Τξ οαρόν λείμενξ , ορξϊόν ςψμμξηιλήφ δξψμειάφ, οεριηράζει σθν ςψνξμιλή λασάςσαςθ ςσξ χπρξ
ελοαίδεψςθφ , έναν χπρξ οξψ ξριξτεσεί σθν ςλέγθ λαι σθν ορξςυοιλόσθσα σξψ ασόμξψ λαι ορξεσξιμάωει
ςθμερινή νεξμαία , αοξσεμπνσαφ σξν “ορξτάμαμξ” ηια σθν αηξρά ερηαςίαφ. Παρξψςιάωει ορξσάςειφ ηια
ζξισθσιλό λίνθμα οξψ τα μοξρέςει να ανασρέγει σθν ψοάρχξψςα λασάςσαςθ , οάνσα αοό σθ ςλξοιά συν διλπν
αναηλπν.

σθφ
σθν
ένα
μαφ

Η ανάηλθ ηια ελοαίδεψςθ – μόρζυςθ σξψ αντρποξψ ψοήρχε ανέλατεν ςσιφ λξινυνίεφ υφ μξναδιλή
ορξϋοότεςθ ηια σθν ανάοσψκθ σξψφ. Ανσιμαμβανόμαςσε αοό σθ μία όσι θ οαιδεία αοξσεμεί βαςιλό οψμπνα μιαφ
λξινυνίαφ, διαμξρζπνξνσαφ σξ χαραλσήρα ενόφ ασόμξψ έσςι πςσε να ενσαχτεί ςσξ λξινυνιλό ςύνξμξ. Αοό σθν
άμμθ μέςυ σθφ ελοαιδεψσιλήφ διαδιλαςίαφ ορξεσξιμάωεσαι ξ μεμμξνσιλόφ ερηαωόμενξφ με όμα σα ιδεξμξηιλά
χαραλσθριςσιλά σα ξοξία αψσόφ ορέοει να έχει λατπφ λαι με ερηαμειαλή λαι αψςσθρά εκειδιλεψμένθ ηνπςθ
ανάμξηα με σιφ ανάηλεφ σθφ αηξράφ πςσε να είναι άμεςα ελμεσαμμεύςιμξφ αοό σξ λεζάμαιξ. Ιδεξμξηιλά
χαραλσθριςσιλά σα ξοξία μέςυ σξψ ςχξμείξψ λαι σξψ οανεοιςσθμίξψ εηχαράςςξνσαι ςσξψφ ςοξψδαςσέφ ξύσυφ
πςσε να μθν μοξρξύν να αμζιςβθσήςξψν σθ τέςθ σξψφ ςσθν ελοαίδεψςθ, ςσθν ερηαςία λαι ςσθν λξινυνία
ηενιλόσερα. Έσςι λαι ςσθν λξινυνία σξψ ςήμερα, θ οαιδεία, όουφ αψσή διαμξρζπνεσαι ςε όμεφ σιφ βατμίδεφ σθφ
ελοαίδεψςθφ, έχει υφ ςσόχξ να διαμξρζπςει, να λασανέμει λαι να ηαμξψχήςει σξν μεμμξνσιλό ζξισθσή,
ερηαωόμενξ, οξμίσθ ςσα ομαίςια λαι σα λαμξύοια σξψ ςψςσήμασξφ.
Σήμερα εν μέςυ λρίςθφ οαρασθρξύμε σθ οιξ βάρβαρθ εοίτεςθ αοό σξ αςσιλό μομξλ εκξψςίαφ ςε όμα σα
εοίοεδα σθφ λατθμερινόσθσαφ μαφ, συν μαϊλπν λαι ερηασιλπν λασαλσήςευν, δθμξλρασιλπν διλαιυμάσυν λαι
λξινυνιλπν οαρξχπν. Σσξ ςσόχαςσρξ μοαίνει λαι ξ χπρξφ σθφ ελοαίδεψςθφ ςσθν λασεύτψνςθ διάμψςθφ σθφ
δθμόςιαφ λαι δυρεάν οαιδείαφ έσςι όουφ σθν ηνυρίωαμε μέχρι σπρα, ενιςχύξνσαφ σα εοιχειρθμασιλά λρισήρια
ςσθ μεισξψρηία συν ςχξμείυν λαι συν οανεοιςσθμίυν. Παράμμθμα μέςυ σθφ εοιβξμήφ ενόφ οιξ αςζψλσιλξύ
ομαιςίξψ μεισξψρηίαφ εοιχειρείσαι θ λασαςσξμή ξοξιαςδήοξσε ζυνήφ ανσίςσαςθφ λαι θ οξινιλξοξίθςθ συν
ςψμμξηιλπν αηπνυν. Αν λαι είναι οξμύ ςψηλελριμένξφ ξ ρόμξφ σθφ ελοαίδεψςθφ, μόηυ συν ανσιζάςεπν σθφ,
αζήνει οεριτπρια ηια αμζιςβήσθςθ ςσξ εςυσεριλό σθφ. Αψσό όμυφ εκαρσάσαι οάνσα αοό σθν ξρηάνυςθ
ςψμμξηιλπν δράςευν λαι διελδιλήςευν ηια σθν ψοεράςοιςθ συν ςψμζερόνσυν μαφ. Εέμξψμε μία ελοαίδεψςθ
όοξψ ματθσέφ λαι ζξισθσέφ τα έχξψν μόηξ ςσθν μεισξψρηία συν ςχξμείυν λαι συν οανεοιςσθμίυν αμμά λαι οάνυ
ςσθν ίδια σθν διαδιλαςία σξψ ματήμασξφ λαι σθφ ηνπςθφ σθν ξοξία οαίρνξψμε. Εέμξψμε ένα ματθσιλό λαι
ζξισθσιλό λίνθμα οξψ τα ςψμοξρεύεσαι με σξ ερηασιλό λαι τα βάωει ςσξ εοίλενσρξ συν διελδιλήςευν σξψ σιφ
οραημασιλέφ ανάηλεφ ξμόλμθρθφ σθφ λξινυνίαφ.

