
 
 

Να αλαηξέςνπκε ηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ 

ΟΟΥΥΙΙ  ΣΣΟΟ  ΥΥΟΟΛΛΔΔΙΙΟΟ  ΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  &&  ΣΣΗΗ  ΑΑΜΜΑΑΘΘΔΔΙΙΑΑ  
 

Σνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξόλν ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ελνξρήζηξσζε θαη 

πξνώζεζε ην κεγαιύηεξν μεζεκειίσκα θάζε εξγαζηαθνύ θαη αζθαιηζηηθνύ 

δηθαηώκαηνο πνπ είρε θεξδίζεη κεηαπνιεκηθά ν θόζκνο ηεο εξγαζίαο. Σα δεκν-

ζηνλνκηθά ειιείκκαηα πνπ γηα ρξόληα δεκηνπξγνύληαλ ράξηλ ηεο ηδησηηθήο θεξ-

δνθνξίαο (ρακειή θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ, θνξνδηαθπγή θαη εηζθνξνδηαθπ-
γή, άκεζεο θαη έκκεζεο επηδνηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, Οιπκπηάδα 
θ.ιπ.) αιιά θαη από ηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο γηα ηδηνηειείο 

ιόγνπο (ξνπζθέηηα, ρνξεγίεο ζε ζπιιόγνπο θαη ΜΚΟ, ζθάλδαια Siemens θαη 
Βαηνπεδίνπ, εμνπιηζηηθά θ.ιπ.) παξνπζηάζηεθαλ σο ρξέε πνπ ηώξα βαξύλνπλ 

όινπο καο εμίζνπ, δει. ρξέε πνπ πξέπεη 

λα πιεξώζεη ν ιαόο. Οη απεηιέο πεξί ρξε-

νθνπίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα λνκη-

κνπνηεζεί ε πξνζθπγή ζηνλ δαλεηζκό από 

ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ θαζώο θαη ε ζπλαθό-

ινπζε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, ζην 

νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πώο νη 

κηζζσηνί, νη ζπληαμηνύρνη, ε λενιαία ζα 

πιεξώζνπλ ηα επόκελα ρξόληα ηελ θξίζε.  

Χζηόζν ζήκεξα, ην δίιεκκα «κλεκόλην ή 

ρξενθνπία», πνπ απνηέιεζε ηελ αηρκή ηεο 

θπβεξλεηηθήο ξεηνξείαο όιν απηό ην δηά-

ζηεκα, θαληάδεη ηξαγηθά εηξσληθό: γηαηί 

θαη κε ην κλεκόλην ε θνηλσλία γύξηζε 

πνιιά ρξόληα πίζσ θαη ε ρξενθνπία δελ 

απνθεύρζεθε. Γελ είλαη ηπραία ε ζπδήηεζε ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο, ηελ νπνία πξνσζνύλ πιένλ επηκειώο ηα 

αζηηθά επηηειεία. Η πεξίθεκε ινηπόλ «αλαδηάξζξσζε»- ζρεδόλ βέβαηε ην επόκε-

λν δηάζηεκα- δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ρξενθνπία κε άιια ιόγηα· ν ιόγνο πνπ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο απηόο αιιά ε πην ηερλνθξαηηθή θαη νπδέηεξε ιέμε 

«αλαδηάξζξσζε» είλαη γηα λα απνθξύςνπλ ην λαπάγην ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

πνιηηηθήο, ε νπνία εθαξκόζηεθε δηα ππξόο θαη ζηδήξνπ ππνηίζεηαη γηα λα 

…πεξηνξίζεη ην ρξένο.  

ην βσκό ινηπόλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο ζπζηάζηεθαλ έλα ρξόλν ηώξα 

κηζζνί θαη δώξα, αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη απνδε-

κηώζεηο ησλ απνιύζεσλ, θνηλσληθά επηδόκαηα, δνκέο θαη ππεξεζίεο. Γηα λα καο 

πνπλ ηώξα πσο ην ρξένο δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί! Κη όκσο είλαη απηή ε 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ηξόηθαο πνπ όρη κόλν δελ έιπζε 

αιιά νδήγεζε ζε παξνμπζκό ην δεκνζηνλνκηθό πξόβιεκα θαη καο έθηαζε ζην 

ρείινο ηεο ρξενθνπίαο, αθνύ ε νηθνλνκία βπζίζηεθε ζηελ πην βαζηά ύθεζε.  

