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πκπιήξσζε ρξόλν ε 

θπβέξλεζε ηνύηεο ηηο κέξεο, 

θαη ν πξσζππνπξγόο, 

ρεζκέλνο από ηε ραξά ηνπ, 

πεξηέγξαθε ζηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο ηα εύζεκα 

πνπ απιόρεξα ηνπ κνίξαζαλ 

νη Ακεξηθαλνί γηα ηα 

βάξβαξα κέηξα ηνπ. Ακέζσο 

κεηά έξρνληαη νη Γεξκαλνί κε 

ην βξαβείν Quadriga «The 

Power of Veracity». Ζ 

«δηάθξηζε» απηή γίλεηαη ζηελ 

θαηεγνξία «Αξεηή ηεο 

Αιήζεηαο»(!!!!!) θαη ηνλ 

επαηλεηηθό ιόγν ζα 

εθθσλήζεη ν επηθεθαιήο ηεο 

Νηότηζε Μπαλθ Γηόδεθ 

Άθεξκαλ…Ξέλνη θαη ληόπηνη 

εθπξόζσπνη ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ θεθαιαίνπ 

ζα νξγηάζνπλ γηα ην 

«κεγαιείν» ηνπ αλδξόο, «ηνπ 

δηθνύ ηνπο αλζξώπνπ ζηελ 

Αζήλα» όπσο νκνιόγεζαλ νη Financial , λα κελ ππνθύπηεη ζην «πνιηηηθό 

θόζηνο», λα κε ιακβάλεη δειαδή ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηώκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Όηη θαη λα θάλνπλ δελ κπνξνύλ λα θξύςνπλ ηελ 

απίζηεπηε νξγή πνπ ζπζζσξεύεηαη. Άιισζηε δελ ηνικνύλ νη θπβεξλεηηθνί 

λα εκθαληζηνύλ ζην δξόκν παξά κόλν ζε θαιά πεξηθξνπξεκέλεο 

παξαζηάζεηο. Σν λέν θησρνιόγην πνπ εηνηκάδνπλ γηα ηνπο δεκόζηνπο 

ππαιιήινπο, ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο κεηώζεηο κηζζώλ θαηά 

ην δνθνύλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ε λέα θνξνεπηδξνκή κε έκκεζνπο θόξνπο, 

ην μεζεκειίσκα ηνπ δεκόζηνπ παλεπηζηεκίνπ, ε κεηαηξνπή ησλ 

αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο -πνπ πέξαζαλ ζηε 

δνύια ηνλ Αύγνπζην- θαη…θαη… είλαη ζνβαξόηαηνη ιόγνη γηα ην εξγαηηθό 

θίλεκα λα επηδηώμεη άκεζα ηελ αλαηξνπή όρη κόλνλ απηήο ηεο βάξβαξεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ βαξβάξσλ! 
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Παρεκβάσεης Κηλήσεης  

σσπεηρώσεης Π.Δ. 

Γε ζα τοσς αυήσοσκε λα 

περάσοσλ πάλω από της  

δωές κας 

Κπθινθόξεζε κε ηνλ παξαπάλσ 

ηίηιν ε εθινγηθή δηαθήξπμε ησλ 

παξεκβάζεσλ. Με κάρηκν ηξόπν, 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

θαηξνύο θαη ζηηο αλάγθεο,  

παξνπζηάδεη πσο απηή ηελ 

πεξίνδν ζα πξέπεη λα δξάζνπλ νη 

εξγαδόκελνη ελάληηα ζηελ 

αληεξγαηηθή επίζεζε αιιά θαη 

πσο πξέπεη λα βιέπνπκε θαη λα 

παξεκβαίλνπκε ζηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνύιηα.  