ΧΟΛΕΙΟ
Κανόνεφ ςψμοεριζξράφ ,σψζμή ψοαλξή λαι ζόβξφ ορξφ σξψφ λατθηθσέφ, ςσείρα αοξςσήτιςθ ηνπςευν,
σιμυρία λαι ανσαηυνιςμόφ.
Όμα αψσά ςψντέσξψν σξ ςύηχρξνξ ςχξμιλό οεριβάμμξν ςσξ
ξοξίξ ενσξοίωξψμε μία ορξβμθμασιλή ςσξν σρόοξ μεισξψρηίαφ σξψ.
Τξ ςχξμείξ ξρίωει λάοξιξψφ βαςιλξύφ λανόνεφ ςψμοεριζξράφ οξψ
ςσξχεύξψν ςσθν διαμόρζυςθ σθφ ορξςυοιλόσθσαφ σξψ ματθσή.
Έσςι ματαίνει να είναι ψοάλξψξφ λαι οειταρχθμένξφ ςε όμξ σξ
ομαίςιξ οξψ ξρίωει θ ελοαιδεψσιλή διαδιλαςία μθν μοξρπνσαφ να
αμζιςβθσήςει σξν ρόμξ σξψ ςσξ ςχξμείξ λαι μεσέοεισα ςσθν
ερηαςία. Αναβατμιςμένξ ρόμξ ςε αψσό, έχει ξ λατθηθσήφ, ξ ξοξίξφ
οαρξψςιάωεσαι ςαν «αψτενσία» αναοσύςςξνσαφ ςχέςειφ εκξψςίαφ
τεςμιλά λασξχψρυμένεφ ξι ξοξίεφ εμοεδπνξνσαι ςσξ ςύνξμξ συν
ματθσπν μέςυ ενόφ αςζψλσιλξύ ομαιςίξψ μεισξψρηίαφ (αοξβξμέφ,
σξ οξινξμόηιξ, θ λασθηξριξοξίθςθ συν ματθσπν ανάμξηα με σθ διαηυηή σξψφ, ακιξμόηθςθ με μξρζή “εμέηχξψ”,
λ.α.). Γοίςθφ βμέοξψμε σθν οειταρχθμένθ μξηιλή οξψ εοιβάμμει σξ ςχξμείξ μέςα αοό διαδιλαςίεφ όουφ θ
ορξςεψχή, ξι οαρεμάςειφ οξψ ςσόχξ έχξψν να εμζψςήςξψν ετνιλιςσιλά λαι τρθςλεψσιλά ζρξνήμασα ξοαδιλήφ
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ςψμοεριζξράφ. Αναβατμιςμένξ ρόμξ ςσθν εηχάρακθ ιδεξμξηιλπν χαραλσθριςσιλπν ςσξψφ ματθσέφ ηίνεσαι μέςυ
συν ματθμάσυν σθφ ιςσξρίαφ λαι συν τρθςλεψσιλπν όοξψ οαρξψςιάωξνσαι ςσρεβμπςειφ οξμισιλξύ χαραλσήρα
(ςσξ βιβμίξ σθφ ιςσξρίαφ σθφ ΣΤ δθμξσιλξύ, ςε ζυσξηραζία σθφ ούμθφ σξψ Πξμψσεχνείξψ, ςσξ λεζάμαιξ ηια σθν
17 Νξέμβρθ, έχξψν ςβθςσεί σα ςψντήμασα «Έκυ ξι ΗΠΑ, Έκυ σξ ΝΑΤΟ»). Αλόμα ένα ςσξιχείξ σξψ ςχξμείξψ είναι
θ εκεσαςσιλξλενσριλξύ σύοξψ ελοαίδεψςθ, θ ξριξτεσθμένθ ύμθ συν ματθμάσυν, θ αοξςσήτιςθ, ςσείρα οαρξχή
ηνπςευν ανάμξηα με σιφ ανάηλεφ σξψ ςψςσήμασξφ (ο.χ. ΑΟΔΓ) , θ ενσασιλξοξίθςθ, θ εμοέδυςθ σθφ έννξιαφ σξψ
ανσαηυνιςμξύ, θ βατμξτθρία λαι θ μθ ςψνερηαςία συν ματθσπν. Παράμμθμα, μόηυ σθφ οαραοαιδείαφ ειδιλά
ςσθν εοξχή σθφ λρίςθφ θ οαιδεία να χάνει σξν δυρεάν χαραλσήρα σθφ.
Ωφ ζψςιλό εοαλόμξψτξ σθφ λασάςσαςθφ οξψ εοιλρασεί ςσξ ςύηχρξνξ ςχξμείξ λαι οαρόμθ σθν ανψοαρκία
αςύμξψ, είναι ξι ματθσιλέφ λασαμήγειφ οξψ κεςοξύν σα σεμεψσαία χρόνια. Λατθσέφ αηαναλσιςμένξι αοό σθν
οανσεμή έμμειγθ διαμόηξψ λαι σθ ςψνεχή ψοξβάτμιςθ σξψ ςχξμείξψ, ενερηξοξίθςαν σξ μξναδιλό όομξ
διαμαρσψρίαφ οξψ έχξψν, σιφ λασαμήγειφ. Ταψσόχρξνα ςσήρικαν σξν αηπνα συν δαςλάμυν, ξ ξοξίξφ λασάζερε
να έχει ςσξ ομεψρό σξψ σξ μεηαμύσερξ λξμμάσι σθφ λξινυνίαφ λατπφ σα αισήμασα σξψφ είχαν ςψνξμιλό
χαραλσήρα. Σθμανσιλό ρόμξ ςψνσέμεςε λαι σξ ζξισθσιλό λίνθμα οξψ έδεικε σξ δρόμξ συν λασαμήγευν λαι σξψ
αηπνα ηια σθ διελδίλθςθ συν διλαιυμάσυν σξψ.
