
Κείµενο συµβολής του Ελευθεριακού Σχήµατος Σ.Ε.Μ.Φ.Ε
στην εκδήλωση: "Το νέο πανεπιστήµιο, η απεργία και οι νέες εργασιακές σχέσεις"

Πώς αναλύουµε το πανεπιστήµιο

Βασική αποστολή του πανεπιστηµίου όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µετά τη βιοµηχανική επανάσταση είναι

αφενός η (µέσω της εκπαίδευσης) παραγωγή αρκετά εξειδικευµένων εργαζόµενων ώστε να στελεχώνουν τις

αντίστοιχες θέσεις στην αγορά εργασίας και αφετέρου η (µέσω της έρευνας) παραγωγή γνώσης και

τεχνογνωσίας που -αν όχι εξ ολοκλήρου, τότε κατά κύριο λόγο- αξιοποιείται για να κάνει παραγωγικότερη

την εργασία. Ως χώρος εκπαίδευσης, έχει και τη δευτερεύουσα αποστολή τού να ενσταλάζει την κυρίαρχη

ιδεολογία στους φοιτητές. Κοινώς την στγιµή που ιδιωτικές εταιρείες ιδρύουν τµήµατα και ολόκληρες σχολές, είναι

κοντόθαλµο να βλέπουµε στον ορίζοντα µόνο ιδεολογία.

Στο πανεπιστήµιο, ως κοινωνική δοµή, συνυπάρχουν και

ανταγωνίζονται υποκείµενα µε διαφορετικές αφετηρίες και

διαφορετικά συµφέροντα, σε βαθµό που δεν µας επιτρέπει να

µιλάµε για “πανεπιστηµιακή οικογένεια”. Οι ταξικές αυτές

αντιθέσεις κρύβονται πολύ συχνά “κάτω απ' το χαλί”, µαζί µε

όσα φαινόµενα τις συνοδεύουν (ως παραδείγµατα τέτοιων

φαινοµένων µπορούµε να αναφέρουµε: συνεργασία καθηγητών

µε επιχειρήσεις, “φτηνή” ή απλήρωτη εργασία µεταπτυχιακών

φοιτητών, προσπάθειες φίµωσης κινηµατικών υποδοµών

όπως το Athens Indymedia) · παρόλα αυτά έχουν έρθει

στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της απεργίας, µέσω της στάσης των θεσµικών οργάνων (πρύτανης, κοσµήτορες,

συµβούλιο ιδρύµατος) , πολλών καθηγητών και µέρους των φοιτητών, όλων εκείνων δηλαδή που προτάσσουν τη

λογική της καριέρας και του ατοµισµού και στέκονται ενάντια στη συλλογική δράση για την αντίσταση στην

εκµετάλλευση.

Να σηµειώσουµε εδώ κάποια πράγµατα περί “δηµόσιου δωρεάν πανεπιστηµίου”. Το κρατικό πανεπιστήµιο, αν και

οµολογουµένως πολύ φτηνότερο απ' το ιδιωτικό, ποτέ δεν ήταν τελείως δωρεάν, επειδή τόσο η φοίτηση όσο και η

εισαγωγή είχαν ένα µη αµελητέο κόστος. Όµοια και κυριότερα, το κρατικό πανεπιστήµιο, αν και πολύ πιο δηµόσιο

απ' το ιδιωτικό, εξακολουθεί να ελέγχεται από το κράτος και το κεφάλαιο και να λειτουργεί για τα συµφέροντά τους,

είτε άµεσα, µε έρευνες προς όφελος επιχειρήσεων και του στρατοµπατσικού συµπλέγµατος, είτε έµµεσα,

αναπαράγοντας τους εργαζόµενους που απαιτεί το κεφάλαιο -τόσο από άποψη δεξιοτήτων όσο και από άποψη

ιδεολογίας. Ο δηµόσιος χαρακτήρας του πανεπιστηµίου θα ήταν εφικτός µόνο αν αυτό ελεγχόταν κατ' ευθείαν

από την κοινωνία, πράγµα που προφανώς δεν γίνεται να υπάρξει στο καπιταλιστικό και εξουσιαστικό σύστηµα

παραγωγής και οργάνωσης αντίστοιχα.

