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ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟ ΕΜΕΙΣ
    Το παρόν κείµενο –πλαίσιο λόγου είναι προϊόν συλλογικής σκέψης και επεξεργασίας. Οι όποιες θέσεις και η όποια ανάλυση µας για την επικαιρότητα
και το πώς αντιλαµβανόµαστε το κοινωνικό γίγνεσθαι δεν διεκδικεί το αλάνθαστο. Είναι απλά µια «συνολική άποψη» που κατατίθενται στην γενική 
συνέλευση από κάποιους φοιτητές. Έτσι και αλλιώς δεν πιστεύουµε ότι κατέχουµε την «πάσα αλήθεια» ούτε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει αυτή η 
αλήθεια που θα λύσει όλα µας τα προβλήµατα. Έτσι λοιπόν η ενεργή συµµετοχή των αγωνιζόµενων φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις 
αποτελεί για εµάς ζητούµενο καθοριστικής σηµασίας. Πολλά µυαλά ισούνται µε πολλές ιδέες: αυτή είναι και η ιδέα του αυτόνοµου σχήµατος. Να φέρει 
σε µια συνεχή και προοδευτική σχέση –συνάντηση –διαδικασία ζύµωσης τους αγωνιζόµενους φοιτητές, πέρα από παραταξιακές λογικές και ιδεολογικές 
περιχαρακώσεις.  Σε µια ισότιµη και αµεσοδηµοκρατική βάση. Αυτό είναι που λέµε εµείς αυτό-οργάνωση.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΑΣ
«Nα κάνουµε την κρίση ευκαιρία»  
                                                                         Τάδε έφη η αυτού µεγαλειότης ο πρωθυπουργός της χώρας. 
Ποιά κρίση?
    Η σηµερινή κρίση που “µαστίζει” όλο το καπιταλιστικό κόσµο, της οποίας τα αίτια -όπως εχουµε ξαναναφερει- είναι οι δοµικές αντινοµίες του 
συστήµατος (και συγκεκριµένα στην αλυσίδα παραγωγής - κατανάλωσης) αλλα και ο ανταγωνισµός µεταξύ αφεντικών και εκµεταλευόµενων. 

Πώς όµως µπορεί η κρίση να γίνει ευκαιρία?
    Η κυβέρνηση χρησιµοποιώντας σαν “µπαµπούλα” το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ. ουσιαστικά προσπαθεί µέσα σε ένα κλίµα “σοκ” να φέρει την περαιτέρω 
υποτιµήση της εργάσιας και να ανατρέψει κάθε κεκτηµένο έχουν κατακτήσει οι εργάζοµενοι τους τελευταίους αιώνες, πρόκειται ουσιαστικά 
για µια ταξική αντεπίθεση των αφεντικών (που όπως παντα εφαρµόζεται απο τον πολιτικό εκφραστή τους, το κρατος). 

Η υποτίµηση αυτή έρχεται µέσω της µείωσης του άµεσου µισθού (µειώση βασικού µισθού και µεσω του µισθού µαθητείας) είτε του έµµεσου µισθού 
όπως µε την αύξηση του ΦΠΑ και τις µειώσεις των λεγόµενων  “κοινωνικών” παροχών (ασφάλιση, δηµόσιο συστηµα υγείας, εκπαίδευση, µεταφορές κλπ).

Η επίθεση όµως δεν σταµατάει εδώ.
    Επείδη στη πράξη τα πράγµατα είναι πάντα χειρότερα, για τη διευκόλυνση των αφεντικών να κατεβάσουν “'ατυπα” (όπως στα χρόνια της “ευηµέριας” 
ήταν “παράνοµα”) τους µισθούς και να χειροτερέψουν τις συνθήκες εργασίας, η κυβέρνηση µέσω της κατάργησης των Συλλογικών Συµβάσεων 
Εργασίας (συµφωνία µεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών για τους όρους εργασίας) να µας φέρει στην ατοµίκη διαπραγµατευση µε 
τα αφεντικα, που µε τον εκβιασµό της ανεργίας θα είναι µε πολύ χειροτερους όρους απο όσα µέτρα και να πάρει η τρόικα, και η κάθε τρόικα....

Στο ζοφερό µέλλον που µας επιβάλλουν πρέπει να αντισταθούµε.
    Διαλέγουµε να βγούµε στο δρόµο για τα συµφέροντα µας, και οχι για να προσφέρουµε πολιτική υπεραξία σε κόµµατα και πολιτικές καριέρες σε 
επαγγελµατίες συνδικαλιστές. Να αγωνιστούµε ταξικά και αδιαµεσολάβητα, µαζι µε τους εργαζοµένους στα πρωτοβάθµια σωµατεία και στις 
εργατικές οργανώσεις βάσης.

