Η λέα ρξνληά μεθίλεζε κε επίζεζε απφ ηελ θπβέξλεζε
θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Αζθαιηζηηθφ, αθξίβεηα,
ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, ηζνηίκεζε ΚΕ θαη πνιιά άιια
ζπλζέηνπλ ην ηνπίν, ελψ ζην πνιπηερλείν κεηά ηελ
επαλεθινγή Γξπζπνιάθε κε εθινγέο «βίαο θαη λνζείαο»,
εξρεηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ηνπ αζχινπ κε
ηελ πξφζιεςε εηαηξείαο security, αιιά θαη ε πξψηε
επηβνιή ηνπ λφκνπ ηεο αμηνιφγεζεο κε εξσηεκαηνιφγηα
ζην ΜΗΠΕΡ. Σν ζηνίρεκα είλαη αλ ε λέα ρξνληά ζα
ζπλερηζηεί κε ηε δηθή καο αληεπίζεζε...
Επωηημαηολόγια αξιολόγηζηρ
Ο πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο καο ελεκέξσζε γηα απηά ηα
εξσηεκαηνιφγηα ιέγνληαο πσο ν ζχιινγνο θνηηεηψλ
κπνξεί λα ηα δεη- επεμεξγαζηεί ψζηε λα ςεθηζηνχλ απφ
ηε ΓΣ ΜεΠεξ ην επφκελν δηάζηεκα, θαη λα αξρίζνπλ
ζηε ζπλέρεηα λα κνηξάδνληαη ζηα καζήκαηα. ε πνιινχο
απφ καο κπνξεί λα αθνχγεηαη ζεηηθή ε ιέμε
“αμηνιφγεζε”, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο πξηλ θξίλνπκε,
ζα πξέπεη λα εμεηάδνπκε απφ πνηνπο γίλεηαη απηή ε
αμηνιφγεζε, ζε πνηνπο θαη κε πνηα θξηηήξηα, θάηη ην
νπνίν ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα.
Επίζεο, ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε
ζχλδεζε απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο κε
ην λφκν ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ςεθίζηεθε πξηλ 3-4
ρξφληα θαη αθφκα δελ έρεη εθαξκνζηεί (ιφγσ ησλ
θηλεηνπνηήζεσλ ησλ θνηηεηψλ).
Ο λφκνο, ινηπφλ, ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη 2
ζθέιε: ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε. Η
εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε
ΜΟ.ΔΙ.Π.Μνλάδα
Δηαζθάιηζεο
Πνηφηεηαο)
πεξηιακβάλεη ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ζε
φιν ην δηδαθηηθφ – επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ
αιιά
θαη
ζηνπο
θνηηεηέο. Σν πεξηερφκελν ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ θαζνξίδεηαη απφ
ηα κέιε ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. αιιά κπνξεί
θαη λα αιιάδεη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο. Η έθζεζε
εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο
πνπ
ζπληάζζεηαη
πεξηιακβάλεη
ζπγθεληξσηηθά
ζηνηρεία
κε
“πνζνηηθά” δεδνκέλα γηα ηνπο
θνηηεηέο, ηνπο θαζεγεηέο, θαη
γεληθά φιν ην πξνζσπηθφ θαη φηη
άιιν
αθνξά
ην
ηκήκα,
θαη
παξαδίδεηαη
ζηελ
Α.ΔΙ.Π.(Αξρή
Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο) θαη εδψ
είλαη πνπ ην δήηεκα παξνπζηάδεη ην
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Σα 15 κέιε πνπ απαξηίδνπλ
ηελ Α.ΔΙ.Π. δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Οη
εζσηεξηθέο εθζέζεηο φισλ ησλ ηδξπκάησλ παξαδίδνληαη
ζηελ Α.ΔΙ.Π. ε νπνία ζπληάζζεη ηελ έθζεζε εμσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα “κέηξα” ηα νπνία
πξέπεη λα πάξεη ην ελ ιφγσ ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηεί ηνπο “ζηφρνπο” θαη ηελ “απνζηνιή” πνπ
έρνπλ απνθαζίζεη γη' απηφ. Η εμσηεξηθή έθζεζε δίλεηαη
ζην ίδξπκα- θαη απηφ πξέπεη κέζα ζε 15 κέξεο λα
ππνβάιιεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ, αιιηψο ζεκαίλεη φηη
“ζπκθσλεί”. Αλ ζηε ζπλέρεηα ην ίδξπκα δελ
ζπκκνξθσζεί κπνξεί λα ππάξμνπλ θπξψζεηο (κείσζε
ρξεκαηνδφηεζεο θιπ).
Αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα
“θξηηήξηα” ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο- εζσηεξηθήο ή
εμσηεξηθήο- (αθνινπζνχλ απηνχζηεο θξάζεηο απφ ην
λφκν ζε “ηέηνηα”). Κξηηήξηα απνηεινχλ: “ε θηλεηηθφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ή
ζπνπδαζηψλ” (!?!), “ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο αθαδεκατθήο
κνλάδαο, ε έληαμε ηεο έξεπλαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο
αθαδεκατθήο κνλάδαο” (πνηνη είλαη απηνί νη ζηφρνη?-ε
πνιεκηθή έξεπλα γηα ην ΝΑΣΟ πνπ γίλεηαη ζην ΜΠΔ
απνηειεί ζηφρν?!) θαη άιια πνιιά θαη αδηεπθξίληζηα.