Προτρέχοντας λίγο, θεωρούµε σηµαντικό εδώ να πούµε ότι η “υπεράσπιση του δηµόσιου δωρεάν πανεπιστήµιου”

δεν πρέπει να είναι διεκδίκηση της απεργίας, διότι αποκρύπτει όσα αναφέραµε παραπάνω και δίνει την εντύπωση

ότι το µέχρι τώρα µοντέλο ήταν λίγο-πολύ πετυχηµένο, οπότε αρκεί να επιστρέψουµε εκεί.

Εργασιακές σχέσεις και κίνηµα µέχρι σήµερα

Οι εργασιακές σχέσεις στα πανεπιστήµια ήταν ένα ζήτηµα που, όπως δείξαµε παραπάνω, συνήθως πέρναγε

απαρατήρητο, κρυµµένο πίσω από το “δηµόσιο δωρεάν πανεπιστήµιο” και την ανέµελη “πανεπιστηµιακή

κοινότητα”. Καθόλου τυχαίο, αφού την ίδια αντιµετώπιση είχαν και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, που θεωρούνταν µάλλον

δευτερεύουσες -αν όχι διακοσµητικές- υπάρξεις. Η αντίληψη που ήθελε το πανεπιστήµιο “ναό της γνώσης” ή “µόνο

ιδεολογικό µηχανισµό” έθετε στο επίκεντρο τους ρόλους του καθηγητή και του φοιτητή και δεν επέτρεπε να

αναγνωριστούν τα κοινά συµφέροντα των (περισσότερων) φοιτητών -και µέρους των καθηγητών- µε τους



εργαζόµενους.

Έτσι, βλέπαµε ότι, παρόλο που οι φοιτητικοί αγώνες ήταν συχνοί και δυναµικοί, δεν συνέβαινε το ίδιο µε τους

αγώνες των εργαζοµένων. Ακόµη, ο όποιος συντονισµός γινόταν µεταξύ τους ήταν ευκαιριακός και ασθενικός, µη

επιτρέποντας την δηµιουργία σχέσεων αλληλεγγύης στη βάση των κοινών ταξικών συµφερόντων· ούτε λόγος

φυσικά για συνδιαµόρφωση περιεχοµένων. Οι φοιτητές πάλευαν ενάντια στους νόµους και τις µεταρρυθµίσεις που

τους απειλούσαν, µε ελάχιστη ή καθόλου στήριξη απ' την πλευρά των εργαζοµένων, και αντίστοιχα οι αγώνες των

εργαζοµένων αντιµετωπίζονταν ψυχρά και τυπικά από τους φοιτητικούς συλλόγους.

Οι εργασιακές σχέσεις που µας περιµένουν

Ήδη έχουµε εµπειρία της κακοπληρωµένης ή απλήρωτης εργασίας µεταπτυχιακών φοιτητών, των εργαζόµενων στην

έρευνα µε σύµβαση έργου, των εργολαβιών σε σίτιση και καθαρισµό, των πρακτικών για ψίχουλα. Παρά το πλήθος

των απολύσεων που προωθεί η κυβέρνηση, δεν µπορούµε να πιστεύουµε ειλικρινά πως αν αυτές περάσουν, τα

ιδρύµατα δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν· προφανώς, στόχος της αναδιάρθρωσης στα πανεπιστήµια είναι η

γενίκευση τέτοιων µοντέλων “φτηνής” εργασίας και η εισαγωγή καινούριων, όπως θα είναι η part-time

άµισθη εργασία σε διοικητικές θέσεις προπτυχιακών φοιτητών που δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις

απαιτήσεις για δίδακτρα.

Η απεργία και η σηµασία της

Όπως έχουµε πει επανειλληµένα σε όσα κείµενα έχουµε δηµοσιεύσει σχετικά µε την απεργία των διοικητικών

υπαλλήλων, σε όσες γενικές συνελεύσεις έχουµε τοποθετηθεί και σε όσες παρεµβάσεις έχουµε προβεί συνολικά,

πως η νίκη αυτού του αγώνα ειδικά σε αυτή την συγκυρία είναι αναγκαία. Αναγκαία από πολλές απόψεις που έχει

µεγάλη σηµασία η κάθε µία.

Η επισφαλής εργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ένα µόνο µέρος από τις επιταγές του “ευρωπαικού

µοντέλου” εκπαίδευσης που εισήχθησε στην Μπολόνια πριν κάποια χρόνια. Μαζί µε αυτό είναι τα δίδακτρα, οι

εντατικοποιηµένοι ρυθµοί σπουδών και η διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών µε τις εταιρείες που κάθε

σχολή χρησιµοποιεί ως χορηγούς. Η απόλυση µεγάλου µέρος εργαζοµένων θα δώσει πάτηµα και δικαιολογία

στο κράτος να προχωρήσει µε πιο ευνοκούς πολιτικούς όρους την εκπαιδευτική αναδιάρθωση, λέγοντας πως

οι εργαζόµενοι είναι πολύ λίγοι για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον υπέρογκο αριθµό φοιτητών, άρα πολλοί απ'τους

δεύτερους πρέπει σιγά-σιγά να φεύγουν. Αντίστοιχα για τον ίδιο λόγο θα ζητήσει δίδακτρα, αλλά και επιπλέον

χορηγίες και προσφορές υπηρεσιών από διάφορες εταιρείες που θα ζητήσουν µερίδιο ελέγχου πάνω στην

καθηµερινότητα των φοιτητών.

7 βδοµάδες απεργία

Για τον λόγο τ'ότι θεωρήσαµε αυτή την απεργία πολύ σηµαντική προσπαθήσαµε µε τις δυνάµεις που έχουµε και που

µας αναλογούν να τον στηρίξουµε υλικά, ηθικά, να τον προπαγανδίσουµε και µε τις δυνατότητες που πάλι µας

αναλογούν να επιδιώξουµε την όξυνσή του όπως και συµβαίνει τώρα που ο αγώνας δεν έχει λήξει. Παρ'όλα αυτά

θεωρούµε πως σε αυτόν αλλά και σε όλους τους αγώνες που ξεσπούν κάθε χρονική περίοδο πρέπει

να γίνεται κριτική από κινηµατική σκοπιά, έτσι ώστε να αναδεικνύονται και να αποφεύγονται οι

τυχόν προβληµατικές που προκύπτουν.

Από την αρχή του ξεσπάσµατος αυτού του αγώνα λοιπόν υπήρχαν πολλά προβλήµατα και αντιφάσεις που παίζουν

ακόµα ρόλο στην δυναµική του. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά:



Συντεχνιασµός

∆υστυχώς παρατηρούµε πως εώς τώρα είναι ένα από τα όπια στους αγώνες της τάξης µας και ειδικά στον ∆ηµόσιο

τοµέα. Οι εργαζόµενοι στις συνελεύσεις τους αποφάσιζαν διάφορους συντονισµούς µε τους φοιτητές και τους

καθηγητές του Ε.Μ.Π αλλά ποτέ ουσιαστική σύναψη σχέσεων και σύνδεση του αγώνα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα πως οι

φοιτητές µέσα από τους Φ.Σ µας όταν προτείναµε κοινούς αγώνες πάνω στην βάση των κοινών επιδιώξεων,

σκοπών και κοινών δράσεων ποτέ δεν λάβαµε ξεκάθαρη έµπρακτη απάντηση. Αυτό οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία

τω εργαζοµένων έψαχνε από τον αγώνα αυτόν µόνο να γλυτώσει από την απόλυση και όχι να υπερασπιστεί το

συνολικό συµφέρον του κόσµου της εργασίας στο Ε.Μ.Π

Ανάθεση

Όποιος έκανε µία απλή βόλτα από τις περιφρουρήσεις στις πύλες της πολυτεχνειούπολης έβλεπε και βλέπει

συγεκριµένους ανθρώπους καθηµερινά. ∆υστυχώς το φαινόµενο αυτό το συναντάµε σχεδόν παντού µιάς και οι

αγώνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικά σε αυτόν τον τόπο συνήθως διεξάγονται από αυτούς που είναι

τελείως αποφασισµένοι και οι περισσότεροι συµµετέχουν µόνο παθητικά. Είναι µία ολόκληρη λογική που δεν

οφείλεται µονάχα στην γενικευµένη ανάθεση που αναπαράγει ο κοινοβουλευτισµός και η ιεραρχία στις δοµές της

καπιταλιστικής κοινωνίας(είναι µορφή παραίτησης να τα ρίχνουµε όλα εκεί) αλλά µία ολόκληρη λογική αγώνων

χωρίς προσπάθεια και κόστος που καλιέργησε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία του ΠΑΣΟΚ η οποία και ηγεµόνευε

ιδεολογικά µέχρι πριν κάποια χρόνια στα συνδικάτα του δηµόσιου τοµέα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι πλαστές

απεργίες που ήταν στην πραγµατικότα άδειες, οι πληρωµές απεργιών που δεν έχουν δηλωθεί ποτέ, τα κονέ

διάφορων συνδικαλιστών µε το κράτος κ.λ.π πράγµατα που τα βλέπουµε χρόνια αλλά το ανταγωνιστικό κίνηµα

έκλεινε τα µάτια ή δεν ασχολούνταν µε αυτό.

Ευκαιριακότητα στην σύνδεση του αγώνα µε άλλους κλάδους

Παρά τον συντονισµό που επετέυχθη µε τους απεργούς του Ε.Κ.Π.Α και µε άλλων ιδρυµάτων αρχικά, παρά την

παρουσία συνδικάτων του ιδιωτικού τοµέα στα συντονιστικά του ΜΑΧ, όπως το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, ποτέ

δεν υπήρξε η στόχευση από την πλειοψηφία των εργαζοµένων για γενικευµένο συντονισµό του αγώνα, καθηµερινή

συννενόηση για δράση, κοινή στρατηγική και συµπόρευση. Προφανώς και θεωρούµε πως αυτό θα έπρεπε να είχε

ήδη χτιστεί πριν ξεκινήσει ο αγώνας, αλλά ακόµα και την τελευταία στιγµή αυτό κατέστη αδύνατο και σίγουρα

οφειλόταν σε υποκειµενικούς παράγοντες.

Αδυναµία κεντρικοποίησης του αγώνα

Το εργατικό κίνηµα είναι αλήθεια ότι άργησε να αντιληφθεί την κεντρικότητα του ζητήµατος των διοικητικών

υπαλλήλων. Συγκεκριµένα οι προσπάθειες της Ο.∆.Π.Τ ήταν µηδαµινές, η Α.∆.Ε.∆.Υ ούτε κουβέντα για προκύρηξη

γενικής απεργίας στο δηµόσιο, ειδικά εκείνες τις µέρες που η κυβέρνηση απειλούσε και τροµοκρατούσε τους

εργαζόµενους και τα πρωτοβάθµια του ερειπωµένου πια Συντονισµού σε µία πλήρη αµηχανία. Βέβαια, δεν ήταν αυτό

κάτι που θα έπρεπε να µας προξενεί κάποια εντύπωση. Οι δοµές του εργατικού κινήµατος είναι ήδη απαρχαιωµένες

και κατακερµατισµένες (η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ σε έναν µόνο χώρο δουλειάς µπορεί να έχουν 20 σωµατεία! ! ) και το

ίδιο πελαγωµένο σε ήττες και αντιφάσεις µε µόνο µία µικρη µειψηφία να φωνάζει για πλήρη ανασυγκρότηση. Μέσα

σε όλη αυτήν την κατάσταση τη µόνη δυνατότητα για συντονισµό εξαρτούνταν πλήρως από τις κοµµατικές αποφάσεις

της κάθε αριστεράς.

