
Κείµενο-Πρόταση του Ελευθεριακού Σχήµατος Σ.Ε.Μ.Φ.Ε
για την Γενική Συνέλευση 23/9

Για την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ

Οι εργαζόµενοι του Ε.Μ.Π εδώ και περίπου 3 βδοµάδες συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στις

απολύσεις που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση. Το κράτος στα πλαίσια της “εξυγίανσης” του

δηµόσιου τοµέα και µε σταθερή δικαιολογία την ύπαρξη ενός υπέρογκου, όπως ισχυρίζονται, δηµόσιου

χρέους αποφάσισε να επιτεθεί απολύοντας και µειώνοντας µισθούς των εργαζοµένων στις σχολές.

Η αλήθεια είναι ότι η επίθεση αυτή στον Κόσµο της Εργασίας των σχολών είναι άλλο ένα

κοµµάτι του παζλ της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Θέλουν ένα πανεπιστήµιο µε λίγους,

επισφαλείς και κακοπληρωµένους εργαζόµενους, φοιτητές που θα πληρώνουν δίδακτρα και όσοι

εξ'αυτών δεν έχουν την δυνατότητα θα εργάζονται έναντι συµβολικής αµοιβής σε διοικητικές θέσεις και

σε ερευνητικά προγράµµατα.

Στην ολοµέτωπη επίθεση που δεχόµαστε εργαζόµενοι, φοιτητές, καθηγητές στο Ε.Μ.Π και σε

κάθε σχολή να απαντήσουµε πως δεν αναγνωρίζουµε κανένα δηµόσιο χρέος, δεν

αναγνωρίζουµε κανένα λόγο για απόλυση κανενός εργαζόµενου προκειµένου να

κερδοφορήσει ακόµα περισσότερο το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο.

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΝΑ ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ!

Συνεπώς να συνεχίσουµε να στηρίζουµε την απεργία των εργαζόµενων του ΕΜΠ ενάντια στην

ολοκληρωτική πολιτική του κεφαλαίου, που απαιτεί να τεθεί σε διαθεσιµότητα -και εν τέλει να

απολυθεί- ένα µέρος τους. Να προσπαθήσουµε να δηµιουργήσουµε προυποθέσεις κοινής

συµπόρευσης µε τα υπόλοιπα κοµµάτια της κοινωνίας που ξεσηκώνονται ειδικά τον τελευταίο καιρό, να

υπάρξουν σχέσεις και κοινή δράση µέχρι την τελική νίκη, δηλαδή την διακοπή κάθε απόλυσης, κάθε

µείωσης µισθού περνώντας στον αγώνα για αυξήσεις στους µισθούς και λιγότερη δουλειά. Μέχρι την

παύση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Ο αγώνας των εργαζοµένων του Ε.Μ.Π δεν είναι κάτι ξεχωριστό και µεµονωµένο. Είναι και δικός µας

αγώνας και έχουµε χρέος να παίξουµε ρόλο στην τελική έκβασή του. Προυπόθεση για την νίκη του είναι

να επιµείνουµε στην προσπάθεια αποµάκρυνσης από τις διαδικασίες αγώνα του πρύτανη και τους

υπόλοιπους που αποτελούν την διοίκηση, όπως επίσης τους κοσµήτορες και διάφορους καθηγητές που

διεξάγουν έρευνες για ιδιώτες και για κατασταλτικούς ή µιλιταριστικους σκοπούς. Να τους

αποµονώσουµε! Να προχωρήσουµε σε µία κοινή συνέλευση φοιτητών-εργαζοµένων

αυτοοργανωµένα και συλλογικά, µακριά από διαµεσολαβητές του κεφαλαίου και

εργατοπατέρες.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ, ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΑΤΕΣ!

Είναι θετικό ότι οι εργαζόµενοι φαίνεται να το συνειδητοποιούν αυτό, κάτι που διαµόρφωσε τις

τελευταίες µέρες τη στάση τους απέναντι στο “διάλογο” µε το υπουργείο και απέναντι στον πρύτανη και

τη σύγκλητο. Οφείλουµε όµως να παρατηρήσουµε ότι η συµµετοχή στις περιφρουρήσεις είναι µικρή και

ότι ακόµα υπάρχει έντονη ανάθεση του λόγου και της δράσης στη συνδικαλιστική ηγεσία, φαινόµενα που

πρέπει οι εργαζόµενοι να αντιµετωπίσουν, διότι λειτουργούν ανασχετικά προς την επιτυχή έκβαση της

απεργίας και δεν επιτρέπουν τη δηµιουργία σχέσεων αλληλεγγύης και την απόκτηση εµπειριών.



