
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε 

Γηα ηνπο θόθηεο θαη ηελ νξγάλωζε, παληνύ  

- Ιάιεζκα 

 

«Τα δε κοίλα, πάντα τέλματα γίγνεται»,  

Μελνθώλ Νηθνλνκηθόο.        

Εηζαγωγηθά 

Δίλαη ζαθέο πιένλ ζ’ όινλ ηνλ εθπαηδεπηηθό θόζκν, όηη ε Θπβέξλεζε θαη ηα 

θαηά ηόπνπο ζηειέρε ηεο ζα εξγαζηνύλ «ππεξσξηαθά» απηό ην θαινθαίξη, 

όπσο έθαλαλ θαη νη πξνεγνύκελεο κλεκνληαθέο Θπβεξλήζεηο παιαηόηεξα. 

«Κεηαξξύζκηζε» θαη «αιιαγή» ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηελ ιέμε «θόθηεο», θαη 

ζ’ απηή ηελ ινγηθή εξγάδνληαη νη ΠΟΗΕΑΛΔΙ. Κηα θπβέξλεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα ζηειέρε ησλ κλεκνληαθώλ θαη πξνκλεκνληαθώλ Ξαζνθηθώλ 

Πεκεηηθώλ / Ξαπαλδξεηθώλ / Βεληδειηθώλ θαη Λενδεκνθξαηηθώλ 

Θπβεξλήζεσλ, εθθξάδεη ηελ αζηηθή πνιηηηθή ζπλαίλεζε.  Απηή βεβαίσο 

θπξηάξρεζε από ηελ Κεηζνηαθηθή επνρή ηεο ΛΓ (1990-93), ελώ μεθίλεζε κε 

ηελ θαηάπηπζηε αξηζηεξά ηνπ Ππλαζπηζκνύ ηνπ «βξώκηθνπ 1989». 

Θ. Σν “The Greek Way” παίξλεη άιιεο δηαζηάζεηο ζην 

θόλην ηεο Επξωπαϊθήο θαη Παγθόζκηαο Ιξίζεο ζήκεξα! 

1. Ζ θξίζε ηνπ Δπξσπατθνύ Σξεκαηηζηηθνύ θεθαιαίνπ είλαη δνκηθή, βαζηά θαη 

αμεπέξαζηε ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ νμύηαηε θξίζε 

ηεο Δπξσδώλεο, θαη νη ηξηγκνί ζην εζσηεξηθό ηεο Δ.Δ. είλαη δείθηεο 

αδηάςεπζηνη ηνπ αδηέμνδνπ ζην νπνίν έρνπλ πεξηέιζεη. Ρν ραξαθηεξηζηηθό 

ησλ πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνπλ νη  πνιηηηθνί εγέηεο Δπξσδώλεο θαη Δ.Δ. είλαη 

όηη έρνπλ ραξαθηήξα πξνζσξηλό θαη ζηνρεύνπλ απιά λα θεξδίζνπλ θάπνην 

ρξόλν, κηα θάπνηα παξάηαζε, πξηλ θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηε κνλαδηθή δηέμνδν 

ηνπ Θεθαιαίνπ, πνπ δελ είλαη άιιε από ηνλ γεληθεπκέλν πόιεκν. 

2. Πην πιαίζην απηό πξέπεη θαλείο λα δεί θαη ηελ πνιηηηθή πνπ «επηβάιινπλ» 

ζηελ θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ/ΑΛΔΙ ζηελ Διιάδα. Η πνιηηηθή απηή έρεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

α) Όινη -κα όινη- όζνη ζπκκεηείραλ ζηνλ νηθνλνκηθό ζρεδηαζκό ηεο θαη ηελ 

επηβνιή ηεο, γλσξίδνπλ όηη δελ έρεη θακηά πηζαλόηεηα επηηπρίαο, αθόκα θαη κε 

ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα. Ρν γλσξίδεη ην ΓΛΡ, ην γλσξίδεη ε Γεξκαλία, ην 

γλσξίδεη ην Γηνπξνγθξνύπ, ε Δ.Δ., νη νηθνλνκνιόγνη ηνπο. Θαη ην γλσξίδεη 

βεβαίσο θαη ε θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ/ΑΛΔΙ θαη ζύζζσκε ε αληηπνιίηεπζε.  



β) Ζ πνιηηηθή ηαθηηθή ησλ «δαλεηζηώλ», πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

απινί εθπξόζσπνη ησλ πξαγκαηηθώλ δαλεηζηώλ πνπ είλαη νη Δπξσπατθέο 

ηξάπεδεο, ζπλίζηαηαη ζην «ό,τι αππάξοςμε» από έλα θξάηνο πνπ είλαη 

αδύλαηνλ λα καο απνπιεξώζεη ζην ζύλνιν. Θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηεο 

κηθξνδηαθνξέο κεηαμύ ΓΛΡ θαη Πότκπιε, γηα ην ηη ζα αξπάμνπλε θαη πώο ζα 

ην αξπάμνπλε, αιιά ε νπζία γηα ην βηνηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε 

ίδηα. 

