
ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ!

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΧΗΣ» ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΛΕΘΕΡΙΑ! 

Αλλή μια σχολική χρονιά ξεκινάει με τις ζωές να βρίσκονται στο επίκεντρο της επίθεσης των ‘’αρίστων’’ της
Κυβέρνησης και του αστικού πολιτικού συστήματος. Μια χρονιά όπου πάλι τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς
κανένα  μέτρο  προστασίας  και  θα  στοιβαζόμαστε  25  και  30  στις  τάξεις,σε  υποβαθμισμένα  σχολεία  με
ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό κα καθηγητές. Εχουν φτιάξει ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να μην μας
χωράει όλους ειδικά τους πιο φτωχούς συμμαθητές/τρίες μας

Η ανακοίνωση των φετινών βάσεων εισαγωγής επιβεβαίωσε τις ανησυχίες όλων μας, μαθητών, γονιών κι
εκπαιδευτικών, για το τι σημαίνει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), που ψήφισε φέτος η κυβέρνηση
ανάμεσα  σε  άλλα  αντι-εκπαιδευτικά  μέτρων  και  ενώ  ζούσαμε  το  φιάσκο  της  τηλεκπαίδευσης.  Ε.Β.Ε.
σημαίνει  πως  40.000  μαθητές  (ποσοστό  περίπου  40%)  έμειναν  εκτός  Πανεπιστημίου.  Σημαίνει
16.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, αφού δεκάδες σχολές περνάει μονοψήφιο αριθμός ή και κανένας
υποψήφιος… 

Τα σχέδια  της  κυβέρνησης  είναι  άλλα:  οι  μαθητές  που  κόβονται  προορίζονται  είτε,  αν  φτάνουν  τα
χρήματα της οικογένειάς τους, να γίνουν πελατεία των ιδιωτικών κολλεγίων, των οποίων τα πτυχία εξίσωσε
με  αυτά  των  Δημόσιων  Πανεπιστημίων  είτε  να  οδηγηθούν  σε  υποβαθμισμένα  ΙΕΚ  και  σε  λοιπές
μεταλυκειακές δομές φθηνής κατάρτισης, όπως συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που
μένουν  εκτός  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Δηλαδή  αν  γράψεις  10.000  μόρια  δεν  μπορείς  να
σπουδάσεις, αν όμως δώσεις 10.000 ευρώ μπορείς! Κι όλα αυτά, την ίδια στιγμή που αυτοί στέλνουν τα
παιδιά τους σε πολυδιαφημισμένα Πανεπιστήμια της Αμερικής, τα δίδακτρα των οποίων αντιστοιχούν σε
ποσά που οι οικογένειές μας δεν θα δουν σε όλη τους τη ζωή…

Είναι  φανερό  πως  η  κυβέρνηση  χρησιμοποίησε  την  Ε.Β.Ε.  για  να  αδειάσει  το  Δημόσιο
Πανεπιστήμιο.  Το  άδειασε  από  εμάς,  τα  παιδιά  των  λαϊκών  οικογενειών,  γιατί,  όπως  έλεγε  κι  ο
Μητσοτάκης,  «τα  παιδιά  από  το  Περιστέρι  να  γίνουν  ψυκτικοί».  Για  αυτό,  άλλωστε,  η  κυβέρνηση
ταυτόχρονα με το άδειασμα των Πανεπιστημίων που επιδιώκουν για χρόνια οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο,
προσπαθεί να μας στείλει στα ΙΕΚ και την τεχνική εκπαίδευση που υποβαθμίζονται συνεχώς, Επιδιώκει να
μας  ξεκόψει  από  την  ολοκληρωμένη  διαδικασία  της  γνώσης  κι  αντ’  αυτού  «προσφέρει»  επιμέρους
«δεξιότητες»  που θα απαιτούν διαρκή «επανακατάρτιση».  Άλλωστε,  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) έχει παραγγείλει από την κυβέρνηση φθηνό, ευέλικτο κι υποταγμένο εργατικό
δυναμικό κι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να του χαρίσει.

