
Ειρήγηρη ρςημ εκδήλχρη –ρσζήςηρη ρςη Νξμική με ατξομή ςιπ διώνειπ ςχμ διξικηςικώμ απεογώμ ςξσ 
ΕΚΠΑ με θέμα: «Τξ καθερςώπ έκςακςηπ αμάγκηπ ςχμ μμημξμίχμ, η πξιμικξπξίηρη ςχμ κξιμχμικώμ και 

ςανικώμ αγώμχμ και η ρσλλξγική μαπ απάμςηρη» 
 

Σξ κοάςξπ έκςακςηπ αμάγκηπ έκαμε  ςημ εμτάμιρή ςξσ ρςξ δημόριξ ςξ 2010, με ςξ 1ξ μμημόμιξ και ςημ 
βίαιη πεοικξπή μιρθώμ και δώοχμ. Η βίαιη αμαςοξπή ςηπ καπιςαλιρςικήπ καμξμικόςηςαπ εκτοάρςηκε 
με ακόμα μεγαλύςεοη έμταρη με ςιπ επιρςοαςεύρειπ ρε διάτξοξσπ κλάδξσπ εογαζξμέμχμ ςξ 2013,με 

αιυμή ςημ ποξληπςική επιρςοάςεσρη ςξσ κλάδξσ ςχμ εκπαιδεσςικώμ ςηπ β΄θμιαπ εκπαίδεσρηπ ςξ Μάιξ  
ςξσ 2013. Η Τ.. πήοε μέοξπ ρςξσπ αγώμεπ πξσ αμαπςύυθηκαμ ρςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ- ρςη β΄ 
θμια, και ρςημ γ΄θμια ρσμμεςέυξμςαπ ρςα μπλξκαοίρμαςα ςξσ ΕΚΠΑ- και ρήμεοα βοιρκόμαρςε εδώ για 
μα εκθέρξσμε ςα όρα ζήραμε. 

 
Σξμ υειμώμα ςξσ 2013 μέρα ρςα ρυξλεία έυει δημιξσογηθεί πξλύ άρυημξ κλίμα , πξσ ποξκαλεί  
ρσζηςήρειπ και αγαμάκςηρη αμάμερα ρςξσπ εκπαιδεσςικξύπ. Οι ρσγυχμεύρειπ ρυξλείχμ απειλξύμ ςιπ 

εογαριακέπ θέρειπ, η αύνηρη ςξσ αοιθμξύ ςχμ μαθηςώμ αμά ςμήμα επιβαούμει ςξμ τόοςξ εογαρίαπ, ςα 
ρυξλεία νεμέμξσμ από θέομαμρη και αμςί για βιβλία  τςάμξσμ  ςα cd ςηπ Διαμαμςξπξύλξσ ςα ξπξία 
θεχοηςικά ποέπει μα εκςσπώμξσμε(!)και μα ςα μξιοάζξσμε ρςξσπ μαθηςέπ , εμώ ρςημ ποαγμαςικόςηςα 
ςα λετςά για ςα λειςξσογικά ένξδα είμαι ρυεδόμ αμύπαοκςα. Όλξι γκοιμιάζξσμ. Ακόμα και ξι πιξ  

βξλεμέμξι. Εμώ ξι αμαπληοχςέπ είμαι λξσταγμέμξι ρςη γχμία, καθώπ μιώθξσμ πχπ έουεςαι η ώοα 
ςξσπ. 
Υςάμξμςαπ ρςξμ Αποίλη ςξσ 2013 η επίθερη ςξσ κεταλαίξσ εκδηλώμεςαι καςά ςξσ κλάδξσ ςχμ 

εκπαιδεσςικώμ: η ρσγκσβέομηρη αμαοά – ΠΑΟΚ επιλέγει μα τέοει μέςοα λίγξ ποιμ ςιπ παμελλαδικέπ 
ενεςάρειπ ξι ξπξίεπ χπ γμχρςόμ απξςελξύμ ςαμπξύ για ςημ ελλημική ξικξγέμεια. Ποόκειςαι για μια 
επιδένια εκβιαρςική κίμηρη, ώρςε μα πεςύυει όυι απλά μια σπξυώοηρη αλλά ςημ ρσμςοιπςική ήςςα.  
Σα πιξ ρημαμςικά μέςοα πξσ ποξρςίθεμςαι ρςημ  καςάογηρη ςχμ δώοχμ ,ρςημ αύνηρη ξοίχμ 

