
Στον αγώνα με το ΚΚΕ
για το Πανεπιστήμιο 

και τη ζωή
που έχουμε ανάγκηπου έχουμε ανάγκη



Σ ήμερα, στην εποχή της «ψηφιακής» οικονομίας, της Τεχνητής Νοημο-
σύνης, υπάρχουν οι επιστημονικές και παραγωγικές δυνατότητες για να 

ζούμε όλοι πολύ καλύτερα, χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας & την ανασφάλεια 
για το αύριο. Να σπουδάζουμε δωρεάν και ολοκληρωμένα την επιστήμη μας 
και να προσφέρουμε με τις γνώσεις μας στην κοινωνία.  Να εργαζόμαστε λιγό-
τερες ώρες, με καλύτερες αμοιβές. Να ανασαίνουμε ελεύθερα χωρίς την ερ-
γοδοτική & κρατική καταστολή, χωρίς τις κάθε είδους κοινωνικές διακρίσεις.

• Απουσία φοιτητικής μέριμνας, διδασκόντων, 
βασικών υποδομών, εργαστηριακού εξοπλι-
σμού. 

• Επιχειρήσεις που στήνουν μαγαζιά μέσα στα 
Ιδρύματα, την ίδια στιγμή που δε δίνεται ούτε 
ευρώ για τις πραγματικές ανάγκες των φοιτη-
τών. 

• Τμήματα που καταργούνται και προγράμματα 
σπουδών, που αλλάζουν ανάλογα με τα «θέλω» 
των μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς κοινωνικά 
και επιστημονικά κριτήρια. 

• Μερική υποκατάσταση της διά ζώσης από εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση που στερεί τη ζωντανή 
επαφή και την αλληλεπίδραση. Κανένα σχέδιο 
για την προστασία της υγείας και την κάλυψη των 
μεγάλων μορφωτικών κενών της πανδημίας.

• Κυνήγι σεμιναρίων και πιστοποιητικών προς 
αναζήτηση μιας προσωρινής και κακοπληρω-
μένης θέσης εργασίας. 

• Έρευνα «κατά παραγγελία» που πατεντάρεται 
και γίνεται πανάκριβο εμπόρευμα, απρόσιτο για 
τους πολλούς.

Είναι φυσιολογικό στον 
21ο αιώνα να διαδίδονται 

ανορθολογικές, σκοταδιστικές 
θεωρίες;

Πόσο σύγχρονο είναι 
το σημερινό Πανεπιστήμιο 

της ακριβοπληρωμένης και 
λειψής γνώσης;

Είναι λογικό να 
σπουδάζουμε τόσα 

χρόνια και να μην μπορούμε 
να δουλέψουμε στο 

επάγγελμά μας;

Μπορούμε 
να ζήσουμε 

καλύτερα, να 
πραγματοποιήσουμε 

τα όνειρά μας;

Πώς γίνεται στην 
εποχή της ρομποτικής 
ιατρικής να πεθαίνουν 

άνθρωποι γιατί δεν υπάρχουν 
αρκετές ΜΕΘ στα 

νοσοκομεία;

Το Πανεπιστήμιο
είναι κολλημένο στο χθεςκολλημένο στο χθες!



Είναι ένα κράτος εχθρικό για τις ανάγκες 
μας που θεωρεί «κόστος» τις σπουδές μας και 
«κέρδος» ό,τι συμφέρει  τα μονοπώλια.  
Είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης που οδηγούν σε πτυχία και Πανεπι-
στήμια πολλών ταχυτήτων, σε επιβολή διδά-
κτρων, εξισώνουν τα πτυχία μας με αυτά των 
κολεγίων, αποσυνδέουν πλήρως το πτυχίο από 
το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος. 
Είναι η πολιτική υποχρηματοδότησης 
των σπουδών μας με σκοπό να εξασφαλίζε-
ται ζεστό χρήμα για τραπεζίτες και βιομηχά-

νους, για τους υπέρογκους ΝΑΤΟϊκούς εξο-
πλισμούς. 
Είναι η επιχειρηματική δράση των ΑΕΙ 
που αντιμετωπίζει τη γνώση σαν εμπόρευμα και 
τους φοιτητές σαν πελάτες ανάλογα με το πορ-
τοφόλι τους. 
Αυτή την πολιτική υλοποιούν κατά γράμ-
μα όλες οι κυβερνήσεις! Αυτή την πολιτική 
έρχεται να περιφρουρήσει η ένταση της κατα-
στολής, ο αυταρχισμός, η υπονόμευση των φοι-
τητικών συλλόγων και της οργανωμένης συλλο-
γικής αγωνιστικής διεκδίκησης.

