
Σχέδιο “Αθηνά”
όπως λέμε διάλυση κάθε ίχνους δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης

  Όσο μακρυά κι  αν βρισκόμαστε ,  σαν δήμος, από κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σίγουρα 
κάποιος συγγενείς ή γνωστός μας σπουδάζει σε αυτά. Τελευταία είναι πολύ πιθανό 
να έχουμε ακούσει το όνομα “Αθηνά”. Δυστυχώς δεν πρόκειται για κάποια φίλη 
των παιδιών μας αλλά για ένα σχέδιο που έρχεται να διαλύσει ολοκληρωτικά την 
δημόσια  και  δωρεάν  εκπαίδευση. Ή  τουλάχιστον  μια  ακόμα  προσπάθεια  του 
υπουργείου, σαν αυτές που ανεπιτυχώς κάνει τόσα χρόνια. 
  Σύμφωνα  με  το  “Αθηνά”  150  σχολές  κλείνουν  ή  συγχωνεύονται, άρα  τα 
επαγγελματικά  δικαιώματα   των  αποφοίτων  συμπιέζονται ακόμα  πιο  κάτω, 
εργαζόμενοι απολύονται –διαλύονται έτσι οι υπηρεσίες με τις οποίες λειτουργούν 
τα  πανεπιστήμια-.  Ταυτόχρονα  περικόπτονται  όλες  οι  δωρεάν  παροχές,  όπως 
σίτιση και στέγαση και  μειώνεται ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στις σχολές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άμεση συνέπεια αυτών είναι το υπουργείο να διαλύσει 
τις ζωές χιλιάδων φοιτητών και των οικογενειών τους καθώς τους αναγκάζει είτε να 
αλλάξουν  πόλη,  είτε  να  αλλάξουν  σχολή,  είτε  ακόμα  και  να  παρατήσουν  τις 
σπουδές  τους  και  πάντως  σίγουρα  να  γίνουν  αυριανοί  φτηνοί  εργαζόμενοι 
“λάστιχο”.
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν απλά μια περίληψη των λόγων που  έβγαλαν στο 
δρόμο  χιλιάδες  φοιτητές  από  όλη  την  χώρα  όλες  τι  τελευταίες  εβδομάδες. 
Σχολές που μπορεί να μην είχαν ξανακινητοποιηθεί πριν μπήκαν σε διαδικασίες 
συνελεύσεων, καταλήψεων και διαδηλώσεων. Αποτέλεσμα της δυναμικής αυτής 
ήταν  να παρθούν πίσω τα περισσότερα κομμάτια του νομοσχεδίου. Αυτή η -όχι 
και  τόσο  μικρή-  νίκη  δίνει  ανάσα  σε  χιλιάδες  φοιτητές.  Το  φοιτητικό  κίνημα 
ετοιμάζεται να δώσει το  τελειωτικό χτύπημα στο κουτσουρεμένο “Αθηνά” που 
κατεβαίνει για ψήφιση τις επόμενες μέρες.
  Σε αυτή την μάχη χρειάζεται η αλληλεγγύη και η υποστήριξη όλης της κοινωνίας. 
Όπως η επίθεση στους φοιτητές βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την συνολικότερη 
επίθεση συγκυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ ενάντια σε όλους μας το ίδιο συνολική πρέπει να 
είναι  και  η  απάντησή  μας.  Οι  φοιτητές  μας  αποδεικνύουν  ότι  δεν  είναι 
παντοδύναμοι.  Μόνο οι αγώνες μπορούν να πετυχαίνουν νίκες. Αυτό το δρόμο 
πρέπει  να  βαδίσουμε  μαζί  τους,  εργαζόμενοι  και  άνεργοι,  ενωμένοι.  Για  να 
τσακίσουμε μνημόνια και κυβερνήσεις που μας διαλύουν την ζωή. 

• Συλλογική οργάνωση 
• Γενικές συνελεύεις
• Διαδηλώσεις
• Καταλήψεις και Απεργίες

Είναι τα όπλα μας! Ας πολεμήσουμε!


