ΚΑΜΙΑ ΧΟΤΝΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΣΗ!
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΛΟΓΟΤ ΣΗ ΔΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΤΝΔΛΔΤΗ ΜΠΓ
Δδώ θαη έλα πεξίπνπ κήλα παξαηεξνύκε έλα ληόκηλν εμεγέξζεσλ ζηηο ρώξεο ηηο βόξεηαο
Αθξηθήο. Σν κέιινλ όισλ απηώλ ησλ ιαώλ είραλ θξνληίζεη λα είλαη ππνζεθεπκέλν ζηηο ηξάπεδεο ηνπ
ΓΝΣ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηώηα, εμππεξεηνύζαλ ην ζηξαηεγηθό ζρέδην ηνπ
θεθαιαίνπ γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο πεηξειατθήο αγνξάο. Η ιατθή εμέγεξζε ζε Σπλεζία Αίγππην θαη
πξόζθαηα θαη ζηε Ληβύε αλαηξέπεη ηα ζρέδηα ηνπο. Ο ιαόο απνδεηθλύεηαη θπξίαξρνο θαη κέζα από
ζπγθξνύζεηο κε ην ζηξαηησηηθό θαηεζηεκέλν θαηαθέξλεη λα αλαηξέςεη ηηο ρνύληεο. Γίλεηαη ινηπόλ
αληηιεπηή ε δύλακε πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη εξγαδόκελνη. Η πνιηηηθή απηή δελ είλαη κνλόδξνκνο.
Οη εξγαδόκελνη ζε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ αληηιεθζεί όηη κόλνο δξόκνο είλαη νη αγώλεο γηα ηελ αλαηξνπή
απηήο ηεο πνιηηηθήο. Απηό αθξηβώο απέδεημαλ θαη νη ρηιηάδεο δηαδεισηέο πνπ δηαδήισζαλ ηελ εκέξα
ηεο παλεξγαηηθήο απεξγίαο. Δδεημαλ όηη ζε θάζε ξαληεβνύ από εδώ θαη πέξα ζα δείρλνπλ ηηελ
αληίζεζε ηνπο ζηελ ρνύληα θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ.
Κνκκάηη απηήο ηεο επίζεζεο απνηειεί θαη ε πξνζπάζεηα θαηαζηξαηήγεζεο θάζε δεκόζηνπθνηλσληθνύ αγαζνύ. Με πξφζρεκα ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαηαξγεί επί
ηεο νπζίαο ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζε θξίζηκνπο ηνκείο φπσο παηδεία, πγεία, ζπγθνηλσλία. Πην
ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε εμσθξεληθέο απμήζεηο, ησλ εηζηηεξίσλ ζηα Μ.Μ.Μ. πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πεξηθνπέο ζηα θνλδχιηα γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεξρφκελε εθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε, αιιά θαη ηηο
ζπλνιηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, μεθιεξίδεη έηζη, θάζε θνηλσληθό θεθηεκέλν ησλ
πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ.

Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη έμσ απφ απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Η εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζθιεξήο ιηηφηεηαο έθεξε
ηξνκαθηηθέο απμήζεηο ζηα εηζηηήξηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο απφ θαη
πξνο ην Π.Κ. , πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο
πξπηαλείαο γηα εθρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ιέζρεο ζε ηδηψηε θαη
κάιηζηα κε ρεηξφηεξνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ,
επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δηαβίσζε ησλ θνηηεηψλ. Είλαη
αλεπίηξεπην ηελ πεξίνδν πνπ νη κηζζνί ησλ γνληψλ καο κεηψλνληαη
δξακαηηθά θαη νη παξνρέο πξνο ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο
ζπξξηθλψλνληαη, λα απμάλνληαη ηα έμνδα ηνπ θνηηεηή γηα ζίηηζε θαη
κεηαθηλήζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, γίλεηαη κία ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηελ εδξαίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζσ ηεο αγνξαίαο ινγηθήο πνπ επηθξαηεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο φηαλ ην
παλεπηζηήκην ρξεκαηνδνηεί ηα εξεπλεηηθά κε ππέξνγθα πνζά απνζθνπψληαο ζηελ απνκχδεζε θέξδνπο
κέζσ ηεο δηάζεζεο απηψλ ζηε ειεχζεξε αγνξά.

