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«Ο ηγεμόμας που φοβάται το λαό, πρέπει μα χτίζει φρούρια.»
- Μακιαβέλι
Βρισκόμαστε εδώ, ςη ρςιγμή πξσ πάμχ από 300
ρυξλέπ ρε όλη ςημ Ελλάδα βοίρκξμςαι ρε κιμηςξπξιήρειπ και
καςαλήφειπ. Βρισκόμαστε εδώ, δείυμξμςαπ όςι η κσβέομηρη
και ξι ρσμεογάςεπ ςηπ, ΝΔ και ΛΑΟΣ, όπχπ και ςξ μαύοξ
μέςχπξ ΕΕ και ΔΝΤ, ήςαμ γελαρμέμξι πξσ μόμιζαμ όςι μαπ
βοήκαμ αποξεςξίμαρςξσπ. Βρισκόμαστε εδώ, μαζί με όλξ ςξμ
αγχμιζόμεμξ λαό, και δηλώμξσμε όςι θα παλέφξσμε για ςημ
αμαςοξπή ςξσ μόμξσ για ςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη και ςημ
αμςιλαψκή πξλιςική. Βρισκόμαστε εδώ, δείυμξμςαπ όςι η
ρσμαίμερη ςχμ κξμμάςχμ ενξσρίαπ, ασςώμ πξσ ξδήγηραμ ςξ
λαό ρςη τςώυεια και ςημ εναθλίχρη, δεμ εκτοάζει ςημ
κξιμχμική πλειξφητία, πξσ εδώ και εμάμιρη υοόμξ βοίρκεςαι
ρςξσπ δοόμξσπ και ςιπ πλαςείεπ
σμςξμιρςικϊ Γεμικόμ σμελεϋρεχμ και Καςαλήφεχμ Αθήμαπ - Νξμική υξλή Αθήμαπ, επςέμβοηπ 2011
Η ακαδημαψκή υοξμιά αουίζει εμ μέρχ ςηπ καςάθερηπ ςξσ Ν. Πλαίριξ πξσ έουεςαι για διαλϋρει ρσθέμελα ςξ Δλλημικϊ
παμεπιρςήμιξ. Η κσβέομηρη ςξσ ΠΑΟΚ πέοαρε απϊ ςημ πίρχ πϊοςα έμα μξμξρυέδιξ πξσ δεμ θα ποξρπαθεί μα επιλϋρει ςα
ποξβλήμαςα ςξσ παμεπιρςημίξσ αλλά θα είμαι μια ρσμέυεια ςχμ μεςαοοσθμίρεχμ και ςχμ επιςαγόμ ςξσ μμημξμίξσ χπ ακϊμα
μια ποξρπάθεια σπέοβαρηπ ςηπ κοίρηπ. Τη ρςιγμή πξσ η κοίρη βαθαίμει και υςσπά ςημ καοδία ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ
ρσρςήμαςξπ, ςξ κετάλαιξ θα ποξρπαθεί ρσμευόπ μα βοει μέα πεδία κεοδξτξοίαπ πξσ θα ξδηγήρξσμ ρε σπέοβαρη ςηπ κοίρηπ.

ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΣΡΑ ΚΑΙ Η ΔΡΓΑΣΙΚΗ/ΑΝΣΙΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ ΚΡΙΗ
Η όοα για ςη μέα δϊρη ςξσ δαμείξσ ρςη υόοα μαπ πληριάζει και ασςή ςη τξοά, πέοα απϊ ςα γμχρςά και
επαμαλαμβαμϊμεμα μέςοα (αϋνηρη ΦΠΑ, πεοαιςέοχ ιδιχςικξπξιήρειπ) έουξμςαι μα ποξρςεθξϋμ 50.000 άμερεπ απξλϋρειπ ρςξ
δημϊριξ μεςά απϊ απαίςηρη ςηπ ςοϊικαπ, πξσ ρςξυεϋξσμ απξκλειρςικά ρςη μείχρη ςξσ ελλείμμαςξπ όρςε μα επιςαυσμθεί η
απξπληοχμή ςξσ υοέξσπ.