      «Σα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα 

(ΚΤΠΔ - ΑΠΤΠΔ – ΠΤΠΔ ) 

θάζε άιιν παξά εμππεξεηνύλ κε 

δηαδηθαζίεο δηαθαλείο θαη
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"αμηνθξαηηθέο" ηα ζπκθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Πξόθεηηαη γηα όξγαλα δηαρείξηζεο θαη πξνώζεζεο ηεο 

εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο - θξαηηθήο πνιηηηθήο. Απνηεινύλ 

πεδίν αλάπηπμεο ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ, ηεο 

ξνπζθεηνινγίαο θαη ηνπ θνκκαηηζκνύ. Δπηδηώθνπλ λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλείδεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηηο 

δηνηθεηηθέο ινγηθέο, ηηο ζπλδηαρεηξηζηηθέο αληηιήςεηο θαη 

ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζηνλ 

θξαηηθό κεραληζκό.  Ο ραξαθηήξαο θαη ν ξόινο ησλ 

Τπεξεζηαθώλ πκβνπιίσλ δελ αιιάδεη κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηά, ν 

λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη γηα όια. Όξγαλα αδηαθαλή θαη 

ζηεγαλνπνηεκέλα, πνπ πξνζηαηεύνληαη από έλα νιόθιεξν 

ζεζκηθό πιαίζην απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθό 

έιεγρν ησλ δπλάκεσλ ηνπ θηλήκαηνο. Όξγαλα πνπ 

απνθηνύλ αλαβαζκηζκέλν ξόιν ζηε λέα επνρή όπνπ ν 

έιεγρνο θαη ε ρεηξαγώγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζώκαηνο 

πεξλάεη από ηνπο κεραληζκνύο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ 

επίζεκνπ ζπλδηθαιηζκνύ θαηεπζείαλ ζηε δηνίθεζε θαη 

ηνπο αηξεηνύο. Οη αηξεηνί – ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία – σο ν πην εθθπιηζκέλνο θαη δηαπιεθόκελνο 

βξαρίνλαο ηνπ επίζεκνπ ζπλδηθαιηζκνύ, απνηεινύλ 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παιηνύ πνιηηηθνύ θόζκνπ ησλ 

ζθαλδάισλ θαη ηεο δηαθζνξάο, ηεο πνιηηηθήο 

ζπλδηαιιαγήο ςήθσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ /απνζπάζεσλ 

/εμππεξεηήζεσλ.  

Άκκος στα γραλάδηα τοσς… 

Δκείο δελ ζα ζπλαηλέζνπκε κε ηέηνηα όξγαλα, ζα 

παιέςνπκε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ ξόινπ ηνπο, ην 

κπινθάξηζκα ησλ απνθάζεώλ ηνπο, ηελ αθύξσζε ησλ 

αληηεθπαηδεπηηθώλ επηινγώλ ηνπο κέζα από ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ θηλήκαηνο. Έρνπκε έλα δηαθνξεηηθό 

εθπαηδεπηηθό όξακα εληαγκέλν ζε κηα άιιε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία ε απηνδηνηθεηηθή πξαθηηθή ζα 

πξέπεη λα έρεη ζα ζηνηρεία ηεο ηελ άκεζε δεκνθξαηία, ηελ 

θνηλσληθή πιεηνςεθία, ηελ απηόκαηε αλαθιεηόηεηα, ηελ 

απαηηνύκελε πεξηνδηθόηεηα, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αλνηρηή 

ιεηηνπξγία, ηνλ άκεζν έιεγρν από ην ζπλδηθαιηζηηθό 

θίλεκα. Ζ παξνπζία καο ζ' απηέο ηηο εθινγέο δελ κπνξεί 

παξά λα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο θσλήο ηνπ θηλήκαηνο πνπ: 

 Αλαδεηθλύεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπζζσξεύεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα 

θαηαγγέιιεη  απζαηξεζίεο, πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Μεηαθέξεη - πινπνηεί ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπιιόγσλ θαη ησλ γελ. ζπλειεύζεώλ ηνπο.  

