Πρόταση Διαλόγου της ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ για τη
υνέλευση του υλλόγου Φοιτητών HMMY 2/3/2011
Σο ξέσπασμα της κρίσης στη χώρα μας και η αντεργατική επίθεση που την ακολούθησε και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. την Ελλάδα η ειδική μορφή
που παίρνει αυτή η επίθεση ακούει στο όνομα του μνημονίου και της κοινοβουλευτικής “χούντας” που έχει
εγκαθιδρυθεί από το ΠΑΟΚ, την ΕΕ και το ΔΝΣ. Μέσα στη δίνη της κατάργησης των υλλογικών υμβάσεων
Εργασίας, της άμεσης και έμμεσης μείωσης των μισθών, της αναίρεσης κοινωνικών παροχών και κατακτήσεων, των
ιδιωτικοποιήσεων και της εκτίναξης της ανεργίας διαμορφώνεται ένα ρεύμα κοινωνικής αγανάκτησης και
αμφισβήτησης που φουντώνει τους αγώνες που δίνουν καθημερινά χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι.

ΕΞΕΛΙΞΕΙ Ε ΕΡΓΑΙΑ: κρίση – ΔΝΤ – νέα μέτρα
Η οικονομική κρίση, το ΔΝΣ και τα νέα μέτρα, έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα, καθώς οι δόσεις του
δανείου, οι συνεχείς ανανεώσεις του μνημονίου και η θέσπιση κάθε φορά και πιο βάναυσων νέων μέτρων είναι μια
διαδικασία που δείχνει να επαναλαμβάνεται ατέρμονα. Ήδη στους μήνες που πέρασαν γίναμε μάρτυρες της μείωσης
και της κατάργησης μισθών, της κατάργησης συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των
ραγδαίων αναδιαρθρώσεων του ασφαλιστικού σε κατεύθυνση απέναντι στα κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών του
εργατικού κινήματος, αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση των συντάξεων, αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων, των
μαζικών απολύσεων και πολλών άλλων «νέων μέτρων». υγκεκριμένα μετά τις περιφερειακές εκλογές
επικυροποιήθηκε το νέο μνημόνιο με τον ερχομό της τρόικας. Πλέον το ελληνικό κράτος θα είναι υποτελές στις
επιταγές του ΔΝΣ και θα πληρώνει το ληστρικό χρέος μέχρι και το 2024(!!!) Ουσιαστικά μιλάμε για τον 2ο γύρο
αναμέτρησης, καθώς οι μαζικές απολύσεις στον δημόσιο τομέα, η ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων επιχειρήσεων
καθώς και οι νέες περικοπές σε κρατικές δαπάνες (υγεία, παιδεία κτλ) οξύνουν το κοινωνικό ζήτημα. Είναι δεδομένο
ότι η κυβέρνηση θα βάλει όλες της τις δυνάμεις για να φιμώσει και να καταστείλει οποιαδήποτε φωνή αντίστασης
τόσο από το χώρο της εκπαίδευσης όσο και της εργασίας.
Οι παραπάνω επιλογές κάνουν ακόμα πιο
μαύρο και αποκρουστικό το μέτωπο Κυβέρνησης-ΕΕΔΝΣ και του πολιτικού συστήματος που σε συνεργασία
με τα ΜΜΕ στηρίζουν την αντεργατική λαίλαπα. Είναι
επιλογές που εντάσσεται στην πολιτική που αποτελεί
μονόδρομο για να ξεπεραστεί η κρίση προς όφελος του
κεφαλαίου και για την υλοποίησή της δεν διστάζουν να
εφαρμόσουν κοινοβουλευτική δικτατορία και καταστολή
δίχως όρια. Αυτή η τόσο ρευστή κατάσταση μπορεί να
τινάξει το πολιτικό σύστημα στον αέρα και να οδηγήσει
σε απρόβλεπτες εξελίξεις. Από την άλλη όμως μπορεί
να γονατίσει το λαό, να καθυποτάξει τις αντιστάσεις του
για δεκαετίες, να διαλύσει συλλογικότητες και να εξαφανίσει αντικαπιταλιστικά πολιτικά ρεύματα.