ρσμςανιξδόςηρηπ, ρςξ ςρεκξύοχμα ςξσ ετάπαν, ρςιπ μέεπ ρσγυχμεύρειπ ρυξλείχμ και ρςιπ ρσμπςύνειπ 
ςμημάςχμ είμαι:  
-Η αύνηρη ςξσ χοαοίξσ καςά 2 ώοεπ εβδξμαδιαίχπ, μέςοξ πξσ, εκςόπ ςξσ ασςξμόηςξσ εογαριακξύ 

τόοςξσ, ρσμεπάγεςαι και ςημ απόλσρη 10.000 πεοίπξσ αμαπληοχςώμ αλλά και ςη μη ποόρληφη 
μξμίμχμ  
-η σπξυοεχςική μεςάθερη ρε όλη ςημ υώοα με απόταρη σπξσογξύ  
-η διαθεριμόςηςα και η αογία ακόμα και για όρξσπ απλά παοαπέμπξμςαι ρε πειθαουικά ρσμβξύλια και  

-η ανιξλόγηρη, χπ μόμιμξπ από κει και πέοα μηυαμιρμόπ πειθάουηρηπ και απξλύρεχμ.  
Παοόλη ςημ καςάρςαρη πξσ πεοιγοάτηκε καμιά ρσζήςηρη ή ποξεςξιμαρία για απεογία δεμ είυε γίμει.  
Μξλξμόςι ςξ αγχμιρςικό πμεύμα είυε αμέβει ςξ ποξηγξύμεμξ διάρςημα λόγχ και ςχμ πξλλώμ γεμικώμ 

απεογιώμ αλλά και ςχμ επιμέοξσπ κιμηςξπξιήρεχμ για ςιπ ξογαμικόςηςεπ, η ποόςαρη λίγξ ποιμ ςξ  
Πάρυα για απεογία είμαι αιτμιδιαρςική.  
 

Τα γεγξμόςα 
 
Σξ Μάιξ ςξσ 2013 η ΟΛΜΕ, με ρσρυεςιρμό 9 φήτχμ σπέο και 2 καςά, καςεβάζει ειρήγηρη για απεογία 
διαοκείαπ με ςη μξοτή 5ήμεοχμ επαμαλαμβαμόμεμχμ, με αουή ςημ  μέοα έμαονηπ ςχμ Παμελλαδικώμ 

Ενεςάρεχμ. Σημ απόταρη ρςηοίζξσμ όλεπ ξι ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ εκςόπ ςξσ ΠΑΜΕ. Ο 
Παπαυοήρςξπ, ςόςε ποόεδοξπ ςηπ ΟΛΜΕ, δηλώμει: “Τημ απόταρη για ςημ απεογία ςημ πσοξδόςηρε ςξ  
σπξσογείξ Παιδείαπ με ςημ ρσμπεοιτξοά ςξσ. Εάμ η κσβέομηρη ποξυχοήρει ρςημ επιρςοάςεσρη, εμείπ 

θα γσοίρξσμε με ςξ κετάλι φηλά και θα δξύμε ςξσπ απξλσμέμξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ, ρςα μάςια”. 
 
Η κσβέομηρη αμαοά, ήδη από ςημ αμακξίμχρη ςηπ απόταρηπ, ενεςάζει ρυέδιξ επίςανηπ ςχμ 
εκπαιδεσςικώμ, εμώ έυει ήδη ποξηγηθεί η επιρςοάςεσρη μασςεογαςώμ και μεςοό, βαριζόμεμη 

ρε διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι ρε έκςακςεπ κξιμχμικέπ αμάγκεπ. Η ειρήγηρη ςηπ ΟΛΜΕ ςίθεςαι ποξπ 
φήτιρη ρςιπ καςά ςόπξσπ ΕΛΜΕ, και ατξύ επικσοχθεί από ασςέπ  ςίθεςαι ρςημ ξλξμέλεια ςχμ 
ποξέδοχμ ςχμ ΕΛΜΕ ρςιπ 15 Μαΐξσ . 

Η κσβέομηρη ςελικά απαμςά με ποξληπςική επιρςοάςεσρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ ποιμ καμ λάβξσμ ςιπ 
απξτάρειπ ςξσπ ξι ςξπικέπ Εμώρειπ Λειςξσογώμ Μέρηπ Εκπαίδεσρηπ!  
 