Το χρονικό των αντιδραστικών αλλαγών
2007 ΝΔ
Σύνδεση αξιολόγησης - 
χρηματοδότησης. 4ετή 
επιχειρησιακά προγράμματα 
με την επίβλεψη διοικήσεων 
μάνατζερ.

2011 ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - 
ΛΑΟΣ
Νόμος Διαμαντοπούλου
«Καλλικράτης» Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (κλείσιμο και 
συγχωνεύσεις Τμημάτων 
με κριτήρια της αγοράς). 
Μονοετή - διετή προγράμματα 
κατάρτισης, αποσύνδεση 
πτυχίου επαγγέλματος μέσα 
από πιστωτικές μονάδες και 
ταχύρρυθμα προγράμματα. 
Συμβούλια Ιδρύματος = 
Διοικήσεις με διεθνούς φήμης 
μάνατζερ της εκπαίδευσης 
για την καλύτερη σύνδεση 
Πανεπιστημίου - αγοράς. 
Κατάργηση ασύλου.

2015 ΣΥΡΙΖΑ
Ρυθμίσεις για επιτάχυνση 
της αναγνώρισης κολεγίων.

2017 ΣΥΡΙΖΑ
Τροπολογία για επιτάχυνση 
διαδικασιών αναγνώρισης 
επαγγελματικών 
προσόντων και ισοδυναμίας 
πτυχίων κολεγίων και 
Πανεπιστημίων εξωτερικού.

2017 ΣΥΡΙΖΑ
Νόμος - πλαίσιο Γαβρόγλου
Πρόβλεψη για ίδρυση 
προπτυχιακών 
προγραμμάτων με δίδακτρα. 
Γενίκευση των διδάκτρων 
στα μεταπτυχιακά.

2018-2019 ΣΥΡΙΖΑ
Νόμοι Γαβρόγλου 
«Πανεπιστημιοποιήσεις»
Κλεισίματα και συγχωνεύσεις 
Ιδρυμάτων, με τα κριτήρια 
των αξιολογήσεων και των 
πιστοποιήσεων της αγοράς. 
Νέες κατηγορίες πτυχίων και 
αποφοίτων. Ιδρύεται το πρώτο 
προπτυχιακό ξενόγλωσσο 
πρόγραμμα με δίδακτρα στη 
Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ.

2019 ΝΔ
Νομοθετικές ρυθμίσεις για 
σύνδεση αξιολόγησης - 
χρηματοδότησης (το 20% της 
κρατικής χρηματοδότησης 
αποδίδεται στα Ιδρύματα 
εφόσον αποδείξουν 
ότι προσαρμόζονται 
αποτελεσματικά στις επιταγές 
των μεγαλοεπιχειρηματιών).

2020 ΝΔ
Ρυθμίσεις για κολέγια 
(περαιτέρω αναγνώριση 
επαγγελματικών 
προσόντων), γενίκευση 
ηλεκτρονικών εκλογών, 
γενίκευση ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων με δίδακτρα.

2021 ΝΔ
Πανεπιστημιακή αστυνομία, 
διαγραφές και ανώτατο όριο 
φοίτησης, ελάχιστη βάση 
εισαγωγής.

Τι είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο και ακυρώνει τις δυνατότητες

για σπουδές και δουλειά  με σύγχρονα δικαιώματα;
Τι είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο και ακυρώνει τις δυνατότητες

για σπουδές και δουλειά  με σύγχρονα δικαιώματα;



Η αξιολόγηση να απορρίψει τα κριτήρια της 
αγοράς και να θέσει μπροστά τις απαιτήσεις 

των φοιτητών για δωρεάν και ολοκληρωμένες 
σπουδές, των διδασκόντων, των εργαζομένων. 
Να δίνει κίνητρα βελτίωσης των ιδρυμάτων και 
όχι τιμωρητικές ποινές περαιτέρω απαξίωσης. 

Η κρατική χρηματοδότηση να είναι επαρκής 
για την κάλυψη των αναγκών των Πανεπιστη-
μίων και όχι όχημα υποβάθμισης σχολών και 
αναζήτησης χορηγών. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΑΕΙ να 
υπηρετεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την 
εξυπηρέτηση των φοιτητών και όχι την περικο-
πή δαπανών, συγγραμμάτων, φοιτητικών παρο-
χών, τη γενίκευση της τηλεκπαίδευσης, το φα-
κέλωμα και την καταστολή των αγώνων. 

Η εξωστρέφεια να συμβάλλει στην ελεύθερη 
διάχυση της έρευνας και όχι στον εγκλεισμό της 

στα δεσμά της κερδοφορίας με όρους μυστικό-
τητας και πατέντας. 

Η αριστεία να στηρίζεται στη συνεργασία των 
επιστημόνων, στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
με την κατάργηση των ταξικών φραγμών και 
όχι στον ανελέητο ανταγωνισμό, την απόρριψη 
αξιόλογων προτάσεων επειδή δεν μπορούν να 
αξιοποιηθούν εμπορικά. 

Η αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη να οδη-
γεί σε ουσιαστική αναβάθμιση των πτυχίων, σε 
ανάπτυξη τμημάτων σε νέα επιστημονικά αντι-
κείμενα και όχι στο κλείσιμο τμημάτων και την 
απαξίωση των σπουδών με τους φοιτητές να 
πληρώνουν ξανά τα «σπασμένα». 

Τα Πανεπιστήμια να συνδέονται άμεσα με την 
εργασία, με κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία και 
κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Να πά-
ψουν οι γνώσεις μας, οι ικανότητές μας να πωλού-
νται και να αγοράζονται, να υπάρχει σχεδιασμός και 
όχι ανταγωνισμός για να βρίσκουν όλοι δουλειά σ’ 
αυτό που ελεύθερα επέλεξαν να σπουδάσουν.

Αυτός ο δρόμος απαιτεί ρήξη και σύγκρουση με την πολιτική
όλων των κυβερνήσεων, της ΕΕ και τα δεσμά της αγοράς, 
τις επιταγές των μονοπωλίων, το κριτήριο του κέρδους.

2 δρόμοι υπάρχουν

Ε φαρμόζεται χρόνια τώρα από όλες τις κυβερ-
νήσεις και μας έφερε στη σημερινή κατάστα-

ση! Δεν είναι εμμονή κάποιου υπουργού αλλά 
στρατηγική επιλογή όλων των κομμάτων του συ-
στήματος. Απορρέει από τις δεσμεύσεις τους στον 
ΣΕΒ, στις οδηγίες της ΕΕ, στο νέο υπερμνημόνιο 
(Ταμείο Ανάκαμψης) που περιλαμβάνει και την 
Παιδεία. Γι’ αυτό οι υπουργοί μπορεί να αλλάζουν, 
αλλά η αντιεκπαιδευτική πολιτική παραμένει! 

Μας λένε σήμερα ότι θα ψηφίσουν νέους νό-
μους, θα (ξανα)βάλουν επιστημονικές επιτροπές 
να διορθώσουν τα «κακώς κείμενα» στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση, όμως τα τελευταία 20 χρόνια έχουν 

ψηφιστεί 4 νόμοι-πλαίσιο και γίνονται συνεχείς 
αξιολογήσεις των ιδρυμάτων. Κάθε «εκσυγχρο-
νισμός» οδήγησε σε νέα αφαίρεση δικαιωμάτων! 

Ο νέος νόμος-πλαίσιο που ετοιμάζει η ΝΔ κι-
νείται στην ίδια κατεύθυνση! Με τις καταργήσεις 
δεκάδων τμημάτων, την ίδρυση νέων σχολών 
«Β κατηγορίας» για την απόκτηση δεξιοτήτων, 
την περαιτέρω αναγνώριση των κολεγίων,  την 
επιβολή νέων ταξικών φίλτρων & εξετάσεων για 
την εισαγωγή στο τμήμα, την απευθείας συμμετο-
χή επιχειρηματιών στη διοίκηση των ιδρυμάτων.

