ΔΗΜΟΙΡΑΣΘΙΗ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΟΝΘΙΗ ΙΘΝΗΗ ΑΕΘ
http://dipak.panepistimoniki.gr

Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ
Σοκαδέιθηζζεξ, ζοκάδειθμη,
Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ παηνεηίδεη ημ πιήζμξ ηςκ μειώκ ΔΕΠ, ενγαδόμεκςκ θαη θμηηεηώκ, μη μπμίμη μαδηθά θαη
μνγακςμέκα μέζα από ημοξ ζοιιμγηθμύξ ημοξ θμνείξ έδςζακ δοκαμηθά ημ πανόκ ζηεκ θηκεημπμίεζε εκάκηηα ζηεκ
εθανμμγή ημο κέμο κόμμο-πιαίζημ θαη απέηνερακ ηε δηελαγςγή ηςκ εθιμγώκ ακάδεηλεξ ηςκ εζςηενηθώκ μειώκ
ηςκ Σομβμοιίμο ζημ ΑΠΘ, ημ Πακ. Θεζζαιίαξ, ημ Πακ. Ιςακκίκςκ θαη ημ Πακ. Πειμπμκκήζμο.
Απμηειεί ζεμακηηθή κίθε ζηεκ θαηεύζοκζε μαηαίςζεξ ηςκ εθιμγώκ, με εθανμμγήξ ημο κόμμο, ακαηνμπήξ ηεξ
πμιηηηθήξ ηςκ μμκμπςιίςκ.
Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ θαηαγγέιιεη ηηξ απεηιέξ θαη ημοξ εθβηαζμμύξ ημο Υπμονγείμο γηα δηαθμπή ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ακ
δεκ πνμπςνήζμοκ μη δηαδηθαζίεξ εθανμμγήξ ημο κόμμο θαη ηδηαίηενα ε εθιμγή ημο Σομβμοιίμο. Καηαγγέιμομε θαη
ηηξ παναηάλεηξ ημο θοβενκεηηθμύ ζοκδηθαιηζμμύ γηα ηεκ πιήνε ζηήνηλε ζηεκ εθανμμγή ημο κόμμο ηδηαίηενα ηεξ
εθιμγηθήξ δηαδηθαζίαξ.
Ιδηαίηενε πνμζβμιή ζηε κμεμμζύκε ηεξ πακεπηζηεμηαθήξ θμηκόηεηαξ απμηειεί ε πνμζπάζεηα ηεξ ΚΙΠΑΝ με
δηάθμνα ηεπκάζμαηα θαη ακηηπενηζπαζμμύξ κα πηοπήζεη ημκ αγώκα ηςκ ζοιιόγςκ ΔΕΠ, ενγαδμμέκςκ θαη
θμηηεηώκ γηα μαηαίςζε ηςκ εθιμγώκ, γηα με εθανμμγή ημο κόμμο, εκάκηηα ζηεκ εκζςμάηςζε ηεξ εθπαίδεοζεξ ζηεκ
επηπεηνεμαηηθή θενδμθμνία, ζηε γναμμή ηεξ Μπμιόκηα θαη ΕΕ. Ακηί κα απμιμγείηαη γηα ηε ζηήνηλε πμο πανέπεη
ζηεκ πμιηηηθή ημο μαύνμο μεηώπμο, οπμθαζηζηά ηεκ πμιηηηθή ακηηπανάζεζε θαη, ζε αγαζηή ζοκενγαζία με δηάθμνα
Media, επηδίδεηαη ζε θοκήγη "μαγηζζώκ".
Η ΔΗΠΑΙ ΑΕΘ καλεί ηξ ζύμξλξ ηηπ ακαδημαϊκήπ κξιμόηηηαπ μα ζρμμεηέςει μαζικά ζηη μέα κιμηηξπξίηζη
πξρ έςει ποξγοαμμαηιζηεί για αύοιξ, Παοαζκερή 17/2, μέα ημεοξμημία διεναγωγήπ ηωμ εκλξγώμ ζηξ ΑΠΘ.
Καιεί ηα μέιε ΔΕΠ ζε θαζμιηθή ΑΠΟΦΗ από ηηξ εθιμγέξ γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ εζςηενηθώκ μειώκ ζηα άιια ΑΕΙ
όπμηε αοηέξ θαη ακ γίκμοκ. Φςνίξ ηαιακηεύζεηξ θαη οπακαπςνήζεηξ κα απμθνμύζμομε εθβηαζμμύξ θαη πηέζεηξ πμο
απμδεηθκύεηαη όηη δεκ έπμοκ ηέιμξ, κα ζομβάιμομε ζηε ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, πνάλε δήιςζεξ με
απμδμπήξ ημο κόμμο θαη ηεξ πμιηηηθήξ πμο θαηαδηθάδεη ημ επηζηεμμκηθό θαη θμηκςκηθό μαξ μέιιμκ, θαη μαδί θαη ημ
μέιιμκ ημο ηόπμο μαξ. Να δοκαμώζμομε ηεκ απαίηεζή μαξ γηα έκα θαιύηενμ αύνημ.
Πανάιιεια μέζα από ηεκ εκίζποζε ηςκ ζοιιμγηθώκ δηαδηθαζηώκ, ηεκ μνγάκςζε ζηα ζςμαηεία θαη ημοξ θμηηεηηθμύξ
ζοιιόγμοξ, πνεηάδεηαη κα δοκαμώζεη ε πάιε γηα ηε με-εθανμμγή ημο κέμο κόμμο-πιαίζημ. Να ζοκδοαζηεί με ηεκ
πάιε ηςκ εονύηενςκ ιασθώκ ζηνςμάηςκ κα μεκ πιενώζμομε μη ενγαδόμεκμη ηεκ θνίζε. Μόκμ έηζη ζα δοκαμώκεη ε
πνμμπηηθή γηα μηα πναγμαηηθή Δεμόζηα θαη Δςνεάκ Ακώηαηε εθπαίδεοζε, ζηεκ οπενεζία ημο ειιεκηθμύ ιαμύ θαη
όπη ηςκ επηδηώλεςκ ηςκ επηπεηνεμαηηθώκ μμίιςκ.
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