Φαιρετίζουμε τις επιτροπές αγώνα και τους χιλιάδες σπουδαστές , που ένωσαν τις δυνάμεις τους
με το ΠΑΜΕ στις πιο επιτυχημένες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων!

Σα νέα μέτρα τσακίζουν εμάς και τις οικογένειες μας!
Κάποια από αυτά:
 Πετσοκόβουν 13ο 14ο μισθό και επιδόματα.
 Κόβουν 13η 14η σύνταξη.
 Απελευθερώνουν απολύσεις, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 Αυξάνουν τον ΥΠΑ.
Σην ίδια στιγμή:
 Φαρίζουν κι άλλα δις στις τράπεζες μέσω νέου λογαριασμού.
 Μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών.
 Προβλέπουν νέες φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο.

Σα νέα μέτρα, όπως και η προσφυγή της κυβέρνησης
στο μηχανισμό «στήριξης» ΕΕ-ΔΝΣ ήταν προσχεδιασμένα!
Εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ελληνικής πλουτοκρατίας!
Τα νέα αντιεκπαιδευτικα νομοσχέδια, οι εξελίξεις στην εκπαίδευση (πολυνομοσχέδιο, δια
βίου μάθηση, ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας 36/05, η πιστοποίηση) είναι νύχι κρέας με τα νέα
μέτρα που παίρνονται σε ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, με αφορμή την καπιταλιστική κρίση.

Μην πιστεύεις τα ψέματα που σου λένε!
Μας καλούν να θυσιάσουμε, ότι μας έχει απομείνει από δικαιώματα!
Θα ανακοινώσουν και άλλα μέτρα, βαθιά αντιλαϊκά!
Σα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας δεν τα πνίγει η θηλιά της οικονομικής κρίσης, αλλά η
θηλιά των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση για να βγούμε δήθεν από την κρίση. Στην
πραγματικότητα για να ενισχύσει την κερδοφορία της πλουτοκρατίας.
Δε φταίνε οι εργαζόμενοι για την κρίση και αυτό φαίνεται στο εισόδημά τους, στην επίθεση
στην κοινωνική ασφάλιση, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στην ιδιωτικοποίηση σε παιδεία,
υγεία.
Σα μέτρα που παίρνονται είναι για να σωθεί η «πατρίδα» του κεφαλαίου. Για την πατρίδα
των εργαζομένων και της νεολαίας υπάρχει η φτώχεια, η ανεργία, το ξεθεμελίωμα δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό πατριωτισμός είναι ο ξεσηκωμός!
Απέρριψε τον εφιάλτη που μας προβάλουν σαν διέξοδο!
Απέρριψε το μηχανισμό «στήριξης» ΕΕ - ΔΝΣ!
Αν σήμερα δεν αντιδράσεις, τα μέτρα που γιγαντώνουν την ανεργία (πάνω από 30%
στους νέους με βάση τα επίσημα στοιχεία), που ξεθεμελιώνουν τις εργασιακές σχέσεις, που τσακίζουν
την κοινωνική ασφάλιση, που ιδιωτικοποιούν την παιδεία και την υγεία θα έχουν συνέχεια!

Βγάλε συμπέρασμα!
Απέρριψε τους πλασιέ της κυβερνητικής πολιτικής στις σχολές: μεγαλοκαθηγητάδες,
ΠΑΣΠ, ΔΑΠ
Γύρνα την πλάτη στις δυνάμεις του ΤΡΙΖΑ και των ΕΑΑΚ που ως απατημένες σύζυγοι σου
λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τήρησε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, μπήκαν μπροστά στην
απεργοσπασία και την υπονόμευση της 48ωρης απεργίας που κήρυξαν τα ταξικά σωματεία. Μην
ξεχάσεις ότι παρά τη φρασεολογία τους υπήρξαν συνεπείς απεργοσπάστες, ουρές του ΠΑΣΟΚ στις
συγκεντρώσεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού.

Πάρε θέση στην επιτροπή αγώνα στη σχολή μας,
ενίσχυσε το Μέτωπο Αγώνα πουδαστών.
Μην ανέχεσαι να σε φοβίζουν! Έχεις δύναμη! Φρησιμοποίησε τη!
Να έχεις φάρο τις απεργίες του ΠΑΜΕ, που χιλιάδες σπουδαστές αντίκρισαν παλικαρίσια
την εργοδοσία, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στις απεργιακές φρουρές.
Σο πώς τα ΜΜΕ αντιμετώπισαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις επιβεβαιώνει το δικό τους
φόβο μπροστά στη λαϊκή δράση που αμφισβητεί την εξουσία τους και που δεν περιορίζεται σε
ανώδυνα κανάλια.

υνεχίζουμε την πάλη για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας,
στο πλευρό των εργαζομένων, στο πλευρό του ΠΑΜΕ!

Ανυπακοής και αντεπίθεσης! Καμιά θυσία για την πλουτοκρατία!
Λαϊκή συστράτευση για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής
κεφαλαίου-ΠΑΟΚ-ΝΔ!
Δε διαλέγουμε ιμπεριαλιστή ανάμεσα σε ΔΝΣ και ΕΕ, ανάμεσα σε
κύλλα και Φάρυβδη!
Διεκδικούμε:
Να παρθούν πίσω τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια που κάνουν την παιδεία επιχείρηση.
Να καταργηθούν τα ΚΕ και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Κανένας φοιτητής και σπουδαστής να μην είναι υποχρεωμένος να δουλέψει για να τα
βγάλει πέρα με τα έξοδα των σπουδών του.
 Μέτρα στήριξης των εργαζόμενων φοιτητών και σπουδαστών.
Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εκπαίδευση.
 Οι φοιτητές και σπουδαστές που κάνουν πρακτική άσκηση να έχουν πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα, με βάση τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.
 Πτυχίο μόνη προϋπόθεση για δουλειά με δικαιώματα, μόνιμη και σταθερή.
Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων μες στα ΑΕΙ-ΣΕΙ.
 Ενιαίας Ανώτατη Εκπαίδευση, με ενιαίο σκοπό την επιστημονική ειδίκευση και δημιουργία
συστήματος Δημόσιων και Δωρεάν Επαγγελματικών χολών.
15% από τον κρατικό προϋπολογισμό για την Παιδεία.
Όχι στην αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων.

χέδιο δράσης:
 Καλούμε όλους τους σπουδαστές να απεργήσουν, να πάρουν
από το πρωί θέση στις απεργιακές φρουρές με το ΠΑΜΕ!
 Όλοι στις συγκεντρώσεις του ΜΑ στις 5/5 10π.μ. στα Φαυτεία.
 Κλείνουμε τη σχολή!

