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19 και 20 Οκτώβρη ΟΛΟΙ στην απεργία
Να αποτρέψουμε την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου – λαιμητόμου
Να ματαιώσουμε τα ακόμη χειρότερα που μας ετοιμάζουν για το 2012, το 2013, το 2014
Συνάδελφοι, φοιτητές, εργαζόμενοι στα ΑΕΙ,
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ οργανώνει ένα νέο, πιο βάρβαρο και πιο απάνθρωπο έγκλημα. Με το πολυνομοσχέδιο
που φέρνει στη Βουλή ενταφιάζει τα στοιχειώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού. Με απαίτηση των βιομηχάνων,
των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων και μεγαλοξενοδόχων και των εταίρων τους στην ΕΕ,
επιχειρεί να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κι ό,τι έχει απομείνει από τις εργασιακές σχέσεις,
τα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα ανεργίας. Καταδικάζουν τα
παιδιά μας στην ανεργία, στη φτώχεια, στην αμάθεια. Ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία. Θέλουν μισθούς
Βουλγαρίας, νέες μαζικές απολύσεις, νέα βαριά χαράτσια, δουλειά χωρίς δικαιώματα, δουλειά εκ περιτροπής,
ανασφάλιστη. Θέλουν δούλους στην υπηρεσία των μονοπωλίων.
Η πολιτική για τη διάσωση των κερδών των μονοπωλίων οδηγεί και τους εργαζόμενους στα ΑΕΙ σε απόγνωση,
απειλεί την δυνατότητα διαβίωσης και εργασίας. Ακόμα και η απλή λειτουργία των ΑΕΙ τίθεται εν αμφιβόλω.
Την ίδια στιγμή η "ευρεία" συναίνεση των 4/5 της βουλής (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ-ΔΗΣΥ και ολίγο ΔΗΜΑΡ) που
ψήφισε το νόμο και την επικαλούνται διάφοροι, αποδεικνύεται ότι δεν βοηθάει όσο θα περίμενε η ηγεσία του Υπ.
Παιδείας στην εφαρμογή του νόμου, αφού οι διαδικασίες συγκρότησης των επιτροπών και της έκδοσης
διαπιστωτικών πράξεων δεν έχουν προχωρήσει στα 2/3 των ιδρυμάτων. Η υπουργός Παιδείας για να
ξεσκαλώσει από τα εμπόδια που συναντά στην εφαρμογή του νόμου - πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση
επιστρατεύει τον αυταρχισμό, και φέρνει τροπολογία (στο πολυνομοσχέδιο) με την οποία ορίζει τον εαυτό της
αρμόδιο να υπογράψει ότι χρειάζεται, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες συγκρότησης των επιτροπών, ώστε να
προχωρήσουν οι αλλαγές στη διοίκηση των ιδρυμάτων!
Αποδεικνύεται ότι μπροστά στο στόχο για μετατροπή της παιδείας σε εμπόρευμα, της παράδοσης των ΑΕΙ στις
επιχειρήσεις, της εκπαίδευσης σε προϊόν, της μεταφοράς των οικονομικών βαρών για την εκπαίδευση στις
πλάτες της λαϊκής οικογένειας και των εκπαιδευτικών, κυβέρνηση-ΝΔ-ΛΑΟΣ, γράφουν στα παλιά τους
παπούτσια ακόμη και τη δική τους αστική νομιμότητα και "δημοκρατικότητα" που διακηρύττουν ότι υπηρετούν.

Ο νόμος πλαίσιο να μην εφαρμοστεί!
Η ΔΗΠΑΚ – ΑΕΙ, καλεί τους συνάδελφους, τους εργαζόμενους στα ΑΕΙ, τους φοιτητές να αποκρούσουν
απειλές και εκβιασμούς, να συνεχίσουν τον αγώνα για τη μη εφαρμογή του νόμου και να ακυρώσουν στην
πράξη τις επόμενες διαδικασίες εφαρμογής του. Καλεί όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας
να αρνηθούν να συμβάλουν διοικητικά και οργανωτικά στην προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας για την
ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου. Με τη στάση τους να ακυρώσουν αυτή τη διαδικασία.
Συνάδελφοι, φοιτητές, εργαζόμενοι στα ΑΕΙ,
οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Να βάλουμε τέλος στις θυσίες για να σωθεί
το κεφάλαιο και η ΕΕ. Να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας.
Ο μόνος δρόμος για εμάς, είναι η συλλογική δράση, ο αγώνας για να ανατραπούν τα αντιλαϊκά σχέδια της
κυβέρνησης, ο αγώνας για την υπεράσπιση της ζωή μας και του μέλλοντος των παιδιών μας. Είναι ο αγώνας
ενάντια στα σχέδια της πλουτοκρατίας για την πτώχευση του ελληνικού λαού.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 19 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Όλοι στις συγκεντρώσεις με το ΠΑΜΕ
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 17 Οκτωβρίου 2011

