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Εδώ και 7 βδοµάδες, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να τους τροµοκρατήσει ή να

τους οδηγήσει σε µονοπάτια που συµφέρουν την ίδια, οι εργαζόµενοι του Ε.Μ.Π., του

Ε.Κ.Π.Α. και άλλων ιδρυµάτων βρίσκονται σε απεργία υπερασπιζόµενοι τις θέσεις εργασίας τους

ενάντια στις διαθεσιµότητες -και τελικά απολύσεις- που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Οι απολύσεις στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, οι συνεχείς µειώσεις µισθών, η

τεράστια ανεργία δεν είναι αποτέλεσµα µίας διαδικασίας “εξυγίανσης”. Είναι µία διαδικασία

υποτίµησης της εργασίας µας, υποτίµησης της ίδιας της ζωής µας, προς όφελος των αφεντικών. Για να

την προωθήσει, το κράτος χρησιµοποιεί όλο και περισσότερη τροµοκρατία, µε σηµαντικούς άξονές της

την αυξανόµενη ανεργία, την ακόµα πιο αυξανόµενη καταστολή και την προπαγάνδα περί “δηµοσίου

χρέους” και “δύο άκρων”. Επενδύει στον ατοµισµό και στον κοινωνικό αυτοµατισµό, για να διασπάσει

τους “από κάτω” και τους αγώνες τους.

Ο αγώνας των εργαζοµένων του Ε.Μ.Π. κουβαλάει τις τύχες και το µέλλον όλων όσων ζούµε

και δραστηριοποιούµαστε στο Ε.Μ.Π. και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ιδρύµατα. Είναι

σηµαντικός γιατί αν νικήσει θα βάλει φρένο στην επισφαλοποίηση της εργασίας. Είναι σηµαντικός

επειδή η κυβέρνηση αυτή ή οποιαδήποτε αναλάβει στο µέλλον θα χρησιµοποιήσει ως δικαιολογία την µη

επαρκή λειτουργικότητα του ιδρύµατος και θα παρουσιάσει σαν αναγκαία λύση τα δίδακτρα ή/και τις

καταργήσεις σχολών και την άµισθη ή υπαµειβόµενη εργασία. Είναι σηµαντικός αν θέλουµε να

συνεχίσουµε να έχουµε τη δύναµη να αγωνιζόµαστε ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και

γενικότερα ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισµό.

Να συνεχίσουµε τον αγώνα!

Να αψηφήσουµε την τροµοκρατία του Κράτους ενάντια στην απεργία. Οι ηλεκτρονικές

απογραφές των διοικητικών υπαλλήλων στα πλαίσια της διαθεσιµότητας και η υποχρεωτική αργία την

οποία θα υποστούν όσοι δεν απογραφούν αποτελεί φανερά µία τακτική εκφοβισµού και στοχεύει στην

διαίρεση των εργαζοµένων, την εξατοµίκευση τους. Αν δεν είναι το ίδιο πράγµα, µοιάζει µε την ατοµική

διαπραγµάτευση και την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων όπως τα είδαµε στον ιδιωτικό τοµέα,

και είναι ξεκάθαρα τροµοκρατία απέναντι σε κάθε εργαζόµενο. Αν το αφήσουµε να περάσει, θα σηµάνει

την πλήρη επισφαλοποίηση της εργασίας και στον δηµόσιο τοµέα.

Να σπάσουµε τον γραφειοκρατικό συνδικαλισµό. Οι κρυφές συννενοήσεις για κρυφές

συναντήσεις του ∆.Σ του συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων Ε.Μ.Π µε το Συµβούλιο Ιδρύµατος και η

εισήγηση του ∆.Σ του συλλόγου εργαζοµένων Ε.Κ.Π.Α για την λειτουργία του πανεπιστηµίου µε

προσωπικό ασφαλείας για την εγγραφή των πρωτοετών στις σχολές δεν πρέπει να µας κάνουν εντύπωση.

Είχαν φανεί εξ'αρχής οι διαθέσεις των “ειδικών” στον αγώνα για ξεπούληµά του και διαχείρηση της

ήττας που αυτοί θεωρούν δεδοµένη. Να αρχίσουµε να παίρνουµε τον αγώνα εξ'ολοκλήρου στα χέρια µας

χωρίς να αφήνουµε τα κάθε λογής διοικητικά συµβούλια και τα κάθε λογής τσιράκια να εµπλέκονται σε

αυτόν.

