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Εδώ και  8  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 τηςτην 
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  με  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 απογράφησαν αποτελεί φανερά μία τακτική εκφοβισμού και στοχεύει  
στηνδιαίρεση 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 συνεννοήσεις για κρυφές συναντήσεις  
του ΔΣ του συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων ΕΜΠ με το Συμβούλιο Ιδρύματος και η εισήγηση του 
ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΕΚΠΑ για τη λειτουργία του πανεπιστημίου με προσωπικό ασφαλείας 
για  την  εγγραφή  των  πρωτοετών  στις  σχολές  δεν  πρέπει  να  μας  κάνουν  εντύπωση.  Είχαν  φανεί 
εξαρχής οι διαθέσεις των “ειδικών” στον αγώνα για ξεπούλημά του και διαχείριση 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 μη στηρίζουμε σε θεσμικές και νομικίστικες λύσεις τον αγώνα μας. Παρά τη συνεχή στήριξη 
με επαναλαμβανόμενες απεργίες, η ΟΔΠΤ συνεχίζει να προσπαθεί με νομικά μέσα να αντιπαρατίθεται 
με την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας ως “έκνομη” την επιλογή της δεύτερης να επιβάλει την απογραφή 
των διοικητικών υπαλλήλων.  Αυτά τα μέσα μόνο σε μπλοκάρισμα του αγώνα θα καταφέρουν να 
οδηγήσουν, μιας και το κράτος δεν φαίνεται ούτε το ίδιο να έχει τη διάθεση να σεβαστεί τους νόμους 
που μόνο του επέβαλε.

Συνεχίζουμε  τις  καταλήψεις,  συντονιζόμαστε  με  τις  υπόλοιπες  κατειλημμένες  σχολές, 
δημιουργούμε κοινές δομές αγώνα με τους εργαζομένους. Καταλαμβάνουμε τη σχολή για να μην 
αφήσουμε  να  τελεστεί  καμιά  ακαδημαϊκή,  διοικητική  και  ερευνητική  λειτουργία  στη  σχολή,  σε 
υποστήριξη  του  αγώνα  των  εργαζομένων,  αλλά  και  βάζοντας  μπροστά  τα  δικά  μας  αιτήματα, 
διεξάγοντας κοινό αγώνα μαζί τους.



Δημιουργούμε απεργιακό, αντικατασταλτικό, αντιφασιστικό συντονισμό με άλλους φοιτητικούς 
συλλόγους και με εγχειρήματα από τη γειτονιά του Ζωγράφου. Για να συλλογικοποιήσουμε κι 
άλλο τον αγώνα μας και να δώσουμε απάντηση στις κινήσεις -είτε αυτές είναι απολύσεις είτε εισβολές 
στις σχολές μας είτε ωμή καταστολή είτε οτιδήποτε άλλο- των επίσημων και ανεπίσημων μηχανισμών 
του κράτους.

Προετοιμάζουμε τη γενική απεργία που έρχεται. Δεν εμπιστευόμαστε τα κούφια λόγια των ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ,  όταν  εδώ  και  χρόνια  αποδεικνύουν  πως  μόνο  για  τα  συμφέροντα  της  τάξης  μας  δεν 
λειτουργούν.  Οργανώνουμε  την  απεργία  από  τα  κάτω,  μέσα  από  επιτροπές,  σωματεία  βάσης, 
συνελεύσεις σε χώρους εργασίας και γειτονιές, φροντίζουμε για τη μαζικοποίησή της, περιφρουρούμε 
τους χώρους εργασίας από απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, μπλοκάρουμε κεντρικούς δρόμους της 
πόλης και δεν στεκόμαστε μόνο στην αντιπαράθεση με μια κυβέρνηση ή με τους “ξένους”,  αλλά 
εναντιωνόμαστε έμπρακτα με τα ντόπια και ξένα αφεντικά συνολικά.

Στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε εργαζόμενοι, φοιτητές, καθηγητές στο ΕΜΠ και σε κάθε 
σχολή,  να  απαντήσουμε πως  δεν  αναγνωρίζουμε  κανένα λόγο για  απόλυση κανενός  εργαζομένου 
προκειμένου να κερδοφορήσει ακόμα περισσότερο το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Να προχωρήσουμε 
σε  μια  κοινή  συνέλευση  φοιτητών-εργαζομένων,  αυτόνομα  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, ΑΠΑΝΤΑΜΕ 

ΙΕΚ ΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ∆ ∆

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ! 

Προτείνουμε:
• Κατάληψη της σχολής μέχρι και 7/11 και νέα Γενική Συνέλευση στις 7/11
• Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής κατάληψης
• Συμμετοχή στην πανεκπαιδευτική διαδήλωση της Πέμπτης 31/10 και στις υπόλοιπες 

κινητοποιήσεις των απεργών
• Κάλεσμα του ΦΣ ΣΕΜΦΕ σε άλλους συλλόγους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις (με 

έμφαση σε ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΣΟΕΕ) για διαδικασία συντονισμού στο Κάτω Πολυτεχνείο 
την Πέμπτη 31/10

• Συμμετοχή στην απεργιακή διαδήλωση της Πέμπτης 6/11.

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