Η αμςίδοαρη ςηπ βάρηπ ρςιπ μαζικόςεοεπ ρσμελεύρειπ ςχμ ςελεσςαίχμ υοόμχμ είμαι ρατήπ:  Όυι ρςημ 

επιρςοάςεσρη, και ρςξ κοάςξπ έκςακςηπ αμάγκηπ, μαι ρε απεογία διαοκείαπ.   13.000 καθηγηςέπ 
παίομξσμ ςημ απόταρη για ρύγκοξσρη.  Η ΟΛΜΕ δεμ ποξλαβαίμει μα αλλάνει ςημ ποόςαρη, ή  
δεμ ςξλμά μα καςεβάρει άλλη ποόςαρη (όπχπ κάμει ςημ επόμεμη μέοα ρςξ Σιςάμια). Ατήμει μα 

πλαμάςαι ρςιπ ρσμελεύρειπ ςξ φεσδξεοώςημα αμ μπξοεί μα σλξπξιηθεί η απεογία εμ μέρχ 



επιρςοάςεσρηπ. Είμαι έμα εοώςημα “περί διερεύνησης των όρων υλοποίησης” πξσ αιχοείςαι και  

δημιξσογεί ρσγυύρειπ, εμςάρειπ και ρτξδοέπ αμςιπαοαθέρειπ. Ζσμώμεςαι εναουήπ η άπξφη μα φητιρςεί  
η απεογία, αλλά όυι για μα γίμει κιόλαπ, μόμξ μα καςαδικαρςεί η επιρςοάςεσρη και μα δξθεί έμα 
μήμσμα σπξρςήοινηπ ςηπ βάρηπ ςχμ καθηγηςώμ ποξπ ςημ ΟΛΜΕ ςώοα πξσ βάλλεςαι παμςαυόθεμ.  
Πεομάει ςξ μήμσμα από ςξσπ εογαςξπαςέοεπ όςι ρε ρσμθήκεπ επιρςοάςεσρηπ η απεογία θα ήςαμ 

αδύμαςξμ μα ποαγμαςξπξιηθεί, ατξύ η ρσμμεςξυή ρ’ ασςήμ ρημαίμει ρίγξσοη απόλσρη. Σημ ίδια 
ρςιγμή αμςί μα ξογαμώμεςαι η αμαμέςοηρη ρςιπ άγοιεπ ρσμθήκεπ επιρςοάςεσρηπ,(ξι απεογιακέπ 
επιςοξπέπ πξσ ρςήμξμςαι είμαι για ςα μάςια και μόμξ), γίμξμςαι εκκλήρειπ ποξπ ςξ σπξσογείξ  

για ρσμάμςηρη, και ποξπ ςημ ΓΕΕ και ςημ ΑΔΕΔΤ για ρςήοινη. Η αύνηρη ςξσ χοαοίξσ είμαι μόμξπ ςξσ 
κοάςξσπ, ςξ ΠΔ για ςιπ μεςαθέρειπ έυει ήδη αμακξιμχθεί και η κσβέομηρη αμαοά θα κάμει ρςοξτή; Σξ 
άουξμ μπλξκ ςηπ ενξσρίαπ, λέει ξ Πξσλαμςζάπ, δεμ ρσγκοξςείςαι πλέξμ με ρσμαιμεςικξύπ όοξσπ 
εμρχμάςχρηπ ςηπ κξιμχμικήπ διαμαοςσοίαπ, αλλά με όοξσπ ςξσ  μόμξσ και ςηπ ςάνηπ. Έςρι, ξ υοόμξπ 