Τξ νξμξςχέδιξ σξψ ψο. Παιδείαφ ηια σξ «Νέξ Ζύλειξ» ζέρνει ριωιλέφ ανασρξοέφ ςσξ οεριεχόμενξ
ςοξψδπν λαι διδαςλαμίαφ, ςσξψφ ςχξμιλξύφ λανξνιςμξύφ λαι αμμάωει σθν λασεύτψνςθ σξψ αοό σθν αοόλσθςθ
ηενιλπν ηνπςευν ςσθν αοόλσθςθ ‘βαςιλπν’ δεκιξσήσυν.
Πιξ ςψηλελριμένα ξ νόμξφ λινείσαι ςσιφ εκήφ δύξ λασεψτύνςειφ:
1. Σσθν ενσασιλξοξίθςθ σξψ ρψτμξύ ςοξψδπν μέςυ σθφ ερηαςίαφ (ανσίςσξιχθ σθφ Πσψχιαλήφ ηια σθν
σρισξβάτμια ελοαίδεψςθ), ξ ασξμιλόφ ζάλεμξφ σξψ ματθσή αοό σθν Α μέχρι σθ Γ’ Ζψλείξψ, σθν οεραισέρυ
εκειδίλεψςθφ συν ματθμάσυν, σθν αύκθςθ υρπν διδαςλαμίαφ.
2.Κασάρηθςθ σξψ δυρεάν λαι δθμόςιξψ χαραλσήρα σξψ ςχξμείξψ μέςυ σθφ μείυςθφ σθφ
χρθμασξδόσθςθφ, σθφ ςψηχπνεψςθφ λαι λμειςίμασξφ ςχξμείυν(Καμμιλράσθφ), σθφ μθ διανξμήφ ςχξμιλπν
ςψηηραμμάσυν(θμελσρξνιλό βιβμίξ), σθφ μείυςθφ σξψ ελοαιδεψσιλξύ ορξςυοιλξύ λαι σθφ οαύςθφ μεσαζξράφ
ματθσπν αοό λαι ορξφ σξ ςχξμείξ.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΚΡΙΗ...
Τξ ςχξμείξ λαι σξ οανεοιςσήμιξ μεισξψρηξύν υφ σα λύρια ςσάδια
διαμόρζυςθφ συν ασόμυν υφ μεμμξνσιλξύφ ερηαωξμένξψφ. Λέςυ σθφ
ελοαιδεψσιλήφ διαδιλαςίαφ ορξυτείσαι ένανσι συν ςψμμξηιλπν διελδιλήςευν ξ
ασξμιλόφ λαι ανσαηυνιςσιλόφ δρόμξφ, αναοαράηξνσαφ σθν λψρίαρχθ ιδεξμξηία
σξψ ςψςσήμασξφ. Γνσείνεσαι θ ενσασιλξοξίθςθ λαι οειτάρχθςθ συν ζξισθσπν
βάςθ συν ξοξίυν ηαμξψχξύνσαι λαι υφ μεμμξνσιλξί ερηαωόμενξι., εμοξδίωεσαι θ
δψνασόσθσα αμζιςβήσθςθφ σξψ ρόμξψ σξψ οανεοιςσθμίξψ, σθφ τέςθφ συν
ζξισθσπν μέςα ςε αψσό αμμά λαι ςσθν λξινυνία ηενιλόσερα. Παράμμθμα μέςυ
σξψ οανεοιςσθμίξψ μαμβάνξνσαι διαςοαςμένεφ ερηαμειαλέφ ηνπςειφ,
δθμιξψρηπνσαφ αοξζξίσξψφ λξμμένξψφ λαι ραμμένξψφ ςσιφ ανάηλεφ σξψ
λεζαμαίξψ ενσάςςξνσάφ σξψφ ςε ςψηλελριμένεφ τέςειφ ςσθν αηξρά ερηαςίαφ,
ανάμξηα με σξ ςσάδιξ ελοαίδεψςθφ οξψ έχξψν μάβει. Γοίςθφ σξ οανεοιςσήμιξ
ομήρυφ εναρμξνιςμένξ με σθ ςψνξμιλόσερθ λασάςσαςθ σθφ λξινυνία λαι σθν
εοίτεςθ οξψ δέχξνσαι όμεφ ξι δθμόςιεφ λξινυνιλέφ οαρξχέφ δέχεσαι σθ μείυςθ
σθφ λρασιλήφ χρθμασξδόσθςθφ ειςάηξνσαφ έσςι εοιχειρθμασιλά λρισήρια ςσθ
διξίλθςθ λαι χρθμασξδόσθςθ συν ιδρψμάσυν.
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Τα οαραοάνυ είναι μια ςψνξμιλή λασεύτψνςθ σθφ ελοαιδεψσιλήφ αναδιάρτρυςθφ θ ξοξία είναι άρρθλσα
ςψνψζαςμένθ με σιφ εοισαηέφ σθφ Γ.Γ. λαι σθφ ςψντήλθφ σθφ Bologna. Η αναδιάρτρυςθ αψσή αναμύεσαι ςσξψφ
εκήφ άκξνεφ.
1) Αοξςσξίχθςθ συν εοαηηεμμασιλπν διλαιυμάσυν αοό σα οσψχία, ςψνδεδεμένα με σθ ςψνξμιλόσερθ
ορξςοάτεια ρεψςσξοξίθςθφ συν εοαηηεμμασιλπν λαι ερηαςιαλπν διλαιυμάσυν συν ερηαωξμένυν, λατπφ λαι σξ
ςοάςιμξ συν ςψμμξηιλπν σξψφ ςψμβάςευν, μέςυ σξψ ΓΠΓΠ (Γτνιλό Πμαίςιξ Γοαηηεμμασιλπν Πρξςόνσυν).