Και  η  επίθεση  στο  σχολείο  μας  και  στα  μορφωτικά  μας  δικαιώματα  δεν  σταματάει  στην  Ε.Β.Ε.!  Η
κυβέρνηση,  ακολουθώντας  τις  επιταγές  της  Ε.Ε. και  του  Ο.Ο.Σ.Α.  που  είναι  τα  διεθνή  επιτελεία  των
επιχειρήσεων και των τραπεζών, θεσπίζει πανελλαδικές, διαγνωστικές εξετάσεις στη Στ’ Δημοτικού και στη
Γ’ Γυμνασίου. Ετοιμάζεται να εφαρμόσει με τη νέα χρονιά την Τράπεζα Θεμάτων και τη βάση του 10. Μέσα
στα σχολεία δίνει υπερεξουσίες στους διευθυντές, ρίχνει τους καθηγητές μας στον καιάδα της αξιολόγησης
για να μην μπορούν να υπερασπιστούν ένα σχολείο που μορφώνει,  αποσύρει τα σχολεία μας από τη
δημόσια  χρηματοδότηση  και  τα  αναγκάζει  σε  αναζήτηση οικονομικών  πόρων,  μετατρέποντάς  τα  σε
επιχείρηση.

Απέναντι σε όλα αυτά παίρνουμε θέση! Βροντοφωνάζουμε στην κυβέρνηση «ως εδώ»! Ήρθε η ώρα να
δώσουμε τη μάχη για το σχολείο και την Παιδεία των αναγκών μας!  Και δεν είμαστε μόνοι: είμαστε με
τους καθηγητές μας και με τους γονείς μας, αλλά και με τους φοιτητές, που δέχονται όμοια επίθεση
με εμάς στα Πανεπιστήμια  με την υποχρηματοδότηση, τους ταξικούς φραγμούς, τις συγχωνεύσεις, τις
διαγραφές κι εν γένει την επιχειρηματοποίηση! Είμαστε με όλο τον κόσμο που δέχεται την επίθεση του
κεφαλαίου κι ήρθε η ώρα να πάρει τη ζωή του στα χέρια του!

Όσο αυτοί σχεδιάζουν να καταστρέφουν τις ζωές μας, τις δικές μας και των οικογενειών μας, εμείς
σχεδιάζουμε να καταστρέφουμε τα σχέδιά τους!

Διεκδικούμε :

-  Κατάργηση της  ΕΒΕ !Να καλυφθούν όλες οι Κενές θέσεις στα ΑΕΙ! Καμία σκέψη για κλείσιμο και
συγχωνεύσεις σχολών- αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

-  Κατάργηση της  Τράπεζας  θεμάτων και  των εξετάσεων τύπου PISA στην ΣΤ δημοτικού και  την Γ
γυμνασίου

-Συνολική  απόσυρση  του  Νομοσχέδιου  Κεραμέως  και  όλων  των  προηγούμενων  νόμων  για  το  νέο



Σχολείο.

-Κατάργηση του νέου νόμου για την αξιολόγηση και  την αυτονομία των σχολικών μονάδων.  Καμία
εμπλοκή επιχειρήσεων και χορηγών στα σχολεία μας !

-15 μαθητές ανά τάξη. Κανέναν κλείσιμο ολιγομελών τμημάτων. Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών με
μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους

Παλεύουμε για :

·Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο υποχρεωτικό σχολείο για όλους-ες, με δίχρονη προσχολική αγωγή και
ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ -ΤΕΙ 

Μόρφωση και σπουδές για όλους-ες! Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους-ες!

Ανατροπή της πολιτικής της Ν.Δ και της  αστικής συναίνεσης Σύριζα-Κιναλ !

Πέρυσι τους δείξαμε την δύναμη μας με το τεράστιο κύμα καταλήψεων και κινητοποιήσεων για το ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων  και την κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων της Κεραμέως. Φέτος θα πάμε
τον αγώνα μας μέχρι τέλους.Μέχρι να ’’απεγκλωβιστούμε’’από την επικίνδυνη τους που διαλύει τις ζωές και
τις σπουδές μας. 

Να οργανώσουμε τα αγωνιστικά μας βήματα! Σε κάθε σχολείο να γίνουν συζητήσεις και γενικές συνελεύσεις
ώστε να συζήτησουμε συλλογικά για το πως θα απαντήσει το μαθητικό κίνημα στην επίθεση που έρχεται.
Σε αυτήν την μάχη δεν θα είμαστε μόνοι από κοινού με τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς,τους γονείς και
τους φοιτητές θα τους δώσουμε  στον δρόμο την απάντηση που πρέπει 

Η δύναμη μας βρίσκεται στην οργάνωση !!!

Καλούμε τον κάθε μαθητή/τρια να συμμετάσχει στην αγωνιστική σύσκεψη μαθητών -εκπαιδευτικών
-γονιών  που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/9 ώρα 6 μ.μ στο Προαύλιο της Νομικής ώστε να

οργανώσουμε συλλογικά τον αγώνα μας για το σχολείο και την παιδεία που μας αξίζει !!!

Βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας, 

διεκδικώντας τα δικαιώματά μας για ΨΩΜΙ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

 

 


