
Τον τελευταίο καιρό, τον
καιρό της κρίσης, ακούμε συ-
χνά ότι αλλάζουν οι προτεραι-
ότητες της κάθε οικογένειας.
Και το θέμα είναι ότι έχει βλη-
θεί  καίρια ό, τι αφορά την
πρόνοια και την υγεία, την
παιδεία και  τον πολιτισμό.  
Είναι πολύ δύσκολο για τους
γονείς, που έχουν να φροντί-
σουν  για τη στέγη και το φα-
γητό,  να μεριμνήσουν παράλ-
ληλα για ανάγκες που δεν
άπτονται άμεσα της υγείας
των παιδιών τους. 
Τα προβλήματα λοιπόν του
λόγου, προφορικού και γρα-
πτού,  μπαίνουν σε δεύτερη
και τρίτη μοίρα, αφού δεν
απειλούν την υγεία κατά
τρόπο που να τη θέτει άμεσα
σε κίνδυνο.
Οι γονείς δεν μπορούν να
πληρώσουν για θεραπείες και,
συγχρόνως, τα ταμεία ολοένα
και  πιο δύσκολα εγκρίνουν τη
δαπάνη.
Παράλληλα, τα σχολεία λει-
τουργούν με αντιξοότητες. Με
ελλιπές προσωπικό και συχνές
αντικαταστάσεις του,  που δεν

βοηθούν τη σταθερότητα, το
κλίμα ασφάλειας και την
επαφή, που απαιτείται  να έχει
ένα παιδί.
Από την άλλη, η οικογένεια
προσπαθεί να λειτουργήσει,
μέσα σε προβλήματα καθημε-
ρινότητας και πολλή γκρίνια!

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι
ο ένας περιμένει από τον
άλλο… Το σχολείο από την οι-
κογένεια και η οικογένεια από
το σχολείο. Και όλοι από το
“σύστημα”!
Ο Λόγος  όμως  και η Παιδεία

είναι μια συνολική διαδικασία
που αφορά όλους μας. 
Και μας αφορά από τότε που

γεννιέται το παιδί μας. 
Και μας αφορά, όχι απλώς το
να μιλήσει το παιδί, αλλά και
το τι θα πει!
Το λεξιλόγιο, η ποιότητα της
πρότασης, οι επικοινωνιακοί
κανόνες και η κοινωνική συμ-
περιφορά  και  οι γενικές  γνώ-
σεις  του παιδιού είναι κάτι που
χτίζεται εξαρχής και σταδιακά. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει
μια υπερδιάγνωση περιστατι-
κών, ειδικά στον τομέα του
Λόγου και της Μάθησης. 
Τα παιδιά χαρακτηρίζονται
ως...”κάτι”, οτιδήποτε, ενώ
συχνά αυτό που χρειάζονται
είναι κάποιος να ασχοληθεί
μαζί τους ουσιαστικά.
Που σημαίνει….
α) να τους βάζει τα απαραί-
τητα για την κάθε ηλικία όρια,
β)  να μιλά  μαζί τους για θέ-
ματα καθημερινότητας και να
συζητά  ό,τι είναι καλό να
γνωρίζει κάθε παιδί ανά ηλι-
κία.  Πρώτα και πάντα, είναι ο
χωροχρονικός  προσανατολι-
σμός του παιδιού:  το πού ζει,
πού πάει σχολείο, ποια είναι η
οικογένειά  του,  ποιος απαρ-
τίζει τον κοινωνικό του περί-
γυρο, τι  κάνει  και πότε ....
γ) να κάνει μαζί τους  δραστη-
ριότητες και όχι μόνο να τα
πηγαινοφέρνει σε δραστηριό-
τητες,
δ) να τα μάθει να είναι ανά
ηλικία ανεξάρτητα, αλλά όχι
ανεξέλεγκτο, 
ε) να τα μάθει να  εντοπίζουν
τις δυσκολίες τους, 
στ) να βοηθά στη βελτίωσή
τους και να θέτει ρεαλιστικούς
στόχους για την πορεία τους
χωρίς να τα  “εξοντώνει”.
ζ) Να τα  μαθαίνει να προ-

σπαθούν  για το καλύτερο χω-
ρίς να  το βάζουν κάτω.