από ςημ ξογάμχρη ςηπ μάυηπ εκλείπει, ςξ ρυέδιξ σλξπξίηρηπ ςηπ απεογίαπ εκλείπει και η ποχςξβξσλία 
είμαι ρςξμ αμςίπαλξ, ξ ξπξίξπ απειλεί παμςξιξςοόπχπ όςι όπξιξπ απεογήρει είμαι ραμ μα σπξβάλει  
αίςηρη παοαίςηρηπ.  
ςημ ρσμέλεσρη ςχμ ποξέδοχμ ςχμ ΕΛΜΕ η παοάςανη ςξσ ΤΡΙΖΑ(ΤΝΕΚ)  με ποξενάουξμςα ςξμ 
Κξςρστάκη, μεςέπειςα ποόεδοξ ςηπ ΟΛΜΕ ραλπίζει ςξ εμβαςήοιξ ςηπ ξπιρθξυώοηρηπ ποιμ καμ δξθεί  
καμία μάυη, με ςξμ ιρυσοιρμό όςι η βάρη φήτιρε ςημ απεογία για ςξ «γαμώςξ». «Δεμ σπάουξσμ ξι  
εσούςεοξι ρσρυεςιρμξί για ςημ σλξπξίηρη ςηπ απεογίαπ, ςη ρςιγμή ασςή...» . Σξ Δ.. ςηπ ΟΛΜΕ 

ποξταρίζεςαι πχπ αμςιπαοάθερη, κας`ξσρία, δεμ μπξοεί μα σπάονει λόγχ ςχμ ρσμεπειώμ πξσ θα 
σπάονξσμ από ςημ αμσπακξή.  
ΔΑΚΕ και ΠΑΚΕ βοίρκξμςαι ρε διαςεςαγμέμη σπηοερία. ΣΥΝΕΚ και Παοεμβάρειπ μαζί με ςα παοαπάμχ 

τεοέτχμα, παίζξσμ κξλπάκια, κάμξσμ μικοξπξλιςική και ποχςαγχμιρςξύμ ρςημ μαςαίχρη ςηπ ήδη 
σπξμξμεσμέμηπ απεογίαπ. Καςαγγέλλξσμ ςημ αμαλγηρία ςηπ κσβέομηρηπ, ςημ ρσμςαγμαςική εκςοξπή 
ςηπ επιρςοάςεσρηπ, ςξμ αομηςικό ρσρυεςιρμό δσμάμεχμ, ςιπ αμέςξυεπ ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ, και  
απξταίμξμςαι: «δεμ έυξσμ υςιρςεί ξι καςάλληλεπ κξιμχμικέπ ρσμμαυίεπ, ξι γξμείπ και ξι μαθηςέπ δεμ 

είμαι καλά εμημεοχμέμξι, και γεμικά, δεμ σπάουξσμ ξι ποξϋπξθέρειπ για μα ρπάρει ρςημ ποάνη η 
επιρςοάςεσρη». Οι Αγχμιρςικέπ Παοεμβάρειπ (παοάςανη ςηπ άκοαπ αοιρςεοάπ) παοόλξ πξσ ρςη 
ρσμέυεια επιυείοηραμ μα παοξσριάρξσμ ςημ παοάςανή ςξσπ ραμ ςημ «ρσμδικαλιρςική μηυαμή ςηπ 

απεογίαπ» μιλξύμ για: «Ιτιγέμειεπ πξσ θα θσριαρςξύμ υχοίπ λόγξ» και ιρυσοίζξμςαι πχπ « έμαπ κλάδξπ 
δεμ μπξοεί μα ςα βάλει με ξλόκληοη κσβέομηρη και επξμέμχπ ςξ καλύςεοξ πξσ έυξσμε μα κάμξσμε 
είμαι μα πεοιμέμξσμε πόςε θα αμαςοαπεί ξ ρσρυεςιρμόπ δύμαμηπ». Η αμεκδιήγηςη εκποόρχπόπ ςξσπ 
ρςημ ποόςαρη ςχμ ΤΝΕΚ για αμαρςξλή ςηπ απεογίαπ αμςιπαοαθέςει  «σπεοαγχμιρςικέπ» ποξςάρειπ 

όπχπ μα πάμε ξι καθηγηςέπ ρςξ ρυξλείξ για δξσλειά και  500 ρσμδικαλιρςέπ μα κάμξσμ 
απεογία(απεογία δια αμςιποξρώπχμ!). Καςά ςα άλλα  ξι 3.000 εκπαιδεσςικξί πξσ ρύμτχμα με ςημ 
εκςίμηρη ςχμ Παοεμβάρεχμ ήςαμ απξταριρμέμξι μα απεογήρξσμ υαοακςηοίζξμςαι «Μξσςζαυεμςίμ» και  