Αθφκα,
ηα
θξηηήξηα
κπνξνχλ
λα
αιιάμνπλαλαδηακνξθσζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ Α.ΔΙ.Π. θαη ην
ππνπξγείν αλά πάζα ζηηγκή,φπσο αλαθέξεηαη ζην λφκν,
ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη απνιχησο ηίπνηα γηα ηελ
θαηεχζπλζε πνπ απηά κπνξνχλ λα πάξνπλ.
Δειαδή, φρη κφλν ηα ππάξρνληα θξηηήξηα ηεο
αμηνιφγεζεο είλαη πνιχ ξεπζηά θαη εξκελεχνληαη κε
πνιινχο ηξφπνπο, αιιά κπνξνχλ θαη λα αιιάμνπλ αλά
πάζα ζηηγκή θαη πξνο φπνηα θαηεχζπλζε!
Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο, θαη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ λφκνπ
ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζπλνιηθά απφ ηελ θαηεχζπλζε
ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζε φιε ηελ Επξψπε,
πσο απηή ε “αμηνιφγεζε” δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε
αληηθεηκεληθά αθαδεκατθά θξηηήξηα (ηνπιάρηζηνλ) αιιά
επεξεάδεηαη απφ ην ππνπξγείν (ηελ θπβέξλεζε δειαδή),
θαη ζηνρεχεη ζην λα επεξεάδεηαη ε εθπαίδεπζε πεξαηηέξσ
απφ ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά
θαη ζηε δεκηνπξγία παλεπηζηεκίσλ-θνιεγίσλ κε θνηηεηέο
θαη απνθνίηνπο “θηλεηηθνχο”. Γηαηί παξάιιεια κε ηελ
αμηνιφγεζε, ζηνλ ίδην λφκν πεξηγξάθεηαη ην “ζχζηεκα
ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ”, πεξηγξάθνληαο
αλαιπηηθά πφζα credits αλαινγνχλ ζε θάζε καο
δξαζηεξηφηεηα, εξγαζία ή ψξα πνπ δηνρεηεχνπκε
θαζεκεξηλά ζηηο ζπνπδέο καο, θαηαιήγνληαο ζε έλα
παξάξηεκα δηπιψκαηνο κε αξηζκφ credits ζην θαζέλα,
ππνθαζηζηψληαο ην εληαίν πηπρίν γηα φινπο καο.

Πέξα απφ ηελ άκεζε ζχλδεζε απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
κε ηνλ λφκν ηεο Αμηνιφγεζεο, πξνθχπηνπλ θαη άιια
ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ησλ
“εξσηεκαηνινγίσλ” απηή θαζ' απηή ε νπνία εθαξκφδεηαη
επξένο ζηα μέλα παλεπηζηήκηα αιιά θαη ζηελ επξχηεξε
θνηλσλία (γθάινπ, ΜΜΕ θιπ.).
Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ έλαλ θνηηεηή
θαη απνηειείηαη απφ ηππνπνηεκέλεο-πξνθάη εξσηήζεηο. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε “Πηζηεχεηο πψο ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη επαξθέο;”, δχν ίδηεο
θαηλνκεληθά απαληήζεηο θνηηεηψλ πνπ ιέλε “φρη” κπνξεί λα
είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο (πρ. Ο έλαο λα ελλνεί φηη ην
κάζεκα έρεη πνιιά ζηνηρεία ρεκείαο θαη ν άιινο φηη έρεη
πνιιά ζηνηρεία ζηαηηθήο). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ινηπφλ,
πνπ δελ ππάξρεη θαλ αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο, ε “ιχζε”
ψζηε ην κάζεκα ή ην ηκήκα λα είλαη θαιχηεξν δελ
αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζε απηφ πνπ δειψλνπλ νη
θνηηεηέο κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αιιά νη απαληήζεηο
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηελ Α.ΔΙ.Π. θαη ην ππνπξγείν φπσο απηνί ζέινπλ θαη ηνπο
βνιεχεη. Κνηλψο ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνχκελα θαη
ζηεκέλα πνιχ εχθνια.
Αθφκα, φηαλ ην παλεπηζηήκην πξνσζεί ηα εξσηεκαηνιφγηα
πνπ ζπκπιεξψλνληαη αηνκηθά απφ ηνλ θαζέλα, κφλν ε
αηνκηθή ινγηθή θαη δξφκνο πξνσζνχληαη ζηε ζέζε ησλ
ζπιινγηθψλ. Μέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξνχλ λα
εθθξάδνληαη αηνκηθά ζπκθέξνληα απφ ιίγνπο θνηηεηέο θαη
φρη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θνηηεηψλ.
Πφζν κάιινλ φηαλ ηελ φιε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ηε
ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε αθ' ελφο λα “θαζεζπραδφκαζηε” πσο
είπακε ηε γλψκε καο θαη αθ' εηέξνπ πσο ηα ζηξεβιά

απνηειέζκαηα εθπξνζσπνχλ ην ηη πξαγκαηηθά ζέινπκε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαηάζηαζε φρη κφλν δελ ζα αιιάδεη
ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέινπκε αιιά δελ ζα έρνπκε θαη ηε
δπλαηφηεηα κέζσ ζπλειεχζεσλ θαη αγψλσλ λα ηελ
αιιάμνπκε. Σεξάζηην παξάδεηγκα γηα φια ηα παξαπάλσ
είλαη κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζην Π.Κ. ε νπνία αλάκεζα ζε
άιια ιέεη πσο ην 80% ησλ θνηηεηψλ ζέινπλ λα δνπιεχνπλ
12 ψξεο ηε κέξα θαη άιια επηξάπεια!