Για την απεργία της ΟΛΜΕ

Φαίνεται πως το κράτος δεν έχει σκοπό να αφήσει ανέπαφη την δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση και

έχει βάλει στόχο µε ζήλο να τελειώνει µε αυτή. Φαίνεται πως δεν πρόκειται να ησυχάσει αν δεν

απολυθούν χιλιάδες καθηγητές και εργαζόµενοι στα σχολεία, αν δεν µετατραπούν τα σχολεία

σε επιχειρήσεις µε προιόν τη µόρφωση, αν δεν πεταχτούν έξω από την εκπαίδευση χιλιάδες

µαθητές. Γι'αυτό το λόγο διεκδικεί τη ρεβάνς από τον περασµένο Μάιο που απ'οτι φαίνεται είχε κυρήξει

ανακωχή αφού επιστράτευσε όσους είχαν τολµήσει να απεργήσουν ενάντια στην υποτίµηση της εργασίας

και της ζωής τους.

Από την πρώτη κιόλας µέρα η απεργία σηµαδεύτηκε από σχεδόν καθολική συµµετοχή, µε την πλειψηφία

των τοπικών ΕΛΜΕ να στηρίζουν έµπρακτα την απεργία και διεξάγοντας πανεκπαιδευτικές διαδηλώσεις

πανελλαδικά.

Τα γεγονότα της υπονόµευσης του αγώνα από τους εργατοπατέρες επανελήφθησαν και στην

τελευταία συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ η οποία αντί να επικυρώσει την πρόταση για

πενθήµερη απεργία την οποία είχαν ψηφίσει η ΕΛΜΕ, αποφάσισε να κυρήξει 48ωρη. Κι εδώ

πρέπει να καταγγείλουµε την ηττοπαθή στάση της παράταξης του ΠΑΜΕ στην ΟΛΜΕ η οποία στήριξε

την πρόταση για 48ωρη απεργία κόντρα στις αποφάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ και σε πλήρη σύµπλευση µε

την ΠΑΣΚΕ και την ∆ΑΚΕ.

Η εµπειρία από τους αγώνες που ξεσπούν και στο τέλος ηττώνται από τους συνήθεις “ειδικούς” και

αυτόκλητους “σωτήρες” µας διδάσκει πως:

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ
ΟΛΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ούτε στο κερατσινι, ούτε πουθενά.

Την Τρίτη το απόγευµα ο 34χρονος Παύλος Φύσσας, κάτοικος Κερατσινίου και εργαζόµενος στην

Ναυπηγο-Επισκευαστική Ζώνη του Περάµατος πέφτει νεκρός από µαχαίρι πληρωµένου µπράβου της

Χρυσής Αυγής.

Η αλήθεια είναι ότι όλοι θα έπρεπε να περιµένουµε να συµβεί κάτι τέτοιο µετά από τους εκατοντάδες

τραµπουκισµούς των νεοναζί καθαρµάτων σε µετανάστες και σε αγωνιστές του εργατικού κινήµατος. Οι

σύχρονοι εκφραστές του φασισµού που ακούνε στο όνοµα Χρυσή Αυγή, έχουν πολύ

συγκεκριµένο ρόλο. Να κάνουν τις βρώµικες δουλειές του Κράτους. Συγκεκριµένα να σπάνε

απεργίες, να επιτίθενται σε υποτιµηµένους και κυνηγηµένους απ'το κράτος ξένους εργάτες, να επιτίθενται

σε ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια στην εκµετάλλευση και την κυριαρχία ανθρώπου από άνθρωπο.

Την δολοφονία του Παύλου Φύσσα συνέχισαν µε περισίο θράσος κράτικά στελέχη, Μ.Μ.Ε και

η καθεστωτική αριστερά. Έγκριτοι δηµοσιογράφοι ασκούν προπαγάνδα µιλώντας συνεχώς για την

θεωρία των δύο άκρων προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν το ζήτηµα απ'την αληθινή του φύση,

πολιτικοί αρχηγοί µιλούν για την άσκηση ίδιου τύπου καταστολής προς όλους όσους απειλούν την

“δηµοκρατία” και η καθεστωτική αριστερά να µιλάει για αποπροσανατολισµό από τις απεργιακές

κινητοποιήσεις των προηγούµενων ηµερών.

