ΑΠΟΥΑΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 11 ΟΚΣΩΒΡΗ
ςιπ 24 Ασγξϋρςξσ η κσβέομηρη ςξσ ΠΑΟΚ με ςημ ρσμεογαρία ςηπ Νέαπ Δημξκοαςίαπ, ςξσ ΛΑΟ και ςηπ ΔΗΤ κήοσνε ςξμ
πϊλεμξ ρςη ρπξσδάζξσρα μεξλαία. Σε ρσμέυεια ςηπ ποξκληςικήπ ςηπ ρςάρηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ φήτιρηπ ςξσ μερξποόθερμξσ
ποξγοάμμαςξπ ποξυώοηρε ρε έμα ακόμα ποανικόπημα. Ανιξπξιώμςαπ ςιπ καςεσθύμρειπ ςηπ ΔΔ ρε εκπαίδεσρη-εογαρία-δημξκοαςία και ςιπ
επιςαγέπ ςξσ ΔΝΤ πξσ θέλξσμ μα τξοςώρξσμ ςα βάοη ςηπ κοίρηπ ςξσπ ρςξ λαό, εμώ ςασςόυοξμα δίμξσμ «αγώμα» για ςημ αύνηρη ςηπ
κεοδξτξοίαπ ςξσ κεταλαίξσ. Παοά ςημ κάθεςη εμαμςίχρη ρϋρρχμξσ ςξσ τξιςηςικξϋ κιμήμαςξπ, και ξλϊκληοξσ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ
κιμήμαςξπ, ποξρπαθεί μα διαλϋρει ςημ δημϊρια και δχοεάμ εκπαίδεσρη, φητίζξμςαπ ςξ μέξ μϊμξ πλαίριξ.
Η ρσμςαγή, λξιπόμ, είμαι γμχρςή: ιδιχςικξπξίηρη κάθε δημϊριξσ αγαθξϋ, διάλσρη ςχμ εογαριακώμ ρυέρεχμ και δικαιχμάςχμ
πξσ είμαι καςακςήρειπ υοόμχμ και υςύπημα με κάθε ςοόπξ ςξσ λαψκξύ κιμήμαςξπ και κάθε τχμήπ πξσ αμςιδοά. Μεςά ςημ φήτιρη, δια πσοόπ
και ριδήοξσ, μέρα ρε κλίμα ποχςξταμξύπ αρςσμξμικήπ βαοβαοόςηςαπ, ςξσ καςάπςσρςξσ μερξποόθερμξσ ποξγοάμμαςξπ η κσβέομηρη έυει
αουίρει έμαμ ποχςξταμή μέξ γύοξ λεηλαρίαπ ςχμ λαψκώμ ρςοχμάςχμ.
Αιυμή ςξσ δόοαςξπ ασςήπ ςηπ ποξρπάθειαπ είμαι η σλξπξίηρη ςξσ διαβόηςξσ εταομξρςικξύ μόμξσ, η εκκίμηρη ρσλλξγήπ ςχμ
έκςακςχμ ειρτξοώμ ςξ Σεπςέμβοιξ, ςξ υαοάςρι ρςα ακίμηςα πξσ τςάμει μέυοι και 3000εσοώ για κάθε ξικξγέμεια, η διαμόοτχρη ςξσ
εμιαίξσ μιρθξλξγίξσ ρςξ δημόριξ, η αύνηρη ςξσ ΦΠΑ ρε είδη λαψκήπ καςαμάλχρηπ και η ποξεςξιμαρία νεπξσλήμαςξπ -μέρχ
ιδιχςικξπξιήρεχμ- εμόπ ςεοάρςιξσ μέοξσπ ςηπ δημόριαπ πεοιξσρίαπ. Όλα ασςά έουξμςαι μξμάυα σπό ςημ πίερη είρποανηπ ςηπ 6ηπ δόρηπ
από ςημ ςοόικα.
σγκεκοιμέμα, ρςξ υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ η κσβέομηρη επιυειοεί ςημ πλήοη διάλσρη ςξσ δημϊριξσ και δχοεάμ υαοακςήοα
ςηπ. Η μέα ρυξλική υοξμιά βοίρκει δεκάδεπ υιλιάδεπ μαθηςώμ υχοίπ βιβλία, υιλιάδεπ εκπαιδεσςικξύπ αδιόοιρςξσπ και με μιρθξύπ πείμαπ και
ςα ρυξλεία μα ρσγυχμεύξμςαι ςξ έμα μεςά ςξ άλλξ. Βοίρκει, δεκάδεπ υιλιάδεπ τξιςηςέπ και ρπξσδαρςέπ ρςα αμτιθέαςοα, αμςιμέςχπξσπ με
ςξμ μόμξ-έκςοχμα Διαμαμςξπξύλξσ, ςξμ πιξ αμςιδοαρςικό μόμξ πξσ έυει γμχοίρει η εκπαίδεσρη ςα ςελεσςαία 30 υοόμια.

