ΜΗΠΔΡ-ΒΟΛΔ
ην δξόκν πνπ ράξαμε ην ληθεθόξν
θνηηεηηθό θαη εξγαηηθό θίλεκα ηεο Γαιιίαο
όπνπ κε καδηθέο ζπλειεύζεηο, θαηαιήςεηο θαη
δηαδειώζεηο εθαηνκκπξίσλ αλέηξεςε ηνλ
εξγαζηαθό κεζαίσλα πνπ εηνίκαδε ε
θπβέξλεζε Νηεβηιπέλ κε απνιύζεηο θαη
αλαζθάιηζηε εξγαζία γηα ηνπο λένπο κε ην
λόκν «πκβόιαην πξώηεο εξγαζίαο».Σν
θνηηεηηθό θίλεκα ινηπόλ κε ραξαθηεξηζηηθά
εξγαηηθήο θαηεύζπλζεο απέδεημε γηα κηα
αθόκε θνξά όηη ηα ζρέδηα ηνπο γηα ην κέιινλ
καο, ηα αλαηξέπνπλ νη ζπιινγηθνί καο
αγώλεο.
ηελ Διιάδα
πξηλ ην Πάζρα,
νη
δπλακηθέο
θηλεηνπνηήζεηο
ζηηο ζρνιέο θαη
νη καδηθόηεξεο
παλαζελατθέο πνξείεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ
πνπ δηέιπζαλ θάζε ηδέα γηα δεκηνπξγία ηνπ
πξώηνπ ηδησηηθνύ παλεπηζηεκίνπ
ζην
Μαξνύζη είλαη κόλν ε αξρή. Η παξαθαηαζήθε
ησλ
πεξζηλώλ
θηλεηνπνηήζεσλ
ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη θέηνο νη 20
θαηαιήςεηο από ζρνιέο παλειιαδηθά, όρη
κόλν πξέπεη λα ζπλερηζηνύλ αιιά λα
ελδπλακσζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηε ζηηγκή
πνπ εληείλεηαη ε επίζεζε ζηελ εθπαίδεπζε.
Απηή ηελ εβδνκάδα ζα γίλνπλ ζπλειεύζεηο
ζηηο πεξηζζόηεξεο ζρνιέο ηεο Διιάδαο θαη
αλακέλεηαη λα ερνπκε ηε κεγαιύηεξε έθξεμε
ηνπ θνηηεηηθνπ θηλήκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ
ρξόλσλ. Αλ από ηελ Σεηάξηε ππάξρνπλ 4050 θαηαιήςεηο ζρνιώλ θαη ρηιηάδεο θνηηεηώλ
ζηνπο δξόκνπο ηνπ αγώλα, ζα κηιάκε κε
άιινπο όξνπο γηα αγώλα ελάληηα ζηελ
εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε.
Σν ζηεκέλν παθέην ηνπ παλεπηζηεκίνπεπηρείξεζε θαη ηνπ θνηηεηή-εξγαδνκέλνπ
ιάζηηρν πνπ έρεη επξσπατθή επηγξαθή, όρη

