
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010
ΤΕΥΧΟΣ 26

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τ.Θ. 50021 Τ.Κ. 54013





aktuell

3ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 3

aktuell κωδ. 3463

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

www.deutsch.gr
info@deutsch.gr 

καταχωρημένη στο Διεθνή Συλλογικό 
Κατάλογο Εκδόσεων σε Σειρές
Αρ. Έκδοσης ISSN: 1790-5133

ΤΕΥΧΟΣ 26
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Κεντρική έδρα 
Τ.Θ. 51717, Τ.Κ. 14503 Αθήνα

athen@deutsch.gr 
Κιν. 6973-470388

 Αριθ. Λογ. Alpha Bank:
197-002002002695

IBAN:
GR56 0140 1970 1970 0200 2002 695

Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας
 Τ.Θ. 50021 Τ.Κ.54013 Θεσσαλονίκη

thessaloniki@deutsch.gr 
Κιν. 6949-933565

ΑΦΜ.: 099524539 ΔΟΥ: ΙΘ’ ΑΘΗΝΩΝ

Ιδιοκτησία
Πανελλήνια Ένωση

Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Εκδότης
Καρατσιομπάνης Γιάννης

Υπεύθυνος έκδοσης
Καρανικόλας Μιχάλης

Επιμέλεια έκδοσης
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΕΒΕ Α.Ε.

3

5

6-7

8

9

10

11

12

13

14

15

16-17

18

[ Περιεχόμενα ]
Neue Plakate des Panhellenischen DLV

Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου στην Καβάλα 

Mehrsprachigkeit in der Klasse – Kurzprojekte auf der Insel Limnos

Kopfüber in die Fremde …. Lesung an der Aristoteles Universität

Στις ράγες του ελληνικού χρέους η γερμανική «ατμομηχανή»

Επιτροπή Ερευνών: ΚΠγ και πολυγλωσσία  •  Kreativ - Wettbewerbe des Erziehungsmi-
nisteriums und des Goethe-Instituts

Σύσκεψη για τα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Διάθεση εκπαιδευτικού σε πολλά σχολεία – Αμω

Προσλήψεις Αμω: Ένα δράμα σε πολλές πράξεις – φάσεις

Παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης

Ιδιωτικά σχολεία: Μειωμένες εγγραφές, απλήρωτα δίδακτρα

Διάθεση εκπαιδευτικού – Νέα ρύθμιση για μόνιμους και αναπληρωτές

Πανελλήνια Ένωση: Εγγραφή μέλους – οδηγία για τις ανανεώσεις συνδρομών

Εξώφυλλο: Νάντια Αουάμλε

NEUE PLAKATE





aktuell

5ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

aktuell
[ Φεστιβάλ γερμανόφωνου κινηματογράφου στην Καβάλα ]



6 ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

aktuell

von Stefania Kosmidou *
stefania.kosmidou@yahoo.gr

Am Gymnasium von Livadochori auf der 
Insel Limnos, fanden zwei Kurzprojekte 
statt, die außer Spaß auch einen Beitrag 
zur interkulturellen Erziehung schufen.

„ Fischers Fritz 
fischt frische…
Zungenbrecher “
Spaß am Lernen weckt und erhöht die Mo-
tivation und trägt zu einem effektiveren 
Lernerfolg bei. Aus diesem Grund ermög-
lichen Sprachspiele den spielerischen und 
kreativen Umgang mit der Sprache und 
bringen auch Abwechslung in den Unter-
richt. An einem Tag, wo wir den Zungen-
brecher „Fischers Fritz fischt frische Fische“ 
für die Aussprache des „sch“ geübt haben, 
hatten 15 Schüler der zweiten Klasse des 
Gymnasiums die Idee, griechische und wei-
tere deutsche Zungenbrecher im Internet zu 
suchen, diese im Unterricht zu übersetzen 
und dann im Klassenraum auszusprechen. 
So entstand ein Kurzprojekt, das in vier Un-
terrichtsstunden durchgeführt wurde.
Die sprachliche und kulturelle Vielfalt 
innerhalb der Schule gehört seit vielen 
Jahren auch zur griechischen Schulwirk-

lichkeit. In meisten 
Fällen entmutigt der 
Wunsch der Schü-
ler von den anderen 
akzeptiert zu wer-
den an ihre Mutter-
sprache und Kultur 
festzuhalten. Wenn 
wir allerdings die 
Sprache und Kultur 
eines Schülers nicht akzeptieren, dann ak-
zeptieren wir den Schüler insgesamt nicht 
und diese Einstellung ist für die Schulge-
sellschaft kontraproduktiv. Man sollte aktiv, 
durch verschiedene Initiativen und immer in 
Zusammenarbeit mit den anderen Schülern, 
die kulturelle und sprachliche Verschieden-
heit unterstützen.
Aus diesem Grund machten die Klasse und 
ich unseren mehrsprachigen Schülern aus 
Albanien den Vorschlag, Zungenbrecher in 
ihrer Muttersprache mitzubringen, sie zu 
übersetzen und sie uns beizubringen. Die 
Schüler waren mit diesem Vorschlag begeis-
tert. Ganz schnell entstand die Idee auch 
Zungenbrecher aus anderen Ländern zu 
sammeln. Eine Woche lang herrschte in den 
Fluren der Schule das Zungenbrecherfieber. 
Man hörte in jeder Pause Zungenbrecher in 
verschiedenen Sprachen. 
„ Μια πάπια , μα ποιά πάπια, μια πάπια με 
παπιά “
„ Kupa me kapak, kupa pa kapak “ (albani-
scher Zungenbrecher - Ein Kaffeebecher mit 
Deckel, ein Kaffebecher ohne Deckel)

„ Klop pod klopjio “ (slowenischer 
Zungenbrecher - Die Bank unter ei-
ner Bank)
„ If two witches would watch two 
swatch watches which witch would 
watch which swatch watch? “ (eng-
lischer Zungenbrecher - Wenn sich 
zwei Hexen zwei Swatch-Uhren an-
schauen würden, dann würde sich 
welche Hexe welche Swatch-Uhr 
anschauen?)
„ Un chasseur sachant chasser sans 
son chien est un bon chasseur “ 
(französischer Zungenbrecher - Ein 
Jäger, der ohne seinen Hund zu ja-
gen versteht, ist ein guter Jäger)
In jeder Ecke wurde etwas auf einer 
unbekannten Sprache ausgespro-

chen und überall hörte man das Lachen 
der Schüler. Die Zungenbrecher wurden am 
Computer eingegeben, ausgedruckt, ausge-
schnitten, bemalt, mithilfe von Wörterbü-
chern, Eltern und mehrsprachigen Freunden 
übersetzt und dann auf Plakate geklebt. Wir 
haben in einer der folgenden Stunden alle 
zusammen deutsche, albanische, englische, 
französische, spanische und noch andere 
Zungenbrecher ausgesprochen und beim 
Versprechen viel gelacht. Viele Schüler wur-
den zu unseren Lehrern, die uns die richtige 
Aussprache beizubringen versuchten. Es 
wurde festgestellt, dass uns einige Zungen-
brecher leichter als andere fielen und das lag 
an der Ähnlichkeit und Verschiedenheit der 
Lauten jeder Sprache.
Zungenbrecher können Hemmungen und 
Vorurteile gegenüber fremden Lauten 
verhindern und eine positive Einstellung 
zu anderen Kulturen entwickeln. Durch 
Zungenbrecher kann man spielerisch alle 
in der Klasse gesprochenen Sprachen nut-
zen und sie dadurch näher kennen lernen. 
Das Interessante an diesem Kurzprojekt war, 

[ Mehrsprachigkeit in der Klasse ]
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dass es in nur wenigen Stun-
den Schülern aus anderen 
Kulturkreisen die Möglichkeit 
gegeben wurde, ihre Mut-
tersprache auf spielerische 
Weise zu präsentieren, sie 
anderen kurz beizubringen 
und dies war ein wichtiger 
Beitrag zur interkulturellen 
Erziehung unserer kleinen 
multikulturellen Schulgesell-
schaft.