ΟΥΤΕ ΠΑΜΕ ΟΥΤΕ ΓΣΕΕ ΠΑΡΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΛΑΕ
Η Συλλογική αντίσταση είναι µονόδροµος 
    Η κυριαρχή ιδεολογία απο τη µια προάγει τον ατοµικισµό και την απαθεια (ο καθένας να σώσει το κώλο του!) απο τους εργασιακούς χώρους (“αυτοι 
του δηµοσίου τα φάγανε τα λεφτα”) µέχρι και τα πανεπιστήµια (“δεν µε νοιάζει αν θα έχω δουλειά, αρκει να τελειώσω και να φύγω στο εξωτερικό”). 
Ενω απο την άλλη µας καλεί σε ενότητα για το καλό της “πατρίδας µας” ώστε να ξεφύγουµε απο τη κρίση.
   Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εργαζοµένων και των καταπιεσµένων, σήµερα περισσότερο από ποτέ, δεν έχει να µας προσφέρει απολύτως τίποτα. Και 
εµείς σαν φοιτητές-εργαζόµενοι, έλληνες και ξένοι, πρέπει να σταθούµε ο ένας δίπλα στον άλλον κοιτώντας το κοινό µας συµφέρον και όχι την 
προσωπική µας καβάτζα που ειδικά σήµερα είναι πιο αβέβαιη και πρόσκαιρη από ποτέ.
    Ο αγώνας των 300 µεταναστών - εργατών απεργών πείνας για τη νοµιµοποίηση τους και µια αξιοπρεπή ζωή, ενος και δικού µας αγώνα, έληξε 
µε την ικανοποίηση ενός µέρους των αιτηµάτων τους απο τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το διακύβευµα της προσπάθειας αυτής είναι η υλοποίηση αυτών 
απο µια κυβέρνηση µε µαστερ στο ψέµα και νεοφασιστική ρητορία περι "µεταναστευτικού προβλήµατος".

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
   Στίς 17 Μαρτίου συνεχίζεται η δίκη του αγωνιστή Άρη Σειρηνίδη, που κατηγορείτε για ένοπλη επίθεση σε κλούβα της αστυνοµίας φορώντας σοµπρέρο 
και σανδάλια. Το µοναδικό στοιχείο κατηγορίας είναι δείγµα DNA απο µια µάσκα (απο τις πολλές) που βρέθηκε µετα απο πορεία στη περιοχή των 
Εξαρχείων. Είναι προφανές οτι η στόχευση είναι καθαρά πολιτική, καθώς ο Άρης ειναι ένας κοινωνικός αγωνιστής και δεν έκρυψε ποτέ τη ταυτότητα του 
σαν αναρχικός. Εξ άλλου είχε γίνει ήδη µια προσπάθεια στοχοποίησης του µερικές µέρες πριν για άλλη υποθέση.
   Ταυτόχρονα όµως το κράτος κάνει µια απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός νέου κατασταλτικού όπλου στο µέτωπο των πολιτικών διώξεων. Να διευκρινίσουµε 
εδώ οτι η µέθοδος ταυτοποίησης DNA χρησιµοποιείτε αποκλειστικά και µόνο σαν τεκµήριο αθωότητας και ποτε σαν αποδεικτικό στοιχείο ενοχής. 
Εποµένως η υπόθεση του Άρη Σειρηνίδη αποτελεί διακύβευµα αγώνα ανάµεσα στο κράτος και το ανταγωνιστικό κίνηµα που πρέπει να κερδηθεί σε πολιτικό,
κοινωνικό, νοµικό και επιστηµονικό επίπεδο. 

Ο αγώνας συνεχίζεται. Οι εξαγγελίες για 8ετία και για µείωση ενσήµων, ως προαπαιτούµενα για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας παραµονής άµεσα,  χωρίς 
άλλες περιστροφές πρέπει να γίνουν νόµος. Ο αγώνας είναι µονόδροµος. Ο αγώνας ενάντια στην καθηµερινή εκµετάλλευση και τα τείχη του ρατσισµού, οι 
µάχες για τη νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών χωρίς προϋποθέσεις, για ίσα δικαιώµατα ανάµεσα σε ντόπιους και αλλοδαπούς εργαζόµενους, για µια ζωή 
µε αξίες και αξιοπρέπεια είναι τα επόµενα µας βήµατα.                                   