χπ ςέςξιξι έποεπε μα εμπξδιρςξύμ από ςξ μα απεογήρξσμ.  
Μ` ασςά και μ` ασςά η απεογία ςελικά καςάοοεσρε ποιμ νεκιμήρει. Εποόκει ςξ για ρσμςοιπςική ήςςα με 
άμερξ κόρςξπ 10.000 απξλύρειπ αμαπληοχςώμ και ςξσπ πελέκειπ ςχμ μεςαθέρεχμ, επίξοκχμ και  
ανιξλξγήρεχμ. Ήςαμ μια ήςςα πξσ ποξεςξίμαρε ςημ επίδεινη ασςαουιρμξύ από πλεσοάπ κσβέομηρηπ 

ρςημ ΕΡΣ και ποξξικξμξμξύρε ςημ σπξμξμεσςική ςακςική ςηπ αοιρςεοάπ απέμαμςι ρςξσπ καςξπιμξύπ 
ςανικξύπ αγώμεπ, μιαπ αοιρςεοάπ πξσ ήδη έκλειμε ςξ μάςι ρςημ ενξσρία.  
Σςξ Τιςάμια εκείμη ςη ζξτεοή και απίρςεσςη μύυςα ςξσ Μαΐξσ η ρσμδικαλιρςική ςοξμξκοαςία  

ρσμάμςηρε ςημ έλλειφη ξογάμχρηπ και ρσμείδηρηπ ςηπ βάρηπ. Από ςη μια ξι ποόεδοξι ςχμ ΕΛΜΕ 
μαζεύξμςαι ρςξ Σιςάμια και βγάζξσμ ςημ δική ςξσπ απξοοιπςική για ςημ απεογία απόταρη,  
παοαβιάζξμςαπ και γοάτξμςαπ ρςα παλιά ςξσπ ςα παπξύςρια, ςιπ απξτάρειπ ςχμ ςξπικώμ ρσμελεύρεχμ 
πξσ εκποξρχπξύμ∙ απξτάρειπ πξσ λίγεπ ώοεπ μόμξ ποιμ έυξσμ αμακξιμχθεί. Από ςημ άλλη  ξι 

παοεσοιρκόμεμξι απεογξί-εκπαιδεσςικξί ρςξ εμ λόγχ νεμξδξυείξ είμαι λίγξι, πξλύ λίγξι. Η απξσρία 
ςξσ σπξκειμέμξσ ςξσ αγώμα είμαι ηυηοή και εγείοει εοχςημαςικά και επιτσλάνειπ για ςξ αμ και καςά  
πόρξ ποξςίθεςαι  ςξ ρώμα ςχμ εκπαιδεσςικώμ μα νεπεοάρει ςημ καςαρςξλή ςηπ ρσμδικαλιρςικήπ 

αρςσμξμίαπ και μα νεκιμήρει έμαμ αγώμα από ςα κάςχ, υχοίπ αμαθέρειπ και κηδεμξμία. Οι λίγξι  
παοόμςεπ  αδσμαςξύμ μα μπλξκάοξσμ ςημ μςοξπή και ςημ νετςίλα ςηπ ποξρυεδιαρμέμηπ σπξυώοηρηπ.  
σμπεοαρμαςικά: Λείπει η δσμαμική ςημ ρσγκεκοιμέμη ρςιγμή πξσ θα μπξοξύρε μα αλλάνει ςημ 
καςάρςαρη και μα δοξμξλξγήρει ςξσπ δοόμξσπ ςηπ αμςίρςαρηπ πξσ για αοκεςξύπ ταίμξμςαμ πιθαμξί  

ςόςε ρςξμ ξοίζξμςα. Σξ απξςέλερμα; ςα επόμεμα καλέρμαςα ςηπ ΟΛΜΕ η μαζικόςηςα έπερε ρςξ μαδίο.  
Σξ μήμσμα πξσ έρςειλε η ρσμδικαλιρςική ηγερία ήςαμ μήμσμα για ρςημέμξ θέαςοξ. Η απξγξήςεσρη ςηπ 
βάρηπ δύρκξλα θα ςημ ναμαβάλει ρε αγώμα διαμαοςσοίαπ ή διεκδίκηρηπ. Σξ ςελεσςαίξ τάμηκε 

νεκάθαοα ςξ επςέμβοιξ ςξσ 2013... 
Όλα ασςά, ρε αμςίθερη με ςξ ΕΚΠΑ, όπξσ ξ αγώμαπ δόθηκε ξογαμχμέμξπ ποαγμαςικά από ςημ βάρη 
και νεπέοαρε ςα εμπόδια ςηπ ρσμδικαλιρςικήπ ηγερίαπ.  
 

