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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Γενικά
Οι εκπαιδευτικοί, όταν επέλεξαν να υπηρετήσουν το δημόσιο σχολείο, είχαν πλήρη επίγνωση των
ιδιαιτεροτήτων του λειτουργήματός τους και συγκεκριμένα της πιθανότητας αφενός να διοριστούν μακριά
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας ή καταγωγής τους και να μετακινηθούν πολλές φορές ανά τη χώρα μέχρι τον
μόνιμο διορισμό τους, αλλά και της βεβαιότητας αφετέρου ότι τα εισοδήματά τους δεν θα τους επέτρεπαν
ποτέ να γίνουν πλούσιοι.
Πίστευαν, ωστόσο, πως χρόνο με τον χρόνο η μισθολογική αλλά και η εργασιακή τους κατάσταση θα
βελτιωνόταν. Εξάλλου, οι σκληροί αγώνες του κλάδου όπως οι μεγάλες απεργίες του ’80, του ’88, του ’97 και
του ’06 και τα μερικώς θετικά αποτελέσματα που είχαν1, συνηγορούσαν υπέρ αυτών των προσδοκιών.

2009: Πρώτο πάγωμα
Κάπως έτσι κυλούσαν τα πράγματα ως το 2009, οπότε και η κυβέρνηση της Ν.Δ. του Κώστα
Καραμανλή, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας αποφάσισε το πάγωμα της τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής. Είναι η εποχή που αρχίζει να δημιουργείται ο μύθος πως «το σπάταλο δημόσιο» και δη ο
κλάδος των εκπαιδευτικών - που είναι κι ο πιο πολυπληθής κλάδος δημοσίων υπαλλήλων - είναι οι βασικοί
υπεύθυνοι για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Το πλέγμα ενοχής που άρχισε να δημιουργείται σε
μεγάλο τμήμα του κλάδου συνέβαλε στην απόσβεση των όποιων κραδασμών κι έτσι το μέτρο αυτό πέρασε
χωρίς σημαντική αγωνιστική απάντηση, με την ελπίδα ότι θα ήταν προσωρινό. Εξάλλου, η προεκλογική
περίοδος και οι πρώτοι μήνες της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου καλλιέργησαν προσδοκίες
αλλαγής προς το καλύτερο.

2010-2011: Μνημόνιο 1 + Νέο Μισθολόγιο 2011
Ώσπου, φτάνει η ημερομηνία - τομή για τη νεότερη ελληνική ιστορία: 23 Απριλίου 2010 και η ελληνική
κοινωνία παγωμένη βλέπει και ακούει τον Έλληνα πρωθυπουργό να ανακοινώνει από το ακριτικό
Καστελόριζο την πτώχευση και την υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς δημοσιονομικού ελέγχου υπό το ΔΝΤ,
την ΕΚΤ και την Κομισιόν. Είναι η εποχή που η Τρόικα μπαίνει στη ζωή των Ελλήνων, οι οποίοι «πρέπει» να
μάθουν πλέον να ζουν με τα μνημόνια. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονταν ότι άρχιζε μια πολύ δύσκολη
περίοδος, αλλά ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν το μέγεθος της καταστροφής.
Ο μύθος του σπάταλου κράτους, της συνυπευθυνότητας και των τεμπέληδων δημοσίων υπαλλήλων
επανακάμπτει εμπλουτισμένος αυτήν τη φορά με το «μαζί τα φάγαμε». Ο κοινωνικός αυτοματισμόςκανιβαλισμός που αρχίζει σιγά σιγά να καλλιεργείται στην ελληνική κοινωνία, τον κάνει αποδεκτό από
μεγάλα τμήματά της που, στερούμενα ταξικής συνείδησης και δεχόμενα μεγάλες δόσεις ενορχηστρωμένης
προπαγάνδας από τα ΜΜΕ, δείχνουν εκ νέου ανοχή σε πολύ μεγάλες περικοπές σε μισθούς-συντάξειςεπιδόματα, τρομοκρατημένα επιπλέον κι από την προοπτική της Χρεωκοπίας.
Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλονται αρχικά περικοπές στα επιδόματα και τα δώρα, ενώ το 2011
εφαρμόζεται Νέο Μισθολόγιο (Ελληνική Δημοκρατία, 2011) με τα εξής χαρακτηριστικά:

Μειώνονται οι καθαροί μισθοί από 15%-30%, με τους συναδέλφους που είχαν λιγότερα χρόνια να
υφίστανται
τις
μεγαλύτερες
μειώσεις.

Αυξάνεται
η
σχέση
αρχικού-καταληκτικού, προς τα
κάτω όμως (δηλ σε βάρος του
αρχικού).

Καταργούνται
όλα
τα
Επιδόματα (όπως τα επιδόματα
των εκπαιδευτικών: εξωδιδακτικής
απασχόλησης 356 και διδακτικής
προετοιμασίας €105, το επίδομα
όσων εργάζονται την Ειδική Αγωγή
€195, το επίδομα γάμου €35, κ.ά.)
πλην τεσσάρων: θέσης ευθύνης,
1

Πχ η μεγάλη Απεργία της ΔΟΕ του 2006-2007 στην οποίαν συμμετείχε και η ΟΛΜΕ είχε ως άμεσο κέρδος να δοθεί, έστω και σε
δόσεις, γύρω στα 100 ευρώ επίδομα ή παλιότερα οι μεγάλες Απεργίες της ΟΛΜΕ το 1988, 1997, κ.ά. με τις οποίες κερδήθηκαν τα
«τρίμηνα» κι άλλες παροχές.
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προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, τέκνων, βαρέων.

Ισχύει μισθολογικό «ταβάνι» 7 ετών για Αναπληρωτές.

Αυξάνονται οι κρατήσεις για Απεργία.

Καταργείται η ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. Το Μισθολόγιο συνδέεται με το Βαθμολόγιο και η
εξέλιξη γίνεται πλέον μέσω Αξιολόγησης μεταξύ βαθμών.

Η μισθολογική και βαθμολογική προαγωγή μας δεν είναι δεδομένη, αφού πλέον δεν προάγονται
όλοι στον επόμενο βαθμό: στον Δ’ Βαθμό το 90 %, στον Γ’ βαθμό το 80%, στον Β’ Βαθμό το 60%, στον Α’
Βαθμό το 20%. Εισάγεται δηλαδή η αβεβαιότητα κι ο εσωτερικός ανταγωνισμός, αφού κάθε εκπαιδευτικός
πλέον θα έχει τη ΔΙΚΗ του μισθολογική εξέλιξη, που οδηγεί μελλοντικά σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, σε
μισθολογική καθήλωση, κτλ.

Εισάγεται η παροχή του «Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ)». Εκεί σημειώνεται ότι θα δίνεται ένα
επιπλέον ποσό 10-25 % επί του βασικού σε κάθε υπάλληλο που πιάνει τους στόχους του.

Μνημόνιο 2: Συνέχεια και εμβάθυνση
Στη συνέχεια ακολουθεί η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) με στόχο να φέρει τη
χώρα στον δρόμο που απαιτεί η Τρόικα. Αυτό επιφέρει νέες περικοπές αλλά και συνέχιση της
κατασυκοφάντησης του κλάδου «που δουλεύει λίγο αλλά παίρνει πολλά».
Η επόμενη κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) εξαφανίζει ό,τι υπόλοιπο «δώρου» είχε
απομείνει2 με το νέο Μεσοπρόθεσμο (Ελληνική Δημοκρατία, 2012) ενώ μειώνει την ιατροφαρμακευτική
δαπάνη αυξάνοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (Φυντανίδου, 2013) και κόβοντας την
κάλυψη σε αρκετές εξετάσεις (ΠΕΣΕΚ, 2014). Το 2013 η κυβέρνηση αυξάνει κατά 2 διδακτικές ώρες το
διδακτικό ωράριο των καθηγητών και τους επιστρατεύει ενόψει του ενδεχομένου να απεργήσουν κατά τη
διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι μειώνεται ουσιαστικά το πραγματικό
ωρομίσθιο (αφού οι καθηγητές δουλεύουν πλέον 2 ώρες παραπάνω για τον ίδιο μηνιαίο μισθό) ενώ
γλιτώνει κι από το μισθολογικό κόστος περίπου 7.000 αναπληρωτών (Ντούλας, 2017). Εκτός αυτών, γλιτώνει
κι άλλους μισθούς αυξάνοντας το ανώτατο όριο των μαθητών στους 27 ανά τμήμα (λιγότερα
τμήματα=λιγότεροι καθηγητές) ενώ μες στο καλοκαίρι του 2013 προχωράει σε κατάργηση τομέων και των
αντίστοιχων ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, θέτοντας σε διαθεσιμότητα άλλους 2.500 καθηγητές και καθηγήτριες.
Αποκαταστάθηκε λοιπόν και το “κοινό περί δικαίου αίσθημα”...