ΠΩ ΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ και ΝΕΟ
ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ

Όσον αναφορά το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις από το ΠΑΟΚ, τις
οποίες εξήγγειλε η υπουργός παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου πρόκειται να κατατεθούν προς ψήφιση στα τέλη του
μήνα, έρχονται να συνεχίσουν - ευελπιστώντας να ολοκληρώσουν -το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ
και ακούνε στο όνομα “Νέος νόμος πλαίσιο”.

1)τον τρόπο φοίτησης: χρονικό όριο φοίτησης, δίδακτρα, απουσίες στις διαλέξεις, κατάργηση του
ασύλου, πειθαρχικά συμβούλια φοιτητών, κατάργηση δωρεάν συγγραμμάτων, προαπαιτούμενα μαθήματα-αλυσίδες
καθώς και προπαρασκευαστικό έτος στα πανεπιστήμια. Με όλα τα παραπάνω προωθείται μέσω της
εντατικοποίησης του ρυθμού σπουδών, να δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο φοίτησης , μέσα στο οποίο οι
φοιτητές θα μετατρέπονται σε άβουλα πειθαρχημένα όντα, με μόνο στόχο την ευέλικτη και ταχεία φοίτησή τους, στα
πλαίσια της οποίας θα απουσιάζει οποιαδήποτε ενασχόληση με συλλογικές και κινηματικές διαδικασίες.

2)τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης: μείωση χρηματοδότησης ,μετατροπή της διοίκησης σε σώμα ξένο
ως προς το ίδρυμα (προφανώς χωρίς φοιτητική εκπροσώπηση), συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και
ιδρυμάτων (ουσιαστικά μείωση των εισαχθέντων και μείωση οικονομικών πόρων εις βάρος του δημόσιου
πανεπιστημίου), ατομικό κουπόνι φοίτησης, πιστοποιητικά γνώσεων, αξιολόγηση απόδοσης σπουδών, εξωτερική
χρηματοδότηση (χορηγία από εταιρίες),απόλυτη σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει
καθοριστικά ο ρόλος και ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Επί της ουσίας μπαίνουν επιχειρηματικά κριτήρια
στην χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με βάση την αξιολόγηση των ιδρυμάτων κρίνοντας την αποδοτικότητα των
πανεπιστημίων με επιχειρηματικούς όρους. Επιπλέον γίνεται πλέον λόγος για διορισμό των μελών ΔΕΠ μέσω
κοινοβουλευτικού και δικαστικού ελέγχου! και φυσικά άρση της μονιμότητας αλλά και αξιολόγηση αυτών(με αγοραία
προφανώς κριτήρια, που συνδέεται με την χρηματοδότηση που αναφέρθηκε παραπάνω).

3)τα επαγγελματικά και εργασιακά μας δικαιώματα: με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων(ΕΠΕΠ) σε συνδυασμό με τα πιστοποιητικά γνώσης, επί της ουσίας απαξιώνουν τα πτυχία μας
καταργώντας έτσι κάθε έννοια επαγγελματικού δικαιώματος που μέχρι πρότινος κατοχύρωναν. Παράλληλα
προωθείται η δια βίου μάθηση και πιστοποίηση μέσω του Ν.Πλαίσιο βάζοντάς μας σε ένα κυνήγι πιστοποίησης
γνώσης ως κριτήριο για την εύρεση εργασίας.
Αναγνωρίζουμε επίσης κάποιες μεταρρυθμίσεις που συναντήσαμε τελευταία, όπως την καθολική εισαγωγή
προαπαιτούμενων μαθημάτων και την κατάργηση των διαλέξεων με την εμφάνιση υποχρεωτικών απουσιών. Οι
αλλαγές που επιχειρούνται στο Πολυτεχνείο με αρχή το ΗΜΜΤ, γίνεται προφανές πως δεν ήταν προϊόν
"επιφοίτησης" και "αυθορμητισμού" των καθηγητών, ούτε πως σχετίζονται με το εσωτερικό του τμήματος και
επιμέρους προβλήματα αυτού, αλλά αποτελούν μια κεντρική πολιτική επιλογή κατευθείαν από την κυβέρνηση και το
υπουργείο. Η Ενωτική Πρωτοβουλία παλεύει ώστε ο ύλλογος Υοιτητών να αντιμετωπίσει το ζήτημα σε όλη του τη
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προαπαιτούμενων και των απουσιών (όπως ξεκάθαρα προωθούν άλλες δυνάμεις και συγκεκριμένα η ΠΑΠ που
αρνείται να δει έξω από τα τείχη του Πολυτεχνείου, μη θέλοντας με κανένα τρόπο να στρέψει βέλη απέναντι στην
κυβέρνηση του ΠΑΟΚ).
