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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆Η

Τ
ην καθιέρωση βάσεων ανά σχολή 
αντί του προκαθορισµένου αριθ-
µού εισακτέων, που ισχύει σήµε-

ρα, εξετάζει το υπουργείο Παιδείας. Σύµ-
φωνα µε το σχέδιο, κάθε ίδρυµα θα ορί-
ζει µια βαθµολογία και όσοι υποψήφιοι 
την πετύχουν θα εισάγονται στο τµήµα 
επιλογής τους. 

Εφόσον προκριθεί η αλλαγή αυτή, ανα-
µένεται να αφορά, αρχικά τουλάχιστον, 
τα µεσαία και χαµηλόβαθµα τµήµατα και 

θα εξαιρεθούν τα δηµοφιλή, όπως είναι οι 
ιατρικές, πολυτεχνικές και νοµικές σχολές.

Οι επιτελείς του υπουργείου Παιδείας 
θεωρούν ότι µια τέτοια εξέλιξη θα είχε 
διπλό όφελος. Αφενός θα πάψει το χρό-
νιο φαινόµενο να εισάγονται στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση υποψήφιοι των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων µε βαθµό ακόµα 
και 2,9, όπως συνέβη φέτος στο Τµήµα 
∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας στο ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων, στη Ζάκυνθο. Και αυτό διότι µέ-
χρι σήµερα εισάγονται τόσοι υποψήφιοι, 
όσοι απαιτούνται µέχρι να συµπληρωθεί 
ο καθορισµένος από το υπουργείο Παι-

δείας αριθµός των εισακτέων. Αφετέρου, 
µε βάση τις ενδεχόµενες αλλαγές, οι µα-
θητές που µε την επίδοσή τους θα πετυ-
χαίνουν τον αντίστοιχο ελάχιστο βαθµό 
θα επιλέγουν ελεύθερα το τµήµα που επι-
θυµούν και έτσι θα µειωθεί η πίεση των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

 «Πονοκέφαλο» για το υπουργείο απο-
τελεί το ενδεχόµενο να υπάρξουν σχολές 
όπου θα παρατηρηθεί υπερσυσσώρευ-
ση υποψηφίων, οι οποίοι θα «πιάνουν» 
το αντίστοιχο βαθµολογικό όριο. Σύµφω-
να µε πληροφορίες της Realnews, η λύση 
θα δίνεται από τα ίδια τα τµήµατα, που 
θα έχουν την ευελιξία να επανακαθορί-
ζουν τη βάση εισαγωγής, ανάλογα µε τη 
ζήτηση που θα υπάρχει.

Οι κυβερνητικές παρεµβάσεις στο νέο 
σύστηµα εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ θα απο-
κρυσταλλωθούν σε σχετικό νοµοσχέδιο, 
που αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή 
στις αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα, ο υπουρ-
γός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θα ξε-
καθαρίσει τις προθέσεις του κατά την πα-
ρουσία του στη Σύνοδο των Πρυτάνεων 
στα Καλάβρυτα την προσεχή εβδοµάδα 
(6-9 Σεπτεµβρίου), όπου θα ανοίξει η συ-

ζήτηση των δύο πλευρών για τις αλλαγές 
στα πανεπιστήµια.

Πάντως, ο υπουργός έχει ήδη αναφερ-
θεί στο συγκεκριµένο σχέδιο την Πέµπτη 
µέσα από τη συχνότητα του Real FM 97.8. 
«Αυτή είναι η ουσιαστική λύση και πρό-
κειται για έναν σχεδιασµό που ήδη µε-
λετάµε. Υπάρχουν µαθητές οι οποίοι µέ-
νουν έξω από αυτό που θέλουν να σπου-
δάσουν, έχοντας βαθµό ακόµα και 15-16. 
∆εν µπορεί ένα σύστηµα να τιµωρεί τους 
νέους που έχουν διαλέξει να ακολουθή-
σουν σχολές Οικονοµίας, Ιστορίας ή Πο-
λιτικών Επιστηµών. Το ισχύον σύστηµα 
είτε τους πετάει εκτός τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης, είτε τους οδηγεί σε ένα τµή-
µα που δεν τους ενδιαφέρει», δήλωσε χα-
ρακτηριστικά ο Κ. Γαβρόγλου.

Παράθυρο για παράκαµψη
Στο µεταξύ, τον δρόµο για απόσυρση της 
πρότασης των διπλών Πανελλαδικών Εξε-
τάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ (Ιανου-
άριο και Ιούνιο) έδειξε ο υπουργός Παι-
δείας, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για 
την παράκαµψη των εξετάσεων του χει-
µώνα. Λίγα µόνο 24ωρα µετά τη σχετική 
κυβερνητική εξαγγελία, ο Κ. Γαβρόγλου 
ξεκαθάρισε ότι η συµµετοχή των µαθη-
τών στις εξετάσεις του Ιανουαρίου θα εί-
ναι προαιρετική.

«Εγώ θα έλεγα να πάρουν µέρος όλοι οι 
µαθητές. Αν τώρα κάποιοι υποψήφιοι πουν 
“εγώ δεν θέλω και επιθυµώ να πάω κατευ-
θείαν τον Ιούνιο”, θεωρώ ότι θα έχουν το 
δικαίωµα να το κάνουν», δήλωσε ο ίδιος.

