
Κουζάλες δεν ξοζλάμε τίποτα… 
Σξ οαπόμ κείμεμξ –ολαίςιξ λόγξτ είμαι οπξωόμ ςτλλξγικήρ ςκέχηρ και εοενεπγαςίαρ. Οι όοξιερ θέςειρ και η 

όοξια αμάλτςη μαρ για σημ εοικαιπόσησα και σξ οώρ αμσιλαμβαμόμαςσε σξ κξιμψμικό γίγμεςθαι δεμ διεκδικεί σξ 
αλάμθαςσξ. Δίμαι αολά μια «ςτμξλική άοξχη» οξτ κασασίθεμσαι ςσημ γεμική ςτμέλετςη αοό κάοξιξτρ υξισησέρ. 
Έσςι και αλλιώρ δεμ οιςσεύξτμε όσι κασέφξτμε σημ «οάςα αλήθεια» ξύσε οξλύ οεπιςςόσεπξ όσι τοάπφει ατσή η 
αλήθεια οξτ θα λύςει όλα μαρ σα οπξβλήμασα. Έσςι λξιοόμ η εμεπγή ςτμμεσξφή σψμ αγψμιζόμεμψμ 
υξισησώμ ςσιρ γεμικέρ ςτμελεύςειρ αοξσελεί για εμάρ ζησξύμεμξ καθξπιςσικήρ ςημαςίαρ. Πξλλά μταλά 
ιςξύμσαι με οξλλέρ ιδέερ: ατσή είμαι και η ιδέα σξτ ατσόμξμξτ ςφήμασξρ. Να υέπει ςε μια ςτμεφή και 
οπξξδετσική ςφέςη –ςτμάμσηςη –διαδικαςία ζύμψςηρ σξτρ αγψμιζόμεμξτρ υξισησέρ, οέπα αοό οαπασανιακέρ 
λξγικέρ και ιδεξλξγικέρ οεπιφαπακώςειρ.  ε μια ιςόσιμη και αμεςξδημξκπασική βάςη. Ατσό είμαι οξτ λέμε εμείρ 
ατσό-ξπγάμψςη. 

Σα αμσικξιμψμικά –αμσιλαωκά μέσπα οξτ οέπαςε η κτβέπμηςη σξτ ΠΑ.Ο.Κ. για σξ ςτμυέπξμ σξτ μεγάλξτ 
κευαλαίξτ και σψμ νέμψμ δαμειςσώμ μαρ και οξτ αοξστοώμξμσαι ςσξ μμημόμιξ οξτ χήυιςε ςση βξτλή, διαοεπμά 
κασαςσπξυικά όλξτρ σξτρ σξμείρ σηρ κξιμψμικήρ ζψήρ: Δπγαςία, τγεία, εμέπγεια, μεσαυξπέρ, οαιδεία.  

Α. σημ οαιδεία, ξ μέξρ –μόμξρ ολαίςιξ: 
 Η αμαδιάπθπψςη σξτ οαμεοιςσημίξτ μέςψ σψμ μεσαππτθμίςεψμ οξτ εταγγελίζεσαι η 
Ϗιαμαμσξοξύλξτ έφει ψρ ςσόφξ 1) σημ ξλξκληπψσική μεσασπξοή σξτ οαμεοιςσημίξτ ςε «μαγαζί», 2) 
σημ γμώςη ςε «εμοόπετμα» και 3) σξτρ υξισησέρ ςε οειθαπφημέμξτρ/υσημξύρ και ετέλικσξτρ 
επγαζξμέμξτρ. Και ατσό γιασί,  