2) Αψσαρχιλξοξίθςθ σξψ ομαιςίξψ ζξίσθςθφ σθφ νεξμαίαφ, (μέςυ σθφ ειςαηυηήφ αμψςίδυν, ξρίξψ ζξίσθςθφ
ςσξ ν+2, ψοξχρευσιλέφ οαρξψςίεφ) λάνξνσαφ μξνή αςχξμία σξψ ζξισθσή σιφ ςοξψδέφ σξψ λαι ενιςχύξνσαφ σξν
ασξμιλό ένανσι σξψ ςψμμξηιλξύ δρόμξψ.
3) Κασάρηθςθ σξψ δθμόςιξψ λαι δυρεάν οανεοιςσθμίξψ, όουφ σξ ηνυρίωαμε μέχρι ςήμερα, μέςυ σθφ
λασάρηθςθφ συν δυρεάν ςψηηραμμάσυν, σθν ειςαηυηή διδάλσρυν λαι σθ μείυςθ σθφ λρασιλήφ χρθμασξδόσθςθφ,
λάνξνσαφ σξ οανεοιςσήμιξ να ςσραζεί ςε εκυσεριλέφ χρθμασξδξσήςειφ αοό εοιχειρήςειφ. Φαραλσθριςσιλό
οαράδειημα μείυςθφ λρασιλήφ χρθμασξδόσθςθφ εν μέςυ λρίςθφ είναι αψσή οξψ έηινε μέςυ σξψ PSI , με σθν
ξοξία έηινε μείυςθ σξψ ορξϋοξμξηιςμξύ ηια σα οανεοιςσήμια έυφ λαι 80% , αμμά λαι μέςυ σξψ νόμξψ ομαίςιξ
σθφ Διαμανσξοξύμξψ.
4)Η μείυςθ χρθμασξδόσθςθφ μέςυ σξψ Καμμιλράσθ ξδθηεί ςσθ ςψηχπνεψςθ-ςψνένυςθ-λασάρηθςθ
σμθμάσυν λαι ςσθν αοόμψςθ ελοαιδεψσιλξύ ορξςυοιλξύ. Όοξιξ οανεοιςσήμιξ δεν ορξςαρμόωεσαι ςσξ ςύνξμξ
συν μεσαρρψτμίςευν τα λμείνει λαι ξι ζξισθσέφ τα μένξψν ελσόφ ςχξμπν.
5)Γιςάηξνσαφ εκυοανεοιςσθμιαλξύφ managers ςσθ διξίλθςθ συν οανεοιςσθμίυν , ξι ξοξίξι ορξέρχξνσαι αοό
σξν εοιχειρθμασιλό λμάδξ λαι δίνξψν λασεύτψνςθ , σόςξ ςσα ορξηράμμασα ςοξψδπν συν οανεοιςσθμίυν , όςξ
λαι ςσα ερεψνθσιλά τέμασα, ορξφ όζεμξφ σθφ αηξράφ. Λε αψσό σξν σρόοξ ξι διξιλήςειφ συν οανεοιςσθμίυν
αοξσεμξύν σξ μαλρύ χέρι σθφ λψβέρνθςθφ λαι σξψ λεζαμαίξψ ηεηξνόφ οξψ ςσξχεύει λαι ςσθν αοξδψνάμυςθ σξψ
ζξισθσιλξύ ςψνδιλαμιςμξύ λαι συν ςψνξμιλόσερυν διελδιλήςευν συν ζξισθσπν.
6)Λέςυ σθφ ακιξμόηθςθφ (εςυσεριλήφ λαι εκυσεριλήφ) λρίνεσαι θ αοξδξσιλόσθσα συν ιδρψμάσυν με
ανσαοξδξσιλξύφ λαι εοιχειρθμασιλξύφ όρξψφ.
Σσθν ίδια λασεύτψνςθ, ςψμοψλνπνξνσαφ σξ ςύνξμξ αψσπν συν λασεψτύνςευν λαι οξμψεσπν
ορξςοατειπν εοιβξμήφ σθφ αναδιάρτρυςθφ ςσξ ςύνξμξ συν οανεοιςσθμίυν λινείσαι λαι ξ νόμξφ σθφ
Διαμανσξοξύμξψ ηια σθν ανπσασθ ελοαίδεψςθ.

Νόμος Διαμαμτοπούλου - Αποτίμηση 2 μημώμ
Παρόμξ σθν ενθμέρυςθ λαι σθ ςψωήσθςθ οξψ είχε ηίνει ςσξψφ ζξισθσιλξύφ ςψμμόηξψφ σξ ορξθηξύμενξ
έσξφ ηια σξ νόμξ, ξι ςύμμξηξι αδρανξύςαν μίηξψφ μήνεφ οριν σθν γήζιςή σξψ. Όμυφ, σξ λίνθμα συν ομασειπν
οξψ κέςοαςε, ξι αοερηίεφ λαι ξι μαωιλέφ διαδθμπςειφ, δθμιξύρηθςαν ένα λμίμα ξρηήφ λαι αηανάλσθςθφ αοένανσι
ςε αψσή σθν ανσιμαϊλή οξμισιλή. Τξ λμίμα αψσό σρξζξδόσθςε σξψφ ζξισθσιλξύφ ςψμμόηξψφ, ξι ξοξίξι έδεικαν
σρξμερά ανσαναλμαςσιλά αοένανσι ςσξ νόμξ έλσρυμα αμμά λαι αοένανσι ςσθν ςψνξμιλή οξμισιλή σξψ μνθμξνίξψ
ορξβαίνξνσαφ ςε δψναμιλέφ λινθσξοξιήςειφ, λασαμήγειφ λαι διαδθμπςειφ.