γ) Γηα λα γίλεη θαηνξζσηή απηή ε αξπαγή, ζεζκνζεηνύληαη από ηελ 

«αξηζηεξή» θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ/ΑΛΔΙ ππεξθξαηηθνί νξγαληζκνί («θνθηεο», 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ, πεξηακείν, θιπ), πνπ νπζηαζηηθά 

θαζνξίδνπλ ην θξάηνο θαη εθρσξνύλ ηελ όπνηα εζληθή θπξηαξρία ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπ Σξεκαηηζηηθνύ θεθαιαίνπ.  

3. Θαηά ζπλέπεηα όισλ ησλ παξαπάλσ, ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζην ηνκέα 

ηεο παηδείαο έρεη κία θαη κνλαδηθή ινγηζηηθή ινγηθή. Ξώο ζα εμνηθνλνκήζεη 

ρξήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ «ό,τι αππάξοςμε» ησλ δαλεηζηώλ. Ζ 

παηδαγσγηθή ινγηθή, ε καζεζηαθή ςπρνινγία, ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηθή ησλ θαζεγεηώλ, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ 

λεπηαγσγώλ, βξίζθεηαη ηειείσο έμσ από ηηο πξαγκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ π. 

Ξαηδείαο. Ρν ππνπξγείν ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθνύο θπζηθά όξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαπαηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ πξνζέζεηο. Πην ζεκείν απηό δελ πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα λα 

παγηδεπηεί.  

ΘΘ. Οη απηόκαηνη πηιόηνη εθαξκνγήο 

Απηή ε Θπβέξλεζε, πνπ είλαη θπβέξλεζε ηωλ Off Shore θαη όρη ηωλ Οn 

shore, ζα "μεπνπιάεη" ζπλερώο όια ηα «αζεκηθά», δειαδή όινλ ηνλ 

θνηλσληθό πινύην. Γη’ απηό θαη επηηίζεηαη ζθνδξά ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο παηδείαο. Νη αιιαγέο ζηελ παηδεία, πνπ πξνκελύνληαη γηα ηηο 

επόκελεο βδνκάδεο θαη κήλεο, είλαη βεβαίσο ηεθηνληθέο θαη αθνξνύλ όιν ην 

εύξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη όιεο ηηο βαζκίδεο. 

Νη εθηηκήζεηο θάπνησλ, όηη αθνξνύλ κόλν ηε Ρερληθή Δθπαίδεπζε, ηα 

λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά, είλαη βαζηά εζθαικέλεο. Αλ αληηιεθζνύκε 

ην βάζνο πνπ θξύβνπλ ηα λέα κέηξα πνπ εμαγγέιινληαη ζηαδηαθά θαη 

θαινθαηξηάηηθα πιένλ -όπσο νη αιιαγέο ζην γπκλάζην, ην λέν ιύθεην, θιπ,- ζα 

θαηαιάβνπκε όηη νδεγνύκαζηε ζε θηλεηηθόηεηα / θαηάξγεζε κεγάινπ κέξνπο 

ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ θαη πιαηηά πιένλ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα γηα όινπο 

καο. Ιαη απηό ελ ηέιεη δελ ζα γίλεη ππέξ ηωλ καζεηώλ, αθνύ ε πνιηηηθή 

ηνπο δελ θηλείηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο θαη θαηάξγεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ, αιιά ζηελ πνιιαπιή δηαίξεζε ηνπ 

καζεηηθνύ πιεζπζκνύ κε πνιιαπιά γλωζηηθά ππνζπζηήκαηα.  

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ζε ηνπηθό επίπεδν νη 

Γηεπζύλζεηο, Ξεξηθεξεηαθέο,  Γεπηεξνβάζκηεο, θιπ, είλαη απιά θαη 



απαξέγθιηηα ΑΤΣΟΛΑΣΟΘ ΠΘΚΟΣΟΘ εθαξκνγήο ηεο άλσζελ κλεκνληαθήο 

πνιηηηθήο, ρωξίο θακία απνιύηωο δηαθνξνπνίεζε. Θαη ζηα ηνπηθά 

ζηειέρε ήδε θαίλεηαη όηη «άλλαξε ο μνημονιακόρ Μανωλιόρ και έβαλε τα 

πούσα αλλιώρ», δειαδή ρσξίο γξαβάηα. Ππλερίδεη ηελ ίδηα ηαθηηθή κε ηνπο 

πξνεγνύκελνπο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ ηξόπνπ 

ζηειέρσζεο ησλ Βαζκνινγηθώλ Θέληξσλ θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ παιηώλ θαη 