Ο ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ



Να γεµίσουµε τις σχολές, τους χώρους που εργαζόµαστε και τις γειτονιές µας µε

αντιφασιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες. ∆εν περιµένουµε να νικήσουµε “πολιτικά” τους φασίστες,

αλλά λαµβάνουµε δράση προκειµένου να υπερασπιστούµε την επιβίωση και την παρουσία µας στους

δρόµους. Να µην αφήσουµε άλλο πιά τους φασίστες να αλωνίζουν σπέρνοντας το ρατσιστικό, φασιστικό

και σεξιστικό τους δηλητήριο. Να µην αφήσουµε να υπάρξει άλλος νεκρός. ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ!

Τι κάνουν µπροστά σε όλα αυτά οι εργατοπατέρες;
Παρ'ότι αυτές οι µέρες θα έπρεπε να έχουν συνοδευτεί από γενικές απεργίες καλεσµένες από τις

δύο συνδικαλιστικές συνοµοσπονδίες Γ.Σ.Ε.Ε και Α∆Ε∆Υ αυτό που παρατηρούµε είναι µία

µεγάλη αδράνεια και καθόλου στοχευµένη δράση.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι συνοµοσπονδίες δεν πρέπει να καλούν απεργίες γιατί “έχουµε-

κρίση-και-πρέπει-να-κάνουµε-θυσίες”. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι τα συνδικάτα έχουν “κακή”

ηγεσία ονειρευόµενοι τον εαυτό τους στην θέση του προεδρίου και τέλος κάποιοι άλλοι

ισχυρίζονται ότι προέχει µία καλύτερη και πιο αριστερή κυβέρνηση που µας υπόσχεται µία πιο

“φιλολαική” έξοδο από την κρίση.

Αυτό που πρέπει να απαντήσουµε στον καθένα τους είναι ότι :πρώτον το δηµόσιο χρέος είναι

κάτι που οι “από κάτω” αυτού του κόσµου δεν το δηµιουργήσαµε οπότε δεν το αναγνωρίζουµε

κιόλας. ∆εύτερον ότι καµία καλή ηγεσία δεν µπορεί να καταφέρει έναν αγώνα ώστε να είναι

νικηφόρος σε σχέση µε την δύναµη όλων µας σε µία αυτοοργανωµένη δοµή και τέλος πως

καµία αριστερή κυβέρνηση δεν µπορεί να χτυπήσει το Κεφάλαιο και την επίθεση που αυτό

µας εξαπολύει ειδικά όταν αυτή στη θέση της αντιπολίτευσης ακόµα φαίνεται να τα έχει κάνει

“πλακάκια” µε ένα µέρος αυτού. Η µόνη δύναµη αντεπίθεσης ενάντια είναι η συλλογική µας

δύναµη και η καθηµερινή µάχη στους χώρους που εργαζόµαστε, στις σχολές µας και στις

γειτονιές µας ενάντια στα αφεντικά, τις κρατικές µαριονέττες και τους φασίστες τους.

Να αρχίσουµε να δηµιουργούµε τις δικές µας δοµές έξω από τα παζάρια που κάνουν µεταξύ

τους διάφοροι γραφειοκρατικοί µηχανισµοί µε την εκάστοτε εργοδοσία

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟ ∆.Ν.Τ, Η Ε.Ε
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ.

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ, ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

Απέναντι σε όλα αυτά, τι να κάνουµε;
Αυτές τις µέρες ζούµε σε συνθήκες µίας µικρού βεληνεκούς εξέγερσης που χαρακτηρίσζεται από

καθηµερινές κινητοποιήσεις απεργιακού, αντιφασιστικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα. Όσοι βρεθήκαµε

στο Κερατσίνι την περασµένη Τετάρτη αντιληφθήκαµε πως ο εκφασισµός της κοινωνίας και του πολιτικού

συστήµατος έχει µπροστά του ένα µεγάλο εµπόδιο µε θέληση και δυναµισµό.