Τα ζξισθσιλά αμζιτέασρα ςσξχξοξίθςαν σιφ λύριεφ αιχμέφ σξψ νόμξψ οξψ ςψνξγίωξνσαι ςσα οαραλάσυ:
• Σοξψδέφ - εκορέφ διάρλειαφ αοό ένα έυφ σρία έσθ (3+2 λαι δίδαλσρα) ςύμζυνα με σιφ εοισαηέφ σθφ Λοξμόνια.
• Πσψχία λασαλερμασιςμένα λαι ενσαημένα ςε ένα ςύςσθμα «αλαδθμαϊλπν μξνάδυν», με σιφ ξοξίεφ ομέξν τα
μεσριξύνσαι ςοξψδέφ λαι σίσμξι(ακιξμόηθςθ, ΓΠΓΠ).
• Ανπσασα Ιδρύμασα οξμμαομπν σαχψσήσυν, ενσαημένα ςσξψφ λανόνεφ σθφ αηξράφ λαι με ρψτμιωόμενθ δθμόςια
χρθμασξδόσθςθ(PSI, λασάρηθςθ δθμόςιξψ λαι δυρεάν χαραλσήρα)
• Πανεοιςσήμια οξμύ αψςσθρά ηια ζξισθσέφ λαι λατθηθσέφ, αζξύ τα μοξρξύν να διπχνξψν αμζόσερξψφ αν δεν
ομθρξύν ςψηλελριμένεφ ορξϋοξτέςειφ ενσασιλξοξιπνσαφ σξν ρψτμό ςοξψδπν:
1. Λείυςθ σξψ χρξνιλξύ ξρίξψ ζξίσθςθφ (ν+2 χρόνια)
2. Πμέξν ξι διαμέκειφ τα είναι ψοξχρευσιλέφ(αοξψςίεφ)
3. Γοίςθφ, ειςάηξνσαι λι εοίςθμα ξι αμψςίδεφ ματθμάσυν(ορξαοαισξύμενα όουφ ςσξ ΗΛΛΥ)
4. Πειταρχιλά ςψμβξύμια
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5. Γοιομέξν σξ αλαδθμαϊλό θμερξμόηιξ είναι αψςσθρά ξριςμένξ, βάωξνσαφ ανάχυμα ςσιφ ζξισθσιλέφ
λινθσξοξιήςειφ λαι λόβξνσαφ σθν ορόςτεσθ-εμβόμιμθ εκεσαςσιλή.
• Αμμαηέφ ςσθ διξίλθςθ συν οανεοιςσθμίυν (manager) (ειςαηυηή εοιχειρθμασιλπν λρισθρίυν ςσθ
χρθμασξδόσθςθ διξίλθςθ λαι μεισξψρηία συν ιδρψμάσυν) - Αμμαηέφ ςσιφ ζξισθσιλέφ ελμξηέφ –λασαςσρξζή σξψ
ζξισθσιλξύ ςψνδιλαμιςμξύ.
• Κασάρηθςθ αςύμξψ ορξςοατπνσαφ να χσψοήςει έσςι σξ ζξισθσιλό λαι εψρύσερα μαϊλό λίνθμα.
Αν λαι αψσόφ ξ νόμξφ γθζίςσθλε μέςα ςσξ λαμξλαίρι (Αύηξψςσξ) λαι με αψκθμένθ ομειξγθζία 250
βξψμεψσπν (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΖΑΟΣ) , σξ ζξισθσιλό λίνθμα αοάνσθςε με ορυσξζανείφ ςε μαωιλόσθσα λινθσξοξιήςειφ
έχξνσαφ ςσξ ομεψρό σξψ λαι άμμα λξμμάσια σθφ ελοαίδεψςθφ (μεσαοσψχιαλξί, ςψμβαςιξύχξι, ερηαςσθριαλό
ορξςυοιλό, ματθσέφ) λαι σξν αοξνξμιμξοξίθςε ςσθν οράκθ. Γιδιλόσερα, ςσξ Πξμψσεχνείξ Κρήσθφ είδαμε σιφ
μαωιλόσερεφ ςψνεμεύςειφ ςσθν ιςσξρία σξψ ςψμμόηξψ λαι να αοξζαςίωξνσαι λασαμήγειφ 2 μθνπν. Πρξχπρθμα
ηια σξ ζξισθσιλό λίνθμα αοξσεμεί λαι σξ οξμίσιλξ σξψ ομαίςιξ οξψ οέρα αοό σθν ανασρξοή σξψ νξμξύ έβαωε λαι
λενσριλά οξμισιλά ωθσήμασα όουφ είναι θ ανασρξοή σθφ λψβέρνθςθφ συν μνθμξνίυν λαι ήρτε ςε ρήκθ με σιφ
εοισαηέφ λαι σιφ λασεψτύνςειφ σξψ λεζαμαίξψ λαι σθφ ΓΓ.
Γίναι, όμυφ, ςσξίχθμα σξψ ζξισθσιλξύ λινήμασξφ να λασαζέρει σξ εοόμενξ διάςσθμα να οάγει να
αοξσεμεί λξμμάσι αομά αμμθμέηηψξ ςσξψφ αηπνεφ συν ερηαωξμένυν αμμά να λάνει σα ορπσα βήμασα ηια σθν
ξρηανιλή ςύνδεςθ συν ζξισθσπν με σξν λόςμξ σθφ ερηαςίαφ. Γοίςθφ, δεν λασάζερε να ςοάςει σξ σείχξφ σθφ
ςιυοήφ οξψ ένσεχνα δθμιξύρηθςαν σα ΛΛΓ ζξβξύμενα να αναμεσρθτξύν λενσριλά με σξ μαωιλό ριωξςοαςσιλό
ζξισθσιλό λίνθμα. Ταψσόχρξνα, δθμιξύρηθςαν ένα λμίμα σρξμξλρασίαφ μεσά σθ μήκθ συν λασαμήγευν
ςψνέβαμμαν ςσθν αδρανξοξίθςθ συν ςψμμόηυν. Όμυφ, οαρά σιφ όοξιεφ ορξςοάτειεφ σξψφ, ξ νόμξφ σθφ
Διαμανσξοξύμξψ οαραμένει ςσα χαρσιά λαι όοξια ορξςοάτεια εζαρμξηήφ οσψχήφ σξψ (ο.χ. ςψμβξύμια διξίλθςθφ)
λινθσξοξιεί μεηάμεφ μερίδεφ σξψ ζξισθσιλξύ ςπμασξφ. Αψσό αοξσεμεί οαράδειημα λαι εζαμσήριξ ηια
μεμμξνσιλξύφ αηπνεφ λαι σξ οπφ ξ μαϊλόφ οαράηξνσαφ μοξρεί να εοισύχει νίλεφ ςσξ ςήμερα.

ΦΟΙΣΗΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Τξ ζξισθσιλό λίνθμα, διασθρπνσαφ μια ςψμμξηιλή μνήμθ οξψ κελάνει αοό σξψφ νελρξύφ σξψ
Πξμψσεχνείξψ σξψ 73, σιφ λινθσξοξιήςειφ αοένανσι ςσξ νόμξ 815, σιφ εκάμθνεφ λασαμήγειφ συν ΠΣΓ σξψ 98, σιφ
οανεμμαδιλέφ λινθσξοξιήςειφ αοένανσι ςσξ νόμξ ομαίςιξ Γιαννάλξψ λαι σθ νεξμαιίςσιλθ εκέηερςθ σξψ Δελέμβρθ
σξψ 2008, άζθςε οαραλασατήλθ σρξζξδόσθςθφ νεόσερυν λινθμάσυν. Λε σιφ δίμθνεφ λασαμήγειφ λαι
λινθσξοξιήςειφ ςσθν αρχή σθφ χρξνιάφ, σα ζξισθσιλά αμζιτέασρα έδεικαν σα ανσαναλμαςσιλά σξψφ αοένανσι ςσξ
νέξ νόμξ Διαμανσξοξύμξψ ηια σθν σρισξβάτμια ελοαίδεψςθ λαι σθ ςψνξμιλόσερθφ ελοαιδεψσιλήφ
αναδιάρτρυςθφ, όσαν θ αςσιλή οξμισιλή εοιχειρεί να αδρανξοξιήςει σξ ζξισθσιλό ςπμα λαι να ςσήςει
αναχπμασα ςε λάτε μξρζή ςψμμξηιλξύ αηπνα, είσε ζξισθσιλξύ είσε ερηασιλξύ.
Αοένανσι ςε όμα αψσά σξ ζξισθσιλό λίνθμα ξρηανπνεσαι ςσθ βάςθ ξριωόνσιυν λαι αμεςξδθμξλρασιλπν
διαδιλαςιπν σξψ. Τξ ανπσασξ όρηανξ μήγθφ αοξζάςευν συν ζξισθσιλπν ςψμμόηυν είναι ξι ηενιλέφ
ςψνεμεύςειφ μέςα ςσιφ ξοξίεφ ςψμμεσέχει ξ λάτε ζξισθσήφ λαι μοξρεί να αοξσψοπνει λαι να ανσαμμάςει αοόγειφ
με σξψφ ςψναδέμζξψφ σξψ ηια ωθσήμασα οξψ σξψφ αζξρξύν. Ριωξςοαςσιλξοξιπνσαφ έσςι σιφ ανσιμήγειφ συν
ζξισθσπν, ξκύνξνσαφ σιφ ανσιζάςειφ συν οξμίσιλυν μξηιλπν ςσξ εςυσεριλό συν ςψμμόηυν λατπφ λαι
ενιςχύξνσαφ σθν σακιλή οάμθ μέςυ σθφ ηόνιμθφ οξμίσιλθφ ανσιοαράτεςθφ. Παρόμα αψσά ξι ςψνεμεύςειφ σξ
σεμεψσαίξ διάςσθμα δεν αοξσεμξύν οάνσξσε ψηιείφ διαδιλαςίεφ αζενόφ εκαισίαφ συν λατεςσυσιλπν οαρασάκευν,
αζεσέρξψ μέςυ σθφ ενσασιλξοξίθςθφ, ενιςχύξνσαφ με αψσό σξν σρόοξ σξν ασξμιλό δρόμξ ςσιφ ςψνειδήςειφ συν
ζξισθσπν. Διαλύβεψμα σθφ εοόμενθφ οεριόδξψ είναι να ςσραζεί ξ λόςμξφ ςσξ ςψμμξηιλό δρόμξ
ενδψναμπνξνσαφ σιφ ςψνεμεύςειφ οξψ ορξυτξύν σξ ζξισθσιλό λαι λξινυνιλό λίνθμα.
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Οκψμένθ μξρζή οάμθφ σξψ ζξισθσιλξύ λινήμασξφ αοξσεμξύν ξι λασαμήγειφ λαι ξι διαδθμπςειφ ξι ξοξίεφ
αοό σθ μια οαίωξψν λατξριςσιλό ρόμξ ςσθν έκαρςθ συν λινθμάσυν , ςοάωξνσαφ σθν ξμαμόσθσα σθφ ελοαιδεψσιλήφ
λαι ερεψνθσιλήφ διαδιλαςίαφ, εμζψςπνσαφ σα ζξισθσιλά αμζιτέασρα με μξηιλέφ ρήκθφ με σθν ελάςσξσε
αναδιάρτρυςθ λαι λασ’ εοέλσαςθ ανασρξοήφ σξψ ψοάρχξνσξφ οξμισιλξύ ςλθνιλξύ. Οι λασαμήγειφ ςψμβάμξψν
ςσθν αμζιςβήσθςθ σξψ ομέημασξφ αψσαρχιλξοξίθςθφ σθφ ελοαίδεψςθφ λαι σθφ οξμισιλήφ οξψ μαφ ορξσάςςξψν,
χαράςςξνσαφ έναφ διαζξρεσιλό δρόμξ, αψσό σξψ αηπνα λαι συν ςψμμξηιλπν διαδιλαςιπν. Κατξριςσιλό ρόμξ
οαίωξψν λαι σα ςψνσξνιςσιλά ςσθ βάςθ σθφ αοόζαςθφ συν ηενιλπν ςψνεμεύςευν σα ξοξία ςσξχεύξψν ςσθν
ξρηάνυςθ συν αοό σα λάσυ δράςευν.