λέσλ εκεηέξσλ ζε ζέζεηο ακνηβήο. Θαη έγηλε θέηνο κε «εμαηξεηηθή 

επαηζζεζία» ησλ δηνηθνύλησλ, ώζηε λα κελ δηαηαξαρηνύλ νη επαίζζεηεο 

ηζνξξνπίεο ησλ παιαηώλ θαη λέσλ θπβεξλεηηθώλ ζπζρεηηζκώλ. Ξνιύ γξήγνξα 

κάιηζηα ηα λεόθνπα ζηειέρε «αληέγξαςαλ» ηα θιαζηθά κλεκνληαθά 

επηρεηξήκαηα θαη ηηο δηθαηνινγίεο ησλ πξνεγνύκελσλ. Θαη ηα ρξεζηκνπνηνύλ 

αδηαιείπησο κε πεξηζζή ηέρλε. 

ΘΘΘ. Ση λα θάλνπκε; Μα Πεξηκέλνπκε ηνπο Γάιινπο; 

Δίλαη αλάγθε λα πάξνπκε από ηώξα πξσηνβνπιίεο θαη πξηλ ηνλ Πεπηέκβξε. Λ’ 

αθήζνπκε πίζσ ηηο ινγηθέο ησλ Ξαξαηάμεσλ - Ππλδηθαιηζηηθώλ αλαηζζεηηθώλ 

πνπ θνίκηδαλ κε απηαπάηεο ην εξγαηηθό / εθπαηδεπηηθό θίλεκα. Απηώλ πνπ 

επηθξαηνύζαλ έρνληαο ξόιν θηιν-θπβεξλεηηθό θαη ηε ινγηθή ησλ 

«υπεύθυνων δυνάμεων». Θαη αθόκα ζπλερίδνπλ ζην ίδην κνηίβν.  Λόλν, 

όηαλ θαηά πεξηόδνπο, έζπαγαλ απηέο νη ινγηθέο, ππήξραλ παξνδηθέο 

λίθεο. Γηαηί ε ρώξα ζα ζωζεί κόλν αλ  ζωζεί ν ιαόο, απηή είλαη ε κόλε 

αιήζεηα. Ζ όιε όκσο θαηεύζπλζε νδήγεζε θαη ηνλ δηθό καο θιάδν θαη ην 

θίλεκα ζηνλ ζεκεξηλό, αο ειπίζνπκε, παξνδηθό ηέικα. Ήηαλ απηέο νη 

«ππεύζπλεο» απέλαληη ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηα θαζεζησηηθά θόκκαηα δεμηέο 

θαη αξηζηεξνδέμηεο παξαηάμεηο, πνπ ήηαλ ζεκαληηθά αλεύζπλεο απέλαληη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ήηαλ ηα θνίια πνπ έγηλαλ ην ηέικα. 

IV. Γηα κηά δηεύξπλζε ηεο νξγάλωζεο 

Ξνηέ δελ είλαη αξγά. Κπνξεί λα έρεη αγώλα αύξην, είλαη ζην ρέξη όισλ καο. Ζ 

απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη άιιε  από αγσληζηηθή – πνιηηηθή. Ν ιαόο 

πξέπεη λα πάςεη λα αλαδεηά θύξηα κέζα από ην θνηλνβνπιεπηηθό πιαίζην 

πνιηηηθή δύλακε γηα λα «αλαζέζεη» ηελ ππόζεζή ηνπ. Πξέπεη λα παξέκβεη 

ν  ίδηνο, όζν δύζθνιν θαη αλ απηό θαίλεηαη ηώξα.  

Ν θιάδνο καο πξέπεη λα πξσηνζηαηήζεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο νξγαλσκέλεο 

πνιηηηθήο παξέκβαζεο ηνπ Ιανύ. Κέζα από ηνπηθέο, λνκαξρηαθέο θαη 

παλειιήληεο ζπλειεύζεηο όισλ ησλ θιάδσλ εξγαδνκέλσλ, λα θαηαξηηζηνύλ  

από ηνπο ίδηνπο –όινπο ηνπο θιάδνπο- ηνπο εξγαδόκελνπο, απαζρνινύκελνπο, 

άλεξγνπο, ζπληαμηνύρνπο κέρξη θαη ζρέδηα λόκσλ γηα: εξγαηηθά δηθαηώκαηα 

θαη κηζζνύο, αζθαιηζηηθά, παηδεία, πγεία, δεκόζηα αγαζά, πνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ ίδησλ. Κέζα από παλειιήληεο 

ζπλδηαζθέςεηο ζα θαζνξηζηεί θαη ε αγσληζηηθή δηεθδίθεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. Πήκεξα ην  ζύλζεκα είλαη έλα: ΙΑΪΘΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ.  