Ντύνουν με όμορφα συνθήματα τις αντιδρα-
στικές αλλαγές για να γίνουν πιο εύκολα αποδε-
κτές από τη νεολαία!  Αντί για βελτίωση οι φοι-
τητές μετράνε συνεχώς χειροτέρευση των όρων 
σπουδών τους, γίνονται πειραματόζωα.

Υπάρχει όμως κι ο άλλος δρόμοςάλλος δρόμος 
που μπορούμε να βαδίσουμε…

Ο έναςένας είναι δοκιμασμένος 
και αδιέξοδος!

για το ελληνικό Πανεπιστήμιο!



Το ΚΚΕ έχει πρόταση αγώνα και διεξόδου!

Γ

Γ

Γ

• Πλήρως στελεχωμένο με μόνιμο διδακτικό 
και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υπο-
δομές και εξοπλισμό, για να στηρίζει τις εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, τις 
αναβαθμισμένες σπουδές των φοιτητών και 
την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και 
της τεχνολογικής καινοτομίας με γνώμονα τη 
βελτίωση της ζωής του λαού.

• Είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν για όλους 
τους φοιτητές, με το κράτος να τους προσφέρει τη 
δυνατότητα να σπουδάζουν απερίσπαστοι και χω-
ρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη η λαϊκή οικογένεια. 
Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση δωρεάν σίτισης 
και στέγασης για όλους τους φοιτητές, συγγράμμα-
τα, αναλώσιμα, μεταφορές, την ιατρική περίθαλ-
ψη των φοιτητών, την κάλυψη των πολιτισμικών, 
αθλητικών και ψυχαγωγικών αναγκών τους.

Γ ια ένα Πανεπιστήμιο που θα προάγει τη συζήτηση, τον προβληματισμό, ανοιχτό στη 
διάθεση του λαού να έχει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Κόντρα στην πολιτική 

των αλλεπάλληλων φραγμών, της έντασης της καταστολής, της παρέμβασης στις εσωτερικές 
διαδικασίες των Φοιτητικών Συλλόγων.

• Με κατοχυρωμένες τις δημοκρατικές ελευ-
θερίες, τη δυνατότητα των φοιτητικών συλλό-
γων, των εργαζομένων, των πανεπιστημιακών 
να έχουν λόγο και συμβολή στην ανάπτυξη ενός 
Πανεπιστημίου για τον λαό. Με ανοιχτές και δια-
φανείς όλες τις διαδικασίες και τις αποφάσεις στη 
διοίκηση και τη διαχείριση των οικονομικών του.

• Που διασφαλίζει την ελεύθερη ανταλλαγή 
της επιστημονικής γνώσης μεταξύ Τμημάτων, 
Ιδρυμάτων και επιστημόνων. Διασφαλίζει τη δι-
άχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για να 
αξιοποιούνται χωρίς περιορισμούς για την κά-
λυψη των λαϊκών αναγκών.

• Με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών, 
που θα δίνουν στους φοιτητές το αναγκαίο 
επιστημονικό υπόβαθρο για να ασκήσουν το 
επάγγελμά τους, που θα τους καθιστά ικανούς 
να παρακολουθούν τις σχετικές επιστημονι-
κές εξελίξεις και θα μεριμνά συστηματικά για 
να τους παρέχει τα αντίστοιχα εφόδια και μετά 
την αποφοίτησή τους. Με την πρακτική άσκηση 
ενταγμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Θα διαμορφώνει επιστήμονες ικανούς να συμ-
βάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της 

κοινωνίας, με κοινωνική ευθύνη, ανθρωπιά κι 
αλληλεγγύη, κριτική σκέψη, συλλογική και δημο-
κρατική κουλτούρα, πλήρη συναίσθηση των λαϊ-
κών προβλημάτων στα οποία μπορούν με τη δου-
λειά τους να συμβάλουν να αντιμετωπιστούν.

• Θα προάγει την έρευνα σε όλα τα επιστημονικά 
πεδία, με γνώμονα την αντιμετώπιση επιστημονι-
κών και κοινωνικών προβλημάτων, τη βελτίωση 
των συνθηκών ζωής του λαού, τη διαμόρφωση επι-
στημονικής και τεχνολογικής υποδομής ώστε η κοι-
νωνία να αντεπεξέλθει σε μελλοντικές προκλήσεις.

