
Έχεις ξεπεράσει πολλά εµπόδια για να φτάσεις ως εδώ!
Μην κάνεις βήµα πίσω από τα «θέλω» σου!

Φέτος συναντιόµαστε όλοι ξανά στις σχολές,
στα αµφιθέατρα και τα εργαστήριά µας.
∆εν ήταν δεδοµένο, 
το κατακτήσαµε εµείς οι φοιτητές!

Τα κατάφερες, είσαι επιτέλους 
φοιτητής/φοιτήτρια!
Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου 
ξεκινά - καλή αρχή!

να είναι µια χρονιά κερδισµένη!
Η πρώτη σου χρονιά στο Πανεπιστήµιο

∆ιεκδίκησε 
επαρκή κρατική 
χρηµατοδότηση 
των Ιδρυµάτων 
για να  
σπουδάσεις 
ολοκληρωµένα!

Θέλεις να µάθεις 
το αντικείµενό 
σου, να έρθεις 
σε επαφή µε 
τα σύγχρονα 
δεδοµένα της 
επιστήµης.

Θέλεις να παρακολουθήσεις τα 
µαθήµατά σου κανονικά, στη σχολή, 
µαζί µε τους συµφοιτητές σου. Και 
όχι άλλη µία χρονιά στο άνοιξε-
κλείσε, µπροστά στον υπολογιστή 
και τις πλατφόρµες τηλεκπαίδευσης!

Απαίτησε τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή 
λειτουργία της σχολής σου, δωρεάν και 
επαναλαµβανόµενα rapid test για όλους, µαζικό 
εµβολιασµό µε επιστηµονική ενηµέρωση και 
παρακολούθηση, περισσότερους καθηγητές και 
αίθουσες, περισσότερα δροµολόγια των ΜΜΜ.

Θέλεις να µπορείς 
να αφιερώσεις 
χρόνο στη σχολή, 
χωρίς να χρειαστεί 
να δουλέψεις ή να σε 
τρώει η αγωνία πώς 
θα βγει ο µήνας!

∆ικαιούσαι 
δωµάτιο στην 
εστία, κάρτα 
σίτισης, δωρεάν 
συγγράµµατα 
αναλώσιµα,
& σηµειώσεις.

Την περασµένη χρονιά 
διεκδικήσαµε να παρθούν 
όλα τα αναγκαία µέτρα για 
να γίνουµε #foitites_ksana. 
Η κυβέρνηση και 
οι διοικήσεις των 
σχολών οφείλουν να 
εξασφαλίσουν τους όρους 
για να µην κλείσουν πάλι 
τα Πανεπιστήµια! 



Τ ο ξέρεις από πρώτο χέρι. Όσο εσύ χάζευες το webex 
αυτοί «µαγείρευαν» την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, την 

Τράπεζα Θεµάτων, τις αλλαγές στο µηχανογραφικό... 
Έτσι και στα πανεπιστήµια οι σπουδές µας υποβαθ-

µίζονται από όλες τις κυβερνήσεις! Στον ενάµιση χρόνο 
πανδηµίας επέλεξαν να κρατήσουν τις σχολές κλειστές, να 
φέρουν καταστολή και διαγραφές, αντί για αίθουσες, κα-
θηγητές, εξοπλισµό.  

Οι φοιτητές, µε τους αγώνες µας, έχουµε καταφέρει να φρε-
νάρουµε τα σχέδιά τους! Όπως µπλοκάραµε την είσοδο της  
πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, έτσι να δυσκολέψουµε όλη την 
πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που κάνουν την παιδεία 
εµπόρευµα και τη δουλειά µε δικαιώµατα «άπιαστο όνειρο»!

Για την κυβέρνηση η πανδηµία ήταν ευκαιρία!

«Η  επιστήμη  και  η  γνώση  πάνε  μπροστά  
μόνο  αν  αμφισβητούμε  τους  μεγάλους»

Άλμπερτ  Αϊνστάιν

∆ράσε µαζί µε τους συµφοιτητές σου, γνώρισε το 
σύλλογό σου. Στο φοιτητικό σύλλογο ανήκουµε όλοι 
οι φοιτητές. Εκεί θα ενηµερωθείς για ό,τι σε απα-
σχολεί, θα συζητήσεις , θα αποφασίσεις, θα δράσεις. 
Στο σύλλογό σου θα βρεις τη δύναµη να αγωνιστείς 
για τα δικαιώµατά σου!

• Για ένα Πανεπιστήµιο που θα 
µορφώνει ολόπλευρα και θα µας 
προετοιµάζει για το επάγγελµα. 

• Για να γίνει η επιστήµη και ο πλού-
τος που παράγεται σήµερα κτήµα 
των πολλών κι όχι των λίγων! 

• Για να γίνει πράξη η αλληλεγγύη.

• Για την κοινωνία των σύγχρο-
νων δικαιωµάτων, της πραγµα-
τικής ελευθερίας, το σοσιαλισµό 
- κοµµουνισµό!

• Γιατί η ελευθερία βρίσκεται στην 
κατανόηση του κόσµου που µας 
περιβάλλει και στην πάλη για την 
αλλαγή του! ∆εν µας αξίζει το σύστηµα που βασίζεται στην εκµετάλλευ-

ση ανθρώπου από άνθρωπο. Το σύστηµα που τα κέρδη 
των λίγων καθορίζουν τις ζωές και τις «τύχες» των πολλών. 
Σήµερα υπάρχει η επιστήµη, η γνώση και ο πλούτος για να 
ζήσουµε όπως µας αξίζει. Μπορεί να υπάρξει διαφορετι-
κός τρόπος οργάνωσης της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Έλα µε την ΚΝΕ!

Σκέψου έξω από το «κουτί»
του σάπιου συστήµατος της αδικίας! 

Γι’ αυτό, πάρ’ το πάνω σου!

Μπες στον αγώνα!
το Πανεπιστήµιο που ονειρευόµαστε!

Μαζί µπορούµε να αποκτήσουµε


