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                       Αρ. πρωτ.: 68 

 

Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 

 
Τθν ώρα που το Υπουργείο Παιδείασ ρίχνει πια τισ μάςκεσ και ςε αυτοφσ που επζμεναν να 
κοιτοφν μόνο μπροςτά από αυτζσ  και μονομερώσ απαιτεί τθν απόλυςθ 1500 εργαηομζνων 
ςτα Πανεπιςτιμια, αγνοώντασ επιδεικτικά τισ ανάγκεσ των ιδρυμάτων,  

Τθν ώρα που θ κοινωνία βυκίηεται όλο και περιςςότερο ςτθν φφεςθ των πολιτικών τθσ 
Τρόικασ και τθσ Κυβζρνθςθσ και οι κοινωνικζσ κατακτιςεισ του τελευταίου αιώνα 
εξανεμίηονται, 

Τθν  ώρα που οι ιδιωτικοποιιςεισ κοινών αγακών οργιάηουν, προσ όφελοσ των διεκνών και 
εγχώριων επιχειρθματικών ομίλων, 

Προκηρφςςουμε 3ήμερη απεργία από την Σετάρτη 25/9 μέχρι και την Παραςκευή 27/9. 

Η επίκεςθ που δεχόμαςτε ςε όλα τα μζτωπα δεν ζχει τελειωμό. Μθν ζχουμε αυταπάτεσ, με 

το ςχζδιο «ΑΘΗΝΑ 2» κα ζρκει θ ςειρά των υπολοίπων μθδενόσ εξαιρουμζνου. Επειδι 

όμωσ υπάρχει πράγματι θ αναγκαιότθτα προςωπικοφ για να λειτουργοφν τα πανεπιςτιμια, 

μιπωσ κα προςλάβουν τουσ απολυμζνουσ με προγράμματα καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ 

με 500 €;  

Για να μθν περάςουν όλα αυτά που ονειρεφονται και παράλλθλα τα κάνουν πράξθ με τθν 

εφαρμογι του νόμου και τάξθσ, πρζπει οι εργαηόμενοι ενωμζνοι ςαν μια γροκιά ςτο 

δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα να πάρουν τθν υπόκεςθ και το μζλλον τουσ ςτα χζρια τουσ. 

Χρειάηεται ζνα κίνθμα που κα παλεφει για όλα τα άμεςα μζτρα ανακοφφιςθσ των 

οικογενειών μασ, κόντρα ςτα χαράτςια, ςτισ απολφςεισ, ςτα νζα βάρβαρα μζτρα που κα 

ζρχονται.  

Μόνο ο λαόσ μπορεί να βάλει φρζνο ςτισ επιδιώξεισ τουσ και να περάςει ςτθν επίκεςθ για 

να καρπώνεται ό ίδιοσ τον πλοφτο που παράγει. 

 ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ 

 ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΟΤ 

 ΜΟΝΙΜΗ ΣΑΘΕΡΗ ΔΟΤΛΕΙΑ 
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 ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΦΑΛΙΗ ΔΗΜΟΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΤ 

 ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΣΗΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 

 ΕΝΟΣΗΣΑ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΑΓΩΝΑ, ΛΑΪΚΗ ΑΝΣΕΠΙΘΕΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΙΗ 

Ε ΟΦΕΛΟ ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

Μθ μζνεισ ςπίτι ςου απακισ και φοβιςμζνοσ, ζχεισ χρζοσ απζναντι ςτο παιδιά ςου και τα 

εγγόνια ςου. 

Όλοι ςτισ ςυγκεντρώςεισ 

Για το Δ.Σ. τθσ Ομοςπονδίασ 

 

 

 