Μνημόνιο 3: Νέο Μισθολόγιο 2015
Τον Ιανουάριο του 2015, η νέα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρότι αρχικά υπόσχεται τερματισμό της
Λιτότητας, τελικά υπογράφει το τρίτο κατά σειρά Μνημόνιο (Ελληνική Δημοκρατία, 2015), που προβλέπει
Νέο Μισθολόγιο, το οποίο περικόπτει τους μισθούς των περισσοτέρων δίνοντας μικρές αυξήσεις στους πιο
χαμηλόμισθους. Το Νέο Μισθολόγιο (Ελληνική Δημοκρατία, 2015) ψηφίζεται τον Δεκέμβρη του 2015 κι
εφαρμόζεται από το 2016.
Χαρακτηριστικά
(Μπούρδαλας,
2016) του Νέου Μισθολογίου 2015 είναι:
 Μειώνει τη μισθολογική δαπάνη
κατά 29% συγκριτικά με το προηγούμενο
μισθολόγιο ΠΑΣΟΚ, καθορίζοντας «ταβάνι»
δαπανών.
 Παρότι
προχώρησε
σε
αποσυσχέτιση Βαθμολογίου-Μισθολογίου
και σύσταση ξανά ΜΚ, δεν υπάρχει
απόλυτα η ακώλυτη Μισθολογική Εξέλιξη
όπως προμνημονιακά. Συνεχίζεται ο
θεσμός της «Προωθημένης Μισθολογικής
Εξέλιξης» σε αντίθεση με τη λογική του
«χρονοεπιδόματος», δηλαδή ωριμάνσεις
όχι μόνο με βάση το χρόνο εργασίας, αλλά
και με βάση προσόντα (πχ μεταπτυχιακό,
κ.ά.) ή την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα,
προσφέρεται ένα πλασματικό Μ.Κ. με
2

Για μια πιο αναλυτική ιστορία του Δώρου Χριστουγέννων, βλέπε εδώ: https://www.sansimera.gr/articles/1031 (Σαν_Σήμερα,
2015).
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κάθετη ατομική αξιολόγηση υπό τον όρο σε τρεις συνεχόμενες ετήσιες ατομικές αξιολόγήσεις ένα
υπάλληλος να πάρει κατά μ.ό. «άριστα» ενώ αφαιρείται 1 Μ.Κ. λόγω «ακαταλληλότητας» μέσω
«τιμωρητικής» αξιολόγησης και μήνες λόγω αυτοδίκαιης αργίας.
 Η έννοια της προϋπηρεσίας χτυπήθηκε κι άλλο με τη μισθολογική αφαίρεση 2 πραγματικών ετών για
όλους (2016 και 2017).
 Αναφέρεται ρητά ότι το
Μισθολόγιο ΔΕΝ υπόκειται σε
Συλλογικές
Διαπραγματευσεις
(δηλ. ούτε από την ΑΔΕΔΥ).
 Εκτοξεύει τον μισθό των
13 Περιφερειακών Διευθυντών,
όπως και πολλών άλλων στελεχών
των Υπουργείων σε δυσθεώρητα
ύψη, δίνοντάς τους αυτόματα το
ΜΚ19 (καταληκτικό) συν 20%
αύξηση του βασικού μισθού
ακόμα, συν το επίδομα των 900€.
 Οι
όποιες
τυχόν
στιγμιαίες
(31/12/2015)
ακαθάριστες
αυξήσεις
προέκυψαν
δεν
δόθηκαν
μονομιάς, αλλά μοιράστηκαν σε σε βάθος τετραετίας.
 Η σχέση αρχικού-καταληκτικού αμβλύνεται σε σχέση με το μισθολόγιο του 2011, προς τα κάτω πάλι
όμως, δηλ χτυπώντας αυτήν τη φορά τους παλιούς.
 Βασικός πυλώνας είναι η διατήρηση της ευάλωτης σε μελλοντικές περικοπές και μη υπολογιζόμενης
για σύνταξη «προσωπικής διαφοράς» στην περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο υπάρχει ονομαστική
μείωση του βασικού μισθού.
 Δεν προβλέπεται καμιά επιστροφή από τις τεράστιες περικοπές από την 1/1/2010. Για Δώρα, ούτε
συζήτηση.
 Συνεχίζονται οι αυξημένες κρατήσεις απεργίας, με ισχύ της αντεργατικής διάταξης του Ν.4024/2011
(άρθρο 23).
Αργότερα, με διάφορες άλλες μνημονιακές παρεμβάσεις:
 Μειώνονται περαιτέρω οι καθαρές αποδοχές στους παλιούς με επικαιροποίηση Κρατήσεων για
ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑ, ΕΤΕΑΠ, κ.ά. επί του συνόλου των τωρινών μικτών αποδοχών προ φόρου.
 Αυξάνεται η κράτηση κατά 0,5% για την επικουρική σύνταξη στο νέο υπερταμείο (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.,
μέχρι τώρα Ε.Τ.Ε.Α.) από 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών σε 3,5% για τους εργαζόμενους.
 Αυξάνονται οι κρατήσεις για ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5%.
 κ.ά, κ.ά.

Το μέλλον
Νέο μπράβο από τους θεσμούς, νέοι έπαινοι. Η κυβέρνηση μπορεί να μιλά για «έξοδο από το
Μνημόνιο» τον Αύγουστο του 2018 αλλά οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μέχρι το 2022 ο
Προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και 2% μέχρι το 2028. Για να επιτευχθούν
αυτά τα αιματηρά πλεονάσματα, προβλέπεται μεταξύ άλλων εκ νέου μείωση του αφορολόγητου στις 5.500€
(Ελληνική Δημοκρατία, 2017) και επομένως νέα μείωση μισθών στην επόμενη διετία.

Άμεση και έμμεση φορολογία
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η άμεση και έμμεση φορολογία όλα αυτά τα χρόνια: ο καθένας
αντιλαμβάνεται ότι, αν σε όλα αυτά προστεθεί η αύξηση στους άμεσους κι έμμεσους φόρους, η πραγματική
μείωση των μισθών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Με άλλα λόγια, ό,τι έχει απομείνει από το μισθό, δεν καλύπτει
ούτε βασικές ανάγκες. Αυτό γίνεται με:
 Αφορολόγητο. Μειώνεται σταδιακά από τις 12.000 ευρώ που ήταν προμνημονιακά στις 8.600 σήμερα,
με ψηφισμένο Νόμο να μειωθεί κι άλλο στις 5.500 ευρώ (μείον 50 ευρώ τον μήνα καθαρά για όλους)
το 2020.
 Κρατήσεις 2% και 1% και έκτακτη εισφορά.
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ΕΝΦΙΑ. Καθιέρωση φόρου ακίνητης περιουσίας, στην αρχή ως χαράτσι, που πλήττει όλους τους
Έλληνες (συνεπώς και για τους εκπαιδευτικούς). ΦΠΑ (γενική και μειωμένου). Αύξηση Φ.Π.Α στο 24%.
 Αύξηση γενικού κόστους ζωής. Αύξηση στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και στα τέλη κινητής τηλεφωνίας, αύξηση
στις τιμές των καυσίμων, αύξηση στις τιμές των προϊόντων, αύξηση των φόρων στα ποτά και τα
τσιγάρα, κ.ά.
Η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην αύξηση των φορολογικών
βαρών, αφού στην περίοδο 2007-2014, το φορολογικό βάρος αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 4,7% (από το
31,2% στο 35,9% του ΑΕΠ) καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες.