 Γηεθδηθεί καρεηηθά θαη ζπιινγηθά δίθαηε θαη ίζε 

αληηκεηώπηζε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, απαηηεί δηαθάλεηα 

θαη δηθαηνζύλε γηα όια ηα δεηήκαηα. Αληηζηέθεηαη ζηνλ 

εθκαπιηζκό ζπλεηδήζεσλ, αξλείηαη ην ξνπζθέηη, ηε 

δηάθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο «δηθνύο καο» θαη 

ζηνπο «άιινπο». Δίλαη δίπια ζε όζνπο εθπαηδεπηηθνύο 

πθίζηαληαη αδηθίεο, δηώμεηο, απζαηξεζίεο. Δλεκεξώλεη 

δεκόζηα ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα θάζε δήηεκα.  

 Απέρεη από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

επηρεηξεί λα κπινθάξεη θάζε ηέηνηα πξάμε κε καδηθνύο 

όξνπο αιιά αθόκα θαη κε ηελ παξαίηεζή ηνπ αλ ρξεηαζηεί.  

                       (απόσπασμα από τη διακήρυξη)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΖΣΔΗΣΑΗ ΝΖΠΗΑΓΩΓΟ! 
 

Δίλαη ε ώξα 1:20΄ ην κεζεκέξη θαη αξρίδεη ην 

«ζξίιεξ» κνπ: ηα θαγεηά έρνπλ βγεη από ην ςπγείν 

εδώ θαη κηα ώξα πεξίπνπ θαη πξέπεη ηα 25 παηδηά πνπ 

έρσ ζην ηκήκα κνπ λα θάλε θαη λα μεθνπξαζηνύλε.  

θέθηνκαη : «δελ είκαη επραξηζηεκέλε κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ λεπηαγωγείνπ απηήλ ηελ ώξα, κάιινλ 

θηαίω εγώ πνπ δελ ηα θάλω θαιά, πνπ δε δεζηαίλω ηα 

θαγεηά ηωλ παηδηώλ, πνπ δελ ζηξώλω όκνξθα ηα 

ηξαπέδηα, πνπ δε ζεξβίξω ζωζηά ηα θαγεηά ηνπο…λαη 

εγώ θηαίω πνπ κεξηθά δελ ηξώλε θαιά ην κεζεκέξη θαη 

έπεηηα δελ μεθνπξάδνληαη θαη ζωζηά : δελ ζα έπξεπε 

λα αδεηάζω ην λεπηαγωγείν γηα λα θαηαθέξω λα 

ρωξέζνπλ ηα 25 ζηξώκαηα;; Καη πξώηα λα θαζαξίζω 

θαη ην πάηωκα κε κηα ζθνύπα;;;ίζωο θαη έλα 

ζθνπγγάξηζκα λα ρξεηάδεηαη πξηλ από….».  

-Αρ, θαη λα ήκνπλα κόλν θαζαξίζηξηα –

ζθέθηνκαη έπεηηα -, αιιά ηη ιέσ, είκαη Νεπηαγσγόο! 

-Ή θαιύηεξα λα ήκνπλα κόλν ηξαπεδνθόκνο –

ζθέθηνκαη πάιη- ζα έθαλα ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ θαη 

ζα…αιιά ηη ιέσ είκαη λεπηαγσγόο! 

Γηώρλσ γξήγνξα όιεο απηέο ηηο αλνύζηεο 

ζθέςεηο θαη απνθαζίδσ γξήγνξα : ζα βάισ αγγειία 

«Εεηείηαη λεπηαγσγόο γηα νιηγόσξε εξγαζία» 

                               ΔΗΡΖΝΖ ΜΟΤΗΑΓΟΤ 

 ΗΣΟΡΗΚΖ ΝΗΚΖΦΟΡΑ ΑΠΔΡΓΗΑ 

Από ην 1152 π.Υ., νπόηε επί ηνπ Ρακζή ηνπ Γ' 

θαηαγξάθεθε ζηελ αξραία Αίγππην ε πξώηε απεξγία ζηνλ 

θόζκν, ε απνρή από ηελ εξγαζία εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

έλα από ηα θπξηόηεξα κέζα πνπ δηαζέηνπλ νη εξγαδόκελνη 

γηα λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. Ζ πξώηε απεξγία ζηελ 

ηζηνξία είλαη θαηαγεγξακκέλε ζε πάππξν θαη αθνξνύζε 

ηνπο ηερλίηεο ζηε βαζηιηθή λεθξόπνιε Deir el-Medina, 

πνπ δεηνύζαλ αύμεζε κηζζνύ, ηελ νπνία θαη ηειηθά 

πέηπραλ. Με ηελ έιεπζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

θαη ηελ εμάπισζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαζώο θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ ηνλ 19ν αηώλα, ε απεξγία 

έγηλε βαζηθό όπιν ησλ απαληαρνύ εξγαδνκέλσλ.  



ΛΔΖΛΑΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ ΣΟΝ 

ΗΓΗΩΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 
ΑΠΟ ΣΟ ΣΤΠΟ Σε κείσζε ησλ κηζζώλ θαη ζπλνιηθά ηελ 

ππνλόκεπζε ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα δξνκνινγεί ε θπβέξλεζε, θιηκαθώλνληαο ηελ 

επίζεζή ηεο ζε βάξνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Όηαλ ηελ 

πεξαζκέλε άλνημε ε θπβέξλεζε έθνβε ηνπο κηζζνύο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνύιαγε «πξνζηαζία» ζηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, γηα ηνπο νπνίνπο - 

όπσο έιεγε - δηαζθάιηδε δήζελ ην εηζόδεκά ηνπο, απέλαληη 

ζηηο αμηώζεηο ηεο ηξόηθαο. Πέληε κήλεο κεηά, βγάδεη από 

ην ζπξηάξη ηα ζρέδηά ηεο, ηα νπνία θξίλεη όηη δελ παίξλνπλ 

αλαβνιή. 

 

 

 

 

 

 

 

Έηζη ήδε είλαη ζηα ζθαξηά ε ππνπξγηθή απόθαζε από ην 

ππνπξγείν Δξγαζίαο, κε ηελ νπνία ζην όλνκα ηεο 

δηαθύιαμεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε πξόζρεκα ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε κεγαινεξγνδνζία ζα κπνξεί λα 

κεηώλεη ηνπο κηζζνύο θαη ηα κεξνθάκαηα, λα κελ 

εθαξκόδεη ηηο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη εηδηθά ηηο θιαδηθέο. 

Δθαξκόδεηαη, δειαδή, ε πξόβιεςε πνπ είρε 

ζπλνκνινγήζεη ζην «επηθαηξνπνηεκέλν κλεκόλην», κε ηελ 

νπνία «ε θπβέξλεζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη νη ζπκβάζεηο 

ζε επίπεδν επηρείξεζεο ππεξηζρύνπλ ηωλ θιαδηθώλ 

ζπκβάζεωλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππεξηζρύνπλ έλαληη ηωλ 

ζπκβάζεωλ ζε επίπεδν επαγγεικαηηθώλ ελώζεωλ...». Με 

ηνλ ηξόπν απηό, ιεηηνπξγώληαο σο εληνινδόρνο ηεο 

εξγνδνζίαο, αθαηξεί θαη ηελ ειάρηζηε θάιπςε πνπ έδηλαλ 

νη ζπκβάζεηο ζηνπο εξγαηηθνύο κηζζνύο, εμαζθαιίδεη λέεο 

δπλαηόηεηεο ζηηο επηδηώμεηο ηεο γηα θεξδνθνξία. 

Βέβαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ρξπζώζεη ην ράπη, ε 

ππνπξγόο Δξγαζίαο, Λούθα Κατσέιε, εκθαλίδεηαη λα 

ππνζηεξίδεη όηη ε κείσζε ησλ κηζζώλ θαη ε θαηάξγεζε επί 

ηεο νπζίαο ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ δε ζα έρεη γεληθή 

εθαξκνγή, όηη ζα γίλεη ζε «ηνπηθό επίπεδν» ή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη γη' απηό ε ππνπξγηθή 