1) σα οαμεοιςσήμια θα φπημασξδξσξύμσαι και θα δέφξμσαι εοιφξπηγήςειρ αοό εοιφειπημασίερ και εσαιπείερ. Σξ 
κπάσξρ ςσαδιακά θα αοξμακπύμεσαι αοό σημ φπημασξδόσηςη σψμ οαμεοιςσημίψμ. Ατσό ςημαίμει όσι σξ 
οεπιεφόμεμξ σηρ γμώςηρ θα καθξπίζεσαι εν ξλξκλήπξτ αοό σξτρ φπημασξδόσερ καθώρ θα έφξτμ σξμ οπώσξ 
και σξ σελετσαίξ λόγξ οάμψ ςσιρ «εοεμδύςειρ σξτρ». Έσςι λξιοόμ και σξ οπόγπαμμα ςοξτδώμ δεμ θα 
καλύοσει σιρ αμάγκερ σξτ υξισησή ή σηρ κξιμψμίαρ αλλά σιρ αμάγκερ σψμ εοιφειπήςεψμ, άπα σιρ αμάγκερ σξτ 
κευαλαίξτ, σιρ αγξπάρ. 

2) Όλα σα ιδπύμασα σα ξοξία δεμ είμαι κεπδξυόπα, δεμ οαπάγξτμ γμώςη και οστφία για σιρ αμάγκερ σιρ αγξπάρ 
θα κλείςξτμ. Μια ςφξλή οξτ σξ αμσικείμεμξ σηρ δεμ έφει καμιά αγξπαςσική δύμαμη, δεμ θα φπημασξδξσείσαι 
αοό ιδιώσερ ή εοιφειπημασίερ διόσι δεμ είμαι καλή εοέμδτςη ςτμεοώρ δεμ θα τοάπφει φπημασξδόσηςη. Η 
ανιξλόγηςη, θα γίμει «οιξ ξπγαμψμέμη και ςαυήρ», θα είμαι «ενψσεπική» και θα «ςτμδέεσαι με 
ςτγκεκπιμέμξτρ δείκσερ». Δίμαι γμψςσό όσι σα οαμεοιςσήμια οξτ υιγξτπάπξτμ ςσιρ χηλόσεπερ θέςειρ σηρ 
λίςσαρ και οξτ είμαι «σα καλύσεπα ςσξμ κόςμξ», ςσηπίζξμσαι ελάφιςσα ή και καθόλξτ ςσημ κπασική 
φπημασξδόσηςη και οπξςελκύξτμ οόπξτρ αοό σιρ καοισαλιςσικέρ εοιφειπήςειρ, οαπάγξμσαρ «οπξωόμσα» οξτ 
είμαι ελκτςσικά γι’ ατσέρ και σημ κεπδξυξπία σξτρ. Δίμαι νεκάθαπξ όσι σξ κευάλαιξ εμδιαυέπεσαι για 
σιρ λεγόμεμερ «οαπαγψγικέρ ςφξλέρ», με αοξσέλεςμα ξι ςφξλέρ σψμ κξιμψμικώμ εοιςσημώμ, σψμ 
αμθπψοιςσικώμ ςοξτδώμ μα βπεθξύμ ςσα αζήσησα, ςσξμ οάσξ σηρ ανιξλόγηςηρ, με ςτμέοεια ση μείψςη και 
σηρ κπασικήρ φπημασξδόσηςηρ, οξτ θα ξδηγήςει οξλλέρ εν ατσώμ ςε λξτκέσξ ή μαπαςμό. 

3) Οι ςοξτδέρ θα εμσασικξοξιηθξύμ. Θα τοάπφει δτμασόσησα διαγπαυήρ υξισησώμ αμ δεμ οεπμξύμ 
ςτγκεκπιμέμα μαθήμασα ςε ςτγκεκπιμέμη ςειπά και φπόμξ. Έσςι θα εναςυαλίςξτμ όσι ξι υξισησέρ δεμ θα 
έφξτμ σξ φπόμξ και ση αμσξφή μα αγψμιςσξύμ για σα δικαιώμασα σξτρ καθώρ θα σπέφξτμ αοό αμυιθέασπξ ςε 
αμυιθέασπξ κι αοό υπξμσιςσήπιξ ςε υπξμσιςσήπιξ. Δοιολέξμ σξ κόςσξρ ςτμσήπηςηρ σψμ υξισησώμ 
μεσαυέπεσαι εν ξλξκλήπξτ ςε ατσξύρ καθώρ δψπεάμ ςίσιςη και ςτγγπάμμασα θα κάμξτμ υσεπά (ενξύ και 
σα ηλεκσπξμικά) και ςσιρ μεσαυξπέρ σα μειψμέμα ειςισήπια και σα οάςξ θα ακπιβύμξτμ.  

