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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ WEBINAR THS ETUCE 

‘EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΛΗ’ 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Πως μπορεί να γίνει στελέχωση των συνδικάτων με νέα μέλη -

που θα σημάνει ταυτόχρονα και την ανανέωση και αναβάθμισή τους-,  πρακτικές 

για την προσέλκυση νέων, πως θα φέρουμε τα συνδικάτα πιο κοντά στη νέα γενιά 

και στους προβληματισμούς της και άρα και πιο κοντά στις ανάγκες και τις 

προκλήσεις του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού. 

ΚΎΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΣΩΝ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: 

 Λόγω του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος σε πολλές χώρες, ο όρος ‘νέα 

μέλη’ άλλοτε περιορίζεται στην ηλικία, κάτω από 35 έτη και άλλοτε συμπεριλαμβάνει 

τους νέους σε χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικούς δηλαδή μέχρι τα πρώτα 10 έτη 

υπηρεσίας.    

 Τα 2/3 των συνδικάτων της Ευρώπης – μελών της ETUCE - έχουν άτυπες ή 

επίσημες δομές, ΕΙΔΙΚΑ  για νέους εκπαιδευτικούς, σε διάφορες μορφές , βάσει του 

καταστατικού τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν  η Γερμανική, η 

Ρωσική και η Νορβηγική ομοσπονδία.  

 Οι δομές αυτές των νέων αντιπροσωπεύουν νέους εκπαιδευτικούς, άνεργους 

εκπαιδευτικούς, νέους επιστήμονες, κοινωνικούς παιδαγωγούς, φοιτητές από σχολές 

που προορίζονται να στελεχώσουν την εκπαίδευση κ.α.  

 Πεδίο δράσης αποτελεί ο αγώνας για καλύτερη ανώτατη εκπαίδευση, 

ανταλλαγή ιδεών και πρωτοβουλίες για πολιτικές εκδηλώσεις και πολιτικούς  

προβληματισμούς πάνω στις ακολουθούμενες ή μη πολιτικές,  συνεργασία νεανικών 

ομάδων σε διάφορα επίπεδα, όπως πανεπιστήμια και φοιτητικές ενώσεις για 

διοργάνωση δράσεων/σεμιναρίων. Επίσης έργο τους είναι η συμβουλευτική και η 

βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών για την καλύτερη προσαρμογή τους στο σχολείο.  

 Οι νέοι αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου και 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σ αυτό ! 

 

Στο επιτακτικό ερώτημα του «πως μπορούμε να αυξήσουμε τη δραστηριότητα των 

νέων στα συνδικάτα σε πρακτικό επίπεδο» συνοψίζουμε ιδέες και απαντήσεις που 

ακούστηκαν: 

 

 Σωστή υποδοχή και ενημέρωση των νέων συναδέλφων 

 Άτυπες δομές στα συνδικάτα που να περιλαμβάνουν νέους εκτός ακόμα 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ή ακόμα και συμμετοχή στα ίδια τα συνδικάτα 

 Συνεργασία με πανεπιστήμια και φοιτητικούς συλλόγους 

 Κοινές δράσεις και αγώνες 

 Κοινές πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με νεολαίες και συλλογικότητες 

 Διαδικτυακές συνεργασίες 

 Να γίνουν κατανοητοί στους νέους οι κίνδυνοι για το δημόσιο σχολείο και τον 

εκπαιδευτικό από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην παιδεία 
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 Οργάνωση σεμιναρίων για συμβουλευτική και ενημέρωση των νέων για το 

επάγγελμα και τις συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού – π.χ. από την Πολωνική 

ομοσπονδία υπάρχει το παράδειγμα Δημιουργία ακαδημίας νέων εκπαιδευτικών 

μέσα στο συνδικάτο διάρκειας ενός έτους, σύνολο 60 ωρών παρακολούθησης με 

τρεις άξονες: α. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του συνδικαλιστή, β. Σύγχρονες 

προκλήσεις στην εκπαίδευση και γ. Εκπαίδευση σε δεξιότητες διαπραγμάτευσης, 

επικοινωνίας, ηγεσίας στα συνδικάτα. 

 Αναβάθμιση της εικόνας και του κύρους του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού με 

αγώνες του συνδικάτου για καλύτερους μισθούς / συνθήκες εργασίας / υποδομές 

/ πολιτική πίεση σε κυβερνήσεις / απαιτήσεις για καθηγητές με προσόντα (πτυχία 

και άνω εννοούν, που δεν είναι δεδομένο παντού) / ανάδειξη του ρόλου του σχολείου 

και του δασκάλου στην τάξη / εκπαιδευτικούς με ασφάλιση και υγεία / μείωση της 

ελαστικής εργασίας (δηλώθηκε ότι οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν και 

ελαστική ή μηδενική σχέση με το συνδικάτο…) /  

 Ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης 

 Ανάδειξη της αξίας της συλλογικής δράσης – αφορμή αποτέλεσε μια παρέμβασή 

μας ως ΟΛΜΕ (ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ 

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ…, ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ 

ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ) 

 Αναβάθμιση της εικόνας του συνδικάτου – κάποιοι ανέφεραν ότι δεν έλκονται οι 

νέοι από εικόνες επαγγελματικών συνδικαλιστικών στελεχών που έχουν στο νου 

την ατομική καριέρα.  