ηε ζέζε ηνπ νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ φισλ ησλ θνηηεηψλ γηα
ηα πξνβιήκαηά καο θαη ην κέιινλ καο, έξρνληαη νη
ζηεκέλεο εξσηήζεηο θαη νη ζηεκέλεο ιχζεηο. ηε ζέζε ησλ
γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ δξφκνπ θαη
αγψλα έξρνληαη ηα “γθάινπ” γηα λα καο ζψζνπλ θαη λα
κάζνπκε θαη εκείο νη ίδηνη ηη ζέινπκε. Πηζηεχνπκε πσο νη
γεληθέο ζπλειεχζεηο έρνπλ αδπλακίεο θαη πσο κε ηε
ζπκβνιή φισλ καο απηέο πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ θαη λα
γίλνπλ
ρψξνο
νπζηαζηηθνχ
δηαιφγνπ.
ε
ηέηνηεο
ζπλειεχζεηο λνκίδνπκε πσο πξέπεη ην επφκελν δηάζηεκα λα
ζπδεηήζνπκε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιήο θαη
ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, θαη φρη ζπκπιεξψλνληαο ν
θαζέλαο ηηθ ζε θνπηάθηα. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑ ΔΕΝ ΥΩΡΑΝΕ
Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΝΣΑΙ
ΤΛΛΟΓΙΚΑ! Όινη ζηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε ΜεΠεξ.
(ζηα ηξαπεδάθηα ηεο ελσηηθήο ζα βξείηε απηνχζην ην λφκν
ηεο αμηνιφγεζεο).
Κάνονηαρ ηη δημοκπαηία ςπόθεζη ηος καθενόρ.
Σν
παλεπηζηήκην,
σο
ρψξνο
ειεχζεξεο
δηακφξθσζεο θαη κεηάδνζεο ηδεψλ, είλαη ίζσο ν ηειεπηαίνο
φπνπ, εθηφο απφ ηελ ζηείξα πνιηηηθή ηεο εθπξνζψπεζεο θαη
ηεο αλάζεζεο, ρσξάεη ε άκεζε έθθξαζε θαη εθαξκνγή ηεο
δεκνθξαηίαο απφ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο. Οη γεληθέο
ζπλειεχζεηο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
ζπλδηακφξθσζεο
πνιηηηθψλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ κέζσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ
λα απνθαζίδεη ν θαζέλαο ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη
γηα ην ζψκα ζην νπνίν αλήθεη. Η επζχλε απηή είλαη κεγάιε.
Πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη
λα ιπζνχλ απφ ην ζψκα, ηε ζνβαξή θαη φρη ιατθίζηηθε
επηρεηξεκαηνινγία,
θαζψο
θαη
ηε
δηάζεζε
γηα
επνηθνδνκηηηθή θξηηηθή απφ φινπο γηα φια. Κπξίσο φκσο
πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ κέζα
ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε βάζε ηα επηρεηξήκαηα πνπ
παξαζέηεη ν θαζέλαο θαη φρη εθ ησλ πξνηέξσλ.Δειαδή
ρξεηάδεηαη ε σξηκφηεηα ηνπ λα κπνξεί θαλείο λα θξίλεη
αληηθεηκεληθά, κε βάζε ηε ινγηθή θαη ην ζπκθέξνλ ηεο
πιεηνςεθίαο θαη φρη δνγκαηηθά, παξαηαμηαθά θαη κε βάζε
ηηο πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο.
Η ζπλέιεπζε ζην βαζχηεξν πνιηηηθφ ηεο λφεκα
είλαη κηα ηεξάζηηα επθαηξία αιια ζπλάκα θαη έλα ηεξάζηην
ξίζθν. Η επθαηξία πνπ δίλεηαη είλαη λα ζπκθηιησζεί ν

θαζέλαο κε ηε δχλακε πνπ έρεη σο άλζξσπνο λα αιιάμεη
ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή παξεκβαίλνληαο άκεζα, κε
ελεξγεηηθφ ηξφπν θαη φρη αθήλνληαο ηε ηχρε ηνπ ζηα
ρέξηα εθπξνζψπσλ ηνπο νπνίνπο ςεθίδεη κηα θνξά ην
ρξφλν. Σν ξίζθν πεξηγξάθεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο
ρεηξαγψγηζεο
ή γεπεδνπνίεζεο ηεο ζπλέιεπζεο,
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ νριαγσγία ή ηνλ
επηειηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ξίζθν απηφ είλαη ζηε θχζε
θάζε δπλακηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλέιεπζε είλαη κία
απν απηέο.Είλαη έλα ξίζθν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
πάξεη κφλν απηφο πνπ πηζηεχεη φηη ε αλαηξνπή θαη ε
εμέιημε έξρνληαη κε ηελ πξάμε θαη φρη κε ηε λσρειηθή
αλάζεζε, κφλν απηφο πνπ ζεσξεί φηη ν θαζέλαο κπνξεί
λα αληέμεη ηελ επζχλε ηεο ζπλδηακφξθσζεο.
