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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΛΑΣΗ
Μια ακόµη οµοβροντία από νέους φόρους, χαράτσια «µόνιµου χαρακτήρα», µαζικές απολύσεις, λουκέτα, είναι το
νέο «πακέτο» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΟΪΚΑΣ – ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, κόλαση για τους εργαζόµενους, για τα λαϊκά
στρώµατα. Την ίδια στιγµή, µε το νέο µισθολόγιο, το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και τον κρατικό προϋπολογισµό
του 2012 προετοιµάζουν την επόµενη επίθεση. Αποδεικνύεται ότι τα άγρια µέτρα δεν έχουν τελειωµό, δεν είναι
προσωρινά.
Παράλληλα προβάλλονται νέοι, χειρότεροι, εκβιασµοί για να αποδεχθούµε τα νέα µέτρα, να αποδεχθούµε τη
«συντεταγµένη πτώχευση» που συντελείται σε βάρος του ελληνικού λαού, για να σωθεί η πλουτοκρατία και η
κερδοφορία της. Το ίδιο είχε γίνει και πριν την εκταµίευση της τέταρτης δόσης, που συνοδεύτηκε από τη
δέσµευση για αποκρατικοποιήσεις ύψους 50 δισ. και την υπογραφή από την κυβέρνηση του «Συµφώνου για το
Ευρώ». Είχε γίνει και πριν από την εκταµίευση της πέµπτης δόσης του δανείου, µε την εκστρατεία
τροµοκράτησης και χειραγώγησης για να περάσουν το «µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα» και ο εφαρµοστικός νόµος. Το
ίδιο θα επιχειρήσουν και το ∆εκέµβρη µε την εκταµίευση της έβδοµης δόσης.
Αποδεικνύεται ότι κυβέρνηση και τρόικα αδίστακτα και µε σχέδιο ολοκληρώνουν το αποτρόπαιο έργο εξόντωσης
των λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωµάτων για να περιορίσουν τις ζηµιές των συσσωρευµένων κεφαλαίων της
πλουτοκρατίας από τη δροµολογούµενη χρεοκοπία και για να διασφαλίσουν την αυριανή τους κερδοφορία. ∆εν
είναι τυχαίο ότι 58% των δαπανών του δηµοσίου πηγαίνει στους τραπεζίτες και µόνο το 14% σε µισθούς
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µετά τις αποφάσεις συλλόγων ∆ΕΠ ενάντια στην εφαρµογή του νόµου,
τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, τις αποφάσεις συγκλήτων, την άρνηση της πλειοψηφίας των πρυτανικών αρχών
να εκδώσουν τη διαπιστωτική πράξη, ο αγώνας για τη µη εφαρµογή του νόµου συνεχίζεται παρά τη απειλές και
τους εκβιασµούς του Υπουργείου και των ΜΜΕ, παρά την υποστήριξη από µερίδα «πρόθυµων» συναδέλφων. Η
∆ΗΠΑΚ καλεί τους συνάδελφους, τους φοιτητές, να αποκρούσουν απειλές και εκβιασµούς, να ακυρώσουν
στην πράξη τις επόµενες διαδικασίες εφαρµογής του νόµου, να µη συµµετάσχουν στη συγκρότηση των
επιτροπών διενέργειας των εκλογών που προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί την παραµονή της επετείου της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Η παιδεία της αγοράς και της ηµιµάθειας δεν πρέπει να περάσει
Από µόνοι τους δεν πρόκειται να σταµατήσουν! Η συλλογική αγωνιστική δράση µονόδροµος. Ο νέος νόµος
πλαίσιο, που χτυπά ότι έχει αποµείνει σήµερα από τη δηµόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση, πρέπει να
µείνει στα χαρτιά. Πρέπει να µείνουν στα χαρτιά και τα νέα µέτρα.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συνάδελφους που δεν έχουν συνδέσει το µέλλον τους µε το επιχειρηµατικό παν/µιο, που η
οικονοµική αφαίµαξη τους έχει γονατίσει και που καταλαβαίνουν ότι τα χειρότερα έρχονται, να µαζικοποιήσουν
τους συλλόγους και τις γενικές τους συνελεύσεις και να συνεχίσουν τον αγώνα και ενάντια στην εφαρµογή του
νόµου πλαίσιου και ενάντια στα νέα µέτρα. Να υπερασπιστούµε τη ζωή µας και το µέλλον των παιδιών µας.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συλλόγους να οργανώσουν την άρνηση µας να πληρωθούν τα χαράτσια, όπως ξεκίνησαν
ήδη οµοσπονδίες ΕΒΕ, Εργατικά Κέντρα, σωµατεία εργαζοµένων, σύλλογοι αγροτών), ώστε να ακυρωθεί στην
πράξη κάθε µηχανισµός επιβολής τους. Να δηλώσουν απερίφραστα ότι δεν διαπραγµατεύονται ούτε µία καµιά
απόλυση ή ένταξη στην εφεδρεία. Να σταθούν πραγµατικό εµπόδιο σ' αυτά τα σχέδια.
Καλεί τους συλλόγους να πάρουν αποφάσεις για απεργίες στις 5 Οκτώβρη, ηµέρα απεργίας στο ∆ηµόσιο και τις
∆ΕΚΟ, και στις 19 Οκτώβρη ηµέρα γενικής πανελλαδικής απεργίας σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, ενάντια στα
χαράτσια και τα νέα µέτρα.
Συµµετέχουµε στις κινητοποιήσεις ενάντια στα χαράτσια την Τετάρτη 28 Σεπτέµβρη
Αγωνιζόµαστε ενάντια στην πτώχευση του ελληνικού λαού
Καµιά θυσία για τη σωτηρία ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας
25 Σεπτ. 2011

