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Π.Σ.Ε. Ο.Γ.Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΑ

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ)
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ΨΗΦΙΣΜΑ
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Κάτω η κυβερνητική πολιτική της φτώχειας,

  

της ακρίβειας, της καταστολής και του αυταρχισμού!

  

Στεκόμαστε δίπλα στους φοιτητές 

  

για την προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου

  

  

Σάββατο 17/9, Προπύλαια, 7 μ.μ.

  

Στο πλαίσιο της πιο ακραία αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής των τελευταίων ετών, η
κυβέρνηση της Ν.Δ., σε ένα κρεσέντο βίας και καταστολής απέναντι στο φοιτητικό κίνημα
(επιθέσεις, ξυλοδαρμοί και συλλήψεις), το οποίο παλεύει για να μη διαλυθεί το δημόσιο
πανεπιστήμιο και για την απόσυρση των αστυνομικών δυνάμεων και των ΟΠΠΙ από τον
χώρο του πανεπιστημιακού ασύλου, θέλει να μας επιβάλλει την καταστολή και τον
αυταρχισμό ως καθημερινότητα στη ζωή μας.

  

Αποκορύφωμα, η χθεσινή επίθεση σε συναυλία αλληλεγγύης στο ΑΠΘ με ρίψη χημικών σε
5.000 κόσμο!

  

Δεν θα το επιτρέψουμε!

  

Την ίδια στιγμή που ο λαός στενάζει αντιμέτωπος με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση,
η κυβέρνηση καταστέλλει βίαια όποιον διεκδικεί. Ο στόχος δεν είναι η «πάταξη της
ανομίας», όπως διατείνεται, αλλά η νεολαιίστικη αμφισβήτηση, το φοιτητικό κίνημα και οι
αγώνες του - οι αγώνες όλων μας. Θέλουν να βάλουν οριστική ταφόπλακα στο
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πανεπιστημιακό άσυλο, που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες του φοιτητικού και του
ευρύτερου νεολαιίστικου και εργατικού κινήματος.

  

Η καταστολή και ο αυταρχισμός χέρι - χέρι με την επίθεση στα δικαιώματα και τις
ανάγκες μας

  

Σε συνέχεια των νόμων-εκτρωμάτων που ψήφισε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την πολιτική
του κεφαλαίου, της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, επιτιθέμενη με σφοδρότητα για να διαλύσει ακόμα
περαιτέρω τη δημόσια & δωρεάν εκπαίδευση, ετοιμάζουν το πανεπιστήμιο των managers,
που θα λειτουργεί με όρους κόστους - οφέλους, θα είναι ανοιχτό στην επιχειρηματική
δραστηριότητα αλλά κλειστό για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Αυτό το πανεπιστήμιο
χρειάζεται και τους αστυνομικούς του προστάτες!...

  

Καλούμε σήμερα Σάββατο 17/9 σε μαζική συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 7 μ.μ. απ
ό κοινού με φοιτητικούς συλλόγους και εκπαιδευτικούς, για να περιφρουρήσουμε στην
πράξη το άσυλο,

  

για να σταθούμε μαζί τους στην ίδια πλευρά της ιστορίας.

  

Στηρίζουμε – συμμετέχουμε στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις του
φοιτητικού κινήματος και τη συναυλία στις πύλες του
ΕΚΠΑ τη Δευτέρα 19/9, στις 9 μ.μ. (Ούλοφ Πάλμε).

  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

  

  

Κάτω τα χέρια από το άσυλο! Να διαλυθούν οι ΟΠΠΙ!
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Κατάργηση των νόμων Κεραμέως και όλων των αντιδραστικών νόμων για την Παιδεία.

  

  

  

Για την κοινή μάχη για ειρήνη, ψωμί, δουλειά, δικαιώματα και αξιοπρεπή ζωή για
όλους.

  

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε. – Ο.Γ.Α.

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)
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