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ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟ ΕΜΕΙΣ
Το παρόν κείµενο –πλαίσιο λόγου είναι προϊόν συλλογικής σκέψης και επεξεργασίας. Οι όποιες θέσεις και η όποια ανάλυση µας για την επικαιρότητα και το πώς
αντιλαµβανόµαστε το κοινωνικό γίγνεσθαι δεν διεκδικεί το αλάνθαστο. Είναι απλά µια «συνολική άποψη» που κατατίθενται στην γενική συνέλευση από κάποιους
φοιτητές. Έτσι και αλλιώς δεν πιστεύουµε ότι κατέχουµε την «πάσα αλήθεια» ούτε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει αυτή η αλήθεια που θα λύσει όλα µας τα
προβλήµατα. Έτσι λοιπόν η ενεργή συµµετοχή των αγωνιζόµενων φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις αποτελεί για εµάς ζητούµενο καθοριστικής
σηµασίας. Πολλά µυαλά ισούνται µε πολλές ιδέες: αυτή είναι και η ιδέα του αυτόνοµου σχήµατος. Να φέρει σε µια συνεχή και προοδευτική σχέση –συνάντηση
–διαδικασία ζύµωσης τους αγωνιζόµενους φοιτητές, πέρα από παραταξιακές λογικές και ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Σε µια ισότιµη και αµεσοδηµοκρατική βάση.
Αυτό είναι που λέµε εµείς αυτό-οργάνωση.
Τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις τους υπο την “αιγίδα” του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Ε. στα πλαίσια εξοµάλυνσης του εδάφους για να ορθοποδήσουν τα επενδυτικά τους
σχέδια, τα οποια διαπερνούν καταστροφικά όλους τους τοµείς της κονωνικής ζωής , καταστέλουν και τροµοκρατούν τους αγωνιστές.
Η µαζική πορεία της 6ης Δεκέµβρη, 2 χρόνια απο τη δολοφονία του Αλέξη και την κοινωνική εξέγερση που πληµµύρισε ολη τη χώρα, αντιµετωπίστηκε µε χηµικό
πόλεµο και µαζικές συλλήψεις απο την αστυνοµία, και πόλεµο λάσπης απο τα ΜΜΕ.
Σε απόλυτη σύµπνοια µε τις κυβερνητικές επιταγές και τη κρατική καταστολή τα ΜΜΕ επιλέγουν είτε να αποσιωπήσουν (όπως και στη µαζική πορεία στις 17
Νοέµβρη) είτε να συκοφαντήσουν τους αγωνιζόµενους του βγήκαν δυναµικά στο δρόµο και απάντησαν έµπρακτα στην καταστολή

Καµία δίωξη στους συλληφθέντες της πορείας της 6ης Δεκέµβρη.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΤο κρατος σαν εγγυητής της κοινωνικής ειρήνης, θωρακίζεται απέναντι στον εσωτερικό “εχθρό”. Οι καθηµερινές εικόνες των εγκληµατικών συµµορίων της
αστυνοµίας να κατακλύζουν δρόµους και πλατείες ενω µπλέ φάροι εχουν γίνει το κυρίαρχο στοιχείο της πόλης. Αντίστοιχες και οι εικόνες στο ψεύτικο κόσµο των
media µε κουκουλοφόρους µπάτσους της αντιτροµοκρατικής να εισβάλουν σε “γιαφκες” “τροµοκρατών”.Οι συκοφαντικές σκευωρίες και οι πολιτικές διώξεις σε
αγωνιστές, οι εισβολές σε κατηλειµένους πολιτικούς χώρους, οι δολοφονικές επιθέσεις σε πορείες φοιτητών, µαθητών και εργαζοµένων, κλπ αποτελούν πολιτική
επιλογή του καθεστώτος. αυτόχρονα ο συνεχής έλεγχος πάνω στις ζωές µας (µην τυχόν και ξεφύγουµε απο το τρίπτυχο σπίτι – δουλειά – κατανάλωση), αυξάνεται
µεσω της νέας “κάρτας του πολίτη”, η οποία θα αντικαταστήσει τις “αναλογικές” ταυτότητες και θα περιέχει περισσότερα ατοµικά στοιχεία, και πιο γρήγορα
προσβάσιµα απο τις αρχές. (Σαν να µην έφταναν οι κάµερες).
Οµως πολιτική επιλογή αποτελεί και η αντίστοιχη νοµοθετική θωράκιση του, επιλογη που γκρεµίζει κάθε αυταπάτη περι ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Απο το ιδιώνυµο
της κουκούλας µέχρι το νεό τροµοκρατικό νόµο που µπορεί να βαφτίσει “τροµοκρατική” οργάνωση ακόµα και ενα σωµατείο εργαζοµένων, ή να βαφτίσει “τροµοκράτη”
ακόµα και κάποιον που βοήθησε διαδηλωτή είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα..