Γ ια ένα Πανεπιστήμιο που θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική 
ειδίκευση. Κόντρα στην πολιτική που δημιουργεί πτυχία πολλών ταχυτήτων και τα αντι-

καθιστά με προσόντα.

Γ ια ένα Πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, που θα στηρίζει τις νέες και 
τους νέους στις σπουδές τους. Κόντρα στην πολιτική που τους αφήνει αβοήθητους στην 

προσπάθειά τους να σπουδάσουν.



Είναι σύγχρονοσύγχρονο γιατί:

Είναι ρεαλιστικόρεαλιστικό γιατί:
Θεμελιώνεται στις μεγάλες παραγωγικές 
δυνατότητες που έχει η χώρα μας, εφόσον αυτές 
τεθούν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, με 
κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο.
Στηρίζεται στο σημαντικό επιστημονικό και 
τεχνικό δυναμικό που μπορεί να μπει σε κίνηση 
για να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν οι 
επιστήμες, να αναπτυχθεί η επιστήμη προς 
όφελος των πολλών.

Θέτει ως στόχο την 
κοινωνική ευηµερία, 
με κριτήριο την 
ικανοποίηση των 
διευρυμένων 
λαϊκών αναγκών και 
όχι το κέρδος των 
λίγων.

Ενσωµατώνει και 
διαδίδει άµεσα τις νέες 
τεχνολογικές εφαρµογές 
& επιστηµονικές θεωρίες  
χωρίς τις εμπορικές 
δεσμεύσεις, τον 
ασφυκτικό οικονομικό 
έλεγχο από εταιρείες.

Καταπολεµά τον σκοταδισµό 
και τον ανορθολογισµό γιατί 
θέλει τον λαό πρωταγωνιστή 
των εξελίξεων, πραγματικά 
ελεύθερο και όχι σκλάβο 
των προλήψεων, στο 
περιθώριο της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής.

Υπηρετεί την κοινωνία που την εξουσία και τον πλούτο τον κατέχουν οι πραγµατικοί 
παραγωγοί του πλούτου. Χωρίς αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία τίποτα σύγχρονο δεν 
μπορεί να προκύψει.

Βασίζεται στις κατακτήσεις της 
επιστήμης και της τεχνολογίας, 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων που, αν δεν 
υποτάσσονταν στην κερδοφορία των 
μονοπωλίων, θα είχαν εξαλείψει τα 
περισσότερα δεινά της κοινωνίας, 
τη φτώχεια, την πείνα, τις συνέπειες 
των φυσικών καταστροφών.

Ό πως στην επιστήµη έτσι και στην 
κοινωνία τα µεγάλα ερωτήµατα 

απαιτούν ριζικά διαφορετικό τρόπο επί-
λυσης, νέες απαντήσεις!  

Το πραγµατικά καινοτόµο σήµερα είναι 
η κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο! Η νέα κοινωνία του σοσιαλι-
σµού-κοµµουνισµού είναι η απάντηση για τα 
οξυµένα λαϊκά προβλήµατα του 21ου αιώνα!

Αυτό είναι το Πανεπιστήμιο 
των σύγχρονων αναγκών & δυνατοτήτων των σύγχρονων αναγκών & δυνατοτήτων 

της εποχής μας!

λυσης, νέες απαντήσεις!  

«Η επιστήμη 
και η γνώση 

πάνε μπροστά 
μόνο αν 

αμφισβητούμε 
τους 

μεγάλους»

Άλµπερτ Αϊνστάιν



Σήμερα κανείς δεν περισσεύεικανείς δεν περισσεύει, 
αν θέλουμε να συμβάλουμε στην κοινωνική πρόοδο

Α ν επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την υγεία του 
λαού μας, να αναπτυχθεί η Προληπτική Ιατρι-

κή, να στελεχώσουμε πλήρως τα νοσοκομεία & τα 
κέντρα υγείας, να υπάρξει δίκτυο σχολιάτρων και 
γιατρών εργασίας, απαιτούνται πολλαπλάσιοι υγειο-
νομικοί σε σχέση με σήμερα. 

Αν θέλουμε να θωρακίσουμε αντισεισμικά τη 
χώρα μας, χρειαζόμαστε έναν πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό μηχανικών που θα προσληφθούν για να ανα-
λάβουν το έργο του ελέγχου, της ενίσχυσης όλων 
των δημόσιων κτιρίων και χώρων συνάθροισης. 