απόσπασµα απο την ανακοίνωση των 300 µεταναστών - εργατών

* Άµεση απελευθέρωση και άρση κατηγοριών απο τον αναρχικό αγωνιστή Άρη Σειρηνιδη



ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ – ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
    Μετά την εκδικητική απόλυση της Μαργαρίτας Μαλγκοζάτα Ποτυράλα το καλοκαίρι του 2010 (αποτέλεσµα της συνδικαλιστικής της δράσης) και τις κινήσεις 
αλληλεγγύης απο φοιτητές κα  εργαζόµένους του ΕΚΠΑ και την απόφαση της επιθεώρησης εργασίας που έκρινε παράνοµη την απόλυση (χωρίς βέβαια να ιδρώνει το 
αυτί της εργολάβου,η ανοιχτή πρωτοβουλία ενάντια στις εργολαβίες στο ΕΚΠΑ ήρθε σε επαφή µε τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου ζητώντας την αποµάκρυνση της 
εργολάβου (Σταµατίνα Αλεξίου και ΣΙΑ Ε.Ε. Καθαρισµοί Κτιρίων) απο τον φετινό διαγωνισµό και την επαναπρόσληψη της Μαργαρίτας. Η απάντηση του αντιπρύτανη 
ήταν θετική (µάλιστα παραδέχθηκε οτι οι εργολαβίες είναι πιο οικονοµικά επιζήµιες για το πανεπιστήµιο απο το οι καθαρίστριες να ήταν µόνιµες) επιβεβαιώνοντας 
οτι η συγκεκριµένη εργολάβος θα αποχωρούσε και η απολυµένη θα δούλευε προσωρινά στο πανεπιστήµιο µέχρι να ανατεθεί ο καθαρισµός στον επόµενο εργολάβο. 
   Στη πραγµατικότητα όµως τίποτα δεν τηρήθηκε, οι υποψήφιοι εργολάβοι αρνήθηκαν να διατηρήσουν τις υπάρχουσες εργαζόµενες, δηµιουργώντας ένα κλίµα 
τροµοκρατίας στο οποίο όµως οι εργαζόµενες δεν ψάρωσαν. Αρνήθηκαν να υπογράψουν σε κείµενο "άφεσης αµαρτιών" - (έκδηλου εκβιασµού θα λέγαµε εµείς) της 
Αλεξίου και ορισµένες απο αυτές το έσκισαν.  
   Η υπόθεση της Μαργαρίτας είναι µια απο αυτές "που ακούγονται". Μαρτυρούν µια καθηµερινή πραγµατικότητα τροµοκρατίας σε χώρους εργασίας µε ρουφιάνους και 
τσιράκια των εργολάβων (δεν ξεχνάµε την υπόθεση της Κωνσταντίνας Κούνεβα), βάζοντας πολλες φορές σε κίνδυνο την υγεία τους (και τη ζωή τους, όπως µαρτυρά ο 
τραγικός θάνατος του Αζιζ Εµαντ στο υπουργείο εργασίας) και όλα αυτά µε µισθούς πείνας.
   Είναι καιρός να πάρουµε όλοι ξεκάθαρη θέση, φοιτητές, καθηγητές, εργαζόµενοι στα πανεπιστήµιο απέναντι σε αυτο το καθεστώς δουλεµπορίου, ως πότε θα 
κάνουµε οτι δεν καταλαβαίνουµε? 

*  ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ. Να προσληφθούν όλες οι καθαρίστριες. 
*  Καµιά να µην απολυθεί. Άµεση ανάκληση της απόλυσης της Μαλκοζάτα Ποτυράλα.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
     Η αναδιάρθρωση του πανεπιστηµίου µέσω των µεταρρυθµίσεων που ευαγγελίζεται η Διαµαντοπούλου έχει ως στόχο 1) την ολοκληρωτική
µετατροπή του πανεπιστηµίου σε «µαγαζί», 2) την γνώση σε εµπόρευµα και 3) τους φοιτητές σε πειθαρχηµένους/φτηνούς και 
ευέλικτους εργαζοµένους. Και αυτό γιατί:
Α.Το κράτος σταδιακά θα αποµακρύνεται από την χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων, άρα είναι αναγκαστική η στροφή σε χρηµατοδότηση απο ιδιώτες:

1. Αν ένα ίδρυµα δεν κρίνεται κερδοφόρο, δηλαδή δεν παράγει γνώση και πτυχία για τις ανάγκες τις αγοράς είτε θα υπολειτουργεί και τελικα 
    θα κλείσει, ή θα οδηγείτε σε συγχωνευση, ή θα αναγκαστεί να έχει υποχρεωτικά δίδακτρα. 