Σσθ ςθμερινή οερίξδξ οξψ θ αςσιλή οξμισιλή λασαρηεί όμεφ σιφ διελδιλήςειφ ορξθηξύμενυν χρόνυν λαι
αηπνυν, ψοάρχει μεηαμύσερθ ανάηλθ ηια μια ενιαία έλζραςθ λαι οιξ μόνιμθ εμζάνιςθ λαι ορξπτθςθ σξψ
ζξισθσιλξύ λινήμασξφ. Πόςξ μάμμξν όσαν σα ορξσάημασα σθφ ζξισθσιλήφ νεξμαίαφ ςψμβαδίωξψν ςε μεηάμξ
βατμό λαι ςψμοξρεύξνσαι με σιφ διελδιλήςειφ συν ερηαωξμένυν λαι σθφ ψοόμξιοθφ λξινυνίαφ,. Σσθν λασεύτψνςθ
αψσή λινείσαι λαι σξ οανεμμαδιλό ςψνσξνιςσιλό ηενιλπν ςψνεμεύςευν λαι λασαμήγευν οξψ με χαραλσθριςσιλά
σξψ σξν ξριωόνσιξ ςψνσξνιςμό συν ςψμμόηυν λαι σξν αμεςξδθμξλρασιλό χαραλσήρα ςψμβάμει ςσθν οεραισέρυ
δράςθ, ενδψνάμυςθ λαι ξρηάνυςθ σξψ ζξισθσιλξύ λινήμασξφ. Λέςα αοό σξψφ αηπνεφ μαφ οαμεύξψμε ηια να
αοξλσήςει αψσόφ ξ οανεμμαδιλόφ ςψνσξνιςμόφ οξιξσιλά ανπσερα χαραλσθριςσιλά λαι να μεισξψρηήςει
ορξυτθσιλά ηια σξ ζξισθσιλό λίνθμα .

Άσυλο
Τθ ςσιημή οξψ σξ σανλ σθφ χξύνσαφ έςοαςε σθν ούμθ σξψ οξμψσεχνείξψ
έηινε θ ορπσθ αοξσύουςθ ηια σθν αναηλαιόσθσα σξψ αςύμξψ ςσιφ ςψνειδήςειφ
σξψ λόςμξψ ηια σθν ορξπτθςθ συν αηπνυν. Αοό σόσε σξ οανεοιςσθμιαλό άςψμξ
είναι άρρθλσα ςψνδεδεμένξ με σξψφ ζξισθσιλξύφ λαι σακιλξύφ αηπνεφ λατπφ
μεισξψρηεί σόςξ υφ εζαμσήριξ λαι λένσρξ αηπνα όςξ λαι υφ χπρξφ οξμισιλήφ
ωύμυςθφ, ριωξςοαςσιλξοξίθςθφ ιδεπν λαι κεςοάςμασξφ εψρύσερυν λινθμάσυν.
Σε αψσή σθν οερίξδξ οξψ ςψνσεμείσαι ηενιλόσερθ εοίτεςθ ςσα δθμξλρασιλά
διλαιπμασα, γθζίςσθλε μέςυ σξψ νόμξψ ομαίςιξ λαι θ λασάρηθςθ σξψ αςύμξψ, θ
ξοξία ςλξοεύει ςσθν λασαςσξμή λαι σρξμξλράσθςθ συν λινθμάσυν. Τξν
σεμεψσαίξ λαιρό οαρασθρξύμε σθν λίνθςθ σξψ λράσξψφ ηια ψοξνόμεψςθ σξψ
αςύμξψ μέςυ σθφ οαραομθρξζόρθςθφ συν δεμσίυν συν 8.00, σα ξοξία
ςζψρξλξοξύν σθν λξινή ηνπμθ με ειλόνεφ ψοξσιτέμενθφ ορξςσαςίαφ σθφ
οαρανξμίαφ μέςα ςσα ομαίςια σξψ αςύμξψ. Τξ ζξισθσιλό λίνθμα ανάηει σξ άςψμξ
ςε ςσξιχείξ αοξςσατερξοξίθςθφ σθφ αςσιλήφ ξμαμόσθσαφ δθμιξψρηπνσαφ έσςι
σιφ ορξϋοξτέςειφ αμζιςβήσθςθφ όμξψ σξψ ομέημασξφ σθφ αςσιλήφ εοίτεςθφ σόςξ ςσθν λασεύτψνςθ ιδεξμξηιλήφ
εμοέδυςθφ συν μεσαρρψτμίςευν , όςξ λαι ςσθν οραλσιλή εμοόδιςήφ σξψφ. Η διαζύμακθ λαι διεύρψνςθφ σξψ
αςύμξψ ειδιλά ςσθ ςθμερινή οερίξδξ είναι διαλύβεψμα λαι εψτύνθ σξψ ζξισθσιλξύ ςπμασξφ λαι σθφ λξινυνίαφ.

