
∆ευτέρα 31 Μαΐου 2021   Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ   Οικονοµία
 ►Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ

ύτε 1, ούτε 2, αλλά 41 
Εργατικά Κέντρα. Οι 
βασικές συνδικαλι-
στικές δοµές της χώ-
ρας, που γνωρίζουν 
περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη 
οργανωτική συλλο-

γική µορφή τους κραδασµούς από 
προβλήµατα των ανθρώπων της 
εργασίας, µισθωτής και αγροτικής, 
στις τοπικές κοινωνίες, παρεµβαί-
νουν στα ζητήµατα της παιδείας 
που απασχολούν κάθε ελληνική 
οικογένεια και µαζί µε την ΟΙΕΛΕ 
ζητούν µε επιστολή τους προς την 
Προέδρο της ∆ηµοκρατίας, Κατερί-
να Σακελλαροπούλου, παρέµβαση 
για να µη σηκωθεί ψηλότερα το τεί-
χος της ανισότητας στην παιδεία.

«Από φέτος αρχίζει να λειτουρ-
γεί ο «κόφτης» της Ελάχιστης Βά-
σης Εισαγωγής στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση που θα αφήσει εκτός 
Πανεπιστηµίου τουλάχιστον 20-25 
χιλιάδες µαθητές. Ουσιαστικά µέ-
νουν εκτός παιδιά οικογενειών που 
φοιτούν σε δηµόσια σχολεία και 
προέρχονται από οικογένειες του 
µόχθου (αγροτών, ανέργων, απλών 
εργαζοµένων και γενικότερα µη 
προνοµιούχων)» αναφέρει ο Πα-
ναγιώτης Εγγλέζος, πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου Ρόδου. «Είναι 
στην πλειονότητά τους παιδιά που 
παλεύουν µόνα τους να διεκδική-
σουν ένα καλύτερο µέλλον στη µε-
τέπειτα επαγγελµατική τους πορεία. 
Σε συνδυασµό µε την οικονοµική 
κρίση που προέκυψε εξαιτίας της 
πανδηµίας και πολλές οικογένειες 
έµειναν εκτός των µέτρων στήριξης 
που εξήγγειλε η κυβέρνηση αλλά 
και χωρίς εισόδηµα, αδυνατούν να 
διεκδικήσουν οποιοδήποτε δηµό-
σιο και κοινωνικό αγαθό που µέχρι 
πρότινος θεωρούνταν δεδοµένο! 
Με βάση λοιπόν αυτά η αλλαγή στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα σε καµία πε-
ρίπτωση δεν θεωρούµε σωστό ότι 
έπρεπε να γίνει εν µια νυκτί, αλλά 
ούτε και µετά το πέρας της κρίσης 
της πανδηµίας» επισηµαίνει στην 
«Εφ.Συν.» ο κ. Εγγλέζος.

«Είναι πράγµατι πρωτοφανής σε 
έκταση µεταπολιτευτικά η αντίδρα-
ση της ΟΙΕΛΕ και σχεδόν όλων των 
Ε.Κ. γιατί και η επίθεση της υπουρ-
γού Παιδείας και της κυβέρνησης 
στην εκπαίδευση και στην κοινωνία 
είναι τεράστια» υποστηρίζει ο πρό-
εδρος του Ε.Κ. Αθήνας, Γ. Μυλωνάς. 
«Μην ξεχνάµε ότι η κ. Κεραµέως 
κατήργησε σηµαντικά µαθήµατα 
από το πρόγραµµα των σχολείων 
για ιδεοληπτικούς λόγους όπως η 
Κοινωνιολογία. Νοµοθέτησε την 
Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία και 

µάλιστα µε κλειστά Πανεπιστήµια. 
Ισοτίµησε τα πτυχία των κολεγίων 
µε τα πανεπιστηµιακά πτυχία, όταν 
µάλιστα τα κολέγια αυτά είναι εντε-
λώς ανεξέλεγκτα. Εδωσε απόλυτη 
ελευθερία στους σχολάρχες καταρ-
γώντας εργασιακά δικαιώµατα των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Και απο-
τελειώνει τη δηµόσια εκπαίδευση 
µειώνοντας τον αριθµό των εισακτέ-
ων ξαφνικά και εν µέσω πανδηµί-
ας, οδηγώντας χιλιάδες νέους στα 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια» αναφέρει 
ο πρόεδρος του µεγαλύτερου Εργα-
τικού Κέντρου της χώρας, που συ-
νυπογράφει την επιστολή προς την 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