απόθαζε ζα βάδεη «θξηηήξηα»..! Πξόθεηηαη γηα άιινλ έλαλ 

ειηγκό γηα λα πεξάζεη ε δηάηαμε. Γηόηη θπβέξλεζε θαη 

εξγνδόηεο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη «ε αξρή είλαη ην 

ήκηζπ ηνπ παληόο». Αξθεί λα μεισζεί ην πνπιόβεξ θαη 

έπεηηα... όια ζα πάξνπλ ην δξόκν ηνπο. Πνιύ πεξηζζόηεξν 

πνπ ε απόθαζε δε ζα πεξηνξηζηεί ζην δήηεκα ησλ 

ζπκβάζεσλ. ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη κε βάζε ην 

«επηθαηξνπνηεκέλν κλεκόλην» πξνσζνύλ: 

Σελ παξαπέξα κείσζε ησλ ππεξσξηαθώλ απνδνρώλ πιένλ 

απηήο πνπ επηβιήζεθε κε ην λόκν 3863/2010. 

 Σελ ελίζρπζε ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ ρξόλνπ 

εξγαζίαο θαη άξα ηελ ππνλόκεπζε ηνπ 8σξνπ θαη 7σξνπ. 

 Σελ θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

επέθηαζε κηαο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο θαη ζηνπο 

εξγαδόκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπο 

δελ εθπξνζσπνύληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε. 

 Σελ επέθηαζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ γηα ηνπο 

λενπξνζιακβαλόκελνπο από ηνπο 2 ζηνπο 12 κήλεο. 

 Σε δηεπθόιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα κεγαιύηεξε 

ρξήζε ζπκβάζεσλ πξνζσξηλήο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο. 

 Πξόθεηηαη γηα θαζνιηθή επίζεζε κε ζρέδην θαη 

ζπλέρεηα. 

   Δμάιινπ, ηα παξαπάλσ έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζηηο 

αληεξγαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε κόιηο ηνλ 

πεξαζκέλν Ηνύιε κε ην λόκν 3863 θαη κε ηηο νπνίεο γηα ην 

θεθάιαην εμαζθαιίζηεθε: 

 Ζ κείσζε ηεο ακνηβήο ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ ζην 

70% ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ κέζσ ηεο «καζεηείαο». 

 Ζ κείσζε ηεο ακνηβήο ησλ 

λενπξνζιακβαλόκελσλ θάησ ησλ 25 εηώλ ζην 84% ηνπ 

θαηώηεξνπ κεξνθάκαηνπ θαη κηζζνύ. 

 Ζ κείσζε θαηά 20% ησλ ακνηβώλ ππεξσξίαο θαη 

ππεξεξγαζίαο. 

 Ζ κείσζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ιόγσ απόιπζεο θαηά 50%. 

 Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ 

απνιύζεσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ηξηεηή Δζληθή Γεληθή πιινγηθή 

ύκβαζε πνπ ππέγξαςε ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ πάγσζαλ 

νη θαηώηεξνη κηζζνί θαη ηα κεξνθάκαηα γηα νιόθιεξν ην 

2010 ελώ γηα ην 2011 θαη ην 2012 νη απμήζεηο δελ 

αληηζηνηρνύλ νύηε ζην 1/3 ηνπ επίζεκνπ πιεζσξηζκνύ. 

Καη όια απηά δελ έγηλαλ γηα λα πξνζηαηεπηνύλ νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, όπσο δηαηείλεηαη ε θπβέξλεζε, αιιά κόλν ε 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Έρνπλ γεληθή ηζρύ γηα όιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη όρη γη' απηέο κόλν πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θάπνην πξόβιεκα. Όπσο αθξηβώο γεληθή ηζρύ ππέξ ηνπ 

θεθαιαίνπ ζα έρνπλ θαη ηα λέα κέηξα. 

ΓΗΑΝΝΖ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

ΘΑ «ΩΟΤΝ» ΚΑΗ ΣΑ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ! 

Μηα Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε, όπνπ 

αθόκα θαη ε ηειεπηαία 

ιεπηνκέξεηα ζα 

θαζνξίδεηαη απ' ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, 

πεξηέγξαςε ν 

πξσζππνπξγόο, Γ. 