Απεογία μέοξπ δεύςεοξ, ή ςξ υοξμικό εμόπ ποξαμαγγελθέμςξπ θαμάςξσ. 



 

ςξ μεςανύ έυξσμ απξλσθεί μερξκαλόκαιοα 2.500 μόμιμξι εκπαιδεσςικξί ςηπ ςευμικήπ εκπαίδεσρηπ και  
2.500 ρυξλικξί τύλακεπ. Έυξσμ καςαογηθεί βίαια ειδικόςηςεπ από ςα ΕΠΑΛ, κλείμξσμ ξι ΕΠΑ (και  
δημιξσογξύμςαι ρυξλέπ καςάοςιρηπ πξσ θα παοέυξσμ ακόμα υαμηλόςεοηπ πξιόςηςαπ δενιόςηςεπ ίρα πξσ 
μα δίμξσμ βεβαιώρειπ αμειδίκεσςξσ εογάςη ρε όρξσπ ςιπ ςελειώμξσμ). Έυξσμ μξμξθεςηθεί σπξυοεχςικέπ 

μεςακιμήρειπ ή μεςαςάνειπ, και ςξ Νέξ Λύκειξ πξσ μεςαςοέπεςαι ρε ενεςαρςικό κέμςοξ από ςημ A’ 
Λσκείξσ. 
Και έουεςαι ςξ τθιμόπχοξ με ςα ρυόλια, ςημ κοιςική, ςημ απξγξήςεσρη, ςημ πεοαιςέοχ παθηςικόςηςα 
και ςα ςριςάςα ςξσ.... 

 ξ κλάδξπ μαπ ηςςήθηκε 
 Και ςι έγιμε πξσ απεογήραμε μία εβδξμάδα ;; και ςι έγιμε πξσ βγήκαμε ρςξσπ δοόμξσπ ; μαπ έδχρε 

καμείπ ρημαρία; ρςα φηλά γοάμμαςα πέοαρε η απεογία μαπ !!!  
 Εμείπ ρηκώραμε κετάλι και δώραμε έμα μήμσμα αμςίρςαρηπ, ςξ μήμσμα όςι δεμ ποόκειςαι μα  

απξδευςξύμε ςη βάοβαοη πξλιςική ςηπ μμημξμιακήπ κσβέομηρηπ ρςημ Παιδεία, ςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ, 

ςα δικαιώμαςα .  
 Από ςημ άλλη και ξ υαμόπ ςξσ παλικαοιξύ ...  
 Καλό θα ήςαμ μα κάμξσμε κάςι από κξιμξύ με ςημ ποχςξβάθμια και Τοιςξβάθμια .... και όυι απαοαίςηςα 

απεογία. Υπάουξσμ και άλλξι ςοόπξι αγώμα… 

Ποξςείμξμςαι 5ήμεοεπ επαμαλαμβαμόμεμεπ απεογίεπ αουήπ γεμξμέμηπ από ςιπ 16 επςεμβοίξσ  (εμώ η  
ρσμδικαλιρςική ηγερία σπξκοιςικά και πάλι είυε βάλει ςιπ κόκκιμεπ γοαμμέπ για ςξ κλείριμξ ςχμ 

ρυξλείχμ από ςη μέοα ςξσ αγιαρμξύ)  . Τπέο ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ποόςαρηπ φητίζξσμ 72 ΕΛΜΕ από ςιπ 
85 . 
Η ΟΛΜΕ ρςέλμει αμξικςέπ επιρςξλέπ ποξπ ςξσπ γξμείπ και ςξσπ μαθηςέπ εμ όφει ςχμ απεογιακώμ ςηπ 

κιμηςξπξιήρεχμ καλώμςαπ ςξσπ ρε ρσρςοάςεσρη «ρςξμ αγώμα για ςξ δημόριξ ρυξλείξ πξσ θα υχοάει  
όλξσπ ςξσπ μαθηςέπ και όλξσπ ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ». Αλλά, από ςημ ειδηρεξγοατία: “Με 48χοη 
απεογία ρήμεοα Δεσςέοα και αύοιξ Τοίςη ρσμευίζξσμ ξι καθηγηςέπ ςηπ ΟΛΜΕ ςιπ κιμηςξπξιήρειπ ςξσπ 
καθώπ ξι πεμθήμεοεπ απεογίεπ δεμ φητίρςηκαμ καςά ςημ πξλύχοη επειρξδιακή ρσμέλεσρη ςχμ 