Καηαλνψληαο ινηπφλ ηφζν ηε θχζε φζν θαη
ηε ζεκαζία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θηάλνπκε κνηξαία
ζην πξφβιεκα ηεο κνξθήο, ζην πξφβιεκα απηήο ηεο
ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα πξάγκαηα είλαη μεθάζαξα, αλ
θαηαθέξνπκε λα ηα δνχκε ππν ην πξίζκα ηνπ
απηνζεβαζκνχ. Ο νκηιεηήο, γηα παξάδεηγκα, πνπ
πξνζπαζεί κε ζεαηξηληζκνχο θαη κεγαινζηνκίεο λα
πνξψζεη πεξηζζφηεξν ην ήδε πνξσκέλν θνηλφ ηνπ, δε
ζεβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο δελ ηνικά λα δνθηκάζεη
ηελ άπνςή ηνπ ζε κηα εηιηθξηλή αιιά πάλσ απφ φια
νξζνινγηθή θαη αληηθεηκεληθή βάζε. Ο αθξναηήο, πνπ
δελ αθνχεη κε πξνζνρή απηά πνπ ιέγνληαη ζηε γεληθή
ζπλέιεπζε , δε ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, γηαηί αθφκα θαη
κέζα ζηε ζπλέιεπζε πνπ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
δξάζεη, απηφο επηιέγεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε θαη κάιηζηα
δηαηεξψληαο ηε ζπλεηδεζε ηνπ θαζαξή ιφγσ ηνπ φηη
απιψο βξίζθεηαη ζην ρσξν ηεο ζπλέιεπζεο. Σέινο ν κε
αθξναηήο,
απηφο
πνπ
δελ
εκθαλίδεηαη θαζφινπ ή απιψο
εκθαλίδεηαη
ηελ
ψξα
ηεο
ςεθνθνξίαο θαη ζεθψλεη ην ρέξη
ηνπ,
έρεη
ηεξάζηην
έιιεηκα
απηνζεβαζκνχ θαζψο επηιέγεη ηε
ρεηξφηεξε κνξθή αλάζεζεο: ηελ
αλάζεζε ηεο γλψκεο ηνπ θαη ηεο
ςήθνπ ηνπ ζην φξγαλν ην νπνίν
θαη ν ίδηνο κπνξεί λα παξέκβεη. Σν
λα κελ κπνξείο λα ζπκκεηέρεηο ζε
κηα απφθαζε γηα εζέλα, απφ έλα
φξγαλν πνπ ζπκκεηέρνπλ απηνί πνπ
ζε πείζαλε φηη κπνξνχλ λα ζε
εμνπζηάζνπλ,
είλαη
ζηείξν,
θαηαπηεζηηθφ, θνκθνξκηζηηθφ θαη
άιια πνιιά, έρεη φκσο κία,
ςπρνινγηθή έζησ, βάζε. Σν λα
κπνξείο λα παξέκβεηο θαη λα κελ ην θάλεηο είλαη
άλαλδξν. Γηα λα πάξεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ηε κνξθή
πνπ ηεο αξκφδεη δε ρξεηάδνληαη ζπληαγέο ηνπ ηχπνπ
«Πέληε νκηιεηέο-κηζή ψξα». Η ζπλέιεπζε είλαη κηα
βαζεηά ζπγθξνπζηαθή δηαδηθαζία θαη θακία ηππηθή
δηεπζέηηζε δε ζα νδεγήζεη ηελ αληηπαξάζεζε ζην
πνιηηηθφ επίπεδν ,ζην επίπεδν δειαδή φπνπ πξέπεη λα
γίλεη ε ζχγθξνπζε ψζηε λα ππάξμεη απνηέιεζκα.
Υξεηάδνληαη ζηνηρεηψδεηο ελέξγεηεο, φπσο είλαη ε ηήξεζε
ηεο ψξαο απφ ηνπο νκηιεηέο, πνπ ζε ζπλδηαζκφ κε ην
ζηακάηεκα ησλ δηαθνπψλ ηεο δηαδηθαζίαο ιφγσ
νριαγσγίαο, ζα κεηψζεη ην ρξφλν ηεο δηαδηθαζίαο ζην
απαηηνχκελν, ε απνθπγή ραξαθηεξηζκψλ θαη ε
πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ζπδήηεζεο ζε πνιηηηθά
επηρεηξήκαηα θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή αθξφαζε ησλ
επηρεηξεκάησλ απφ ην ζψκα ψζηε λα απνθεχγεηαη ν
ιατθηζκφο θαη ε πξνζπάζεηα παξαπιάληζήο ηνπ. Γεληθψο,
ρξεηάδνληαη απηέο νη απιέο ελέξγεηεο, πνπ δείρλνπλ φηη
φινη έρνπλ θαηαιάβεη ηφζν ηηο δπλαηφηεηεο φζν θαη ηε
πξννπηηθή πνπ δίλεη κηα δηαδηθαζία φπσο ε γεληθή
ζπλέιεπζε θαη πνπ ζέινπλ λα έρνπλ ηελ άπνςε θαζψο
θαη ηα θφηζηα, λα ζέζνπλ απηή ηελ άπνςε ζηελ θξίζε
ηνπ ζψκαηνο. Οη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ζε βάξνο ηεο
δηαδηθαζίαο δείρλνπλ ην πνιηηηθφ ήζνο ηνπ θαζελφο
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηε ζπλέιεπζε
δίλνληαο πάηεκα ζηελ «αγαλαθηηζκέλε απνρή» .