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΕΦΗ ΣΑΜΑΡΑ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΞΟΝΕΣ  ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ WEBINARS THΣ ETUCE 

Η ΤΕΕ (VET) ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ETUCE, και ο COVID19… 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ  

[ Διευκρίνιση. ΤΕΕ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, VET: Vocational Education Training, στην Ευρώπη 

εξετάζουν μαζί την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ] 

 Παρατηρείται σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη μια χαμηλή ελκυστικότητα της 

ΤΕΕ, και ως επαγγελματική οδός για τους εκπαιδευτικούς –πολλοί προτιμούν τους 

υψηλότερους μισθούς σε βιομηχανίες και εταιρείες-, και για μαθητές απόφοιτους 

γυμνασίων – μεταξύ των οποίων αποτελεί συνήθως τη 2η επιλογή. Μάλιστα από  

έρευνες προέκυψε ότι το 26% των καθηγητών ΤΕΕ νοιώθουν απαξιωμένοι στην 

κοινωνία, το 34% ότι οι συνθήκες εργασίας είναι κακές και το 60% ότι οι μισθοί είναι 

χαμηλοί. 

 Χαμηλές οι δημόσιες δαπάνες και επενδύσεις στο τομέα της ΤΕΕ. Πολλά 

συνδικάτα θεωρούν ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι μία - και όχι η κύρια – 

αιτία της κατάστασης στα VET-schools.  

 Υπάρχει εντονότατος ανταγωνισμός από τα ιδιωτικά VET, στα οποία 

παρατηρούνται και υψηλότερη χρηματοδοτική δυνατότητα και εξοπλισμός, και 

καλύτεροι μισθοί. Αυτό δημιουργεί τάσεις αποδοχής της ιδιωτικοποίησης της ΤΕΕ.  

Αυξάνονται οι private VET providers. Αυξάνεται κι ο έλεγχος της ΤΕΕ απ αυτούς.  

 H ποιότητα VET (ΤΕΕ) θεωρείται σε όχι καλό επίπεδο και χρειάζεται ανανέωση, 

εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση.  

 Σε κάποιες – πολλές – χώρες «παράγονται» απόφοιτοι και πτυχιούχοι της VET 

με χαμηλού ή μεσαίου, αντί υψηλού, επιπέδου προσόντα και ακολουθεί μια 

αντίστοιχου επιπέδου επαγγελματική και οικονομική κατάσταση στους χώρους 

εργασίας.  

 Απαιτούνται, για σωστή Μαθητεία, συμβόλαια, καλοί μισθοί μαθητευομένων, 

ασφάλιση, υγεία κλπ.  

 Σε κάποιες χώρες παρατηρείται έλλειψη εκπαιδευτικών VET. 

 Από έρευνα προκύπτει ότι το 60% των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ μόνο έχουν  

Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση (ICT).  

 Στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές της VET είναι εμφανής η έλλειψη 

συνεχούς επιμόρφωσης, ανανέωσης γνώσεων, μεθόδων, παλιά βιβλία απ όπου 

καλούνται να διδάξουν, και γενικώς δεν υλοποιείται παρά μόνο αποσπασματικά η 

λεγόμενη Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξή τους (CPD: continuous professional 

development). 

 [ Η κρίση του 2008 έφερε ψηλά στην ατζέντα μεταξύ κυβερνήσεων και policy makers το 

ζήτημα των απαιτήσεων για καλύτερες δεξιότητες (skills) στη γρήγορα μεταβαλλόμενη αγορά 

εργασίας και τη σύνδεση με τα VET. Τότε αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία της εκτός τυπικής 

εκπαίδευσης  παροχή γνώσεων και κυρίως δεξιοτήτων. Έτσι ένας από τους στόχους του Riga 

Conclusions 2015 ήταν να δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές να έχουν καλύτερη 

ICT – αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση-, για το Σχολείο και το Εργασιακό 
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περιβάλλον όπου εκπαιδεύουν. Έρευνα της CEDEFOP δείχνει μια εικόνα που ποικίλλει πολύ σε ότι 

αφορά την εισαγωγική/ αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ και των εκπαιδευτών, που 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν  εργάζονται σε χώρους μέσα στο σχολείο ή σε εταιρείες (όπως 

είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση με τους εκπαιδευτές).  Το να παραμένουν ενήμεροι πάνω στις 

τελευταίες εξελίξεις στην βιομηχανία θεωρείται ύψιστης σημασίας για τους εκπαιδευτικούς όπως και 

για τους εκπαιδευτές.  

