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και των πολιτικών του εκφραστών (ΝΔ-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ-ΕΕ) συνεχώς εντείνεται, καθώς ψάχνει να
βρει απάντηση στη δομική κρίση του συστήματος,
νέοι εργατικοί αγώνες εμφανίζονται στο προσκήνιο.
Παρά το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων,
τη μείωση των μισθών και τη δραματική αύξηση
της ανεργίας, η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της, με
το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, κλιμακώνουν
την επίθεση στα λαϊκά στρώματα.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣΤΕΙ 24ωρη πανεργατική απεργία στις 20/2,
στην οποία αναμένεται τα κομμάτια του αγώνα να βγουν ξανά στο προσκήνιο και να δείξουν
την εναντίωσή τους στην πολιτική που ασκείται. Είναι στοίχημα για τους φοιτητές και τη
νεολαία της ανεργίας (ένας στους 2 νέους είναι άνεργος) και της εργασιακής αβεβαιότητας, να
σταθούν στο πλάι των εργαζομένων και να συμβάλλουν στον ευρύτερο ξεσηκωμό.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ στους εργασιακούς αγώνες, αλλά
εξαπλώνεται και στους χώρους ριζοσπαστικοποίησης. Η εκκένωση των αυτοδιαχειριζόμενων
καταλήψεων, οι εισβολές στο άσυλο (ΑΣΟΕΕ, ΑΠΘ), ακόμη και τα βασανιστήρια στους
συλληφθέντες, δείχνουν ότι στην προσπάθεια τους να εφαρμόσουν τα μνημόνια, δεν είναι
διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν τίποτα. Για να το επιτύχουν αυτό είναι πρόθυμοι να
εξαλείψουν κάθε είδους δημοκρατικό δικαίωμα, αυξάνοντας την καταστολή και
αντιδραστικοποιώντας όλο και περισσότερο το κράτος και όλους τους μηχανισμούς του.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

του εργατικού κινήματος στην
κατάσταση που διαμορφώνεται ήταν οι συνεχόμενοι
και ανυποχώρητοι αγώνες. Απαρχή των αγώνων
ήταν οι απεργίες ενάντια στην κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων με τον αγώνα των
εργαζομένων στο μετρό και στη συνέχεια των
ναυτεργατών. Συγκεκριμένα, το κράτος επιτέθηκε
στην απεργία του μετρό από την πρώτη μέρα με
λασπολογία από τα Μ.Μ.Ε., απειλές για ποινικές
διώξεις, επίταξη εργασίας, εισβολή των ΜΑΤ,
προσπαθώντας να κάμψει την αγωνιστικότητα των
απεργών. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι
αγρότες οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην επίθεση
ενάντια στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Εδώ
να σημειώσουμε ότι η επίθεση απέναντι στις
συγκεκριμένες απεργίες δεν είναι τυχαία, αλλά
σχετίζεται με το ότι πλήττουν άμεσα την εύρυθμη
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού (μεταφορές). Οι
επιλογές της κυβέρνησης και της Τρόικας σήμερα,
πέρα από την τρομοκράτηση των εργαζόμενων
κομματιών, δείχνει και μια φοβία απέναντι στο μαζικό
εργατικό κίνημα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι επίταξη εργασίας έχει να εφαρμοστεί από
τον καιρό της χούντας.

ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

αποτελεί και η Χρυσή Αυγή, η οποία με την
παρακρατική της δράση δείχνει ξεκάθαρα ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Μπορεί να
εκφέρει μια «αντισυστημική» ρητορεία, αλλά στα μεγάλα ζητήματα που πλήττουν τη μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία δεν απαντάει, αλλά αρκείται σε μια κοινοβουλευτική καταγγελία των
μέτρων. Επίσης θέτει ως υπαίτιους για την κατάσταση στην χώρα τους μετανάστες και τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με σαφή στόχευση την διάσπαση της εργατικής τάξης. Η λογική
της φαίνεται και από την πρόσφατη στάση της να υπερψηφίσει την τροπολογία για το
ξεπούλημα των ελληνικών νησιών και την αντίθεση της στην αύξηση της
φορολόγησης των μεγαλοεπιχειρηματιών.

ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ της συνολικής επίθεσης του κεφαλαίου στους εργαζομένους, δημιουργούνται
νέα καθήκοντα για την αριστερά, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιτευχθούν
από την κοινοβουλευτική αριστερά. Από την μία ο ΣΥΡΙΖΑ (του 27%, το οποίο όμως δεν
αποτυπώνεται στο κίνημα), καλλιεργεί στον κόσμο αυταπάτες, αφενός για
κοινοβουλευτικές λύσεις μέσω μιας «αριστερής» κυβέρνησης η οποία θα
διαπραγματευτεί το μνημόνιο, και αφετέρου για τον ρόλο της ΕΕ και του ευρώ καθώς
δεν επιχειρεί να έρθει σε ευθεία ρήξη μαζί τους. Η διαχειριστική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε
και από την περιοδεία του Τσίπρα στις ΗΠΑ, όπου αποτυπώθηκε με ξεκάθαρο τρόπο η στήριξη
του στην ιμπεριαλιστική πολιτική. Από την άλλη το ΚΚΕ, εμμένοντας σε μια ηττοπαθή και
δογματική γραμμή, αρνείται την κοινή δράση στο κίνημα, και παραπέμπει την λύση
όλων των προβλημάτων στην πρόταση του για την λαϊκή εξουσία.
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Η επίθεση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – οι αλλαγές στο πανεπιστήμιο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το πανεπιστήμιο. Ο
νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τη προέκταση των επιταγών της ΕΕ και της
συνθήκης της Μπολόνια διαμορφώνοντας το πανεπιστήμιο του μνημονίου. Ένα πανεπιστήμιο
το οποίο προετοιμάζει μελλοντικούς εργαζόμενους πλήρως εξειδικευμένους και
υποταγμένους στις απαιτήσεις της αγοράς και τους εντάσσει στην εργασιακή ανασφάλεια
καταργώντας κάθε εργασιακό δικαίωμα και κεκτημένο.
Ο νέος νόμος χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω πτυχές:








Μείωση του χρονικού ορίου φοίτησης (ν+2 χρόνια)- (ήδη ετοιμάζονται διαγραφές)
Πλέον οι διαλέξεις θα είναι υποχρεωτικές
Επίσης, εισάγονται κι επίσημα οι αλυσίδες μαθημάτων
Πειθαρχικά συμβούλια

Θέσπιση διδάκτρων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς.
Αλλαγές στη διοίκηση των πανεπιστημίων (manager) - Αλλαγές στις φοιτητικές εκλογές –
καταστροφή του φοιτητικού συνδικαλισμού.
Όσο για το άσυλο, αυτό «επιστρέφει στις ρίζες του». Δηλαδή καταργείται!

Συμβούλια Διοίκησης

ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχέδιο Αθηνά

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΞΟΝΑ

Σπουδές - εξπρές διάρκειας από ένα έως τρία έτη (3+2 και δίδακτρα).
Πτυχία κατακερματισμένα και ενταγμένα σε ένα σύστημα «ακαδημαϊκών μονάδων», με τις
οποίες πλέον θα μετριούνται σπουδές και τίτλοι.
Ανώτατα Ιδρύματα πολλαπλών ταχυτήτων, ενταγμένα στους κανόνες της αγοράς και με
ρυθμιζόμενη δημόσια χρηματοδότηση.
Πανεπιστήμια πολύ αυστηρά για φοιτητές και καθηγητές, αφού θα μπορούν να διώχνουν
αμφότερους αν δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1.
2.
3.
4.

ως βασικό στόχο την εξασφάλιση κέρδους μέσω της έρευνας. Επιπλέον έρχονται να
εγγυηθούν την ''ομαλότητα'' στο εσωτερικό των ιδρυμάτων, και μακροπρόθεσμα τη δημιουργία
αποφοίτων που θα υποτάσσονται στις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου. Οι managers των
συμβουλίων, οι οποίοι ακόμη και σήμερα διοικούν επιχειρήσεις και απολύουν εργαζομένους,
δε θα διστάσουν να κόψουν φοιτητικές παροχές, όπως η εμβόλιμη εξεταστική και η μέριμνα, να
θεσπίσουν δίδακτρα, να συναινέσουν στη συγχώνευση τμημάτων και να διαμορφώσουν
πρόγραμμα σπουδών με βάση τις ανάγκες της αγοράς.

της μνημονιακής πολιτικής στα πανεπιστήμια
αποτελούν τα Συμβούλια Διοίκησης. Επί της ουσίας το ίδρυμα διοικείται από
εξωπανεπιστημιακούς manager, οι οποίοι δε θέτουν ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά έχουν