Σύγκριση με την Ευρώπη
Οι μισθοί του συνόλου των εργαζομένων υπέστησαν συντριπτικές απώλειες στα χρόνια του
Μνημονίου
στην
Ελλάδα.
Ειδικότερα, για την περίπτωση της
Ελλάδας, η συρρίκνωση των
μισθών, σύμφωνα με μελέτη του
Ευρωπαϊκού
Συνδικαλιστικού
Ινστιτούτου, την περίοδο 2010-2017
άγγιξε το 19,1%, ενώ μόνο πέρυσι
συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά
0,4% σε σχέση με το 2016 (ETUI,
2018).
Ως προς τις οικονομικές
απολαβές των εκπαιδευτικών, είναι
γνωστό ότι σε διεθνές επίπεδο είναι
αντιστρόφως
ανάλογες
της
βαρύτητας και του μεγέθους της
ευθύνης που φέρει το λειτούργημα
αυτό: σύμφωνα με στοιχεία του
Οικονομικού Οργανισμού για τη
Συνεργασία και την Ανάπτυξη (O.E.C.D., 2013b), οι εκπαιδευτικοί στις περισσότερες προηγμένες χώρες
αμείβονται χαμηλότερα από οποιονδήποτε άλλον κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Κύρους των Εκπαιδευτικών του ιδρύματος Varkey GEMS, η Ελλάδα
καταλαμβάνει ανάμεσα σε 21 χώρες τη δεύτερη θέση μετά την Κίνα (και μάλιστα την πρώτη θέση στην
Ευρώπη) σε ό,τι αφορά το κύρος των εκπαιδευτικών και την εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλουν οι
πολίτες, αφήνοντας πίσω χώρες όπως η Φιλανδία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο (Κωνσταντάτου, 2013). Αυτή η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, στοιχείο
ενδεικτικό των συνθηκών
κάτω από τις οποίες
εργάζονται
οι
Έλληνες
εκπαιδευτικοί.
Σύμφωνα με μελέτες
του
ΚΕΜΕΤΕ
(ΚΕΜΕΤΕΟΛΜΕ, 2012), οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί
εργάζονται
περισσότερες ώρες την
εβδομάδα από το μέσο
ευρωπαίο συνάδελφό τους
και μάλιστα κάτω από πολύ
πιο δύσκολες συνθήκες,
καθώς
παράλληλα
επιβαρύνονται με εργασίες
γραμματείας,
διοικητικού
και
βοηθητικού
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προσωπικού3. Και ενώ ο διαθέσιμος χρόνος παρουσίας στο σχολείο και ο ετήσιος αριθμός ημερών και ωρών
διδασκαλίας στην Ελλάδα δε διαφέρει ουσιαστικά από εκείνον των ευρωπαίων συναδέλφων τους, οι μισθοί
τους κατρακυλούν: σύμφωνα με έρευνα της E.T.U.C.E. (2013), από το 2008 έως το 2012 οι Έλληνες
εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές αποδοχών από όλους τους δημοσίους
υπαλλήλους στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, καθώς αυτές έφτασαν σε ποσοστό 40%.
Σύμφωνα με αποκαλυπτική έκθεση του ΟΟΣΑ, στις πιο πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, παρατηρείται αύξηση
των μισθών των εκπαιδευτικών, ενώ στην Ελλάδα, μέσα στα χρόνια της κρίσης οι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει
τουλάχιστον το 28% του προ κρίσης
εισοδήματός τους. Η έκθεση Education at
a Glance 2017 (ΟΟΣΑ, 2017) αναφέρει ότι
λόγω της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα, οι μισθοί των εκπαιδευτικών
έχουν υποχωρήσει στο 72% του επιπέδου
που ήταν το 2005 και πως σε
πραγματικούς όρους είναι από τους
χαμηλότερους ανάμεσα στα κράτη μέλη
του ΟΟΣΑ. Όπως τονίζεται, το 2015 ο
μισθός ενός εκπαιδευτικού με 15 χρόνια
προϋπηρεσία στην Ελλάδα ήταν 25.077
δολάρια σε πραγματικές Μονάδες
Αγοραστικής Δύναμης, εν συγκρίσει με
μισθό 46.631 δολαρίων κατά μέσο όρο
στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.
Σύμφωνα με έκθεση του δικτύου
Ευρυδίκη (EURYDICE, 2015), με τίτλο
«Μισθοί και επιδόματα εκπαιδευτικών
και διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη 2015-16», κατά το υπό ανασκόπηση έτος 2015-2016 σε συνολικά 24
χώρες ή περιφέρειες παρατηρήθηκε αύξηση στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κυρίως ως αποτέλεσμα μιας
γενικότερης αναπροσαρμογής των απολαβών όλων των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σε 16 χώρες οι μισθοί
παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (Υπουργείο Παιδείας, 2016). Την τελευταία επταετία, στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες ο προβλεπόμενος κατώτατος μισθός σε πραγματικούς όρους έχει είτε βελτιωθεί ή
παραμένει σταθερός.
Οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες από 15% στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη
Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία. Από την άλλη πλευρά, οι μισθοί συρρικνώθηκαν σε
σύγκριση με εκείνους που ίσχυαν το 2009, στη Μάλτα, τη Σλοβενία, τη Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ιρλανδία. Πιο ακρωτηριασμένες
δε, είναι οι απολαβές των Ιρλανδών
και των Ελλήνων εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, ενώ οι καθηγητές
του Λουξεμβούργου ξεκινούν με
72.000 ευρώ από την πρώτη μέρα
που θα πατήσουν το πόδι τους στις
τάξεις κι αν καταφέρουν να γίνουν
διευθυντές, τότε εξασφαλίζουν
εισόδημα μέχρι και 156.000 ευρώ
το χρόνο, οι Έλληνες διδάσκοντες
αρχίζουν την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία με μόλις 13.104
ευρώ μικτά και στην καλύτερη
περίπτωση που γίνουν διευθυντές,
παίρνουν 29.138 ευρώ ετησίως
μικτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
3

Αν και η κοινή γνώμη θεωρεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού από τα πλέον προνομιούχα λόγω των εκτεταμένων
διακοπών και του περιορισμένου διδακτικού ωραρίου, τα ερευνητικά δεδομένα το κατατάσσουν στα τρία πιο στρεσογόνα
επαγγέλματα παγκοσμίως (Στάγια & Ιορδανίδης, 2014).
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σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν επιδόματα και συμπληρωματικές πληρωμές στους
εκπαιδευτικούς για «επιπλέον καθήκοντα» και «υπερωρίες». Τέτοιου είδους πρακτικές όμως δεν ισχύουν
στην Ελλάδα. Μάλιστα μόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία οι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει την αγοραστική τους
δύναμη συγκριτικά με το 2000.
Συμπερασματικά, επιβάλλεται να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά την αύξηση των δαπανών για την
παιδεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κεντρικός προϋπολογισμός για την εκπαίδευση έχει υποστεί σημαντική
συρρίκνωση, καθώς από τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 μειώθηκε στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ το
2015. Συνεπώς, οι περικοπές αυτές επηρέασαν και τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, επειδή ο
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί δείχνει τις προτεραιότητες ενός έθνους και το όραμα
μιας χώρας για το μέλλον, επιβάλλεται να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά την αύξηση των αποδοχών των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασκώντας λειτούργημα δίνουν τον εαυτό τους μέσα στις αίθουσες. Όπως είπε κι ο
Albert Camus προς τον δάσκαλό του μετά την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ (Καμύ, 1957), «...χωρίς εσάς,
χωρίς το στοργικό χέρι που απλώσατε στο μικρό φτωχό παιδί που ήμουν, χωρίς τη διδασκαλία και το
παράδειγμά σας, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί...».