Έμα υοέξπ πξσ είμαι παοάμξμξ και υιλιξπληοχμέμξ, δεμ ςξ αμαγμχοίζξσμε και δεμ ςξ πληοόμξσμε.
Απαιςξϋμε άμερη διαγοατή ςξσ υοέξσπ. Επιπλέξμ η διαγοατή ςξσ υοέξσπ δεμ θα εναρταλίρει μϊμξ υοήμαςα
πξσ αμςί μα δίμξμςαι για ςιπ δϊρειπ ςχμ δαμείχμ θα δίμξμςαι για ςιπ αμάγκεπ ςξσ λαξϋ, αμάγκεπ για αρτάλιρη,
δξσλειά, μϊοτχρη, με ςη διαγοατή ςξσ υοέξσπ, πλήςςεςαι και ςξ διεθμέπ κετάλαιξ, καθόπ καςαρςοέτεςαι έμα
ζχςικήπ ρημαρίαπ μέοξπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ κεταλαίξσ. Όμχπ η διαγοατή ςξσ υοέξσπ απϊ μϊμη ςηπ δεμ
απξςελεί λϋρη. Σςη ρσμέυεια, θα ποέπει μα σπάονει εθμικξπξίηρη ςχμ ςοαπεζόμ και ςχμ βαρικόμ μξμάδχμ
παοαγχγήπ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) με εογαςικϊ έλεγυξ, όρςε μα μημ νερπάρει ςοαπεζική κοίρη και για μα εναρταλιρςξϋμ
ξι καςαθέρειπ ςχμ πξλιςόμ. Επίρηπ ρε ασςή ςημ καςεϋθσμρη, πξσ απξςελεί ςημ αμςικαπιςαλιρςική απάμςηρη
ρςημ κοίρη, η ένξδξπ απϊ ςημ Δ.Δ και ςημ εσοξζόμη, απξςελεί μξμϊδοξμξ. Ασςή η καπιςαλιρςική ξλξκλήοχρη
ρσμέβαλλε καθξοιρςικά ρςη διϊγκχρη ςηπ κοίρηπ και ποξαρπίζει πάμςα ςα ρσμτέοξμςα ςξσ μεγάλξσ κεταλαίξσ
και καςαοοακόμει ςα εογαριακά και κξιμχμικά δικαιόμαςα ςχμ λαόμ. Δπξμέμχπ, η διαγοατή ςξσ υοέξσπ, η
ένξδξπ απϊ ςημ ΔΔ και ςημ Δσοξζόμη μπξοξϋμ μα λειςξσογήρξσμ σπέο ςχμ εογαζξμέμχμ μϊμξ ρςα πλαίρια
μιαπ εογαςικήπ-αμςικαπιςαλιρςικήπ απάμςηρηπ ρςημ ξικξμξμική κοίρη.
Σςα μέα μέςοα πξσ επιβάλει διαοκόπ η ΕΕ και ςξ ΔΝΤ και εταομϊζει η κσβέομηρη ςξσ ΠΑΣΟΚ μαζί με ςξσπ ρσμμάυξσπ ςηπ
ΝΔ και ΛΑΟΣ, έουεςαι μα ποξρςεθεί και η μεςαοοϋθμιρη-ςξμή ρςημ παιδεία.

ΣΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΗ 24Η ΑΤΓΟΤΣΟΤ ΔΔΝ ΘΑ ΠΔΡΑΔΙ
Ο ΝΔΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΘΑ ΑΝΑΣΡΑΠΔΙ!
Ο μϊμξπ ασςϊπ απξςελεί επιςαγή ςηπ ΕΕ και ςηπ ρσμθήκηπ ςηπ Μπξλϊμια, όρςε μα μεςαςοέφει ςξ ελλημικϊ
παμεπιρςήμιξ ρε κξλλέγιξ ςϊρξ ρςξ επίπεδξ ςξσ δημϊριξσ υαοακςήοα ςξσ, ϊρξ και ρε επίπεδξ τξιςηςή.