«Στο Ε.Κ. Κατερίνης διαχρονικά 
προσπαθούµε και υπερασπιζόµα-
στε τη νέα γενιά και τα δικαιώµατά 
της από κοινωνικές, εκπαιδευτικές, 
εργασιακές και οικονοµικές παλιν-
δροµήσεις. Για τον λόγο αυτό συντα-
χθήκαµε άµεσα στο πλευρό της ΟΙ-

ΕΛΕ και των πολύπαθων ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών, ώστε να µπορούµε 
να παρέµβουµε πιο αποτελεσµατι-
κά από κοινού για την εξασφάλιση 
του αγαθού της εκπαίδευσης για 
όλες και όλους και την προστασία 
των αδύναµων, των ανθρώπων 
του µόχθου και των παιδιών τους. 
Πιστεύω ότι τα συνδικάτα είναι ο 
µοναδικός θεσµός που υπάρχει 
και που µπορεί να διεκδικήσει ένα 
καλύτερο µέλλον για όλους αυτούς 

και να περισώσει τελικά το δηµόσιο 
αγαθό της παιδείας» λέει η πρόε-
δρος του Ε.Κ, Κατερίνης, ∆έσποινα 
Κωνσταντίνου.

Οµως αυτό που κινητοποιεί επι-
πλέον το Ε.Κ. Κατερίνης φαίνεται ότι 
είναι η εµπειρία του από τους κινδύ-
νους που προκαλεί η εµπορευµατο-
ποίηση της παιδείας στη δηµόσια 
εκπαίδευση. «Εχουµε γίνει γνώστες 
πολλών περιπτώσεων νόθευσης τίτ-
λων σπουδών που εκδίδονται από 
ιδιωτικά σχολεία σε µαθητές που 
δεν φοιτούν, µε τη δηµιουργία εικο-
νικών τάξεων µαθητών, όπως επί-
σης και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που 
λειτουργούν χωρίς νόµιµη άδεια. 
Ολα αυτά αποτελούν εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό πλήγµα, αφού οδη-
γούν σε ανισότητες. Για τον λόγο 
αυτό», µας λέει η κ. Κωνσταντίνου, 
«είχαµε καλέσει πριν από λίγο και-
ρό την ηγεσία του υπουργείου Παι-
δείας και µε γνώµονα τη διαφανή 
πιστοποίηση και τη διασφάλιση 
της νοµιµότητας των διαδικασιών 
που οδηγούν στην έκδοση προα-
γωγικών και απολυτήριων τίτλων 
σπουδών της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης να υιοθετήσει την πρότασή µας, 
ώστε να επιβάλλεται οι µαθητές των 
ιδιωτικών σχολείων να δίνουν εξε-
τάσεις υπό δηµόσιο έλεγχο στην 
περιοχή όπου ανήκουν τα σχολεία 
τους, όπως ακριβώς συµβαίνει και 
µε τους σπουδαστές των ιδιωτικών 
ΙΕΚ. ∆υστυχώς, το υπουργείο επέλε-
ξε να κωφεύσει».

