
 

Η Α.Σ.Ε χαιρετίζει τη νέα γενιά που δεν συμβιβάζεται, που αντιστέκεται, που αγωνίζεται, που διεκδικεί! 

Τη νέα γενιά που ονειρεύεται, που δεν μπαίνει στο μίζερο κουστούμι της αμορφωσιάς, της ημιμάθειας, 

της ψευτοκατάρτησης, που αγωνίζεται και ελπίζει! 

  Τους μαθητές του Βόλου που, τη Δευτέρα 4 Νοέμβρη, κατά εκατοντάδες πλημμύρησαν το κέντρο της 

πόλης διεκδικώντας τη μόρφωση που έχουν ανάγκη και τους αξίζει, σε μια πόλη που ο καθαρός αέρα που 

αναπνέουν δεν θα εξαρτάται από την κερδοφορία των πολυεθνικών ομίλων. Εκείνους τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους μαθητές και στήριξαν 

τα αιτήματα και τις μορφές αγώνα που τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν.    

Στέκεται δίπλα στα παιδιά που απαιτούν να έχουν όλους τους δασκάλους τους από την πρώτη 

μέρα της σχολικής χρονιάς, τη δυνατότητα να επιλέγουν χωρίς εμπόδια το τι θα σπουδάσουν, το σχολείο 

που θα πληροί τις πιο αυστηρές προδιαγραφές αντισεισμικής προστασίας και ασφάλειας. 

 Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, και ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν τον καλύτερό τους 

εαυτό για να χτίσουν το σχολείο που θα υποτάσσεται και θα υπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς  

τροφοδοτώντας την, με μισομορφωμένο και μισοκαταρτισμένο προσωπικό. Φτηνό και αναλώσιμο.  

Έκλεισαν σχολεία, τομείς και ειδικότητες, μείωσαν ή και κατήργησαν τη διδασκαλία βασικών 

μαθημάτων, νομοθέτησαν το στοίβαγμα των μαθητών σε 27αρια τμήματα, μπαλώνουν τα τεράστια 

εκπαιδευτικά κενά με χιλιάδες συμβασιούχους αναπληρωτές που αναπληρώνουν μόνιμα εδώ και είκοσι 

χρόνια τον ίδιο τους τον εαυτό, απαξίωσαν την ειδική αγωγή, φροντιστηριοποίησαν την Γ Λυκείου.  

Προωθούν μεθοδικά την αυτονομία της σχολικής μονάδας διευρύνοντας τα ταξικά εμπόδια στη μόρφωση 

των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. 

Επένδυσαν στο «νέο λύκειο» ή στο «έξυπνο σχολείο»  για να υπηρετήσουν τη «δίκαιη ανάπτυξη» και την 

«ανάπτυξη για όλους» δηλαδή την ανάπτυξη που θα διασφαλίζει τα καπιταλιστικά κέρδη.  

Η Α.Σ.Ε. καλεί τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε συστράτευση με το μαθητικό κίνημα για το σχολείο 

που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει.  

Το μαθητικό κίνημα μπορεί και πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, με τον συντονισμό 

και την οργάνωση των αγώνων των μαθητών για να ενώνονται οι αγωνίες και τα όνειρά τους για ένα 

σχολείο και μια κοινωνία στο ύψος των αναγκών τους.  

Βόλος, 5 Νοέμβρη 2019 

 