Άρση κατηγοριών στους 11 µαθητές της Λάρισσας που κατηγορούνται µε τροµονόµο για τη συµµετοχή
τους στη εξέγερση του Δεκέµβρη το 2008
Άµεση κατάργηση του τροµονόµου.
Στο δρόµο σπάµε τη τροµοκρατία.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η αναδιάρθρωση του πανεπιστηµίου µέσω των µεταρρυθµίσεων που ευαγγελίζεται η Διαµαντοπούλου έχει ως στόχο 1) την ολοκληρωτική
µετατροπή του πανεπιστηµίου σε «µαγαζί», 2) την γνώση σε «εµπόρευµα» και 3) τους φοιτητές σε πειθαρχηµένους/φτηνούς και ευέλικτους
εργαζοµένους. Και αυτό γιατί:
1) τα πανεπιστήµια θα χρηµατοδοτούνται και θα δέχονται επιχορηγήσεις από επιχειρηµατίες και εταιρείες. Το κράτος σταδιακά θα αποµακρύνεται από την
χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων. Αυτό σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της γνώσης θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τους χρηµατοδότες καθώς θα έχουν τον πρώτο
και το τελευταίο λόγο πάνω στις «επενδύσεις τους». Έτσι λοιπόν και το πρόγραµµα σπουδών δεν θα καλύπτει τις ανάγκες του φοιτητή ή της κοινωνίας αλλά τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, άρα τις ανάγκες του κεφαλαίου, τις αγοράς.
2) Όλα τα ιδρύµατα τα οποία δεν είναι κερδοφόρα, δεν παράγουν γνώση και πτυχία για τις ανάγκες τις αγοράς θα κλείσουν. Μια σχολή που το αντικείµενο της δεν
έχει καµιά αγοραστική δύναµη, δεν θα χρηµατοδοτείται από ιδιώτες ή επιχειρηµατίες διότι δεν είναι καλή επένδυση συνεπώς δεν θα υπάρχει χρηµατοδότηση. Η
αξιολόγηση, θα γίνει «πιο οργανωµένη και σαφής», θα είναι «εξωτερική» και θα «συνδέεται µε συγκεκριµένους δείκτες». Είναι γνωστό ότι τα πανεπιστήµια που
φιγουράρουν στις ψηλότερες θέσεις της λίστας και που είναι «τα καλύτερα στον κόσµο», στηρίζονται ελάχιστα ή και καθόλου στην κρατική χρηµατοδότηση και
προσελκύουν πόρους από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, παράγοντας «προϊόντα» που είναι ελκυστικά γι’ αυτές και την κερδοφορία τους. Είναι ξεκάθαρο ότι το
κεφάλαιο ενδιαφέρεται για τις λεγόµενες «παραγωγικές σχολές», µε αποτέλεσµα οι σχολές των κοινωνικών επιστηµών, των ανθρωπιστικών σπουδών να βρεθούν στα
αζήτητα, στον πάτο της αξιολόγησης, µε συνέπεια τη µείωση και της κρατικής χρηµατοδότησης, που θα οδηγήσει πολλές εξ αυτών σε λουκέτο ή µαρασµό.
3) Οι σπουδές θα εντατικοποιηθούν. Θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής φοιτητών αν δεν περνούν συγκεκριµένα µαθήµατα σε συγκεκριµένη σειρά και χρόνο. Έτσι θα
εξασφαλίσουν ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν το χρόνο και τη αντοχή να αγωνιστούν για τα δικαιώµατα τους καθώς θα τρέχουν από αµφιθέατρο σε αµφιθέατρο κι από
φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Επιπλέον το κόστος συντήρησης των φοιτητών µεταφέρεται εξ ολοκλήρου σε αυτούς καθώς δωρεάν σίτιση και συγγράµµατα θα
κάνουν φτερά (εξού και τα ηλεκτρονικά) και στις µεταφορές τα µειωµένα εισιτήρια και τα πάσο θα ακριβύνουν.