Απέλαληη ζε όια απηά ν ζύιινγνο θνηηεηώλ δελ κπνξεί λα κείλεη ακέηνρνο. Η δηαζθάιηζε θαη ε
θαηνρύξσζε ησλ δεκόζησλ-θνηλσληθώλ θαη δσξεάλ αγαζώλ είλαη ππόζεζε ηνπ θηλήκαηνο θαη δελ
ραξίδνληαη από θακία θπβέξλεζε ή πξπηαλεία αιιά θαηαθηνύληαη κέζα από ζπιινγηθνύο αγώλεο
δηαξθείαο. Σπγθεθξηκέλα γηα ην δήηεκα ηεο ιέζρεο παιεχνπκε γηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο, ζην
ίδην ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε άλνηγκα νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξφζιεςε κφληκσλ ππαιιήισλ
θαη δσξεάλ ζίηηζε γηα φινπο ηνπ θνηηεηέο θαη εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Σην δήηεκα ησλ κεηαθνξψλ,
παιεχνπκε γηα δσξεάλ κεηαθίλεζε θνηηεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο.
Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνχλ νηθνλνκηθά νη θνηηεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ πιήηηνληαη απφ
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, παιεχνπκε λα επαλέιζεη ην επίδνκα ελνηθίνπ κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη φρη

θξηηήξηα αξηζηείαο. Ο ζύιινγνο θνηηεηώλ πξέπεη λα θαιέζεη άκεζα ζύγθιεην κε μερσξηζηό ζέκα ηα
παξαπάλσ δεηήκαηα.

ΕΞΕΛΙΞΕΙ Ε ΕΡΓΑΙΑ
Με πξφζρεκα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε θπβέξλεζε θέξλεη κηα ζεηξά απφ λνκνζρέδηα ζην ρψξν ηεο
εξγαζίαο πνπ ζηφρν έρνπλ ηφζν ηελ απφζπαζε θέξδνπο φζν θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε
ησλ θεθηεκέλσλ
ηνπ παξειζφληνο κε απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή ηνπ θφζκνπ απφ θάζε είδνπο ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο. Τα
δχν ηειεπηαία ρξφληα πνπ ην ΠΑΣΟΚ είλαη θπβέξλεζε έρεη πξνρσξήζεη ζηηο πην ζθιεξέο κεηαξξπζκίζεηο
πνπ έρεη γλσξίζεη ν ηφπνο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Τα παπαγαιάθηα ησλ ΜΜΕ θαη νη εθπξφζσπνη ηηο
θνηλνβνπιεπηηθήο ρνχληαο δείρλνπλ ζαλ κνλαδηθφ ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ θξίζε ηα λέα κέηξα ζε
εθπαίδεπζε-εξγαζία. Όκσο αλέθαζελ ηζηνξηθά νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ πξφζθνξν έδαθνο
γηα λα βνπηήμνπλ ζε αθφκα πην βαζηά εθκεηάιιεπζε ηνπο εξγαδνκέλνπο. Απηφο αθξηβψο είλαη ν ζθνπφο ησλ
κέηξσλ πνπ πξνσζνχλ θπβέξλεζε-ΕΕ-ΔΝΤ. Τα κέηξα απηά δελ έρνπλ ηειεησκφ πφζν κάιινλ φηαλ
αλαθνηλψλεηαη φηη ην ΔΝΤ ζα βξίζθεηαη ζηε ρψξα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα αθφκα.
