ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ

Βούλιαξε τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ!
Ψήφισε Πανσπουδαστική Κ.Σ.
Στις φοιτητικές
εκλογές
στις 18 Μαΐου
έχεις μια
ευκαιρία!
Να τιμωρήσεις
όσους:

‣ Προσθέτουν εμπόδια στις σπουδές μας, γιατί υπερασπίζονται την
ακρίβεια, τα δίδακτρα, την υποχρηματοδότηση.
‣ Στήριξαν την απόφαση της κυβέρνησης να κρατήσει κλειστά τα
Πανεπιστήμια, ακόμα κι όταν άνοιγε τα γήπεδα και τα ξενοδοχεία!

Τη ΔΑΠ την ξέρεις…
Είναι η παράταξη
των «κλειστών σχολών»!
Κατηγορούσε τους φοιτητές για τον κορονοϊό, συκοφαντούσε όλους όσοι διεκδικούσαμε να γίνουμε φοιτητές ξανά
(#foitites_ksana), να γυρίσουμε πίσω
στις σχολές μας με μέτρα προστασίας
της υγείας μας.

‣ Συμφωνούν με την εμπλοκή της
χώρας μας στον πόλεμο, ανέχονται τον φασισμό και τον ρατσισμό, κρύβουν φασίστες στα ψηφοδέλτιά τους.
‣ Το παίζουν «άριστοι», αλλά είναι
πρώτοι στη λαμογιά.

Είναι η παράταξη
της ανομίας και της
πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Πρώτη στα σκάνδαλα, τη διαπλοκή και τα
κυκλώματα. Αυτή την πραγματική ανομία
δεν την κυνηγά η πανεπιστημιακή αστυνομία! Η ΔΑΠ ζητά αστυνόμους στις σχολές,
για να προστατεύουν τα επιχειρηματικά
συμφέροντα από τις διεκδικήσεις των
φοιτητών! Κανένας φοιτητής, με εξαίρεση
τη ΔΑΠ, δεν μπορεί να χαίρεται με τις εικόνες ξυλοδαρμού φοιτητών, όπως στο ΑΠΘ!

«Έχει ρεαλιστικές προτάσεις»
που εφαρμόζει η κυβέρνηση στις πλάτες μας.
‣ Διαγραφές φοιτητών, μείωση των εισακτέων.
‣ Κατάργηση τμημάτων και μετατροπή τους σε 3ετή «ΤΕΙ».
‣ Νοίκια στις εστίες, ξεπούλημα περιουσίας ιδρυμάτων, δίδακτρα.
‣ Αφαίρεση βασικών μαθημάτων εκτός προπτυχιακών
σπουδών ώστε να γίνουν πιστοποιητικά επί πληρωμή και
να κουκουλωθούν οι ελλείψεις καθηγητών.
‣ Απόφοιτοι χωρίς επαγγελματικά & εργασιακά δικαιώματα,
εργαζόμενοι φοιτητές με απλήρωτες υπερωρίες και 10ωρα.

105 εκατ €
η χρηματοδότηση
των ΑΕΙ
50 εκατ €
για πανεπιστημιακή
αστυνομία

ΔΑΠ ΝΔΦΚ: 30 χρόνια 1η δύναμη
στηρίζοντας τις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων
που δημιούργησαν τα σημερινά προβλήματα των Πανεπιστημίων!

Είναι σημαιοφόρος
της εμπλοκής της χώρας
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
στην Ουκρανία.
Οι φοιτητές ανησυχούν και η ΔΑΠ
ζητάει ενεργότερη συμμετοχή της
Ελλάδας στον πόλεμο! Προσκυνά το
ΝΑΤΟ, που δολοφονεί λαούς, οργανώνει πραξικοπήματα, γεμίζει με πυρηνικά την Ευρώπη!
Μέχρι χθες χειροκροτούσε την
αναγόρευση του Πούτιν σε «επίτιμο
διδάκτορα» των ελληνικών ΑΕΙ και
σήμερα κατηγορεί τους φοιτητές και
τους καλλιτέχνες, που διαδηλώνουν
ενάντια στον πόλεμο, ως «εντολοδόχους» της Ρωσίας, γιατί μαζί με τη
ρωσική εισβολή καταδικάζουν και τις
ευθύνες ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που πυροδότησαν τον πόλεμο!
Ανασύρει τον χρυσαυγίτικο αντικομμουνισμό, την ίδια ώρα που ανέχεται τον φασισμό μέσα και έξω από
τις σχολές, εντάσσει φασίστες στα
ψηφοδέλτιά της!

Είναι «άριστη» στα λόγια,
αλλά στην πράξη…
‣ Είναι η παράταξη της ισοτίμησης των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων με τα
πτυχία των κολεγίων, πολιτική που υποστήριξε τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο
και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ.
‣ Είναι μαέστρος στα κυκλώματα αντιγραφής, στη διαπλοκή με καθηγητές και επιχειρηματίες για να εκβιάζει φοιτητές.
‣ Αναπαράγει αντιδραστικές απόψεις για
τον ρόλο των γυναικών, όπως με τις γνωστές αφίσες για πάρτυ που προσβάλλουν και
υποτιμούν τη φοιτήτρια.

Πρωτοστατεί
στην προσπάθεια διάλυσης
των Φοιτητικών Συλλόγων.
‣ Σε συλλόγους που έχει αυτοδυναμία, τα Διοικητικά Συμβούλια δε συνεδριάζουν ποτέ!
Καταγγέλλουν τις Γενικές Συνελεύσεις ως
παράνομες.
‣ Με τους γνωστούς τραμπουκισμούς προσπαθεί να εμποδίσει την ίδρυση Φοιτητικών
Συλλόγων, όπως στο ΔΙΠΑΕ.

Την πολιτική της κυβέρνησης τη ζεις!
Δεν xρειάζεσαι τον “επιθεωρητή” της
μέσα στη σxολή σου!
Μη δεχτείς
την κοροϊδία
και την εξαγορά!
Μην τους κάνεις
την χάρη να μείνεις
στην άκρη!

Στις φοιτητικές εκλογές
«κόβουμε το χαμόγελο»
της κυβέρνησης
και της ΔΑΠ,
με δυνατή
Πανσπουδαστική Κ.Σ.!