 

 Να μημ κασασεθεί ξ μέξρ –μόμξρ ολαίςιξ. Όφι ςσξ οαμεοιςσήμιξ εοιφείπηςη. 

 
Β. Για θέςη σψμ μεαπώμ επγαζξμέμψμ ςσημ κπίςη. Μιςθόρ μαθησείαρ: 

«Νέξι και μέερ! Η κπίςη μαρ βαπαίμει, ήπθε η ώπα για θτςίερ.» 
Πξιξί θα κάμξτμ σιρ θτςίερ; ίγξτπα όφι ατσξί οξτ μαρ οπξςσάζξτμ. Σξ μέξ "ςψσήπιξ" μέσπξ οπξβλέοει όσι ξ 
κάθε μέξρ, όσαμ μοαίμει ςσημ αγξπά επγαςίαρ, θα οπέοει μα ςτμοληπώςει 6 μήμερ ή έμαμ φπόμξ τοό σξμ ίδιξ 
επγξδόση. Κασά σξ φπόμξ ατσό, ξ ξοξίξρ ξπίζεσαι ψρ οεπίξδξρ μαθησείαρ, ξ επγαζόμεμξρ δικαιξύσαι 
μόμξ σημ βαςική αςυαλιςσική κάλτχη φψπίρ καμέμα άλλξ επγασικό δικαίψμα και αμείβεσαι με έμα 
μειψμέμξ οξςξςσό σξτ βαςικξύ μιςθξύ, αμάλξγα με σημ ηλικία σξτ (15-18 εσώμ: 70%, 18-21:80%, 21-
25: 85%).Ατσό μοξπεί οπακσικά μα ςημαίμει όσι ξ επγξδόσηρ μοξπεί μα αοξλύςει σξμ μαθησετόμεμξ 
ξοξιαδήοξσε ςσιγμή οπιμ σημ ξλξκλήπψςη σξτ φπόμξτ, φψπίρ μα κασαβάλει αοξζημίψςη, οπξκειμέμξτ μα 
οπξςλάβει κάοξιξμ άλλξ.            
 Μέφπι σα 25 λξιοόμ ξι μέξι επγαζόμεμξι θα οεπιολαμώμσαι αοό επγξδόση ςε επγξδόση και αοό 
μαθησεία ςε μαθησεία, "κασαδικαςμέμξι" ςσξ 85%  και κάσψ σξτ βαςικξύ μιςθξύ. Ατσό αυξπά και σξτρ 



επγαζόμεμξτρ άμψ σψμ 25, ξι ξοξίξι θα αμαγκαςσξύμ μα τυίςσαμσαι σξμ επγξδξσικό εκβιαςμό σξτ μα δεφσξύμ 
μα επγαςσξύμ με μιςθό μαθησείαρ ή μα αοξλτθξύμ. Σατσόφπξμα, η μαθησεία μέφπι σα 25 δεμ τοξλξγίζεσαι ςση 
ςύμσανη. τμξλικά, σξ διάσαγμα ξδηγεί ςσημ οεπαισέπψ τοξσίμηςη σηρ επγαςίαρ και καθιςσά όλξτρ σξτρ 
επγαζξμέμξτρ, έμμεςα ή άμεςα, υσημόσεπξτρ.  
 

 Όφι ςσξμ μιςθό μαθησείαρ. Να αμσιςσαθξύμε ςση ςτμεφή εοιςυαλξοξίηςη σηρ επγαςίαρ.  
 