Ρωτήσαµε και την πρόεδρο του 
Ε.Κ. Γιαννιτσών, Θεανώ Ζουρνατζί-
δου, τι είναι αυτό που οδήγησε το 
τοπικό συνδικάτο να συµµετάσχει 
σε µια τέτοιας έκτασης κινητο-
ποίηση. «Οι εργατικές οικογένειες 
µατώνουν καθηµερινά για να τα 
βγάλουν πέρα, ήταν αυτές που τη 
δεκαετή µνηµονιακή περίοδο είχαν 
παιδιά-µαθητές να λιποθυµάνε από 
την πείνα ή να διαβάζουν µε κοµµέ-
νο ρεύµα, κάποιοι αναγκάζονται να 
παρατήσουν το σχολείο για να γί-
νουν ακόµη ένας αριθµός στις στα-
τιστικές που αναφέρονται στην παι-
δική εργασία. Είναι σχεδόν οι ίδιες 
οικογένειες που στην πανδηµία δεν 
είχαν σύνδεση στο Ιντερνετ ούτε 
τον κατάλληλο εξοπλισµό για την 
τηλεκπαίδευση των παιδιών τους 
∆εν µπορούµε να µένουµε απαθείς 
ή απλώς ανήσυχοι για τα θέµατα 
της παιδείας, αλλά να εµποδίσουµε 
µε κάθε τρόπο την εµπορευµατοποί-
ηση του εκπαιδευτικού αγαθού που 
θα αποβεί οδυνηρή για το εκπαι-
δευτικό και εργασιακό µέλλον των 
επόµενων γενεών. Η Παιδεία είναι 
κοινωνικό αγαθό για όλους, ανεξαρ-
τήτως κοινωνικής και οικονοµικής 
προέλευσης. ∆εν είναι εµπόρευµα 
για λίγους, δεν πωλείται».

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 41 ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ

Μέτωπο της εργασίας
υπέρ ισότιµης παιδείας

Με επιστολή τους στην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας ζητούν να µην 
εφαρµοστεί ο «κόφτης» που θα αφήσει εκτός Πανεπιστηµίων 
τουλάχιστον 25.000 υποψηφίους, κατά τεκµήριο παιδιά φτωχότερων, 
εργατικών και αγροτικών οικογενειών ● Προειδοποιούν για οδυνηρές 
συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες από το κλείσιµο τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τι ζητούν τα 41 Εργατικά Κέντρα
1. Την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
(ΕΒΕ) που ακυρώνει επί της ουσίας πάνω από 25.000 
θέσεις εισακτέων στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και θα 
οδηγήσει σε κλείσιµο πολλών σχολών και τµηµάτων 
µε οδυνηρές συνέπειες για την ακαδηµαϊκή κοινότητα, 
την αγορά εργασίας και τις τοπικές κοινωνίες.
2. Την έκδοση προαγωγικών και απολυτήριων τίτ-
λων, κυρίως στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, υπό δηµόσιο 
έλεγχο, µε την εξέταση των µαθητών των ιδιωτικών 

σχολείων σε δηµόσια σχολεία από µικτές επιτροπές 
δηµόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως συνέ-
βαινε πριν από το 2000.
3. Τη µη εφαρµογή της Τράπεζας Θεµάτων που θα 
φέρει και την ποσόστωση των βαθµών των τάξεων 
Λυκείου για τις πανελλαδικές, συγκροτώντας έτσι µαζί 
µε την ΕΒΕ ένα αδιαπέραστο τείχος για τους µαθητές 
των δηµόσιων σχολείων αναφορικά µε την πρόσβασή 
τους στην ανώτατη εκπαίδευση και στην εργασία.
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1 ΑΘΗΝΑΣ

2 ΑΙΓΙΟΥ

3 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

4 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

5 ΒΕΡΟΙΑΣ

6 ΒΟΛΟΥ

7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9 ∆ΡΑΜΑΣ

10  ΕΒΡΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ-
∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

11 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 ΘΗΒΑΣ

15 ΚΑΒΑΛΑΣ

16 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

17 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

18 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

19 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

20 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

21 ΚΕΡΚΥΡΑΣ

22 ΚΙΑΤΟΥ

23 ΚΙΛΚΙΣ

24 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

25 ΚΟΡΙΝΘΟΥ

26 ΛΑΥΡΙΟΥ

27 ΛΑΣΙΘΙΟΥ

28 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

29 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

30 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

31 ΞΑΝΘΗΣ

32 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

33 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

34 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

35 ΡΟ∆ΟΥ

36 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

37 ΦΛΩΡΙΝΑΣ

38 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

39 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

40 ΧΑΝΙΩΝ

41 ΧΙΟΥ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

41Eργατικά Kέντρα  από όλη την Ελλάδα κατά 
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στις πανελλαδικές