Έρνληαο ζαλ θεθηεκέλν ηα αληαλαθιαζηηθά
ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο,
ζήκεξα ηνπνζεηείηαη ε ζπλέιεπζε ζηε ζέζε ηνπ φπινπ
γηα αληίζηαζε ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ φξσλ ηνπ
δεκφζηνπ θαη δεκηνπξγηθνχ παλεπηζηεκίνπ. Η ζπλέιεπζε
ησλ θνηηεηψλ είλαη ην κφλν φξγαλν πνπ κπνξεί λα
αμηνινγίζεη νπζηαζηηθά ην παλεπηζηήκην κε ηξφπν
αληηθεηκεληθφ θαη κε θξηηήξηα πνπ ζα μεθηλάλε θαη ζα
θαηαιήγνπλ ζην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ ησλ θνηηεηψλ,
πνπ βάιεηαη ζήκεξα κε θάζε ηξφπν. Ήξζε ε ψξα λα
θξηζεί ην παλεπηζηήκην απφ ηε βάζε ηνπ θαη φρη ην
θαζεζηφο λα γίλεη θξηηήο ηνπ εαπηνχ ηνπ. ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε, ηελ αλαγθαία θαηεχζπλζε, νδεγεί ν δξφκνο
ησλ ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζε πιήξε αληηδηαζηνιή κε
ην
δξφκν
ηνπ
αληαγσληζκνχ
θαη
ηεο
απιήο
εθπξνζψπεζεο ζε φξγαλα ζπλδηνίθηζεο.
«Δηαιπφληαη φιεο νη ζηέξεεο, ζθνπξηαζκέλεο ζρέζεηο κε
ηελ αθνινπζία ηνπο απφ παιηέο ζεβάζκηεο παξαζηάζεηο
θαη
αληηιήςεηο
θαη
φιεο
νη
θαηλνχξηεο
πνπ
δηακνξθψλνληαη
παιηψλνπλ
πξηλ
πξνιάβνπλ
λα
απνζηεσζνχλ. Καζεηί ην θιεηζηφ θαη ζηάζηκν εμαηκίδεηαη,
θαζεηί ην ηεξφ βεβειψλεηαη θαη ζην ηέινο νη άλζξσπνη
αλαγθάδνληαη λα αληηθξίζνπλ κε λεθάιην κάηη ηε ζέζε
ηνπο ζηε δσή θαη ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπο». Κ.Μαξμ

Λεσκίμμη - Γιάννενα

ΥΩΡΟΙ ΑΝΘΤΓΕΙΪΝΗ
ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ
Με ακείσηε έληαζε ζπλερίδνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ
θαηνίθσλ ηεο Λεπθίκκεο ζηελ Κέξθπξα κε αίηεκα λα
ζηακαηήζεη ε θαηαζθεπή ηεο ρσκαηεξήο λα θύγνπλ ηα
ΜΑΣ θαη λα ηηκσξεζνύλ νη ππεύζπλνη γηα ηνλ ζάλαην
κηαο γπλαίθαο θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο Λεπθίκκεο ζε
θαηερόκελε πεξηνρή. Οη θάηνηθνη ηεο Λεπθίκκεο, εδώ θαη
δύν ρξόληα, αγσλίδνληαη γηα λα πξναζπίζνπλ ηνλ ηξόπν
δσήο ηνπο, ηα ζπίηηα ηνπο, ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ πγεία
ησλ παηδηώλ ηνπο. Αγσλίδνληαη λα απνηξέςνπλ ηε
δεκηνπξγία «Υώξνπ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ»
(Υ.Τ.Σ.Α.) ζηελ πεξηνρή ηνπο, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πξνϋπνζέζεσλ.
Ιηαλία – θοιηηηικό κίνημα

«Δε θα πληρώζοσμε εμείς
για ηη δική ζας κρίζη»

Ο λόκνο πξνβιέπεη όηη έλαο ΥΤΣΑ πξέπεη λα απέρεη
ηνπιάρηζηνλ 1500 m από ηελ θνληηλόηεξε θαηνηθία, όηη
απαγνξεύεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ πάλσ ζε έδαθνο πνπ έρεη
ππόγεηα λεξά θαη είλαη θνληά ζε άιιεο νρινύζεο
πεξηνρέο όπσο ιηκάληα θαη εξγνζηάζηα θαζαξηζκνύ.Ο
ζπγθεθξηκέλνο «ΥΤΣΑ» ρσξνζεηείηαη ζε δαζώδε έθηαζε,
ζε απόζηαζε κόιηο 300κ. από ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ ηεο
Λεπθίκκεο, ζε έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην θπζηθό
πεξηβάιινλ, θνληά ζε δύν πνηάκηα θαη πεξηνρέο κε
πόζηκν λεξό(κεγέζνπο ιίκλεο) θαη ηελ παξαιία ηνπ
Αγίνπ Πέηξνπ (Κάβνο).Σέινο είλαη θνληά ζην ιηκάλη
Λεπθίκκεο θαη ζε εξγνζηάζην βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ.Η
ιεηηνπξγία ηνπ ζα κνιύλεη ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα κε
ηνμηθά θαη δειεηεξηώδε απόβιεηα, ζα πξνθαιέζεη άκεζα
ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ζα
θαηαζηξέςεη ηηο ηειεπηαίεο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη ηε
κηθξή ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο (ελνηθηαδόκελα
δσκάηηα, ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα) πνπ απνηεινύλ θαη
ηνπο κόλνπο πόξνπο ησλ θαηνίθσλ, εθδηώθνληαο ηνπο
επί ηεο νπζίαο από ηα ζπίηηα ηνπο.