Δεν τα μπορούν όλα τα παι-
διά όλα!  Έχουν δυνατά και
αδύνατα σημεία.
Και δεν είναι όλα τα “πιο έξυ-
πνα” ή “μαθησιακά χαρισμα-
τικά” ! 
Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι έχουν διαταραχές...

Κάποια παιδιά  μαζεύουν
κενά καθώς περνούν τα σχο-

λικά χρόνια.
Και κάποια δεν προσπαθούν

τόσο. Δεν έχουν μάθει να το
κάνουν ή απλά δεν μπορούν. 
Ό, τι και να συμβαίνει, χρει-
άζεται υπομονή, σύστημα,
προσπάθεια.
Η οικογένεια, το σχολείο αλλά
και η κοινωνία γενικότερα, συ-
νολικά και σε συνεργασία, εί-
ναι απαραίτητο να δώσουν κί-
νητρα , ώστε τα παιδιά να
μεγαλώνουν με διάθεση και
με προσπάθεια να μαθαίνουν
και να βελτιώνονται, σύμ-
φωνα το καθένα με τις  ικανό-
τητες του.
Και όχι! Οι γονείς δεν βάζουν
πάντα τα παιδιά τους πάνω
απ’ όλα!
Κάποιοι γονείς ναι, κάποιοι
όχι.
Και κάποιοι από αυτούς που
τα βάζουν πάνω απ’ όλα, συ-
χνά το κάνουν με λάθος προ-
τεραιότητες.
Η γνώση δεν είναι μόνο δεξιό-
τητες για να βρούμε δουλειά.
Είναι καλλιέργεια και  βελ-
τίωση της ανθρώπινης ποιότη-
τας.
Η προσπάθεια του να βελτιώ-
σεις το λόγο σημαίνει να βρεις
τις λέξεις,
να τις βάζεις στη σειρά και να’
ναι καθαρές.
Να’ χουν τα ρήματα   χρόνο
και πρόσωπα.
Να’ χουν αριθμό  και πτώσεις,
αν είναι ουσιαστικά και επί-
θετα.

Κι όλο αυτό, και πολλά
ακόμα, είναι για να αποδίδε-
ται   το νόημα, να μεταφέρε-
ται  το μήνυμα.
Κι αν είναι προφορικό το εγ-
χείρημα, “φέρεται”  από τη
φωνή,   που έχει χροιά, έν-
ταση, συχνότητα. Κάνει παύ-
σεις, είναι κοφτή ή τραγουδι-
στή ή αδιάφορη. 
Και συνοδεύεται από γκριμά-
τσες, εκφράσεις, κινήσεις,
βλέμματα.

Και τούτο είναι η πλευρά
μόνο του πομπού.
Γιατί ο δέκτης,  με τη σειρά

του,  καλείται όλα τα παρα-
πάνω να τα αποκωδικοποι-

ήσει, κατανοήσει και απαντή-
σει,  με λόγια ή πράξεις. 

Και γίνεται η επικοινωνία!
Σε κάθε ηλικία και με κάθε

ηλικία “συμβαλλομένων”  με-
λών,   η επικοινωνία είναι ζη-
τούμενο και έχει προϋποθέ-
σεις.
Εξωγενείς και ενδογενείς.
Εξωγενείς είναι ό,τι έχει να κά-
νει με τον άλλο ους,  που επι-
κοινωνεί ο πομπός  και το πε-
ριβάλλον  γύρω του,  και
ενδογενείς είναι ό,τι έχει να
κάνει με τον ίδιο τον πομπό,
τον ομιλητή.
Από τότε που ο άνθρωπος εί-
ναι μωρό, με το κλάμα πρώτα
ζητά να  “ακουστεί”!

Πρώτα για τις ανάγκες του:
μαμ,  κακά,  νάνι,  άουτς  (πό-
νος).
Μετά βγάζει φωνούλες, βαβα-
λίσματα, συλλαβές που τις
αναδιπλασιάζει [μαμαμα,
μπαμπαμπα] και σταδιακά τις
συνδέει με  σημαινόμενα  και
φτιάχνει λέξεις!
Οι πρώτες λέξεις είναι συχνά
συνδυασμοί κάποιου εύκολου
συμφώνου με ένα φωνήεν:
Ατα, μπαμ,   κιχ,
Μαμά, μπαμπά, παπά, κακά,
κοκό, πιπί,  γιαγιά, μιμί, νανά.
Δίνουν χαρά στο μωρό που
τις λέει, και  στο μεγάλο που
τις ακούει!
Αντιμετωπίζονται με γελάκια
και παλαμάκια!
Η βλεμματική επαφή είναι
από την αρχή ζητούμενο.  
Κοιτάζω σημαίνει “ακουμπώ”.
Σημαίνει:  έχω τη διάθεση να
“αγγιχτούμε” λεκτικά.
Η επικοινωνία είναι ένα παι-

χνίδι πινγκ πονγκ. Πετάμε τη
μπαλίτσα. Κοιτάμε πού πάει
και την πετάμε πίσω.

Τα επιτυχημένα πετάγματα
δίνουν χαρά και στους δυο
παίχτες.
Το “παιχνίδι” αυτό εξακολου-

θεί  να μας δίνει χαρά σε όλη
μας τη ζωή.
Ωστόσο, πολλά μπορούν να
διαταράξουν αυτό το παιχνίδι.
Απ’ την αρχή ή από κάποια
στιγμή της ζωής.
Λόγοι οργανικοί ή ψυχολογι-
κοί.  Λόγοι που μπορεί να’ ναι
από τη γέννηση ή επίκτητοι.
Και  που  δημιουργούν καθυ-
στέρηση ή διαταραχή της επι-
κοινωνίας. 
Οι δυσκολίες στην επικοινω-
νία, όταν είναι στο δέκτη, ση-
μαίνει ότι δεν μπορεί εύκολα ή
με πληρότητα να κατανοήσει
το μήνυμα που του στέλνει ο
πομπός.
Ωστόσο, οι δυσκολίες μπορεί
να είναι τόσο στην εκφορά
όσο και στην αντίληψη του
ίδιου ατόμου. Να δυσκολεύε-
ται δηλαδή και όταν στέλνει
και  όταν λαμβάνει  ένα μή-
νυμα.
Υπάρχουν νόρμες εξέλιξης
ανά ηλικία που ορίζουν το
αναμενόμενο, το φυσιολογικό
κι αυτό που μένει πίσω ή εξε-
λίσσεται με λάθος τρόπο.
Η έγκαιρη παρέμβαση σε όλες
τις ηλικίες είναι σημαντική.
Η παθολογία του λόγου ασχο-
λείται με όλα όσα μπορεί να
δημιουργούν προβλήματα
στο λόγο,  τόσο κατά την εκ-
φορά όσο και για την αντί-
ληψή του.   
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Χειρουργός

Οφθαλμίατρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ. ΣΙΓΑΝΟΣ

Επίκουρος 
Καθηγητής 

Παν/μίου Κρήτης
• Χειρουργική

Καταράκτη
• Μεταμοσχεύσεις & 

Παθήσεις Κερατοειδούς
• Θεραπεία Κερατόκωνου
- Laser Μυωπίας, 

Υπερμετρωπίας, 
Αστιγματισμού

IATΡΕΙΟ (με ραντεβού)

ΙΣΑΥΡΩΝ 105, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (παραλιακή, 

πάνω από S/M Χαλκιαδάκη)
Τηλ./Fax 2810.319769 

e-mail:
siganosc@gmail.com

• Αξιόλογηση Μαθησιακών 
   δυσκολιών
• Αποκατάσταση Μαθησιακών 
   δυσκολιών
• Ειδική Διαπαιδαγώγηση
• Οργάνωση και καθοδήγηση 
   μελέτης
• Συμβουλευτική για το άτομο, 
   το παιδί, την οικογένεια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σγουρομαλλίνης 2
e-mail: sinvadizw@gmail.com
sinvadizw.gr

τηλ. 2810 335652
6988 121079

Οι τελευταίες ειδήσεις!
Ως αρχηγός πρώτη φoρά,
ο Μητσοτάκης πήγε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κακοκαιρίας έρχεται, κύμα από Βορρά….
Σάββατο η ενθρόνιση, θα ‘ναι του Γερασίμου.
Η κρήνη των λεονταριών, ύδατος αύτη γέμει,
μανθάνω προερχόμενον εκ του Αποσελέμη.
Κι εγώ Σαββατοκύριακο, θα πάω δίχως άλλο,
στις Μοίρες, εις την Μεσαρά, λιπάσματα να βάλω.   

Ο μεσαρίτης

Εφήμερα

Ο φαρμακοποιός
Τα τελευταία χρόνια, τις μέρες ετούτες, τις στιγμές που αναπνές,
είναι, μετά τη βάρβαρη Γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο σπαραγμό
και τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, οι χειρότερες της ζωής
των πολυκαιρισμένων.
Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, την παγωμένη όχι από τους νε-
ροβοργιάδες και τα χιόνια, αλλά από την αβεβαιότητα, το μαυρι-

δερό αύριο που σχεδιάζουν οι δανει-
στές-κατακτητές με τους εντολοδόχους
κυβερνητικούς βουλευτές, η καθημερι-
νότητα βομβαρδίζεται ανελέητα από φο-
βίες. Βλέπεις και ακούς τόσα πολλά συγ-
κρουόμενα μεταξύ τους, βιώνεις την
πραγματικότητα και αναρωτιέσαι, πόσο
θα αντέξει ακόμη ο δύσμοιρος ελληνικός
λαός και ιδίως οι νέοι.
Μέσα σε ετούτη την ομίχλη, που όσο και
να ψάχνεις δεν βλέπεις από πουθενά
κάποια αχτίδα, ευτυχώς, που σε κάθε
γειτονιά υπάρχει και ένας φωτοδότης,

το φαρμακείο.
Στο φαρμακοποιό σου τρέχεις, όποια ώρα και να είναι για να ζη-
τήσεις μια συμβουλή, και να πάρεις τα αναγκαία φάρμακα με πί-
στωση. Και αυτήν την ανθρώπινη επαφή που έχεις, που για σ’ ένα
είναι ένα στήριγμα, μια βοήθεια, μια ψυχολογική τόνωση, η ανε-
λέητη πολιτική του σήμερα θέλει να εξαφανίσει.
Η εντολή είναι ξεκάθαρη: Να κλείσουν τα μικρά φαρμακεία. Εμείς
επιθυμούμε, μεγάλα, οργανωμένα, πολυεθνικά συγκροτήματα.
Ο ήχος μιας απόμακρης βροντής, φέρνει μπροστά σου το εφιαλ-
τικό αύριο.
Ο φαρμακοποιός που γνώριζες, που εμπιστευόσουν, που απαν-
τούσε με καλοσύνη σε όποια σου απορία ή πρόβλημα υγείας είχες,
δεν θα υπάρχει. Θα τον αντικαταστήσουν χαμηλόμισθοι υπάλληλοι
των Ανώνυμων Φαρμακευτικών Εταιρειών.
Και εσύ θα το δεχτείς, όπως και τόσα άλλα ψιλογκρινιάζοντας, γιατί
τρομοκρατημένος όπως είσαι, θα σκύψεις πάλι το κεφάλι και θα
συνεχίσεις την κατηφόρα της οικονομικής αλλά και της ηθικής εξα-
θλίωσης.

Του Κώστα Δάκα

Με το βλέμμα στραμμένο
στους δυστυχισμένους
των πόλεων και του Αιγαίου
Να τονε τρόπος τα χωριά τση γης να τα γυρίσω, 
τα όσα έχω μες στο νου να πα τα διαλαλήσω.
Ν’ άψω και σε όλους στσι Θεούς, όπως και στο δικό μου, λαμπάδες
με το πύρωμα τσ’ αδύναμης καρδιάς μου, 
μπας και φωτίσουν πια πολύ τσ’ άστοργους λογισμούς μας και γί-
νουμ’ όλοι μια γροθιά με τση φιλιάς το «θέλω», 
τσ’ ανέχειες να πνίξουμε αδιάκριτα του κόσμου
να ξαναρθεί στ’ αχείλια ντου το ζωογόνο γέλιο.
Κι όσοι βαριανασαίνουνε στσ’ απόγνωσης τσ’ αγκάλες
να πάψουσι να βρίσκουσι εμπόδια μπροστά τως,
μέχρι να μπουν σε ξέφωτο τση λύτρωσης και ιδούνε
πως δεν εχάθηκε το φως ολότελα απ’ την πλάση,
δίχως κανείς να νοιάζεται ποια είναι η προσευχή ντως, είντα εικόνες
προσκυνούν γ- είντα πιστεύγω λένε.
Δα ν ήλεγα και του Ουρανού, που ’ναι για όλους ίδιος:
«Βάστα τσ’ αυλής Σου ανοιχτές τσι πόρτες, όπως πάντα,
σ’ όσες ψυχές, έτσα λοής ποθούνε τη γαλήνη,
τση ζήσης και τση νόησης, στσι στράτες Σου να βρούνε,
κι είναι ο αγώνας τως κοινός, μ’εκείνες που παλεύγουν
ν’ ανθούν στη γη τα λούλουδα, όλα με δίχως φόβο,
κι από το μετερίζι ντως τσ’ αδερφοσύνης πέμπουν
ανόθευτο το μήνυμα, στα πέρατα να φτάνει,
χωρίς αλληθωρίσματα σε στοχασμούς, για λόγο,
σε χρώματα φυλετικά, γή σ’ιερά βιβλία.
Κι ακόμη, να μη σταματά, απλόχερα να δίδει
το μάννα ντου στσ’ απόκληρους του χούρδου ετούτου κόσμου,
εξίσου, όπου ο ήλιος του μεσουρανεί τη μέρα
σ’ ανατολή, νότο, βορρά και ροδισμένη δύση,
μα εκειά φτωχοί και άστεγοι ζωμένουν ξεχαημένοι
με συντροφιά ολοχρονίς την απονιά τση πείνας,
τ’ άκαρδο χάδι του χιονιά και τ’ άνυδρου τσι δίψες,
κι όλοι τα θάρρη ντως, σ’ Εσέ, τα ’χουνε στηριγμένα».

Στάθης Φραγκιαδουλάκης 
Συν/χος δάσκαλος

Κάποιοι μύθοι και κάποιες αλήθειες
για τον λόγο και την επικοινωνία του παιδιού

Το ασφαλιστικό με αριθμούς, 
πολιτικές και αλήθειες
ΜΕΡΟΣ 3ο

Η Κυβέρνηση εκτός από τη
μετατροπή του ασφαλι-
στικού σε δημοσιονομικό,

με την περικοπή των 2,5 δις ευρώ,
δίνει την εντύπωση ότι το αντιμε-
τωπίζει απλά ως ένα προαπαιτού-
μενο, που πρέπει να κλείσει άρον –
άρον για να προχωρήσει η αξιολό-
γηση η οποία (αφού οδηγήσει σε
νέα δημοσιονομικά μέτρα) με τη
σειρά της είναι προϋπόθεση για να
ανοίξει η συζήτηση διευθέτησης
του δημόσιου χρέους.
Όμως δεν είναι το ζητούμενο απλά
και μόνο να ψηφιστεί ένα ασφαλι-
στικό που θα καλύπτει το δημοσιο-
νομικό, αλλά πώς θα δομηθεί ένα
βιώσιμο σύστημα χωρίς αδικίες.
Δυστυχώς με το σχέδιο που κατα-
τέθηκε, δεν εξασφαλίζεται η βιωσι-
μότητα και η δικαιοσύνη αφού γί-
νεται μετακύλιση των
επιβαρύνσεων από το ένα στρώμα
στο άλλο, πάντα μέσα στο πλαίσιο
των χαμηλών και μεσαίων εισοδη-
μάτων.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προ-
βλέπεται σε ορισμένες περιπτώ-
σεις:
-Μεγάλη αύξηση εισφορών για
αγρότες
Η αξία των εισφορών για τους
αγρότες θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
Θα φθάσει στον τριπλασιασμό των
σημερινών. Είναι εξοντωτικό μέτρο
για τους Έλληνες αγρότες, ενώ δη-
μιουργεί και κίνητρο εισφοροδια-
φυγής. 
Σύμφωνα με το σχέδιο,  το ύψος
του ποσοστού υπολογισμού ασφα-
λίστρου κλάδου σύνταξης, αυξάνε-
ται σταδιακά από το 7% σήμερα,

στο 20% το 2019 και συνδέεται με
το εισόδημα με ελάχιστο εισόδημα
τα 468 ευρώ.
Στην καλύτερη για τους αγρότες
περίπτωση οι εισφορές από
1/7/2016 και εντός 3ετίας θα είναι
τουλάχιστον διπλάσιες από τις ση-
μερινές για την χαμηλή κατηγορία
και τριπλάσιες για τις μεγαλύτερες
κατηγορίες
-Σύνδεση εισφοράς με εισόδημα
για ελεύθερους επαγγελματίες.
Για όσους επαγγελματίες δηλώ-
νουν χαμηλό εισόδημα προβλέ-
πονται μικρότερες εισφορές (και
πολύ μικρότερες συντάξεις). Αυτό
όμως ενισχύει τη φοροδιαφυγή.
Για όσους επαγγελματίες όμως δη-
λώνουν εισόδημα πάνω από
12.000 ετησίως προκύπτει πολύ
μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Παράδειγμα 1ο: ένας επαγγελμα-
τίας με εισόδημα προ φόρου (μι-
κτά) 30.000 ευρώ ετησίως, σή-
μερα πληρώνει για σύνταξη και
περίθαλψη 350 ευρώ το μήνα στον
ΟΑΕΕ,. Με  το νέο σχέδιο θα πλη-
ρώνει 675 ευρώ το μήνα.  Αύξηση
92%.
Παράδειγμα 2ο : Ένας  δικηγόρος
με συμπληρωμένη 5ετία στο επάγ-
γελμα και ετήσιο  εισόδημα 20.000

ευρώ πλήρωσε ετήσιες εισφορές
στο Ταμείο Νομικών 3.200  ευρώ.
Τώρα θα πληρώνει 7.000  ευρώ.
-Αύξηση Εισφορών Επικουρικών 
Προβλέπεται αύξηση εισφορών
κατά 1,5%.
Από αυτό το 1% θα καταβάλλει ο
εργοδότης και 0,5% ο εργαζόμε-
νος.
Είναι αρνητικό μέτρο, αντικίνητρο
για μια χώρα που θέλει να προσελ-
κύσει επενδύσεις και να δημιουρ-
γήσει νέες θέσεις εργασίας.
-Κατάργηση ΕΚΑΣ
Η κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20%
των δικαιούχων εντός του 2016,
οδηγεί σε σημαντικές απώλειες για
100.000 συνταξιούχους.
Η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρό-
τερη με την πλήρη κατάργηση
του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019. Πρόκει-
ται συνολικά για 400.000 περί-
που χαμηλοσυνταξιούχους οι
οποίοι θα έχουν μια μείωση 30%
κατά μέσο όρο στο εισόδημά
τους από τα 600 ευρώ κατά μέσο
όρο που παίρνουν σήμερα στα
420 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι μεταξύ αυτών
είναι και συνταξιούχοι που έχουν
πολλά χρόνια ασφάλισης, ακόμη
και άνω των 30, όπως συμβαίνει
με τους συνταξιούχους του πρώην
ΤΣΑ, για τους οποίους υπήρχαν
ιδιαίτερα χαμηλές συντάξεις πριν
την σύσταση του ΟΑΕΕ. 
Η υπόσχεση ότι θα θεσπιστεί άλλο
επίδομα είναι απλώς προπα-
γάνδα, γιατί τα χρήματα μεταφέ-
ρονται στο ελάχιστο εγγυημένο ει-
σόδημα όπως συμφωνήθηκε στο
3ο μνημόνιο, που αφορά τους
ακραία φτωχούς και όχι τους μι-
κροσυνταξιούχους.