Σύμφωνα με άλλη έρευνα οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής φαίνεται να είναι αυτοί που 

χρήζουν περισσότερο επαγγελματικής επιμόρφωσης, όπως επίσης  επιμόρφωση φαίνεται να 

απαιτείται για τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά και 

Πολύγλωσσα περιβάλλοντα, τη διαχείριση της τάξης και τη συμπεριφορά των μαθητών και για τη 

διδασκαλία εγκάρσιων δεξιοτήτων που διαπερνούν όλα τα μαθήματα.  Αναφέρεται εδώ, γιατί η ΕΑ 

και η Πολυπολιτισμικότητα υπάρχουν και στο χώρο της ΤΕΕ.] 

 

COVID19 και άμεσες συνέπειες 

Πέρα από τα όσα γενικά συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης λόγω της 

πανδημίας, στα VET (ΤΕΕ) παρατηρούνται: 

 Σε κάποιες χώρες, με αφορμή το shutdown (κλείσιμο εταιρειών), είχαμε 

απώλεια θέσεων εκπαιδευτών στη μαθητεία κυρίως – απώλεια συμβολαίων 

(contracts). Και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα. 

 Ο COVID19 σταμάτησε σε κάποιες χώρες τη μαθητεία πλην κάποιων τομέων 

όπως Υγεία, Τροφίμων κ.α.  

 Παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερη απώλεια θέσεων στους χώρους εργασίας είχαν 

οι  χαμηλού και μεσαίου επιπέδου προσόντων εργαζόμενοι. 

 Τεράστια η δυσκολία τηλεκπαίδευσης για τα εργαστηριακά μαθήματα και την 

μαθητεία, δεν αναπτύχθηκε υλικό ή προσομοίωση γι αυτά. 

 Ο Covid19 έδειξε την ανεπάρκεια της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών ΤΕΕ, καθώς και τη δυσκολία ανταπόκρισής τους σε σχολεία της 

Ειδικής Αγωγής ή με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.  

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 

 Αύξηση δαπανών και επενδύσεων για την ΤΕΕ. 

 Ανανέωση εξοπλισμού, ύλης, βιβλίων και βοηθημάτων, κλπ στην ΤΕΕ. Βελτίωση 

της ποιότητας της VET.  

 Αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές.  

 Αυξήσεις σε  μισθούς εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΤΕΕ. 

 Καλύτερες συνθήκες εργασίας στα σχολεία της ΤΕΕ. 

 Καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας των VET. 

 Ουσιαστικότερος διάλογος μεταξύ όλων των μερών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών κυρίως. 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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 ΠΩΣ θα στηριχθεί η ΤΕΕ  σε συνθήκες covid19 και στο αλλαγμένο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

 Τι έκαναν τα συνδικάτα ως τώρα σ αυτό. Ανταλλαγή εμπειριών. 

 Πως ανταποκρίνονται τα συνδικάτα στα αιτήματα και τις απαιτήσεις των 

εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.  

ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΕΦΗ ΣΑΜΑΡΑ 
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Η Ψηφιοποίηση στην Εκπαίδευση (DIGITALIZATION) 

Από το Διαδικτυακό σεμινάριο της ETUCE για τα προβλήματα και τις 

ευκαιρίες που δημιουργεί η Ψηφιοποίηση στα εκπαιδευτικά συνδικάτα 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

[ Μια περιληπτική εικόνα για το σεμινάριο, από την ΕΤUCE : 
Με το βλέμμα στο επικείμενο Συνέδριο της ETUCE τον Δεκέμβριο του 2020 με κύριο θέμα την 
Εκστρατεία για την Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού, για Αλληλεγγύη, Ισότητα, Δημοκρατία και 
Βιωσιμότητα, η ETUCE οργανώνει μια σειρά προσυνεδριακών διαδικτυακών σεμιναρίων. Στις 18 
Νοεμβρίου, η ETUCE πραγματοποίησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο πάνω στα προβλήματα και τις 
ευκαιρίες που αναδεικνύει η ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση για τα εκπαιδευτικά συνδικάτα. Μέλη της 
ETUCE από όλη την Ευρώπη, 61 συμμετέχοντες, συνομίλησαν και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες και 

μοιράστηκαν καλές πρακτικές.        
Σήμερα, η μετάβαση στην 
ψηφιοποίηση αποτελεί μια από τις 
μεγαλύτερες  προκλήσεις για τις 
σύγχρονες κοινωνίες και έχει 
σημαντικές επιδράσεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Αυτή η μετάβαση 
στην ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει 
μια καλή ευκαιρία για τα 
εκπαιδευτικά συνδικάτα 
καλλιεργώντας πιο συμμετοχικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία στις ανάγκες του καθενός μαθητή 
ξεχωριστά.  