Τι να κάνουμε;
Καταλαβαίνουμε τα συναισθήματα που διακατέχουν όλους μας από τις πολιτικές όλων των
Κυβερνήσεων από το 2009 μέχρι σήμερα: σοκ, θλίψη, αγωνία, απόγνωση, απελπισία, οργή, αγανάκτηση,
θυμός, είναι μόνο μερικά από αυτά που αισθάνεται ο κλάδος για όσα έχουν συμβεί από τότε μέχρι τώρα.
Ο περήφανος κλάδος μας δε σκύβει το κεφάλι! Δε συμβιβάζεται. Είναι έτοιμος να παλέψει για να
πάρει πίσω αυτά που μας στέρησαν. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στους μαθητές μας, το
χρωστάμε στους αγώνες των παλαιότερων συναδέλφων μας.
Συγκεκριμένα αιτήματα:
 παλεύουμε για ολική αποκατάσταση των απωλειών μας στα χρόνια των Μνημονίων. (ΟΛΜΕ, 2017)
 ακώλυτη εξέλιξη χωρίς συσχετισμό με οποιαδήποτε μορφή ατομικής ή κλαδικής αξιολόγησης.
 να αναγνωριστεί κανονικά η προϋπηρεσία των ετών 2016-17 και να μην παραμένει "αόρατη".
 να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά στον βασικό μισθό, χωρίς όμως αρνητικές στρεβλώσεις για
τους εργαζόμενους.
 να καταργηθεί η νοθευμένη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη μέσω "αξιολόγησης".
 να αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία των αναπληρωτών.
 να δοθούν πάλι Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.
 κατάργηση των κρατήσεων όπως έκτακτες εισφορές 2% + 1%.
 να παίρνουμε Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.
 Σε κάθε περίπτωση ο βασικός μισθός νεοδιόριστου να μην είναι κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά.
 Να
αναγνωριστεί
και
μισθολογικά η συναφής εκπαιδευτική
προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα (π.χ.
φροντιστήρια, ωδεία, κτλ).
 Γενναία και ουσιώδης αύξηση
του επιδόματος τέκνων. Προστασία
μητρότητας στην κατεύθυνση της
αντιμετώπισης
του
δημογραφικού
προβλήματος που είναι συνδεδεμένο με
το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό.
 Πέραν
της
αύξησης
του
επιδόματος
παραμεθορίων,
δυσπρόσιτων
και
προβληματικών
περιοχών, να υπάρξει κοινωνική
μέριμνα για παροχές σε είδος (σίτιση,
στέγαση, κτλ).
 Ο κλάδος μπορεί να εξετάσει
πιθανή απόφαση για «επιστημονικό επίδομα» για κατόχους συναφών μεταπτυχιακών και διδακτορικών,
όπως επίσης και για κατόχους 2ης ειδικότητας/2ου πτυχίου. Παροχή των πόρων για την προμήθεια των
αναγκαίων μέσων για την εξάσκηση του επαγγέλματός μας (πχ υπολογιστής, βιβλία, γραφική ύλη, κ.ά.)
 Δυνατότητα υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ Εκπαιδευτικών - Εργοδότη (δηλ
Κράτους).
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Γενικά
Η κοινωνική ασφάλιση και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης κατέχουν κεντρική θέση στην
ατέρμονη αντιπαράθεση κεφαλαίου-εργασίας: αποτελούν εσωτερικό στοιχείο της πάλης για την
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και του προϊόντος της εργασίας, και είναι ένδειξη του βαθμού
εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Είναι δηλαδή ένα σημαντικό πεδίο της ταξικής
πάλης.
Στην πορεία της δημιουργίας και της διαμόρφωσης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ),
καθοριστικός ήταν ο συσχετισμός δύναμης ανάμεσα στο Κεφάλαιο και την Εργασία, η ηγεμονική θέση του
κεφαλαίου και η προσπάθειά του να επωφεληθεί πολλαπλά ( πολιτικά και οικονομικά) από αυτόν, ακόμα
και όταν αναγκαζόταν να κάνει παραχωρήσεις ανάλογα με την άμεση και τη μεσοπρόθεσμη συγκυρία.
Έτσι, προϊόντος του χρόνου, το ασφαλιστικό σύστημα μετατράπηκε σε μια μεγάλη αγορά υπηρεσιών
ασφάλισης, όπου το μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο υποχρέωνε τους εργαζόμενους να αγοράζουν εκ νέου
τις παροχές για τις οποίες είχαν ήδη πληρώσει, με την ιδιοποίηση της υπεραξίας, αποσπώντας τους έτσι ένα
ακόμα τμήμα του μισθού τους και εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο την εκμετάλλευσή τους.
Ακόμα, οι πόροι του ΣΚΑ αποτέλεσαν ένα σημαντικό μοχλό άσκησης οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής από όλες τις κυβερνήσεις και καθοριστικός παράγοντας για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των
μονοπωλιακών ομίλων.

Γενικά ιστορικά
Οι πρώτες προσπάθειες για τη συγκρότηση μορφών κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών
ταμείων αρχίζουν από τις απαρχές της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. Ήδη, αλληλοβοηθητικά
ταμεία εμφανίζονται από το 1836, το ΝΑΤ και διάφορα ταμεία στρατιωτικών το 1850 - 1880, το Μετοχικό
Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων το 1861. Η συγκρότηση ασφαλιστικών ταμείων συνεχίστηκε, με
χαρακτηριστικότερους σταθμούς την ψήφιση του Ν.2868/1922 (Βασίλειον της Ελλάδος, 1922), που είναι ο
πρώτος νόμος για την κοινωνική ασφάλιση των μισθωτών. Ακολούθησε ο Ν.5737/1933 που όμως δεν
πρόλαβε να εφαρμοστεί και τέλος ο Ν.6298/1934 (Ελληνική Δημοκρατία, 1934) (ίδρυση του ΙΚΑ) που άρχισε
να εφαρμόζεται το 1937 σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη και το 1938 επεκτάθηκε σε ορισμένες άλλες
πόλεις. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν και τα πρώτα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.
Στην αρχική φάση, ο χαρακτήρας της ΚΑ ήταν ατομικός και αλληλοβοηθητικός και καθόλου δημόσιος
και κοινωνικός-ασφαλιστικός. Ο χαρακτήρας αυτός συνδέθηκε με την κατά περίπτωση ίδρυση των
ασφαλιστικών ταμείων, ως συγκυριακή έμπνευση και πολιτική απάντηση στα αιτήματα των διάφορων
επαγγελματικών κλάδων και ομάδων, υποδηλώνοντας με τον πιο ανορθολογικό τρόπο την παντελή
απουσία μιας σχεδιασμένης και μακράς πνοής συγκρότησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης(ΣΚΑ).
Μεταπολεμικά, το ΣΚΑ, μεταφέροντας όλα τα χαρακτηριστικά της προπολεμικής περιόδου, συνεχίζει
να επεκτείνεται στον αγροτικό πληθυσμό (Βασίλειον της Ελλάδος, 1961) (Ν. 4169/61). Το 1982 συντελείται
η επέκταση του ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα και η γενίκευση της Επικουρικής Ασφάλισης σε όλους τους
μισθωτούς που ανήκαν σε ταμείο κύριας ασφάλισης χωρίς παράλληλα να είναι ασφαλισμένοι σε ταμεία
επικουρικής (1983). Ωστόσο, η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης συνοδεύτηκε από δημόσιες πολιτικές
σύζευξης του ΣΚΑ με τις συνθήκες και τους όρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ως
εκ τούτου με αποδυνάμωση των αντικειμενικών προϋποθέσεων ποιοτικής ανάπτυξης του συστήματος
κοινωνικής προστασίας.