Να µην στηρίζουµε σε θεσµικές και νοµικίστικες λύσεις τον αγώνα µας. Παρά την συνεχή

στήριξη µε επαναλαµβανόµενες απεργίες η Ο.∆.Π.Τ, συνεχίζει να προσπαθεί µε νόµικά µέσα να

αντιπαρατίθεται µε την κυβέρνηση , χαρακτηρίζοντας ως “έκνοµη” την επιλογή της δεύτερης να

επιβάλλει την απογραφή των διοικητικών υπαλλήλων. Αυτά τα µέσα µόνο σε µπλοκα΄ ρισµα του αγώνα

θα καταφέρουν να οδηγήσουν µιάς και το Κράτος δεν φαίνεται ούτε το ίδιο να έχει τη διάθεση να

σεβαστεί τους νόµους που µόνο του ψήφισε και πέρασε.



Συνεχίζουµε τις καταλήψεις, συντονιζόµαστε µε τις υπόλοιπες κατειλληµένες σχολές,

δηµιουργούµε κοινές δοµές αγώνα µε τους εργαζόµενους. Καταλαµβάνουµε την σχολή για να

µην αφήσουµε να τελεστεί καµία ακαδηµαική, διοικητική και ερευνητική λειτουργία στη σχολή σε

υποστήριξη του αγώνα των εργαζοµένων αλλά και βάζοντας µπροστά και τα δικά µας αιτήµατα

διεξάγοντας κοινό αγώνα µαζί τους.

Προετοιµάζουµε την Γενική Απεργία που έρχεται. ∆εν εµπιστευόµαστε τα κούφια λόγια των

ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ όταν εδώ και χρόνια αποδεικνύουν πως µόνο για τα συµφέρντα της τάξης µας δεν

λειτουργούν. Οργανώνουµε την απεργία από τα κάτω, µέσα από επιτροπές, σωµατεία βάσης, συνελεύσεις

σε χώρους εργασίας και γειτονιές, φροντίζουµε για την µαζικοποίησή της, περιφρούρουµε τους χώρους

εργασίας από απεργοσπαστικούς µηχανισµούς, µπλοκάρουµε κεντρικούς δρόµους της πόλης, και δεν

στεκόµαστε µόνο στην αντιπαράθεση µε µία κυβένρηση ή µε τους “ξενους” αλλά εναντιωνόµαστε

έµπρακτα µε τα ντόπια και ξένα αφεντικά συνολικά.

∆ηµιουργούµε απεργιακό και αντιφασιστικό συντονισµό µε εγχειρήµατα στη γειτονιά του

Ζωγράφου. Συµµετέχουµε και συντονίζουµε πρωτοβουλίες/δράσεις/κινήσεις αλληλεγγύης που καλούν

διαφορα εγχειρήµατα της γειτονιάς, µε σχολεία, µε τοπικά συνδικάτα και προσπαθούµε να εµπλέξουµε

όλο και περισσότερο κόσµο στον αγώνα αυτόν.

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

σχολή, να απαντήσουµε πως δεν αναγνωρίζουµε κανένα λόγο για απόλυση κανενός εργαζόµενου

προκειµένου να κερδοφορήσει ακόµα περισσότερο το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Να προχωρήσουµε σε

µία κοινή συνέλευση φοιτητών-εργαζοµένων, αυτοοργανωµένα και συλλογικά, µακριά από

διαµεσολαβητές του κεφαλαίου και εργατοπατέρες.

Η µόνη δύναµη αντεπίθεσης στα αφεντικά, τις κρατικές µαριονέτες και τους φασίστες τους

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

σχολές µας και στις γειτονιές µας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΑΣΤΕ, ΡΩΤΑΜΕ,

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ!

Το πλαίσιο του Ελευθεριακού Σχήµατος είναι ανοικτό προς συνδιαµόρφωση σε

όποιον/όποια επιθυµεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να αλλάξει κάτι αφότου έρθει

σε συνεννόηση µαζί µας και προηγηθεί συζήτηση πάνω στα προς αλλαγή σηµεία .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

-Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις των απεργών και στις περιφρουρήσεις

-Κατάληψη της σχολής µέχρι και την Τρίτη 29/10 και νέα ΓΣ την Τρίτη 29/10

-Συµµετοχή στη διαδήλωση αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζοµένων στις 23/10,

14:00, στην πύλη του ΕΚΠΑ επί της Ούλωφ Πάλµε