πξσδέπ - ενποέπ διάοκειαπ απϊ έμα έχπ ςοία έςη (3+2 και δίδακςοα)
Πςσυία καςακεομαςιρμέμα και εμςαγμέμα ρε έμα ρϋρςημα «ακαδημαψκόμ μξμάδχμ», με ςιπ ξπξίεπ
πλέξμ θα μεςοιξϋμςαι ρπξσδέπ και ςίςλξι
Αμόςαςα Ιδοϋμαςα πξλλαπλόμ ςαυσςήςχμ, σπαγϊμεμα ρςξσπ καμϊμεπ ςηπ αγξοάπ και με οσθμιζϊμεμη
δημϊρια υοημαςξδϊςηρη
Παμεπιρςήμια πξλϋ ασρςηοά για τξιςηςέπ και καθηγηςέπ, ατξϋ θα μπξοξϋμ μα διόυμξσμ
αμτϊςεοξσπ αμ δεμ πληοξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ ποξωπξθέρειπ
1. Μείχρη ςξσ υοξμικξϋ ξοίξσ τξίςηρηπ (μ+2 υοϊμια)
2. Πλέξμ ξι διαλένειπ θα είμαι σπξυοεχςικέπ
3. Επίρηπ, ειράγξμςαι κι επίρημα ξι αλσρίδεπ μαθημάςχμ
4. Πειθαουικά ρσμβξϋλια
Αλλαγέπ ρςη διξίκηρη ςχμ παμεπιρςημίχμ
Αλλαγέπ ρςιπ τξιςηςικέπ εκλξγέπ – καςαρςοξτή ςξσ τξιςηςικξϋ ρσμδικαλιρμξϋ
Όρξ για ςξ άρσλξ, ασςϊ «επιρςοέτει ρςιπ οίζεπ ςξσ». Δηλαδή καςαογείςαι!

ΔΔ ΦΡΩΣΑΜΔ ΣΗΝ ΚΤΒΔΡΝΗΗ-ΔΔΝ ΠΟΤΛΑΜΔ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ-ΔΔΝ ΠΛΗΡΩΝΟΤΜΔ ΣΙ ΠΟΤΔΔ ΜΑ

ΦΡΔΟ ΣΗ ΓΔΝΙΑ ΜΑ Η ΑΝΑΣΡΟΠΗ
O μέξπ μϊμξπ πλαίριξ ρσμθέςει έμα παμεπιρςήμιξ πλήοχπ εμαομξμιρμέμξ με ςιπ αμάγκεπ ςιπ αγξοάπ
και ςηπ επξυήπ πξσ ζξϋμε. Άλλχρςε, η σπξσογϊπ Παιδείαπ με ποϊρταςεπ δηλόρειπ ςηπ είπε ϊςι ''κάθε
μεςαοοϋθμιρη απαμςά ρςιπ αμάγκεπ ςηπ επξυήπ ςηπ''. Ασςϊ ακοιβόπ κάμει και ασςή η μεςαοοϋθμιρη. Η επξυή ςηπ
ξικξμξμικήπ κοίρηπ έυει αμάγκη απϊ ενειδικεσμέμξσπ εογαζξμέμξσπ υχοίπ επαγγελμαςικά και εογαριακά
δικαιόμαςα, εογαζξμέμξσπ με γμόρειπ πξσ θα έυξσμ ημεοξμημία λήνηπ (αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςιπ αγξοάπ).
Έυει αμάγκη απϊ παμεπιρςήμια ςα ξπξία θα διαμξοτόμξσμ ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ ρϋμτχμα με ςιπ επιςαγέπ
ςχμ επιυειοήρεχμ. Παμεπιρςήμια πξσ θα λειςξσογξϋμ ραμ επιυειοήρειπ, πξσ θα δίμξσμ δάμεια, θα διαγοάτξσμ
τξιςηςέπ και θα έυξσμ και μια αμάλξγη διξίκηρη απϊ managers. Παμεπιρςήμια ςα ξπξία δε θα δίμξσμ ςημ
δσμαςϊςηςα αμάπςσνηπ καμίαπ ρσλλξγικήπ διαδικαρίαπ ρςξ ερχςεοικϊ ςξσπ (ρσμελεϋρεχμ και άλλχμ πξλιςικόμ
δοαρςηοιξςήςχμ). Εμείπ, θέλξσμε έμα Παμεπιρςήμιξ, ρςξ ξπξίξ η έοεσμα και η εκπαιδεσςική διαδικαρία θα
γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςχμ τξιςηςόμ και ςηπ εογαςικήπ ςάνηπ. Τέλξπ, η καςάογηρη ςξσ αρϋλξσ δείυμει
ϊςι η κσβέομηρη τξβάςαι ςξ άρσλξ και ςημ αμάπςσνη αγόμχμ μέρα ρε ασςϊ και ποξρπαθεί με κάθε ςοϊπξ μα ςξ
καςαογήρει.
Καθόπ η μάυη ςξσ τξιςηςικξϋ κιμήμαςξπ κξοστόμεςαι και ποξυχοά ρε πιξ δϋρκξλεπ πεοιϊδξσπ, καλξϋμε
ςξσπ τξιςηςέπ μα γσοίρξσμ ςημ πλάςη ρςη δήθεμ αγχμιρςική ρςάρη ςχμ κσβεομηςικόμ παοαςάνεχμ ΠΑΠ και
ΔΑΠ, πξσ σπξςιθέμεμα κϊπςξμςαι για ςξ δημϊριξ υαοακςήοα ςξσ Παμεπιρςημίξσ, ςημ ρςιγμή πξσ με ςη ρςάρη
ςξσπ ςα ςελεσςαία υοϊμια έυξσμ ςξπξθεςήρει εασςξϋπ νεκάθαοα απέμαμςι ρςξ τξιςηςικϊ κίμημα και με ςημ
πλεσοά ςχμ εκάρςξςε μεςαοοσθμίρεχμ. Έουξμςαι ςόοα μα εμαμςιχθξϋμ ρςξ μϊμξ Διαμαμςξπξϋλξσ με μϊμη
ποξξπςική ςημ διαςήοηρη ςξσ καςερςημέμξσ, ςχμ μηυαμιρμόμ, και ςχμ «καοεκλόμ» ςξσπ ρςα Παμεπιρςήμια.
Όρξμ ατξοά ςημ ποόςη αοιρςεοή δϋμαμη ρςα παμεπιρςήμια, ςημ ΠΚ (μέρχ ςξσ ΜΑΣ), η ξσδέςεοη και παθηςική
ςηπ ρςάρη απέμαμςι ρςη διάλσρη ςξσ δημξρίξσ παμεπιρςημίξσ, και ακϊμα υειοϊςεοα η επιτσλακςική ρςάρη πξσ
κοαςά απέμαμςι ρςξ τξιςηςικϊ κίμημα, μϊμξ εοχςημαςικά ποξκαλεί.