„ Nicht für 
die Schule, 
sondern fürs Leben 
lernen wir “
Diese verdrehte Version des Seneca-Zitats 
wurde als ein Kunstkurzprojekt an zwei 
Sonntagen durchgeführt. „ Non vitae, sed 
scholae discimus “ hieß das Zitat von Sene-
ca , der über den überflüssigen und oft un-
nötigen schulischen Stoff beklagte, der zu 
einer Atmosphäre von Langeweile und Un-
lust führt. Damals schon hatte er Recht, und 
heute im 21. Jahrhundert hat sich auch nicht 
Vieles im Schulsystem geändert…

Wir versuchten durch ein Kunstkurzprojekt 
zu belegen, dass man in der Schule doch 
etwas Wichtiges für das Leben lernen kann 
und dass es sogar Spaß machen könnte. Der 
Kunstunterricht ist ein erziehender Unter-
richt, der, wie in keinem anderen, den Schü-
lern und ihrer Kreativität einen freien Lauf 
lässt, ihre Fantasie entwickelt und zu einem 
Wohlfühlen im Klassenraum beiträgt. Unter 
Berücksichtigung dieser Ziele wurde von 
zehn Schülern im Alter von 15 Jahren und 
fachübergreifend in Zusammenarbeit mit 

der Kunstlehrerin der Schule, An-
driani Danhiel, das verdrehte Zitat 
von Seneca auf Hartschaumplat-
ten (Styrodur) angefertigt. 
Zunächst haben die Schüler mit-
hilfe der Kunstlehrerin die Buch-
staben des Zitats auf weißem 
Fotokarton spiegelverkehrt aufge-
zeichnet und dann nach Vorlage 
auf gelber und roten Wellpape 
befestigt und ausgeschnitten. Bei 
der Farbauswahl haben sie auf die 
Wichtigkeit der Wörter Rücksicht genom-
men , d.h. für „Leben“, „Schule“ und „lernen“ 
haben sie die rote Farbe gewählt und für die 
restlichen die gelbe Farbe. Dieser künstleri-

sche Umgang mit den Buchstaben hat 
sie begeistert. Nachdem alle Buchsta-
ben ausgeschnitten waren, haben die 
Schüler das Isoliermaterial in großen 
plattenförmigen Stücken, in einer 
Höhe von 20cm und in verschiedener 
Länge, zugeschnitten und in grau-
er Acrylfarbe gestrichen. Sobald die 
Farbe ausreichend getrocknet war, 
wurden die Buchstaben jedes Wortes 
vorsichtig auf jeder Hartschaumplat-
teplatte aufgeklebt. Fertig war das 
Kunstwerk !!! Es wurde dann im zent-
ralen Flur der Schule aufgehängt.
Das Interessante an der Durchfüh-

rung war, dass die Schüler Lust hatten über 
den Sinn des Zitats zu sprechen. Sie fingen 
spontan, ohne unsere Aufforderung an, über 
den nutzlosen Stoff und den Zustand in den 
Schulen zu diskutieren, warum die Schüler 
keine Lust auf die Schule haben, warum sie 
sich mit den Lehrern nicht verstehen und 
was sie sich von der Schule wünschen wür-
den. Für sie, tragen kurze Projektarbeiten 
zu einem engeren Miteinander im Schul-
leben bei, beeinflussen positiv die Bezie-
hungen zwischen Schülern und Lehrern 

und stärken das Gefühl von 
Autonomie, was im täglichen 
Unterricht selten stattfindet.
Sie hatten sogar die Idee, das Zitat 
in verschiedenen Sprachen im In-
ternet zu suchen, dann Plakate zu 
erstellen und diese im Deutsch-
raum aufzuhängen. Auf diese 
Weise entstanden dann in noch 
zwei Unterrichtsstunden Plakate 
mit dem Zitat in verschiedenen 
Sprachen z.B.

“ Not for school, but for life do we learn ” 
(englisch)
“ Aprendemos más por la vida que por la es-
cuela ” (spanisch)
“ Μαθαίνουμε για τη ζωή και όχι για το 
σχολείο ” (griechisch)
“ Nous n΄ apprenons pas pour l΄ école mais 
pour la vie ” (französisch) 
Bemerkenswert ist die Behauptung eines 
Schülers: „ In wenigen Stunden habe ich 
ein deutsches Zitat gelernt, dasselbe Zitat 
in anderen Sprachen ausgesprochen, Buch-
staben gezeichnet, Isoliermaterial zuge-
schnitten und gestrichen, habe etwas Kre-
atives mit meinen Mitschülern und Lehrern 
unternommen, Meinungen mit ihnen über 
ein wichtiges Thema in einem angenehmen 
Arbeitsklima ausgetauscht, zwei Sonntage 
dafür „geopfert“ und sogar großen Spaß da-
ran gehabt. Könnte nicht jeder Schultag so 
ablaufen? “
Hmmm, keine Kommentare……

* Studium der Germanistik und Deutsch als 
Fremdsprache in Thessaloniki. Aufbaustudium 
in Methodik und Didaktik für DaF. DaF-Lehre-
rin an der Escola Profissional de Espinho in 
Portugal (1998). Seit 2002 tätig in der Primar- 
und Sekundarstufe an öffentlichen Schulen in 
Griechenland.
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Im Rahmen des freien Wahlfaches ,,Sprache und Lan-
deskunde II” bei Dr. Paris Berberoglu hat Frau Gesine 
Mielitz aus ihrem Buch ,,Kopfüber in die Fremde, Aben-
teuer Alltag in Griechenland” vorgelesen und mit Stu-
dierenden der Abteilung für Deutsche Sprache und 
Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki dis-
kutiert. Hierzu folgen einige Auszüge aus der Begrü-
ßungsrede von Dr. Paris Berberoglu:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, ich heiße 
Sie und euch alle von Herzen willkommen und begrü-
ße sehr herzlich Frau Gesine Mielitz, die uns heute aus 
ihrem Buch ,,Kopfüber in die Fremde, Abenteuer Alltag 
in Griechenland”, das bereits in 2. Auflage erscheint, vor-
lesen wird und mit Ihnen bzw. euch diskutieren wird.
Gesine Mielitz wurde 1961 in Teheran geboren, wuchs bei Freiburg 
im Breisgau auf, studierte Musik und Germanistik in Hamburg, lebte 
und reiste in Kanada und Mexiko und unterrichtete Musik und Dar-
stellendes Spiel in Hamburg. An ihrem 40. Geburtstag feierte sie ein 
rauschendes Fest und zog 2003 nach Thessaloniki, um hier eine Stelle 
an der Deutschen Schule anzunehmen. Im Anschluss daran gönnte 
sie sich ein Urlaubsjahr, in dem ihr Buch entstand. (…)
Als ich mir im letzten akademischen Jahr Gedanken darüber mach-

te, welches didaktische Material ich zu meinem 
freien Wahlfach ,,Sprache und Landeskunde I 
und II” verwenden sollte, erschien mir das 2009 
frischerschienene Buch von Gesine Mielitz als 
das geeignetste Lehrmaterial überhaupt - zumal 
in diesem freien Wahlfach einerseits Aufgaben 
zur Erweiterung des Wortschatzes und anderer-
seits Aufgaben zum Leseverständnis so genann-
ter ,,interkultureller Texte” durchgeführt werden 
sollten. In diesem Rahmen entstand eine Reihe 
von Arbeitsblättern mit Fragen zum Wortschatz 
und zum Inhalt des Buches - letztere als Anregun-
gen zur Diskussion gedacht. Die von den Studie-
renden eingereichten Hausaufgaben könnten ein 
weiteres Buch füllen - im Sinne eines ,,intertextuel-

len” Verfahrens als Widerspiegelung der Sichtweise meiner Studenten 
und Studentinnen. Dabei wurden die Studenten und Studentinnen 
oft aufgefordert, auch Zusatztexte zu den Inhalten des Buches von 
Gesine Mielitz zu finden. So wurden Texte zu Trauerritualen oder zum 
griechischen Bürgerkrieg eingereicht und thematisiert, die das vor-
handene Lehrmaterial erweitert bzw. ergänzt haben. Hierzu möchte 
heute meine DAAD-Kollegin Judith Schiebel auch einen Beitrag leis-
ten, indem sie uns einen Text ihres Vaters über Thessaloniki vorliest 
und somit eine weitere, bereichernde Sichtweise vertritt. (…)

Die Sprache ist z.T. vom 
Hamburger Dialekt und 
unter Anderem von ei-
ner lebhaften Alltags-
sprache geprägt. Die 
ursprüngliche Sprache 
Hamburgs ist nicht 
Hochdeutsch, sondern 
Plattdeutsch bzw. Nie-
derdeutsch. Auch heute 
noch wird in Hamburg 
Plattdeutsch in mehre-
ren verschiedenen lo-

kalen Dialekten gesprochen. Inzwischen bemühen sich mehr und 
mehr Hamburger, Plattdeutsch als Zweitsprache zu lernen und zu 
sprechen, getreu dem Motto Hochdüütsch kann jeden Dösbaddel 
snacken, Platt is för de Plietschen (Hochdeutsch kann jeder Dumm-
kopf sprechen, Platt ist für die Schlauen). Was die Aussprache des 
Hochdeutschen betrifft, ist der hochsprachliche Hamburger Dia-
lekt vor allem durch eine Verkürzung der Endsilben gekennzeich-
net, z.B.: „Ich komm gleich“ (Ich komme gleich), „Wir fahrn nach 
Hambuich“ (Wir fahren nach Hamburg) oder „haben“ ¨ ha(h)m. 
Eine weitere grammatikalische Besonderheit ist die Verwendung 
des verkürzten unbestimmten Artikels „‘ne“ (von „eine“) sowohl im 
Singular femininum als auch im Plural, also sowohl „Das is ‘ne komi-
sche Person“, als auch „Ich mag so ‘ne Sachn nich“. Das wird sogar 
in einer Redensart ausgebaut: „Es gibt so ‘ne und solche Dinge.“ 
Ähnlich verhält sich auch „‘n“ für ein. Sehr häufig sind auch noch 
die typisch norddeutsche Abschwächung der Laute g und t zu ch 
und d, wenn diese stimmlos sind (kenntlich etwa an Wörtern wie 
Hamburg ¨ Hamburch, Krieg ¨ Kriech, Leute ¨ Leude, bitte ¨ 
bidde für t ¨d).

Was die ausgewählten Inhalte des Buches betrifft, auf die wir im 
freien Wahlfach besonders eingegangen sind und über die z.T. 
heftig diskutiert wurde und die Ioanna Bukojanni dazu veranlasst 
haben vorzuschlagen, Gesine Mielitz einzuladen, um ,,ihr unsere 
Meinung zu sagen“, seien nur als Beispiele folgende genannt:
•  Stichpunkt: ,,Erschließen des täglichen Lebens ohne Gebrauchs-

anweisung und mit vielen Versuchen und Irrtümern”. (Wie wird 
ein griechischer Marmorbalkon geputzt? Was tut man, wenn das 
Auto zugeparkt ist? Was tut man, wenn man zum ersten Mal in 
eine fremde Wohnung eingeladen wird?) Wie ist es in Deutsch-
land?

• Unterschiedliche Vorstellungen von “Geborgenheit“
•  Erziehung, sozialer Umgang, ökologische Verantwortung in Grie-

chenland und Deutschland
• Kampf der modernen Griechen 
• Stichwort: ,,Frauenrolle in Griechenland”
• Warum ist der Alltag in Griechenland so anstrengend?
•  ,,Die sicherste Methode, um im Leben zwischen zwei Kulturen un-

glücklich zu werden, ist die Hingabe an die ‘Vergleichssucht’”. 
•  Geht das Unglück von der Leidenschaft aus, aus allen beobachte-

ten Unterschieden gleich Urteile abzuleiten?
•  Ist der Begriff ,,Filotimo” in der heutigen griechischen Gesellschaft 

noch relevant?
•  Einstellungen der Griechen zu Konflikten und Armut, zu Albanern 

und Afrikanern 
• ,,Protestantisches Leistungsethos” und ,,mitteleuropäische Moral”
• Kleinasiatische Katastrophe und griechischer Bürgerkrieg 
• Verschiedenheit der Kulturen
• ,,Musik als universal verständliche Weltsprache”
•  Sitten und Bräuche, die von Gesine Mielitz bewusst bzw. unbe-

wusst befolgt werden
• griechische Gastfreundschaft

[ Kopfüber in die Fremde… ]
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«Η οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας πρέπει είναι σεμιναριακού 
τύπου». Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Ράινερ Μπρούντερ-
λε - ο ίδιος που είχε διαμηνύσει το Μάρτιο του 2010 «δεν θα δώσουμε 
ούτε ένα σεντ στην Ελλάδα» - έχει πράγματι κάθε λόγο να θριαμβο-
λογεί. Η Γερμανία θα πιάσει φέτος ρυθμό ανάπτυξης τριπλάσιο από 
τους εταίρους της στην Ευρωζώνη και η ανεργία θα πέσει κάτω από 
τα τρία εκατομμύρια άτομα. Όλα δείχνουν ρόδινα για τη μεγαλύτερη 
οικονομία της Ευρώπης, η οποία, εκμεταλλευόμενη την εξαγωγική δυ-
ναμική της, βγαίνει γρήγορα από το τούνελ της κρίσης, χωρίς να την 
πτοούν οι αιτιάσεις Γάλλων, Ελλήνων, Αμερικανών και πολλών ακόμη 
ότι η δική της ανάκαμψη γίνεται σε βάρος όλων των υπολοίπων.

Ο γερμανός «μέρμηγκας» και ο έλλη-
νας «τζίτζικας»
Η επικρατούσα «εθνική αφήγηση» στη Γερμανία για την κρίση, τα 
αίτιά της και το ρόλο της Γερμανίας θυμίζει εξάλλου τον αισώπειο 
μύθο για τον τζίτζικα και τον 
μέρμηγκα: «Επί δεκαετίες σας 
δίνουμε χρήματα, με επιδοτή-
σεις, με κοινοτικά κονδύλια, 
με επενδύσεις. Σας αφήσαμε 
μάλιστα να αποκτήσετε και το 
ίδιο, σκληρό νόμισμα με εμάς, 
κάνοντας σε όλους τη χάρη 
να εγκαταλείψουμε το μάρκο. 
Και πώς μας το ανταποδώ-
σατε; Ξοδεύοντας σαν τρε-
λοί, δανειζόμενοι, δίνοντας 
υπέρογκες αυξήσεις μισθών, 
βγαίνοντας στα 40 στη σύ-
νταξη, χτίζοντας φούσκες και 
δαπανώντας σε υπερθεάματα 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες». 
Ουκ ολίγοι κορυφαίοι γερμα-
νοί οικονομολόγοι, με προε-
ξάρχοντα τον δρα Χανς Βέρ-
νερ Σιν, πρόεδρο του Ινστιτούτου IFO, υποστηρίζουν με πιο «τεχνική» 
(π.χ. στην έκθεση με τίτλο «Σώζοντας την Ευρώπη») γλώσσα χοντρικά 
το ίδιο: ότι χώρες όπως η Ελλάδα όχι μόνο εκμεταλλεύτηκαν τα χαμη-
λά επιτόκια και τον εύκολο δανεισμό που συνόδευσε την ένταξή τους 
στην Ευρωζώνη, αλλά δεν έκαναν και τίποτα για τα ελλείμματα και την 
ανταγωνιστικότητά τους, ενώ παράλληλα απορρόφησαν γερμανικά 
κεφάλαια που πήγαν στο βρόντο, ενώ θα ήταν πολύ πιο χρήσιμα αν 
έμεναν εντός γερμανικών συνόρων.

Θύματα ή θύτες;
Εν ολίγοις οι Γερμανοί αυτοπαρουσιάζονται ως τα «θύματα» της υπό-
θεσης. Πόσο αληθινή είναι όμως αυτή η περιγραφή; Ασφαλώς, όπως 
όλοι οι μύθοι, έχει αναφορές στην πραγματικότητα. Δεν χωρά αμφι-
βολία ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το χαμηλό κόστος 

δανεισμού της μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη για να αφοπλίσει τη 
βόμβα του δημοσίου χρέους. Αντ’ αυτού, ο φτηνός δανεισμός συσ-
σώρευσε πρόσθετο χρέος. Θα μπορούσε επίσης να βάλει σε τάξη τα 
δημόσια οικονομικά της και να εκμεταλλευτεί τις περιόδους ανάπτυ-
ξης για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αντ’ αυτού, προτίμησε να αφήσει 
τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο και να μην αποκτήσει ποτέ ανα-
πτυξιακό μοντέλο με προοπτική. Όλα αυτά - όπως και οι ευθύνες των 
πολιτικών ηγεσιών της χώρας - είναι δεδομένα. Από εκεί και πέρα, 
όμως, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές και το εξής: ο μεγαλύτερος 
κερδισμένος της Ευρωζώνης, μακράν του δεύτερου, είναι η Γερμανία 
και όχι η Ελλάδα.

Τα μυστικά των εξαγωγών
Η γερμανική οικονομία ήταν ανέκαθεν εξαρτημένη από τις εξαγωγές. 
Υπολογίζεται λοιπόν ότι στα «χρόνια της ΟΝΕ» η Γερμανία βάσισε 
πάνω από τα δύο τρίτα της ανάπτυξής της στις εξαγωγές, ποσοστό 
πολύ υψηλότερο σε σχέση όχι μόνο με χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και 

με άλλες εξαγωγικές υπερδυ-
νάμεις, όπως η Ιαπωνία ή οι 
ΗΠΑ. Την ίδια εποχή, όχι τυ-
χαία, η Ελλάδα βάσιζε τους 
δικούς της, πολύ υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης στην 
κατανάλωση, που συνοδεύ-
τηκε από την εξαφάνιση 
της αποταμίευσης. Οι Έλλη-
νες ξόδευαν σε γερμανικά 
(και άλλων χωρών φυσικά) 
προϊόντα, δανειζόμενοι μα-
νιωδώς. Τα γερμανικά πλεο-
νάσματα τροφοδοτούνταν 
από τα ελληνικά ελλείμματα. 
Συνολικά την περίοδο 2001-
2009, το εμπορικό έλλειμμα 
της Ελλάδας στις σχέσεις της 
με τη Γερμανία ξεπέρασε τα 
40 δισ. ευρώ (βλ. πίνακα). Με 

την αποταμίευση να πνέει τα 
λοίσθια και να μην μπορεί να χρηματοδοτήσει την οικονομία (ή τις 
δανειακές ανάγκες του δημοσίου, όπως σε χώρες όπως η Ιαπωνία, 
που έχει πολύ μεγαλύτερο χρέος από την Ελλάδα), το πρόβλημα των 
ελλειμμάτων και του χρέους επιδεινώθηκε, προτού κορυφωθεί με την 
κρίση χρηματοδότησης του 2009. Η Γερμανία, αντίθετα, χρειαζόταν 
δύο πράγματα, τα οποία της προσέφερε απλόχερα η ΟΝΕ: μία τερά-
στια, ενιαία αγορά, που να απορροφά πάνω από τα δύο πέμπτα των 
εξαγωγών της, και ένα νόμισμα ανταγωνιστικό, δηλαδή το ευρώ, το 
οποίο σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να είναι ασύμβατο με μη 
ανταγωνιστικές χώρες όπως η Ελλάδα, είναι όμως πολύ πιο ασθενές 
(άρα σύμμαχος των εξαγωγών) απ’ ότι θα ήταν το μάρκο. Όπως έγρα-
φε σε πρόσφατη ανάλυσή του στους Financial Times ο σημαντικότε-
ρος ίσως οικονομικός αναλυτής του διεθνούς Τύπου, Μάρτιν Γουλφ: 
«Η δημιουργία της Ευρωζώνης έκανε πολύ περισσότερο καλό στη 
Γερμανία από ότι στους εταίρους της. Υπήρξε επίσης μία μεγάλη οικο-
νομική (ου μην και πολιτική) νίκη για τη Γερμανία».