Αμαλσςικά:
ΔΠΙΒΑΛΟΤΝ

ΑΠΑΝΣΑΜΔ


πξσδέπ - ενποέπ διάοκειαπ απϊ έμα έχπ ςοία έςη (3+2 και
δίδακςοα)



Δμιαίξπ 5εςήπ κϋκλξπ ρπξσδόμ και τσρικά Παμεπιρςήμια
Δημϊρια και Δχοεάμ υχοίπ ςανικξϋπ τοαγμξϋπ.


Πςσυία καςακεομαςιρμέμα και εμςαγμέμα ρε έμα ρϋρςημα
«ακαδημαψκόμ μξμάδχμ», με ςιπ ξπξίεπ πλέξμ θα μεςοιξϋμςαι
ρπξσδέπ και ςίςλξι



Δμιαίξ πςσυίξ αμά γμχρςικϊ αμςικείμεμξ με πλήοη και ρσμξλική
επξπςεία ςξσ εκάρςξςε αμςικειμέμξσ.


Αμόςαςα Ιδοϋμαςα πξλλαπλόμ ςαυσςήςχμ, εμςαγμέμα ρςξσπ
καμϊμεπ ςηπ αγξοάπ και με οσθμιζϊμεμη δημϊρια υοημαςξδϊςηρη



Παμεπιρςήμια για ςιπ αμάγκεπ ςηπ κξιμχμίαπ και κοαςική
υοημαςξδϊςηρη η ξπξία μα καλϋπςει επαοκόπ ςϊρξ ςιπ ρπξσδέπ
ϊρξ και ςημ μέοιμμα ςχμ τξιςηςόμ.



Παμεπιρςήμια ςα ξπξία θα ελέγυξμςαι απϊ ςημ βάρη, μέρχ ςχμ
γεμικόμ ρσμελεϋρεχμ με κοιςήοια πξσ θα θέςει η ακαδημαψκή
κξιμϊςηςα μακοιά απϊ επιυειοημαςικέπ λξγικέπ.


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 υοόμια)

2.

Πλέξμ ξι διαλένειπ θα είμαι σπξυοεχςικέπ

3.

Δπίρηπ, 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!

1.

Καμέμα υοξμικϊ ϊοιξ τξίςηρηπ

2.
Ποϊγοαμμα ρπξσδόμ με ακαδημαψκξϋπ ϊοξσπ, ένχ απϊ
λξγικέπ εμςαςικξπξίηρηπ και ςημ δημιξσογία απξτξίςχμ πξλλόμ
ςαυσςήςχμ. Καμία πξιμικξπξίηρη ςχμ αγχμιζϊμεμχμ τξιςηςόμ
3.


Καμία πξιμικξπξίηρη ςχμ αγχμιζϊμεμόμ τξιςηςόμ.
Διεϋοσμρη ςξσ αρϋλξσ ρςξσπ εογαριακξϋπ υόοξσπ.