Ωστόσο, με την ψηφιοποίηση στην εκπαίδευση προκύπτουν πολλά ζητήματα για τα εκπαιδευτικά 
συνδικάτα που έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και την ισορροπία μεταξύ εργασιακού 
και προσωπικού χρόνου, με την προστασία της ιδιωτικότητας, με την ασφάλεια και προστασία  όπως 
και με την αυτονομία του εκπαιδευτικού. Επίσης η τεχνολογία στην εκπαίδευση είναι μια αγορά αξίας 
187 δισ. δολαρίων με ρυθμό ανάπτυξης 15% και θεωρείται από τις επιχειρήσεις ως ένας από τους 
μεγαλύτερους τομείς για επενδύσεις σε όλο τον κόσμο με ευκαιρίες συνολικά και στην αγορά 
εργασίας... Αυτό καθιστά την εκπαίδευση πρώτο στόχο για τα ιδιωτικά συμφέροντα που επιδιώκουν 
την ανεξέλεγκτη είσοδο τεχνολογιών στην εκπαίδευση, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη ή τα Λογισμικά 
Μάθησης.  

To προσωρινό κλείσιμο των σχολείων εξαιτίας του COVID-19 έχει δώσει ώθηση μεγάλη –δεκαετιών 
ίσως- στην ψηφιοποίηση. Καθώς τα σχολεία έπρεπε άμεσα να μεταβούν στις ψηφιακές πλατφόρμες, 
οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο τόνισαν την ανάγκη να υπάρχει διασφάλιση για όλα τα θέματα που 
έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα λογισμικά μάθησης, τα 
δεδομένα και οτιδήποτε άλλο νέο ψηφιακό υλικό που συντελεί στην τηλεκπαίδευση. Αυτό, 
επεσήμαναν,  πρέπει να εκπονείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, να υποστηρίζει την 
αυτονομία τους, να ωφελεί όλους τους μαθητές και να είναι το προϊόν πραγματικού κοινωνικού 
διαλόγου. Αυτή η κρίση υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες 
και γνώσεις σε όλη την Ευρώπη και να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό χάσμα προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ποιοτική 
εκπαίδευση.    

Κλείνοντας το σεμινάριο, η Δ/ντρια της ETUCE, Susan Flocken είπε χαρακτηριστικά: «Οι ψηφιακές 
αλλαγές διαμορφώνουν τον χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών και όλου του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και χωρίς αμφιβολία αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα της ETUCE για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια. Η ETUCE και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα- μέλη της διαβεβαιώνουν ότι θα 
εργαστούν για να διαμορφώσουν ένα ψηφιακό μέλλον που θα σχετίζει τις ψηφιακές τεχνολογίες με 
αποτελεσματική πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και ταυτόχρονα θα 
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εξασφαλίζει την προστασία και ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους και της ισορροπίας μεταξύ εργασίας 
και προσωπικής ζωής.» ] 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ webinar: 

To εύρος των προβλημάτων που προέκυψαν με την ψηφιοποίηση φαίνεται να είναι 

κοινός παρονομαστής για τις περισσότερες ομοσπονδίες, όμως τα προβλήματα διαφέρουν σε 

ένταση ανάλογα με την ετοιμότητα του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί 

στην τηλεκπαίδευση. Για παράδειγμα, έγινε λόγος για : 

- τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα τώρα πάνω στις ψηφιακές πλατφόρμες 

(στην Ιταλία π.χ. γίνεται και από την ομοσπονδία…)  

- ανάγκη περιφρούρησης της αυτονομίας του εκπαιδευτικού 

- ελλιπή εξοπλισμό στα σχολεία, εκπαιδευτικούς και κυρίως στους μαθητές (Βρετανία, Γαλλία-

επίδομα 150 ευρώ για εξοπλισμό σε καθηγητές και μαθητές)  

- κενά στη μάθηση και πως αντιμετωπίζονται (GEW Γερμανίας) 

- έλλειψη εμπειρογνωμόνων στην τηλεκπαίδευση (Βρετανία) 

- είσοδο ιδιωτικών εταιρειών με αφορμή την τεχνολογία που απαιτείται και ποιες μεθόδους 

χρησιμοποιούν οι ιδιώτες για να εισέλθουν στη δημόσια εκπαίδευση 

- προστασία δεδομένων, το ποιος θεωρείται ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού υλικού, θέματα 

copyright. Την ανάγκη παραγωγής ψηφιακού υλικού από την πολιτεία 

- παιδαγωγικά ζητήματα στην τηλεκπαίδευση 

- το ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 

- τη σχέση της ψηφιακής με τη ζώσα εκπαίδευση και την κρίσιμη ισορροπία 

 

Η Ε.Ε. έχει εκπονήσει το λεγόμενο Digital Education Action Plan – Σχέδιο Δράσης για 

την τηλεκπαίδευση. Η ETUCE αντιπροσώπευσε τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης και στην 

παρέμβασή της επέμεινε κυρίως στην ανάγκη να συρρικνωθούν οι ανισότητες που 

διευρύνονται με την τηλεκπαίδευση και να μικρύνει το κοινωνικό χάσμα που εμποδίζει την 

ίση πρόσβαση στην (τηλε)εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Ο σωστότερος τρόπος είναι η 

αύξηση  των δημόσιων επενδύσεων. 