[ Στις ράγες του ελληνικού χρέους 
η γερμανική «ατμομηχανή» ]

του Γιώργου Χρηστίδη
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[ Επιτροπή Ερευνών: ΚΠγ και πολυγλωσσία ]

Εξεταστικά κέντρα 
Γερμανικών (ΚΠγ, 11/2010)

Αριστεία και Καινοτομία 
στην Εκπαίδευση

Kreativ-Wettbewerb für 
Deutschlerner

Σε 63 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα (βλ. χάρτη) διεξάγονται την εξεταστι-
κή περίοδο του Νοεμβρίου 2010 οι εξετάσεις πιστοποίησης για τη Γερμανική 
Γλώσσα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) στα επίπεδα Β1 «μέ-

τρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση». Αντίστοιχες εξετάσεις 
πιστοποίησης διεξάγονται και για την Αγγλική, τη Γαλλική, την Ιταλική και την 

Ισπανική Γλώσσα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τη Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξέ-
νων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας η κατανομή των υποψηφίων ανάλογα 

με τη γλώσσα που επιθυμούν να εξεταστούν έχει ως εξής:
Αγγλικά – 53%, Γερμανικά – 22%, Γαλλικά – 12%, Ιταλικά – 10%, Ισπανικά – 3%

Από μια πρώτη προσέγγιση αυτών των αριθμητικών δεδομένων φαίνεται πως στην 
Ελλάδα η πολυγλωσσία είναι πλέον απτή πραγματικότητα, γεγονός που φαί-

νεται, ιδιαίτερα από τις αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, πως 
δεν έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς.
Αξίζει να επισημανθεί πως ο θεσμός του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομά-
θειας, που κλείνει φέτος 7 χρόνια ζωής, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευ-

τικούς των ξένων γλωσσών και στους υποψήφιους να έχουν στη διάθεσή 
τους όλα τα προηγούμενα θέματα εξετάσεων – και τα ηχητικά αρχεία σε 
μορφή mp3 – στην ιστοσελίδα: http://www.kpg.minedu.gov.gr/. Στην 

εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2011 προσφέρεται και η δυνατότητα 
εξετάσεων για τα επίπεδα Α1 και Α2 σε ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή Ερευνών 
στις εξετάσεις στα δύο αυτά επίπεδα συμμετείχαν το Μάιο του 
2010 για τη Γερμανική Γλώσσα και μαθητές από περισσότερα 

από 50 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, που προετοιμάστηκαν 
μέσα στα σχολεία. Πρόκειται για μία νέα τάση, που αξίζει, ιδιαίτε-

ρα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, να ενισχυθεί ! 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εισή-
γαγε το 2010 τη δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση». 
Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για 
τον εμπλουτισμό και  την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου 
μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων 
πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας. Οι καλές πρακτικές, όπως 
θα αναδεικνύονται μέσα από την διαδικασία αυτής της δράσης και 
τη μελλοντική της εφαρμογή κατά τις επόμενες σχολικές χρονιές, θα 
αναρτώνται στον ιστότοπο «Αριστεία και Καινοτομία» του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙ-
ΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. (δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης). Για τη σχολική 
χρονιά 2010-2011, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση να υποβάλουν τα έργα τους, τα 
οποία είτε έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 
είτε πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011.
Για την ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τους 
λοιπούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επι-
σκεφθούν τον ιστότοπο http://excellence.sch.gr/. Οι προτάσεις των 
εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στον ιστότοπο από τις 10 Νοεμ-
βρίου 2010 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 (24:00). Για τυχόν δι-
ευκρινίσεις και αντιμετώπιση δυσκολιών σε σχέση με την πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, υπεύθυ-
νοι επικοινωνίας είναι οι: Μ. Φαϊτάκη, τηλ: 2103443324 & Γ. Αλτάνης, 
τηλ: 2103442129. Θα επιλέγουν τα 100 πλέον καινοτόμα έργα ενώ η 
δράση θα ολοκληρωθεί με τελετή βράβευσης εντός του β΄ τριμήνου 
του 2011. 

Für das Schuljahr 2010/2011 schreibt das Goethe-Institut wieder einen 
Kreativ-Wettbewerb aus, diesmal zum Thema „Bilder zu Liedern“. Im 
Deutschunterricht werden auch deutsche Lieder behandelt, die entwe-
der im Lehrwerk abgedruckt sind oder von der Lehrerin / dem Lehrer 
zusätzlich in den Unterricht eingebracht werden. Dazu gehören beson-
ders für jüngere Lerner Kinder- und Volkslieder. Für fortgeschrittene 
Lerner bieten sich darüber hinaus sowohl Ausschnitte aus Opern und 
Operetten oder moderne Musik aus den Medien an.
Die Wettbewerbsaufgabe lautet: Wählt einen Ausschnitt aus einem 
schon existierenden deutschsprachigen Lied (Volkslied, Kinderlied, 
Oper, Operette, Musical, Schlager, ein Lied aus dem Bereich Hiphop, RnB, 
Rap, Rock, Pop etc.) und stellt diese Stelle bildlich dar. Bei der künstleri-
schen Gestaltung könnt ihr die Technik wie immer frei wählen: malen, 
fotografieren, ausschneiden, kleben und was euch sonst noch einfällt. 
Ihr könnt allein arbeiten oder maximal als Gruppe von 3 Personen. 
Der Titel des Liedes, muss deutlich auf dem Werk geschrieben sein, 
inklusive Interpret oder Komponist. Schreibt eine kurze Begründung, 
warum ihr dieses Lied gewählt habt. Auf die Rückseite eurer Arbeit 
notiert bitte: euren Vor- und Nachnamen, eure Adresse, den Namen 
eurer Lehrerin / eures Lehrers, den Namen eurer Schule und eine Tele-
fonnummer, damit wir euch kontaktieren können. 
Der Einsendeschluss ist der 15. Januar 2011, die Arbeiten erbitten wir 
an die Adresse:  Goethe-Institut, z.Hd. Frau C. Antoniadou, 
               546 42 Thessaloniki, Vas. Olgas 66. 
Die besten Einsendungen werden prämiert und die Gewinner zu einer 
Feier nach Thessaloniki eingeladen. 
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[ Σύσκεψη για τα 800 ολοήμερα 
δημοτικά σχολεία ]

Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη  21 Οκτώβρη, 
στα γραφεία της ΔΟΕ 

σύσκεψη συντονισμού των 
Συλλόγων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αττικής με 
θέμα τα 800 σχολεία με 
ενιαίο αναμορφωμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Στη συζήτηση εκφράστηκε η αντίθεση στο 
μοντέλο σχολείου που εισάγουν οι σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις, διαπιστώνοντας 
ότι αυτές στρέφονται ενάντια στο δημόσιο 
σχολείο και στους μαθητές. Αναλυτικά ανα-
δείχτηκαν από τους παρευρισκομένους τα 
παρακάτω ζητήματα : 
-   Ο κατακερματισμός της γνώσης, ο τεμα-

χισμός σε δεκάδες γνωστικά αντικείμενα 
– σε πλήρη αντίθεση με τις ρητορικές περί 
«διαθεματικότητας» που κυριαρχούσαν με 
την εισαγωγή των νέων βιβλίων - δε βοηθά 
τα παιδιά να ελέγξουν και να συνειδητοποι-
ήσουν τη γνώση που τους προσφέρεται. Η 
ξεχωριστή διδασκαλία τόσων γνωστικών 
αντικειμένων (π.χ. του μαθήματος των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών) δε βοηθά στην 
κατάκτηση από τους μαθητές της γνώσης, 
αν το σχολείο δεν τα εντάξει σε κάποιο 
χρήσιμο για τη δράση τους σκοπό (π.χ. 
μέσα από τη συνδιδασκαλία μαθημάτων).

-   Το σχολείο «ενιαίου αναμορφωμένου εκ-
παιδευτικού προγράμματος», είναι ένα 
σχολείο απρόσωπο, ένα δημοτικό σχολείο 
που λειτουργεί με όρους γυμνασίου, όπου 
η παιδικότητα συντρίβεται κάτω από το 
βάρος του καθημερινού 7ωρου. Το χαοτι-
κό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η εντατικο-
ποίηση, η κινηματογραφική αλλαγή διδα-
σκόντων και γνωστικών αντικειμένων, η 
αβάσταχτη κούραση από τα εξαντλητικά 
καθημερινά ωράρια, έχουν ολέθρια αποτε-
λέσματα, ιδιαίτερα για μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εναλλαγή 5 και 
6 εκπαιδευτικών σε μία τάξη υπονομεύει 
την αναγκαία οικειότητα και εμπιστοσύ-
νη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή και 
δημιουργεί χαοτικές καταστάσεις και ανυ-
πέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του 
σχολείου. Επιπλέον, πουθενά δεν έχουμε 
δει μέχρι τώρα, μια μελέτη ή μια έρευνα, 
να τεκμηριώνει που στηρίζεται αυτό το 
πρωτοφανές μοντέλο σχολείου, που ει-
σάγει 11 ξεχωριστά διδακτικά αντικείμενα 
για τις δύο πρώτες τάξεις, 13 για τις δύο με-

σαίες και 15 για τις δύο τελευταίες και επι-
βαρύνει τα παιδιά του Δημοτικού με 1.274 
ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας το χρό-
νο, μακράν τις περισσότερες για όλες τις 
χώρες του ΟΟΣΑ! Επισημαίνουμε ότι, στη 
σχετική λίστα, ακολουθεί η Αυστραλία με 
954 ώρες και η Ολλανδία με 940. Ο μέσος 
όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι λίγο περισσότερες και φθάνουν τις 
781 το χρόνο. 