Πξφζθαηα δεκνζηνπνηήζεθε ην λέν παθέην “ζηήξημεο” από ην ΓΝΣ, ην κλεκφλην 4,ην νπνίν
απνηειεί ηαθφπιαθα γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα γηα φιε ηελ θνηλσλία. Τν λέν κλεκφλην
πξνβιέπεη ηα εμήο : δξαζηηθέο πεξηθνπέο κηζζψλ, απμήζεηο ηηκνινγίσλ ζε λεξφ,ξεχκα θαη ηειεθψλνπ,
εθηίλαμε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο απφ 13% ζην 23%!!!!!!!!!!, πεξηθνπή θνηλσληθψλ επηδνκάησλ
θαη κείσζε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ζε πγεία θαη παηδεία. Παξάιιεια ε ΕΕ έρεη σο ζηφρν ζηηο 25 Μάξηε
λα πεξάζεη ην Σχκθσλν Αληαγσληζηηθφηεηαο ην νπνίν πξνβιέπεη αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο ζηα
67 έηε θαη θαζνξηζκφο ησλ κηζζψλ αλάινγα κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο (νπζηαζηηθά δειαδή
θαηάξγεζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.) Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα παξαπάλσ κέηξα δελ έρνπλ σο κνλαδηθφ
ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, άιισζηε έξεπλεο
δείρλνπλ φηη ην δεκφζην ρξένο ζα εθηνμεπζεί ζην 150 % απφ 114 % πνπ είλαη ζήκεξα, αιιά λα
δεκηνπξγήζνπλ εξγαδνκέλνπο ρσξίο θακία δπλαηφηεηα ζπιινγηθήο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Παξάιιεια, ζην πιαίζην ησλ λέσλ κεηαξξπζκίζεσλ ην ΠΑΣΟΚ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο
θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε ηα κέηξα ιηηφηεηαο λα πεξάζνπλ ρσξίο ηδηαίηεξεο
αληηδξάζεηο. Κάζε απεξγία θεξχζζεηαη παξάλνκε, νη απνιχζεηο εμαηηίαο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο
θνξπθψλνληαη θαη ε θαηαζηνιή ζηηο πνξείεο είλαη πην πξνθιεηηθή απφ πνηέ. Είλαη ηέηνηα ε πεξίνδνο πνπ
απνηειεί θνκβηθή ζεκαζία γηα ην θεθάιαην λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν ηχπνπ εξγαδνκέλνπ ν νπνίνο δελ ζα
έρεη κάζεη λα νξγαλψλεηαη ζε ζσκαηεία, λα δξα θαη λα δηεθδηθεί ζπιινγηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ αιιά ζα έρεη
ζαλ κνλαδηθφ ζηφρν λα είλαη πην απνδνηηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Όια ηα παξαπάλσ θάλνπλ αθφξεηε θαη αθφκα πην δχζθνιε ηελ δσή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά είλαη
κέηξα ηα νπνία πιήηηνπλ ζεκαληηθά ηελ λενιαία. Δεκηνπξγνχλ καχξε εξγαζηαθή πξννπηηθή γηα θάζε
θνηηεηή, πνπ πιένλ ζα θαιείηαη λα παιεχεη γηα απηνλφεηα πξάγκαηα (πρ αζθάιηζε). Γηα απηφ ηνλ ιφγν
θαινχκαζηε ζαλ θνηηεηηθφ θίλεκα λα απαληήζνπκε δπλακηθά ζε απηή ηελ επίζεζε κε ζπγθεθξκέλνπο
ζηφρνπο πνπ ζα ζπζπεηξψλνπλ φια ηα πιεηηφκελα θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟ ΜΑΡΣΗ!
Σε απηήλ αθξηβψο ηελ πξνζπάζεηα εληάζζνληαη θαη νη επηρεηξνχκελεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ λένπ λφκνπ πιαίζηφ. Πάληα ηα παλεπηζηήκηα απνηχπσλαλ ηνλ εξγαδφκελν ηνπ
κέιινληνο. Τα λέα κέηξα ηεο ππνπξγνχ παηδείαο ζηνρεύνπλ πξώηνλ ζηελ δεκηνπξγία ελόο επέιηθηνπ
εξγαδνκέλνπ κε ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ρσξίο θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηαθά
δηθαηώκαηα δεκηνπξγώληαο έλα λέν κνληέιν εξγαδνκέλνπ πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο

ηνπ θεθαιαίνπ. Ο δεύηεξνο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ λόκνπ πιαηζίνπ είλαη λα θάλεη ην παλεπηζηήκην έλα λέν
πεδίν θεξδνθνξίαο, ην νπνίν ζα αμηνινγείηαη ζύκθσλα κε ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ, δειαδή ηελ
παξαγσγή θέξδνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν λένο λφκνο πιαίζην πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
 Κηλεηηθφηεηα ζηηο ζρνιέο – θαηάξγεζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ : Οη απφθνηηνη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχλ πιένλ λα εηζέξρνληαη ζε ζρνιή θαη φρη ζε θάπνην ηκήκα
(π.ρ. Σην πνιπηερλείν Κξήηεο θαη φρη ζην κπδ). Απηφ ζεκαίλεη πψο έλαο θνηηεηήο ζα κπνξεί π.ρ. Να
πεγαίλεη γηα 2 ρξφληα ζην Χεκηθφ, 2 ρξφληα ζην βηνινγηθφ θαη λα βγαίλεη κε έλα πηζηνπνηεηηθφ πάλσ
ζηα κεηαιιαγκέλα πξντφληα αιιά φρη κε πηπρίν βηνιφγνπ ή ρεκηθνχ. Άξα θαηαξγείηαη θάζε έλλνηα
επαγγεικαηηθνχ δηθαηψκαηνο αθνχ δελ ζα απνθνηηνχκε κε θάπνην πηπρίν αιιά κε πηζηνπνηεηηθά
γλψζεσλ.