-Για τους ανάπηρους.
Η πρόταση Κατρούγκαλου αδικεί
τα άτομα με αναπηρία σε μια
σειρά από προβλέψεις:
α) προβλέπεται ότι αν δεν έχουν
συμπληρωθεί 7,5 χρόνια ασφάλι-
σης, δεν υπάρχει δικαίωμα σύντα-
ξης λόγω αναπηρίας με ατύχημα
εκτός εργασίας
β) αν το παιδί καταστεί ανάπηρο
πάνω από τα 25 του χρόνια, δεν
δικαιούται τη σύνταξη του θανόν-
τος γονέως.
Το σχέδιο νόμου με πολλές διατά-
ξεις μειώνει τα δικαιώματα των
ΑμεΑ σε μια σειρά από περιπτώ-
σεις και τα περιορίζει μόνο για
αναπηρίες πάνω από 80%.
-Μείωση Οικογενειακών Επιδομά-
των.
Τα οικογενειακά επιδόματα που
χορηγούν τα ταμεία στους συντα-
ξιούχους με προστατευμένα μέλη
μειώνονται δραματικά. Για παρά-
δειγμα στο ΙΚΑ, από 300 ευρώ το
ανώτερο για 3 παιδιά, μειώνεται
στα 140 ευρώ περίπου.
-Αύξηση ποσών για αναγνώριση
πλασματικών ετών.
Τα νέα  ποσά καθιστούν την ανα-
γνώριση των πλασματικών ετών
(Στρατός κλπ) πολύ πιο δύσκολη.
Ενώ με τον Ν. 3863 προβλέπεται
το ποσό των 2010 ευρώ κατά
έτος, με την νέα ρύθμιση και για
εργαζόμενο με μηνιαίες μικτές
αποδοχές 1800 ευρώ, το κόστος
εξαγοράς θα είναι 3.000 ευρώ για
κάθε έτος.
-Ενοποίηση Ταμείων 
Προβλέπεται ενοποίηση όλων των
Ταμείων Κύριας σύνταξης σε 1 Τα-
μείο.
Πρόκειται για ένα υδροκέφαλο

οργανισμό με μεγάλα νέα λει-
τουργικά προβλήματα που θα δη-
μιουργηθούν , ενώ δεν έχει καμιά
ασφαλιστική λογική η υπαγωγή
μισθωτών , ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και αγροτών σε ένα τα-
μείο, όπου το μεγάλο βάρος θα
κληθούν να σηκώσουν οι μισθω-
τοί. 
Το επιχείρημα της εξοικονόμησης
πόρων είναι ψεύτικο αφού υπο-
στηρίζουν ότι θα εξοικονομηθούν
500 εκατ. ευρώ από τα λειτουρ-
γικά, τη στιγμή που τα συνολικά
λειτουργικά όλων των ταμείων σή-
μερα είναι 346 εκατ. ευρώ.
Από την παράθεση των παρα-
πάνω, γίνεται φανερό ότι δεν
έχουμε να κάνουμε με μια μεταρ-
ρύθμιση που έχει λογική και στό-
χευση, αλλά με μέτρα δημοσιονο-
μικής λύσης, που όμως δεν
διασφαλίζεται από πουθενά ότι
μπορούν να πετύχουν τον εισπρα-
κτικό τους ρόλο.
Μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση,
για να είναι βιώσιμη πρέπει να
στηρίζεται
Α) στην πραγματική οικονομία, με
ρεαλιστική εκτίμηση της εξέλιξης
της
Β) στη δίκαιη αντιμετώπιση όλων
των στρωμάτων και των κοινωνι-
κών ομάδων.
Γι’ αυτό ζητούμε την απόσυρση
του σχεδίου της Κυβέρνησης και
την επεξεργασία ενός νέου, με
βάση τα παραπάνω.
Στο επόμενο μέρος θα διατυπώ-
σουμε τις δικές μας προτάσεις.