Η ρητορική που πρόβαλλε το υπουργείο 
και τα στελέχη του, για να αποσπάσει τη συ-
ναίνεση των γονιών την περασμένη άνοιξη, 
έχει καταρρεύσει κάτω από το βάρος της 
πραγματικότητας. Η τσάντα δεν μένει στο 
σχολείο. Αντίθετα, επιστρέφει ακόμα πιο 
βαριά στο σπίτι. Η ανάγκη για κατ’ οίκον ερ-
γασία παραμένει (αφού οι διδακτικοί στόχοι 
και τα βιβλία δεν αλλάζουν), μόνο που αυτή 
αρχίζει πολύ πιο αργά και επιτελείται από 
πολύ πιο κουρασμένα παιδιά. Τα φροντι-
στήρια των αγγλικών όχι μόνο δεν κλείνουν, 
όπως δηλώνει η Υπουργός Παιδείας, αλλά 
ξεκινούν διαφημιστική καμπάνια για τα «αγ-
γλικά από την πρώιμη ηλικία».
-  Κατατέθηκε πλούτος απόψεων για τους 

τρόπους με τους οποίους χρειάζεται να 
ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 
διάφορες ειδικότητες που προσλήφθηκαν 
στα 800 ολοήμερα νέου αναμορφωμένου 
προγράμματος (πληροφορική, θεατρολο-
γία, ζωγραφική κ.λπ.), όχι ως νέα διδακτικά 
αντικείμενα αλλά για να ενισχύσουν τις με-
θόδους διδασκαλίας. Ειδικά για τις ξένες 
γλώσσες εκφράστηκε η αναγκαιότητα 
της δημιουργίας ολιγομελών τμημάτων 
(κι όχι τα σημερινά 20άρια και 25άρια) 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
στις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

-  Το σχολείο «ενιαίου αναμορφωμένου εκ-
παιδευτικού προγράμματος», εισάγεται 
ταυτόχρονα με το θεσμό του Αναπλη-
ρωτή Μειωμένου Ωραρίου. Πρόκειται 
για μια νέα προσπάθεια του υπουργείου 
παιδείας, να κατηγοριοποιήσει το σώμα 
των εκπαιδευτικών και να επιβάλλει 
νέες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις στο 
δημόσιο σχολείο. Οι συγκεκριμένοι συ-
νάδελφοι, πληρώνονται μέσω των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ. Για την ακρίβεια είναι 
ακόμη απλήρωτοι και επιπλέον, καλούνται 
να επιμορφωθούν Σαββατοκύριακο φυ-
σικά χωρίς αποζημίωση. Στην επαρχία τα 
πράγματα είναι χειρότερα γιατί καλούνται 
να πληρώσουν οι ίδιοι έξοδα μετακίνησης 
και διαμονής τους.

-  Η κάλυψη των αναγκών για ειδικότητες με 

περιπλανόμενους και μεταφερόμενους εκ-
παιδευτικούς, υπονομεύει τη συνοχή της 
σχολικής μονάδας, διαλύει τους απαραί-
τητους δεσμούς συνοχής της σχολικής κοι-
νότητας, εξοντώνει τους εκπαιδευτικούς 
και χειροτερεύει τις συνθήκες εργασίας 
τους. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτω-
ποι με μια σειρά πρωτοφανή προβλήματα 
που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου 
Διδασκόντων, τα κυλιόμενα και ευέλικτα 
ωράρια, την αναζήτηση του χρόνου για την 
ενημέρωση των γονέων. Τα διαφορετικά 
ωράρια εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/
θμιας, επαναφέρουν πιο επιτακτικά το 
αίτημα της απεργίας του 2006 για εξίσω-
ση του ωραρίου μας στα επίπεδα της Β/
θμιας.

Οι εμπειρίες, οι εικόνες, αλλά και οι αγω-
νίες και η αγανάκτηση που μετέφεραν 
οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία 
«ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος» περιγράφουν γλαφυρά το 
τοπίο: έκρυθμες καταστάσεις, έξαρση των 
φαινόμενων βίας και αυταρχισμού στις τά-
ξεις αλλά και στα διαλλείματα, παιδιά που 
διαμαρτύρονται και ρωτούν απεγνωσμένα 
«πότε θα πάω σπίτι μου», δάσκαλοι που κα-
λούνται να κάνουν απλά «φύλαξη» μέσα στο 
7ωρο λόγω ελλείψεων προσωπικού, εκπαι-
δευτικοί πληροφορικής που λόγω έλλειψης 
εργαστηρίων διδάσκουν εδώ και ενάμιση 
μήνα ζωγραφίζοντας καθημερινά οθόνες, 
πληκτρολόγια και ποντίκια, τάξεις που «κα-
ταναλώνουν» απίστευτες ποσότητες μπλοκ 
ιχνογραφίας, αφού η καθημερινή πολύωρη 
ζωγραφική αποτελεί τη μόνη διέξοδο στην 
έλλειψη υποδομής, προσωπικού και σχεδί-
ου, πρωτάκια που αδυνατούν να συγκρατή-
σουν ακόμα και τα ονόματα όλων αυτών των 
εκπαιδευτικών που μπαινοβγαίνουν στην 
τάξη τους.
Δεν υπερασπιζόμαστε το παλιό σχολείο, 
αντίθετα, προβάλλουμε την ανάγκη για ένα 
δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα ανταποκρί-
νεται στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών. 
Αρκετοί Σύλλογοι, άλλωστε μεταφέρουν και 
προβάλλουν αναλυτικές προτάσεις για ενι-
αίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο, 
που θα προβάλλει το ενιαίο της γνώσης, θα 
στηρίζεται στην παιδαγωγική ευθύνη του 
δασκάλου για κάθε σχολική τάξη και σε 
αυτά τα πλαίσια θα εντάσσει τις ειδικότη-
τες στο πρόγραμμα (π.χ. συνδιδασκαλίες). 
Σχολείο, όπου η λειτουργία της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας θα στηρίζεται στη σταθερή 
παρουσία σε ένα σχολικό συγκρότημα όλων 
των εκπαιδευτικών και θα υπάρχει μόνιμη 
και σταθερή εργασία για όλους. 
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[ Διάθεση εκπαιδευτικού σε πολλά σχολεία - Αμω ]

Η διάθεση σε πολλά σχολεία για συμπλήρωση 
ωραρίου είναι σύνηθες φαινόμενο σε όσους καθηγητές 
τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά, σε αναπληρωτές 

αλλά ακόμη και σε όσους έχουν οργανική θέση.

Το νομικό πλαίσιο της διάθεσης θεμελιώνεται σε αρκετούς νόμους και 
εγκυκλίους από το 1983 μέχρι τον πρόσφατο 3848/2010 (άρθρο 31, 
παρ. 3), με σημείο αναφοράς πάντοτε τον 1566/85 και συγκεκριμένα 
το άρθρο 54: «Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 
ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται με-
ρικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες 
προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού 
ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από 
πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να δια-
τίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέ-
ρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. 
Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και 
ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση». 
Τα όποια προβλήματα υπήρξαν με την αποζημίωση των διατιθέμε-
νων λύθηκαν με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
(αριθμός γνωμοδότησης 456/99) σύμφωνα με την οποία: «για να κα-
ταβληθούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλί-
ας εκτός έδρας σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς 
συμπλήρωση του ωραρίου τους, θα πρέπει το σχολείο που καθένας έχει 
διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι η 
οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου κα-
τοικεί αυτός». 
Στο Προεδρικό Διάταγμα 201 /98 στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι: «Οι 
εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφη-
μερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκο-
ντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και 
περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε 
χωριστό κτίριο». 
Πουθενά δεν γίνεται αναφορά στο μέγιστο αριθμό των σχολείων στα 
οποία μπορεί να γίνει διάθεση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθηγη-
τές που μετακινούνται μέχρι και σε τέσσερα σχολεία! (από περιπτώ-

