
Πλαίσιο Λόγου του Ελευθεριακού Σχήματος
για την Γ.Σ του Φ.Σ-Σ.Ε.Μ.Φ.Ε, Τρίτη 21/5/2012

Για την απεργία των καθηγητών
Κατ' αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά, δεδομένου ότι αποτελεί έναν αγώνα των εκμεταλλευόμενων κατά του εκμεταλλευτή τους, ο οποίος εκμεταλλευτής μάλιστα είναι ο ίδιος που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ακόμη, για όσους (κακώς) το βλέπουν με συντεχνιακά κριτήρια, ένα από τα κύρια επαγγέλματα των απόφοιτων της ΣΕΜΦΕ είναι εκείνο του εκπαιδευτικού, επομένως οι αγώνες τους είναι και αγώνες μας.Μερικές  μέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, σκοπεύοντας μάλλον με αυτόν τον τρόπο στο δισταγμό αντίδρασης, η κυβέρνηση πέρασε (με τον γνωστό "δημοκρατικό" της τρόπο) νομοσχέδιο το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, προέβλεπε την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, που αυτόματα σημαίνει πάγωμα προσλήψεων, απολύσεις, και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις τους οπουδήποτε (οπουδήποτε όμως!) προκύπτουν κενά. Να σημειώσουμε εδώ, ότι μέτρα σαν τα προηγούμενα, αλλά και σαν εκείνα που έχουν παρθεί παλιότερα (συγχωνεύσεις σχολείων, αύξηση μαθητών ανά τμήμα, περικοπές μισθών και άλλων δαπανών)  είναι φυσικό να υποβαθμίζουν δραστικά την ήδη υποβαθμισμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Αμέσως μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ να κυρήξει απεργία ενάντια στα παραπάνω μέτρα, άρχισε η φυσική και ιδεολογική καταστολή. Οι γνωστοί τηλεοπτικοί υπερασπιστές Κράτους και Κεφαλαίου ξεκίνησαν να ωρύονται για την ευαίσθητη ψυχολογία των μαθητών που θα διαταραχτεί αν έχουν μισό μήνα παραπάνω για διάβασμα -και άλλα τέτοια ωραία. Προφανείς στόχοι να αποπροσανατολίσουν από τα ζητήματα που έθετε η απεργία, να στρέψουν την κοινωνία ενάντια στους "κακούς απεργούς" που δεν διαπράττουν σωστά το "λειτούργημά" τους (της τροφοδότησης των πανεπιστημίων ή/και της αγοράς με φρέσκο ή/και εν δυνάμει εργατικό δυναμικό, διότι τι άλλο πετυχαίνουν αυτές οι εξετάσεις;) και άρα να νομιμοποιήσουν τη φυσική καταστολή εκ μέρους της κυβέρνησης (η οποία ξαφνικά νοιάζεται λέει για τους μαθητές -το πόσο το είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο). Φυσική καταστολή που εκφράστηκε ως 
προληπτική (!) επιστράτευση, συνεχίζοντας το όργιο αυταρχισμού στο οποίο έχει 
επιδοθεί το Κράτος τον τελευταίο καιρό (3η επιστράτευση σε 4 μήνες).

Το Κράτος και όλοι οι παρατρεχάμενοί του είχαν οχυρωθεί καλά εξ'αρχής. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε,καθόλου τυχαία, λίγο πριν τις πανελλήνιες περιμένοντας πως ούτε οι ίδιοι οι καθηγητές δεν θα στήριζαν οποιαδήποτε κινητοποίηση. Το ίδιο συνέβη και με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΟΛΜΕ η οποία πρότεινε απεργία διαρκείας η οποία φαινόταν από την αρχή πως δεν ήταν καθόλου διατεθειμένη να στηρίξει.
Παρ'όλα αυτά και οι δύο διαψεύστηκαν οικτρά βλέποντας χιλιάδες εργαζόμενους να 
παρίστανται στις συνελεύσεις και να αποφασίζουν απεργία διαρκείας μέσα στις 
εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, ενώ η αλληλεγγύη στον αγώνα που ετοιμαζόταν έπαιζε όλο και πιο σημαντικό ρόλο, οι μεν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ επέλεξαν να μην την στηρίξουν καθόλου καλώντας σε απεργίες-κηδείες, το δε ΠΑΜΕ να αποτραβηχτεί αφού πρώτον δεν είχε υπό τον έλεγχό του την απεργία και δεύτερον λόγω πιθανής μείωσης δημοτικότητας. Η ΠΟΣΔΕΠ ήταν απούσα από κάθε διαδικασία.
Στην κρίσιμη συνεδρίαση όμως, οι εργατοπατέρες βρήκαν τρόπο να παρακάμψουν την 