ποξέδοχμ ςχμ ςξπικώμ ΕΛΜΕ”. Η πλειξμόςηςα ςχμ ΕΛΜΕ έυει φητίρει 5μθήμεοη απεογία, χρςόρξ 
ασςή δεμ πεομάει ξοιακά ρςη Γεμική σμέλεσρη ςχμ Ποξέδοχμ ςχμ ΕΛΜΕ, καθώπ πξλύ βξλικά 
ρκξμςάτςει ρε διαδικαρςικά ςευμικά κχλύμαςα: έυει ςημ πλειξφητία ςχμ ΕΛΜΕ (56 ρςιπ 85, δηλαδή 

65,9%) αλλά όυι ςα 2/3 ςχμ φήτχμ πξσ απαιςξύμςαι. Για μια ακόμα τξοά η απεογία δεμ ξογαμώμεςαι.  
Ο κόρμξπ έυει κξσοαρςεί και απξγξηςεσςεί. Μεςά ςιπ δύξ-ςοειπ ποώςεπ μέοεπ ςηπ απεογίαπ,  
επιρςοέτξσμ ξι ποώςξι... Η απεογία τσλλξοοξεί... 
 

Τξ καιμξύογιξ 
 
Μια ρειοά από ρυξλέπ ςξσ ΕΚΠΑ αμακξιμώμει πχπ από ςημ Σοίςη 10 επςεμβοίξσ έχπ και ςημ 

Παοαρκεσή αμαβάλλξμςαι ξι ενεςάρειπ ςχμ μαθημάςχμ (ποξπςσυιακώμ και μεςαπςσυιακώμ).Όπχπ 
αματέοεςαι ρε ρυεςική αμακξίμχρη ςηπ σγκλήςξσ ςξσ ΕΚΠΑ, ρε έκςακςη ρσμεδοίαρη «ενεςάρςηκε εκ  
μέξσ η ποόθερη ςξσ σπξσογείξσ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ μα ςεθεί ρε διαθεριμόςηςα διξικηςικό  
ποξρχπικό ςξσ Παμεπιρςημίξσ, παοά ςξ γεγξμόπ όςι η εμέογεια ασςή παοαβιάζει ςξ άοθοξ 16 ςξσ 

σμςάγμαςξπ, ςξ ξπξίξ θεμελιώμει  καςαταμώπ ςξ ασςξδιξίκηςξ ςχμ Παμεπιρςημίχμ, και εμπξδίζει  
πλέξμ ςημ ακαδημαψκή λειςξσογία ςξσ Ιδούμαςξπ».  
Και: 120 ρυξλεία ςελξύμ σπό καςάληφη ρε όλη ςημ Ελλάδα.... 

 
Επιλξγικά 
 
Η αοιρςεοά ρε όλη ςη διάοκεια ςχμ αγώμχμ πέοα από ςημ αμάθερη και ςημ γοατειξκοαςία 

ποξρπάθηρε πξλύ μα κοαςήρει ςξσπ αγώμεπ ρε μξμικό και ρσμβξλικό επίπεδξ. Έβαζε ρσμευώπ εμπόδια 
ώρςε ξ αγώμαπ μα μημ γίμεςαι πξςέ αγώμαπ εμάμςια ρςξ κετάλαιξ και ςξ κοάςξπ ςξσ, αλλά έδιμε 
έμταρη ρςημ δημξκοαςία και ςα δικαιώμαςα ςχμ πξλιςώμ, μιλώμςαπ ρσμευώπ για υξύμςα και ταριρμό.  

Οι ρσμδικαλιρςέπ ςηπ ΟΛΜΕ πξσ ποχςαγχμίρςηραμ ρςξ τιάρκξ επαμεμταμίρςηκαμ ρςημ ΕΡΣ , άουιραμ 
μα οηςξοεύξσμ πεοί αγώμχμ και δικαιχμάςχμ νεπλέμξμςαπ ςξ αίρυξπ ςηπ καςαρςξλήπ ςηπ απεογίαπ και  
δεμ άμξινε οξσθξύμι. Αμςίθεςα καςέκςηραμ αουικά ςξ Δ.. ςηπ ΟΛΜΕ και ρςη ρσμέυεια 
έβαλαμ πλώοη για ςα βξσλεσςικά έδοαμα. 

