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Τν μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηε ρώξα καο θαη ε αληεξγαηηθή επίζεζε πνπ ηελ αθνινύζεζε θαη ζπλερίδεηαη
κέρξη ζήκεξα, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξσηόγλσξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Σηελ Ειιάδα ε εηδηθή
κνξθή πνπ παίξλεη απηή ε επίζεζε αθνύεη ζην όλνκα ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο “ρνύληαο” πνπ έρεη
εγθαζηδξπζεί από ην ΠΑΣΟΚ, ηελ ΕΕ θαη ην ΔΝΤ. Μέζα ζηε δίλε ηεο θαηάξγεζεο ηωλ πιινγηθώλ πκβάζεωλ
Δξγαζίαο, ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο κείωζεο ηωλ κηζζώλ, ηεο αλαίξεζεο θνηλωληθώλ παξνρώλ θαη θαηαθηήζεωλ,
ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο εθηίλαμεο ηεο αλεξγίαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ
ηκπεξηαιηζηηθή επέκβαζε ζηε Ληβύε, κε ζαθή θαη εκπξαθηε ζηήξημε ηνπ πνιέκνπ από πιεπξάο Κπβέξλεζεο-ΝΔΛΑΟΣ, θαηαρξεώλνληαο κάιηζηα ηελ ρώξα κε 10 εθαηνκκύξηα επξώ ηελ εκέξα, ηε ζηηγκή πνπ ζπλερώο
εκθαληδόκελεο «ηξύπεο» ζηελ νηθνλνκία θέξλνπλ δηαξθώο λέα αληεξγαηηθά κέηξα.
Η επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ δελ ζηακαηάεη εδώ, αιιά ζπλερίδεηαη κε ηελ ξηδηθή αλαδηόξζσζε ηεο
παηδείαο.Ο λένο λόκνο Πιαίζην ηεο Γηακαληνπνύινπ αιιάδεη ζηε βάζε ηνπο όινπο ηνπο βαζκνύο ηεο εθπαίδεπζεο.
Εηδηθόηεξα γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν λένο λόκνο-έθηξσκα πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή δηδάθηξωλ θαη
απνπζηώλ ζηα παλεπηζηήκηα, ηελ θαηάξγεζε ησλ ΓΣΤ θαη ηνπ πξπηαληθνύ ζπκβνπιίνπ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο απν
ζπκβνύιην manager, θαη νπζηαζηηθά ηελ κεηαηξνπή ηνπ θνηηεηή ζε άβνπιν νλ ην νπνίν δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα
ιόγνπ γηα ην αληηθείκελν πνπ ζπνπδάδεη.
Τν ΗΜΜΤ, πξσηνπόξν ηκήκα παλειιαδηθά σο πεηξακαηόδσν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, έρεη πάξεη ήδε κηα
γεύζε ηνπ λένπ παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ εηζαγωγή αιπζίδωλ θαη απνπζηώλ ζηνπο λένπο εηζαθηένπο. Τα απνηειέζκαηα
ηεο ζηάζεο απηήο έρνπλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη,κε πνιινύο λένπο θνηηεηέο λα αλεζπρνύλ γηα ην αλ ζα κπνξέζνπλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηνπ επόκελνπ έηνπο.
Η ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ΗΜΜΤ όκσο, ζπλερίδεη λα δπλακηηίδεηαη δηαξθώο από ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο κε ηειεπηαίν θαηόξζσκα ηελ πξαμηθνπεκαηηθή απόθαζε γηα κε εμέηαζε ηωλ καζεκάηωλ
«Γνκέο Γεδνκέλωλ» θαη «Βάζεηο Γεδνκέλωλ» ηεο εκβόιηκεο εμεηαζηηθήο, κε πξόζρεκα ηελ αγσληζηηθή απόθαζε
ηνπ Εληαίνπ Σπιιόγνπ Φνηηεηώλ γηα θαηάιεςε ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο, πνπ όξηδε όκσο ζαθώο όηη ηα καζήκαηα ηεο
εκβόιηκεο ζα εμεηαζζνύλ θαλνληθά – πξάγκα πνπ έγηλε ζε όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα.
ηελ θαηάζηαζε απηή νη θνηηεηέο θαη ε λενιαία δελ ζα κείλνπλ ακέηνρνη. Γελ ζα κείλνπλ άπξαγνη
βιέπνληαο νηη είλαη νη κειινληηθνί εξγαδόκελνη πνπ ζα ζθύβνπλ θεθάιη ζηελ παξακηθξή εληνιή ηνπ εξγνδόηε.
Θα είλαη απηνί πνπ ζα βγνύλ ζην δξόκν,ζα δηακαξηπξεζνύλ,ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ επθαηξία γηα έλα θαιύηεξν
αύξην.Όινη ζηελ ζπλέιεπζε ΗΜΜΤ ζηηο 6 Απξίιε!!!
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