Κάποιες ομοσπονδίες μεταξύ των οποίων και η Γερμανική GEW έχουν ήδη προβεί σε 

έρευνα ενδελεχή για το θέμα της τηλεκπαίδευσης. Η GEW της οποίας το project με τίτλο 

‘Εκπαίδευση στον κόσμο της τεχνολογίας’ μπορείτε να το βρείτε στο συνημμένο αρχείο έχει 

κάνει έρευνα και με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών-μελών της συντάσσει τα 

ψηφίσματα που θα συζητηθούν στο επικείμενο συνέδριό τους το 2021. Κάποια στοιχεία 

ενδεικτικά: 90% των μελών της χρησιμοποιούν εξοπλισμό από ιδίους πόρους για τη δουλειά 

τους, 26% των μελών τους νιώθουν ότι δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, 18% βρίσκουν αρκετές δυνατότητες για κατάρτιση/επιμόρφωση.  

Από πλευράς ΟΛΜΕ, στον λίγο χρόνο των 2‘ που μας διατέθηκε λόγω του μεγάλου 

αριθμού συμμετεχόντων, έγινε αναφορά στην προβληματική διαδικασία της τηλεκπαίδευσης 

με τις συνθήκες που γίνεται – προβλήματα με την πλατφόρμα, ελλείψεις σε συνδεσιμότητα 

και εξοπλισμό και τις ανισότητες. Προκύπτουν θέματα με την ύλη, τα κενά μάθησης που 
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δημιουργούνται, την προφανή ανάγκη για αναδιαμόρφωση της ύλης και των μορφών 

αξιολόγησης των μαθητών. Προβλήματα που προϋπήρχαν όπως η έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, τώρα εντάθηκαν. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ  

ΕΦΗ ΣΑΜΑΡΑ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ 

ΣΕΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ETUCE ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2020 

Oι προκλήσεις της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης και της 

ιδιωτικοποίησης μέσα στην εκπαίδευση 

Μια γενική εικόνα από το site της ETUCE 

Η  τρίτη προσυνεδριακή συνάντηση των συνδικάτων- μελών της ETUCE είχε θέμα 

την αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση που παρατηρείται μέσα στην εκπαίδευση. Οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να φωτίσουν πτυχές της ιδιωτικοποίησης όπως 

προκύπτουν από την ανάμειξη ιδιωτικών παραγόντων στην παροχή εκπαίδευσης 

και να προσδιορίσουν κοινές στρατηγικές για να αναχαιτίσουν την επιρροή και την 

εξάπλωση των εμπορικών συμφερόντων και ιδιωτών, οι οποίοι προάγουν την 

ατζέντα της ιδιωτικοποίησης στην Ευρώπη.   

 «‘Η αύξηση της 

κερδοφορίας στην 

εκπαίδευση στην Ευρώπη 

υποσκάπτει την ίση 

πρόσβαση στην 

ποιοτική εκπαίδευση 

για όλους τους μαθητές. 

Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ευρώπη είναι βαθιά προβληματισμένοι με την διείσδυση των 

όρων της αγοράς στην εκπαίδευση. H τυποποίηση, οι εξετάσεις μεγάλης σημασίας για τους 

μαθητές και οι αποτιμήσεις(αξιολόγηση) βάσει απόδοσης υποσκάπτουν την αυτονομία 

και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και θέτουν σε κίνδυνο την καλή υγεία των μαθητών 

και το αποτέλεσμα της μάθησης», ανέφερε στην εισαγωγή της η Dorte Lange, μία εκ των 

Αντιπροέδρων  της ETUCE. 

 Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο Tore Bernt Sorensen, ερευνητής από το UC 

Louvain (στο Βέλγιο) παρουσίασε σύντομα τους ορισμούς της ιδιωτικοποίησης 

και τον ρόλο των διακυβερνητικών οργανισμών και των οικονομικών 

παραγόντων που προάγουν τoν φιλελευθερισμό, την εμπορευματοποίηση και 

την ιδιωτικοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Λόγω της λιτότητας για 

μια και πλέον δεκαετία, οι κυβερνήσεις όλο και περισσότερο στηρίζονται σε 
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ιδιωτικούς πόρους για να αντισταθμίσουν τις μειώσεις των δημόσιων 

δαπανών για την εκπαίδευση (ΟΑΣΑ, Η Εκπαίδευση με μία Ματιά 2019). 