Θα είναι τελείως λανθασµένο να υποτιµήσουµε τις απεργίες που διεξάγονται καθηµερινά για

χάρη του αντιφασιστικού αγώνα και αντίστοιχα τον αντιφασιστικό αγώνα για χάρη των

απεργιών όπως θέλει να µας πείσει η συστηµική αριστερά είτε να µην κάνουµε τίποτα από τα δύο όπως

θέλουν να µας πείσουν το Κράτος, οι πάσης φύσης εργοδότες και τα Μ.Μ.Ε τους. Ήρθε η ώρα τα δύο

αυτά γεγονότα να τα συγκεράσουµε και να αναδείξουµε την πραγµατική τους διάσταση. Ήρθε η ώρα να

αντιληφθούµε και να δράσουµε γνωρίζοντας πως όσο υπάρχουν και αναπτύσσονται οι φασίστες δεν θα

µπορούµε να κάνουµε απεργίες και όσο δεν δυναµώνουµε τις απεργίες και τους εργατικούς αγώνες µας

οι φασίστες θα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται ανενόχλητοι.



Συγκεκριµένα: Να καταλάβουµε τη σχολή µας διακόπτοντας κάθε εκπαιδευτική ή ερευνητική εργασία

εντός αυτής όσο καιρό οι απεργοί του Ε.Μ.Π συνεχίζουν τον αγώνα δείχνοντας άµεσα την αλληλεγγύη

µας προς αυτούς και υποστηρίζοντάς τους υλικά, πολιτικά και ηθικά. Να µετατρέψουµε την

Πανπολυτεχνειακή Συνέλευση σε µία διαδικασία µεταξύ αγωνιζόµενων φοιτητών, καθηγητών και

εργαζοµένων χωρίς να εµπλέκεται σε αυτή κανένας πρύτανης, αντιπρύτανης κ.λ.π, κανένας κοσµήτορας

και κανένας καθηγητής τσιράκι ιδιωτών και του Κράτους.

Να ξεχυθούµε στις γειτονιές πέριξ της Πολυτεχνειούπολης διαδίδοντας τον απεργιακό αγώνα των

εργαζοµένων στο Ε.Μ.Π, στο Ε.Κ.ΠΑ και στα σχολεία συνδυάζοντας τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις

µας µε αντιφασιστικά χαρακτηριστικά. Να συννενοηθούµε µε τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους

του Ε.Μ.Π, τους φοιτητικούς συλλόγους του Ε.Κ.Π. Α, µε την ΕΛΜΕ Ζωγράφου, µε τα συνδικάτα ή τις

επιτροπές των εργαζοµένων στις σχολές αλλά και µε διάφορα αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα της

γειτονιάς αυτής οργανώνοντας διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, παρεµβάσεις, εκδηλώσεις και ό,τι άλλο

µπορούµε να σκεφτούµε προκειµένου ο αγώνας αυτός να µετατραπεί από κάτι µεµονωµένο σε κάτι

συνολικό. Να συµµετάσχουµε ως φοιτητικός σύλλογος σε όλες τις κινητοποιήσεις που οργανώνονται στη

γειτονιά.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΑΣΤΕ, ΡΩΤΑΜΕ, ΑΠΑΝΤΑΜΕ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ!

(Το πλαίσιο του Ελευθεριακού Σχήµατος είναι ανοικτό προς συνδιαµόρφωση σε όποιον

επιθυµεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να αλλάξει κάτι αφ'ότου έρθει σε συννενόηση µαζι µας

και προηγηθεί συζήτηση πάνω στα σηµεία αυτά) .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
-Κατάληψη της σχολής µέχρι και 30/9 και νέα Γ.Σ. στις 30/9

-Συµµετοχή στην απεργιακή διαδήλωση της Γ.Σ.Ε.Ε και της Α.∆.Ε.∆.Υ και την Τετάρτη στην

απεργιακή διαδήλωση της Α∆Ε∆Υ,

-Συµµετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις των απεργών.

-Συντονισµό µε άλλους ΦΣ του ΕΜΠ, µε τους απεργούς και µε φορείς/συλλογικότητες που

δραστηριοποιούνται στη γειτονιά του Ζωγράφου, για εξωστρεφείς δράσεις (µοιράσµατα,

πορείες, δράσεις αυτοµείωσης, διοργάνωση αντιφασιστικής εκδήλωσης)

-Συµµετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Κατοίκων

Καισιαριανής, την Τρίτη 24/9 στις 18:00 στην πλατεία Καισαριανής




