
Πιαίζην ιόγνπ απηόλνκνπ ζρήκαηνο θπζηθνκαζεκαηηθνύ, Γελάξεο 2011 

Αγώλεο ηαμηθήο αμηνπξέπεηαο, δηεθδίθεζεο θη αληεπίζεζεο από ηελ Χαιπβνπξγία θαη ηελ 

Ειεπζεξνηππία, κέρξη ην Άιηεξ θαη ηελ Αθνί Λνπθίζα ΑΒΕΕ θη από ηελ 3Ε Εθηππσηηθή κέρξη ην Επγελίδεην 

Θεξαπεπηήξην θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΕΚΠΑ, αγώλεο απηνκείσζεο -ηύπνπ «δελ πιεξώλσ» ζε 

κεηαθνξέο, πγεία θαη εθπαίδεπζε- γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε καο, αγώλεο επαλανηθεηνπνίεζεο ηνπ 

πινύηνπ πνπ παξάγνπκε όπσο απαιινηξηώζεηο super market θαη επαλαζπλδέζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

αγώλεο γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο δσήο καο όπσο θαηαιήςεηο ζηέγεο ζε εγθαηαιειεηκκέλα θηήξηα θαη 

δεκηνπξγία δηθηύσλ αιιεινβνήζεηαο (ζπιινγηθέο θνπδίλεο, αληαιιαθηηθά παδάξηα, απηόλνκνη θνηλσληθνί 

ρώξνη) ζηηο γεηηνληέο, αγώλεο ελάληηα ζηελ ιεειαζία ηεο θύζεο από ηνλ Αρειών θαη ηελ Πάξλεζα κέρξη 

ηε Χαιθηδηθή θαη ηνλ Ακβξαθηθό, αγώλεο αιιειεγγύεο ζε πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο θαη θπιαθηζκέλνπο 

αγσληζηέο, αγώλεο αληηθαζηζηηθνύο ελάληηα ζηνπο ζύγρξνλνπο ηαγκαηαζθαιίηεο, ραθηέδεο ησλ 

αθεληηθώλ γηα ηελ αιιειεγγύε ζηνπο πξνιεηάξηνπο κεηαλάζηεο. Αγώλεο «κηθξνύο θη αζήκαληνπο», 

«κεγάινπο θαη ζπνπδαίνπο», αγώλεο κέζα θη ελάληηα ζηνλ θαπηηαιηζκό. Αγώλεο πνπ θηλνύλ ηελ 

αλζξώπηλε ηζηνξία, επηηαθηηθνύο γηα ηελ θαηαζηξνθή απηνύ ηνπ ζάπηνπ θαη θαηαζιηπηηθνύ θόζκνπ, 

ελάληηα ζηελ εμνπζία θαη ηε κηζζωηή ζθιαβηά, γηα ηελ αλαζύλζεζε ηεο αλζξώπηλεο θνηλόηεηαο γύξσ από 

ηηο αξρέο ηεο θνηλνθηεκνζύλεο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο.   

  

ΓΝΑΝΤΖΑ ΣΤΟΝ ΝΟΘΟ –ΠΛΑΖΣΖΟ ΠΟΥ ΓΦΓΖ ΑΡΦΖΣΓΖ ΕΔΕ ΗΑΖ ΓΙΑΡΘΟΔΓΤΑΖ 

 Τα θνηηεηηθά πάζν πιένλ δηαλέκνληαη από ηελ εηαηξεία “Γεξκαλόο” ππό ην αληίηηκν ησλ 2,5 επξώ.  

 Σην ΕΚΠΑ έρεη ήδε νξηζηεί ε νκάδα παλεπηζηεκηαθώλ πνπ ζα εθιέμεη ην λέν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

(κε ηε ζπκκεηνρή manager) ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

 Οη ήδε ππάξρνπζεο εζηίεο κεηαβηβάζηεθαλ από ην Εζληθό Ίδξπκα Νεόηεηαο ζηα ΑΕΙ, κε ζηόρν ηελ 

κεηαθνξά ηνπ θόζηνπο ηνπο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ζηνπο δηνηθεηηθνύο 

ππαιιήινπο θαζώο είλαη ζίγνπξν πσο ηα θνλδύιηα πνπ απαηηνύληαη (36,4 δηο εηεζίσο) δελ πξόθεηηαη 

λα δνζνύλ ζηα παλεπηζηήκηα, ηε ζηηγκή πνπ νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία έπεζαλ ζην 2,75% ηνπ 

ΑΕΠ. Τα παλεπηζηήκηα ζα αλαγθαζηνύλ είηε λα ηηο θιείζνπλ, είηε λα ηηο παξαρσξήζνπλ ζε ηδηώηεο 