Παράλληλα, η ανάγκη για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις 

δημόσιες δαπάνες ανοίγει τον δρόμο στην ενσωμάτωση μηχανισμών της 

αγοράς και πρακτικών, που προσιδιάζουν σε επιχειρήσεις, αναφορικά με 

τη διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικότερων μεταρρυθμίσεων 

στην εκπαίδευση σε όλα τα πεδία.  

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης εμπειρίες σχετικά με τους 

ποικίλους τρόπους με τους οποίους η επιδημία του Covid-19 αύξησε τις τάσεις 

που προϋπήρχαν ήδη και διέγραφαν τη στροφή των κυβερνήσεων σε ιδιωτικές 

εταιρείες τεχνολογίας προκειμένου με εξωτερικές αναθέσεις να συμβάλουν 

στην ψηφιοποίηση της  εκπαίδευσης, είτε με σύμπραξη ιδιωτικού και 

δημόσιου, είτε ακόμη και με την προώθηση μεταρρυθμίσεων όπου οι 

ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας εισχωρούν με πλάγιο τρόπο στα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Η συζήτησε εστίασε  στο πώς μπορεί να επιτευχθεί 

η αναχαίτιση της τάσης αυτής μέσα στην εκπαίδευση. Διερευνήθηκαν επίσης 

κοινές στρατηγικές που θα ενισχύσουν τη συλλογική δύναμη των συνδικάτων 

προτάσσοντας την αρχή της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε  

αυτές οι αξίες και οι αρχές να παρουσιάζονται σε όλη την Ευρώπη ως οι λύσεις 

που υπαγορεύει η κοινή λογική.  

Κλείνοντας τη συνάντηση, η Πρόεδρος της ETUCE Christine Blower, 

επανέλαβε την έκκληση για δράση που εξέφρασαν στο σύνολό τους οι ομιλητές 

λέγοντας ότι «σε επίπεδο περιφέρειας, κράτους, και σε τοπικό επίπεδο θα 

συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με αλληλεγγύη παντού για να υπερασπίζουμε 

την εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό και ευθύνη του κράτους και να προάγουμε τη 

δημοκρατική λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία 

προκειμένου να διασφαλίσουμε δωρεάν, συμμετοχική, ποιοτική 

εκπαίδευση με ίσους όρους για όλους». 

Όροι και Ορισμοί της Ιδιωτικοποίησης:  

Ιδιωτικοποίηση μέσα στην Εκπαίδευση – Privatisation in Education. Όροι και 

διαδικασίες της αγοράς υιοθετούνται σιγά σιγά στο δημόσιο σχολείο π.χ. μορφές 

διοίκησης όπως στην επιχείρηση, χρηματοδότηση ανάλογα με την αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων και παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέμβαση 

από εξωτερικούς παράγοντες, τυποποίηση προγραμμάτων σπουδών, 

εξετάσεων, μεθόδου διδασκαλίας, έλεγχος οικονομικών και ανθρώπινων 
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πόρων, δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων και επιλογή σχολείου, στόχοι, 

ανταγωνισμός, προδιαγραφές, ελαστικοποίηση της εργασίας, απαίτηση για 

τυπικά προσόντα,  φορμαλιστικά και μετρήσιμα αναλυτικά προγράμματα, 

αποκλεισμοί και αριστεία, αποκέντρωση των σχολείων και υπαγωγή τους στην 

περιφέρεια, ΣΔΙΤ, ιδιωτικοποίηση της ίδιας της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω 

της Διαβούλευσης, της Έρευνας, της Αξιολόγησης, Ιδιωτικές εταιρείες που 

παράγουν για τα σχολεία λογισμικό διδασκαλίας και κατάρτισης, διαδραστικούς 

πίνακες, διδακτικό υλικό, διαχείριση δεδομένων, οργάνωση διεξαγωγής ακόμα 

εθνικών εξετάσεων, οργάνωση εξ αποστάσεως διδασκαλία, επιμόρφωση και 

κατάρτιση σε νέο υλικό σε εκπαιδευτικούς κλπ. 

Ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης – Privatisation of Education. Η συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα στην παροχή εκπαίδευσης. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ από πλούσιες 

χώρες αγοράζουνε κολλέγια, πανεπιστήμια και σχολεία στην ίδια τη χώρα τους ή 

σε λιγότερο αναπτυγμένες ή φτωχές χώρες («εκπαιδευτικός επιχειρηματικός 

εποικισμός») και τα μετατρέπουν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με σκοπό 

το κέρδος. Η Σκιώδης εκπαίδευση. Προνόμια και διευκολύνσεις στους ιδιοκτήτες 

ιδιωτικών σχολείων.  Δίνονται φορολογικές απαλλαγές για τη φοίτηση σε 

ιδιωτικά σχολεία. Το κέρδος υπερισχύει της ποιότητας. 

Ιδιωτικοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής –policy privatization. Ιδιωτικοί 

παράγοντες εμπλέκονται στην χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής π.χ. στη 

Σουηδία,  η γνωστή εταιρεία ‘Αrete Meritering’ ανέπτυξε σύστημα/ μέθοδο 

αξιολόγησης των νέων σε υπηρεσία εκπαιδευτικών. Αποτελεί πολιτική επιλογή 

ποια σφαίρα της δημόσιας ζωής δίνεται στον ιδιωτικό τομέα.  

Ενδιαφέροντα Σημεία από τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων των 

συνδικάτων 

Στις χώρες της Ευρώπης παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση και 

ποικιλία στις εκφάνσεις της ιδιωτικοποίησης που αναφέρουμε παραπάνω 

γιατί αυτές προκύπτουν μέσα από τα ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά 

δεδομένα της κάθε χώρας.  

Γενικά, παρατηρείται η τάση για μεγαλύτερη τυποποίηση (standarization) γιατί 

με την τυποποίηση και την ομοιομορφία επιτυγχάνεται μεγαλύτερο κέρδος στην 

αγορά και δυνατότητες σύγκρισης αποτελεσμάτων και ελέγχου διαδικασιών. Η 

τυποποίηση φέρνει προοδευτικά την μείωση του κύρους του λειτουργήματος του 

εκπαιδευτικού. Υποβιβάζεται το έργο και η λειτουργία του. Π.χ. δεν δίνεται η 
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δυνατότητα για εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση, δεν δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής περιεχομένου της διδασκαλίας.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ιδιωτικοποίησης ανά χώρα: 

Αγγλία: Προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ως πλεονέκτημα την επιλογή σχολείου,  

δημιουργήθηκαν πολλά ‘ελεύθερα σχολεία’ ή ‘ελεύθερες ακαδημίες’ (free 

academies),  όπως ονομάζονται. Τα σχολεία αυτά έχουν πολλές ελευθερίες και 

μεγάλη αυτονομία. Τρία χρόνια μετά, παρατηρείται απόλυτη απορρύθμιση, 

κακή διαχείριση και πάμπολλα περιστατικά κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Οι 

μαθητές θεωρούνται μάλλον ως εμπόρευμα και η κατάληξη είναι τα σχολεία να 

επιλέγουν μαθητές και όχι το αντίθετο. 1/7 μαθητών αποκλείονται από τα 

σχολεία αυτά παρανόμως.  

Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά έχουν χαμηλότερες αποδοχές. Οι 

μηχανισμοί λογοδοσίας είναι ασφυκτικοί αλλά χωρίς αντίκρισμα. Το 1/3 των 

εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν το επάγγελμα μετά από 5 χρόνια γιατί παρά το 

φόρτο εργασίας δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση στη μάθηση. Η Βρετανία έχει 

το νεότερο σε ηλικία εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ευρώπη.  

Παρενθετικά αναφέρουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες που ειπώθηκαν για 

τα σχολεία και τον Covid-19 στην Αγγλία. Η βαθμίδα της Β/θμιας θεωρήθηκε 

ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης του ιού. Συνεπώς, με 

βάση αυτό τα συνδικάτα έκαναν σχετική αναφορά και απαίτησαν ασφαλή 

σχολεία. Κινήθηκαν παράλληλα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε 

να μεταφέρουν το μήνυμα στα μέλη τους και στο ευρύ κοινό. 95% των μελών 

τους ήταν γνώστες των βασικών αιτημάτων τους. 70.000 επιστολές 

εστάλησαν σε βουλευτές.  

Παρείχαν κατάρτιση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς. 

Εκπαίδευσαν 4.000 αντιπροσώπους στην ψηφιακή εκπαίδευση και αυτοί 

στη συνέχεια τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία.  

Με τη στήριξη που πρόσφεραν στους εκπαιδευτικούς, το συνδικάτο 

ενδυνάμωσε τη θέση του στην κοινωνία και ενδυναμώθηκε και αριθμητικά 

αυξάνοντας κατά 50.000 τα μέλη του από τον Σεπτέμβριο 2020 (συνολικός 

αριθμός μελών 450.000 περίπου).  
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Σουηδία: Ιδωτικές εταιρείες έχουν λόγο στο πως θα αξιολογούνται οι 

εκπαιδευτικοί. Αν και τα σχολεία χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, 30.000 

ευρώ (δημοσίου χρήματος) δόθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες. Τα δημόσια 

σχολεία σταδιακά στερούνται επαρκούς χρηματοδότησης. Προοδευτικά, 

παρατηρείται μια μικρή αλλαγή στην κοινή γνώμη που αρχίζει και αμφισβητεί 

το σύστημα καθώς επίσης και σε μια μικρή μερίδα βουλευτών της κυβέρνησης.  