ΣΟ ΣΟΦΑΣΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τημ όοα πξσ η κσβέομηρη γκοεμίζει ϊ,ςι είυε απξμείμει απϊ ςη δημϊρια δχοεάμ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη
(και ϊυι μϊμξ, καθόπ ςα ρυξλεία αμξίγξσμ ρε 1 βδξμάδα με τχςξςσπίεπ και cd αμςί για βιβλία, και με ςεοάρςιεπ
ελλείφειπ ρε καθηγηςέπ και δαρκάλξσπ), ρσμευίζει ςημ αμελέηςη επίθερη και ρε ϊλη ςημ σπϊλξιπη κξιμχμία.
Μεςά ςημ φήτιρη, δια πσοϊπ και ριδήοξσ, μέρα ρε κλίμα ποχςξταμξϋπ αρςσμξμικήπ βαοβαοϊςηςαπ, ςξσ
καςάπςσρςξσ μερξποϊθερμξσ ποξγοάμμαςξπ η κσβέομηρη εςξιμάζεςαι για έμαμ ποχςξταμή μέξ γϋοξ λεηλαρίαπ
ςχμ λαψκόμ ρςοχμάςχμ.
Αιυμή ςξσ δϊοαςξπ ασςήπ ςηπ ποξρπάθειαπ είμαι η σλξπξίηρη ςξσ διαβϊηςξσ εταομξρςικξϋ μϊμξσ, η
εκκίμηρη ρσλλξγήπ ςχμ έκςακςχμ ειρτξοόμ ςξ Σεπςέμβοιξ, η διαμϊοτχρη ςξσ εμιαίξσ μιρθξλξγίξσ ρςξ
δημϊριξ, η αϋνηρη ςξσ ΦΠΑ ρε είδη λαψκήπ καςαμάλχρηπ και η ποξεςξιμαρία νεπξσλήμαςξπ -μέρχ
ιδιχςικξπξιήρεχμ- εμϊπ ςεοάρςιξσ μέοξσπ ςηπ δημϊριαπ πεοιξσρίαπ.
Ο δοϊμξπ πξσ έυει επιλένει η κσοίαουη πξλιςική και ςα κελεϋρμαςά ςηπ είμαι νεκάθαοα: Έμςαρη ςηπ
λιςϊςηςαπ, παοαπέοα ρσμπίερη ςξσ βιξςικξϋ επιπέδξσ ςχμ εογαζϊμεμχμ και ςηπ μεξλαίαπ, γκοέμιρμα κάθε
κξιμχμικήπ παοξυήπ. Απέμαμςι ρςα εκβιαρςικά διλήμμαςα κσβέομηρηπ-ΔΔ-ΔΝΣ, ήοθε η όοα για ςξ τξιςηςικϊ
κίμημα μα πάοει θέρη δίπλα ρςξμ σπϊλξιπξ λαϊ πξσ αγχμίζεςαι και μξυθεί για ςη ρσμξλική αμαςοξπή ςξσπ.