Γ. Για σιρ καθαπίςσπιερ και σξ ζήσημα σψμ επγξλαβιώμ ςσξ οαμεοιςσήμιξ:  
 Η Μαλκξζάσα Πξστπάλα καθαπίςσπια ςσξ υτςικό εμώ βπιςκόσαμ ςε καλξκαιπιμή άδεια αοξλύθηκε για 
σπίση υξπά αοό σημ«ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΑΛΔΞΙΟΤ & ΙΑ ΔΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΚΣΗΡΙΩΝ» λόγψ σηρ αγψμιςσικήρ σηρ 
ςτμοεπιυξπάρ και ςτμδικαλιςσικήρ σηρ δπάςη. Δίμαι οπξυαμέρ όσι σξ αυεμσικό οπξςοάθηςε μα εκμεσαλλετσεί 
σξ γεγξμόρ σψμ καλξκαιπιμώμ διακξοώμ ώςσε μα αοξυύγει σιρ δπάςειρ αλληλεγγύηρ οπξρ σημ επγαζόμεμη.
 Σέσξια υαιμόμεμα επγξδξσικήρ σπξμξκπασίαρ είμαι ξ καμόμαρ ςσξμ φώπξ σξτ καθαπιςμξύ, και μάλιςσα 
ςοάμια ςτμαμσξύμ δτμαμικέρ αμσιδπάςειρ. Οι καθαπίςσπιερ δεμ οπξςλαμβάμξμσαι αοό σξ οαμεοιςσήμιξ αλλά 
αοό επγξλαβικέρ εσαιπίερ τοεμξικίαςηρ επγαζξμέμψμ ςσιρ ξοξίερ ςτμήθψρ αμαγκάζξμσαι μα τοξγπάυξτμ 
λετκέρ ςτμβάςειρ, με αοξσέλεςμα μα σξτρ φπψςσάμε δεδξτλετμέμα σα ξοξία δεμ οληπώμξμσαι οξσέ ή μα σξτρ 
κπασάμε οαπάμξμα έμα σμήμα σξτ 13ξτ και 14ξτ μιςθξύ, εμώ άλλερ υξπέρ δξτλεύξτμ σελείψρ μαύπα και 
αμαςυάλιςσα Ατσή η ςύγφπξμη μξπυή δξτλεμοξπίξτ ςτμοληπώμεσαι αοό σημ σπξμξκπάσηςη σψμ 
επγαζξμέμψμ αοό σξτρ οπξωςσαμέμξτρ, σξτρ πξτυιάμξτρ και σξτρ σπαμοξύκξτρ οξτ οπξςλαμβάμξτμ σα 
αυεμσικά ώςσε μα βεβαιώμξμσαι οψρ η δξτλειά σξτρ θα γίμεσαι αοξσελεςμασικά μέςα ςε έμα κλίμα υόβξτ και 
αμαςυάλειαρ. Κι αο' σημ άλλη ξύσε σξ οαμεοιςσήμιξ ξύσε σξ υξισησικό ςώμα δείφμξτμ μα αμσιδπξύμ ς' ατσήμ 
σημ κασάςσαςη.            
 Η Μαλκξζάσα Πξστπάλα, όοψρ και οξλλέρ άλλερ αοό σιρ καθαπίςσπιερ οξτ αμσιδπξύμ ς' ατσό σξ επγαςιακό 
καθεςσώρ, αοξλύθηκε ςε έμδεινη οαπαδειγμασιςμξύ. Θέλξτμ σξτρ “αοό κάσψ” υξβιςμέμξτρ, αοξμξμψμέμξτρ 
και αδύμαμξτρ, γιασί έσςι οπξυαμώρ μαρ εκμεσαλλεύξμσαι αοξσελεςμασικόσεπα. Ππέοει μα αοξδείνξτμε όσι 
μοξπξύμε μα νεοεπάςξτμε σξτρ μεσανύ μαρ διαφψπιςμξύρ, μα ςσαθξύμε ξ έμαρ δίολα ςσξμ άλλξ, μα 
ςτμαμσηθξύμε μέςα ςε ατσξξπγαμψμέμξτρ αγώμερ. Να μημ αυήςξτμε καμία επγαζόμεμη μόμηρ 
σηρ αοέμαμσι ςσα αυεμσικά.  