Παπαλδξένπ, πξνρηέο ζηνπο Γειθνύο, όπνπ μεθίλεζε ε  



ηξίκελε δηαβνύιεπζε πνπ ζα θαηαιήμεη ζε λέν λόκν - 

πιαίζην. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, ε δηνίθεζε ησλ 

ηδξπκάησλ, ε ρξεκαηνδόηεζε - επέλδπζε, ηα πηπρία, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ πηπρίσλ, ην θόζηνο ησλ θνηηεηώλ θαη 

ησλ ζπνπδαζηώλ ζα θξίλνληαη θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη κε 

ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο. 

Σίπνηα δελ πξόθεηηαη λ' αθήζεη όξζην ε θπβέξλεζε, απ' 

ό,ηη έρεη κείλεη απ' ηε δεκόζηα Αλώηαηε Δθπαίδεπζε, αλ 

άκεζα δελ αληηδξάζνπλ θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, εξεπλεηέο θαη ζπλνιηθά νη εξγαδόκελνη. Ο 

πξσζππνπξγόο θαη ε ππνπξγόο Παηδείαο, Α. 

Γηακαληνπνύινπ ήηαλ απνθαιππηηθνί, δελ έθξπβαλ 

ηίπνηα. Παξνπζίαζαλ ην όξακα γηα ην «λέν» 

παλεπηζηήκην, ζην νπνίν αληί γηα ζπγθξνηεκέλε 

επηζηεκνληθή γλώζε, ζα κνηξάδνληαη «πηζηνπνηεηηθά» γηα 

θάζε ρξήζε, αξθεί λα ηα δεηά ε «αγνξά». Κύξην θξηηήξην, 

ινηπόλ, ζα είλαη ε «αληαγσληζηηθόηεηα». Ζ 

«αληαγσληζηηθόηεηα» ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηνπ θνηηεηή, 

ηνπ θαζεγεηή. Σν παλεπηζηήκην αλαιακβάλεη - μεθάζαξα 

πιένλ - ηελ παξαγσγή θζελνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, 

γίλεηαη έλα ζνύπεξ - κάξθεη γλώζεσλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

έλα κεζίηε πνιιώλ ρξήζεσλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

  ΝΣΑΥΑΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΔΤΡΩΠΖ  

Μαύξεο επέηεηνη ζήκεξα θαη αύξην. αλ ζήκεξα, πξηλ 

είθνζη ρξόληα ε Γπηηθή Γεξκαλία πξνζάξηεζε ηελ 

απηνδηαιπκέλε Γεξκαληθή Λανθξαηηθή Γεξκαλία θαη ην 

εηηεκέλν θαη δηακειηζκέλν Σξίην Ράηρ ηνπ Υίηιεξ 

αλαβίσζε ζαλ Λεξλαία Ύδξα κε ηε κνξθή ηεο εληαίαο 

Γεξκαλίαο, ε νπνία εμειίζζεηαη ηαρύηαηα ζε 

νηθνλνκηθνπνιηηηθό Σέηαξην Ράηρ πνπ θαζππνηάζζεη 

νιόθιεξε ηελ Δπξώπε κέζσ ηεο EE. αλ αύξην, πέξπζη ην 

ΠΑΟΚ ηνπ Γηώξγνπ Παπαλδξένπ ζξηάκβεπζε ζηηο 

βνπιεπηηθέο εθινγέο ζρεκαηίδνληαο ηελ πην εθηαιηηθά 

αληηιατθή θαη μελόδνπιε θπβέξλεζε πνπ πέξαζε από ηνλ 

ηόπν απηόλ. 

Γηπιόο ν δπγόο πνπ πθίζηαληαη νη έιιελεο εξγαδόκελνη. 