κινείται και η διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου με το Σχέδιο
«Αθηνά» και το νόμο πλαίσιο. Με κριτήριο το πόσο κερδοφόρα για το κεφάλαιο είναι η
έρευνα που διεξάγεται σε κάθε τμήμα, σχολές συγχωνεύονται, οδηγώντας σε
απολύσεις εργαζομένων καθώς και στη δημιουργία πτυχίων χωρίς ξεκάθαρο
γνωστικό αντικείμενο και κατ’ επέκταση χωρίς συγκεκριμένα επαγγελματικά και εργασιακά
δικαιώματα. Συγχρόνως καταργούνται κατακτήσεις φοιτητικών αγώνων όπως είναι η
συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, βάσει των παραπάνω, το Γενικό
Τμήμα πρόκειται να κλείσει, με πρόσφατη εντολή του υπουργείου. Το Γενικό Τμήμα
περιέχει τους τομείς των μαθημάτων οι οποίο είναι κοινοί, βασικοί και απαραίτητοι σε όλα τα
τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αυτή τη στιγμή, το Γενικό Τμήμα απαρτίζεται από
καθηγητές, μεταπτυχιακούς και ελαστικά εργαζομένους. Με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει
πρόγραμμα σπουδών για προπτυχιακούς φοιτητές και ότι δεν παρέχει ένα ενιαίο γνωστικό
αντικείμενο, το υπουργείο βαίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ βρήκε εύφορο πεδίο στους πλέον αντιδραστικούς καθηγητές, οι
οποίοι πρότειναν την εφαρμογή των διατάξεων του Υπουργείου. Από την άλλη μεριά μια
πλειοψηφική μερίδα καθηγητών πρότεινε την μετεξέλιξη του γενικού σε ένα νέο
τμήμα το οποίο θα δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι όταν ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους, θα παίρνουν πτυχία γενικής γνώσης ενός μηχανικού. Στην περίπτωση
που το Γενικό μετεξελιχθεί σε ένα καινούριο τμήμα εγκυμονεί ο κίνδυνος, αυτό το νέο τμήμα
να μην έχει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο και τα πτυχία των αποφοίτων να μην έχουν
κάποιο εμπεριστατωμένο επιστημονικό υπόβαθρο. Επίσης, η χρηματοδότηση ενός τέτοιου
τμήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ότι ήταν έως τώρα, κάτι που σίγουρα δε
φαίνεται να βρίσκεται μέσα στις προθέσεις του υπουργείου.
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ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ότι, τη στιγμή που το υπουργείο επιλέγει να κλείσει
δεκάδες τμήματα πανελλαδικά, θα ενδιαφερθεί για τη δημιουργία ενός νέου τμήματος και θα
το στηρίξει. Στην περίπτωση που το Γενικό θα κλείσει, τότε αυτό θα σημάνει αυτόματα,
απολύσεις σε δεκάδες εργαζομένους και εκπαιδευτικούς, καθώς και αφήνει στον
αέρα βασικό κορμό μαθημάτων για όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εμβόλιμη εξεταστική

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

όσο πάει εντατικοποιείται και πιο πολύ με αποτέλεσμα την
περεταίρω οικονομική επιβάρυνση του φοιτητή. H αντιδραστική απάντηση μερίδας καθηγητών
σε ζητήματα που αφορούν τον κάθε φοιτητή, όπως η εμβόλιμη εξεταστική , συμβάλλει στην
υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ για την εκπαίδευση σήμερα.

ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ,

ο φόβος της κυβέρνησης απέναντι σε ένα συνολικότερο
φοιτητικό κίνημα ανατροπής, σε συνδυασμό με την ανάγκη τους να μην ανοίξουν περαιτέρω
μέτωπα στην ελληνική κοινωνία, οδήγησε το υπουργείο στην επιλογή να δοθεί η εμβόλιμη, με
κυρίαρχο στόχο την εκτόνωση των φοιτητών και την αδρανοποίηση τους. Η εμβόλιμη
προβλεπόταν από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος ο οποίος όριζε ότι οι φοιτητές οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων για πτυχίο μπορούν να
εξετάζονται εμβόλιμα 2 φορές το χρόνο. Στο πολυτεχνείο Κρήτης όμως, μερίδα καθηγητών με
“ηγέτη” τον πρώην πρύτανη Γρυσπολάκη, έχουν ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρμαχοι της
πολιτικής της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων για διάλυση του δημοσίου πανεπιστημίου.
Βασικός τους στόχος μέσω της κατάργησης της εμβόλιμης, είναι το τσάκισμα και η ολοένα
αυξανόμενη εντατικοποίηση των φοιτητών.

Με ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα, για άμεσες διεκδικήσεις,
για την ανατροπή κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ

Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ και δημιουργεί συνολικότερες
απαιτήσεις από τη ριζοσπαστική αριστερά και τα πρωτοπόρα κομμάτια του αγώνα. Η απεργία
στις 20/2 πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για την ριζοσπαστικοποίηση των αγώνων
και τη μαζικοποίησή τους. Αυτό θα επιτευχθεί με την αγωνιστική ταξική ενότητα και την
αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, των ανέργων και των
μεταναστών, που θα υπερβαίνει τον υποταγμένο κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό και
θα στηρίζεται στα σωματεία, τις εργατικές συνελεύσεις και τον ταξικό συντονισμό της
εργατικής βάσης.

ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ πρέπει να σταθεί και το φοιτητικό κίνημα το οποίο
δεν καλείται μόνο να δώσει αγώνα για τα εσωτερικά ζητήματα των σχολών, αλλά και για τα
συνολικότερα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Το φοιτητικό κίνημα είναι αναγκαίο να αντιταχθεί
στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα του
πανεπιστημίου. Σαν μελλοντικοί εργαζόμενοι οφείλουμε να αγωνιστούμε γι' αυτά που
μας ανήκουν και να παλέψουμε για τη κοινωνία την οποία δικαιούμαστε. Μια κοινωνία
χωρίς ΕΕ και χρέος, η οποία θα λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ανάγκες του λαού και του
κόσμου της εργασίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Καμία ποινικοποίηση των 9 διωκόμενων για την κατάληψη της αντιπεριφέρειας στα Χανιά το
Φλεβάρη και των 3 συλληφθέντων για τη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου.
Κατοχύρωση της εμβόλιμης εξεταστικής από το 5ο έτος.
Κατοχύρωση των projects, απαλλακτικές εργασίες.
Κατοχύρωση όλων των εργαστηρίων-καμιά επανάληψη οποιουδήποτε εργαστηρίου από όσους
το έχουν περάσει.
Καμιά υποχρεωτική πρόοδος-φροντιστήριο.
Να καλυφθούν μόνιμα όλες οι ανάγκες για σίτιση και στέγαση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο
Κρήτης.
Απόσυρση του νόμου-έκτρωμα της Διαμαντοπούλου
Ανατροπή του μνημονίου, του προγράμματος σταθερότητας και των μέτρων που τα
συνοδεύουν.
Άμεση απεμπλοκή της χώρας από την επιτήρηση ΕΕ και ΔΝΤ. Δεν θα πληρώσουν οι
εργαζόμενοι την κρίση τους!
Κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο.
Άμεση στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους.
Καμία σκέψη για πάγωμα ή περικοπή μισθών.
Να αποσυρθεί το πολυνομοσχέδιο Διαμαντοπούλου για την εκπαίδευση ΚΕΣ-ΕΠΕΠ.
Απαγόρευση των απολύσεων. - Καμία σκέψη για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Πολυτεχνείου Κρήτης τώρα. Κάλυψη όλων των
οργανικών θέσεων εργασίας.
Καμία κατάργηση του ασύλου. Διεύρυνση του ασύλου σε σχολεία κι εργασιακούς χώρους.
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ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:

Δωρεάν αναλώσιμα για όλους τους φοιτητές.

Τους αγώνες των κατοίκων του Αποπηγαδιού για την υπεράσπιση του φυσικού
περιβάλλοντος και των νερών της περιοχής από την εκμετάλλευσή τους από
θυγατρικές της EDF (εταιρίας με δεκάδες πυρηνικά εργοστάσια).

Συνέχιση της λειτουργίας του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο “ΑΘΗΝΑ”- ο Καλλικράτης των πανεπιστημίων.
Να ανατραπούν οι νόμοι για αξιολόγηση, Ι.Δ.Β.Ε., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,Κ.Ε.Σ.
Μία σχολή ανά επιστημονικό κλάδο. Ένα ενιαίο πτυχίο ανά επιστημονικό κλάδο με όλα τα
εργασιακά-επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. Μοναδική προϋπόθεση για εύρεση δουλειάς!

Τις κινητοποιήσεις των αγροτών του νομού Χανίων ενάντια στην αντι-αγροτική
πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, συγκοινωνίες για όλους.
Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς ταξικούς, οικονομικούς κι
εξεταστικούς φραγμούς.
Κατάργηση των εξετάσεων του Τ.Ε.Ε.
Δραστική μείωση των ωρών εργασίας, με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών ώστε να ζει ο
καθένας αξιοπρεπώς από μία και μόνο σταθερή δουλειά. Λιγότερη δουλειά- δουλειά για όλους.
Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλους.
Εκπαίδευση κι έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας κι όχι της κερδοφορίας.
Έλεγχος από τις γενικές συνελεύσεις φοιτητών, καθηγητών κι εργαζομένων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
Συμμετοχή του Συλλόγου Φοιτητών στην απεργιακή κινητοποίηση
της Τετάρτης, 20 Φλεβάρη με προσυγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στην
πλατεία της Δημοτικής Αγοράς
Κατάληψη του ιδρύματος την Τετάρτη, 20 Φλεβάρη, ημέρα
πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας.

όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις
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