ΜΔ ΣΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ
Έμα τξιςηςικϊ κίμημα πξσ με ποξμεςχπίδα ςημ αμαςοξπή ςξσ μϊμξσ, θα δίμει απαμςήρειπ
ρσμξλικϊςεοα ρςα κξιμχμικά ζηςήμαςα ςξσ ρήμεοα. Έμα πϋοιμξ κίμημα απϊ μια τξιςηςική μεξλαία πξσ θα
ποέπει μα καςατέοει μα έοθει ρε ρϋμδερη με ςιπ διεογαρίεπ ςχμ πλαςειόμ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ διαρςήμαςξπ, μα
βοεθεί ρςξ δοϊμξ με εκείμεπ ςιπ δσμάμειπ ςηπ εογαρίαπ πξσ απξςελξϋμ ποαγμαςικέπ τχμέπ αμςίρςαρηπ ρςξσπ
εογαριακξϋπ υόοξσπ ρςξσπ δοϊμξσπ. κξπϊπ ςξσ είμαι μα βάλει ζηςήμαςα άμερηπ πάληπ, ϊπχπ η Δμιαία
Παμεπιρςημιακή για ςημ παιδεία, η διαγοατή ςξσ υοέξσπ, η απξδέρμεσρη απϊ ςημ ΔΔ, η εθμικξπξίηρη ςχμ
ςοαπεζόμ και ςχμ ρςοαςηγικόμ παοαγχγικόμ μξμάδχμ με εογαςικϊ έλεγυξ για ςημ εογαρία. Τξ τξιςηςικϊ
κίμημα με ρσμευείπ καςαλήφειπ-ρσμελεϋρειπ-διαδηλόρειπ θα παλέφει μέυοι ςημ αμαςοξπή ςξσ μϊμξσ πλαιρίξσ
γιαςί ασςϊ ςξ παμεπιρςήμιξ δε μαπ υχοάει. Θα παλέφει για μία δημϊρια και δχοεάμ παιδεία, θα ρςαθεί ρςξ
πλεσοϊ ςχμ πλαςειόμ και ςχμ εογαζξμέμχμ και θα απξςελέρει ςη θοσαλλίδα για εσοϋςεοεπ κξιμχμικέπ
αμαςαοάνειπ με ρςϊυξ μα ςξσπ αμαςοέφξσμε!
Παοάδειγμα απξςέλερε η μεγαλειόδηπ παοξσρία ςηπ τξιςηςικήπ μεξλαίαπ ρςξ ρσλλαληςήοιξ ςηπ 10 ηπ
Σεπςέμβοη ρςη ΔΕΘ, ϊπξσ μαζί με ςξ εογαςικϊ κίμημα και ςξ κίμημα ςχμ πλαςειόμ, ρσγκοϊςηραμ πξοεία 30.000
διαδηλχςόμ, απξςελόμςαπ ςη μαζικϊςεοη και δσμαμικϊςεοη κιμηςξπξίηρη για ςη ΔΕΘ. Έςρι, καθόπ ξ
ποχθσπξσογϊπ και ςα ςριοάκια ςξσ δήλχμαμ πεοήταμα ςημ παοάςαρη απξπληοχμήπ ςξσ υοέξσπ (επξμέμχπ και
παοάςαρη επιςήοηρηπ ςηπ υόοαπ απϊ ςξ ΔΝΤ), ρςξσπ δοϊμξσπ ςηπ Θερραλξμίκηπ, 6.000 αρςσμξμικξί τοϊμςιζαμ
«για ςημ ποξρςαρία ςξσ πξλίςη» υοηριμξπξιόμςαπ χμή βία και τοέρκα ιροαηλιμά υημικά. Ανίζει μα αματεοθεί
ϊςι ξ ποχθσπξσογϊπ τάμηκε μα τξβάςαι πιξ πξλϋ απϊ ςξσπ διαδηλχςέπ, επιλέγξμςαπ μα δόρει ςημ καθιεοχμέμη
ρσμέμςεσνη ςϋπξσ μακοιά απϊ ςιπ διαμαοςσοίεπ, ρε μια απξθήκη! Οι διαδηλχςέπ, δε, απέδειναμ έμποακςα ϊςι η
πάλη για ςιπ αμάγκεπ ςξσπ είμαι παοάλληλα και αμαγκαία πάλη.
ε κάθε γχμιά ςξσ κϊρμξσ η μεξλαία ενεγείοεςαι. Απϊ ςη μακοιμή Φιλή και ςιπ ρσγκοξϋρειπ ςχμ
τξιςηςόμ επί ςοειπ μήμεπ για ςη δημϊρια παμεπιρςημιακή εκπαίδεσρη, μέυοι ςξσπ ρσγκλξμιρςικξϋπ αγόμεπ ςχμ
Άγγλχμ τξιςηςόμ απέμαμςι ρςα δίδακςοα, μια ξλϊκληοη γεμιά αγχμίζεςαι για ςξ μέλλξμ ςηπ.

