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Μήνυμα συμπαράστασης στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας
Από τη Γ.Σ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου χαιρετίζουμε τη δίκαια απεργιακή
κινητοποίηση σας. Ο αγώνας σας δεν είναι ξένος προς εμάς και δεν θα μπορούσε να είναι.
Ανήκετε σ'αυτούς που - είτε εργάζονται σαν δημόσιοι λειτουργοί όπως εμείς, είτε
εργάζονται στην πρωτογενή παραγωγή ή στη μεταποίηση όπως εσείς - είναι στο στόχαστρο
αυτής της επίθεσης μετατροπής της χώρας μας σε μία “ελεύθερη” ζώνη φθηνής εργασίας
όπου τα δικαιώματα που αποκτήσαμε από κοινού χάρη σε σκληρότατους αγώνες των
περασμένων γενιών γίνονται κάθε μέρα παρελθόν. Στην «υπογραφή πεντάωρων
συμβάσεων εργασίας με περικοπή των μισθών κατά 40% ή απολύσεις», εσείς απαντήσατε
με επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες. Ούτε οι 50 απολύσεις ούτε οι απειλές για νέες
σας έκαναν να κάνετε πίσω. Δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστε στον απεργιακό αγώνα
σας τόσο όσο ως εργαζόμενοι όσο και ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι γιατί στον σκληρό αγώνα των εργαζομένων στην
«Ελληνική Χαλυβουργία» βλέπουμε των αγώνα των οικογενειών των φοιτητών και των
φοιτητριών μας για ψωμί και αξιοπρέπεια. Γιατί στα πρόσωπα και στις εργασιακές
συνθήκες των απεργών στη χαλυβουργία διακρίνουμε τα πρόσωπα και το εργασιακό
μέλλον των αποφοίτων μας, της νεολαίας της χώρας όλων μας.
Ως εργαζόμενοι γιατί στον υπερήφανο και ομόφωνα αποφασισμένο αγώνα των
εργαζόμενων της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» συμπυκνώνονται οι αγωνίες όλων μας
μπροστά στην εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις, την ανεργία, τη μείωση αποδοχών, την
αδυναμία πληρωμής των χαρατσιών, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις συγχωνεύσεις
την υποχρηματοδότηση και την ισοπέδωση της δημόσιας παιδείας και υγείας.
Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δηλώνουμε ότι θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας
ώστε στα αμφιθέατρα μαζί με τη διδασκαλία των επιστημών να αναδειχθούν οι έννοιες
της αλληλεγγύης, του αγώνα, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας
και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική λειτουργία, που θα υπηρετεί το
δρόμο μιας ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού. Μοιραζόμαστε μαζί σας την
ελπίδα πως χάρη και στους δικούς μας αγώνες θα διατηρηθεί η πρόσβαση στη δημόσια
παιδεία ώστε κάποια λαμπρά μυαλά ανάμεσα και στα δικά σας παιδιά να μπορέσουν να
χαράξουν νέους δρόμους για το καλό όλων.
Είμαστε αλληλέγγυοι γιατί καθώς εσείς αγωνίζεστε για την επιβίωση σας γράφετε με
κεφαλαίο το Άλφα της αντίστασης σαν απάντηση σ' αυτό της απελπισίας και αυτό του
Αγώνα απέναντι στην αναλγησία της τρόικας, των οργάνων της και όσων επωφελούνται
από την κρίση. Γνωρίζοντας τις τόσες δυσκολίες της μάχης που δίνετε, δεχθείτε σήμερα
από τη Γενική μας Συνέλευση αυτό το μήνυμα συμπαράστασης.

Είμαστε στην ίδια πλευρά! Είμαστε όλοι μαζί!