Ουσιαστικά μιλάμε όχι για απλά ακόμα ένα πακέτο αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στο πανεπιστήμιο. Ο
νόμος πλαίσιο του οποίο το προσχέδιο θα είναι έτοιμο σε λίγες βδομάδες και θα επιχειρηθεί να ψηφιστεί από την
κυβέρνηση εντός του επόμενου μήνα, αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την “αρχιτεκτονική” τομή στη φυσιογνωμία
του ρόλου, της λειτουργίας και της διοίκησης των ανώτατων ιδρυμάτων. Είναι εκείνο το νομικό πλαίσιο το οποίο
μετατρέπει τη γνώση, από δικαίωμα της νεολαίας σε παρεχόμενη υπηρεσία και τους φοιτητές από ακαδημαϊκούς
πολίτες σε εντατικοποιημένους “πελάτες” πακέτων πληροφοριών. Η παραγωγή κέρδους από το πανεπιστήμιο και η
πλήρης υπαγωγή του στις ανάγκες των επιχειρήσεων, μέχρι και το σημείο να ορίζουν εκείνες το πρόγραμμα
σπουδών σε πολλές σχολές, έρχεται να αποτελέσει το μοναδικό πλέον παράγοντα για την επιβίωση ενός ιδρύματος,
από τη στιγμή που αποκόπτεται σχεδόν πλήρως από τη δημόσια χρηματοδότηση και έλεγχο. Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση που έρχεται κάνει παλαιότερες (98,06-07) να φαίνονται “παιδική χαρά” μπροστά της. Εν μέσω
περιόδου κρίσης και ΔΝΣ η κυβέρνηση κάνει μια κεντρική επιλογή να λήξει μια και καλή το θέμα της Παιδείας στη
χώρα μας, και σε αυτή τη «μάχη» συσπειρώνει όλους της τους συμμάχους εκτός και... εντός σχολών.

ΓΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ
Σο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση του ΠΑΟΚ θα βρεί όλα τα πληττόμενα κομμάτια
της κοινωνίας απέναντι στην πολιτική που ακολουθεί, μια πολιτική που δολοφονεί τα όνειρα των νέων
και κάνει την ζωή των εργαζομένων ακόμα πιο δύσκολη. Θα πρέπει το φοιτητικό κίνημα να συμβάλλει
σε μια γενικότερη προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργή
“στράτευσή” του με το ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα και με την εμβάθυνση στο πολιτικό
περιεχόμενο του φοιτητικού κινήματος, να μην μένει δηλαδή μόνο στον νόμο πλαίσιο αλλά να
αποτελεί μια συνολική απάντηση στην σημερινή κατάσταση.
Είναι πλέον πιο σαφές από ποτέ ότι η κυβέρνησης του ΠΑΟΚ
αδυνατεί να δημιουργήσει συμμαχίες μέσα στα σωματεία και τους
φοιτητικούς συλλόγους αλλά κυρίως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει
την κοινωνική συναίνεση που απαιτείται για μια τόσο σκληρή
πολιτική. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο λειτουργεί πραξικοπηματικά και
αλλάζει πλήρως την κατάσταση στην εργασία μέσα σε μια νύχτα και
κηρύσσει κάθε απεργία παράνομη αποδεικνύοντας ότι όποιος
αντιδρά θα καταστέλλεται με σκληρό τρόπο. Οι μαχητικές απεργίες που γίνονται αυτή την στιγμή στα
ΜΜΜ και σε άλλους χώρους εργασίας δείχνουν την πρόκειται να ακολουθήσει. ε αυτή την μάχη
καλείται να μπει και το φοιτητικό κίνημα του οποίου η εμπειρία είναι ιδιαίτερα πλούσια.