Δεμ ρσμαιμξϋμε. Δεμ σπξυχοξϋμε. Δεμ ςοξμξκοαςξϋμαρςε. Θα μικήρξσμε!!!

ΠΡΟΣΔΙΝΟΤΜΔ


Καςάληφη ςξσ ιδοϋμαςξπ απϊ ρήμεοα Σοίςη 13/9 μέυοι και ςημ επϊμεμη Γεμική σμέλεσρη ςξσ σλλϊγξσ



Νέα σμέλεσρη ςξσ σλλϊγξσ Υξιςηςόμ ςημ Σοίςη 20/9 ρςιπ 13:00



σμςξμιρςικϊ καςάληφηπ Τεςάοςη 14/09 @13:00. Τξ ρσμςξμιρςικϊ έυει ςημ εσθϋμη σλξπξίηρηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ρσμέλεσρηπ



σμμεςξυή ςξσ σλλϊγξσ Υξιςηςόμ ρςημ παγκοήςια κιμηςξπξίηρη ςχμ τξιςηςικόμ ρσλλϊγχμ ςημ Πέμπςη 15/9 ρςξ Ηοάκλειξ



σμμεςξυή ρςξ παγκοήςιξ ρσμςξμιρςικϊ γεμικόμ ρσμελεϋρεχμ και καςαλήφεχμ αμέρχπ μεςά ςημ πξοεία ρςξ Ηοάκλειξ



Δκδήλχρη ςξσ σλλϊγξσ Υξιςηςόμ για ςημ εκπαιδεσςική μεςαοοϋθμιρη και ςημ απάμςηρη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ κιμήμαςξπ ρςημ
πϊλη ςχμ Χαμίχμ (ςημ ξογάμχρη αμαλαμβάμει ςξ ρσμςξμιρςικϊ ςηπ καςάληφηπ)



Κιμηςξπξίηρη ςξσ σλλϊγξσ Υξιςηςόμ ρςξ παμελλαδικϊ παμεκπαιδεσςικϊ ρσλλαληςήοιξ πξσ καλεί η ΔΟΕ (Διδακςική
Ομξρπξμδία Ελλάδξπ) ρςιπ 22 επςέμβοη ρςημ Αθήμα



Οι γοαμμαςείεπ ςχμ ςμημάςχμ μα παοαμείμξσμ αμξιυςέπ για ςημ εγγοατή ςχμ ποχςξεςόμ και για ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ
εγγοατόμ, διαγοατόμ και μεςαγοατόμ (καθόπ και ςξ γοατείξ μέοιμμαπ για θέμαςα ρίςιρηπ)

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ


Αμαςοξπή ςξσ Νϊμξσ Διαμαμςξπξϋλξσ και ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ εκπαιδεσςικήπ μεςαοοϋθμιρηπ



Αμαςοξπή ςξσ μμημξμίξσ, ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρςαθεοϊςηςαπ και ςχμ μέςοχμ πξσ ςα ρσμξδεϋξσμ. Κάςχ η κσβέομηρη, η
πξλιςική ςηπ, ςξ μμημϊμιξ και κάθε επίδξνξπ διαυειοιρςήπ.