Θεσµική διαµεσολάβηση

Ο αγώνας εξ'αρχής, ειδικά στο .ΕΜ.Π, φαινόταν να εξαρτάται σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό από την στάση των

πρυτανικών αρχών. Αυτό λόγω της διαµεσολαβητικής και της δυναµικότερης θέσης τους ως προς την κεντρική

εξουσία. Από την αρχή είχε µαλλιάσει η γλώσσα των οργανωµένων σε συλλογικότητες, καταλήψεις του Ε.Μ.Π

φοιτητών(οι οποίοι παρεπιπτόντως ήταν και οι µόνοι που έθιγαν το ζήτηµα) πως ο πρύτανης και τα τσιράκια του δεν

έχουν καµία θέση στον αγώνα µιάς και θα είναι δεδοµένο ένα µελλοντικό ξεπούληµα(όπως και έγινε) αλλά κα τ'ότι

οι αγώνες µε νοµικίστικα τερτίπια καταλήγουν σε αντιφάσεις και τέλµα(όπως και έγινε) . Παρ'ολα αυτά όµως οι

εργαζόµενοι όσο περνούσαν οι εβδοµάδες κατάφεραν να αποµονώσουν τον πρύτανη από τις διαδικασίες τους

αντιλαµβανόµενοι τον απεργοσπαστικό του ρόλο.

Γραφειοκρατική συνδικαλιστική διαµεσολάβηση

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συλλόγων των εργαζοµένων στο Ε.Μ.Π και το Ε.Κ.Π.Α έδειξαν εξ'αρχής και µε

περίσσιο θράσος τον απεργοσπαστικό τους ρόλο. Πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγµα η προσπάθεια δηµουργίας

κλίµατος ηττοπάθειας µε τις κωρώνες τρόµου περί κύρηξης παράνοµης απεργίας και ποινικοποίησής της.



χαρακτηριστικό παράδειγµα η επιβολή ψηφοφορίας µετά από µόνο 5λεπτο συζήτησης για το ζήτηµα της

µισθοδοσίας, τρίτο η έκκληση στους εργαζόµενους να υπογράψουν τις ατοµικές δηλώσεις αξιολόγησεις δίνοντας

ψευδείς πληροφορίες στους εργαζόµενους και τέταρτο το κρυφό ραντεβού που κανόνισε µε το Σ.Ι . Η γραφειοκρατία

αυτή έπαιξε πάρα πολύ ρόλο στην εξέλιξη της απεργίας µε την πλειοψηφία των εργαζοµένων να αναθέτουν σε

αυτούς τη “βαριά δουλειά”. Για άλλη µία φορά οι µόνοι που έθιξαν δυναµικά το ζήτηµα της αυτοοργάνωσης

µακριά από ∆.Σ και άλλους διαµεσολαβητές ήταν φοιτητές συλλογικοτήτων και καταλήψεων µέσα στις

διαδικασίες των συλλόγων τους ή αυτές των εργαζοµένων.

ΑΠΟ Ε∆Ω ΚΑΙ ΠΕΡΑ

Όπως τονίσαµε και πριν την κριτική αυτή δεν την κάνουµε ούτε για να αποδειχθούµε οι ειδικοί των αγώνων, ούτε

επειδή γνωρίζουµε την σωστή “γραµή”, ούτε για να γίνουµε η µελλοντική πρωτοπορεία του κινήµατος. Η κριτική στις

µορφές και το περιεχόµενο του αγώνα είναι αναγκαία προκειµένου οι αγώνες µε την συλλογική εµπειρία που

συσσσωρεύουν να λειτουργούν ως παρακαταθήκη για µελλοντικούς νικηφόρους αγώνες. Το εργατικό κίνηµα έχει

αποδείξει ότι µπορεί να πετύχει νίκες και µέσα σε αυτό το σύστηµα όταν υπάρχει αποφασιστικότητα και σχέδιο.