2. Αν ένα ίδρυµα ανοίξει τη όρεξη των διάφορων επενδυτών (επιχειρήµατιες, εταιρείες κλπ) τότε αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι το περιεχόµενο της 
    γνώσης θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τους χρηµατοδότες καθώς θα έχουν τον πρώτο και το τελευταίο λόγο πάνω στις «επενδύσεις τους». 
    Έτσι λοιπόν και το πρόγραµµα σπουδών δεν θα καλύπτει τις ανάγκες του φοιτητή ή της κοινωνίας αλλά τις ανάγκες των επιχειρήσεων, άρα τις 
    ανάγκες του κεφαλαίου και τις αγοράς, και µε ότι αυτο συνεπάγεται.

Υπάρχει όµως και µια περίπτωση που δεν την εξετάσαµε (και επειδή σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει και τόσο η 
“επιστηµονική ουδετερότητα” σε σύγκριση µε την “ανάπτυξη” που µπορεί να επέλθει απο ιδιωτικές επιχορηγήσεις), η περίπτωση το πανεπιστήµια να 
προσφέρεται για επένδυση αλλα λόγω της περιορισµένης δυνατότητας έρευνας η συνολική χρηµατοδότηση να είναι και πάλι µικρότερη. Αυτό θα 
οδηγούσε πολύ πιθανόν, τελικα πάλι στην επιβολή διδάκτρων. 

Β. Οι σπουδές θα εντατικοποιηθούν. Θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής φοιτητών αν δεν περνούν συγκεκριµένα µαθήµατα σε συγκεκριµένη σειρά 
και χρόνο. Έτσι θα εξασφαλίσουν ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν το χρόνο και τη αντοχή να αγωνιστούν για τα δικαιώµατα τους καθώς θα τρέχουν από 
αµφιθέατρο σε αµφιθέατρο κι από φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Επιπλέον το κόστος συντήρησης των φοιτητών θα µεταφέρεται σε µεγαλύτερο 
(αν όχι όλο) σε αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η µετατροπή του δωρεάν συγγράµµατος σε ηλεκτρονικό και η κατάργηση των πάσο.

* Να µην κατατεθεί ο νέος –νόµος πλαίσιο.
* Όχι στο πανεπιστήµιο επιχείρηση.

Εµπρός για Καταλήψεις Διαρκείας - Συγκρούσεις - Διαδηλώσεις

Γ. Δίοικηση απο εξωπανεπιστηµιακούς Manager. Παρότι δεν τρέφουµε αυταπάτες για τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων (το ρόλο τους και τη 
λαµογιά τους) βρίσκουµε τις προτάσεις για διοίκηση απο “εξωπανεπιστηµιακούς” Managers τελείως παραπλανητική και απαξιωτική για το δηµόσιο 
πανεπιστήµιο. Και εξηγούµαστε: Παρότι “εξωπανεπιστηµιακή” “προσωπικότητα” δεν παύει να είναι µια “προσωπικότητα” εγκάθετη του εκάστοτε 
υπουργείου του εκάστοτε διαχειριστή της εξουσίας. Και είδικα όταν µιλάµε για πανεπιστήµιο που θα έχει νταραβέρια µε εταιρίες είναι απολύτως 
αναµενόµενα φαινόµενα διαφθοράς. Δεν είναι κάτι καινούργιο καθώς το ίδιο έγινε στις Δ.Ε.Κ.Ο. και στα δηµόσια νοσοκοµεία µε τα λίγο – πολύ γνωστά 
αποτέλεσµατα: απαξίωση των δηµοσίων (νοσοκοµείων κλπ) και τελικά να υπερισχύουν και να επιβιώνουν τα ιδιωτικά. Αυτό ακριβώς είναι και το µέλλον 
που χτίζουν για το δηµόσιο πανεπιστήµιο και για εµάς. Το µέλλον µας όµως θα το χτίσούµε εµεις.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα απο το τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του πανεπιστηµίου της Πάτρας, όπου απολύθηκαν 19 καθηγητές του 
(καταργήθηκαν αντίστοιχα κάποια "άχρηστα" µαθήµατα) και µειώθηκαν οι µισθοί των συµβασιούχων καθηγητών (περιπου το 70% των καθηγητών)
υπο το φόβο των περαιτέρω περικοπών...  ενώ ο πρόεδρος του τµήµατος που προχώρησε στις απολύσεις (µε τη "σύµφωνη" γνώµη του υπουργείου) 
πρότεινε είτε το κλείσιµο του τµήµατος είτε την επιβολή διδάκτρων !!!
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