Άμερη απεμπλξκή ςηπ υόοαπ απϊ ςημ επιςήοηρη ΔΔ και ΔΝΣ. Δεμ θα πληοόρξσμ ξι εογαζϊμεμξι ςημ κοίρη ςξσπ!



Αμςικαπιςαλιρςική απξδέρμεσρη και ένξδξπ απϊ ςημ ΔΔ και ςξ Δσοό



Άμερη ρςάρη πληοχμόμ και διαγοατή ςξσ υοέξσπ.



Δθμικξπξίηρη ςχμ ςοαπεζόμ και ρςοαςηγικόμ παοαγχγικόμ μξμάδχμ με εογαςικϊ έλεγυξ



Ασνήρειπ ρε μιρθξϋπ και ρσμςάνειπ. Λετςά για ςημ Παιδεία, ςημ Υγεία, ςημ αρτάλιρη, ξϋςε έμα εσοό για ςξ υοέξπ και ςξσπ
ςοαπεζίςεπ.



Απαγϊοεσρη ςχμ απξλϋρεχμ. Καμία ρκέφη για άορη ςηπ μξμιμϊςηςαπ ρςξ δημϊριξ.



Καμία καςάογηρη ςξσ αρϋλξσ. Διεϋοσμρη ςξσ αρϋλξσ ρε ρυξλεία κι εογαριακξϋπ υόοξσπ



Καςάογηρη ςχμ ποξαπαιςξϋμεμχμ ρςξ ΗΜΜΤ. Κάλερμα ρςξσπ καθηγηςέπ ςξσ ςμήμαςξπ και ρςημ διξίκηρη ςξσ ιδοϋμαςξπ μα
καςαογήρει ςξμ απαοάδεκςξ θερμϊ ςχμ ποξαπαιςξϋμεμχμ

ΠΑΛΔΤΟΤΜΔ ΓΙΑ


Δλεϋθεοη ποϊρβαρη ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ υχοίπ ςανικξϋπ, ξικξμξμικξϋπ κι ενεςαρςικξϋπ τοαγμξϋπ. Όυι ρςξ
ποξπαοαρκεσαρςικϊ έςξπ και ρςημ αμςιδοαρςική αλλαγή ςξσ ρσρςήμαςξπ ειραγχγήπ ρςημ 3ξβάθμια εκπαίδεσρη πξσ εμςείμει ςξσπ
ςανικξϋπ και μξοτχςικξϋπ τοαγμξϋπ.



Δμιαία παμεπιρςημιακή εκπαίδεσρη, δημϊρια και δχοεάμ για ϊλξσπ. Μία ρυξλή αμά επιρςημξμικϊ κλάδξ. Έμα εμιαίξ πςσυίξ αμά
επιρςημξμικϊ κλάδξ με ϊλα ςα εογαριακά-επαγγελμαςικά δικαιόμαςα ρε ασςϊ. Μξμαδική ποξωπϊθερη για εϋοερη δξσλειάπ!



Δχοεάμ ρίςιρη, ρςέγαρη, ρσγγοάμμαςα, ρσγκξιμχμίεπ για ϊλξσπ.



Δπίδξμα εμξικίξσ με ξικξμξμικά κοιςήοια και ϊυι κοιςήοια αοιρςείαπ.



Δκπαίδεσρη κι έοεσμα για ςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςηπ κξιμχμίαπ κι ϊυι ςηπ κεοδξτξοίαπ. Έλεγυξπ απϊ ςιπ γεμικέπ ρσμελεϋρειπ
τξιςηςόμ, καθηγηςόμ κι εογαζξμέμχμ.



Δοαρςική μείχρη ςχμ χοόμ εογαρίαπ, με ςασςϊυοξμη αϋνηρη ςχμ απξδξυόμ όρςε μα ζει ξ καθέμαπ ανιξποεπόπ απϊ μία και μϊμξ
ρςαθεοή δξσλειά. Λιγϊςεοη δξσλειά- δξσλειά για ϊλξσπ. Όυι ρςιπ ελαρςικέπ ρυέρειπ εογαρίαπ. Πλήοη αρταλιρςικά δικαιόμαςα για
ϊλξσπ.

