
Ναη, δίθην έρνπλ αιιά..
Αιιά ηη ζα γίλεη κε ηα παηδηά πνπ δίλνπλ 

παλειιαδηθέο ηώξα πνπ νη θαζεγεηέο απεξγνύλ;  

Τη ζα γίλεη κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ πνιηηώλ όηαλ 

νη ππάιιεινη ηνπ ΜΔΤΡΟ απεξγνύλ; 

Τη ζα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ηνπξηζκό 

αθνύ νη λαπηεξγάηεο απεξγνύλ; 

Ε Π Ι  Σ Ρ Α Σ Ε Τ  Η 

…γηαηί ην θξάηνο δε ζέιεη λα δεκησζεί από 

ηελ απεξγία 

…γηαηί πνιινί από καο ζα αδηαθνξήζνπλ γηα 

ηα αηηήκαηα θαη ζα εζηηάζνπλ ζηηο 

επηπηώζεηο ηεο απεξγίαο. 

Καη έηζη ε θαηαζηνιή θαη ε πνηληθνπνίεζε ησλ 

αγώλσλ ιακβάλεη απιόρεξα ηελ θνηλσληθή 

λνκηκνπνίεζε! 

 
Η επηζηξάηεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ε 3ε 

επηζηξάηεπζε πνπ γίλεηαη κέζα ζε έλα ρξόλν. 

Απνηειεί δε παγθόζκηα πξσηνηππία λα γίλεη 

επίηαμε πξηλ θαλ θπξερζεη ε απεξγία. Τα 

δαθξύβξερηα ιόγηα ‘’γηα ηελ πγεία ησλ 

καζεηώλ’’ πνπ δίλνπλ παλειιαδηθέο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ εηξσληθά. Η αηθληδηαζηηθή 

αλαθνίλσζε ηεο θπβέξλεζεο έγηλε ιίγν πξηλ 

μεθηλήζνπλ νη εμεηάζεηο, πξνθαλώο γηα ιόγνπο 

ηαθηηθήο. Γηαηί νη αληηδξάζεηο ήηαλ 

αλακελόκελεο. ‘’Οη δπν ώξεο παξαπάλσ 

δνπιεηάο’’  ζεκαίλνπλ, εθηόο απ’ ην απηνλόεην, 

θαη ηελ απόιπζε 10.000 εθπαηδεπηηθώλ, ηηο 

ππνρξεσηηθέο κεηαζέζεηο, ην πάγσκα λέσλ 

πξνζιήςεσλ, ηε ζπγρώλεπζε ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ (ηάμεηο κε 30 άηνκα), ελώ ήδε έρεη 

πξνσζεζεί ε ζπκκόξθσζε ηνπο θαη νη 

επηιεθηηθέο απνιύζεηο, κε ηηο αιιαγέο ζην 

Πεηζαξρηθό Γίθαην θαη ηελ Αμηνιόγεζε. Έηζη 

ζπλερίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε, 

όπσο έγηλε θαη κε πην πξόζθαην παξάδεηγκα 

ην ζρέδην ΑΘΗΝΑ, γηα λα  ζσζεί ην ζύζηεκα 

πνπ θαηαξξέεη. 

 
Βέβαηα δελ ηξέθνπκε απηαπάηεο πσο ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη θαιό σο έρεη. 

Παξόηη εκθαλίδεηαη κε ηνλ ηεξό καλδύα ηνπ 

νπδέηεξνπ παξόρνπ γλώζεο, γηα καο είλαη έλαο 

αθόκε κεραληζκόο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η 

εληαληηθνπνίεζε πξνεηνηκάδεη ηνλ κεηέπεηηα 

θαιό εξγάηε, ν αληαγσληζκόο ηνλ αηνκηθηζηή 

θαξηεξίζηα, θαη ν δηαρσξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

θαη καζεηώλ, ή αθόκε θαη κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

(απνπζηνιόγνο, ζεκαηνθόξνο, επηκειεηήο) 

αλαπαξάγεη εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο, δεκηνπξγεί 

ηεξαξρίεο θαη παξαθσιύεη ηε ζπιινγηθή δξάζε. 