Η αιςία για όλα ςα παοαπάμχ; Τξ κέοδξπ. Σα παμεπιρςήμια ξτείλξσμ μα λειςξσογξϋμ με ιδιχςικξξικξμξμικξϋπ ϊοξσπ. Έςρι
αμαγκάζξμςαι μα ρςοατξύμ ρε ιδιώςεπ και επιυειοημαςικξύπ ξμίλξσπ και τσρικά μα επιβάλλξσμ δίδακςοα. Η εμπλξκή ςξσ ιδιχςικξύ
παοάγξμςα, όμχπ, δεμ μπξοεί μα γίμει υχοίπ αμςάλλαγμα! Τξ απξςέλερμα είμαι καςακεομαςιρμέμα πςσυία άοα και καςακεομαςιρμέμα
επαγγελμαςικά και εογαριακά δικαιώμαςα. Έςρι ςξ παμεπιρςήμιξ θα είμαι σπξυοεχμέμξ μα παοάγει ςημ έοεσμά ςξσ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ
αγξοάπ και όυι ςηπ κξιμχμίαπ. Παοάγει έςρι ςημ μέα γεμιά ςηπ εογαριακήπ επιρτάλειαπ: εσέλικςξσπ, ημιμαθείπ, υαμηλϊμιρθξσπ,
πειθαουημέμξσπ και αμαλόριμξσπ εογαζϊμεμξσπ. Τώοα είμαι πιξ αμαγκαίξ από πξςέ ξι δσμάμειπ ςξσ τξιςηςικξύ κιμήμαςξπ μα
ποξαρπίρξσμ ςξ Άρσλξ. Ακοιβόπ επειδή ϊλα ασςά ςα υοϊμια ςξ παμεπιρςημιακϊ άρσλξ έυει λειςξσογήρει καςαλσςικά ρςημ ξογάμχρη
και ςημ ρσγκοϊςηρη ςχμ ρσλλξγικόμ αγόμχμ, επιυειοείςαι με κάθε ςοϊπξ η διάλσρη ςξσ.
Τξ θέμα ςηπ σπξβάθμιρηπ και ςηπ ιδιχςικξπξίηρηπ ςηπ παιδείαπ είμαι έμα ζήςημα πξσ ακξσμπάει όλξσπ ςξσπ τξιςηςέπ. Σςα
ρσλλξγικά ποξβλήμαςα δεμ σπάουξσμε αςξμικέπ λύρειπ! Δίμαι καθήκξμ ϊλχμ μαπ μα παλέφξσμε - με ςα ρσλλξγικά ϊπλα πξσ έυει
αμαδείνει ςξ τξιςηςικϊ κίμημα - ςιπ Γεμικέπ σμελεϋρειπ και ςξμ Παμελλαδικϊ σμςξμιρμϊ ςξσπ, ςιπ δσμαμικέπ κιμηςξπξιήρειπ και ςα
ρσλλαληςήοια, καθιρςόμςαπ ρατέπ ρε κάθε επίδξνξ «μεςαοοσθμιρςή» πχπ δεμ θα μείμξσμε άποαγξι μα βλέπξσμε μα μαπ κλέβξσμ ςξ
μέλλξμ και μα μημ αμςιδοξϋμε.
Απέμαμςι ρε ασςή ςημ επίθερη, ςξ τξιςηςικό κίμημα έυει δώρει μία ποώςη απάμςηρη. Μπαίμξσμε ρςημ έκςη βδξμάδα καςαλήφεχμ
απέμαμςι ρςξ μέξ μϊμξ και ςη πξλιςική ςηπ κσβέομηρηπ, με ςιπ μεγαλειόδειπ κιμηςξπξιήρειπ μα βοίρκξσμ πάμχ απϊ 300 ρυξλέπ
καςειλημμέμεπ μέρα ρςιπ δϋξ ποόςεπ βδξμάδεπ φήτιρηπ ςξσ μϊμξσ. Ασςήμ ςημ υοξμική ρςιγμή, πξσ ποξχθξύμςαι ιδεξλξγήμαςα από
ΜΜΔ, καθώπ και από αμςιδοαρςικά μπλξκ καθηγηςώμ και τξιςηςώμ, όςι ςξ τξιςηςικό κίμημα αδοαμεί, η απάμςηρη βοίρκεςαι ρςιπ
καςαλήφειπ ςχμ σπξσογείχμ και ςχμ δημξρίχμ κςιοίχμ. Έςρι, ταίμεςαι όςι ςξ τξιςηςικό κίμημα με ατξομή ςξ μέξ μξμξρυέδιξ, νεπέοαρε

