
Οκτώ ηµέρες πριν, ο υπουργός Παιδείας και παπαδοκρατείας κ. Κωσταντίνος Αρβανιτόπουλος,

ύστερα από συνάντηση που είχε µε την Οµοσπονδία ∆ιοικητικών Υπαλλήλων Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης και εκπροσώπους Συλλόγων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων των 8 Πανεπιστηµίων που

συµµετέχουν στη διαθεσιµότητα προέβη σε κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι ιδιαιτέρως

ενδιαφέρουσες, όχι φυσικά γιατί εµπεριέχουν κάποια σοφία αλλά γιατί, όταν ένας από εµάς τις

διάβασε δυνατά, η µύτη του αλλά και οι δικές µας άρχισαν να µεγαλώνουν. Ήταν φυσικά

ανόητο εκ µέρους µας που εκπλαγήκαµε διότι είναι φυσικώς αδύνατο να αναπαράξει κανείς

τόσο προφανή ψέµατα χωρίς να υποστεί τις ανάλογες συνέπειες. Θεωρήσαµε λοιπόν πως είναι

απαραίτητο τα ψέµατα αυτά να µη µείνουν ασχολίαστα.

Ψέµα #1: Ο εξορθολογισµός του ∆ηµοσίου είναι εθνικός στόχος

Η αναλήθεια εν προκειµένω δε βρίσκεται στον “εθνικό στόχο”, αλλά στον όρο

“εξορθολογισµός”. ∆ιότι , όταν ο δήθεν εξορθολογισµός έχει οδηγήσει εκατοντάδες ανέργους

να προσφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία αφού δεν έχουν ασφάλιση, πολλά σχολεία στο να

αναστείλουν τη λειτουργία τους επειδή δεν έχουν προσωπικό, µαθητές στη λιποθυµία από τη

πείνα αλλά και σε πολλές άλλες αντιστοίχως “όµορφες” καταστάσεις, θεωρούµε πως η λέξη

που ταιριάζει καλύτερα είναι η λέξη “καταστροφή”.

Ψέµα #2: Για την Κυβέρνηση διαθεσιµότητα δεν σηµαίνει απολύσεις.

Όχι, σε καµία περίπτωση. Η διαθεσιµότητα απλώς διευκολύνει τις απολύσεις αφού, όταν οι

τελευταίες θα έρθουν και η απεργία θα µοίαζει ως η επιβεβληµένη επιλογή, οι προς απόλυση

διαθέσιµοι δε θα µπορούν να απεργήσουν γιατί δε θα είναι πια εργαζόµενοι.

Ψέµα #3: Στόχος της κυβέρνησης παραµένει η ορθολογική ανακατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να

καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών στον δηµόσιο τοµέα.

Αυτό είναι αλήθεια, το είδαµε στα σχολεία που δε λειτουργούν γιατί δεν έχουν δασκάλους, στα

νοσοκοµεία που έκλεισαν και οι εργαζόµενοί τους “εστάλησαν” κάπου που θα µπορούσαν να

εργαστούν και να είναι χρήσιµοι όπως για παράδειγµα οι νοσοκόµες από τη Θεσσαλονίκη που

θα έρχονταν στην Αθήνα.

Μοναδική Αλήθεια: Η διαθεσιµότητα ήταν για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων εθνική υποχρέωση.

Μόνο να συµπληρώσουµε ότι “Η διαθεσιµότητα ήταν για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων εθνική

υποχρέωση και παράµένει τέτοια.”

∆υστυχώς, βασιζόµενοι στις υποσχέσεις αυτού του ανθρώπου, οι εργαζόµενοι του ΕΜΠ

επέλεξαν να αναστείλουν την απεργία τους, αγνοώντας τη µη ικανοποίηση των εξαιρετικά

σηµαντικών φοιτητικών αιτηµάτων αλλά και παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά µιας

συντεχνιακής νοοτροπίας αφού, µε τη κίνησή τους αυτή, αφήνουν µόνους τους και εποµένως

και αρκετά αποδυναµωµένους τους εργαζόµενους στο ΕΚΠΑ. ∆εν αγνοούµε, φυσικά, αλλά

ούτε και υποτιµούµε το ρόλο που έπαιξε στη πραγµατοποίηση αυτής της επιλογής ο φόβος για

άνοιγµα των σχολών, φόβος που καλλιεργήθηκε από εκείνους που ανεπιτυχώς προσπαθούσαν

σταθερά να ανοίξουν όσες σχολές παρέµεναν σε κατάληψη.

Για άλλη µία φορά: ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ



Ο αγώνας των εργαζοµένων του ΕΜΠ, µε όλα

τα προβλήµατα και τις αντιφάσεις του,

επηρεάζει το µέλλον όλων όσων ζούµε

εντός του χώρου του πολυτεχνείου και

όχι µόνο. Είναι σηµαντικός, αρχικά για να

µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος και στη

συνέχεια είναι ανάχωµα στην επισφαλοποίηση

της εργασίας, την επαρκή λειτουργικότητα

του ιδρύµατος,στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και συνολικότερα στον σύγχρονο

ολοκληρωτισµό.

Επιπλέον οι εγγυήσεις που έχει δώσει ο υπουργός είναι επίπλαστες διότι δεν κατοχυρώνονται µε

κανένα νοµικό τρόπο. Οι αποφάσεις για τις οποίες έχει δεσµευτεί το υπουργείο δεν βλέπουµε να

έχουν εφαρµοστεί ακόµα. Συγκεκριµένα δεν βλέπουµε να έχουν παρθεί πίσω οι συνδικαλιστικές

διώξεις όσων δεν απογράφησαν στις ατοµικές δηλώσεις προσόντων αλλά αντίθετα βλέπουµε να

ποινικοποιείται ακόµα περισσότερο η απεργία αφού µε ανακοίνωσή του το Τµήµα Προστασίας

του Κράτους και του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος ζητάει τα πρακτικά των συνελεύσεων των

συλλόγων των υπαλλήλων! Εκτός αυτού µέχρι να καταργηθεί εξολοκλήρου η Κ.Υ.Α

όλες οι δεσµεύσεις αποτελούν αερολογίες και αναβάλλουν τις απολύσεις για

αργότερα και αφήνοντας τους εργαζόµενους σε διαθεσιµότητα ανυπεράσπιστους

αφού εν µέσω του καθεστώτος αυτού δεν θα έχουν την δυνατότητα να απεργήσουν.

Για όλους αυτούς του λόγους η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων πρέπει να συνεχιστεί.

Παρά τον συντονισµό που επετεύχθη 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 συνεννόηση 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. Η επιδίωξη που πρέπει να έχουµε

µετά το πέρας της απεργίας θα πρέπει να είναι ο συντονισµός όλων των φορέων στο

ΕΜΠ το οποίο θα µετατραπεί σε µια σταθερή δοµή φοιτητών εργαζοµένων που θα

προετοιµάζει το έδαφος για κοινή συµπόρευση σε µελλοντικό αγώνα και δράσεις οι

οποίες θα στηρίζονται πάνω στα κοινά συµφέροντα των δύο προαναφερθέντων

οµάδων.

Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας ενάντια στην ανεργία, την υποτίµηση των ζωών µας και στην
συνολική επίθεση που δεχόµαστε. Παράλληλα όµως εµπεριέχει και την πολιτική θέση ότι οι
ανάγκες µας ή αλλιώς οι ανάγκες των εργαζοµένων είναι πάνω από τις "ανάγκες" της εθνικής

οικονοµίας και τα συµφέροντα του κεφαλαίου.
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