Σηµειώνεται ότι η αρχική πρόταση προέ-
βλεπε ότι οι µαθητές της Γ’ Λυκείου θα κρα-
τούν τον βαθµό στις εξετάσεις του Ιανου-
αρίου στην περίπτωση που είναι καλύτε-
ρος από εκείνον του Ιουνίου, µε τον οποίο 
θα συµψηφίζεται για τον τελικό βαθµό.

Εισιτήριος βαθµός 
σε ΑΕΙ-ΤΕΙ! 
Αλλάζει τα δεδοµένα 
η νέα πρόταση που 
επεξεργάζεται το 
υπουργείο Παιδείας, 
καθώς εξετάζεται 
να καθοριστεί 
συγκεκριµένος 
βαθµός εισαγωγής
σε κάθε σχολή 

∆εν θα ζήσουµε 
σαν σκλάβοι!
ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ  «η ”ανάπτυξή“ τους τσακίζει τη ζωή 
μας - αγώνας και αντεπίθεση η επιλογή μας», κόντρα 
στα αφηγήματα της δίκαιης ανάπτυξης, το ΠΑΜΕ και 
οι ταξικές δυνάμεις σε κάθε κλάδο δίνουν καθημερι-
νά μάχη για να φτάσει πλατιά στους εργαζόμενους 
το αγωνιστικό κάλεσμα μπροστά στη ΔΕΘ, το διεκ-
δικητικό πλαίσιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρο-
νες λαϊκές ανάγκες.

Το πραγματικό δίλημμα που έχει μπροστά του ο 
εργαζόμενος λαός είναι ένα: Ανάπτυξη για ποιον; 
Για την κερδοφορία των μονοπωλίων ή για τα συμ-
φέροντα της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας; Η 
πορεία είναι ήδη χαρτογραφημένη. Για τον εργα-
ζόμενο λαό υπάρχει συνεχής φοροεπιδρομή, κακο-
πληρωμένα-ολιγόμηνα προγράμματα απασχόλησης 
για να φτιασιδώνεται το ποσοστό της ανεργίας, πε-
ρικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καρατόμηση κοι-
νωνικών επιδομάτων. Την ίδια στιγμή, για το κεφά-
λαιο υπάρχει εκποίηση δημόσιας περιουσίας, φορο-
απαλλαγές, επιδοτήσεις και χαριστικές ρυθμίσεις.

Αυτό είναι το περιεχόμενο της βαλίτσας της «δί-
καιης ανάπτυξης» που θα ανοίξουν η νέα αντιλαϊκή 
επίθεση στα εγκαίνια της ΔΕΘ, η επίσκεψη Μακρόν 
τις ίδιες ημέρες, ο ερχομός του κουαρτέτου τον Σε-
πτέμβριο, ο κρατικός Προϋπολογισμός. 

Οι αγώνες των εργαζομένων σε μια σειρά από κλά-
δους και χώρους δουλειάς τους προηγούμενους μή-
νες, όπως και οι κινητοποιήσεις των ελευθεροεπαγ-
γελματιών και των αγροτών, δείχνουν ότι το εργα-
τικό-λαϊκό κίνημα είναι όρθιο, ζωντανό, πως υπάρ-
χουν μαχητικές δυνάμεις. Οτι μπορεί να γίνει δύνα-
μη ανατροπής, μπορεί να ανασυνταχθεί, να γίνει πιο 
μαχητικό και ρωμαλέο, αμφισβητώντας την κυριαρ-
χία των εκμεταλλευτών, των επιχειρηματικών ομίλων.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει και προετοιμάζει 
το χτύπημα των συνδικάτων και των αγώνων των ερ-
γαζομένων, το χτύπημα του δικαιώματος στην απερ-
γία, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης.

Το ΠΑΜΕ μπροστά σε αυτές τις συνθήκες απευ-
θύνει στους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσι-
ου τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους, στους μι-
κρούς αγρότες, στις γυναίκες και τους νέους κάλε-
σμα συμπόρευσης και ενίσχυσης των αγώνων, για 
αγωνιστική απάντηση και αντεπίθεση! Διεκδικητικό 
αγώνα για αυξήσεις σε μισθούς, κοινωνικές παρο-
χές και συντάξεις με κάλυψη των απωλειών, επανα-
φορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κα-
τάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, 
των μνημονίων. 

Να πάρουν μαζικά μέρος στις κινητοποιήσεις το 
επόμενο διάστημα και στο συλλαλητήριο το Σάββα-
το 9 Σεπτεμβρίου στις 6:30 μ.μ. στην πλατεία Αριστο-
τέλους που οργανώνει το ΠΑΜΕ.

Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι! Η μόνη ελπιδοφό-
ρα επιλογή βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών ανα-
γκών μας, για την ανάπτυξη προς όφελος των ερ-
γαζομένων και όχι των κερδών των μονοπωλίων, 
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο.

* Μέλος της Εκτελεστικής 
Γραµµατείας του ΠΑΜΕ
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