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Ανακοίνωση
του Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο
για την Πρωτομαγιά.
Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου ετοιμάζονται να τιμήσουν τους
πρωτοπόρους εργάτες που θυσιάστηκαν στους αγώνες για την απελευθέρωση από την
εκμετάλλευση. Στη χώρα μας, την Πρωτομαγιά τιμάμε και τους νεκρούς της Θεσσαλονίκης
και τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής.
Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει με ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, που ήδη έχει
σκορπίσει τη δυστυχία σε εκατομμύρια ανθρώπων. Επίσης, τους τελευταίους μήνες
υφιστάμεθα τις επιπτώσεις ενός συνεχούς κύματος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και
υπηρεσίες. Οι ανατιμήσεις αυτές δε μπορούν να εξηγηθούν μόνο ως συνέπεια της πρόσφατης
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς προηγήθηκαν κατά αρκετούς μήνες.
Κάθε εργαζόμενος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και οι φοιτητές
μας, οι περισσότεροι από άλλες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά
προβλήματα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα σίτισης, ενέργειας και μετακίνησης.
Τέτοιου είδους δυσκολίες υπονομεύουν την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των
σπουδών τους και προστίθενται στη χρόνια αδιαφορία των κυβερνήσεων να στηρίξουν
ουσιαστικά τα ΑΕΙ (σε προσωπικό και υποδομές). Τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, τα
οποία έλαβε η κυβέρνηση, είναι ανεπαρκή και θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν, ενώ θα πρέπει
να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους στους
οποίους συμπαραστεκόμαστε.
Παράλληλα, συμπαραστεκόμαστε στα θύματα του πολέμου, στις οικογένειες των νεκρών,
σ’ αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους και τους πρόσφυγες. Ζητάμε από την κυβέρνησή μας να
εμπλακεί ενεργά σε διαδικασίες ειρήνευσης.
Καλούμε κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς και
να ενώσει τη φωνή του με εκείνη των άλλων εργαζομένων, που ζητούν ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς και διαβίωσης και το σταμάτημα των πολέμων που κατακρεουργούν ανθρώπους για
να ξαναμοιράσουν σφαίρες επιρροής και πλουτοπαραγωγικές πηγές.
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