Σέλξπ, ποξπ διάφεσρη όρχμ είδαμ ςξ θάμαςξ ςχμ ρσμδικαλιρςώμ ξ ρσμδικαλιρμόπ 
επαμαμξμιμξπξιήθηκε και ςόρξ ξι αοιρςεοξί όρξ και ξι δενιξί σπηοέςεπ ςξσ ρσμέυιραμ μέρα από 
σπξρυέρειπ για ρσμςευμιακέπ διεσθεςήρειπ μα επεκςείμξσμ ςξσπ διαυχοιρμξύπ και ςξμ αμςαγχμιρμό 

αμάμερά μαπ. Οι πελαςειακέπ ρυέρειπ πξσ ςόρα υοόμια απξςέλεραμ ςημ σλική βάρη για ςημ 
εμρχμάςχρη και ςημ ατξμξίχρη ςηπ ςανικήπ πάληπ ρσμέυιραμ ςώοα μα στίρςαμςαι από ςημ αμάπξδη.  



Ατξύ ξογαμώθηκε εκ ςχμ έρχ η ρσμςοιβή και η σπξςαγή ξ αγώμαπ μεςαςοάπηκε ρε «ελπίδα» μα 

καθαοίρει για ςξμ καθέμα αςξμικά ξ εογαςξπαςέοαπ και ςξ κόμμα ςξσ ποξκειμέμξσ μα μημ απξλσθεί,  
μα ςξμ ρςηοίνει ςξ ρχμαςείξ απέμαμςι ρςξμ ασςαουιρμό ςχμ διεσθσμςώμ, μα γλιςώρει ςημ αμαγκαρςική 
μεςάθερη, ή όπχπ απξδείυςηκε πεοίςοαμα ρςημ πεοίπςχρη ςηπ διαθεριμόςηςαπ για μα μερξλαβήρει,  
ώρςε μα καςαογηθεί ξ κλάδξπ ςχμ μξρξκξμειακώμ και όυι ςχμ πληοξτξοικώμ, μα δξθξύμ ώοεπ ρςξσπ  

βιξλόγξσπ και όυι ρςξσπ γσμμαρςέπ κξκ. 
Με ασςά και μ` ασςά υάθηκε η εσκαιοία ρςημ ξπξία πξλλξί ποξρέβλεπαμ ςόςε για ςημ δσμαμική αλλαγή 
και ςημ αμαςοξπή ςχμ ρσμθηκώμ πξσ όλξ και πεοιρρόςεοξ έρτιγγαμ ραμ θηλιά ρςξμ λαιμό ςχμ 

εογαζόμεμχμ. Η εσκαιοία για ςη ρύμδερη ςχμ αγώμχμ: καθηγηςέπ, μξρξκξμειακξί, απεογξί ρςξ ΕΚΠΑ 
και ίρχπ και άλλξι ςανικά σπξςιμημέμξι και πεοιθχοιξπξιημέμξι από ςημ ραοχςική καπιςαλιρςική 
επίθερη, θα βοίρκξμςαμ και θα αγχμίζξμςαμ από κξιμξύ για ςημ επαμξικειξπξίηρη ςηπ ζχήπ και  
ςηπ εογαςικήπ σπεοανίαπ ςξσπ. Για ςημ επαμξικειξπξίηρη ςξσ πλξύςξσ πξσ βίαια αοπάζεςαι από ασςξύπ 

και υαοίζεςαι ρςξσπ έυξμςεπ και καςέυξμςεπ. Με ςιπ πλάςεπ ςχμ ρσμδικαλιρςώμ και ςημ παθηςικόςηςα 
μιαπ απξκξιμιρμέμηπ και αποξεςξίμαρςηπ εογαςικήπ ςάνηπ ςξ ρπάριμξ ςχμ διαυχοιρμώμ παοέμειμε έμα 
όμειοξ τθιμξπχοιμήπ μύυςαπ και μεςαςέθηκε για άλλξμ πιξ εύθεςξ υοόμξ. Και η ιρυμή αλληλεγγύη 

υάθηκε κι ασςή μέρα ρςημ παθηςικόςηςα και ρςημ αδιατξοία πξσ βιώμξσμε όλξι από ςξ 2013 και  
μεςά.... 

 