Πιο πρόσφατα
Η πιο πρόσφατη περίοδος παρεμβάσεων στο ΣΚΑ αρχίζει με τους νόμους 1902/90 (Ελληνική
Δημοκρατία, 1990), 1976/91 (Ελληνική Δημοκρατία, 1991), 2084/92 (Ελληνική Δημοκρατία, 1992) και
3029/2002 (Ελληνική Δημοκρατία, 2002). Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως βασική στόχευση τη μείωση των
συνταξιοδοτικών δαπανών και ουσιαστικά επέφεραν αύξηση των εισφορών, αυστηρές προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και μείωση των παροχών..Την περίοδο αυτή, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης
των ασφαλιστικών ταμείων προερχόταν από τις εισφορές των εργαζομένων και επιβαρύνθηκε σημαντικά
από την παρέμβαση του κράτους με την ανορθολογική και αναποτελεσματική πολιτική αξιοποίησης των
αποθεματικών των ταμείων, καθώς και από τη χρηματοδότηση της προνοιακής πολιτικής από τον
προϋπολογισμό των ταμείων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το τελευταίο διάστημα, ιδίως τα χρόνια από το 2010 και μετά, το ΣΚΑ χορεύει στο ρυθμό των
Μνημονίων και των μνημονιακών νόμων. Ειδικά με τους νόμους 4336/2015 (Ελληνική Δημοκρατία, 2015)
(3ο Μνημόνιο) και 4387/2016 (Ελληνική Δημοκρατία, 2016), το ΣΚΑ έχει αναμορφωθεί πλήρως, έχοντας
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περιλάβει όλες τις εκκρεμότητες της προηγούμενης νομοθεσίας και έχοντας ενταχθεί πλήρως στη
δημοσιονομική πολιτική που αποσκοπεί στην πληρωμή του χρέους και στην προσπάθεια εξόδου από την
κρίση προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων και των τραπεζών, φορτώνοντας τα «σπασμένα» στις πλάτες
των εργαζομένων και του λαού.
Τα βασικά στοιχεία των παρεμβάσεων μέσω της νομοθεσίας αυτής είναι:
 Η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.
 Η απόσυρση του κράτους από την υποχρέωση στήριξης του ΣΚΑ και η ανάδειξη του ιδιωτικού τομέα
ως ισότιμου πυλώνα της ασφάλισης.
 Η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της συνθήκης του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας
και τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ.
Έτσι έχουν μπει σε εφαρμογή: η μείωση των συντάξεων (κύριων και επικουρικών), η ανάσχεση του
ρυθμού συνταξιοδότησης, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ο επανυπολογισμός των
συντάξεων (αποφεύγεται έτσι η υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ για τις περικοπές των
συντάξεων) και μια σειρά άλλες επιμέρους ρυθμίσεις.
Το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό σύστημα, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, λειτούργησε
κυρίως για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονταν ως στόχοι του. Η εξασφάλιση σύνταξης,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόνοιας για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων και των
οικογενειών τους έμοιαζε να είναι δευτερεύων στόχος. Το κύριο ήταν, μέσω διαδοχικών κρατικών
παρεμβάσεων, να βάλουν στο χέρι τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και μέσω αυτής της
διαδικασίας να εξασφαλιστούν κεφάλαια ώστε να αναπτύσσεται η δραστηριότητα των βιομηχανικών,
τραπεζικών και εμπορικών μονοπωλιακών ομίλων και να αυξάνεται η κερδοφορία τους. Και αυτά, την ίδια
στιγμή που οι παροχές των ταμείων προς τους ασφαλισμένους τους διαρκώς μειώνονταν, δηλαδή,
αυξανόταν ο βαθμός εκμετάλλευσής τους.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό ήταν πολλές και διάφορες. Από την υποχρεωτική άτοκη
κατάθεση των αποθεματικών στην Τράπεζα της Ελλάδας, μέχρι τον τζόγο του Χρηματιστηρίου, τα δομημένα
ομόλογα και το PSI. Μεγάλη είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων και του κράτους που, λειτουργώντας ως
συλλογικός καπιταλιστής, εργαζόταν με ζήλο, ώστε να ξεπερνούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι τα όποια
προβλήματα στην κερδοφορία τους ή να εφαρμόζονται κλαδικές πολιτικές μέσω κρατικών επενδύσεων που
διευκόλυναν την πραγματοποίηση αναδιαρθρώσεων, κερδών και επέκταση των αγορών.
Ακόμα, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, αντιμετωπίστηκαν από το κράτος και τους
μονοπωλιακούς ομίλους ως «λιμνάζοντα και αναξιοποίητα» κεφάλαια που έπρεπε με κάθε κόστος να
μπουν στην αγορά αλλά και το ίδιο το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα ως μια πολύ μεγάλη αγορά
που δεν μπορούσε να μείνει έξω από την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση. Έτσι, με δεκάδες
παρεμβάσεις, αναδείχθηκε η ιδιωτική ασφάλιση σε τρίτο ισότιμο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος
και στην πράξη οι εργαζόμενοι εξωθούνται να καταφύγουν σε αυτόν. Το ανταποδοτικό - κεφαλαιοποιητικό
σύστημα προβάλλει ως πανάκεια για τη λύση των προβλημάτων του ασφαλιστικού, εξαφανίζοντας
παράλληλα τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα και την αλληλεγγύη των γενεών στα οποία στηριζόταν μέχρι
σήμερα το σύστημα.
Ειδικά τα 5 τελευταία χρόνια της κρίσης το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα έχει γίνει ξέφραγο
αμπέλι όπου μονοπώλια, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις, ΕΕ, ΟΟΣΑ και άλλα ευαγή ιδρύματα
συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα για το πώς θα κατακλέψουν ότι έχει απομείνει από το δημόσιο
ασφαλιστικό σύστημα, πώς θα ανατρέψουν κάθε προστατευτικό μέτρο και διάταξη που ισχύει ακόμα, πώς
θα απαλλάξουν τους εργοδότες και το κράτος από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους,
και πώς θα δυσφημίσουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα ώστε η προσφυγή στην ιδιωτική ασφάλιση να
μας προκαλεί ανακούφιση…
Τον τελευταίο χρόνο τις τύχες του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος έχει αναλάβει να
διαχειριστεί η «αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ». Αφού φρόντισε να νομιμοποιήσει τη μνημονιακή
στροφή της προβάλλοντας τον ευρωμονόδρομο σαν τη μοναδική λύση, πασχίζει τώρα με κάθε τρόπο να
εφαρμόσει μέτρα και προτάσεις για το ασφαλιστικό που έρχονται από πολύ παλιά (θυμηθείτε το σχέδιο
Σπράου - Γιαννίτση). Μέτρα που περιλαμβάνονται στις υποδείξεις όλων των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών
(ΕΕ, ΟΟΣΑ…) και στα τρία μνημόνια που καταδυναστεύουν τους εργαζόμενους και τη χώρα.

Ιστορικό των προβλημάτων
Οι κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια τους στο όνομα της αδυναμίας χρηματοδότησης της κοινωνικής
ασφάλισης -λόγω του χρέους- κάνουν ότι ξεχνούν κάποια πολύ γνωστά δεδομένα. Υπεύθυνες είναι οι