ςα όοια ςχμ παμεπιρςημίχμ και μαζί με ςξσπ εογαζόμεμξσπ ποξβαίμει ρε πιξ δσμαμικέπ δοάρειπ για ςημ κξιμχμία. Σξ 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 δημόρια και δχοεάμ παιδεία, θα ρςαθεί ρςξ πλεσοό ςχμ πλαςειώμ και ςχμ εογαζξμέμχμ και θα απξςελέρει
ςη θοσαλλίδα για εσούςεοεπ κξιμχμικέπ αμαςαοάνειπ με ρςόυξ μα ςξσπ αμαςοέφξσμε!
ημαμςική ημεοξμημία: Σεςάοςη 19 Οκςόβοη. Ασςή ςημ μέοα έυει ήδη καλερςεί παμεογαςική απεογία εμάμςια ρςημ ρσμξλική
επίθερη ςηπ κσβέομηρηπ και ςχμ λξιπώμ εκτοαρςώμ ςηπ αρςικήπ πξλιςικήπ. Θα βοεθξύμε και εμείπ, ξι τξιςηςέπ, ρςξσπ δοόμξσπ, μα
διαδηλώμξσμε όυι μόμξ εμάμςια ρςξμ μέξ μόμξ πλαίριξ αλλά εμάμςια ρςξ ζξτεοό μέλλξμ πξσ όοιραμ για εμάπ υχοίπ μα μαπ οχςήρξσμ.
Τεςάοςη 19 Οκςώβοη, μαθηςέπ, τξιςηςέπ, άμεογξι και εογαζϊμεμξι, καλξϋμαρςε μα οίνξσμε ςα μέα αμςιλαψκά μέςοα ρςξμ Καιάδα ςηπ
πξλιςικήπ και μα αδοάνξσμε ςξ μέλλξμ μαπ. .
ε κάθε γχμιά ςξσ κϊρμξσ βλέπξσμε κάςι καιμξϋοιξ μα γεμμιέςαι. Σξ είδαμε μα ποαγμαςξπξιείςαι ρςημ Δσοόπη με ςξ κίμημα ςχμ
πλαςειόμ και ςόοα έτςαρε ςα έγκαςα ςξσ καπιςαλιρμξϋ. Δίπλα ρςημ wall street ξ λαϊπ ςηπ Αμεοικήπ παίομξμςαπ παοάδειγμα απϊ ςξσπ
Μερϊγειξσπ, ξογαμόμεςαι απϊ ςα κάςχ εμάμςια ρςξ καθερςόπ πξσ ςξσπ επιβάλλεςαι, με ατξομή ςημ ξικξμξμική κοίρη. Άμερξπ
ρςϊυξπ, μα κλείρει η wall street, με βαρικϊ αίςημα «Δημξκοαςία ϊυι εςαιοιξκοαςία». Λίγξ μξςιϊςεοα, ρςημ μακοιμή Φιλή, η ενέγεορη
ςχμ τξιςηςόμ μαπ δείυμει ςξμ δοϊμξ, ρε έμα διαοκέπ κίμημα εμάμςια ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τοαγμξϋπ και ςημ επιυειοημαςικξπξίηρη.

Μόμο έμα πράγμα υπάρχει που μα μπορεί μα μπλοκάρει αυτή τημ τακτική, και ευτυχώς είμαι πολύ μεγάλο: είμαι το 99%. Και
αυτό το 99% βγαίμει στους δρόμους από το Μάμτισομ ώς τη Μαδρίτη για μα δηλώσει “ Όχι. Δεμ θα πληρώσουμε τημ κρίση
σας.”
Νaomi Klein, occupy wall street
Απξταρίζξσμε:


Καςάληφη ςξσ ιδοϋμαςξπ από ρήμεοα Τοίςη 11/10 μέυοι και ςημ επόμεμη Γεμική Σσμέλεσρη ςξσ Σσλλόγξσ