κόλν καο βξίζθεη αληίζεηνπο αιιά επηιέγνπκε
ηελ ξήμε θαη ηελ αλαηξνπή απηώλ ησλ
λόκσλ.
Ο
ζύιινγνο
θνηηεηώλ
ηνπ
Πνιπηερλείνπ Κξήηεο δελ έρεη κάζεη λα
ζθύβεη ην θεθάιη αιιά λα αλαηξέπεη λόκνπο.
Έρνπκε κάζεη λα κελ ιεηηνπξγνύκε
αληαγσληζηηθά,
αιιά
κέζα
από
ηηο
ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο γεληθέο
ζπλειεύζεηο,
ηηο
θαηαιήςεηο
θαη
ηηο
δηαδειώζεηο λα θεξδίδνπκε όζα καο αλήθνπλ
θαη αξλνύληαη λα καο δώζνπλ, λα
αλαηξέπνπκε όζα καο δίλνπλ θαη δελ καο
αξκόδνπλ.
ηνλ
πόιεκν
πνπ έρεη μεθηλήζεη
ε θπβέξλεζε κε
ζπκκάρνπο
ην
ΠΑΟΚ, ηνλ ΔΒ,
ηελ ΔΔ θαη ηηο
θαζεζησηηθέο παξαηάμεηο ηεο ΠΑΠ θαη ΓΑΠ
κέζα
ζηα
παλεπηζηήκηα
πξέπεη
λα
απαληήζνπκε κε δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο
πνπ ζα ελώζνπλ ην κπινθ αγώλα ησλ
θνηηεηώλ κε απηό ησλ παλεπηζηεκηαθώλ θαη
ζα παιέςνπκε κέρξη ηελ αλαηξνπή ηεο
εθπαηδεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο. Θέινπκε έλα
θνηηεηηθό θίλεκα πνπ ζα βάδεη ην ζέκα ηνλ
εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη δελ ζα έρεη
εκεξνκελία ιήμεο. Αθόκα θη αλ ε θπβέξλεζε
επηιέμεη ηελ εύθνιε πεξζηλή πεπαηεκέλε θαη
θέξεη πξνο ςήθηζε ην λόκν-πιαίζην ζην
ζεξηλό ηκήκα ηεο βνπιήο( Ινύιηνο- Αύγνπζηνο
) ηόηε ην θνηηεηηθό θίλεκα ζα ππνδερηεί ην λέν
αθαδεκατθό έηνο κε ζπλειεύζεηο, θαηαιήςεηο,
δηαδειώζεηο.
Ας πιάζοσμε ηο νήμα ηοσ γαλλικού
Μάρηη και ας γράψοσμε μια ακόμα
νικηθόρα ζελίδα ζηην ιζηορία ηοσ
θοιηηηικού κινήμαηος..
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Which side are you on boys?
Από ποια πλεςπά είζηε παιδιά?
ηελ ηειεπηαία Γεληθή
πλέιεπζε Σκήκαηνο ν
πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο θνο
Καινγεξάθεο δηαβεβαίσζε
ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ
πιιόγνπ πσο ην Κέληξν
Πεξηβάιινληνο
θαη
Τδάηηλσλ Πόξσλ δελ ζα
ηδξπζεί…. Παξ’ όια απηά
ηελ
Παξαζθεπή
14
Απξηιίνπ ζε ζπλέδξην ηεο
Γηαδεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
ΓΙαρείξεζεο
ηεξεώλ
Απνβιήησλ (ΔΕΔΙΑ) ο
κορ
Καλογεπάκηρ
δηαθεκίδνληαο
ηα
εξγαζηήξηα
θαη
ηα
εξεπλεηηθά ηεο ζρνιήο καο
θαζώο θαη ην αλζξώπηλν
δπλακηθό ηεο (…δειαδή
εκάο!..) ανακοίνυζε όηι η
ίδπςζη ηος εν λόγος
κένηπος βπίζκεηαι ζε
εξέλιξη.
Οη θαζεζησηηθέο παξαηάμεηο
βξίζθνληαη από ηελ αξρή
ζην
πιεπξό
ηνπ
Καινγεξάθε
θαη
ησλ
ππνινίπσλ
θαζεγεηώλ
ζςμθυνώνηαρ
με
ηην
ίδπςζη
ενόρ
ηέηοιος
κένηπος
πος
θα
μεηαηπέτει ηη ζσολή μαρ
ζε εηαιπεία. Αλαιπηηθά:
ζηελ
πξνεγνύκελε
ζπλέιεπζε
ΜεΠεξ
νη
ζπλάδειθνη
Παζόθνη
αξλήζεθαλ ην ελδερόκελν

όηη ζα ηδξπζεί έλα ηέηνην
Κέληξν ελώ δε δήισζαλ όηη
γλσξίδνπλ γηα ην ζέκα εδώ
θαη έλα ρξόλν (ην ζύιινγό
ηνπο όκσο δελ ηνλ είραλ
ελεκεξώζεη..), «ζάβνληαο»
θαλνληθά
ην
ζέκα,
εμππεξεηώληαο ζπκθέξνληα
πνπ είλαη ελάληηα ζηελ
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ.
ηελ ίδηα κεξηά κε ηε
ΠΑΠ , ε ΔΑΠ θαηέβαζε
πιαίζην ζηε ζπλέιεπζε
ΤΠΕΡ ηνπ ηλζηηηνύηνπεπηρείξεζε. …Από πνηα
πιεπξά είζηε παηδηά? …
Ο θνο Καινγεξάθεο θαη νη
βνεζνί ηνπ (ΔΑΠ) ζέινπλ
λα κεηαηξέςνπλ ην ηκήκα
καο ζε εηαηξεία ε νπνία ζα
ρξπζν-πνπιάεη ηελ έξεπλα
πνπ ΕΜΕΙ ζα θάλνπκε.
Έξεπλα ε νπνία, έηζη, ζα
θαηεπζύλεηαη από ηελ αγνξά

εξγαζίαο όπσο θαη ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ καο
ζηγά
ζηγά...
Η
εληαηηθνπνίεζε ζα πάξεη
ηξειέο δηαζηάζεηο αθνύ δελ
ζα ηξέρνπκε πηα απιά θαη
κόλν γηα λα κάζνπκε... αιιά
γηα κηα εηαηξεία ε νπνία ζα
βξίζθεηαη κέζα ζην παηρλίδη
ηνπ
αληαγσληζκνύ
ηεο
ζεκεξηλήο αγνξάο.
 Να κελ αθήζνπκε ην
ΜεΠεξ λα κεηαηξαπεί ζε
εηαηξεία θη εκείο ζε
εξγαδόκελνη ηεο!
 Να κελ αιιάμεη ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ καο
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηεο αγνξάο.
 Δελ ζα αθήζνπκε θαλέλα
εξγαζηήξην
λα
ιεηηνπξγήζεη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ θέξδνπο.

ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΑΜΔΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΜΗ.ΠΔΡ
ΣΟ ΜΗΠΔΡ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
.ΘΑ ΜΑ ΒΡΟΤΝ ΜΠΡΟΣΑ ΣΟΤ.

ΚΟΤΘΖ
Δίλαη ςειόο, εύζσκνο, ζπλδηθαιηζηήο ηεο ΠΑΠ, κε θνκπνιόη ζην ρέξη
θαη κπινύδα ηνπ Οιπκπηαθνύ θαη θαηεβαίλεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο
ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο κε ην ΠΑΟΚ;
α) ν Βεληδέινο
β) ν Πάγθαινο
γ) ν ακησηάθεο
Ο ληθεηήο θεξδίδεη έλα κπνπθάιη ηζηθνπδηά ζην club galea (ή 4/4)
__________________________________________________________________________________

ε πξόζθαην ζπλέδξην ηεο ΓΔΓΙΑ ζην Αξζελάιη ν πξόεδξνο ηνπ
ΜΗΠΔΡ Καινγεξάθεο, δεκνζηνπνηεί ηελ ύπαξμε ηνπ Κέληξνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Τδαηηθώλ Πόξσλ ζην ηκήκα. Μα θαιά δελ έκαζε όηη
απηό κε ηελ εηαηξεία δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά έλα πξνεθινγηθό ηξηθ
ηεο Δλσηηθήο Πξσηνβνπιίαο; Γελ έκαζε όηη απηό ήηαλ θηλδπλνινγία;...
__________________________________________________________________________________

Σν βξάδπ ησλ εθινγώλ νη παζπίηεο παξαζπξκέλνη απν ηνλ
ελζνπζηαζκό ηνπο θαη πνξσκέλνη από ηελ λίθε ηνπο, δελ κπόξεζαλ λα
θξύςνπλ ην θαζεζησηηθό ηνπο πξόζσπν θσλάδνληαο ην ζύλζεκα “ηώξα
πνπ ράζαηε ηηο εθινγέο, ηξέμηε λα καδέςεηε ππνγξαθέο”. αθέο ην
κήλπκα: Άληε λα δνύκε ηώξα ζπλάδεξθνη πσο ζα θάλνπκε
ζπλειεύζεηο... γηαηί ε ΠΑΠ δε ζα αθήλεη ην Γ λα απνθαζίζεη γηα
ζπλέιεπζε... από δσ θαη κπξνο ζα πξέπεη λα καδεύνπκε ππνγξαθέο...

Οι Μη.Περ....πάλι εκηός Α..Ε.Π.
Ο δηαγσληζκόο ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ (ΑΔΠ) είλαη απηόο
ζηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη λα επηηύρεη θαλείο γηα λα πξνζιεθζεί ζαλ δάζθαινο ή
θαζεγεηήο θαη ζε πνιιέο από ηηο ζέζεηο ηνπ Γεκόζηνπ (εθηόο δειαδή αλ είλαη
“γαιάδην” ή “πξάζηλν” παηδί αλάινγα πάληα θαη κε ην θπβεξλόλ θόκκα). Απ'όηη
θαίλεηαη ζηηο πξνθπξήμεηο γηα ηνπο επόκελνπο δηαγσληζκνύο ηνπ ΑΔΠ, πάιη ζηελ
απ'έμσ κείλακε νη κεραληθνί πεξηβάιινληνο. ε έλαλ δηαγσληζκό πνπ καο ιέεη κεζ'ζηα
κνύηξα όηη ην πηπρίν καο δελ αξθεί γηα λα δνπιέςνπκε, δελ έρνπκε θαλ ην δηθαίσκα
λα ζπκκεηάζρνπκε! Σειηθά ξε ζπλάδεξθνη γηαηί ην παίξλνπκε ην ξεκάδη ην πηπρίν, γηα
λα ην βάινπκε ζηνλ ηνίρν;
Δλλνείηαη όηη ε θύξηα δηεθδίθεζε καο δελ πξέπεη λα είλαη λα γίλνπκε θαζεγεηέο ζε
δεκνηηθά θαη ιύθεηα, αιιά ζε κηα αγνξά εξγαζίαο ζηελ νπνία μέξνπκε όηη ην 85% ησλ
απόθνηησλ κεραληθώλ δνπιεύνπλ σο κηζζσηνί κεραληθνί θαη κάιηζηα κε ηνπο
ρεηξόηεξνπο εξγαζηαθνύο όξνπο, απηό κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα απνηειέζεη κηα ιύζε
αλάγθεο ή αθόκα θαη ε πξνζσπηθή επηινγή γηα εκάο ή θάπνηνπο ζπλαδέξθνπο καο.
Να απαηηήζνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε θαη εκείο ζηνλ δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ. Να
δηεθδηθήζνπκε παξάιιεια θαη ηα ππόινηπα απηνλόεηα επαγγεικαηηθά καο
δηθαηώκαηα. Όια ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά καο δηθαηώκαηα ζην πηπρίν.