9

αστικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών που με τις πολιτικές τους οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία
σε πλήρη κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών έχουμε:
 Καταλήστευση, στο όνομα δήθεν της ανάπτυξης, των αποθεματικών των Ταμείων από τις Τράπεζες και
το μεγάλο κεφάλαιο, επί δεκαετίες, λόγω της μειωμένης ή μηδενικής απόδοσης των καταθέσεών τους.
Για την περίοδο 1951-1975 οι απώλειες υπολογίζονται σε 58 δις ευρώ. (Το Χρήμα, 2015)
 Πάνω από 3,5 δις ευρώ ήταν οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων από τις «επενδύσεις» στο
Χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002 (επί Σημίτη), όπου τα διορισμένα Δ.Σ. των ταμείων αγόραζαν
τοξικά παράγωγα.
 Τα δομημένα ομόλογα που αγόρασαν οι διορισμένες διοικήσεις (επί Κ. Καραμανλή).
 Κλοπή των καταθέσεων μέσω PSI. Πάνω από 13 δις υπολογίζεται ότι έχασαν τα ταμεία με το τελευταίο
"κούρεμα". Για το ΜΤΠΥ η ζημιά είναι πάνω από 100.000.000 ΕΥΡΩ. Το ΤΕΑΔΥ με το κούρεμα έχασε
πάνω από 1,5 δις ευρώ. Η κυβέρνηση τότε υποχρέωσε τα ασφαλιστικά ταμεία να καταθέσουν τα
αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, και με πράξη του διοικητή της Τ.Ε. το 80% μετατράπηκε
υποχρεωτικά σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου και μετά ακολούθησε του κούρεμα. Είναι φανερό ότι ήταν
προσχεδιασμένο.
 Έχουμε εισφοροδιαφυγές και εισφοροαπαλλαγές πάνω από 10 δις € (13,5 δις). Αξίζει εδώ να
σημειώσουμε το εξής χαρακτηριστικό: η μεγάλη πλειοψηφία των χρεών που διαταράσσουν την
ευστάθεια εν γένει του Ασφαλιστικού στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί από κακοπληρωτές που ξεκίνησαν
να «ξεχνούν» να πληρώσουν από την εποχή προ κρίσης. Πρόκειται για το 83% των ληξιπρόθεσμων
οφειλών από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν διαβιβαστεί από ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κι αφορούν εργοδότες κι ασφαλισμένους
(ελεύθερους επαγγελματίες) που είχαν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν χρέη μέχρι το 2009. Αυτοί
χρωστούν σήμερα τα 9 δισ. ευρώ από το τεράστιο ποσό των 10 και πλέον δισ. που βαρύνει το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα οι υπόλοιποι, που ήταν συνεπείς μέχρι το 2009, ευθύνονται για το 17%
του χρέους.
 8,7 δις ευρώ ήταν οι ζημιές των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας της άρνησης του κράτους να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του με βάση τους δικούς του νόμους (νόμοι Σιούφα, Ρέππα κλπ).
 Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλαγή της σχέσης εν ενεργεία - συνταξιούχων εξαιτίας των ελαστικών
εργασιακών σχέσεων, των ιδιωτικοποιήσεων κλπ. Η Κυβέρνηση έχει ωθήσει τα τελευταία 4 χρόνια πάνω
από 150.000 εργαζόμενους σε συνταξιοδότηση, απολύει Δημόσιους υπαλλήλους και αντί να
προσλαμβάνει μόνιμους υπαλλήλους σε μια Δημόσια Διοίκηση που καταρρέει, προσλαμβάνει για
προεκλογικούς λόγους εργαζόμενους με 8μηνες συμβάσεις. Η καλπάζουσα ανεργία και αφετέρου η
σοβαρότατη μείωση των αποδοχών όσων Ελλήνων εξακολουθούν να εργάζονται, έχουν ως αποτέλεσμα
να εμφανίζονται συνεχώς «τρύπες» ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Το παρόν
 Στα τελευταία 5 χρόνια οι συντάξεις
μειώθηκαν
κατά
45%.
Η
κρατική
χρηματοδότηση της δημόσιας ασφάλισης
μειώθηκε από 18,9 δις το 2010 στα 8,6 δις το
2015
(μείωση
55%).
Η
συνολική
συνταξιοδοτική δαπάνη από τα 33 δις στα 22
δις (μείωση 33%). Υπολογίζεται ότι από την
υψηλή ανεργία τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν
απώλεια 6,5 δις, από τη μείωση των μισθών 4
δις, από την εισφοροδιαφυγή 14 δις, από τις
οφειλές που δεν έχουν πληρωθεί 17,5 δις. Τα
αποθεματικά που μετρήθηκαν το 2013 ήταν
4,5 δις έναντι 26 δις το 20094. Στο μεταξύ, οι
συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί περίπου κατά
600.000!
 Μόνο τη διετία 2015 - 2016 θα αφαιρεθούν από τους συνταξιούχους επιπλέον 2,25 δισ. ευρώ
(0,25% του ΑΕΠ για το 2015, 1% του ΑΕΠ το 2016). Στα 900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση θα είναι η
μείωση των δαπανών για την Πρόνοια.
4

Ένα ιδιαίτερο χρήσιμο άρθρο για την κατάσταση των Ταμείων, προ ενοποίησης ΕΦΚΑ, εδώ: https://tinyurl.com/y864bbvs (ΔΣ
ΠΟΠΟΚΠ, 2014) .
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 Για τη, δήθεν, διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης απαιτούνται
επιπλέον πόροι, ενώ μη συμβατικά μέτρα πολιτικής απαιτούνται και για τη μείωση της ανεργίας.
 Οι συνταξιούχοι ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη λαμβάνουν ακόμα μικρότερες συντάξεις,
εξαιτίας της αύξησης της παρακράτησης που τους επιβλήθηκε για τον κλάδο Υγείας στις κύριες από το 4%
στο 6% και στις επικουρικές για πρώτη φορά κατά 6%.
 Οι κατώτερες συντάξεις στους νέους συνταξιούχους
μειώθηκαν τουλάχιστον κατά 20% (π.χ. στο ΙΚΑ από τα 486 στα 392
ευρώ).
 «Πάγωμα» της κρατικής επιχορήγησης στα ταμεία μέχρι το
2021, γεγονός που οξύνει τον οικονομικό στραγγαλισμό τους και
ανοίγει το δρόμο για παραπέρα δραματικές περικοπές
 Πρόσθετη μείωση των επικουρικών συντάξεων, καθώς
αναδρομικά από την αρχή του 2015 οι μοναδικοί πόροι που έχουν τα
επικουρικά ταμεία είναι μόνο οι εισφορές, αφού με βάση τη
νομοθεσία προβλέπεται «ρήτρα» μηδενικού ελλείμματος. Αυτό
πρακτικά σημαίνει πως κάθε χρόνο μπορούν να αναπροσαρμόζονται
οι συντάξεις, ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα στο ταμείο (Ελληνική
Δημοκρατία, 2012). Από την ίδια ημερομηνία όλα τα επικουρικά
εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΠ), που ήδη αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα.
 Οι αλλαγές αφορούν ακόμη και τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι πλέον, για να λάβουν το ΕΚΑΣ
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 65 ετών, αλλά και τους ανέργους. Ενώ η σταδιακή
κατάργηση του ΕΚΑΣ από το Μάρτη του 2016 οδηγούν σε μια νέα γενιά συνταξιούχων των οποίων μεγάλο
μέρος δεν θα εξασφαλίζει ούτε τα βασικά για την επιβίωση τους.
 Το Υπ. Εργασίας, προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου, με την οποία εφαρμόζονται διατάξεις του
νόμου (Ελληνική Δημοκρατία, 2015) που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την Ασφάλιση. Με τη
συγκεκριμένη εγκύκλιο ως προς τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επαναβεβαιώνεται ότι ισχύουν οι
διατάξεις των νόμων 3863/2010 (Ελληνική Δημοκρατία, 2010) και 4093/2012 (Ελληνική Δημοκρατία, 2012)
(«Μεσοπρόθεσμο» κυβέρνησης Σαμαρά) που οδηγούν σε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. με
εξαίρεση τα ΒΑΕ, τις μητέρες και τους χήρους πατέρες ανίκανων προς εργασία παιδιών.
 Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους
ασφαλισμένους όλων των ταμείων θεωρείται το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40
έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
 Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι αλλαγές που επέρχονται στα καταβαλλόμενα ποσά των
κατώτατων συντάξεων λόγω γήρατος. Το χτύπημα στους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που από εδώ
και πέρα θα συνταξιοδοτούνται με τα κατώτερα όρια, έγινε ακόμα πιο επώδυνο, καθώς θα λαμβάνουν μόνο
το λεγόμενο «οργανικό κομμάτι», εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι μειώσεις
μπορούν να φθάσουν και το 41% αφού θα επέλθει περικοπή του μη ανταποδοτικού (του λεγόμενου
προνοιακού) μέρους της κατώτερης σύνταξης καθώς και του ΕΚΑΣ σε όλους τους νέους συνταξιούχους
ηλικίας κάτω των 67.
 Η εγκύκλιος και ο ίδιος ο νόμος αφήνουν στον αέρα συντάξεις του νόμου που αφορά
ασφαλισμένους που πάσχουν από βαριές ασθένειες και των οποίων οι συντάξεις θεωρούνται «συντάξεις
γήρατος», καθώς δεν ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει με τις ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ένσημα, όρια
ηλικίας) που ισχύουν μέχρι τώρα.
 Για μια σειρά από συντάξεις και το ύψος
τους, μεταξύ αυτών και των συντάξεων
αναπηρίας, προκύπτει πρόβλημα και στον
υπολογισμό τους από τη μείωση στα κατώτερα
όρια, τα οποία επέβαλε η κυβέρνηση (από τα 486
στα 392 ευρώ), αφού σε αρκετές περιπτώσεις,
αυτές συνυπολογίζονται με βάση και τα κατώτερα
όρια που ισχύουν σε κάθε Ταμείο.
Στο διπλανό διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη:
α) της Ανταποδοτικής Σύνταξης και
β) της Συνολικής Σύνταξης εργαζόμενου,
σε συνάρτηση με τα έτη εργασίας του και για Μέσο Μηνιαίο
Μισθό 1500 €.
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Βασικά στοιχεία του Νέου Συνταξιοδοτικού (Ν. Κατρούγκαλου)