σεις συναδέλφων που γνωρίζουμε). Στο έγγραφο Δ2/23222/12.11.85 
Δ/γή ΥΠΕΠΘ - εποχή εκδημοκρατικοποίησης του ελληνικού σχολείου, 
που μοιάζει τόσο μακρινή - τονίζεται ότι: «Αντικειμενικά αδύνατη είναι 
επίσης και η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
υπηρετήσει σε δύο σχολεία την ίδια μέρα και ιδιαίτερα όταν η μετάβαση 
από το ένα στο άλλο σχολείο, δεν είναι απόλυτα ευχερής. Πάντως διδα-
σκαλία σε πάνω από δύο σχολεία την εβδομάδα, πρέπει να καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγεται». Στην δε παρ.7 της εγκυκλίου 
Φ12/935/Γ1/1212/06-09-96, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση διάθεσης 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία λαμβά-
νεται μέριμνα να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό 
ωράριο λειτουργίας (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα) 
εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν».
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές που μετακινούνται 
σε πολλά σχολεία είναι λειτουργικά αλλά και παιδαγωγικά. Η επιδείνω-
ση του κυκλοφοριακού προβλήματος καθιστά αδύνατη τη μετακίνη-
ση στα χρονικά περιθώρια ενός 10λεπτου διαλείμματος σε κοντινές 
αποστάσεις ακόμη και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ενώ αυξάνονται 
συνεχώς οι πιθανότητες ατυχήματος. Ο χρόνος μετακίνησης λογίζε-
ται άραγε σαν χρόνος υπηρεσίας; Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτονό-
ητο ότι διαθέτουν μεταφορικό μέσο και είναι υποχρεωμένοι να το 
διαθέτουν για τις μετακινήσεις αυτές;
Ο καθηγητής δεν γνωρίζει τους μαθητές του μόνο τις ώρες της διδα-
σκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητάς του αλλά συζητώντας γι’ αυ-
τούς και με τους καθηγητές άλλων ειδικοτήτων. Μπορεί να γίνει αυτό 
από «επισκέπτες» καθηγητές που μόλις τελειώνει το μάθημά τους 
πρέπει να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο;. Σε πόσες παιδαγωγικές 
συνεδριάσεις θα παρευρεθεί ένας καθηγητής που μετακινείται σε 
τρία και τέσσερα σχολεία;
Θα πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά: α) να μην γίνεται διάθεση σε 
περισσότερα από δυο (2) σχολεία παρά μόνο αν ο καθηγητής το 
επιθυμεί. Αν ο καθηγητής δεν συμπληρώνει ωράριο με μερική ή ολική 
διάθεση τότε αυτό να γίνεται με πρόσθετη εσωτερική βοήθεια (ενι-
σχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, προγράμ-
ματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής, πολιτιστικών θεμάτων, 
Comenius, eTwinnig κλπ.) β) για κάθε ένα σχολείο που μετακινείται ο 
εκπαιδευτικός πέραν της οργανικής του τοποθέτησης να έχει μείωση 
μιας ώρας από το υποχρεωτικό του ωράριο.

των Δεμερδεσλή Γιώργου  -  Κασάπη Θανάση (Έβρος)

Ο θεσμός του Αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (Αμω) θεσμοθετή-
θηκε το 1985. Στο άρθρο 17 του Νόμου 1566/1985 αναφέρονται τα 
εξής: «Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς ανα-
πληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδα-
σκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με 
κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, 
για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονομαστή το υποχρεωτικό 
ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού».
Η «πρεμιέρα» του θεσμού έγινε 25 χρόνια αργότερα, στις 10.09.2010, 
με την πρόσληψη 241 Αμω Γερμανικής και 195 Αμω Γαλλικής Γλώσ-
σας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αρκετά ζητήματα που αφο-
ρούν τη συγκεκριμένη εργασιακή σχέση παραμένουν ακόμα αρ-
ρύθμιστα. Παραθέτουμε παρακάτω δύο σημεία από την εγκύκλιο 
73493/Δ2/23-06-2010 που ρυθμίζουν σημαντικά θέματα:
Ι.) «Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και 

ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης 
είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και 
δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβά-
νονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωρά-
ριο διδασκαλίας»
ΙΙ.) «Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3391/2005 ορίζεται 
ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα 
αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, 
εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός 
δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνη-
θούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που 
διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για όσους 
προσληφθούν ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας».

Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (Αμω)
του Σλίμπα Πάκη -  Υπεύθυνου της Επιτροπής Ερευνών
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Η β΄φάση πρόσληψης των Αναπληρωτών 
Μειωμένου Ωραρίου για τους κλάδους 
ΠΕ07 (Γερμανικών) και ΠΕ05 (Γαλλικών) 
ανακοινώθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2010. 
Το υπουργείο πιστό στις αρχικές του εξαγγελίες, έβαλε ένα τέλος στο 
απαράδεκτο καθεστώς της ωρομισθίας και προβίβασε ένα ποσοστό 
των «πληβείων» της εκπαίδευσης σε αναπληρωτές μειωμένου ωρα-
ρίου. Μία θαρραλέα πολιτική απόφαση, η οποία αποσκοπεί στην ου-
σιαστική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχο-
λείο… ή μήπως η χαριστική βολή στον έτσι και αλλιώς απαξιωμένο 
αδιόριστο εκπαιδευτικό;
Ένα βρώμικο πολιτικό τερτίπι που στα αυτιά της κοινής γνώμης μπο-
ρεί να ηχεί σαν αποκατάσταση της σημαίνουσας θέσης που έπρεπε 
να απολαμβάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά η ουσία μαρτυρά μία εκ προ 
μελέτης εγκληματική ενέργεια. 
Εκατοντάδες καθηγητές Γερμανικών και Γαλλικών, που διορίστηκαν 
κατά την πρώτη φάση, άλλαξαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο τόπο 
διαμονής, αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις εργασίες τους, 
εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους και πολλοί από αυτούς αναγκάστη-
καν να ζητήσουν δανεικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα ναύλα 
τους και να πάνε στα κατά τόπους γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης ανά την Ελλάδα και να παρουσιαστούν (καθώς ακόμα και σήμερα 
υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί μέρος 
των χρημάτων που το υπουργείο χρωστάει από το περσυνό σχολικό 
έτος). Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε να διδάσκουμε σε σχολεία που η 
απόσταση από τον τόπο κατοικίας μας επιτάσσει την μόνιμη εγκατά-
σταση μας με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται (ενοικίαση σπιτιού κλπ.). Η 
δικλείδα που εφηύρε αυτή τη φορά το πανούργο υπουργείο Παιδείας 
δεν μας αφήνει περιθώρια επιλογών. Ο εκπαιδευτικός που θα αρνη-
θεί την τοποθέτησή του, τιμωρείται με αποκλεισμό από τους πίνακες. 
Τουλάχιστον ισχύουν οι δεσμεύσεις του υπουργείου Παιδείας για το 
ισότιμο καθεστώς στο οποίο θα υπαγόμαστε οι αναπληρωτές μειω-
μένου ωραρίου μαζί με τους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και τα 
δικαιώματα που θα απολαμβάνουμε… ή μήπως όχι;
Τα κατά τόπους γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι σε 
θέση να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα σαφή ερωτήματα που τίθε-
νται. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου στην Αθήνα προσπα-
θούν να ερμηνεύσουν τα νέα δεδομένα με βάση την προσωπική τους 
κρίση, καθώς ουσιαστικές αποφάσεις για την νεοεισαχθείσα μορφή 
δουλείας δεν έχουν ακόμα ληφθεί. Οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για 
καταβολή του μισθού του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ανά 
μήνα δίνουν τη θέση τους σε δηλώσεις – γελοιότητες του τύπου «η 
πληρωμή των δασκάλων ειδικοτήτων στα 800 ολοήμερα δημοτικά 
της χώρας θα γίνεται μέσω ΕΣΠΑ και η μηνιαία καταβολή των μισθών 
μάλλον θα καθίσταται προβληματική για τους αναπληρωτές μειωμέ-
νου ωραρίου» ….ΜΑΛΛΟΝ;;; Εγώ όμως μάλλον πρέπει να πληρώσω 
το ενοίκιο του Οκτωβρίου, μάλλον πρέπει να πάω να ψωνίσω τα είδη 
πρώτης ανάγκης για να μην πεθάνω από την πείνα εν έτει 2010, μάλ-
λον πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ και το νερό… αλλά μάλλον δεν θα 
έχω χρήματα να διαθέσω για να κορέσω την άκρατη τάση μου για μια 
τέτοιου βεληνεκούς πολυτελή διαβίωση! Τουλάχιστον το υπουργείο 
κατάφερε (έστω και αρχές Οκτώβρη) να καλύψει τα κενά σε εκπαιδευ-
τικούς λόγω της πρωτοφανούς μείωσης των διορισμών στις ειδικότη-
τές μας… ή μήπως όχι; 

Εκατοντάδες ωρομίσθιοι (ας μην γελιόμαστε) εκπαιδευτικοί είμαστε 
μάρτυρες των καταστροφικών για την ξενόγλωσση εκπαίδευση επι-
λογών της Κυρίας Υπουργού. Παρά την β΄ φάση πρόσληψης των ανα-
πληρωτών μειωμένου ωραρίου εκατοντάδες σχολεία, ακόμα και στην 
πρωτεύουσα της χώρας, παραμένουν χωρίς καθηγητές Γερμανικών. 
Σε ακόμα περισσότερα δημοτικά η παράλληλη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών αποτελεί ανάμνηση αλλοτινών εποχών.. Τμήματα 25, 26, 27 
μαθητών καθιστούν απαγορευτική την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 
αλλά όλοι οι ιθύνοντες δηλώνουν αναρμόδιοι και το πρόβλημα μάλ-
λον θα παραμείνει πρόβλημα. Η καταστροφική πολιτική του υπουρ-
γείου (Παιδείας;) έφτασε στο έσχατο σημείο να καταργήσει τμήματα 
Γερμανικών σε μικρά 6θέσια Δημοτικά Σχολεία ακόμα και σε απομα-
κρυσμένες επαρχιακές περιοχές (κυρίως νησιά), επειδή ο αριθμός των 
μαθητών δεν έφτανε τον αριθμό των 8 ατόμων. Μαθητές της Έκτης 
Δημοτικού που πέρυσι διδάχτηκαν την Γερμανική Γλώσσα στην Πέ-
μπτη Δημοτικού κινδυνεύουν ακόμα να μην διδαχτούν την Γλώσσα 
της επιλογής τους. Γονείς διαμαρτυρήθηκαν και είθε να αποφευχθεί 
την τελευταία στιγμή το μένος του υπουργείου για τους απόκληρους 
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης έστω για την Έκτη Δημοτικού.
Τι άλλο να μας περιμένει Κ. Διαμαντοπούλου; Είμαι 28 ετών και έπαψα 
να κάνω όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον, καθώς όπως αποδείξατε και 
στο πρόσφατο παρελθόν αρέσκεστε στο να ανατρέπετε προγραμμα-
τισμούς ζωών και αγώνες ετών χιλιάδων εκπαιδευτικών χωρίς αιδώ. 
Δεν σας ζητάμε ελεημοσύνη, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για το καθε-
στώς απασχόλησής μας απαιτούμε! 
Μην κωφεύετε επιτέλους!
Απαιτούμε σεβασμό επιτέλους!
Επιτέλους δεν έχουμε άλλες αντοχές!
Επιτέλους!