Σελ ίδηα ζηηγκή σζηόζν πνπ νη εξγαδόκελνη βηώλνπλ ζπλζήθεο εξγαζηαθνύ 

κεζαίσλα, νη ηξάπεδεο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θεξδίδνπλ από ηελ θξίζε θαη 

από ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο· είλαη ζπγθινληζηηθό αλ ζθεθηνύκε πσο από 110 

δηο € ηνπ δαλείνπ ηεο ηξόηθαο (θαη ρσξίο λα έρνπλ όια εθηακηεπηεί) ηα 108 δηο 

έρνπλ πάεη ήδε, έκκεζα ή άκεζα, ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα (ηελ ηξηεηία 2008-

2011). Σελ ίδηα πεξίνδν νη μέλνη, θπξίσο, νκνινγηνύρνη, γαιινγεξκαληθέο ηξάπε-

δεο, πξόιαβαλ λα μεθνξησζνύλ ηα ππνηηκεκέλα ειιεληθά νκόινγα θαη πξνσ-

ζνύλ ηώξα ηελ ηδέα ηεο «αλαδηάξζξσζεο»-ρξενθνπίαο.  

Η «αλαδηάξζξσζε», ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί σο ζσηήξηα ιύζε θαη κε ειθπζηη-

θό ηξόπν (δεο παξέκβαζε εκίηε), είλαη πιένλ κηα θνκβηθή επηινγή ησλ αζηηθώλ 

επηηειείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε επίζεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηελ 

θνηλσλία κε λέα κέηξα: μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, λέα θνξνεηζπξα-

θηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ειιείκκαηνο, πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ, λέα 

κείσζε κηζζώλ (θαη όρη κόλν γηα ηνπο πςειόκηζζνπο, όπσο ιέλε) θαη ζπληάμεσλ, 

πεξηθνπέο θνηλσληθώλ δαπαλώλ θ.ν.θ..  

Σν ζρνιείν ηεο αγνξάο θαη ηεο ακάζεηαο 

Η εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο επίζεζεο απηήο πξνθεηκέλνπ λα πξν-

ζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηελ θνηλσλία. ηόρνο ηνπο 

έλα ζρνιείν θηελό, πνπ λα ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη λα 

δηακνξθώλεη λένπο αλζξώπνπο εκηκαζείο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο. Η επίζεζε απηή εθηπιίζζεηαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:  

 Με ηηο πεξηθνπέο δαπαλώλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο (δξακαηηθή κείσζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, 
κείσζε πξνζιήςεσλ, ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ, κείσζε ιεηηνπξγηθώλ εμό-
δσλ θ.ιπ.).  

 Με ηελ επίζεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά ηνπ 

δηθαηώκαηα, ηελ νηθνλνκηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ αμηνπξέπεηα. Βαζηθόο 

κνριόο γηα απηό ζα είλαη ηόζν ην λέν Μηζζνιόγην (πεξηθνπή ησλ επηδνκά-
ησλ, ζύλδεζε κηζζνύ κε ηελ παξαγσγηθό-
ηεηα θαη άξα κε ηελ αμηνιόγεζε, εμαηνκί-
θεπζε ηνπ κηζζνύ, αηνκηθή δηαπξαγκά-
ηεπζε), όζν θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηηο εξγα-

ζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (λέεο 
κνξθέο ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, 
ππνρξεσηηθή ηξηεηία ησλ λενδηόξηζησλ 
γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο κεηάζεζεο 
θαη δηεηία γηα ηνπο ππόινηπνπο, ππνλό-
κεπζε ηεο νξγαληθόηεηαο, δηεύξπλζε εξ-
γαζηαθνύ σξαξίνπ, ππνβάζκηζε ηνπ ξό-
ινπ ηνπ ζπιιόγνπ θ.ιπ.). 