Ο λενο λόκνο πιαίζην γηα
ηα παλεπηζηήκηα
Καηαξγείηαη ε επηηξνπή αζύινπ
κε ζπκκεηνρή ηξηώλ αηόκσλ πνπ
νη απνθάζεηο ηνπ ήηαλ νκόθσλεο
θαη πεξλάεη ζηελ αξκνδηόηεηα
ηνπ πξπηαληθνύ ζπκβνπιίνπ ην
νπνίν ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα
απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία 2/3,
νπζηαζηηθά θαηαξγώληαο ην
άζπιν.

ην ΔΤΠ θαηέζεζε πξόηαζε γηα
αιιαγέο ζην λόκν πιαίζην:

Δηζαγσγή κάλαηδεξ γηα ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε,
πξνζσπηθνύ έξεπλαο θαη κείσζε
ηεο θνηηεηηθήο εθπξνζώπεζεο.
Γειαδή ε παηδεία ζε δεύηεξε
κνίξα θαη ε εμαγώγηκε έξεπλα ζε
πξώηε.

Θα θάηζνπκε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα;
Ήξζε ε ώξα λα δείμνπκε όηη είκαζηε θη
εκείο εδώ θαη δε κπνξνύλ λα
απνθαζίδνπλ γηα εκάο ρσξηο εκάο,
ήξζε ε ώξα γηα ζπλειεύζεηο
θαηαιήςεηο θαη δηαδειώζεηο, ήξζε ε
ώξα λα ζπληνληζηνύκε παλειιαδηθά κε
θνηηεηέο θαζεγεηέο, θαη δαζθάινπο
θαη λα δηεθδηθήζνπκε κηα άιιε παηδεία,
πνπ δε ζα ζθέθηεηαη ην θέξδνο αιιά
ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία, ην
πεξηβάιινλ... ήξζε ε ώξα γηα κηα
παηδεία πνπ ζα έρνπλ όινη πξόζβαζε,
πνπ ζα απειεπζεξώλεη ηνλ άλζξσπν
θαη ζα ηνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε
γλώζε θαη ηα εθόδηα γηα κηα αμηνπξεπή
δσή...
Απηή ε παηδεία πεξλάεη κέζα από ηηο
ζπλειεύζεηο, ηα κπιόθα, ηηο πνξείεο,
ηνλ αλππνρώξεην αγώλα γηα ηελ
αλαηξνπή ηεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξύζκηζεο...

Καηάξγεζε ησλ δσξεάλ
ζπγγξακκάησλ θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπ ελόο
ζπγγξάκκαηνο από πνιιαπιά
ζπγγξάκκαηα γηα ην ίδην κάζεκα.
Όρη κόλν επηβάξπλζε ηνπ
θνηηεηή αιιά θαη ράνο ζηε
δηδαθηέα ύιε.
Καηάξγεζε ησλ κεηεγγξαθώλ
ζηα ηδξύκαηα ησλ κεγάισλ
αζηηθώλ θέληξσλ
παξαβιέπνληαο ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ είλαη αλαγθαίεο
Αληηκεηώπηζε ησλ αηώλησλ
θνηηεηώλ ρσξίο λα εμεηάδνληαη ηα
αίηηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνύλ,
αιια κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λ+2 ή
λ+3 (λ ην έηνο ζπνπδώλ γηα θάζε
παλεπηζηήκην). Όζνη πεξλνύλ
απηό ην όξην δηαγξάθνληαη.
Γηαγξαθή ηνπ θνηηεηή από ην
ίδξπκα όηαλ δελ εμεηάδεηαη
επηηπρώο ζε έλα κάζεκα 4
θνξέο.

ηέξκα
ηέξκα
ηέξκα
ηέξκα

ην
ηα
ηα
ην

άζπιν
δσξεάλ βηβιία
θηλήκαηα
εληαίν πηπρην

ε απάληεζε καο:
ΣΔΡΜΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΩΥΗ ΣΩΝ ΓΔΙΛΩΝ
ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΑ ΠΔΓΙΑ ΣΩΝ ΜΑΥΩΝ
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