ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Να δοθεί αγωνιστική απάντηση στα νέα αντιδραστικά μέτρα που απαιτούνται για το
κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης.
Συμμετέχουμε όλοι στην απεργιακή κινητοποίηση την Παρασκευή 12 Γενάρη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φέρνει στην Βουλή νέο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της τρίτης
«αξιολόγησης», στα «προαπαιτούμενα» της οποίας, μαζί με άλλα αντιλαϊκά μέτρα, περιλαμβάνεται και η επίθεση
στο απεργιακό δικαίωμα. Για μια ακόμα φορά οι μεγάλες λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στο βωμό των ματωμένων
πλεονασμάτων, για τα οποία πανηγυρίζει με θράσος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προς όφελος των συμφερόντων
του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο ελληνικός λαός κυριολεκτικά μάτωσε και
συνεχίζει να ματώνει κάτω απ' το βάρος μιας αβάσταχτης φορολογίας, γιγαντιαίων ασφαλιστικών εισφορών,
εκτίναξης έμμεσων φόρων, της μείωσης μισθών και συντάξεων τις περικοπές στην Υγεία και στην Παιδεία. Οι
αυξήσεις στην έμμεση φορολογία και στο ΦΠΑ, ακόμα και στα ακριτικά νησιά, οδήγησαν σε αυξήσεις της έμμεσης
φορολογίας σχεδόν 1.000 ευρώ ανά οικογένεια.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους εργαζομένους για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις όταν την ίδια ώρα
από τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για την απασχόληση και τους μισθούς, ο μέσος μισθός των
εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2017 μειώθηκε κατά 3,33% σε σύγκριση με το 2016,
αυξήθηκαν οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθούς κάτω από 500 ευρώ μεικτά και εργάζονται με μερική
απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, αυξήθηκε το ποσοστό υποαπασχόλησης στο σύνολο των μισθωτών το
οποίο έχει ξεπεράσει το 30%. Την ίδια στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν οι δαπάνες από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, που θα μοιραστούν σε επιχειρηματικούς ομίλους, διαμορφώνονται σε 6,75 δισ., δηλαδή
το 3,65% του ΑΕΠ.
Συναδέλφισσες/οι, έχει συσσωρευτεί ήδη αρκετή πείρα για να βγουν κρίσιμα συμπεράσματα για την κατεύθυνση
της κυβερνητικής πολιτικής, ότι η ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας όχι μόνο δεν συμβαδίζει με την
ανάκτηση των τεράστιων απωλειών των εργαζομένων, αλλά αντιθέτως προϋποθέτει το παραπέρα χτύπημα
των εργατικών και εργασιακών δικαιωμάτων, με ταυτόχρονες περικοπές σε βασικές κοινωνικές παροχές,
στην Παιδεία και στην Υγεία.

ΟΧΙ στον εργασιακό μεσαίωνα
Στο νέο πολυνομοσχέδιο που θα έρθει στην Βουλή μαζί με τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που αφορούν στο
κλείσιμο της 3ης «αξιολόγησης» μπαίνουν νέα εμπόδια για την κήρυξη εργατικών απεργιών, θεσμοθετούνται
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, πετσοκόβονται τα προνοιακά επιδόματα, θεσμοθετούνται παρεμβάσεις που
αφορούν την προστασία των τραπεζικών ομίλων και τις λεγόμενες «εργαλειοθήκες» του ΟΟΣΑ, διευκολύνονται
οι ομαδικές απολύσεις, με άξονα τη βελτίωση του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος».
Συναδέλφισσες/οι δεν πάει άλλο. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Να απαντήσουμε με αγωνιστικές πρωτοβουλίες
και απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, ενάντια σε παλιά και νέα
αντεργατικά μέτρα. Να υπερασπισθούμε το δικαίωμα των εργαζομένων στην Απεργία που κατακτήθηκε με
αγώνες και θυσίες της εργατικής τάξης. Να αποτρέψουμε των εργασιακό μεσαίωνα που χτίζεται με τις ευλογίες
των μονοπωλιακών ομίλων, των αγορών και των κυβερνήσεων τους.

Μόνο ο αγώνας, η οργάνωση, η συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων μπορεί να βάλει φρένο, να
ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, ν΄ ανοίξει δρόμο υπέρ των εργαζομένων!
Δε θα δεχτούμε ως Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας για να γίνουν
οι σύγχρονοι δούλοι του 21ου αιώνα.

Όλοι στην απεργία στις 12-1-2018.
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 8/1/2018

