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ΚΑΤΩ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΕΡΑΜΕΩΣ-ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΆΣΕΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ
Συνάδελφοι/ισσες,
Μέσα στο συνεχιζόμενο εγκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση και με μια σειρά περιοριστικών
μέτρων που εντείνονται διαρκώς, η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετήσει σε όλα τα επίπεδα, με πρώτο
στόχο την εκπαίδευση. Η προσπάθειά τους να τσακίσουν κάθε μορφωτικό και δημοκρατικό
δικαίωμα σε σχολεία και πανεπιστήμια βρίσκει απέναντί τους, όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα
με τους φοιτητές, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όλη την κοινωνία.
Προσπαθούν να βάλουν την εκπαίδευση στα καλούπια του κέρδους, όπως επιτάσσουν οι οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ακολουθώντας το δρόμο που
έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι χρηματοδοτήσεις σχολείων και σχολών κρίνονται για την ανταποδοτικότητα
τους και με επιχειρηματικά κριτήρια αξιολόγησης. Θέλουν η παιδεία να απολέσει κάθε ίχνος
μορφωτικού και απελευθερωτικού χαρακτήρα και να μετατραπεί σε χρήσιμες δεξιότητες για το
κεφάλαιο. Με νέους και νέες που θα βρίσκονται σε αποστειρωμένα σχολεία και πανεπιστήμια,
ελεγχόμενα από αστυνομία και κάμερες.
Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσπαθεί να πετάξει τους μαθητές έξω
από τα πανεπιστήμια, μειώνοντας τους εισακτέους κατά 40%. Διαμορφώνει ένα νέο σύστημα,
δίνοντας για πρώτη φορά λόγο στις πρόθυμες πανεπιστημιακές ελίτ να καθορίζουν σε σημαντικό
βαθμό τη βάση εισαγωγής σε κάθε σχολή και τμήμα, ενώ θεσπίζει την «ελάχιστη βάση εισαγωγής»
και το λεγόμενο «διπλό μηχανογραφικό». Σε συνδυασμό με τους εξεταστικούς φραγμούς που
φέρνουν η «τράπεζα θεμάτων» και οι νέοι κανονισμοί προαγωγής στο γυμνάσιο, η κυβέρνηση
επιδιώκει να στείλει πολλούς μαθητές και μαθήτριες σε αμφιβόλου ποιότητας τεχνική κατάρτιση.
Αυτό θα ισχύσει για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Ταυτόχρονα, οι γόνοι όσων
οικογενειών έχουν τα χρήματα, θα μπορούν να παίρνουν πτυχία σε αμφιβόλου ποιότητος κολέγιαμαγαζιά, αφού η κυβέρνηση πέρασε νύχτα την εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων με αυτά των
δημόσιων πανεπιστήμιων, ικανοποιώντας έτσι το πάγιο αίτημα γνωστών επιχειρηματικών κύκλων.
Όλα αυτά σε μια περίοδο που «λόγω πανδημίας» οι μαθητές και οι φοιτητές βρίσκονται πίσω από
τις οθόνες της τηλεεκπαίδευσης, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πετιούνται εκτός διδασκαλίας. Η
κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα υγειονομικό μέτρο για να μπορεί να επιτελεστεί με ασφαλή τρόπο η
δια ζώσης διδασκαλία, όπως αντίστοιχα καμία μέριμνα δεν υπάρχει και για την ασφαλή λειτουργία
των φροντιστηρίων. Ταυτόχρονα προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τη νέα γενιά που αγωνίζεται
κόντρα στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συναθροίσεων (που διατάσσονται απευθείας από τη
ΓΑΔΑ), στις στοχευμένες διώξεις αγωνιστών και στα πρόστιμα.
Συνάδελφοι/ισσες,
Θα σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας, στις διεκδικήσεις τους
τριτοβάθμια εκπαίδευση, για κατάργηση των συνεχών εξεταστικών
για ποιοτική μόρφωση που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
βρεθούμε δίπλα στους μελλοντικούς μας συναδέλφους που τώρα

για ελεύθερη πρόσβαση στην
λαιμητόμων σε όλες τις τάξεις,
δυνατότητες και ανάγκες. Θα
φοιτούν στα πανεπιστήμια και

αγωνίζονται για να μην γίνει η γνώση εμπόρευμα των κολλεγίων, να μην ιδρυθεί η πανεπιστημιακή
αστυνομία που θέλουν να βάλει ταφόπλακα στο φοιτητικό κίνημα και να προστατεύει τα
συμφέροντα του κεφαλαίου στις σχολές, να μην περάσει το αυταρχικό πλαίσιο των πειθαρχικών
και των διαγραφών. Είμαστε στο πλευρό τους για να τελειώσει το ανέκδοτο της τηλεεκπαίδευσης
και να ξανανοίξουν σχολεία, σχολές και φροντιστήρια με όλα τα απαραίτητα μέτρα, με ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος υγείας και τους καθηγητές να κάνουν μάθημα στις τάξεις τους, με ειδική
μέριμνα για άμεσο εμβολιασμό.
Την στιγμή που το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο έχει καταδικαστεί συλλογικά από τον λαό και την
νεολαία μέσα από μεγάλα συλλαλητήρια, η κυβέρνηση επιχείρησε σήμερα να τρομοκρατήσει τους
αγωνιζόμενους φοιτητές, μαθητές και καθηγητές. Η αστυνομία στο τέλος της διαδήλωσης χτύπησε
την πορεία με χημικά, ξύλο και συλλήψεις. Στο βρόντο θα πέσει η επιχείρηση τρομοκράτησης του
φοιτητικού και νεολαιίστικου κινήματος.

Δεν μας τρομοκρατούν συλλήψεις δακρυγόνα, νόμος είναι το δίκιο του
αγώνα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ και να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη.
• Όχι στη νέα βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 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».
• Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία! Οι φοιτητές δεν είναι
εγκληματίες!
• Λεφτά για την παιδεία και την υγεία.
• Όχι στην εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ με αυτά των ιδιωτικών κολεγίων.
• Μορφωτικά δικαιώματα, μόνιμη εργασία με αξιοπρεπείς συνθήκες, ενίσχυση της δημόσιας
υγείας.
• Να αποσυρθούν άμεσα όλες οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων. Άμεσοι αθώωση τους.

Ο ΣΕΦΚ στέκεται στο πλευρό των αγωνιζόμενων φοιτητών και μαθητών
και στηρίζει τις κινητοποιήσεις που έχουν καλεστεί για αύριο Πέμπτη
11/2.