Πξώηνο θαη βαξύηεξνο ν εζσηεξηθόο δπγόο. αλ ύαηλεο 

έρνπλ νξκήζεη νη ππνπξγνί ηνπ ΠΑΟΚ κε επηθεθαιήο 

ηνλ Παπαλδξένπ θαη θαηαζπαξάδνπλ ηνπο κηζζνύο, ηηο 

ζπληάμεηο θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ αζζελέζηεξσλ 

θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ. Με θαζηζηηθό πάζνο 

ζηξαγγαιίδνπλ ηαπηόρξνλα ηηο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο 

ςεθίδνληαο αιιεπάιιεινπο νινθιεξσηηθνύο λόκνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκήζνπλ έλα απηαξρηθό θαζεζηώο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα εμνληώλνπλ θάζε εξγαζηαθό θαη 

θνηλσληθό δηθαίσκα κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή αληίζηαζε, 

θπιαθίδνληαο όζνπο αληηζηέθνληαη. Ζ άζιηα θπβέξλεζε 

ηνπ «Παπαλδξένπ Σζνιάθνγινπ» άιιαμε ελ θξύπησ κέζα 

ζηνλ Αύγνπζην ηνλ ηξνκνλόκν πνπ είρε ςεθίζεη πάιη ην 

ίδην ην ΠΑΟΚ επί εκίηε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ζέξλεη 

ζηα δηθαζηήξηα ζπλδηθαιηζηέο θαη ζπκκεηέρνληεο ζε 

δηαδειώζεηο κε ηελ θαηεγνξία ηεο...«ηξνκνθξαηηθήο 

δξάζεο (IV.)», αλ πξνβαίλνπλ ζε βίαηεο ελέξγεηεο. Ο 

πξνεγνύκελνο ηξνκνλόκνο απηό ην απέθιεηε ξεηά, αιιά ε 

θπβέξλεζε Γ. Παπαλδξένπ θαηάξγεζε κπζηηθά ζην ζεξηλό 

ηκήκα ηεο Βνπιήο εθείλε ηελ παξάγξαθν πνπ ην 

απέθιεηε! Ζ αιήζεηα είλαη όηη απηόο ν πνιηηηθόο θαη 

 νηθνλνκηθόο εθθαζηζκόο δελ ζπληειείηαη κόλν ζηελ 

Διιάδα. Μαίλεηαη ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα ππό ηελ 

εγεζία ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία πινπνηεί ηα ζρέδηα ηνπ 

Υίηιεξ γηα γεξκαλνπνίεζε ηεο Δπξώπεο κε νηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηθά θαη όρη ζηξαηησηηθά -ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 

ώξα- κέζα, κε θύξην όπιν ηελ EE. Σεξάζηηα ηκήκαηα ηνπ 

επξσπατθνύ πιεζπζκνύ ζε όιεο ηηο ρώξεο 

ζπλεηδεηνπνηνύλ πιένλ ηε γεινηόηεηα ησλ ζεσξηώλ πε¬ξί 

ηεο δήζελ «Δπξώπεο ησλ ιαώλ» θαη δηαπηζηώλνπλ όιν θαη 

ζθιεξόηεξα πάλσ ζην πεηζί ηνπο όηη ε EE απνηειεί ηελ 

«Δπξώπε - θπιαθή ησλ ιαώλ»\ Καη κάιηζηα όρη 

νπνηαδήπνηε θπιαθή, αιιά ...γεξκαληθό ζηξαηόπεδν 

ζπγθέληξσζεο ηύπνπ νηθνλνκηθνύ Νηαράνπ ζε ζύγρξνλε 

έθδνζε. Απνζξαζπκκέλνη ζην έπαθξν νη γεξκαλνί εγέηεο 

εγθαηαιείπνπλ πιένλ θάζε πξόζρεκα δεκνθξαηηθνθάλεηαο 

ζηελ EE θαη επηδηώθνπλ αλνηρηά ηνλ παξακεξηζκό θάζε 

πνιηηηθήο δηαβνύιεπζεο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

πνηλώλ πάλσ ζηηο ρώξεο πνπ παξαβαίλνπλ νπνηνλδήπνηε 

θαλόλα επηβάινπλ νη Γεξκαλνί. Παλεγύξηδε ηελ Πέκπηε 

π.ρ. ε Φξάλθθνπξηεξ Αιγθεκάηλε: «Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή εμαγγέιιεη ηε κεγαιύηεξε κεηαξξύζκηζε ηνπ 

πκθώλνπ ηαζεξόηεηαο» έγξαθε ζηνπο ηίηινπο ηεο. 