Μεηά ηε Λεπθίκκε, ζεηξά πήξε ην Ειιεληθό ησλ
Ισαλλίλσλ. Σν πξσί ηεο 15εο Οθησβξίνπ, βξέζεθαλ
ζπλνιηθά 380 άλδξεο(?) ησλ ΜΑΣ γηα λα θάκςνπλ ηελ
αληίζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ πνπ δηαθσλνύλ κε
ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ΥΤΣΑ. Σα ΜΑΣ επηηέζεθαλ, έπλημαλ
ηελ
πεξηνρή
ζηα
δαθξπγόλα,
πξνθεηκέλνπ
λα
εγθαηαζηαζεί ν εξγνιάβνο, πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ηνλ
ΥΤΣΑ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη θάηνηθνη έρνπλ πξνζθύγεη
ελαληίνλ ηεο απόθαζεο ρσξνζέηεζεο θαη νη απνθάζεηο
ησλ δηθαζηεξίσλ εθξεκκνύλ. Απηό βέβαηα δελ εκπόδηζε
ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα λα εθζηξαηεύζνπλ θπξηνιεθηηθά
ελαληίνλ ελόο κηθξνύ ρσξηνύ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ,
ειηθησκέλσλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, γηα λα θαηαιάβνπλ
ηελ πεξηνρά θαη λα ηελ θξνπξήζνπλ θηόιαο, από ηνπο
ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην
γεγνλόο όηη νη θάηνηθνη έρνπλ θαηαζέζεη ελαιιαθηηθή
πξόηαζε απέλαληη ζε απηήλ ηελ αληηεπηζηεκνληθή
απόθαζε πνπ πάξζεθε από ηνλ πεξηθεξεηάξρε Ηπείξνπ.
Όια δείρλνπλ όηη ε θπβέξλεζε θαη ε Σ.Α. αδπλαηνύλ θαιύηεξα δελ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ - ζην λα
ζπληάμνπλ έλα επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, εληαίν θαη
πάλσ απ' όια αλζξσπνθεληξηθό ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ (αζηηθά/ νηθηαθά, δσηθά, βηνκεραληθά/
ηνμηθά, λνζνθνκεηαθά, πγξά απνξξνώλ, θ.ν.θ.). Σν
απνηέιεζκα
είλαη
λα
ππάξρνπλ
εθαηνληάδεο
αλεμέιεγθηεο
ρσκαηεξέο
ζαλ
ηνλ
Κνπξνππεηό,
απαξραησκέλε δηαρείξηζε ησλ ΥΤΣΑ, επηθίλδπλεο
ρσκαηεξέο γηα πξόθιεζε ππξθαγηώλ, γηα ηε δεκόζηα
πγεία (Δνπξνύηε, Φπηάιιεηα, Νέα Ληόζηα, Σαγαξάδεο,
θ.α.), κε ζπλερείο εθιύζεηο ηνμηθώλ νπζηώλ (κεζάλην,
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θιπ) θαη θαηνιηζζήζεηο. Όηαλ νη
εξγαδόκελνη θαη ε λενιαία παίξλνπλ ηελ ππόζεζε ζηα
ρέξηα ηνπο ε θπβέξλεζε ζηέιλεη ηα ΜΑΣ (Δπη. Αζήλα,
Καξβνπλάξη, Ειιεληθό), πξνζπαζώληαο κε εθθνβηζκό
θαη θαηαζηνιή λα ζπλερίζεη ην θαηαζηξνθηθό ηεο έξγν,
όηαλ ζε άιιεο ρώξεο απγαηαίλεη ε Αλαθύθισζε, ε
κεηαηξνπή ησλ απνξξηκκάησλ ζε πξάζηλε ελέξγεηα θαη
ηα ΥΤΣΤ (ν νξζνινγηθόο δηαρσξηζκόο πνπ απνηειεί ην
10-15% ηνπ ζεκεξηλνύ όγθνπ ζθνππηδηώλ).
Η δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηώλ κέζα από απαξραησκέλεο
θαηά θνηλή νκνινγία, θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην
πεξηβάιινλ κεζόδνπο όπσο είλαη ε θαηαζθεπή ησλ ΥΤΣΑ
είλαη ην άιιν πξόζσπν ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο θαηαλάισζεο
πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη πξνβάιιεη ν θαπηηαιηζκόο. Ο
αγώλαο
ησλ
ηνπηθώλ
θνηλσληώλ
ελάληηα
ζηελ
ππνβάζκηζε ηεο δσήο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ θπζηθνύ
θόζκνπ είλαη αγώλαο όισλ καο ελάληηα ζηνπο θξαηηθνύο
ζρεδηαζκνύο θαη ην θεθάιαην.

«Δε ζα πιεξώζνπκε εκείο γηα ηε δηθή ζαο θξίζε», κ'
απηό ην ζύλζεκα μεθηλήζαλ πξηλ ιίγεο βδνκάδεο νη
δηακαξηπξίεο ζην Παλεπηζηήκην La Sapienza ηεο Ρώκεο.
Έλα ζύλζεκα απιό, αιιά ηαπηόρξνλα άκεζν: ε
παγθόζκηα θξίζε είλαη ε θξίζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
θαπηηαιηζκνύ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θηεκαηνκεζηηηθήο
θεξδνζθνπίαο, ελόο ζπζηήκαηνο δίρσο θαλόλεο ή
δηθαηνζύλε ησλ αδίζηαθησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
κάλαηδεξ ηνπο. Η θξίζε απηή δελ κπνξεί λα πέζεη πάλσ
ζηηο πιάηεο ηεο εθπαίδεπζεο, από ην ζρνιείν σο ην
παλεπηζηήκην,
ηεο
πγείαο
ή
γεληθώο
ησλ
θνξνινγνύκελσλ. Σν ζιόγθαλ έγηλε παληνύ μαθνπζηό,
δηαδηδόκελν γξήγνξα από ζηόκα ζε ζηόκα, από πόιε ζε
πόιε. Από ηνπο θνηηεηέο σο ηνπο επηζθαιείο
εξγαδόκελνπο, από ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο σο ηνλ
θόζκν ηεο έξεπλαο, θαλέλαο δελ ζέιεη λα πιεξώζεη γηα
ηελ θξίζε, θαλέλαο δελ ζέιεη λα εζληθνπνηεζνύλ νη
δεκηέο, όηαλ γηα ρξόληα ν πινύηνο θαηαλέκνληαλ κεηαμύ
ιίγσλ, πνιύ ιίγσλ. Κη είλαη αθξηβώο ε κεηάδνζε απηνύ
ηνπ δεηήκαηνο πνπ γηλόηαλ ηηο βδνκάδεο απηέο, θαζώο θη
ν αληίζηνηρνο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηα
ζρνιεία, ζηα παλεπηζηήκηα, ζηηο πόιεηο, ην γεγνλόο πνπ
δήζελ πξνθάιεζε ηνλ θόβν. Χο γλσζηόλ όκσο, ην
θνβηζκέλν ζθπιί γαβγίδεη. Παξόκνηα, ε αληίδξαζε ηνπ
Πξόεδξνπ Μπεξινπζθόλη δελ ήζειε λα πεξηκέλεη: «ε
αζηπλνκία ζα παηάμεη ηηο θαηαιήςεηο ησλ παλεπηζηήκησλ
θαη ησλ ζρνιείσλ», «ζα απαιιαγνύκε, έηζη, από ηε βία
ζηε ρώξα καο.» Μόλν πνπ ηαπηόρξνλα, δήισλε ν
Μπεξινπζθόλη όηη ζέιεη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή
βνήζεηα πξνο ηηο ηξάπεδεο θη όηη ζέιεη ην θξάηνο θη ν
δεκόζηνο πξνϋπνινγηζκόο λα απνηειέζνπλ ηηο ύζηαηεο
εγγπήζεηο ησλ ηξαπεδηηηθώλ δαλεηζκώλ: κε ιίγα ιόγηα,
αθελόο πεξηθνπέο ζηελ εθπαίδεπζε, ιηγόηεξνη πόξνη
πξνο ηνπο θνηηεηέο, πεξηθνπέο ζηελ πγεία, θη αθεηέξνπ
δεκόζην ρξήκα πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Αλαξσηηόκαζηε ηόηε πνύ βιέπεη θαλείο ηε βία: είλαη ε
θαηάιεςε κηα βίαηα πξάμε ή κήπσο αζθεί βία ε ίδηα ε
θπβέξλεζε πνπ επηβάιιεη ην λόκν 133 θαη ην δηάηαγκα
(ηεο)
Gelmini
θη
αξλείηαη
ηελ
νπνηαδήπνηε
θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε; Είλαη βίαηνη όζνη δηαθσλνύλ
ή απηόο πνπ ζέιεη λα ηνπο θαηαπλίμεη κε ηελ αζηπλνκηθή
δύλακε; Είλαη βίαηνη απηνί πνπ θηλεηνπνηνύληαη γηα λα
ππεξαζπηζζνύλ ην δεκόζην παλεπηζηήκην θαη ζρνιείν ή
απηόο πνπ ζέιεη λα ηα πνπιήζεη όια γηα λα επλνεζνύλ
ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ; Η βία βξίζθεηαη
ζηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο Μπεξινπζθόλη, ελώ ζηελ
άιιε πιεπξά, ζηηο θαηεηιεκκέλεο ζρνιέο θαη ζρνιεία,
βξίζθεηαη ε ραξά καδί κε ηελ θαηαθξαπγή απηώλ πνπ
αγσλίδνληαη γηα ην ίδην ην κέιινλ ηνπο, απηώλ πνπ δελ
απνδέρνληαη λα παξαγθσληζηνύλ ή λα απνζησπεζνύλ,
απηώλ πνπ ζέινπλ λα είλαη ειεύζεξνη.
Ο ζρεδηαζκόο είλαη μεθάζαξνο, αθόκε θαη ηα εξγαιεία
ηνπ: ν λόκνο 133 πέξαζε κέζα ζηνλ Αύγνπζην θη
απέλαληη ηώξα ζηε δηαθσλία δεθάδσλ ρηιηάδσλ
θνηηεηώλ θιήζεθε ε επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο.νη
θνηηεηέο όκσο δελ θνβήζεθαλ.Αληίζεηα ζπγθξνύζηεθαλ
κε ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο έζπαζαλ ηνλ αζηπλνκηθό
θινηό θαη πξαγκαηνπνίεζαλ θαηάιεςε ηνπ θεληξηθνύ
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Termini ηεο Ρώκεο.
Καη όπνπ ην θξάηνο αδπλαηεί λα θαηαζηείιεη ηηο
θηλεηνπνήζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο αλαιακβάλεη ξόιν ην
παξαθξάηνο.
πγθεθξηκέλα
θαηα
ηε
δηάξθεηα
παλεθπαηδεπηηθήο πνξείαο ζην θέληξν ηεο Ρώκεο νκάδεο
αθξνδεμηώλ επηρείξεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ πνξεία θαη
όηαλ απσζήζεθαλ απν ηνπο δηαδεισηέο
άξρηζαλ λα
ηνπο ρηππνύλ κε αιπζίδεο, θαξέθιεο θαη θαδξόληα
αθήλνληαο πνιιύο θνηηεηέο ηξαπκαηίεο. Σειηθά ε
ηηαιηθή
γεξνπζία
ελέθξηλε
ηελ
εθπαηδεπηηθή
κεηαξξύζκηζε ηεο θπβέξλεζεο Μπεξινπζθόλη ελ κέζσ
θνηηεηηθώλ θαη καζεηηθώλ δηαδειώζεσλ.