Αυτή την στιγμή που η επίθεση είναι πιο σκληρή από ποτέ, την στιγμή που επιχειρείται η
πλήρη μετάλλαξη του πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και
προοπτική για το τι κίνημα θέλουμε. Θα είναι καταστροφικό για το φοιτητικό κίνημα να περιμένει την
επίσημη κατάθεση του νέου νόμου. Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν κατατίθεται ο νόμος είναι πολύ
δύσκολο να ανατραπεί.
Σα τελευταία χρόνια, το ίδιο το φοιτητικό κίνημα έχει αναδείξει το συλλογικό δρόμο
πάλης, μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, την συμμετοχή όλων
στις αποφάσεις. Για την ανατροπή αυτών των μεταρρυθμίσεων, η Ενωτική Πρωτοβουλία παλεύει για
ένα φοιτητικό κίνημα που θα είναι διαρκείας, δηλαδή θα βρίσκει συνεχώς δρόμους κλιμάκωσης σε
μορφές και περιεχόμενο, που δεν θα αφήνει ούτε μια μέρα να πάει χαμένη, που θα δίνει συνεχώς το
παρόν μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες και τη μάχη για την συνεχώς ανώτερη συγκρότηση
των αγώνων. Μιας μάχης τελικά του φοιτητικού κινήματος που θα συμβάλει ουσιαστικά στη
συγκρότηση του μετώπου παιδείας-εργασίας, με σκοπό την “πολιτική περικύκλωση” της κυβέρνησης
και της αναβαθμισμένης επίθεσης που διεξάγει σε εργαζομένους και νεολαία, μακριά από τις λογικές
της διαχειριστικής αριστεράς ΚΚΕ-ΤΡΙΖΑ που πια ο ρόλος τους περιορίζεται στην εκτόνωση και την
ενσωμάτωση των αγώνων. Πρέπει να πάψει πια το φοιτητικό σώμα να παίζει ρόλο απλής
αλληλεγγύης στον αγώνα του εργαζόμενου κόσμου, αλλά να αποτελέσει κομμάτι ενός μαχόμενου
κοινωνικού υποκειμένου με απώτερο σκοπό την ουσιαστική οργανική σύνδεση του αγώνα των
φοιτητών και των εργαζομένων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
>> Καςάληφη ςξσ ςμήμαςξπ ςημ Πέμπςη 3 Μάοςη.
>> Πξοεία ςξσ ρσλλόγξσ τξιςηςώμ ςξσ ΗΜΜΤ ςημ Πέμπςη 3 Μάοςη. Ποξρσγκέμςοχρη ρςιπ 11:00 ρςη
γαλλική ρυξλή
>> σμμεςξυή ρςιπ εκδηλώρειπ ςηπ καςάληφηπ ςξσ ρσλλόγξσ ΑΡΧ/ΜΗΧ Σεςάοςη & Πέμπςη
>> Να καλερςεί άμερα σύγκλητος για μα ρσζηςηθξύμ ςα ζηςήμαςα:
1. ςξσ ζηςήμαςξπ ςηπ ςελεσςαίαπ αμαμόοτχρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ ςξσ ΗΜΜΤ
2. ςξσ επιδόμαςξπ εμξικίξσ ρύμτχμα με κξιμχμικά κοιςήοια και όυι αοιρςείαπ
3. ςηπ ρίςιρηπ ςχμ τξιςηςώμ
4. ςηπ μεςατξοάπ ςχμ τξιςηςώμ και ςηπ ςιμήπ ςξσ τξιςηςικξύ ειριςηοίξσ
>> Επαμαλειςξσογία ςξσ ρσμςξμιρςικξύ ςξσ ρσλλόγξσ και παοαρςάρειπ διαμαοςσοίαπ με άμερξσπ ρςόυξσπ:
1. Καςάογηρη ςηπ on-line ενέςαρηπ ρςξ μάθημα ςξσ Δξμημέμξσ Ποξγοαμμαςιρμξύ και μόμιμη
καςξυύοχρη ςχμ projects.
2. Μόμιμη καςξυύοχρη ςχμ εογαρςηοιακώμ αρκήρεχμ ρςη Ποξυχοημέμη Λξγική υεδίαρη και ρςημ
Οογάμχρη Τπξλξγιρςώμ.