 Απηαξρηθνπνίεζε ζπνπδψλ : Τν παλεπηζηήκην ηνπ δλη πξέπεη λα δεκηνπξγεί άηνκα ηα νπνία ζα
έρνπλ εκθπζήζεη ηελ ινγηθή ηνπ κειινληηθνχ εξγαδνκέλνπ. Ελφο εξγαδφκελνπ ν νπνίνο ζα είλαη
ππνρείξην ηνπ εξγνδφηε, ζα ιεηηνπξγεί αηνκηθά θαη ζα γλσξίδεη πσο αλ δελ είλαη παξαγσγηθφο
εξγαδφκελνο ηφηε ζα απνιχεηαη. Απην ζην παλεπηζηήκηνπ κεηαθξάδεηαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο
δηαιέμεηο, ηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θαη ηελ κείσζε ησλ εμεηαζηηθψλ. Πιένλ ζα είλαη
αλαγθαζκέλνη λα αζρνινχληαη κφλν κε ηελ ζρνιή ηνπο θαη δελ ζα ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπκκεηνρή ζε
ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο είηε πνιηηηθέο, είηε πνιηηηζηηθέο.
 Δηνίθεζε παλεπηζηεκίνπ : Γηα λα γίλνπλ πξάμε νη αιιαγέο πνπ επηζπκεί ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ
ζην παλεπηζηήκην πξέπεη λα ιπζεί ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο δηνίθεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Γηα απηφ
ηνλ ιφγν πξνηείλεηαη λα ππάξρεη ην ζπκβνχιην manager ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ δηνίθεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ. Πιένλ νη θαζεγεηέο θαζψο θαη νη θνηηεηέο
δελ ζα έρνπλ θαλέλα ιφγν ζην πσο ζα δηνηθείηαη ην ίδξπκά ηνπο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα εμαξηάηαη απφ ην πφζν θεξδνθφξν ζα είλαη απηφ γηα ην
θεθάιαην. Τν παλεπηζηήκην ζα ιεηηνπξγεί πιένλ ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηείηαη
αλάινγα κε ην ηη παξάγεη.Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα παλεπηζηεκίσλ : Τν θξάηνο πιένλ ζηακαηάεη λα
είλαη έλα θξάηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο ην νπνίν ρξεκαηνδνηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (πρ.
Παηδεία, πγεία, αζθάιηζε ) . Έηζη ηα παλεπηζηήκηα είλαη αλαγθαζκέλα λα επηβηψζνπλ κφλα ηνπο ελ
θαηξφ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αξά πξέπεη λα βξνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
αλάγθεο πνπ έρνπλ. Σπλεπψο ηα παλεπηζηήκηα ζα θαηαθεχγνπλ ζε ρνξεγίεο απφ ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο ή ζα επηβαξχλνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ΓΙΓΑΚΣΡΑ, αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη πιήξε
θαηάξγεζε ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο.
 Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ : Πιένλ ε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ ζα θηλείηαη γχξσ
απφ ην επηζηεκνληθφ- γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε ζρνιήο αιιά ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
απν ηηο αλάγθεο ηηο εγρψξηαο αγνξάο. Σπλεπψο ην παλεπηζηήκην δελ ζα δεκηνπξγεί αλζξψπνπο κε
νινθιεξσκέλεο γλψζεηο γχξσ απφ απηφ πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη αιιά αληίζεηα ζα απνθηνχλ
εξγαιεηαθέο γλψζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο.