Σα χαρακτηριστικά του φοιτητικού κιμήματος
Σε μια οερίξδξ όοξψ εοιχειρείσαι μια ηενιλόσερθ εοίτεςθ λαι ηίνεσαι ορξςοάτεια ηια ψοέρβαςθ σθφ
λρίςθφ ςε βάρξφ σθφ ομθσσόμενθφ ομειξγθζίαφ, σξ ζξισθσιλό μαωί με σξ ματθσιλό λίνθμα με σθν ιςσξριλόσθσα
οξψ έχει λαι σθν ξρηάνυςή σξψ μέςα αοό σιφ ηενιλέφ ςψνεμεύςειφ ξζείμει να ηίνει ξ λασαμύσθφ ηια σθν
λινθσξοξίθςθ σθφ νεξμαίαφ. Ένα Μξισθσιλό Κίνθμα οξψ τα οαμεύει αοένανσι ςε λάτε οξμισιλό ελζραςσή σξψ
λεζαμαίξψ λαι συν λψβερνήςευν οξψ είναι ψοεύτψνεφ ηια σθν εοίτεςθ οξψ έχει δεχσεί θ ελοαίδεψςθ σα
σεμεψσαία χρόνια αοό σιφ λασεψτύνςειφ οξψ βάωει θ ΓΓ. Πρξσάςςξνσαφ σξ ςψμμξηιλό αηπνα λαι σιφ διελδιλήςειφ
να ορξςδίδει ελείνα σα ριωξςοαςσιλά χαραλσθριςσιλά σα ξοξία ςοάνε σθν οειτάρχθςθ λαι σθν ενσασιλξοξίθςθ
οξψ αοξσεμξύν αναςσαμσιλό οαράηξνσα ςσθν ενερηξοξίθςθ συν μεμπν συν ςψμμόηυν. Ένα λίνθμα οξψ τα βάωει
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ςσξ εοίλενσρξ σθφ ανσιοαράτεςθφ λαι σα ωθσήμασα σθφ ερηαωόμενθφ ομειξγθζίαφ λαι τα ςψηλρξσείσαι με βάςθ
σθν ερηαςιαλή ορξξοσιλή συν αοξζξίσυν. Σσθ δίνθ μιαφ σόςξ ξκψμένθφ οεριόδξψ δεν μοξρεί να οεριμένει σθν
εψλαιρία μιαφ μεσαρρύτμιςθφ ςσθν ελοαίδεψςθ ηια να βηει ςσξ ορξςλήνιξ, αμμά ορέοει να χαραλσθρίωεσαι αοό
διάρλεια χυρίφ να αζήνει ξύσε μια μέρα χαμένθ, δίνξνσαφ ςψνεχπφ σθ μάχθ ηια ςψηλρόσθςθ αηπνυν.

Σο περιεχόμεμο του φοιτητικού κιμήματος
Φρέξφ σξψ ζξισθσιλξύ λινήμασξφ είναι να
αοξλσήςει ελείνθ σθν οξμισιλή ςψηλρόσθςθ λαι
εμβάτψνςθ οξψ τα σξ αναδείκει εοιλίνδψνξ ηια σξ
ςύςσθμα, πςσε να μοξρεί να διαςζαμίςει σξ ςύνξμξ
συν αναηλπν λαι συν διλαιυμάσυν σθφ νεξμαίαφ.
Βαςιλή ανάηλθ λαι ορόσαημά μαφ ορέοει να είναι θ
εκαςζάμιςθ σθφ δθμόςιαφ λαι δυρεάν ελοαίδεψςθφ,
χυρίφ ξιλξνξμιλά λρισήρια, λατπφ λαι σθφ ενιαίαφ
δυδελάχρξνθφ ελοαίδεψςθφ ςσξ δθμξσιλό-ηψμνάςιξμύλειξ. Η ενιαία ελοαίδεψςθ θ ξοξία τα αοεψτύνεσαι
ςε όμξψφ είναι αψσή οξψ λαι τα διαςζαμίωει σθν
ιςόσιμθ μόρζυςθ όμυν με ςλξοό σθν αοόλσθςθ
ςψνξμιλπν ηνπςευν οξψ δεν τα οεριξρίωξνσαι ςσξ
εοίοεδξ σξψ ηψμναςίξψ αμμά λαι οξψ τα ενιςχύξψν
σθν λρισιλή ςλέγθ. Διελδίλθςθ σξψ ζξισθσιλξύ
λινήμασξφ ορέοει να είναι θ ενιαία οανεοιςσθμιαλή
ελοαίδεψςθ οξψ διαςζαμίωει σθν εμεύτερθ ορόςβαςθ
ςσα οανεοιςσήμια, τα είναι ενάνσιξ ςσξν ξοξιξδήοξσε
λασαλερμασιςμό συν ηνυςσιλπν ανσιλειμένυν (ΙΓΚΚΓΣ-ΑΓΙ-ΤΓΙ) λαι τα αοαισεί ενιαία οσψχία με ομήρθ
ερηαςιαλά λαι εοαηηεμμασιλά διλαιπμασα. Τέμξφ
σαςςόμαςσε ψοέρ σθφ ηνπςθφ λαι σθφ έρεψναφ οξψ
ςσξν οψρήνα σξψφ τα βάωξψν σξν ίδιξ σξν άντρυοξ
λαι όχι ςσενά ξιλξνξμιλά-λερδξςλξοιλά ςψμζέρξνσα
ορξλειμένξψ να μθν εμζανιςσξύν κανά αλραίεφ
οεριοσπςειφ όουφ ςσξ Πξμψσεχνείξ Κρήσθφ όοξψ
ςψνσεμείσαι οξμεμιλή έρεψνα μέςα ςσξ χπρξ σξψ
οανεοιςσθμίξψ.

Xρειάωξνσαι οξμμά, σξν λόςμξ ηια ν’ αμμάκειφ:
Oρηή λι εοιμξνή. Γνπςθ λι αηανάχσθςθ.
Γρήηξρθ αοόζαςθ, ςσόχαςθ βατιά.
Ψψχρή ψοξμξνή, λι ασέμειυσθ λαρσερία.
Kασανόθςθ σθφ μεοσξμέρειαφ λαι λασανόθςθ σξψ ςψνόμξψ.
Mξνάχα θ οραημασιλόσθσα μοξρεί να μαφ μάτει οπφ
σθν οραημασιλόσθσα ν’ αμμάκξψμε.
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