
...ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ...

Με το που εκλέγεται αυτή η κυβέρνηση, αρχίζει ένα νέο σχέδιο επίθεσης στην εργασία µε άµεσο ή

έµµεσο τρόπο. Μειώνονται µισθοί, µειώνονται συντάξεις, κόβονται επιδόµατα, αυξάνονται τα χρόνια

εργασίας, η ανεργία και η µαύρη εργασία κυριαρχούν στην αγορά εργασίας, και πλέον µιλάµε για ένα

τεράστιο κοµµάτι πληθυσµού που απλά απο τώρα θα ονοµάζεται ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ. >εν έχουµε αυταπάτες

απέναντι στα νέα µέτρα. Είναι άλλη µια προσπάθεια του κεφαλαίου να κάνει πιο φθηνή την εργασία των

εργατών. Έτσι κι αλλιώς, αυτό έκανε µια ζωή για να σώσει το τοµάρι του. Όταν περνούσε τη δική του

κρίση ο καπιταλισµός, όπως πάντα έτσι και τώρα, τη ξεπερνούσε εις βάρος των εργατών, ακόµα και αν

χρειαζόταν να καταστρέψει τον ίδιο του τον εαυτό. Σε αυτή τη φάση κάνει πιο φθηνή την εργασία µας, και

καταστρέφει το κοινωνικό κράτος βλέποντάς το σαν ένα κοµµάτι του κράτους που δεν είναι αποδοτικό για

τον καπιταλισµό. Αυτή η καπιταλιστική βαρβαρότητα όσο βαθαίνει η κρίση, θα αυξάνεται και θα γίνεται πιο

επιθετική.

...ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ...

Η πρόβα τζενεράλε γίνεται µε τους καραφλούς µαχαιροβγάλτες που καθηµερινά επιτίθενται σε

µετανάστες εργάτες. Όµως για εµάς ο φασισµός δεν είναι µόνο η χρυσή αυγή. Έχουµε επιλέξει να

κοιτάζουµε στα ίσια και τους φασίστες και τα αφεντικά, και γι ’ αυτό για εµάς ο φασισµός είναι η

ιστορικότητα της υποτίµηση της εργατικής δύναµης. >ηλαδή, είναι το µέσο για να γίνουµε πιο φθηνοί σαν

εργάτες, και οι νόµοι της εργασίας να µπαίνουν από τη µαφία και ένα ολόκληρο σύµπλεγµα

µπατσοστρατού. Ο φασισµός δεν υπάρχει µόνο µε σβάστιγκα. Όταν τα αφεντικά απολύουν εγκύους, όταν

δεν κολλάνε ένσηµα, όταν σκοτώνουν στη δουλειά τους µεταναστες... αυτό είναι φασισµός. Σήµερα, τα

καθάρµατα της χρυσής αυγής εµφανίζονται για να χτυπήσουν και να οδηγήσουν στην περαιτέρω εξαθλίωση

ένα κοµµάτι της τάξης µας, τους µετανάστες εργάτες. Σήµερα έρχονται για τους ξένους εργάτες, αύριο θα

έρθουν για όλους τους εργάτες. Γι ’ αυτό ο αντιφασιστικός αγώνας είναι αγώνας ταξικός, γιατί προέρχεται

από την τάξη των αφεντικών και επιτίθεται στην τάξη των εργατών. Τα αφεντικά πετάνε απλόχερα το ψέµα

της εθνικής ενότητας, µιας ενότητας που ζητά από τους εργάτες να συµφιλιωθούν µε τα αφεντικά τους

ξεχνώντας κάθε πόλεµο συµφερόντων στο όνοµα της πατρίδας. Όσο και να επιτίθονται στους ξένους

εργάτες (στρατόπεδα συγκέντρωσης, απελάσεις, µαχαιρώµατα κ.α.), εµείς θα τους θεωρούµε πάντα εργάτες

και θα είµαστε µαζί σε κάθε αγώνα. Απένατι στην εθνική ενότητα και τα ρατσιστικά πογκρόµ προτάσσουµε

την ενότητα των εργατών, προτάσσουµε τα εργατικά µας συµφέροντα, την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη.

Για ένα είµαστε σίγουροι, ότι οι φασίστες κάνουν τη βρώµικη δουλειά των αφεντικών.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ!

...ΑΠΟ ΤΙΣ "ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΕΣ" ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Όποιος θεωρεί ότι το πανεπιστήµιο σε καιρούς κρίσης θα µείνει ανέπαφο, ζει απλά σε έναν άλλο

κόσµο. Εκτός από το νέο νόµο πλαίσιο (εντατικοποίηση σπουδών, αξιολόγηση, ν+2 έτη) υπάρχουν και

ορισµένα νέα µέτρα που µερικοί σκόπιµα τα έκαναν γαργάρα. Επιβολή διδάκτρων, κόψιµο συγγραµάτων,

κλείσιµο εστιών στέγασης, αυστηρότερα µέτρα για τη λέσχη σίτισης, κλείσιµο τµηµάτων και σχολών που

δεν παράγουν κέρδη... και έπεται συνέχεια. Οφείλουµε να πούµε οτι όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία από

αυτά τα µέτρα, κάποιοι υποτιµούνται και κάποιοι κερδίζουν. Το πανεπιστήµιο είναι και αυτό ένας χώρος