 

Πξνσζείηαη ε ηππνπνηεκέλε ζθέςε, ν 

ζπκβηβαζκόο ζηα ηδενινγηθά όξηα θαη ζηηο 

δνκέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια 

ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παηδείαο θαη ε 

παξαπαηδεία εληείλεη ηνπο ηαμηθνύο θξαγκνύο 

ηνπ δήζελ δεκόζηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 
Απηνί ινηπόλ πνπ ηώξα ''λνηάδνληαη γηα ηελ 

πγεία ησλ παηδηώλ'' είλαη νη ίδηνη πνπ 

δεκηνύξγεζαλ θαη ζπληεξνύλ απηό ην ζάπην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ηνλ θαηαπηεζηηθό ζεζκό 

ησλ παλειιελίσλ. 

Σν μέξνπκε πσο δελ ελδηαθέξνπλ θαλέλαλ απ’ 

ηνπο εμνπζηαζηέο νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ, νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο.  

 
Μαο θαινύλ ινηπόλ κε βάζε ην ηδενιόγεκα ηεο 

εζληθήο ζσηεξίαο, ηνπ ''όινη πξέπεη λα 

θάλνπκε ζπζίεο, θξίζε έρνπκε'', θαζώο θαη κέζσ 

γεληθεύζεσλ θαη ιαζπνινγηώλ πνπ 

αλακαζηνύληαη από ηα θεξέθσλα ηεο θξαηηθήο 

πξνπαγάλδαο, ζην παηρλίδη ηνπ θνηλσληθνύ 

απηνκαηηζκνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό, 

πξνζπαζνύλ λα ζηξέςνπλ θνηλσληθέο νκάδεο 

κε θνηλά ζπκθέξνληα ηε κία απέλαληη ζηελ 

άιιε, θάκπηνληαο ηε δπλακηθή ηνπο θαη 

θαηαξγώληαο ζηελ πξάμε θεθηεκέλα 

δηθαηώκαηα, όπσο ε απεξγία. 

 
Αο κε πέζνπκε ζηελ παγίδα ηνπ θνηλσληθνύ 

θαληβαιηζκνύ, αο κελ επαλαιάβνπκε ιάζε 

όπσο ε ζπληερληαθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζρεδίνπ 

ΑΘΗΝΑ, ''ην λαη κελ αιιά...'' θαη ε αλνρή ηεο 

απεξγνζπαζίαο ζηνλ αγώλα ησλ εξγνιαβηθώλ 

ηνπ ΑΠΘ. Ξέξνπκε πνηνη είλαη νη ερζξνί καο 

θαη κε πνηαλνύ ην κέξνο ηαζζόκαζηε. Καη 

παίξλνπκε ζέζε ελάληηα ζηε πνηληθνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθώλ αγώλσλ, ζηελ ππνηίκεζε 

ησλ δσώλ καο, ελάληηα ζηε εθπαηδεπηηθή 

αλαδηάξζξσζε κε ηνπο όξνπο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Όρη κέλνληαο ζηε ινγηθή ''ηεο επηζηξνθήο 

ζην θαιό παξειζόλ''  αιιά αζθώληαο 

ζπλνιηθόηεξε θξηηηθή ζηηο δνκέο ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη δηεθδηθώληαο 

απηά πνπ ζέινπκε θη όρη απηά πνπ είρακε. 

 

 Αυτόνομο σχήμα Αγγλικοφ 
Ανοιχτή συνέλευση σχήματος  

κάθε Παρασκευή στις 15:00 στο  
Αυτόνομο Στέκι Φιλοσοφικής 

(φουαγιέ νέαςφιλοσοφικής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