 Με ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλά-

δαο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριόο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζρνιείσλ, 

ηα νπνία ζα αληηκεησπίδνληαη ζαλ «πξνβιεκαηηθέο» επηρεηξήζεηο όπνπ ζα 

επηθξαηεί ε ινγηθή ηνπ θέξδνπο θαη ηεο δεκίαο. 

 Με ην Νέν Λύθεην ηεο θξνληηζηεξηνπνίεζεο, ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο γλώ-

ζεο θαη ηεο εξγαιεηαθήο πιεξνθνξίαο, ην νπνίν δελ ζα κπνξεί λα δηδάμεη 

ζηνπο λένπο αλζξώπνπο κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ θόζκνπ, ώζηε λα ηνλ 

θαηαλννύλ θαη λα ηνλ αιιάδνπλ, αιιά κνλάρα ό,ηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα 

ηελ απνδνηηθόηεηά ηνπο ζηελ αγνξά. 
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Τπάξρεη ειπίδα; 

Κάζε κέξα ε θπβέξλεζε, ε «αλεμάξηεηε» δεκνζηνγξαθία θαη νη απνινγεηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ όηη θάζε αληίζηαζε είλαη κάηαηε, όηη 

δελ ππάξρεη άιινο δξόκνο από  απηόλ ηεο ζπλαίλεζεο ζηηο λενθηιειεύζεξεο 

επηηαγέο ηεο θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ. Γείρλνπλ αηξόκεηνη, ππεξόπηεο, αιαδνλη-

θνί… Πξνζπαζνύλ λα θηκώζνπλ θάζε δηαθνξεηηθή θσλή, λα απαμηώζνπλ θάζε 

είδνπο θξηηηθή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, έλα πξάγκα θνβνύληαη: ηελ θνηλσληθή 

αλαηαξαρή.  

Οη ηξεηο κεγάιεο παλεξγαηηθέο απεξγίεο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξόλνπ (5/5, 15/12, 

23/2), παξόιν πνπ δελ απέηξεςαλ ηα θπβεξλεηηθά κέηξα, θαηέδεημαλ νινθάλεξα 

ηελ αληίζεζε ηεο θνηλσλίαο ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Οη εξγαδόκελνη ζηα 

ΜΜΜ, ζηνπο ΟΣΑ θαη ζην ΤΠΠΟΣ, γηαηξνί θαη εθπαηδεπηηθνί αλέπηπμαλ έλα 

απεξγηαθό θίλεκα ππεξάζπηζεο όρη ηδηαίηεξσλ πξνλνκίσλ, όπσο έιεγαλ ηα 

θπβεξλεηηθά παπαγαιάθηα, αιιά δσηηθώλ θνηλσληθώλ αγαζώλ (κεηαθνξέο, 

πγεία, παηδεία, πνιηηηζκόο θ.ιπ.). Σν καρεηηθό θίλεκα «Γελ πιεξώλσ» ηαξαθνύ-

λεζε ην ζύζηεκα, ελώ αθόκα θαη νη απνδνθηκαζίεο ησλ ζηειερώλ ΠΑΟΚ θαη 

ΝΓ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, παξά ηελ εθηνλσηηθή ηνπο δηάζηαζε, εθθξάδνπλ 

θαζαξά ηελ πιήξε απνλνκηκνπνίεζε όζσλ ζπλεξγνύλ ζηε θνηλσληθή ιεειαζία. 

Απνθνξύθσκα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ν εξσηθόο, πνιύκελνο αγώλαο ησλ θαηνί-

θσλ ηεο Κεξαηέαο ελάληηα ζηελ απαμίσζε ηνπ ηόπνπ ηνπο ράξηλ ησλ ζπκθεξό-

λησλ κεγαινεξγνιάβσλ θαη, θπξίσο, ην κάζεκα αγώλα θαη αμηνπξέπεηαο πνπ 

έδσζαλ ζε όινπο καο νη ηξηαθόζηνη κεηαλάζηεο απεξγνί πείλαο.  

Δζηίεο ινηπόλ αληίζηαζεο θαη αγώλα ππάξρνπλ πηα πνιιέο. Σν δήηεκα είλαη 

απηέο λα πιεζύλνπλ πεξηζζόηεξν, λα πνιηηηθνπνηεζνύλ θαη λα ζπληνληζηνύλ κε 

ζηόρν ηελ ζπλνιηθή αλαηξνπή απηήο ηεο πνιηηηθήο. Έλα κεγάιν, πνιηηηθά ζπ-

λεηδεηνπνηεκέλν, καρεηηθό θαη αλαηξεπηηθό ξεύκα θνβνύληαη ηα αζηηθά επηηε-

ιεία. Η δηαδηθαζία γηα λα δηακνξθσζεί απηό ην ξεύκα ζα πξέπεη λα πεξάζεη θαη 

κέζα από ηα ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα από ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα.  

Πνην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα; 

Γηα λα γίλεη απηό όκσο ρξεηάδεηαη θαη κηα άιιε θαηάζηαζε ζην ζπλδηθαιηζηηθό 

θίλεκα. Οη εγεζίεο ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ όρη κόλν δελ επαξθνύλ αιιά θαη δελ 

ζέινπλ λα νξγαλώζνπλ ηνπο αγώλεο. Όρη κόλν ππνηάζζνληαη ζηε ινγηθή ηνπ 

κνλόδξνκνπ, αιιά θηάλνπλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη ηνπο όξνπο εμαζιίσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ΟΛΜΔ δείρλεηαη θαη απηή θαηώηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Υξεηάδεηαη ε πξσηνβνπιία λα πεξάζεη ζηε βάζε ησλ ζσκαηείσλ, ζηηο γεληθέο 

ζπλειεύζεηο θαη ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν, ώζηε λα αιιάμεη ξόηα θαη ε νκν-

ζπνλδία.  

Όκσο ρξεηάδεηαη θαη αλαδηνξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζσκαηείνπ. 

Η ΔΛΜΔ Λέζβνπ, εηδηθόηεξα, έρεη απνδεηρηεί πνιύ θαηώηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Με επζύλε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γ (ΓΑΚΔ-ΠΑΚ), όια απηά ηα 

ρξόληα ηαιαληεύεηαη από ηελ παζεηηθή απνδνρή όισλ ησλ 

κέηξσλ κέρξη θαη ηελ ελεξγεηηθή ζηήξημε πηπρώλ ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαδηάξ-

ζξσζεο (π.ρ. «απηναμηνιόγεζε»). Σα ζηειέρε ησλ παξαηάμεσλ απηώλ αληηιακ-

βαλόκελα ηνλ ζπλδηθαιηζκό σο πξνπύξγην εθόδνπ γηα ηελ θαηάιεςε δηνηθεηη-

θώλ ή θνκκαηηθώλ ζέζεσλ έρνπλ δηακνξθώζεη έλα θιίκα αδξάλεηαο θαη σρα-

δεξθηζκνύ πνπ ππνλνκεύεη θαη θάζε πξνζπάζεηα από ηα θάησ.  

Σν ζθεληθό απηό πξέπεη λα αλαηξαπεί. Γη’ απηό θαη νη εθινγέο ηεο 5εο Μάε είλαη 

κηα επθαηξία. Μηα επθαηξία λα πάλε ζπίηηα ηνπο όζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν 

ηξόπν αληί λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπλαδέιθσλ δίλνπλ ρέξη 

βνήζεηαο ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, όζνη ρηίδνπλ ππεξε-

ζηαθέο θαη πνιηηηθέο θαξηέξεο ζηελ πιάηε ησλ εθπαηδεπηηθώλ!  