* Ο Βασίλης Κεγκέρογλου είναι
βουλευτής και πρώην υπουργός

Της Μαρίας 
Ρουσοχατζάκη, 
λογοπαθολόγου

Για την επιλογή 
διευθυντών εκπαίδευσης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοίνωσε χτες το βράδυ τον πίνακα με την
τελική μοριοδότηση των υποψηφίων στους νομούς της Κρήτης για
τις τέσσερις θέσεις του διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Είχα την εξαιρετική τιμή να είμαι συνυποψήφιος με άλλους οκτώ
εκλεκτούς συναδέλφους στο νομό Ηρακλείου. Κατά την πρώτη
φάση της διαδικασίας ήμουν πρώτος με 20,75 αντικειμενικά με-
τρήσιμα μόρια (3-4 ήμασταν όλοι κι όλοι στην Ελλάδα) με πολύ
μεγάλη μάλιστα διαφορά από τους άλλους. Πρώτος παρέμεινα και

στη δεύτερη φάση, μετά δηλαδή τη μυ-
στική ψηφοφορία των διευθυντών και
υποδιευθυντών, πάλι με μεγάλη δια-
φορά. Είκοσι δύο (22) συνάδελφοι με τί-
μησαν με την ψήφο τους. Στην τρίτη
φάση, στη φάση της συνέντευξης, το
πενταμελές και διορισμένο κατά τα τρία
πέμπτα Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης με
αντάμειψε μεγαλόψυχα για τα 27 χρόνια
υπηρεσίας στις σχολικές αίθουσες, για τη
θητεία μου ως διευθυντή στο 5ο Γενικό
Λύκειο του Ηρακλείου και την σε διά-
στημα τριών χρόνων - με τη σκληρή και
επίμονη συνεργασία των συναδέλφων -

αύξηση του μαθητικού του δυναμικού κατά 50%, για το διδακτο-
ρικό μου με άριστα στην κοινωνιογλωσσολογία και τη διάλεκτο
στην εκπαίδευση, για το δεύτερο πτυχίο μου στην Κολωνία της
Γερμανίας με κύριο αντικείμενο την ιστορικοσυγκριτική γλωσσο-
λογία, για τις πιστοποιημένες γλώσσες Γ’ επιπέδου, για το επιστη-
μονικό, συγγραφικό και λογοτεχνικό μου έργο, για τις δημοσιεύ-
σεις μου, για τις δύο υποτροφίες και τις βραβεύσεις, για τη θητεία
μου ως επιμορφωτή φιλολόγων, για τη δουλειά μου ως αξιολο-
γητή σχολικών βιβλίων, για την κοινωνική μου προσφορά, για την
ψήφο των συναδέλφων μου, αλλά πάνω απ’ όλα για την αγω-
νιώδη και τίμια πριν από ένα χρόνο κραυγή μου «ΕΞΩ ΤΑ ΚΟΜ-
ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». Για όλα αυτά με αντάμειψε με ένα γεν-
ναίο, καλοζυγισμένο, αγχωτικό και φοβισμένο 10,28. Με βαθμούς
(κατά φθίνουσα σειρά) 13,4 και 11, 10, 9, 8 δίκην αλληλοκάλυ-
ψης… Με ενθάρρυνε δηλαδή, βάζοντάς μου έναν από τους χαμη-
λότερους και σπανιότερους πανελλαδικά βαθμούς, ώστε να συνε-
χίσω να είμαι «αέρας που περνά μέσα στης πόλης τα στενά και
κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν».

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου είναι εκπαιδευτικός

Του Κώστα 
Ν. Κωνσταντίνου*

Γράφει ο Βασίλης
Κεγκέρογλου*
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