 ΔΞΩ ΟΙ ΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΠΑ. Να οπξςληυθξύμ όλερ ξι καθαπίςσπιερ.  

 Καμιά μα μημ αοξλτθεί. Άμεςη αμάκληςη σηρ αοόλτςηρ σηρ Μαλκξζάσα Πξστπάλα.  

Όλξι για όλξτρ και όλα για όλξτρ!      

Βλέοξτμε σιρ ζψέρ μαρ μα κασπακτλάμε ςσημ νευσίλα μαζί με σξτρ μιςθξύρ μαρ και σξτρ κάθε λξγήρ 

οεπιξπιςμξύρ μα ξπθώμξμσαι ςτμεφώρ μοπξςσά μαρ. Κτβέπμηςη κι αυεμσικά τοό σξμ ςτμεφή έλεγφξ σηρ 

Σπόικαρ και σιρ οπξςσαγέρ σψμ νέμψμ δαμειςσώμ μαρ (Ϗιεθμέρ Νξμιςμασικό Σαμείξ & Δτπψοαωκή 

Κεμσπική Σπάοεζα) βάζξτμ φξμσπό κψλόφεπξ ςε επγασικέρ και κξιμψμικέρ κασακσήςειρ ξλόκληπξτ 

αιώμα. Για μα διαςψθεί αοό σημ κπίςη σξτ σξ ςύςσημα θα οασήςει οάμψ μαρ και μαρ καλεί μα θτςιαςσξύμε 

οαμετστφείρ και φψπίρ αμσιππήςειρ. Αοό ση μεπιά μαρ οπέοει μα γίμει κασαμξησό όσι δεμ φπψςσάμε 

σίοξσα και ςε καμέμαμ. Ϗεμ οληπώμξτμε σημ φαςξύπα και σημ κασπακύλα σηρ κπίςηρ σξτρ γιασί οξλύ αολά 

δεμ μξιπαζόμαςσε οξσέ σα κέπδη σηρ «αμάοστνηρ» σξτρ.        

 Ππέοει μα ςτμειδησξοξιήςξτμε όσι ξ αμσαγψμιςμόρ μεσανύ σψμ επγαζξμέμψμ και σψμ κασαοιεςμέμψμ 

ςήμεπα οεπιςςόσεπξ αοό οξσέ δεμ έφει μα μαρ οπξςυέπει αοξλύσψρ σίοξσα. Και εμείρ ςαμ υξισησέρ-επγαζόμεμξι 

οπέοει μα ςσαθξύμε ξ έμαρ δίολα ςσξμ άλλξμ κξισώμσαρ σξ κξιμό μαρ ςτμυέπξμ και όφι σημ οπξςψοική μαρ 

καβάσζα οξτ ειδικά ςήμεπα είμαι οιξ αβέβαιη και οπόςκαιπη αοό οξσέ: ή θα φάςει ξ καθέμαρ μόμξρ σξτ ή 

θα κεπδίςξτμε όλξι μαζί. Ατσό είμαι σξ δίλλημα σηρ εοξφήρ μαρ. Και είμαι έμα δίλλημα σόςξ οπαγμασικό και 

ςτμάμα αοόλτσξ.  
            τμελεύςειρ       ///      Κασαλήχειρ διαπκείαρ 

Σξ μόμξ οξτ έφξτμε μα νξυλήςξτμε είμαι ξι αμξιφσξί μαρ 
λξγαπιαςμξί με σξ κευάλαιξ και σξτρ οπξςσάσερ σξτρ 

                                                            υτςικξύ & μαθημασικξύ 