Η Ηλικία συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 67 έτη
Δυνατότητα αύξησής του στο μέλλον, στην περίπτωση που δεν «βγαίνει ο λογαριασμός».
Για τον ίδιο λόγο, ορατός και ο κίνδυνος για περαιτέρω αύξηση εισφορών με ταυτόχρονη περικοπή
παροχών τα επόμενα έτη.
Η σύνταξη προκύπτει από το άθροισμα: Εθνική Σύνταξη + Ανταποδοτική Σύνταξη
Εθνική Σύνταξη: Η ίδια για όλους (με 20 έτη εργασίας και άνω: 384 €)
Ανταποδοτική Σύνταξη: Ποσοστό των Μέσων Μηνιαίων Αποδοχών (από το 2002 - προηγούμενο
έτος συνταξιοδότησης), μετά από προσαρμογή με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Ποσοστά Αναπλήρωσης: Από 11,55% (για 15 έτη εργασίας) έως 52,75% (για 45 έτη εργασίας)
Χαμηλοί συντελεστές ανταπόδοσης, ιδιαίτερα για τα πρώτα έτη εργασίας
Κλιμακωτή Πριμοδότηση των τελευταίων ετών εργασίας για απόδοση μεγαλύτερης Ανταποδοτικής
Σύνταξης
Εγκλωβισμός των εργαζομένων και αναγκαιότητα παράτασης του εργασιακού βίου τους για την
εξασφάλιση στοιχειώδους σύνταξης
Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με μηδαμινά αρχικά αποθεματικά.
Μη απόδοση στον ΕΦΚΑ των προβλεπόμενων εισφορών που αντιστοιχούν στον Κρατικό Εργοδότη
Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει επανυπολογισμός προς το δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους
στο άμεσο μέλλον.

Παράδειγμα








Για εργαζόμενο με πλήρη 35 έτη εργασίας, το ποσοστό με το οποίο θα υπολογιστεί η ανταποδοτική
σύνταξή του θα είναι περίπου 35%
Αν ο Μέσος Μισθός του είναι: 1500 € (δηλαδή οι αρχικοί μισθοί του ήταν γύρω στα 1000 € και οι
τελευταίοι γύρω στα 2000 €), τότε:
Η Ανταποδοτική Σύνταξή του θα είναι: 1500*0,35 = 525 €
Η Εθνική Σύνταξή του θα είναι 384 €,
Επομένως θα λαμβάνει Συνολικά Μικτά = 909 € - Φόρος και Εισφορές Υγείας (περίπου 20%) =
727 € Συνολικά Καθαρά (ως συνταξιούχος)
Όμως ο τελευταίος μικτός μισθός του είναι: 2000 € - Φόρος και Ασφαλιστικές Εισφορές (περίπου
35%) = 1300 € Συνολικά Καθαρά (ως εργαζόμενος)
Συνεπώς, με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο, ο εργαζόμενος την επόμενη ημέρα της αφυπηρέτησής
του καλείται ως συνταξιούχος πλέον, να ζήσει με τα μισά σχεδόν χρήματα

Εκπαιδευτικοί και ασφαλιστικό
Με τον Νέο Νόμο δεν προβλέπεται καμιά διαφοροποίηση για τους εκπαιδευτικούς. Η ένταξη των
εκπαιδευτικών και όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΕΦΚΑ έγινε με απόλυτα πραξικοπηματικό τρόπο και
με τεράστιες ευθύνες του συνδικαλιστικού κινήματος. Με τη συγκρότηση του ΕΦΚΑ επιτελέστηκε η
μεγαλύτερη κλοπή αποθεματικών όλων των εποχών. Ταμείο συντάξεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν υπήρχε
Από τη δεκαετία του 1950. Μέχρι το 1992 δεν γίνονταν κρατήσεις για τη σύνταξη με πρόβλεψη μειωμένων
μισθών σε σχέση με τον ιδιωτικό τόμεα σε αντιστάθμισμα. Μετά το 1992 γίνονται κανονικά κρατήσεις,
χωρίς πάλι να δημιουργηθεί Ταμείο Συντάξεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι κρατήσεις εκατοντάδων χιλιάδων
Υπαλλήλων ενίσχυαν τα έσοδα του προϋπολογισμού. Με την ένταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ,
που πήγαν όλες αυτές οι κρατήσεις;

Οι δικοί μας στόχοι
Το εργατικό - λαϊκό κίνημα, όλοι οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, η νεολαία πρέπει να
οργανώσουν την πάλη για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ χωρίς άλλη
καθυστέρηση. Ο αγώνας αυτός πρέπει να στηριχθεί σε ορισμένες βασικές παραδοχές.
Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης - Περίθαλψης - Πρόνοιας είναι ζωτικό στοιχείο για το βιωτικό
επίπεδο του λαού, σχετίζεται με όλες τις πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής πάλης που διεξάγεται στο
υπάρχον κοινωνικο - οικονομικό σύστημα.
Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι παραχώρηση του συστήματος αλλά αναγκαιότητα για την
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης που επιδιώκεται να γίνεται με μικρότερο δυνατό κόστος για τους
καπιταλιστές, με τη μεγαλύτερη δηλαδή απόσπαση υπεραξίας από τους εργαζόμενους και την ένταση της
εκμετάλλευσης. Απλώς οι καπιταλιστές είναι αναγκασμένοι να επιστρέφουν ένα τμήμα από την
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παραγόμενη από την εργασία αξία για να διατηρήσουν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Από αυτήν την άποψη,
όλες οι εισφορές του συστήματος (εργαζόμενου - εργοδότη - κράτους) προέρχονται από την εργασία.
Τα προβλήματα στο συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό σχετίζονται στενότατα με την ανεργία, τις
ελαστικές μορφές απασχόλησης, τη μαύρη εργασία, τη μείωση των μισθών και μεροκάματων, άρα είναι
στοιχείο της γενικότερης πάλης του εργατικού κινήματος.

Χάραξη επιθετικής ιδεολογικής-αγωνιστικής γραμμής των εργαζομένων
Οι εισφορές επί αυξημένων μισθών και επί όλου του μισθού που πληρώνουν οι εργοδότες μπορούν
να δώσουν διέξοδο στα παραπάνω προβλήματα των δυνάμεων της ζωντανής εργασίας. Συμπερασματικά,
στην αύξηση του κεφαλαίου οι δυνάμεις της εργασίας πρέπει να αντιτάξουν μια πολιτική ριζικά αντίθετη με
αυτήν, με τους εξής άξονες:
i.
Την υπεράσπιση μέχρι εσχάτων των αναδιανεμητικών δημόσιων συστημάτων έναντι των
κεφαλαιοποιητικών.
ii.
Τη ριζική ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου υπέρ των δυνάμεων της εργασίας και με τις
τρεις μορφές του.
iii.
Τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, με παράλληλη κατάργηση
της επιδοματικής πολιτικής και των επιδομάτων και με μείωση του εργάσιμου χρόνου και του
χρόνου συνταξιοδότησης. Με αυξήσεις των εισφορών των εργοδοτών επί του συνόλου του μισθού
που πληρώνουν οι εργοδότες.
iv.
Με ισχυρά επιδόματα ανεργίας και περίθαλψη για όλους τους ανέργους, ντόπιους και μετανάστες.
v.
Με κατάργηση της ελαστικής και περιστασιακής απασχόλησης.
vi.
Με την απαίτηση: «κανείς εργαζόμενος ανασφάλιστος»
vii.
Κρατική εγγύηση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, χωρίς μείωση συντάξεων και
παροχών υγείας - πρόνοιας και χωρίς αύξηση κρατήσεων.

