ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Κάλεσμα στη Γενική Απεργία 19 και 20 Οκτώβρη 2011
Η κυβέρνηση ενεργεί με την αλαζονεία και την αναλγησία ενός απολυταρχικού καθεστώτος με
κοινοβουλευτικό μανδύα για να επιβάλει τον εργασιακό μεσαίωνα, την ανεργία, τη φτώχεια και την
εξαθλίωση στους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους, το λαό ώστε να εξασφαλίσει τα κέρδη του
μεγάλου κεφαλαίου, εγχώριου και διεθνούς. Και όσο θρασείς και ανάλγητοι εμφανίζονται απέναντι στους
εργαζόμενους και το λαό, τόσο υποτακτικοί και εθελόδουλοι παρουσιάζονται απέναντι στα επιτελεία ΕΕ,
ΔΝΤ, ΕΚΤ και στους εκπροσώπους τους.
Εκποιούν και εκχωρούν τον δημόσιο πλούτο και προσφέρουν «ζώνες ασύδοτης επιχειρηματικής δράσης»
στους τραπεζίτες και στους βιομηχάνους, παρουσιάζοντας σαν αναπόφευκτη την «περιορισμένη κυριαρχία»
της χώρας. Καταργούν και τα τελευταία αναχώματα των εργασιακών κατακτήσεων. Ισοπεδώνοντας τα
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματά μας, αντιμετωπίζουν με δυσφήμιση, ακραία βία και καταστολή κάθε
προσπάθεια συλλογικής αντίδρασης. Σαν αρπακτικά καταληστεύουν με απανωτά χαράτσια τους μισθωτούς,
τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, ακόμη και τους ανέργους. Απαξιώνουν και διαλύουν τη δημόσια
υγεία και την παιδεία επιβάλλοντας τους κανόνες της αγοράς και την πειθάρχηση σε όσους αντιστέκονται,
μέχρι και την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους, όπως κάνουν για κάθε δημόσιο αγαθό.
Ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιχειρούν να επιβάλλουν δικτατορικά τον νέο νόμο
αντιμετωπίζοντας με λυσσαλέες αντιδράσεις και απειλές την αποφασιστική αντίσταση της πανεπιστημιακής
κοινότητας (καταλήψεις φοιτητών, κινητοποιήσεις πανεπιστημιακών και εργαζομένων, αποφάσεις
πανεπιστημιακών οργάνων και συνόδου των πρυτάνεων). Δεν τους αρκεί η προκλητικά «σιωπηρή»
φιλοκυβερνητική ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ που πασχίζει να αδρανοποιήσει τη συλλογική αντίδραση των
πανεπιστημιακών, ούτε οι κινήσεις διαφόρων «προθύμων» που τους στηρίζουν με το δοκιμασμένο σύνθημα
«ανοιχτό πανεπιστήμιο». Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, πριν καν εφαρμοστεί ο νέος νόμος και ο προετοιμαζόμενος
πανεπιστημιακός «Καλλικράτης», οδηγούνται στον μαρασμό, στην υποβάθμιση, στην αδυναμία λειτουργίας
και οι πανεπιστημιακοί και οι εργαζόμενοι, στην απόλυση, στην οικονομική και εργασιακή εξόντωση.
Είναι πλέον ζήτημα ζωής και αξιοπρέπειας: το δικαίωμα στην εργασία, στην παιδεία, στην ελευθερία. Για
όλους, εργαζόμενους, νέους, συνταξιούχους, άνεργους, μικρομεσαίους, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές,
ξανά το σύνθημα είναι κοινό: «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία»!. Τα Πανεπιστήμια τα ΤΕΙ, τα Σχολεία, όπως και
όλοι οι χώροι δουλειάς και οι γειτονιές πρέπει να γίνουν εστίες διαρκούς αντίστασης και συντονισμένης
δράσης.
Στηρίζουμε όλες τις μορφές αντίστασης των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και
συμμετέχουμε στις κινήσεις για την άρνηση πληρωμής των χαρατσιών, για την υπεράσπιση των εργασιακών
και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη μας και να
ορθώσουμε τη συλλογική, συντονισμένη αντίστασή μας ενάντια στον ανηλεή κοινωνικό πόλεμο, που μας
έχουν κηρύξει οι κοινωνικοί κανίβαλοι της κυβέρνησης με τους υποστηρικτές και τους εντολείς τους!
Αυτό το πολιτικό σύστημα το βουτηγμένο στη διαπλοκή, τη διαφθορά, τα σκάνδαλα, την εθελοδουλία και την
απαξία αποθρασύνεται με την ατιμωρησία και γίνεται επιθετικότερο όσο δεν το ανατρέπουμε.
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Στους δρόμους για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και όλα τα όργανά της
εγχώρια και μη!
Συμμετέχουμε στη γενική απεργία και στα συλλαλητήρια στις 19 και 20 Οκτώβρη.

Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία!