Ιταλία: Αντιμετώπιση της κατάστασης μόνο με διεθνείς συνεργασίες και 

συντονισμό κινήσεων και δράσεων εναντίον των πολυεθνικών. 

Γερμανία:  Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκπρόσωπος της GEW. Το θέμα 

ξεπερνάει τις κυβερνήσεις της κάθε χώρας. Έχει να κάνει με τα συμφέροντα, 

κίνητρα επένδυσης των πολυεθνικών εταιρειών που βλέπουν το χώρο της 

εκπαίδευσης ως ασφαλές, σίγουρο έδαφος για κερδοφορία. Επηρεάζουν τη 

μέθοδο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Ψαλιδίζουν την ελευθερία μαθητών 

και εκπαιδευτικών.   

Πορτογαλία. Ανώτατη Εκπαίδευση: Η νομοθεσία επιτρέπει πλέον τα δημόσια 

ιδρύματα να λειτουργούν με νόμους της αγοράς. Σε 7 Πανεπιστήμια το 

διδακτικό προσωπικό προσλήφθηκε με βάση τους νόμους που διέπουν τον 

ιδιωτικό τομέα, επισφαλείς συμβάσεις, με μικρότερες αμοιβές, αξιολογούνται με 

βάση τις αρχές των επιχειρήσεων, ασκείται πίεση για μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

στην έρευνα. Υποδομές-κτήρια: εφόσον δεν επαρκούν τα κρατικά κονδύλια, 

στρέφονται σε δάνεια και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.  

Πολωνία: Η πανδημία δίνει ώθηση στις κρυφές πτυχές της 

ιδιωτικοποίησης. Η αντίληψη που διαχέεται είναι ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

έχει μικρότερη δαπάνη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν τον δικό 

τους εξοπλισμό από το σπίτι, για παράδειγμα. Καινούργιοι τρόποι 

αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Ορατός ο κίνδυνος από τις πιθανές, 

άδηλες χρήσεις των δεδομένων από τις ιδιωτικές εταιρείες που εμπλέκονται 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.   

Eλλάδα: Ο Μάνος Ανδρουλάκης από την ΔΟΕ παρουσίασε τα ευρήματα της 

έρευνας για την ιδιωτικοποίηση, που είχαν πραγματοποιήσει ΟΛΜΕ- ΔΟΕ μαζί 

πέρυσι στα πλαίσια του project της ΕΙ ‘Παγκόσμια Αντίδραση στην 

Ιδιωτικοποίηση’. Επιγραμματικά είπε για:  
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      ❖  Μειωμένες κρατικές δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση και ανησυχητική 

αύξηση της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τη ‘σκιώδη 

εκπαίδευση’ (φροντιστήρια, ιδιαίτερα κοκ).  

 Ελλείψεις δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές 

 Αυξημένη έλλειψη εμπιστοσύνης στο δημόσιο σχολείο 

 Προνομιακό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ιδιωτικών μορφών 

εκπαίδευσης, όπως η σκιώδης εκπαίδευση. 

 

Αναφερόμενος στις άμεσες παρεμβάσεις και τα μέτρα που χρειάζεται να 

ληφθούν, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι πρέπει να κληθεί η κυβέρνηση  

 Να προβεί επειγόντως σε αύξηση των κρατικών δαπανών για την 

εκπαίδευση 

 Να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών 

 Να διασφαλιστεί ποιοτική, εισαγωγική και συνεχής επαγγελματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να παρασχεθεί στήριξη στο έργο 

τους 

 Να ενισχυθούν όλες οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα 

που έχουν για χρόνια παραμεληθεί 

Σχετικά με την παρούσα κατάσταση εν μέσω της πανδημίας του COVID-19,   

τονίστηκε: 

 ‘Ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν θα πρέπει ποτέ να αντικαταστήσει 

την δια ζώσης διδασκαλία μέσα από τη σχολική αίθουσα 

 Η παγκόσμια βιομηχανία εκπαίδευσης αξιοποιεί την κρίση με τον 

καλύτερο τρόπο 

 Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν το τελευταίο διάστημα εμπλακεί περισσότερο 

στη δημόσια εκπαίδευση 

 Ο στόχος πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος και όχι μόνο η αντιμετώπιση 

της τωρινής κρίσης 

Στον σύνδεσμο https://eiie.io/37bJIwx μπορείτε να δείτε όλη την παρουσίαση σε 

PowerPoint. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΟΥΛΗΣ 
ΕΦΗ ΣΑΜΑΡΑ 
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