3. Μόμιμη καςξυύοχρη ςχμ projects ρςιπ Βάρειπ Δεδξμέμχμ και Αουείχμ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
>> Καηνρύξσζε ησλ projects, απαιιαθηηθέο εξγαζίεο.
>> Καηάξγεζε ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ MHL θαη ηεο on-line εμέηαζεο.
>> Καηνρύξσζε όισλ ησλ εξγαζηεξίσλ-θακηά επαλάιεςε νπνηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ από όζνπο ην έρνπλ πεξάζεη.
>> Κακηά ππνρξεσηηθή πξόνδνο-θξνληηζηήξην.
>> Γεκηνπξγία αλνηρηνύ εξγαζηεξίνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ. Να δεζκεπζεί άκεζα ην ηκήκα γηα παξαρώξεζε ρώξνπ.
>> Απόζπξζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο Γηακαληνπνύινπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Να κελ θαηαηεζεί ν λόκνο έθηξσκα.
Κακηά ζπκκεηνρή ζηνλ ζηεκέλν δηάινγν!
>> Αλαηξνπή ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξόηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ηα ζπλνδεύνπλ.
>> Κάησ ε ρνύληα θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΤ!
>> Άκεζε απεκπινθή ηεο ρώξαο από ηελ επηηήξεζε ΔΔ θαη ΓΝΤ. Γελ ζα πιεξώζνπλ νη εξγαδόκελνη ηελ θξίζε ηνπο!
>> Κξαηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ κε εξγαηηθό έιεγρν.
>> Άκεζε ζηάζε πιεξσκώλ θαη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο.
>> Κακία ζθέςε γηα πάγσκα ή πεξηθνπή κηζζώλ.
>> Να απνζπξζεί ην πνιπλνκνζρέδην Γηακαληνπνύινπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ΚΔΣ-ΔΠΔΠ.
>> Απαγόξεπζε ησλ απνιύζεσλ. - Κακία ζθέςε γηα άξζε ηεο κνληκόηεηαο ζην δεκόζην.
>> Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηώξα. Κάιπςε όισλ ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
>> Να απνζπξζνύλ άκεζα νη κελύζεηο ελαληίνλ ησλ ζπκθνηηεηώλ καο. Κακία πνηληθνπνίεζε ησλ αγώλσλ καο.
>> Τν θηίξην Παπαδνπέηξνπ λα παξακείλεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Δληαίνπ Σπιιόγνπ Φνηηεηώλ.
>> Κακία θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ. Γηεύξπλζε ηνπ αζύινπ ζε ζρνιεία θη εξγαζηαθνύο ρώξνπο.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
>> Να αλαηξαπνύλ νη λόκνη γηα αμηνιόγεζε, Ι.Γ.Β.Δ., Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,Κ.Δ.Σ.
>> Μία ζρνιή αλά επηζηεκνληθό θιάδν. Έλα εληαίν πηπρίν αλά επηζηεκνληθό θιάδν κε όια ηα εξγαζηαθά-επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα ζε απηό. Μνλαδηθή πξνϋπόζεζε γηα εύξεζε δνπιεηάο!
>> Γσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε, ζπγγξάκκαηα, ζπγθνηλσλίεο γηα όινπο.
>> Διεύζεξε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο ηαμηθνύο, νηθνλνκηθνύο θη εμεηαζηηθνύο θξαγκνύο.
>> Καηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Τ.Δ.Δ..
>> Απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην ΤΣΜΔΓΔ.
>> Γξαζηηθή κείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ απνδνρώλ ώζηε λα δεη ν θαζέλαο αμηνπξεπώο από
κία θαη κόλν ζηαζεξή δνπιεηά. Ληγόηεξε δνπιεηά- δνπιεηά γηα όινπο.
>> Όρη ζηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα γηα όινπο.
>> Δληαία παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, δεκόζηα θαη δσξεάλ γηα όινπο.
>> Δθπαίδεπζε θη έξεπλα γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θη όρη ηεο θεξδνθνξίαο. Έιεγρνο από ηηο γεληθέο
ζπλειεύζεηο θνηηεηώλ, θαζεγεηώλ θη εξγαδνκέλσλ.