Να µην κατατεθεί ο νέος –νόµος πλαίσιο. Όχι στο πανεπιστήµιο επιχείρηση.

ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ – ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
Η Μαλκοζάτα Ποτυράλα καθαρίστρια στο φυσικό ενώ βρισκόταν σε καλοκαιρινή άδεια απολύθηκε για τρίτη φορά από την «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ» λόγω της αγωνιστικής της συµπεριφοράς και συνδικαλιστικής της δράση. Είναι προφανές ότι το αφεντικό προσπάθησε να εκµεταλλευτεί το
γεγονός των καλοκαιρινών διακοπών ώστε να αποφύγει τις δράσεις αλληλεγγύης προς την εργαζόµενη. Τέτοια φαινόµενα εργοδοτικής τροµοκρατίας είναι ο κανόνας
στον χώρο του καθαρισµού, και µάλιστα σπάνια συναντούν δυναµικές αντιδράσεις. Οι καθαρίστριες δεν προσλαµβάνονται από το πανεπιστήµιο αλλά από εργολαβικές
εταιρίες υπενοικίασης εργαζοµένων στις οποίες συνήθως αναγκάζονται να υπογράφουν λευκές συµβάσεις, µε αποτέλεσµα να τους χρωστάνε δεδουλευµένα τα οποία
δεν πληρώνονται ποτέ ή να τους κρατάνε παράνοµα ένα τµήµα του 13ου και 14ου µισθού, ενώ άλλες φορές δουλεύουν τελείως µαύρα και ανασφάλιστα Αυτή η
σύγχρονη µορφή δουλεµπορίου συµπληρώνεται από την τροµοκράτηση των εργαζοµένων από τους προϊσταµένους, τους ρουφιάνους και τους τραµπούκους που
προσλαµβάνουν τα αφεντικά ώστε να βεβαιώνονται πως η δουλειά τους θα γίνεται αποτελεσµατικά µέσα σε ένα κλίµα φόβου και ανασφάλειας. Κι απ' την άλλη ούτε
το πανεπιστήµιο ούτε το φοιτητικό σώµα δείχνουν να αντιδρούν σ' αυτήν την κατάσταση.
Η Μαλκοζάτα Ποτυράλα, όπως και πολλές άλλες από τις καθαρίστριες που αντιδρούν σ' αυτό το εργασιακό καθεστώς, απολύθηκε σε ένδειξη παραδειγµατισµού.
Θέλουν τους “από κάτω” φοβισµένους, αποµονωµένους και αδύναµους, γιατί έτσι προφανώς µας εκµεταλλεύονται αποτελεσµατικότερα. Πρέπει να αποδείξουµε ότι
µπορούµε να ξεπεράσουµε τους µεταξύ µας διαχωρισµούς, να σταθούµε ο ένας δίπλα στον άλλο, να συναντηθούµε µέσα σε αυτοοργανωµένους αγώνες. Να µην
αφήσουµε καµία εργαζόµενη µόνης της απέναντι στα αφεντικά.

* ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ. Να προσληφθούν όλες οι καθαρίστριες.
* Καµιά να µην απολυθεί. Άµεση ανάκληση της απόλυσης της Μαλκοζάτα Ποτυράλα.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Nα κάνουµε την κρίση ευκαιρία» Τάδε έφη ο πρωθυπουργός της χώρας.
Ποιά κρίση?
Η σηµερινή κρίση που “µαστίζει” όλο το καπιταλιστικό κόσµο, της οποίας τα αίτια -όπως εχουµε ξαναναφερει- είναι οι δοµικές αντινοµίες του συστήµατος (και
συγκεκριµένα στην αλυσίδα παραγωγής - κατανάλωσης) αλλα και ο ανταγωνισµός µεταξύ αφεντικών και εκµεταλευόµενων.
Πώς όµως µπορεί η κρίση να γίνει ευκαιρία?
Η κυβέρνηση χρησιµοποιώντας σαν “µπαµπούλα” το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ. ουσιαστικά προσπαθεί µέσα σε ένα κλίµα “σοκ” να φέρει την υποτιµήση της εργάσιας
και να ανατρέψει κάθε κεκτηµένο έχουν κατακτήσει οι εργάζοµενοι τους τελευταίους αιώνες, πρόκειται ουσιαστικά για µια ταξική αντεπίθεση των αφεντικών
(που όπως παντα εφαρµόζεται απο τον πολιτικό εκφραστή τους, το κρατος).
Η υποτίµηση αυτή έρχεται είτε µέσω της άµεσης µείωσης των µισθών (όπως και µε το µισθό µαθητείας) είτε έµµεσα µέσω της αυξανόµενης ανεργίας, η οποία δρά
σαν εκβιαστικός µηχανισµός.
Η επίθεση όµως δεν σταµατάει εδώ.
Επείδη στη πράξη τα πράγµατα είναι πάντα χειρότερα, για τη διευκόλυνση των αφεντικών να κατεβάσουν “'ατυπα” (όπως τα χρόνια της “ευηµέριας” ήταν “παράνοµα”)
τους µισθούς και να χειροτερέψουν τις συνθήκες εργασίας, η κυβέρνηση προσπαθεί µέσω της κατάργησης των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (συµφωνία µεταξύ
συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών για τους όρους εργασίας) να µας φέρει στην ατοµίκη διαπραγµατευση µε τα αφεντικα, που -όπως είπαµε νωρίτεραµε τον εκβιασµό της ανεργίας θα είναι µε πολύ χειροτερους όρους απο όσο προβλέπουν όλα τα µέτρα µαζι
Στο ζοφερό µέλλον που µας επιβάλλουν πρέπει να αντισταθούµε.
Η απεργία στις 15 Δεκέµβρη είναι η ευκαιρία να δείξουµε τη δύναµη µας. Μακριά απο κοµµατικές γραφειοκρατικές δοµές όπως του ΠΑΜΕ, και τη προδοτική ΓΣΕΕ
που ουσιαστικά δρά σαν όργανο αποσυµπίεσης και αποδεικνύει για ακόµα µια φορα οτι είναι τσιράκι των αφεντικών και της κυβερνησης, αποφασίζοντας για απεργία
µετα απο µήνες απραξίας.

ΟΥΤΕ ΠΑΜΕ ΟΥΤΕ ΓΣΕΕ ΠΑΡΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΛΑΕ
Διαλέγουµε να βγούµε στο δρόµο για τα συµφέροντα µας, και οχι για να προσφέρουµε πολιτική υπεραξία σε κόµµατα και πολιτικές καριέρες σε επαγγελµατίες
συνδικαλιστές. Να αγωνιστούµε ταξικά και αδιαµεσολάβητα, µαζι µε τους εργαζοµένους στα πρωτοβάθµια σωµατεία και στις εργατικές οργανώσεις βάσης.

15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Η Συλλογική αντίσταση είναι µονόδροµος
Η κυριαρχή ιδεολογία απο τη µια προάγει τον ατοµικισµό και την απαθεια (ο καθένας να σώσει το κώλο του!) απο τους εργασιακούς χώρους (“αυτοι του δηµοσίου
τα φάγανε τα λεφτα”) µέχρι και τα πανεπιστήµια (“δεν µε νοιάζει αν θα έχω δουλειά, αρκει να τελειώσω και να φύγω στο εξωτερικό”). Ενω απο την άλλη µας καλεί σε
ενότητα για το καλό της “πατρίδας µας” ώστε να ξεφύγουµε απο τη κρίση (χαρακητιστικό παράδειγµα ο λογαριασµός για την απόσβεση του εθνικού χρέους).
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εργαζοµένων και των καταπιεσµένων, σήµερα περισσότερο από ποτέ, δεν έχει να µας προσφέρει απολύτως τίποτα. Και εµείς σαν
φοιτητές-εργαζόµενοι, έλληνες και ξένοι, πρέπει να σταθούµε ο ένας δίπλα στον άλλον κοιτώντας το κοινό µας συµφέρον και όχι την προσωπική µας καβάτζα που
ειδικά σήµερα είναι πιο αβέβαιη και πρόσκαιρη από ποτέ: ή θα χάσει ο καθένας µόνος του ή θα κερδίσουµε όλοι µαζί. Αυτό είναι το δίλληµα της εποχής µας.
Ένα δίλληµα που ώθει φοιτήτες και εργαζόµενους στο εξωτερικό (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) να επιλέξουν για τους ίδιους λόγους µε εµάς το δρόµο του αγώνα.

Αλληλεγγύη στους αγωνιζόµενους φοιτητές και εργαζοµενούς στην Ευρώπη
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