Στο τελευταίο θα σταθούµε κι εµείς. Έχουµε χορτάσει από βερµπαλισµούς, µεγαλεπίβολα κεντρικά πολιτικά,

µετωπικά σχήµατα και αιτήµατα, κωρώνες για γενικές και άγριες απεργίες που δεν γίνονται ποτέ. Θεωρούµε πως

από εδώ και πέρα στόχος όσων από εµάς δρούµε οργανωµένα στα πλαίσια της όξυνσης του ταξικού

ανταγωνισµού στις σχολές είναι να συµβάλλουµε στην διαδικασία σύναψης πραγµατικών κινηµατικών

σχέσεων µεταξύ των κλάδων, στην οργανική σύνδεσή µεταξύ τους, στο να ξεθάψουµε ζητήµατα που κρύβονται

(σκόπιµα?) κάτω απ'το χαλί των ταξικών αντιθέσεων.

Μερικές από τις επιδιώξεις µας µετά το νικηφόρο ή ηττηµένο πέρας της απεργίας

πιστεύουµε πως είναι αναγκαίο, να είναι οι εξης:

-Ο συντονισµός όλων των φορέων στο ΕΜΠ (και γενικά στις σχολές) να µετατραπεί σε µία σταθερή δοµή

προκειµένου να µη γίνεται σύµπλευση σε ευκαιριακή βάση, αλλά να προετοιµάζεται το έδαφος καθηµερινά για πιο

µαχητικούς κοινούς αγώνες.

-Να υπάρχει σταθερός συντονισµός µε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης(ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ

κ.λ.π) προκειµένου να υπάρχει κάθε φορά κοινή δράση η οποία δεν θα εξαρτάται από τις διαθέσεις των

εργατοπατέρων και των κοµµάτων της κοινοβουλευτικής ή µη αριστεράς.

-Το κίνηµα να αρχίσει σταθερά να αναδεικνύει τους τεχνητούς διαχωρισµούς που υφίστανται. ∆ηλαδή να

αναδείξει το ζήτηµα των κοινών συµφερόντων µέσω της µισθολογικής ισότητας σε ολα τα κοµµάτια της εργατικής

τάξης των σχολών, από την καθαρίστρια, µέχρι τον λέκτορα και τον καθηγητή.

-Να δηµιουργήσουµε -µαζί µε τους εργαζόµενους- πειράµατα αυτοδιαχείρισης στη βάση των κοινών

αναγκών,όχι στη βάση της πολιτικής συµφωνίας.

-Να επιβάλουµε εργατικό έλεγχο στα πανεπιστήµια (µε έµφαση στις έρευνες).χωρίς αυταπάτες

συνδιαχείρησης.

-Να αναδείξουµε το ζήτηµα των οριζόντιων και αυτοοργανωµένων δοµών ως µία αναγκαιότητα των εποχών

που ζούµε και των αγώνων που δίνουµε, κι όχι σαν άλλο ένα όµορφο ιδεολογικό τρικ που αφορά ένα σύνολο

ανθρώπων και µόνο.

-Να αρχίσουµε µέσα από την καθηµερινή παρέµβαση στις σχολές και τις διαδικασίες να τελειώνουµε µε τα αντιΕΕ,

αντι∆ΝΤ και τους υπόλοιπους τεχνητούς ρεφορµισµούς που µας έρχονται από τα “έξω” και να

δηµιουργήσουµε περιεχόµενα και δοµές που θα αντιτίθενται συνολικά στην µισθωτή εργασία.