 Ο λένο λφκνο πιαίζην δελ απνηειεί κηα ζπλέρηζε ησλ πξνεγνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ
εθπαίδεπζε αιιά αληίζεηα απνηειεί ηνκή θαη αξρηηεθηνληθή αιιαγή ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ
γλσξίδακε. Πιένλ δεκηνπξγείηαη ην παλεπηζηήκην ηνπ ΔΝΤ πιήξσο ππνηαγκέλν ζηηο επηηαγέο ηεο
ΕΕ.
ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΘΗΓΗΣΙΚΗ ΑΤΘΑΙΡΔΙΑ
 Τν ηειεπηαίν θαηξφ βιέπνπκε ηελ εληαηηθνπνίεζε λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη ζηελ ζρνιή καο. Τα
project ζε θαζεκεξηλή βάζε, ε κε θαηνρχξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ηα
καδηθά θνςίκαηα ζηελ εμεηαζηηθή απνηεινχλ πιένλ θαζεκεξηλφηεηα θαη θάλνπλ ηε δσή καο ζην
πνιπηερλείν αζθπθηηθή. Εηδηθφηεξα κε ηνλ λέν λφκν – πιαίζην ε αξρηθνπνηήζεη ησλ ζπνπδψλ ζα

γίλεη πην έληνλε απφ πνηέ. Η εληαηηθνπνίεζε δελ ππάξρεη γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη θνηηεηέο αιιά
αληίζεηα ν ζθνπφο πνπ επηηειεί είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην κέιινλ καο. Έρεη σο ζηφρν λα
δεκηνπξγήζεη ηνλ κειινληηθφ εξγαδφκελν ν νπνίνο ζα έρεη κάζεη λα θηλείηαη ζηνλ αηνκηθφ δξφκν
καθξηά απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο.
 Απέλαληη ζ' φια απηά, είλαη αλαγθαίν φινη νη θνηηεηέο καδί, ζπιινγηθά λα πξνζηαηέςνπκε ηα
ζπκθέξνληά καο θαη ηε ζέζε καο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Η αδηαθνξία, ην θπλήγη ηεο πξνζσπηθήο
θαηαμίσζεο ή ε εχθνιε ιχζε ηεο αληηγξαθήο, νη ινγηθέο δειαδή ηνπ αηνκηθνχ δξφκνπ δελ
απνηεινχλ ιχζε. Αληίζεηα, κέζα απ΄ ην ζπιινγηθφ δξφκν αιιά θαη κέζα απ΄ ηελ πξνζσπηθή καο
ζηάζε ν θαζέλαο θαη ηελ παξνπζία καο πξέπεη λα κε δείμνπκε θακία αλνρή ζε θαηλφκελα
θαζεγεηηθήο απζαηξεζίαο ή αληηθνηηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
 Θεσξνχκε ρξένο θάζε κέινπο ηνπ ζπιιφγνπ λα δεη πσο ε επίζεζε ζηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν είλαη
θνηλή ζε φιε ηε ζπνπδάδνπζα λενιαία, θαη πσο πξέπεη φρη αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά λα
δηεθδηθήζνπκε απηφλ, θαη καδί ηνπ κία νιφπιεπξε επηζηεκνληθά εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τελ
επφκελε πεξίνδν θαινχκαζηε λα δψζνπκε κάρεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηδξχκαηνο νη νπνίεο φκσο
πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη κε ην ζπλνιηθφ αγψλα γηα αλαηξνπή ηεο ρνχληαο ΠΑΣΟΚ – ΕΕ – ΔΝΤ.
Είλαη αδηαλφεην λα πιεξψλνπκε 1,10 επξψ γηα ηελ κεηαθίλεζή καο ζην πνιπηερλείν, λα δίλνπκε
1,30 γηα ην θαΐ ζηελ ιέζρε ελψ ν Γξπζπνιάθεο “έθαγε” 700.000 απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
ηδξχκαηνο. Τελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε δσξεάλ κεηαθηλήζεηο θαη
παξνρέο ζην πνιπηερλείν, επίδνκα ελνηθίνπ θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηηθψλ εζηηψλ

ΘΑ ΜΑ ΒΡΟΤΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ!
Σηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο πην βάξβαξεο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζε εθπαίδεπζε θαη
εξγαζία ην θνηηεηηθό θίλεκα, ζα επαλέξρεηαη όιν θαη πην καδηθά, καρεηηθά θαη επηθίλδπλα γηα ην
ζύζηεκα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ, όζν ζπγθξνηείηαη όρη απιά ζηελ βάζε ηεο απόθξνπζεο ηεο κηαο ή ηεο
άιιεο πιεπξάο ηεο επίζεζεο, αιιά γύξσ από ηνλ θεληξηθό πνιηηηθό ζηόρν ηεο άκεζεο εμόδνπ από ην
Μλεκόλην, ηεο δηαγξαθήο ηνπ παξάλνκνπ ρξένπο θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο ηεο
θπβέξλεζεο. Είλαη ζηνίρεκα γηα ην θνηηεηηθφ θίλεκα λα δψζεη θηλεκαηηθά ξαληεβνχ ζηνπο δξφκνπο κε
ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, κε ζηφρν ηεο νξηζηηθή αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο ησλ
θνκκάησλ ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. Με ηνλ λέν Νφκν πιαίζην λα απνηειεί ηελ πξνκεησπίδα θαη ηελ κεηέξα
ησλ καρψλ ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ην επφκελν δηάζηεκα ε Ελσηηθή Πξσηνβνπιία θαιεί φινπο ηνπο
θνηηεηέο λα εληζρχζνπλ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, πνπ απνηεινχλ ην θχηηαξν ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο θαη
λα ζπγθξνηήζνπκε απφ ηα θάησ έλα λέν θνηηεηηθφ θίλεκα κε αλψηεξα πνιηηηθά εξγαιεία, έλα θνηηεηηθφ
θίλεκα πνπ δελ ζα είλαη απιφο παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ αιιά ππξνδφηεο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ
εμεγέξζεσλ, έλα λενιαηίζηηθν θίλεκα απφθξνπζεο, ξίμεο θαη αλαηξνπήο ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο.
Αλάκεζα ζην βέβαην κέιινλ ηεο αλεξγίαο, ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο εκηαπαζρφιεζεο, εκείο ζα
πνληάξνπκε ζην δξφκν ηεο αλππαθνήο θαη ζα θάλνπκε αβέβαηα ηα ζρέδηά ηνπο κέζα απφ ηνλ δηαξθή αγψλα
κέζα απφ ηηο ζπλειεχζεηο, ηηο θαηαιήςεηο, ηηο δηαδειψζεηο. Πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή ξήμε θαη
αλαηξνπή.
Δδώ θαη έλα πεξίπνπ κήλα παξαηεξνύκε έλα ληόκηλν εμεγέξζεσλ ζηηο ρώξεο ηηο βόξεηαο
Αθξηθήο. Σν κέιινλ όισλ απηώλ ησλ ιαώλ είραλ θξνληίζεη λα είλαη ππνζεθεπκέλν ζηηο ηξάπεδεο ηνπ
ΓΝΣ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνιπηαξρηθά θαζεζηώηα, εμππεξεηνύζαλ ην ζηξαηεγηθό ζρέδην ηνπ
θεθαιαίνπ γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο πεηξειατθήο αγνξάο. Η ιατθή εμέγεξζε ζε Σπλεζία Αίγππην θαη
πξόζθαηα θαη ζηε Ληβύε αλαηξέπεη ηα ζρέδηα ηνπο. Ο ιαόο απνδεηθλύεηαη θπξίαξρνο θαη κέζα από
ζπγθξνύζεηο κε ην ζηξαηησηηθό θαηεζηεκέλν θαηαθέξλεη λα αλαηξέςεη ηηο ρνύληεο, Γίλεηαη ινηπόλ
αληηιεπηή ε δύλακε πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη εξγαδόκελνη. Όηαλ ην εξγαηηθό θίλεκα απνθνπεί από
ηνπο εξγαηνπαηέξεο θαη βαζηζηεί ζηα πξσηνβάζκηα όξγαλά ηνπ θαη ζε ζύλδεζε κε ηε θιόγα ηνπ
θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο ζα θαηαθέξεη λα αλαηξέςεη ηε ζύγρξνλε θνηλνβνπιεπηηθή ρνύληα ησλ
ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΔΔ απνδεηθλύνληαο πσο θακία ρνύληα δελ είλαη αλίθεηε.

