
ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ !
Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα υποδεικνύει µε κυνική διαύγεια την, ολοένα και εντεινόµενη, επίθεση κράτους-
αφεντικών στις ανάγκες µας. Μια επίθεση που δεν γινόταν να αφήσει ανέγγιχτο τον χώρο του πανεπιστηµίου. 
Διαµορφώνεται, έτσι, µια ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση για τα πιο υποτιµηµένα κοµµάτια του φοιτητικού σώµατος. 
Βλέπουµε, καθηµερινά, βασικές µας ανάγκες, όπως η σίτιση, η στέγαση και οι µεταφορές, να µετουσιώνονται σε είδη 
πολυτελείας.

Ειδικά για το ζήτηµα της στέγασης, το πανεπιστήµιο και όποιοι συνυπεύθυνοι έχουν φυλάξει το πιο αποκρουστικό τους 
πρόσωπο. Καθώς, οι αρµόδιοι έχουν αφήσει τις εστίες να ρηµάζουν και µαζί µε αυτές και τους οικότροφους τους. Η 
συντήρηση των κτηρίων έχει καταντήσει όνειρο θερινής νυκτός. Δωµάτια κρίνονται ακατάλληλα, όσο υπάρχουν φοιτητές 
χωρίς στέγη. Πολλά από αυτά δεν έχουν ζεστό νερό, ενώ άλλα δεν έχουν καν παροχή νερού (ενδεικτικά στην ΦΕΕΜΠ τα 
δωµάτια αυτά είναι 80). Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, προβλήµατα εµφανίζονται και στην σίτιση των οικότροφων καθώς 
τα εστιατόρια υπολειτουργούν, ενώ κάποια από αυτά έχουν ήδη κλείσει συµπαρασύροντας και όσους εργαζόµενους 
δούλευαν ή δουλεύουν ακόµα σε αυτά. 

Για τους παραπάνω λόγους φοιτητές της ΦΕΠΑ, της ΝΕΕΜΠ και της ΦΕΕΜΠ προχώρησαν στην κατάληψη του Ιδρύµατος 
Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι ο βασικός κρατικός φορέας που έχει αναλάβει την 
οικονοµική διαχείριση των παροχών των εστιών (καθώς και άλλων: Erasmus+, συµβάσεις καθαριότητας, «Κέντρα 
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο» κλπ.). Συνεπώς, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι ο βασικός υπαίτιος, που καλείται να επιβάλλει τα 
συµφέροντα των αφεντικών για την περεταίρω υποτίµηση των ζωών των οικότροφων που διαµένουν στις εστίες, στα 
πλαίσια της µετακύλισης του κόστους φοίτησης στις πλάτες των ίδιων. Την ίδια ώρα που φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση 
ούτε στα αυτονόητα, δουλέµποροι-εργολάβοι παίρνουν από το πανεπιστήµιο εκατοµµύρια, για να µισθώνουν 
εργαζοµένους στα εργασιακά τους κάτεργα.

Δεν µπορούµε παρά να σταθούµε πλάι σε όσους αγωνίζονται για ζωή και αξιοπρέπεια, µέσα από την κατάληψη της 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υψώνοντας ανάχωµα σε όσους κερδοφορούν από την υποτίµηση µας, παρά τις πιέσεις (από πάσα 
κατεύθυνση) για την λήξη της κατάληψης. Θα είµαστε εκεί για να υπερασπιστούµε τα συµφέροντα των οικότροφων, τα 
συµφέροντα των εργαζοµένων, τα κοινά ταξικά µας συµφέροντα. 

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ

ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ

ΥΓ. Παρά την ανάληψη καθήκοντος από το νέο, πολυδιαφηµισµένο, αγνό, αδιάφθορο ΔΣ, µε ηγούµενο τον Δηµήτριο Ζέρβα, οι 
πιέσεις για την λήξη της κατάληψης συνεχίζουν να εντείνονται ακάθεκτα, µε ακόµα πιο ύπουλο και χυδαίο τρόπο. Όλα αυτά βέβαια, 
δεν µας κάνουν καµία εντύπωση, καθώς δεν ελπίζαµε ότι µια κρατική δοµή που εξυπηρετεί συγκεκριµένα συµφέροντα θα άλλαζε 
επειδή άλλαξε µάσκα ο διαχειριστής του. Δεν χρωστάµε καµιά ειρήνη στους διαχειριστές της εξαθλίωσης µας, δεξιούς ή 
αριστερούς.



Ουτε ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Τη ∆ευτέρα, 06/11/2017, επιλέξαµε να καταλάβουµε εκ νέου το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 
ως απάντηση στην καπιταλιστική επίθεση εναντίον των βασικών µας αναγκών, µια επίθεση διόλου τυχαία 
και µεµονωµένη καθώς αποτελεί κοµµάτι µιας γενικότερης πολιτικής της εξαθλίωσης και της υποτίµησης 
των ζωών µας. Ακόµη κι αν η διοίκηση του ιδρύµατος και οι έµµεσες, απρόσωπες ανακοινώσεις του 
Υπουργείου Παιδείας µας διαβεβαιώνουν για τη µακροπρόθεσµη επίλυση των προβληµάτων, 
αντιλαµβανόµαστε πως στέκεται απέναντί µας, στα πλαίσια των αντικρουόµενων ταξικών συµφερόντων. 
Αναγνωρίζουµε, πως το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, ως κρατικός φορέας, στοχεύει στην επιβολή των πολιτικών του 
κεφαλαίου και σκόπιµα παρατείνει την ανυπόφορη κατάσταση στις φοιτητικές εστίες. Γι’ αυτό και δεν 
κάνουµε ούτε βήµα πίσω και διεκδικούµε έµπρακτα όλα όσα χρειαζόµαστε.

Συγκεκριµένα ο Σύλλογος της ΦΕΕΜΠ αποφάσισε και απαιτεί την άµεση παροχή νερού σε όλα τα 
δωµάτια, την ανακαίνιση ακατάλληλων δωµατίων, επαγγελµατικά πλυντήρια, εξοπλισµό στο 
αναγνωστήριο, λειτουργία του µαγειρείου, φαγητό για όλους/ες, δηµόσιο-µόνιµο και επαρκές προσωπικό 
κόντρα στις εργολαβίες, βασικό εξοπλισµό για τους κοινόχρηστους χώρους, ούτε µια ώρα χωρίς πετρέλαιο 
(ζεστό νερό - θέρµανση), άµεση αποπληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στα µαγειρεία, 
ανέγερση νέων εστιών, συντήρηση όλων των εστιών πανελλαδικά και να µην κλείσει κανένα εστιατόριο 
πανελλαδικά.

Ο Σύλλογος της ΦΕΠΑ αποφάσισε τα εξής: ανοιχτά εστιατόρια σε όλες τις εστίες πανελλαδικά, συντήρηση 
όλων των φοιτητικών εστιών, ανακαίνιση εστιών και ανέγερση νέων, να µην απολυθεί κανένας/καµία 
εργαζόµενος/η.

Ως καταπιεσµένες/οι στεκόµαστε στο πλευρό του αγώνα των εργαζοµένων των εστιών, 
απαιτούµε την άµεση αποπληρωµή των δεδουλευµένων τους και καλύτερες εργασιακές 
συνθήκες.

∆εν κάνουµε καµία υποχώρηση στον αγώνα µας έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήµατά µας.

Όσο οι ταξικές αντιθέσεις µεγαλώνουν, εµείς ως εστιακοί/ες, φοιτήτριες/ες, εργαζόµενες/οι, 
άνεργες/οι, προτάσσουµε την αντίσταση στις πολιτικές του κεφαλαίου.

∆εν ζητάµε πολλά, τα θέλουµε όλα!

Καλούµε τον κόσµο να πλαισιώσει τον αγώνα µας.
Συντονιστικό κατάληψης στο κτίριο του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ στις 19:30.

Αθήνα, 07/11/2017
Οικότροφοι Εστιών & Αλληλέγγυες/οι