Δίλαη όκσο απηό αξθεηό γηα λα αλαπηπρζεί θίλεκα ζηελ Διιάδα  ζήκεξα; Αο 

ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ Γαιιία. Δθεί θαίλεηαη όηη έγηλε θάηη πνπ πξνρώξεζε 

πνιύ πεξηζζόηεξν ηα πξάγκαηα απ’ όηη ζηελ Σώξα καο. πήξμαλ θη εθεί 

πιαηείεο, κε ηελ δηαθνξά όηη 4 εξγαηηθέο νκνζπνλδίεο (CGT, FO, Solidaires, 

FSU), ε θνηηεηηθή έλσζε UNEF θαη δύν ελώζεηο ησλ καζεηώλ ιπθείνπ 

(UNEL, FIDL) επέδξαζαλ ζε απηέο ηηο πιαηείεο ηεο (Ιατθήο Ξαξέκβαζεο). 

Θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο νξγάλσζαλ ηνλ θόζκν θαη ηνλ αγώλα ηνπ Ιανύ, θάηη 

πνπ ζηελ Διιάδα δελ έγηλε πνηέ από ηελ ΓΠΔΔ – ΑΓΔΓ  ή ην ΞΑΚΔ, πνπ 

θξαηήζεθαλ καθξηά από ηνλ θόζκν ησλ πιαηεηώλ. Νη επηηξνπέο δξάζεο, νη 

απεξγηαθέο επηηξνπέο, νη ιατθέο ζπλειεύζεηο, θάζε κνξθή απηννξγάλσζεο 

ησλ από θάησ καδί κε ηα καρόκελα ζπλδηθάηα πξέπεη λα παιέςνπλ γηα ηελ 

θιηκάθσζε ηνπ αγώλα, αιιά θαη γηα πνιιά πεξηζζόηεξα δηδάζθεη ε Γαιιία.  

Άξα γηα καο ην ζπκπέξαζκα είλαη πηό βαζύ: ΚΑΪΙΗ ΠΑΡΕΛΒΑΗ θαη 

ΕΡΓΑΣΘΙΗ ΟΡΓΑΜΩΗ ΛΑΖΘ. Απηή θαίλεηαη λα είλαη ε αλάγθε ηεο 

επνρήο θαη απηό δείρλνπλ ηα πξώηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ Γαιιία πνπ 

αληηζηέθεηαη.  

  

V. Η Εθπ. Παξέκβαζε ζαο θαιεί λα ηαξάμνπκε ηα 

ιηκλάδνληα λεξά 
 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Ξαξέκβαζε βιέπεη, ζέιεη θαη πξνζπαζεί ζ’ απηή ηελ 

θαηεύζπλζε γηα λα βγνύκε από ην ηέικα κε έλαλ άιιν ξόιν, ζ’ έλα ζύγρξνλν 

δπλακηθό εξγαηηθό θίλεκα.  

Γη’ απηό: 

 

1ν: Ππκκεηέρεη ζην ζπλδηθαιηζηηθό ηνπίν ρσξίο απηαπάηεο πξνζπαζώληαο λα 

ελώζεη ηνλ θιάδν κε ζρέδην θαη πξννπηηθή ζε ζρνιεία, ΓΠ, Γ. Ππλειεύζεηο, 

ζπληνληζκνύο από ηα θάησ, δξόκν κε παιηέο θαη λέεο κεζόδνπο. 

 

2ν: Δίλαη ζηαζεξή κέζα ζην παλειιαδηθό δίθηπν ησλ Ξαξεκβάζεσλ Γ.Δ. κε 

δεκηνπξγηθό ηξόπν. 

 

3ν: Ξξόηεηλε θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε αλάπηπμε ηεο «Αγσληζηηθήο 

Ελόηεηαο Ιαζεγεηώλ γηα ΠΑΡΕΛΒΑΗ ζηε Γπη. Διιάδα». Γη απηό θαιεί 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο από Αραΐα, Ζιεία θαη Aηη/λία ζε ζπλάληεζε ζηελ 

Ξάηξα ηελ ΘΟΗΑΘΖ 12 Ηνύλε 2016, ζηελ Ξαξαιία Βξαρλεΐθσλ 

(πιεξνθνξίεο κε ηει ή e-mail). 

 

4o: Ήδε έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία Πξωηνβνπιίαο γηα 

ηνλ νξηδόληην ζπληνληζκό πνπ ζα δηαπεξλά ζρήκαηα, ζσκαηεία, ρώξνπο 

εξγαζίαο θαη πνιηηηθέο νξγαλώζεηο  κε πξννπηηθή ηελ δεκηνπξγία 

ηνπηθώλ θέληξσλ αγώλα κε ηε δνκή ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο. 

 

Πάηξα, 6 Θνύλε 2016, http://eparemvasiax.wordpress.com/. 

http://eparemvasiax.wordpress.com/