απόφαση της βάσης. Ρόλο σε αυτό έπαιξαν, εκτός προφανώς των ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, και οι δυνάμεις που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ, πιθανώς διότι διαπίστωσαν ότι η απεργία δεν θα "αρέσει" στα στρώματα που προσπαθεί να προσεγγίσει το κόμμα τους στην πορεία του προς το να γίνει κυβέρνηση, μιάς και οι εργατικοί αγώνες δεν είναι τίποτα άλλο γι'αυτους από εφαλτήρια άντλησης κοινοβουλευτικών συσχετισμών. 
Όσο περνάει ο καιρός και η επίθεση που δεχόμαστε εκ μέρους των αφεντικών είναι όλο 
και πιο άγρια είναι αναγκαίο να αφήσουμε πίσω τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες και 
κάθε λογής κομματικούς μηχανισμούς με επιδιώξεις που τελικά δεν θα πρέπει να μας 
ενδιαφέρουν σε τίποτα. Δεν θέλουμε Δοικητικά Συμβούλια να αποφασίζουν στις πλάτες μας, εργατοπατέρες να μιλούν εκ μέρους μας, δεν θέλουμε κόμματα να καθοδηγούν τους αγώνες μας,αφού μπορούμε και μόνοι μας να το κάνουμε. Να δημιουργήσουμε ένα κίνημα οριζόντιο και αντιιεραρχικό ως προς τη δομή του που θα στρέφεται ενάντια στο κράτος, τα αφεντικά και σε όλα τα παρακλάδια τους. 
Με όπλο την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας, 

να δημιουργήσουμε δικές μας δομές αγώνα μακριά από κομματικές και κρατικές 
διαμεσολαβήσεις

Απλήρωτη εργασία στη ΣΕΜΦΕ
Σχεδόν όλοι γνωρίζουμε πως συνάδελφοί μας αλλά και εργαζόμενοι μέσα στη σχολή, 
εργάζονται χωρίς καθόλου ή μικές αμοιβές. Τα πιο γνωστά παραδείγματα  είναι οι μεταπτυχιακοί , διδακτορικοί φοιτητές που διδάσκουν σε εργαστήρια, ή σε έρευνητικά προγράμματα, φοιτητές που κάνουν πρακτική άσκηση, εργαζόμενοι υπό καθεστώτα εργολαβίας.
Η γνωστή δικαιολογία του ιδρύματος, όπως αυτή του κάθε εργοδότη, είναι ότι “δεν 
υπάρχουν λεφτά”.  Άκόμα και να πιστεύαμε τα διοικητικά όργανα του ΕΜΠ είναι προφανές πως δεν θα περίσσευαν χρήματα όταν δίνονται κονδύλια εκκατομυρίων ευρώ σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία δε γνωρίζουμε ούτε το που, ούτε το πότε διεξάγονται.Ως σύλλογος θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην δημιουργία δομών και 
πρωτοβουλιών που θα θέσουν ανοιχτά το ζήτημα της απλήρωτης εργασίας προκειμένου 
να διεκδικηθούν όσα δεδουλευμένα δεν έχουν δωθεί αλλά και στη σύναψη συλλογικών 
συμβάσεων για όσους εργάζονται στο ίδρυμα ή κάνουν πρακτική.

Προτείνουμε:

• Συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει τη διοργάνωση κοινής εκδήλωσης 
του Φ.Σ-Σ.Ε.Μ.Φ.Ε σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Ζωγράφου για το ζήτημα των 
κοινών αγώνων στον χώρο της εκπαίδευσης.

• Συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει την καταγραφή κάθε μορφής 
απλήρωτης εργασίας στη ΣΕΜΦΕ(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών, 
ασκούμενων).