Αν θέλουμε σχεδιασμένα να μεταβάλλουμε τις 
πόλεις-τέρατα σε ανθρώπινες, χρειαζόμαστε περισ-
σότερους ειδικούς στον τομέα της Χωροταξίας και 
της Πολεοδομίας.

Αν θέλουμε η εκπαίδευση πραγματικά να μορφώνει, 
να γίνεται ουσιαστικό μάθημα με 15 μαθητές ανά τάξη, 
οι αναπληρωτές και άνεργοι εκπαιδευτικοί δεν αρκούν. 

Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον πλούσιο ορυ-
κτό πλούτο της χώρας μας, πρέπει να ιδρύσουμε κι 
άλλες σχολές μεταλλειολόγων και γεωλόγων.

Αν θέλουμε να προστατέψουμε τον δασικό πλού-
το, να κάνουμε πιο αποδοτική τη γεωργία χρειαζό-
μαστε περισσότερους δασοπόνους και γεωπόνους. 

Αν θέλουμε να μελετήσουμε τα σύνθετα κοινωνι-
κά φαινόμενα της εποχής μας ή να αντιμετωπίσουμε 
τα μεγάλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που οξύν-
θηκαν από την πανδημία, απαιτούνται πολλαπλάσιοι 
κοινωνικοί επιστήμονες. 

Στην εποχή 
των big data 

και της 
Τεχνητής 

Νοημοσύνης 
ο κεντρικός κεντρικός 

επιστημονικός επιστημονικός 
σχεδιασμός σχεδιασμός 

μπορεί:

HΗ στενότερη σύνδεση των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις σημαίνει στενότερη σύνδεση με 
την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια! Δε λείπουν οι γνώσεις, οι σωστές επιλο-

γές από τους νέους για να ταιριάξουν με όσα ζητά η αγορά! Αντίθετα η αγορά «δεν ξέρει τι 
θέλει», αφού το κυνήγι του κέρδους, η αναρχία, ο ανταγωνισμός, οι οικονομικές κρίσεις, 
απαξιώνουν κλάδους και επαγγέλματα, πτυχία και σπουδές, αδυνατούν να δώσουν απά-
ντηση στο πόσους και τι επιστήμονες χρειαζόμαστε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. 

‣ να προβλέπει τις ανάγκες, να προσδιορίζει την πληθώρα και τις ειδικότητες 
των επιστημόνων που χρειάζονται, για να βρίσκουν αμέσως δουλειά μετά το 
πτυχίο, πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Έτσι, και ο ίδιος ο νέος θα 
μπορεί να επιλέγει πιο ελεύθερα, με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, το 
αντικείμενο των σπουδών του, χωρίς να σκέφτεται αν αυτό τον κάνει «πιο αντα-
γωνιστικό», πιο ελκυστικό στις επιχειρήσεις.  Έτσι, πριν τελειώσει το Πανεπιστή-
μιο κάθε νέος και νέα θα ξέρει πού θα βρει δουλειά και θα έχει κατοχυρωμένο 
το δικαίωμα στην εργασία.

‣ να απελευθερώσει χρόνο από την εργασία, ώστε ο εργαζόμενος να τον 
αξιοποιήσει για την εκπλήρωση των πολιτισμικών και μορφωτικών αναγκών 
του. Για να μπορεί να πάρει μέρος πιο ουσιαστικά στην άσκηση της πολιτικής 
εξουσίας. Να απαλλαγεί οριστικά από το βάρος που του φορτώνει σήμερα ο 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής να πληρώνει συνέχεια καταρτίσεις, «προ-
σόντα», για να εναλλάσσει την ανεργία με την ημιαπασχόληση.

Η ανεργία και η ετεροαπασχόληση δεν είναι 
«φυσικό φαινόμενο», αλλά στο DNA του 
σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος!

1/5 πτυχιούχους ΑΕΙ 
ηλικίας 25-39 ετών 
είναι στην ανεργία

1/3 εργάζεται 
σε δουλειά κατώτερη 
των προσόντων του

6/10 πτυχιούχους
αμείβονται με 400
έως 800€ το μήνα



Μπροστά οι ανάγκες μας!Μπροστά οι ανάγκες μας!
Είμαστε νέοι, μπορούμε να κερδίσουμε τις ζωές μας!