«Οη θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ πάληα δίθην» απεθάλζε ν 

πξόεδξνο ηεο Κνκηζηόλ, Ενδέ Μαλνπέι Μπαξόδν, απηό ην 

γεινίν ππνθείκελν, απαληώληαο ζηηο βάζηκεο θαηεγνξίεο 

όηη νη πξνηάζεηο ηεο EE παξακεξίδνπλ ηηο λόκηκα 

εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηώλ - κειώλ θαη 

ππνηάζζνπλ ηε κνίξα ησλ επξσπατθώλ ιαώλ ζηηο 

απνθάζεηο εγθάζεησλ γξαθεηνθξαηώλ, νη νπνίνη 

ειέγρνληαη άκεζα ή έκκεζα από ην Βεξνιίλν. Ζ αιήζεηα 

είλαη όηη ην πιαίζην πνπ πξνσζνύλ νη Γεξκαλνί είλαη 

δηζππόζηαην. Από ηε κηα θαηνρπξώλεη απνιύησο ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπζηήκαηνο αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο, νπόηε ππό ην 

πξίζκα απηό έρεη ηελ πιήξε ζηήξημε ησλ ηξαπεδηηώλ θαη 

ησλ ρξεκαηηζηώλ νιόθιεξεο ηεο EE. Με πξόζρεκα ηα 

ειιείκκαηα θαη ην δεκόζην ρξένο κνληκνπνηεί επίζεο 

πνιηηηθέο ιηηόηεηαο, δειαδή αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνύ 

πινύηνπ ππέξ ησλ πινπζίσλ, νπόηε έρεη ηε γεληθή ζηήξημε 

όισλ ησλ αζηηθώλ ηάμεσλ ηεο EE ζην βαζκό πνπ απηή ε 

ιηηόηεηα δελ ζίγεη άκεζα ηα ζπκθέξνληα παξαγσγηθώλ 

θαπηηαιηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ - θάηη πνπ όκσο 

ζπκβαίλεη ζε αξθεηά κεγάιε έθηαζε ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά 

νη πξνηάζεηο ηεο Κνκηζηόλ απνζθνπνύλ ζηελ παγίσζε ηεο 

γεξκαληθήο ππεξνρήο κέζα ζην πιαίζην ηεο EE, 

αθαηξώληαο από ηηο αζηηθέο ηάμεηο ρσξώλ όπσο ε Γαιιία, 

ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη πάκπνιιεο κηθξόηεξεο 

δπλαηόηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ 

δεκόζηνπ ρξένπο σο εξγαιείνπ αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

ππέξ ηνπ δηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ. ην ζεκείν απηό νη 

αληηζέζεηο είλαη αιεζηλέο, ζνβαξέο θαη πξνθαινύλ 

ζθνδξόηαηεο ζπγθξνύζεηο κε άγλσζηε έθβαζε. Σν δηθό 

καο δήηεκα είλαη αλ νη εξγαδόκελνη ζα παξαθνινπζνύλ 

όια απηά σο αδξαλείο παξαηεξεηέο πνπ πιεξώλνπλ πάληα 

ην ινγαξηαζκό ή αλ ζα εηζβάινπλ ζηε ζθελή γηα λα ηα 

θάλνπλ όια ιίκπα! Σν επρόκαζηε νιόςπρα θπζηθά, αιιά 

αθόκε είλαη λσξίο γηα λα ειπίζνπκε όηη απηό ζα γίλεη 

νπσζδήπνηε. Ζ παξαηεξνύκελε παλεπξσπατθή αθύπληζε 

αθόκε θαη ησλ ξεθνξκηζηηθώλ ζπλδηθάησλ δίλεη κηα πλνή 

αηζηνδνμίαο.                              ΓΗΩΡΓΟ ΓΔΛΑΣΗΚ  