Παζάλος Αντώνης
Έφορος Δ.Σ., Τύπου και Βιβλιοθήκης της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε

aktuell

Όπως αποκαλύπτουν συνάδελφοι Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) 
που αποδέχτηκαν τελικά την πρόσληψή τους ως Αναπληρωτές Μει-
ωμένου Ωραρίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι Διευθύνσεις Α/
θμιας Εκπ/σης ζητούν τη συμπλήρωση μηνιαίων καταστάσεων από 
τις οποίες λείπουν οι Αργίες (π.χ. 28η Οκτώβρη, η 17η Νοέμβρη) 
καθώς και οι 15 μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα! Πρό-
κειται λοιπόν για πραγματική εξαπάτηση εκατοντάδων εκπαιδευτι-
κών (από τους οποίους οι 517 είναι της Γερμανικής) καθώς ο νέος 
αυτός τύπος εκπαιδευτικού καλείται ψευδεπίγραφα «Αναπληρωτής 
μειωμένου ωραρίου», ενώ στην πραγματικότητα απολαμβάνουν κα-
θεστώς ωρομισθίου 14 ωρών και μάλιστα αρκετά χιλιόμετρα μακριά 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους! Καλούμε τις εκπαιδευτικές 
ομοσπονδίες να πάρουν θέση στο ζήτημα.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας Π.Ε. (25.10.2010)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΜΩ!
ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΕ

[ Προσλήψεις Αμω:  Ένα δράμα σε 
πολλές πράξεις - φάσεις… ]



14 ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

aktuellaktuell

[  Παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης ]

Αθήνα, 11.09.2010
Αρ. Πρ. 180/2010

ΠΡΟΣ:
- Γραφείο ΥΠΔΜΘ
κ. Άννας Διαμαντοπούλου
- Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης
- Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας

Θέμα: Να ανακληθούν οι 
αιφνιδιαστικές προσλήψεις 
Αναπληρωτών Μειωμένου 
Ωραρίου Γερμανικής Γλώσσας 
της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

Αξιότιμη κυρία Διαμαντοπούλου, κυρίες και κύριοι,

την Παρασκευή 10.09.2010 το απόγευμα το ΥΠΔΜΘ 
προέβη σε αιφνιδιαστική ανακοίνωση πρόσληψης 
214 Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου (ΑΜΩ) 
Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) σε διάφορες περιοχές 
της χώρας (και 195 ΑΜΩ Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05). 
Πρόκειται για μια ξαφνική κίνηση χωρίς μελέτη και 
σχεδιασμό, αφού σε κανέναν άλλο κλάδο δεν έχουν 
ανακοινωθεί ακόμη προσλήψεις του νέου αυτού τύ-
που συμβασιούχων εκπαιδευτικών με ασαφή χαρα-
κτηριστικά.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμα-
νικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.) 
καλεί το ΥΠΔΜΘ να ανακαλέσει την υπουργική 
αυτή απόφαση, διότι έχει προκληθεί μεγάλη ανα-
στάτωση στους εκπαιδευτικούς καθώς:
α) οι συνάδελφοι που βρίσκονται εγγεγραμμένοι 
στον Πίνακα Αναπληρωτών προβληματίζονται ότι 
δεν τηρείται η σειρά κατάταξης του καθενός καθώς 
δεν έχουν γίνει ακόμη οι προσλήψεις Αναπληρωτών 
Πλήρους Ωραρίου. Συγκεκριμένα, διερωτώνται για-
τί δεν καλύφθηκαν πρώτα τα λειτουργικά κενά άνω 
των 15 ωρών με Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου 
και γιατί ξεκίνησαν οι προσλήψεις για ανάγκες κάτω 
των 15 ωρών με Αναπληρωτές Mειωμένου Ωραρί-
ου.
β) οι μόνιμοι συνάδελφοι νιώθουν πως αδικούνται 
στην επιλογή σχολικών μονάδων και ετοιμάζονται 
να καταθέσουν ενστάσεις στα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ 
αφού παρουσιάζονται συμβασιούχοι πριν καλά-
καλά ολοκληρωθεί η διαδικασία μερικής και ολικής 
διάθεσης από τη Β/θμια στην Α/θμια.

Για το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. εδώ και δύο εβδο-
μάδες μαρτυρά δεκάδες περιπτώσεις συμπτύξεων τμημάτων και κατάργησης της 
παράλληλης διδασκαλίας σε όλη τη χώρα είτε λόγω εισαγωγής νέων γλωσσών, είτε 
λόγω εντολών για αναγκαστική διάθεση των εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες. 
Τα κατά τόπους Γραφεία Εκπαίδευσης προστάζουν ακόμη και την αναγκαστική μερική 
διάθεση σε σχολικές μονάδες άλλου δήμου και άλλης βαθμίδας. 
Αν και η Υπουργός Παιδείας, κ. Διαμαντοπούλου, δηλώνει πως η σχολική χρονιά έχει αρ-
χίσει χωρίς προβλήματα, εμείς βλέπουμε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση φέτος να μένει 
χωρίς Δεύτερη Ξένη Γλώσσα αφού περισσότεροι από 150 Αναπληρωτές Μειωμένου 
Ωραρίου Γαλλικής και Γερμανικής δεν παρουσιάστηκαν στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/
σης διότι οι περιοχές τοποθέτησης ήταν πολύ μακριά από τον τόπο διαμονής τους και 
το κόστος διαβίωσης ήταν μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσαν να καλύψουν. Έτσι, 
η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να καλύψει τα 800 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία με 
Αναμορφωμένο Πρόγραμμα έκανε άνω-κάτω τον Πίνακα Αναπληρωτών προκαλώντας 
μεγάλη ανησυχία και καχυποψία στους εκπαιδευτικούς και άφησε τα υπόλοιπα 2.500 Δη-
μοτικά Σχολεία χωρίς Δεύτερη Ξένη Γλώσσα!
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. απευθύνεται στο 
Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, της Δ.Ο.Ε., στις Τοπικές ΕΛΜΕ, στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας, στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και σε όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα καταγγέλοντας αυτήν την πρακτική που οδηγεί το μάθημα της Ξένης Γλώσσας 
σε υποβάθμιση. 
Ξεκινάμε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου τη μαζική αποστολή προς το Υπουργείο Παιδείας 
όλων των μηνυμάτων που συγκεντρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα οι 
οποίοι περιγράφουν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά στα σχο-
λεία τους. 

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, παρουσία 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των καθηγητών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) 
της περιοχής, συμμετείχε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010 ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Γιάννης Καρατσιομπάνης.
Στη μία ώρα που διήρκεσε η συζήτηση για τα θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης κυριάρχησε το θέμα των αντιπαιδαγωγικών και εν πολλοίς αδικαιολό-
γητων συμπτύξεων τμημάτων στο μάθημα της «Δεύτερης Ξένης Γλώσσας» που έχουν 
λάβει μεγάλες διαστάσεις στη συγκεκριμένη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία τμημάτων με απαράδεκτα υψηλό αριθμό μαθητών 
καταστρατηγώντας το θεσμό της παράλληλης διδασκαλίας.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ανέλυσε την αναγκαιότητα της επαναφοράς 
της τρίωρης διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στα Γυμνάσια καθώς 
και το ευρύτερο πλαίσιο των αλλαγών που χρειάζεται να γίνουν στη δημόσια εκπαίδευση, 
με στόχο και να προσφέρεται από το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης ένα ικανοποιη-
τικό επίπεδο γλωσσομάθειας.
Στην απόφαση του Δ.Σ της Β΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ. 336/13-10-2010) 
αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «προκειμένου να προστατευθεί η ποιότητα και οι συν-
θήκες διδασκαλίας να αποδώσουν, προτείνει και αποφασίζει τη διεκδίκηση 3ωρου 
διδασκαλίας της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο και τη σύσταση ορ-
γανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης: 
Διαλύουν την ξενόγλωσση εκπαίδευση! 