Τ ο ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπαίνουν μπροστά και 
διαθέτουν όλες τους τις δυνάμεις, για να 

οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του, να διεκ-
δικήσει η νεολαία το μέλλον που της στερούν! 

Μαζί μπορούμε να οργανώσουμε την πάλη 
μας για τα προβλήματά μας, να αναμετρηθούμε 
με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που 
βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου 
και τους συμμάχους της, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Το πρώτο βήμα μπορεί  
και πρέπει να γίνει τώρα:
• με τη μαζική συμμετοχή φοιτητών στη συζήτη-
ση και δράση των Φοιτητικών Συλλόγων.

• με τον πανελλαδικό αγωνιστικό συντονισμό 
περισσότερων  συλλόγων μέσα από το Μέτωπο 
Αγώνα Σπουδαστών.

• με την κοινή πάλη φοιτητών και εργαζομένων.

‣‣ Να μαθαίνουμε την επιστήμη μας ολοκλη-
ρωμένα. Το πτυχίο μας να είναι η μοναδική 
προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο 
επάγγελμα. 
‣‣ Να μπορούμε να σπουδάζουμε όλοι δωρεάν, 
χωρίς εμπόδια και διακρίσεις.
‣‣ Να μπλοκάρουμε τις σχεδιαζόμενες αλλαγές 
στα Πανεπιστήμια, την υποβάθμιση των πτυ-
χίων, την κατηγοριοποίηση των σπουδών, την 
εμπορευματοποίηση της Παιδείας. Να ανα-
τραπούν ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη και 
οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι όλων των κυβερ-
νήσεων.
‣‣ Να δουλεύουμε στο αντικείμενό μας με 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με 
μόνιμη και σταθερή δουλειά, με Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, που θα κατοχυρώνει ου-
σιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και λιγότε-
ρες ώρες δουλειάς. 

‣‣ Να έχουμε ελεύθερο χρόνο, με πρόσβαση 
στον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την ψυχαγωγία, 
χωρίς το άγχος «πώς θα τα βγάλουμε».
‣‣ Να προστατευτεί η ζωή και η υγεία του λαού. 
Για αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες Υγείας. Για ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και 
αντισεισμικής προστασίας, για διασφάλιση σύγ-
χρονης κατοικίας.
‣‣ Να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενά-
ντια στην κρατική καταστολή και τις απαγορεύ-
σεις, για την κατάργηση όλων των νόμων, που 
περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, το απερ-
γιακό δικαίωμα και τις διαδηλώσεις.
‣‣ Να διεκδικήσουμε την απεμπλοκή της χώρας 
μας απ’ τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, 
της ΕΕ, το κλείσιμο όλων των ξένων στρατιωτικών 
βάσεων στην Ελλάδα, την αποδέσμευση από αυ-
τούς τους οργανισμούς με τον λαό στην εξουσία.

Ό ταν ο λαός εμπιστεύτηκε τη δύναμή του, βγή-
κε κερδισμένος! Το είδαμε πρόσφατα στις 

πυρκαγιές, όταν οι πυρόπληκτοι έδιναν τη μάχη για να 
σωθούν. Στους αγώνες των φοιτητών που έβαλαν στον 
πάγο την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τη δύναμη των 
εργαζομένων έδειξε η οργανωμένη απειθαρχία στις 
απαγορεύσεις των διαδηλώσεων απ’ την κυβέρνηση 
και οι απεργιακοί αγώνες των εργατών της Cosco και 
της efood.

«Σωτήρες» υπάρχουν μόνο στα παραμύθια! Ποτέ, 
καμία λύση δεν έδωσε η κυβερνητική εναλλαγή, η πα-
ραίτηση από τις απαιτήσεις για μια καλύτερη ζωή!

Στην πραγματική ζωή μόνο ο 
λαός μπορεί να σώσει το λαό 
όταν βαδίσει αποφασιστικά στον 
δρόμο της ανατροπής, για να 
πάρει ο ίδιος στα χέρια του το 
τιμόνι της εξουσίας.

Έλα μαζί μας στον αγώνα για:


