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Προς
Τους Συλλόγους µέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι.
Συνάδελφοι,
Σας καλούµε να αντιδράσουµε δυναµικά απέναντι στην χωρίς προηγούµενο επίθεση που
δεχόµαστε από την κυβέρνηση που ακολουθεί ανερυθρίαστα τις επιταγές της ΕΕ και του
∆ΝΤ. Τα αποτελέσµατα τα βιώνουµε ήδη και ως κλάδος εργαζοµένων στα ΑΕΙ, βλέποντας
το µνηµόνιο να εφαρµόζεται στα πανεπιστήµια µε την περικοπή των προϋπολογισµών, ενώ
τα χειρότερα έρχονται µε το νέο νόµο πλαίσιο.
Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση λέει ψέµατα ότι τελειώνουν οι θυσίες. Οι θυσίες ούτε τέλος έχουν, ούτε
αποτέλεσµα θα έχουν για το λαό. Ο νέος κρατικός προϋπολογισµός της κυβέρνησης της
τρόικας και του µνηµονίου διαρκείας µειώνει κι άλλο µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα,
οδηγώντας παράλληλα τις τιµές διαβίωσης στα ύψη. Επιβάλει πρόσθετα χαράτσια για τις ήδη
υποβαθµισµένες υπηρεσίες στη µόρφωση, την υγεία, την πρόνοια. Φτάνουν πια οι εκβιασµοί,
τα ψευδοδιλλήµατα και ο αποπροσανατολισµός. Απορρίπτουµε το µνηµόνιο διαρκείας. ∆εν
δεχόµαστε να ζήσουµε εµείς και τα παιδιά µας στην οικονοµική εξαθλίωση, χωρίς σύγχρονη
υγεία και πρόνοια, χωρίς δηµόσια και δωρεάν παιδεία.
Καµία συναίνεση στη χωρίς όρια βαρβαρότητα των προσχεδιασµένων αντιλαϊκών µέτρων καρµανιόλα για τη ζωή µας που εφάρµοσε και συνεχίζει να εφαρµόζει η κυβέρνηση η τρόικα
και οι σύµµαχοί της.
Καµιά εµπιστοσύνη σ’ αυτούς που θέλουν να πισωγυρίσουν τις κατακτήσεις των
εργαζοµένων που έγιναν µε αγώνες και θυσίες.
Καµιά εµπιστοσύνη στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό και στους
εργατοπατέρες που αποφασίζουν µείωση µισθών και συντάξεων, απελευθέρωση απολύσεων,
γενίκευση της προσωρινής ελαστικής εργασίας, µαζί µε τους βιοµήχανους.
Συνάδελφοι,
Εργατική - λαϊκή οργάνωση και αντεπίθεση. Συσπείρωση µε τις συνεπείς δυνάµεις ενάντια
στην κυβέρνηση, στην Ε.Ε, στο ∆ΝΤ.
Να µη δεχτούµε να βάλουν ενέχυρο τη ζωή µας και τη ζωή των παιδιών µας.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους µας
Η οργή και ο θυµός µας να µετατραπούν σε αγώνες και απεργίες.
Όλοι στους δρόµους. Όλοι στις απεργίες.
Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
Ο Πρόεδρος
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