
Να οργανωθούν διαδηλώσεις!
Όχι στη σφαγή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Κανένα τμήμα με λιγότερους εισακτέους
Αναπροσαρμογή της ύλης για όλες τις επόμενες τάξεις

Με  απίστευτο  θράσος  και  ταξικό  μίσος  για  τα  παιδιά  του  λαού,  η  κυβέρνηση  –μέσα  στην
πανδημία- θεσμοθέτησε και ετοιμάζεται να εφαρμόσει τη λεγόμενη  Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
για την είσοδο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς (ακόμα και για σχολές που έχουν δηλώσει
συντελεστή 0,80 επί του Μέσου Όρου), και με βάση τα περσινά δεδομένα,  25.000 μαθητές θα
μείνουν εκτός των ΑΕΙ! Την ίδια στιγμή στέλνουν δήλωση μηχανογραφικών στα σχολεία για ΙΕΚ,
δείχνοντας την πραγματική κατεύθυνση της πολιτικής του συστήματος και της κυβέρνησης: Την
δραματική  ενίσχυση  των  ταξικών  φραγμών  για  τα  παιδιά  του  λαού  και  την  ενίσχυσης  της
λεγόμενης κατάρτισης, δηλαδή της προοπτικής των μισο-σπουδών για μια νεολαία έτοιμη για την
εργασιακή  ζούγκλα  της  μισο-δουλειάς,  μισο-απασχόλησης,  μισο-ανεργίας.  Όπως,  άλλωστε
δείχνει και το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη.

Ταυτόχρονα,  η ύπουλη μεθόδευση σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων συμπληρώνει το παζλ:
Υποτίθεται πως το σύνολο εισακτέων παραμένει σταθερό,  με «μετακίνηση» όμως από σχολές
μεγάλων πόλεων και υψηλής ζήτησης σε περιφερειακές χαμηλής ζήτησης. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την ΕΒΕ, θα οδηγήσει σε πραγματικό αριθμό εισακτέων γύρω στους 50.000!

Αν αυτό προβληθεί την επόμενη χρονιά, οπότε στα δεδομένα θα έχει προστεθεί και η άλλη ταξική
αθλιότητα της Τράπεζας Θεμάτων, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μπροστά σε ένα τοπίο συντριβής
του δικαιώματος στις σπουδές. Πόσο μάλλον που το φετινό φιάσκο της τηλε-«εκπαίδευσης» θα
οδηγήσει σε αποθάρρυνση χιλιάδες μαθητές, καθώς του χρόνου θα βρεθούν να δίνουν εξετάσεις
με Τράπεζα Θεμάτων και με ύλη που θα συνεχιστεί του χρόνου, σαν όλα να διδάχτηκαν κανονικά
φέτος, αν δεν υπάρξει γενναία αναπροσαρμογή της ύλης σε ΟΛΕΣ τις επόμενες τάξεις.

Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς των μαθητών δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά
σε αυτή τη σφαγή. Απαιτούμε:

- Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

- Σε κανένα τμήμα μείωση εισακτέων.

-  Αναπροσαρμογή  της  ύλης  για  όλες  τις  επόμενες  τάξεις  και  κατάργηση  της
Τράπεζας Θεμάτων.

Πρέπει να οργανωθούν μαζικές διαδηλώσεις   και απεργία, αλλά και να αναζητηθούν όλοι οι  
τρόποι  ανατροπής  των  μέτρων  αυτών.  Όχι  μόνο  δεν  πρέπει  να  γίνουμε  συνένοχοι  στην
εφαρμογή των άθλιων και ταξικών αυτών μέτρων, αλλά και να παλέψουμε ώστε τα μέτρα αυτά
να μην περάσουν!
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