ανταγωνισµού µεταξύ συµφερόντων. Οι έρευνες των καθηγητών καλά κρατούν µε µπόλικη άµισθη εργασία

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, και µε γενναιόδωρα κονδύλια για όσους επιλέγουν να κάνουν

έρευνα για αστυνοµία και στρατούς. Οι εταιρείες καθαρισµού στο πανεπιστήµιο απολύουν εύκολα και µε



µηδαµινό κόστος, δίνοντας παράλληλα στο ίδρυµα χρήµατα (µίζες) για να τις επιλέξει σαν επίσηµη εταιρεία

καθαρισµού, όπως αντίστοιχα συµβαίνει και µε τις εταιρείες σίτισης. Και αν κάποιοι βλέπουν µόνο τα άµεσα

κέρδη των αφεντικών µέσα από το πανεπιστήµιο (εργολαβίες, στρατοί, πολυεθνικές κλπ), υπάρχουν και

άλλα πιο έµµεσα. Αυτά που ονοµάζουµε σπουδές σήµερα, δεν είναι τίποτα άλλο από τα εφόδια που

απαιτούνται για την εργασία µας αύριο. Αυτά τα εφόδια λοιπόν, το κράτος επιλέγει να µας τα δώσει πιο

εντατικοποιηµένα, πιο εξειδικευµένα προσπαθώντας να µας κάνει σήµερα πιο ευέλικτους και ελαστικούς,

για να είµαστε πιο αποδοτικοί αύριο στη εργασία µας για τα αφεντικά µας.

Για εµάς είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορετικά συµφέροντα και εντός του πανεπιστηµίου.

Αυτοί που ζητάνε περισσότερη, πιο ορθολογικοποιηµένη και εντατική εργασία, αυτοί που ζητάνε

περισσότερες απολύσεις και µειώσεις για τους εργαζοµένους του πανεπιστηµίου, αυτοί που παλεύουν για

λιγότερες παροχές, αυτοί που σκοτώνουν για την καριέρα τους, αυτοί που θέλουν περισσότερη έρευνα

στην υπηρεσία του κεφαλαίου, αυτοί που θέλουν να γίνουν τα αυριανά αφεντικά µας, ΟΛΟΙ αυτοί

αντικειµενικά, εκφράζουν τα συµφέροντα των αφεντικών. Όµως υπάρχουν και οι εργαζόµενοι στις σχολες

που βιώνουν την εργοδοτική τροµοκρατία και τις απολύσεις, υπάρχουν εκατοντάδες φοιτητές που

δουλεύουν άµισθα στα ερευνητικά προγράµµατα, υπάρχουµε και εµείς που ζητάµε περισσότερες παροχές,

λιγότερα µαθήµατα και εργαστήρια, λιγότερη εντατικοποίηση, να πέσει ο κάθε νόµος πλαίσιο, που δεν

κοιτάµε την πάρτη µας αλλά αγωνιζόµαστε συλλογικά, και επιλέγουµε συνειδητά να σαµποτάρουµε την

εύρυθµη λειτουργία του πανεπιστηµίου. ΟΛΟΙ εµείς εκφράζουµε τα εργατικά µας συµφέροντα.

ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ-ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Έχουµε επιλέξει αυτά τα συµφέροντά µας να τα προωθήσουµε και να τα απαιτήσουµε. Είναι

αναγκαίο να οργανώσουµε τις αντιστάσεις µας, το σαµποτάζ και τις απεργίες µας, εντός και εκτός του

πανεπιστηµίου. Μολονότι δε µας αρκούν οι τρεις απεργίες το χρόνο που κυρήσουν οι εργατοπατέρες

ΓΣΕΕ�Α>Ε>Υ για να εκτονώσουν την κοινωνική οργή, θεωρούµε ότι όπως κάθε απεργία που σαµποτάρει τα

κέρδη των αφεντικών και ζητάει τα δίκια των εργατών είναι σηµαντική, έτσι και η απεργία στις 26/09 είναι

σηµαντική για τους εργαζοµένους ως ένα γεγονός όπου θα συνευρεθούν πολλά αγωνιζόµενα κοµµάτια.

Πρέπει οι ίδιοι οι αγωνιζόµενοι να πάρουν τους αγώνες στα χέρια τους, να δηµιουργήσουν τις δικές τους

κοινότητες αγώνα, να δηµιουργήσουν σωµατεία βάσης, να απορρίψουν τον κρατικό συνδικαλισµό και τους

εργατοπατέρες δεξιούς και αριστερούς. Όσο εναποθέτουµε τους αγώνες µας σε άλλους, και όσο οι αγώνες

µας δεν είναι η καθηµερινότητά µας, θα είναι αγώνες µε ηµεροµηνία λήξης. Να αυτονοµήσουµε τους

εργατικούς αγώνες, να φτύσουµε στα µούτρα τούς εργατοπατέρες και τους γραφειοκράτες και να

επαναθεµελιώσουµε την τάξη µας µέσα από τους αγώνες µας.

!ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΙΣΗΣ ΜΑΣ, !ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ�ΣΤΕΓΑΣΗ

�ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ � ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ !. ΛΙΑΝΤΖΙΡΗ � ΕΞΩ ΟΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26/09, 1 2:00 ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ!ΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ




