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Τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα δεν θα περάσουν!

Αγώνας ενιαίος πανεκπαιδευτικός!

Καλούμε την ΟΛΜΕ και τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν απεργιακό βήμα (3 + 3) για
την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου (Τετάρτη 10/02)

Σε συνέχεια  των προηγούμενων μεγάλων κινητοποιήσεων,  την  ΠΕΜΠΤΗ 4/2 οι  φοιτητές  και  η
νεολαία έδωσαν μια δυναμική και  μαζική απάντηση στην κυβέρνηση και  τα σχέδια της για την
εκπαίδευση,  κάνοντας  για  μια  ακόμα  φορά   κουλερόχαρτο  τις  χουντικού  τύπου  απαγορεύσεις.
Χιλιάδες νέοι και νέες,  εκπαιδευτικοί,  σωματεία και μαζικοί φορείς  βροντοφώναξαν σε όλες τις
πόλεις της Ελλάδας ότι αυτές οι αλλαγές δε θα περάσουν.

Παρόλα αυτά, η Κεραμέως και η κυβέρνηση, σαν τον κλέφτη, αδιαφορώντας για τις ανάγκες, και τις
διεκδικήσεις,  του  κόσμου  της  εκπαίδευσης,  προγραμματίζει  να  ψηφιστεί  το  αντιεκπαιδευτικό
νομοσχέδιο τους στις 10 Φεβρουαρίου. 

Η 10η Φεβρουαρίου πρέπει να βρει τον κόσμο της εκπαίδευσης ξανά στους δρόμους πιο μαζικά, πιο
μαχητικά. Την 10η Φεβρουαρίου πρέπει η Βουλή και οι Βουλευτές να δουν την αποφασιστικότητα
και  την  ενότητα  όλου  του  κόσμου  της  εκπαίδευσης  (μαθητών,  φοιτητών,  εκπαιδευτικών,
γονιών) για να μην ψηφιστεί, να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί ποτέ ο Νόμος αυτός και οι
άλλες αντιδραστικές ρυθμίσεις και νόμοι της ΝΔ.

Δεν μπορούμε και δε θα κάνουμε πίσω. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ και να μην ψηφιστεί ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 Όχι στη νέα βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια που οδηγεί σε μείωση των εισακτέων

κατά  40%. Όχι στην παιδεία  για «λίγους και εκλεκτούς».  Ανεμπόδιστη πρόσβαση στην
τριτοβάθμια  όλων των παιδιών που το επιθυμούν, και ειδικά φέτος με τα τεράστια
προβλήματα που προκάλεσε στους μαθητές το κλείσιμο των σχολείων.

 Όχι  στην  εκπαίδευση  με  βάση  τις  «ανάγκες  της  αγοράς»,  λες  και  η  γνώση  και  η
επιστήμη αναπτύσσεται μόνο για ότι «πουλάει. 

 Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και την  Πανεπιστημιακή Αστυνομία! Οι φοιτητές δεν
είναι εγκληματίες! 

 Λεφτά  για  την  παιδεία  και  την  υγεία.  Όχι  στην  μείωση  της  χρηματοδότησης  της
εκπαίδευσης που έχει στόχο την υποβάθμισή της  την σταδιακή ιδιωτικοποίησή της.

 Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων ΑΕΙ με των ιδιωτικών κολεγίων.
 Μορφωτικά  δικαιώματα,  μόνιμη  εργασία  με  αξιοπρεπείς  συνθήκες,  ενίσχυση  της

δημόσιας υγείας
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