Φεθίδνπκε πκκεηνρή θαη Αγώλα 

ηηο εθινγέο ηεο 5εο Μάε καπξίδνπκε ΓΑΚΔ θαη ΠΑΚ, ζηεξίδνπκε ην ςεθνδέι-

ηην ηεο Αγσληζηηθήο Παξέκβαζεο. Θέινπκε ζσκαηείν ελεξγό, ζθεπηόκελν, δξα-

ζηήξην, καρεηηθό· όρη ζσκαηείν λεθξνηαθείν ειεθάλησλ θαη κνηξάζκαηνο θαξε-

θιώλ, όπσο ζέινπλ νη ΓAKE-ΠAK· όρη ζηα «ήμεηο, αθήμεηο» θαη ηηο ηαιαληεύ-

ζεηο εηηνπάζεηαο ηεο Απηόλνκεο Πξσηνβνπιίαο· όρη ζηε ζηξεβιή ρσξηζηηθή 

ηαθηηθή ηεο EAK-ΓΔΔ (ΠΑΜΔ), πνπ ηειηθά, όπσο απέδεημε θάζε κεγάινο αγώ-

λαο, ν δηαρσξηζκόο ηεο δελ έγηλε κε ηνλ ππνηαγκέλν ζπλδηθαιηζκό, αιιά κε ηνπο 

καρεηηθνύο αγώλεο πνπ ηνλ 

ππεξβαίλνπλ.  

Απεπζπλόκαζηε πξνπαληόο ζε 

όζνπο ζπλαδέιθνπο δελ είλαη 

βνιεκέλνη από ηα «ηδηαίηεξα» 

θαη ηε ζπλαιιαγή κε ηηο κηθξνε-

μνπζίεο, ζε όζνπο δελ έρνπλ 

παξαηηεζεί από ην δηθαίσκα 

θαη ηε ραξά λα είλαη Γάζθαινη, ζε όζνπο νλεηξεύνληαη αθόκα ην ζρνιείν ηεο 

αλζξώπηλεο ρεηξαθέηεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο: λα πάξνπκε ηελ 

επζύλε καο απέλαληη ζηε λέα γεληά θαη όινη καδί, ρσξίο λα εγθαηαιείςνπκε ηηο 

ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο καο απόςεηο, λα ρηίζνπκε έλα Mέησπν γηα ηελ παηδεία θαη 

ηελ εξγαζία αιιά θαη γηα ηε δεκνθξαηία, έλα κέησπν δξάζεο, αληίζηαζεο θαη 

δηεθδίθεζεο.  

Παιεύνπκε γηα:  

 Να αλαηξαπεί ε πνιηηηθή πνπ νδεγεί ην ιαό ζηε ρξενθνπία!  

 Άκεζε έμνδνο από ην κεραληζκό «ζηήξημεο» ηεο ηξόηθαο – Καηάξγεζε 

όισλ ησλ λόκσλ πνπ πινπνηνύλ ηηο επηηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ.  

 Γελ αλαγλσξίδνπκε, δελ πιεξώλνπκε ην ρξένο ηνπο – άκεζε παύζε πιε-

ξσκώλ ηνπ ρξένπο.  

 Κνηλσληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε εξγαηη-

θό έιεγρν.  

 Αληηθαπηηαιηζηηθή ξήμε κε ΟΝΔ θαη ΔΔ. 

Γηεθδηθνύκε:  

 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο. 1.400 € θαζαξά ν θαηώηεξνο βαζηθόο κηζζόο. Να 

δνύκε κε αμηνπξέπεηα από ηε δνπιεηά καο. Αλαπιήξσζε όισλ ησλ απσ-

ιεηώλ. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ ηεο 20εηίαο. Πιήξε ζύ-

ληαμε ζηα 30 ρξόληα δνπιεηάο ή ζηα 58 (άλδξεο) θαη 55 (γπλαίθεο), ίζε κε 

ηνλ θαηαιεθηηθό κηζζό. 

 Όρη ζηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ. Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηνπ νξίνπ ησλ 

25 καζεηώλ αλά ηκήκα.  

 Καηάξγεζε ηηο ειαζηηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Μόληκνη δηνξηζκνί 

γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. 

 Όρη ζηελ αμηνιόγεζε-ρεηξαγώγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Όρη ζηελ αμηνιό-

γεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. 

 Γεκόζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε. Δληαίν 12ρξνλν ππνρξεσηηθό ζρνιείν, πνπ 

λα ζπλδπάδεη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή γλώζε. 

 