Νέα σμέλεσρη ςξσ Σσλλόγξσ Φξιςηςώμ ςημ Πέμπςη 20/10 ρςιπ 13:00



Τεςάοςη 12/10 ρςιπ 17:00_παοάρςαρη διαμαοςσοίαπ ρςξ Δημξςικό Σσμβξύλιξ_ ποξρσγκέμςοχρη ρςημ πλαςεία ςηπ αγξοάπ



Κάλερμα κξιμήπ σμέλεσρηπ Υξιςηςόμ εογαζξμέμχμ_ Δεσςέοα 17/10 ρςιπ 17:00_ θέαςοξ Βληρίδη



σμμεςξυή ρςημ παμεογαςική απεογία_ Σεςάοςη 19/10_ ποξρσγκέμςοχρη ρςιπ 10:00 ρςημ πλαςεία αγξοάπ



Κιμηςξπξίηρη ρςξ καςάρςημα ςξσ Γεομαμξϋ_ Κιρράμξσ 122_ ςημ Πέμπςη 20/10_ δεμ δίμξσμε ξϋςε εσοό για ςξ πάρξ, δεμ ρσμτχμξϋμε με ςξμ
μέξ μϊμξ πλαίριξ.

Απαιςξϋμε:


Αμαςοξπή ςξσ μϊμξσ πλαίριξ και ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ εκπαιδεσςικήπ μεςαοοϋθμιρηπ.



Αμαςοξπή ςξσ μμημξμίξσ-Ποξγοάμμαςξπ ςαθεοϊςηςαπ και ςχμ μέςοχμ πξσ ςξ ακξλξσθξύμ.



Να πέρει η κσβέομηρη, η πξλιςική ςηπ και κάθε επίδξνξπ διαυειοιρςήπ σπό ςημ πίερη ςξσ λαψκξύ κιμήμαςξπ.



Ρήνη με ςιπ καςεσθύμρειπ και ςημ πξλιςική ςηπ ΔΔ, απξδέρμεσρη από ςιπ επιςαγέπ ςηπ.



Ένχ ςξ ΔΝΣ από ςημ Δλλάδα και από κάθε υώοα.



Ένξδξπ ςηπ Δλλάδαπ απϊ ςξ ΝΑΣΟ και διάλσρή ςξσ.



Δεμ αμαγμχοίζξσμε ςξ υιλιξπληοχμέμξ απϊ ςξ λαϊ υοέξπ ςξσ – δεμ ςξ πληοόμξσμε. Να παλέφξσμ ξι εογαζόμεμξι για ςη διαγοατή ςξσ. Πίρχ ςα
κλεμμέμα από ςα αρταλιρςικά ςαμεία.



Δθμικξπξίηρη ςχμ ςοαπεζόμ και ςχμ βαρικόμ μξμάδχμ παοαγχγήπ με εογαςικϊ έλεγυξ.



Καμιά καςάογηρη ςξσ αρϋλξσ, αγώμαπ για δημξκοαςικά δικαιώμαςα.



Ασνήρειπ ρε μιρθξύπ, ρσμςάνειπ, ξύςε έμα εσοώ για ςξ υοέξπ και ςξσπ ςοαπεζίςεπ.



Απαγϊοεσρη ςχμ απξλϋρεχμ. Όυι ρςημ άορη ςηπ μξμιμόςηςαπ ρςξ δημόριξ.



Καμιά ιδιχςικξπξίηρη, δημόρια δχοεάμ αγαθά για όλξ ςξμ λαό.

Παλεϋξσμε για:


Δλεϋθεοη ποϊρβαρη ρε όλεπ ςιπ βαθμίδεπ ςηπ εκπαίδεσρηπ υχοίπ ςανικξύπ και ξικξμξμικόσπ τοαγμξύπ.



Δμιαία γμχρςικά αμςικείμεμα



Δχοεάμ ρίςιρη, ρςέγαρη, ρσγκξιμχμίεπ



Δπίδξμα εμξικίξσ με κξιμχμικά κοιςήοια



Δξσλειά για όλξσπ



Δκπαίδεσρη και έοεσμα για ςιπ αμάγκεπ ςηπ εογαςικήπ ςάνηπ

