και βάλε ακόμη
Μελετήστε καλά διδάξτε στα σχολεία
την Ιστορία όπακ είναι θουκυδίδεια
xoapis περιττέε ψευδεί εθνοπε
ριαυτολογίε που βλάπτουν όσο τίποτε
το é0vos Για να μάθουν τα παιδιά
επιτέλουε ποιοι είμαστε τι θέλουμε
τι μπορούμε nebs το μπορούμε Για να
μην μα πιάσουν πάλι στη φάκα οι πονηροί
βεζύρηδε

♦