Δεθάδεο παλεπηζηήκηα θαη εθαηνληάδεο ζρνιεία ζε όιε
ηε ρώξα ηεινύλ ππό θαηάιεςε θαη πξνγξακκαηίδνληαη
δηαδειώζεηο ζε όιεο ηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο Ιηαιίαο ζηηο
7 Ννέκβξε θαη κία παληηαιηθή ζπγθέληξσζε θαη πνξεία
ζηε Ρώκε ζηηο 14 Ννέκβξε κέξα θαηά ηελ νπνία ηα
ζπλδηθάηα έρνπλ νξίζεη ηελ παλεπηζηεκηαθή απεξγία.
Όζα ζπκβαίλνπλ απηέο ηηο κέξεο δείρλνπλ κηα δπλαηή,
εμαηξεηηθή θαη πινύζηα θηλεηνπνίεζε. Έλα λέν θύκα, έλα
έθξπζκν θύκα πνπ δελ ζθνπεύεη λα ζηακαηήζεη, αιιά
αληίζεηα επηζπκεί λα ληθήζεη.
Απηό πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε εηλαη ην γεγνλόο νηη νη
θνηηεηέο δελ θηλεηνπνηνύληαη κε αηηήκαηα ζπληερληαθά ε
εζσηεξηθά αιια βάδνπλ ζην ζηόραζηξό ηνπο ηελ
πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο Μπεξινπζθόλη θαη ηηο

Με ηην σπογραθή παζπίηη

ΕΣΑΙΡΕΙΑ SECURITY ΣΟ
ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ
Οη εηαηξείεο security πνπ θαηαζηέιινπλ ηνπο
θνηηεηέο πνπ κνηξάδνπλ θπιιάδηα ζηελ Αγγιία δελ
είλαη θαη πνιύ καθξηά καο. Σν πξπηαληθό ζπκβνύιην
(Γξπζπνιάθεο θαη ζία) καδί κε ηνλ ΠΑΠίηε
εθπξόζσπν ςήθηζαλ λα «θπιάεη» ην πνιπηερλείν
θξήηεο εηαηξεία security!

ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ πιαίζην θαη
ηεο θαηάξγεζεο ηνπ αζύινπ γηα πξώηε θνξά ε
πξπηαλεία δείρλεη ηα δόληηα ηεο. Με ηνπο ίδηνπο
κπξάβνπο
πνπ
επαλεθιέρζεθε
πξύηαλεο
ν
γξπζπνιάθεο ζα επηρεηξήζεη λα θαηαζηείιεη ην
θνηηεηηθό θίλεκα θαη ηε δξάζε ηνπ ζπιιόγνπ καο.
Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ην θαινθαίξη
ςεθίζηεθε
λόκνο
πνπ
επηηξέπεη
ζηνπο
ζεθηνπξηηάδεο λα νπινθνξνύλ.
Όια απηά δελ είλαη θάηη μερσξηζηό από ηε
γεληθόηεξε πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο θάζε θσλήο
αληίζηαζεο, από ηα ρηππήκαηα ησλ ΜΑΣ ζηηο
πνξείεο, από ηηο θάκεξεο παξαθνινύζεζεο, ηελ
απαγόξεπζε ησλ απεξγηώλ θαη ησλ θαηαιήςεσλ.
ην ρέξη καο είλαη αλ ζα ηνπο αθήζνπκε! Να
παξαηηεζεί ν πξύηαλεο ηεο βίαο Γξπζπνιάθεο, λα
απνινγεζεί ν Παζπίηεο ζπλάδειθνο γηα ηελ
απαξάδεθηε ππνγξαθή ηνπ, λα θαηαξγεζεί ν λόκνο
πιαίζην, θάησ ηα ρέξηα από ην άζπιν, θαλέλαο
ζεθηνπξηηάο ζην πνιπηερλείν!
θαηεπζύλζεηο ηεο Επξσπαηθήο Έλσζεο γηα ηελ παηδεία,
ηελ νηθνλνκία (ε πνιηηηθή ηεο ιηηόηεηαο πνπ δίλεη
δηζεθαηνκκύξηα επξώ γηα ηε «δηάζσζε» ησλ ηξαπεδώλ),
παιεύνπλ ελάληηα ζε έλα ζάπην ζύζηεκα νηθνλνκίαο πνπ
ήδε βξίζθεηαη ππν θαηάξξεπζε,ην βάξνο ηεο νπνίαο ζα
θιεζνύλ λα ζεθώζνπλ νη ίδηνη θαη όρη νη δεκηνπξγνί ηεο,
παιεύνπλ ελάληηα ζηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα πνπ ηνπο
επηθπιάζζνπλ (αλαζθάιηζηνη θαη κε 700 επξώ κηζζό)
παιεύνπλ γηα έλα θαιύηεξν αύξην. Ο παλεθπαηδεπηηθόο
μεζεθσκόο ζηελ Ιηαιία πξέπεη λα καο δείμεη ην δξόκν
γηα έλαλ αληίζηνηρν μεζεθσκό ζηελ Ειιάδα. Η πνιηηηθή
είλαη ε ίδηα, ε θαηαπίεζε επίζεο θαη ν ζηόρνο θνηλόο:
αλαηξνπή ηεο πνιηηηθεο ηνπο ζε εθπαίδεπζε-εξγαζία.

