
Αγαπητέ επισκέπτη / συμπολίτη 

 Ήρθε η σειρά των πανεπιστημίων, που μαζί με τα σχολεία και τα νοσοκομεία μπήκαν στο στόχαστρο της 

κυβέρνησης. 

 Τα πανεπιστήμια ήδη λειτουργούν σε οριακή κατάσταση από πλευράς προσωπικού και χρηματοδότησης. 

 1700 διοικητικοί διώχνονται σε διαθεσιμότητα στις 15 Σεπτέμβρη. Ένας στους τέσσερις πρέπει να φύγει 

αφήνοντας πίσω του άδεια γραφεία και υπηρεσίες. 

 Ο διωγμός μας είναι βόμβα στα θεμέλια της λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ούτε έρευνα, ούτε 

διδασκαλία γίνεται χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους. 

 Σε καλούμε να στηρίξεις τον αγώνα μας. Δεν είναι μόνο αγώνας υπεράσπισης της δουλειάς μας. Είναι 

αγώνας για την παιδεία των παιδιών σου. 

 Υπερασπίσου πανεπιστήμια, σχολεία, νοσοκομεία. Είναι κοινωνικά αγαθά και παροχές που πρέπει να 

προστατέψουμε και να βελτιώσουμε, όχι να καταστρέψουμε! 

 Κλείσε τα αυτιά στις σειρήνες του κοινωνικού αυτοματισμού που στρέφουν εργαζόμενους ενάντια σε 

εργαζόμενους. 

 Πάλεψε μαζί μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.  

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βοήθα να συγκροτήσουμε την κοινωνική συμμαχία των εργαζομένων, που θα υπερασπίζει και θα προωθεί τα 

δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, που θα επιβάλλει τα δικά μας συμφέροντα κόντρα σε αυτούς που μας 

θέλουν εξαθλιωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουμε.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 
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