(Ανακοίνωση στις 20.09.2010) 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης στη Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής
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[ Μειωμένες εγγραφές, απλήρωτα δίδακτρα ]

Αφού κατά την περίοδο των εγγραφών στα σχολεία είδαν τον αριθ-
μό των μαθητών τους να μειώνεται έως και κατά 25% ανά τάξη, τώρα 
οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων αγωνιούν κατά πόσον οι γονείς θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ», υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία στα οποία το ποσό 
των απλήρωτων διδάκτρων έχει αυξηθεί έως και κατά 30% σε σχέση 
με το αντίστοιχο ποσό πέρυσι την ίδια περίοδο. Τα ιδιωτικά σχολεία 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την 
οποία πολλά θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους για την «επιβίωσή» τους. 
Ήδη, τέσσερα σχολεία (σε Αθήνα, Βόλο, Λάρισα, Μυτιλήνη) έκλεισαν, 
ενώ στον κλάδο υπάρχουν φήμες ότι 
οξύτατα προβλήματα αντιμετωπί-
ζουν δύο γνωστά ιδιωτικά σχολεία 
της Αττικής.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία 
του υπουργείου Παιδείας περίπου 
9.000 μαθητές λιγότεροι θα φοιτή-
σουν φέτος στα ιδιωτικά σχολεία 
της χώρας. Πρόκειται για ποσοστι-
αία μείωση της τάξης του 10% σε 
σχέση με τους 93.351 μαθητές, που 
φοίτησαν πέρυσι στα ιδιωτικά νη-
πιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύ-
κεια και τις επαγγελματικές σχολές. 
Βέβαια, το πρόβλημα αναμένεται 
να είναι πολύ οξύτερο την επόμενη 
χρονιά, διότι το ποσοστό της μεί-
ωσης του συνολικού αριθμού των 
μαθητών «κρύβει» τις απώλειες που 
υπάρχουν στις πρώτες τάξεις κάθε 
βαθμίδας, οι οποίες τροφοδοτούν 
με νέους μαθητές τα ιδιωτικά σχο-
λεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
υπουργείο Παιδείας, η μείωση των 
μαθητών στην Α΄ Δημοτικού, στην 
Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου κυ-
μαίνεται μεταξύ 20%- 25%. Αντίθετα, 
καταγράφεται, μικρή έστω, αύξηση 
του ενδιαφέροντος των γονιών για τα 
ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Και αυτό διότι 
παρότι η φοίτηση των πεντάχρονων 
στα νηπιαγωγεία έγινε υποχρεωτική 
προ διετίας, τα δημόσια νηπιαγωγεία 
δεν έχουν ακόμη τις υποδομές να κα-
λύψουν τη ζήτηση. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι πέρυσι οι μαθητές στα ιδι-
ωτικά νηπιαγωγεία αυξήθηκαν κατά 
22,9% σε ετήσια βάση και το 2008-
2009 (ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμο-
γής του μέτρου της υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής) κατά 77,8% σε 
ετήσια βάση.

Μεγάλη αγωνία
Βέβαια, οι ιδιοκτήτες σχολείων, αφού 
πέρασαν το πρώτο πλήγμα της μείωσης 
των εγγραφών, αρχίζουν να αγωνιούν 

για την καταβολή των διδάκτρων. «Η μεγάλη αγωνία των περισσότε-
ρων ιδιοκτητών είναι εάν οι γονείς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους», ανέφερε στην «Κ» ο κ. Γεώργιος Λιναρδάτος, 
ιδιοκτήτης σχολείου στο Περιστέρι. Ενδεικτικό είναι ότι σε κάποια 
σχολεία το ποσό των διδάκτρων που δεν έχουν καταβληθεί έχει αυξη-
θεί έως και 30%. «Και δεν πρόκειται για ανθρώπους που θέλουν να μην 
πληρώσουν. Δεν είναι απατεώνες, απλώς δεν μπορούν», ανέφερε στην 
«Κ» ιδιοκτήτης σχολείου. Από την άλλη, πολλοί ιδιοκτήτες σχολείων 
έχουν αυξήσει τον αριθμό των δόσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους, ώστε να μειωθεί το ποσό της κάθε δόσης, ενώ δεν λείπουν και 

οι περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει σε 
μείωση των διδάκτρων. Επίσης, οι «προ-
σφορές» στο ύψος των διδάκτρων είναι 
ένα άλλο μέτρο στο οποίο κατέφυγαν 
ορισμένοι για να πάρουν άμεσα όλα τα 
δίδακτρα. Μάλιστα, πληροφορίες της «Κ» 
αναφέρουν ότι και γονείς ζήτησαν μια τέ-
τοια συμφωνία. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι 
που ήδη από την αρχή της χρονιάς έχουν 
αρνηθεί παιδιά, οι γονείς των οποίων 
οφείλουν δίδακτρα. «Έχω ένα παιδί που 
οι γονείς του δεν έχουν πληρώσει τα δύο 
προηγούμενα χρόνια. Τι να κάνω»; ρωτά 
με νόημα, μιλώντας στην «Κ» ιδιοκτήτης 
αθηναϊκού ιδιωτικού σχολείου.

Μάχη για να πάρουν 
τα λεφτά τους
Ιδιοκτήτες σχολείων για να πάρουν 
τα οφειλόμενα δίδακτρα προχωρούν 
ακόμη και σε διακριτικές «προειδοποι-
ήσεις» προς τους γονείς. Πληροφορίες 
της «Κ» αναφέρουν ότι κάποιοι σχο-
λάρχες αναφέρουν σε γονείς ότι εάν 
δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των 
διδάκτρων μπορούν να εκδιώξουν το 
παιδί από το σχολείο κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους. Άλλοι δηλώνουν 
ότι δεν θα δώσουν τίτλο προαγωγής 
ή απολυτήριο στον μαθητή. «Είναι 
παράνομα όλα αυτά. Δεν μπορούν να 
συμβούν. Ο νόμος ορίζει ότι οι όποιες 
μεταβολές μπορούν να συμβούν 
μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του 
σχολικού έτους», ανέφερε στην «Κ» 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτη-
τών Ιδιωτικών Σχολείων κ. Αθανάσιος 
Ζαχόπουλος. «Οι ιδιοκτήτες μπορούν 
να διεκδικήσουν τα δίδακτρα μόνο με 
ένδικα μέσα», συμπληρώνει, από την 
πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 
κ. Μιχάλης Κουρουτός.

* Αναδημοσίευση από την «ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ» της 26ης Σεπτεμβρίου 2010

του Απόστολου Λακασά *



16 ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

aktuell

[ Διάθεση εκπαιδευτικού - Νέα ρύθμιση 
για μόνιμους και αναπληρωτές ]
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Das sind die Neuen!

Kataloge und nähere Informationen erhalten Sie bei: S. Patakis S.A. • 
Panagi Tsaldari 38 • 10437 Athen • Tel: 210 3811850 oder unter www.patakis.gr

Cornelsen Verlag • 14328 Berlin
www.cornelsen.de

9783060936717 x1AN_4C_stud AKTUELL 1010.indd

Aktuell, Zeitschrift des Panhellenischen DLV

210 mm  x 297 mm, 4c

Medien, die begeistern 

Der Unterricht mit studio d wird jetzt noch motivierender, 

denn die neuen Whiteboard-Materialien verbinden Lernen 

mit Spaß. Die CD-ROM kann mit jeder Whiteboard-Software 

kombiniert oder über den Beamer präsentiert werden. 

Auch für Ihre Kursteilnehmer hat studio d etwas Neues: ein 

Audio-Training für unterwegs. Mit diesem Mini-Sprachlabor 

gewöhnen sich Anfänger ganz schnell an den Klang der 

deutschen Sprache. 

Kurzfilme zu den Whiteboard-Materialien und dem Audio-

Training zeigen Ihnen, wie es funktioniert. Sie finden die 

Filme unter www.cornelsen.de/studio-d

N Jetzt auch für die Mittelstufe 

Gerade ist der erste Band von studio d für die Mittelstufe 

erschienen. Abwechslungsreiche Arbeitsformen und modernste 

didaktische Methoden garan tieren lebendige Unterrichtsstunden. 

Schritt für Schritt gewinnen Ihre Kursteil nehmer immer mehr 

sprachliche Sicherheit.
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Meine Grammatik
ISBN  978-960-465-017-0

•  alle Erklärungen auf Griechisch
•  kontrastive Erläuterungen zu ausgewählten Phänomenen
•  viele Beispiele, alle mit Übersetzung
•  effektive Mnemotechniken
•  Hinweis auf Übungen im Übungsbuch nach jedem Lernschritt
•  Lernlisten im Anhang

•  für Jugendliche und Erwachsene
• für die ganze Grundstufe bis zum Goethe-Zertifikat B1

Meine Grammatik – Übungsbuch
ISBN  978-960-465-038-5

•  über 400 Übungen
• im Stil eines Jugendmagazins
•  Wortschatz orientiert sich an der Progression gängiger Lehrwerke
• eventuell schwierige Wörter in Fußnoten übersetzt
•   klare Zuordnung der Übungen zu den Kapiteln im Theoriebuch
•   Lösungsschlüssel als kostenloser Download unter: www.karabatos.gr

Meine Grammatik

Πεντέλης 31, 153 43 Αγ. Παρασκευή – Αθήνα 
Τηλ. 210 600 7803-4             Fax 210 600 7800 
www.karabatos.gr            info@karabatos.gr
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