γηα λα ηηο ιεηηνπξγήζνπλ (κε ζθνπό ηελ θεξδνθνξία κέζσ ελνηθίσλ βέβαηα) είηε λα απμήζνπλ 

θαηαθόξπθα ην λνίθη. Χαξαθηεξηζηηθά έλα παιηό μελνδνρείν ζηελ Οκόλνηα αλαθαηλίδεηαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θνηηεηηθή εζηία κε ην ελνίθην ησλ 200 επξώ. Άιισζηε ν λένο λόκνο πξνβιέπεη όηη ε 

ζηέγαζε, όπσο θαη νη άιιεο ιεηηνπξγίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο καδί κε ηελ έξεπλα, ζα ηηο δηαρεηξίδεηαη 

κία ηδησηηθή εηαηξεία κε θξηηήξην ηε κέγηζηε νηθνλνκηθή ηνπο απόδνζε.  
 Από ην επόκελν παλεπηζηεκηαθό έηνο ζα κπεη ζε εθαξκνγή ν “παλεπηζηεκηαθόο Καιιηθξάηεο” κε 

ζθνπό ηελ ζπγρώλεπζε/θαηάξγεζε παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ θαη ζρνιώλ θαη ηε ζύκπηπμε ησλ 

επηζηεκνληθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ αληίζηνηρα. 

 Ήδε έρνπλ αξρίζεη θαη θόβνληαη πνιιά ζπγγξάκκαηα πνπ δίλνληαλ ζε νξηζκέλεο ζρνιέο. 

Οη θνηηεηέο δελ είλαη ην κόλν θνκκάηη ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ πιήηηεηαη. Οη εξγαδόκελνη ύζηεξα από ην 

πεηζόθνκκα ησλ κηζζώλ ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαη ηνλ θόβν ηεο απόιπζεο, θαζώο ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ππό 

ηελ απεηιή ηεο δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηδξπκάησλ, ε ζύλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ δέρηεθε λα 

πξνσζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εθινγώλ γηα ηα ζπκβνύιηα δηνίθεζεο, ελώ ζην ΕΚΠΑ ηα έγγξαθα γηα 

ηελ εθεδξεία ππνγξάθεθαλ από ηνλ Πξύηαλε, κεηά από πξνεηδνπνίεζε γηα εηζαγγειηθή 

παξέκβαζε. 



ΟΛΟΖ ΣΤΕΝ ΑΝΟΖΦΤΕ ΣΥΝΓΛΓΥΣΕ ΓΡΓΑΔΟΘΓΝΩΝ -ΙΟΖΤΕΤΩΝ 

ΤΕΝ ΤΡΖΤΕ 24/1 ΩΡΑ 13.00 στο ΙΘ2, ΙΑΡΘΑΗΓΥΤΖΗΕ  

Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ αγώλα καο θξίλνπκε αλαγθαία ηελ ζύλδεζε καο κε ηα 

ππόινηπα θνκκάηηα ηεο ηάμεο καο ηα νπνία πιήηηνληαη, θαη νη πην θνληηλνί ζ' εκάο είλαη νη είηε έκκηζζνη 

είηε άκηζζνη(θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί) εξγαδόκελνη ηεο ζρνιήο κέζω ηεο δεκηνπξγίαο θνηλνύ κεηώπνπ 

αγώλα. Κνηλή δηαπίζησζε όισλ είλαη όηη ηόζν ε λέα απόπεηξα αλαδηάξζξσζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ην λόκν –πιαίζην, όζν θαη ν λόκνο 4024/2011 γηα ην λέν κηζζνιόγην, ηηο εθεδξείεο θαη ηηο 

απνιύζεηο ζην δεκόζην ηνκέα απνηεινύλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο ίδηαο πνιηηηθήο ηαμηθήο επίζεζεο πνπ 

έρεη σο ζηόρν ηελ ππέξβαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ελαληίνλ νιόθιεξεο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Ο ζπληνληζκόο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηηεηώλ ηεο ζρνιήο θαη ε αλάιεςε 

θνηλώλ δξάζεωλ θαη καδηθώλ πξωηνβνπιηώλ είλαη ε κόλν δηέμνδνο. Η κόλε απάληεζε ζηελ επίζεζε 

πνπ δερόκαζηε είλαη ε απηόλνκε ηαμηθή απηό-νξγάλωζε καο, ώζηε λα δξνύκε κέζα θαη παξάιιεια κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπιιόγνπ καο, όπνηε ηπρόλ απηέο «θπηνδσνύλ» παξνπζηάδνληαο αγσληζηηθή 

δπζθακςία θαη γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα.  

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καδηθά ζηε ζπλέιεπζε πνπ θαιεί ε 

«επηηξνπή αγώλα θνηηεηώλ εξγαδνκέλωλ Σ.Θ.Ε.» πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπκε, λα ζπλαληεζνύκε θαη 

λα νξγαλώζνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηε ζπιινγηθή αληεπίζεζε καο. 

ΝΖΗΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΠΓΡΓΩΝ ΦΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ 17/1 ΠΑΝΑΤΤΖΗΕ ΑΠΓΡΓΖΑ: 

 ΔΓΝ ΔΟΥΛΓΥΟΥΘΓ, ΗΑΤΑΛΑΘΒΑΝΟΥΘΓ ΤΕ ΣΦΟΛΕ, ΔΓΝ ΗΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΘΓ, 

ΑΠΓΡΓΟΥΘΓ. 

ΑΠΟ ΣΙ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 400 εξγάηεο ηεο εηαηξείαο “Ειιεληθή Χαιπβνπξγία» ζηνλ Αζπξόππξγν, έρνπλ 

θεξύμεη απεξγία δηαξθείαο, ζακπνηάξνληαο έηζη ηελ παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ. Χξεζηκνπνηνύλ ην 

κεγαιύηεξν ηνπο όπιν –απηό ηεο απεξγίαο δηαξθείαο – γηα λα ελαληησζνύλ ζηα ζρέδηα ηνπ αθεληηθνύ 

Μάλεζε, ν νπνίνο ζέιεη λα επηβάιεη έλαλ εξγαζηαθό κεζαίσλα (κείωζε ηνπ 8ώξνπ ζε 5ώξν, 40% κείωζε 

ζην κηζζό, απιήξωηεο ππεξωξίεο, εληαηηθνπνίεζε, θαηάξγεζε αζθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ) ηε ζηηγκή πνπ 

ε παξαγσγηθόηεηα θαη νη εμαγσγέο παξαγσγώλ ζηδήξνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο γλσξίδεη 

πξσηνθαλή αύμεζε ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα ελώ ν ηδίξνο ηεο κόλν γηα ην 2010 ήηαλ πάλσ από 210 

εθαηνκκύξηα! Καη όια απηά ππό ηηο απεηιέο ησλ απνιύζεσλ πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε πξάμεηο θαη έρνπλ 

μεπεξάζεη ηηο 50.             

 Ο εξσηθόο αγώλαο ησλ απεξγώλ Χαιπβνπξγώλ νθείιεη λα δηαδνζεί παληνύ. Η έκπξαθηε 

αιιειεγγύε όιωλ καο είλαη έλα από ηα όπια ηεο λίθεο ηνπο. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη απηόο ν 

αγώλαο απνηειεί αγώλα όισλ καο, όιεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Η ήηηα ηνπο ζα „λαη θαη δηθηά καο ήηηα, 

απνδεηθλύνληαο πσο ηα αθεληηθά είλαη αήηηεηα αλνίγνληαο πεξαηηέξσ ηηο νξέμεηο ηνπο γηα ην μεδνύκηζκα 

καο. Απελαληίαο, ε λίθε ησλ απεξγώλ ζα δώζεη ηξνκαθηηθή ώζεζε ζηνπο αγώλεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

ηζαθίδνληαο ην αίζζεκα ηνπ θόβνπ θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό πνπ πξνσζνύλ νη θαπηηαιηζηέο. Σηεθόκαζηε 

δίπια ζηνπο απεξγνύο θαη δελ ρξεζηκνπνηνύκε επηιεθηηθά ηελ αιιειεγγύε όπσο ζπλεζίδεη λα θάλεη ην 

ΠΑ.ΜΕ (κε θξηηήξην αλ νη αγώλεο είλαη ππνζηεξηθηηθνί πξνο ην θόκκα ηνπ). Γηα απηό ην ιόγν δελ 

ζθνπεύνπκε λα κπνύκε ζην παηρλίδη εληππώζεσλ πνπ ζέιεη λα παίμεη ε λενιαία ηνπ ΚΚΕ ζηα παλεπηζηήκηα, 

δηεθδηθώληαο ηα εύζεκα θαη ηνλ ξόιν ηνπ «θαιύηεξνπ αιιειέγγπνπ», θαζαξά γηα πνιηηηθό θέξδνο θαη 

θνκκαηηθή ππεξαμία. Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα πνύκε όηη νπνηαδήπνηε πιηθή ζηήξημε ζηνπο απεξγνύο είλαη 

αλαγθαία αιιά δελ αξθεί. Τν δήηεκα είλαη λα αθνινπζήζνπκε ην παξάδεηγκα ηνπο, νξγαλώλνληαο ην 

ζακπνηάδ θαη ηηο απεξγίεο καο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηε ζρνιή καο. Να κελ ηνπο αθήζνπκε 

κόλνπο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία. 17 Γελάξε λα παγώζνπλ όια. Απεξγία. 
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