Πξνηείλνπκε
Καηάιεςε ηεο ζρνιήο Πέκπηε 3/03 (Δηεμαγσγή θαλνληθά ηεο εκβφιηκεο εμεηαζηηθήο)


Σπκκεηνρή ηνπ Σπιιφγνπ ζηελ πνξεία ηελ Πέκπηε ζηηο 11:00 ζηελ Αγνξά θαη ζε φιεο
ηηο εθδειψζεηο ζηελ Γαιιηθή Σρνιή
 Σπληνληζηηθφ Σπιιφγνπ ακέζσο κεηά ηελ ζπλέιεπζε



Απαιτούμε:
 Απόζσρζε ηοσ κειμένοσ διαβούλεσζες Διαμανηοπούλοσ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Να κελ θαηαηεζεί ν λόκνο
έθηξσκα. Κακηά ζπκκεηνρή ζηνλ ζηεκέλν δηάινγν!
 Αναηροπή ηοσ μνεμονίοσ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξόηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. Κάησ ε
ρνύληα θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΤ!
 Άμεζε απεμπλοκή ηες τώρας από ηεν επιηήρεζε ΕΕ και ΔΝΤ. Γελ ζα πιεξώζνπλ νη εξγαδόκελνη ηελ
θξίζε ηνπο!
 Κραηικοποίεζε ηων ηραπεδών κε εξγαηηθό έιεγρν.
 Άμεζε ζηάζε πλερωμών θαη διαγραθή ηοσ τρέοσς.
 Κακία ζθέςε γηα πάγσκα ή πεξηθνπή κηζζώλ.
 Απαγόξεπζε ησλ απνιύζεσλ. - Κακία ζθέςε γηα άξζε ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην.
 Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηώξα. Κάιπςε όισλ ησλ νξγαληθώλ
ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Να απνζπξζνύλ άκεζα νη κελύζεηο ελαληίνλ ησλ ζπκθνηηεηώλ καο. Κακία πνηληθνπνίεζε ησλ αγώλσλ καο.
 Τν θηίξην Παπαδνπέηξνπ λα παξακείλεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Δληαίνπ Σπιιόγνπ Φνηηεηώλ.
 Κακία θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ. Γηεύξπλζε ηνπ αζύινπ ζε ζρνιεία θη εξγαζηαθνύο ρώξνπο.

Παλεύουμε για:
 Να αναηραπούν νη λόκνη γηα αμηνιόγεζε, Ι.Γ.Β.Δ., Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,Κ.Δ.Σ.
 Μία ζρνιή αλά επηζηεκνληθό θιάδν. Έλα εληαίν πηπρίν αλά επηζηεκνληθό θιάδν κε όια ηα εξγαζηαθάεπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζε απηό. Μνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα εύξεζε δνπιεηάο! Μεηαλνκαζία ηεο ζρνιήο ζε
Μεραλνιόγνπο - Μεραληθνύο
 Γσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε, ζπγγξάκκαηα, ζπγθνηλσλίεο γηα όινπο.
 Δπίδνκα ελνηθίνπ κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη όρη θξηηήξηα αξηζηείαο.
 Διεύζεξε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο ηαμηθνύο, νηθνλνκηθνύο θη εμεηαζηηθνύο
θξαγκνύο.
 Καηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Τ.Δ.Δ..
 Απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην ΤΣΜΔΓΔ.
 Γξαζηηθή κείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ απνδνρώλ ώζηε λα δεη ν θαζέλαο
αμηνπξεπώο από κία θαη κόλν ζηαζεξή δνπιεηά. Ληγόηεξε δνπιεηά- δνπιεηά γηα όινπο. Όρη ζηηο ειαζηηθέο
ζρέζεηο εξγαζίαο. Πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα όινπο.
 Δληαία παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, δεκόζηα θαη δσξεάλ γηα όινπο.
 Δθπαίδεπζε θη έξεπλα γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θη όρη ηεο θεξδνθνξίαο. Έιεγρνο από ηηο
γεληθέο ζπλειεύζεηο θνηηεηώλ, θαζεγεηώλ θη εξγαδνκέλσλ.