Επίλογος
Αυτοί που ξεκίνησαν με όνειρα κι ελπίδες την υπηρεσία τους στην εκπαίδευση και του δύσκολου
δρόμου της διδασκαλίας στην τάξη- στρατιώτες στην πρώτη γραμμή-, δεν φαντάζονταν ότι εκτός των άλλων
αφάνταστων δυσκολιών, θα έφτανε μια ώρα που πραγματικά θα φοβούνταν την ώρα της σύνταξης.
Συνήθως οι εργαζόμενοι σε «αρμονικούς» εργασιακά καιρούς - αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν τέτοιοι
μέσα στην ιστορία- περιμένουν τη σύνταξη με κάποιο είδος λαχτάρας και χαράς να ξεκουράσουν σώμα και
πνεύμα από την κούραση της δουλειάς.
Και σήμερα τι γίνεται; Αντί να προσμένουμε την αναγνώριση των κόπων μας ύστερα από δεκαετίες
προσφοράς μέσα στις αίθουσες, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μετράμε τα χρόνια και τις μέρες
μέχρι τη στιγμή που το κράτος θα μας πετάξει εκτός του εργατικού δυναμικού με μια σύνταξη πείνας σωστό
φιλοδώρημα. Οι μνημονιακές περικοπές που έγιναν απανωτά σε συντάξεις τα τελευταία χρόνια από όλες
τις κυβερνήσεις οδήγησαν στη φτώχεια χιλιάδες ήδη συνταξιούχους και σε κατάσταση απελπισίας όλους
εμάς τους μελλοντικούς συνταξιούχους που βλέπουμε πλέον ότι η συνταξιοδότηση από αξιοπρεπής
ανάπαυση εξισώθηκε με πέταγμα στον Καιάδα.
Μέσα στη γενικότερη ανασφάλεια που προκαλεί η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και η
κατάργηση κατακτημένων εργασιακών δικαιωμάτων το πρόσθετο άγχος που μας προκαλεί η επικείμενη
συνταξιοδότηση βαραίνει ακόμα περισσότερο στο ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στις περισσότερες
σχολικές αίθουσες. Μέσα σε ένα σχολείο υποχρηματοδοτούμενο, υποστελεχωμένο κάτω από νομοθεσίες
και πολιτικές που αλλάζουν κάθε τόσο και που όλες τους όμως τα τελευταία χρόνια έχουν σαν αποτέλεσμα
την απαξίωση του παιδαγωγικού και ανθρωπιστικού του ρόλου, ο δάσκαλος κάνει ό,τι μπορεί για να
ανταποκριθεί στο έργο του που δεν χαίρει όμως κοινωνικής εκτίμησης όπως και η ίδια η αξία της γνώσης. Η
αίσθηση της ματαιότητας και της παραίτησης δεν μπορεί παρά να γίνει πιο έντονη και αισθητή όταν οι ίδιοι
οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με αυτό το ψυχολογικό βάρος να τους πλακώνει.
Η κακοδαιμονία του σημερινού σχολείου δεν οφείλεται στους αμελείς μαθητές και τους «μη άξιους»
καθηγητές όπως συχνά εκφράζεται η κοινή γνώμη. Το σχολειό είναι αποκλειστικά θύμα των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούνται όλα τα τελευταία χρόνια που εκτός των άλλων προτύπων
και «αξιών» που προσπαθούν να προωθήσουν στις κοινωνίες όπως είναι η κατάρτιση και όχι η μόρφωση.
Γιατί βέβαια μαζί με αυτό θύμα γίνεται και η σχολική κοινότητα, μαθητές, καθηγητές και γονείς. Και όσον
αφορά εμάς τους εκπαιδευτικούς, αυτό μεταφράζεται σε μια τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να
καταβάλουμε για να μπορούμε να σταθούμε στην τάξη και να επιτελέσουμε τον ρόλο μας για να μπορούμε
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να είμαστε παιδαγωγοί και να οδηγούμε τους μαθητές μας στα μονοπάτια της γνώσης και των
ανθρωπιστικών αξιών. Για να παραμείνει το σχολείο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.
Όμηρος τέτοιων άμεσων και χωρίς περιστροφές εκβιασμών, ο εκπαιδευτικός, τι ψυχολογία να έχει,
από πού να βρει κουράγιο να συνεχίσει; Να σκεφτεί την έξοδο και την σύνταξη; Και σε αυτό δεν του
αφήνουν αναπαμό: μία, μία τα τελευταία χρόνια οι ελπίδες του σβήνουν, ένα ένα τα κατοστάρικά από τη
σύνταξη μειώθηκαν και πάμε όλο και πιο κάτω. Μόνο να δούμε ότι ένας εκπαιδευτικός που παίρνει σήμερα
μεικτά 1800 ευρώ βγαίνοντας στη σύνταξη θα παίρνει την άλλη μέρα στο χέρι 800 που με τις μνημονιακές
πολιτικές και νομοθεσίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα κατρακυλήσει κι από εκεί, τι να ελπίζει; Ότι θα φτάσει
στην εθνική σύνταξη των 380 ευρώ; Αυτή η σκέψη κάνει τον κάθε εκπαιδευτικό να αποζητά εσαεί εργασία
μήπως και καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες γιατί αν περιμένει από τη σύνταξη δεν πρόκειται να συμβεί
αυτό. Αλλά ως πότε μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος; Ως πότε μπορεί να εργάζεται ο δάσκαλος; Και τα
απαράδεκτα 67 που του έβαλαν με τους τελευταίους νόμους είναι εξωπραγματικά.
Μπορεί η σοφία να συσσωρεύεται στα γηρατειά αλλά χρειάζεται και η νιότη και η δύναμη και η υγεία
για να σταθεί στην τάξη και να επιτελέσει το δύσκολο έργο του δάσκαλου. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι
νομοθετούντες; Το γνωρίζουν αλλά αδιαφορούν. Αδιαφορούν αν θα τρέμουν τα πόδια μας να σταθούμε
μπροστά στους νεαρούς μαθητές μας, αδιαφορούν αν θα μπορούμε να ανεβοκατέβουμε τις σκάλες τους
σχολείου, αδιαφορούν αν θα πέσουμε εκεί μπροστά στα μάτια τους άρρωστοι και δυστυχείς να πεθάνουμε,
αδιαφορούν αν μετά από τόσα χρόνια δουλειάς δεν θα μας φτάνουν τα χρήματα να πάρουμε τα φάρμακά
μας, αδιαφορούν αν αντί να ξεκουραστούμε, όχι με μεγαλεία και σπατάλες αλλά απλά σαν άνθρωποι, θα
μετράμε τα ψιλά μας για να αγοράσουμε την αξιοπρέπεια μας που κάθε μέρα γίνεται ακριβότερη.
Με αυτή την ψυχολογία παίρνουμε τον μισθό μας με αυτή την ψυχολογία περιμένουμε την σύνταξή
μας, με αυτή την ψυχολογία φωνάζουμε -όσοι το φωνάζουμε και δε παρασυρθήκαμε ακόμη από τις
σειρήνες ή δεν το μάθαμε ποτέ: Θα παραμείνουμε άνθρωποι και δάσκαλοι! Θα κάνουμε το καθήκον μας.
Αυτό το εξαιρετικά δύσκολο καθήκον που καλούμαστε να επιτελέσουμε σε συνθήκες όλο και πιο
αντίξοες. Για να σταθούμε κι εμείς στα πόδια μας ξεπερνώντας την κατάθλιψη στην οποία μας ρίχνουν,
αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε όταν δρούμε συλλογικά. Όταν αντιστεκόμαστε σε
κάθε αυθαιρεσία μικρή ή μεγάλη που συναντάμε. Έτσι παίρνουμε κουράγιο για το επόμενο, μεγαλύτερο
βήμα, για τον επόμενο πιο γενικό στόχο. Για
την ενοποίηση της αντίστασης ανάμεσα
στους καθηγητές, για την ενοποίηση της
αντίστασης των εργαζομένων. Η μόνη
γιατρειά στην κατάθλιψη και τον πεσιμισμό
είναι η Αλληλεγγύη και ο Αγώνας. Όσο κι αν
οι ανιστόρητοι βολεμένοι, αδιάφοροι τα
περιφρονούν ή δεν φτάνει η νόησή τους να
τα καταλάβουν, είναι ο μόνος ανθρώπινος
δρόμος: όλοι οι άλλοι -όπως έχει αποδείξει η
ιστορία κι όπως το μέλλον θα δείξει αν δεν το
συνειδητοποιήσουμε έγκαιρα- είναι οι
ατραποί
της
απώλειας.
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