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Αθήνα 29 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Κάθε χρόνο ο δείκτης των βάσεων για την είσοδο στις σχολές, ανεξαρτήτως αν δείχνει
αύξηση ή μείωση, καταγράφει ένα αδιάψευστο αποτέλεσμα. Οι ταξικοί φραγμοί στη
μόρφωση ενισχύονται όπως ενισχύεται παράλληλα η εμπορευματοποίηση στην παιδεία, η
είσοδος των επιχειρήσεων στα σχολεία και τις σχολές.

Η ανακοίνωση για τις βάσεις δε δείχνει ποσά παιδιά δε θα πάνε στις σχολές τους επειδή το
οικογενειακό εισόδημα δεν το επιτρέπει, δε δείχνει τα έξοδα που χρειάζεται ένας νέος
φοιτητής σήμερα για να σπουδάσει, δε δείχνει πόσοι φοιτητές αναγκάζονται να ψάξουν για
σπίτι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας υποδομών σε στέγαση και σίτιση. Δε δείχνει συνολικά
τον κόπο και τις θυσίες της λαϊκής οικογένειας σε συνθήκες κρίσης, να σπουδάσει τα παιδιά
της.

Οι νέοι φοιτητές μέσα στα πανεπιστήμια χρειάζεται νωρίς-νωρίς να πάρουν την υπόθεση
στα χεριά τους. Να υψώσουν τοίχος στα νέα μετρά που υποβαθμίζουν τη γνώση, την
παραδίδουν στις επιχειρήσεις και στα μονοπώλια, να απαντήσουν στα νέα μετρά
καταστολής. Να δυναμώσουν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Για τους νέους που δεν
πέρασαν σε κάποια σχολή, η απάντηση τους πρέπει να είναι μαχητική και αγωνιστική. Με
την οργάνωση τους στους συλλόγους κατάρτισης αν επιλέξουν κάποιο ΙΕΚ, με την
οργάνωση τους στα σωματεία και την ενίσχυση του ΠΑΜΕ αν βγουν πρώιμα στην
παραγωγή, με αξιοπρεπή αγωνιστική στάση αν προσπαθήσουν να δώσουν ξανά εξετάσεις.

Υπάρχει ελπίδα. Σήμερα υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις και για τα παιδιά που για
λόγους κυρίως κοινωνικό-ταξικούς δεν κατάφεραν να περάσουν στα ΑΕΙ - ΤΕΙ να φοιτήσουν
σε δημόσιες και δωρεάν επαγγελματικές σχολές αλλά και για τα παιδιά που σήμερα
εισάγονται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ να σπουδάζουν σε μια πραγματικά ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με
το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Η μόρφωση είναι δικαίωμα
για όλα τα παιδιά. Η Παιδεία είναι υπόθεση του λαού, είναι δικαίωμα και κατάκτηση και ο
λαός έχει τον πρώτο λόγο στην υπεράσπιση αυτού του δικαιώματος.
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Η μάχη της λαϊκής οικογένειας, για να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά της
μπορεί να γίνει νικηφόρα. Απαιτείται πάλη για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, δουλειά με
πλήρη δικαιώματα μετά το τέλος των σπουδών. Χρειάζεται ρήξη με την πολιτική της ΕΕ και
της πλουτοκρατίας.
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