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ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

«Οργανώνουμε τον αγώνα μας»
Σε τοπικές κινητοποιήσεις αύριο Πέμπτη καλεί τους μαθητές το ΣΑΣΑ
Με στόχο την άμεση, συντονισμένη, αγωνιστική
απάντηση των μαθητών στη νέα επίθεση στο παρόν
και το μέλλον τους, το Συντονιστικό Αγώνα
Σχολείων Αθήνας πραγματοποίησε την περασμένη
Κυριακή την πρώτη συνεδρίασή του για τη νέα
σχολική χρονιά. Το ΣΑΣΑ καλεί τους μαθητές να
οργανώσουν αύριο Πέμπτη μαθητικά
συλλαλητήρια σε κάθε δήμο. Να συζητήσουν και
να πάρουν αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις των
σχολείων τους. Να δημιουργήσουν Συντονιστικά
Αγώνα Σχολείων σε κάθε δήμο.
Το ΣΑΣΑ, στο κάλεσμά του, παραθέτει τα λεγόμενα
της υπουργού Παιδείας στις 23 Αυγούστου ότι «η
φετινή χρονιά θα είναι η πιο δύσκολη από τη
μεταπολίτευση και μετά...». Και απαντά:
«Οργανώνουμε τον αγώνα μας για να κάνουμε
τη φετινή χρονιά την πιο δύσκολη γι' αυτούς.
Την πιο δύσκολη χρονιά για την πολιτική
τους».
Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού, οι μαθητές που παραβρέθηκαν έδειξαν με τις παρεμβάσεις τους ότι
το «νέο σχολείο» που ετοιμάζεται είναι περισσότερο «μίζερο» από ποτέ: Τμήματα με 30 ή σχεδόν 30 μαθητές ακόμα
και σε κατευθύνσεις του Λυκείου, μάθημα σε βοηθητικές αίθουσες, ελλείψεις εκπαιδευτικών κ.ο.κ. Στη συνεδρίαση
μεταφέρθηκε και η εμπειρία από την αγωνιστική στάση που έδειξαν μαθητές και τμήματα όταν κλήθηκαν να
πληρώσουν τα βιβλία ξένων γλωσσών, δηλώνοντας ότι αρνούνται στο δημόσιο δωρεάν σχολείο να πληρώσουν οι
γονείς τους έστω κι ένα ευρώ. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, η κατάσταση που διαμορφώνεται για τη
λαϊκή οικογένεια με την ανεργία και τη δραματική μείωση του εισοδήματός της, πολλοί αδυνατούν να αγοράσουν
ακόμα και τα τετράδια που χρειάζονται...
Οι μαθητές μίλησαν για τα νέα μέτρα που έρχονται στην Παιδεία, την εντεινόμενη εμπορευματοποίηση, τον αυταρχισμό
τον οποίο περιμένουν ενισχυμένο απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι και την ανάγκη αντίστασης σε όλα αυτά. Ενα
από τα πρώτα βήματα οργάνωσης είναι το κάλεσμα που απευθύνει το ΣΑΣΑ στους μαθητές να διεκδικήσουν να γίνουν
άμεσα - αυτή την εβδομάδα - οι μαθητικές εκλογές ώστε να αντιμετωπιστεί η επίθεση που δέχονται, αλλά και να
εκλεγούν στα πενταμελή και δεκαπενταμελή αγωνιστές - πρωτοπόροι μαθητές και όχι «ο όμορφος» ή «ο μάγκας» του
σχολείου. Για να παίξουν τα μαθητικά συμβούλια το ρόλο του συντονισμού της πάλης και να αναδείξουν τις ανάγκες
των μαθητών.
Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και της
Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ.

Το ΣΑΣΑ διεκδικεί
 «Να καταργηθεί το Μνημόνιο και οι νόμοι που ψηφίστηκαν που γονατίζουν τις οικογένειές μας.
 Δεν πληρώνουμε ούτε ευρώ για όλα όσα πρέπει να μας παρέχει το κράτος δωρεάν. Δε δίνουμε δεκάρα για

ξενόγλωσσα βιβλία, αναλώσιμα εργαστηρίων, θέρμανση! Δε δεχόμαστε να κάνουμε μάθημα σε τάξεις με 30 και
33 παιδιά, με 2 και 3 ώρες κενό κάθε μέρα!
 Να εξασφαλιστούν τα αναγκαία χρήματα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε καθηγητές, βιβλία, κτίρια. Να
φορολογηθούν οι εργοστασιάρχες, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές με 45% στα κέρδη τους.
 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Παιδεία για όλους. Το σχολείο που βάζει πρώτα τις επιχειρήσεις, που μας θέλει
αμόρφωτους, δε θα περάσει! Καμία κρατική ή ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. Να
καταργηθούν τα φροντιστήρια.
 Ενα σχολείο, ενιαίο 12χρονο, δημόσιο δωρεάν για όλους. Δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές υψηλού
επιπέδου. Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση δημόσια και δωρεάν.
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους γονείς μας σήμερα, για εμάς αύριο»!
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