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ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η απεργιακή κινητοποίηση της 23ης Φλεβάρη ανέδειξε για άλλη μια φορά την τεράστια λαϊκή οργή ενάντια στο 
αντεργατικό πραξικόπημα των ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ. Χαρακτηρίστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις 
μετά τη μεταπολίτευση, όπου οι εργαζόμενοι έστειλαν ξεκάθαρο αντικυβερνητικό στίγμα, με το να φύγει η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ και η αντιδραστική συμμαχία της τρόικα και να ανατραπεί το μνημόνιο. Αντίστοιχα και στο Βόλο έγιναν 
μαζικότατες κινητοποιήσεις, και ακόμα περισσότερο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά και με επιτυχία ένα σχέδιο 
ανεξάρτητης ταξικής πορείας, από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό του ΕΚΒ, και από το κομματο-κεντρικό συνδικαλισμό 
του ΠΑΜΕ. Η ανεξάρτητη πορεία που καλέστηκε από την ανοιχτή συνέλευση της κατάληψης του ΕΚΒ, αποτελεί 
παρακαταθήκη και παράλληλα στοίχημα για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου και ταξικού πόλου στο εργατικό κίνημα , 
που θα συμβάλει στη δημιουργία νικηφόρων εργατικών και λαϊκών αγώνων από τα κάτω για την ανατροπή της 
αντιλαϊκής πολιτικής. Στο βόλο είναι η μεγάλη η ανάγκη η δημιουργία ενός τέτοιου πόλου στο εργατικό κίνημα καθώς, 
κανένα σωματείο δεν λειτουργεί από τα κάτω ενώ τα περισσότερα παίζουν εργοδοτικό ρόλο. Παράλληλα οι απολύσεις 
πληθαίνουν. Είναι αναγκαίο οι εργαζόμενοι να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους. Αγώνες που θα έρθουν σε πλήρη ρήξη 
με την αστική πολιτική, θα απαιτούν την συνολική ανατροπή της και θα εκφράζουν τα σύγχρονα εργατικά και 
νεολαιίστικα δικαιώματα. από την άλλη πλευρά ο αντίπαλος συνεχίζει την αντιδραστική επίθεση.  . Είναι απόλυτη 
ταξική επιλογή αλλά και μονόδρομος για τη διέξοδο του κεφαλαίου από την κρίση. Για τα κέρδη, το ευρώ και τους 
τοκογλύφους θυσιάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, εντείνουν τους ρυθμούς εκμετάλλευσης. Γι’ 
αυτό φέρνουν διαρκώς νέα μνημόνια. Ξεπουλάνε τη δημόσια περιουσία της χώρας, Συνεχίζουν να επιδοτούν 
ξεδιάντροπα τους μεγαλοεργολάβους, τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες. Διαλύουν και εμπορευματοποιούν τις 
συγκοινωνίες, τη δημόσια υγεία και παιδεία, συντρίβουν όλες τις κοινωνικές παροχές. Νομοθετούν διατάγματα ντε 
φάκτο μείωσης μισθών και διάλυσης Συλλογικών Συμβάσεων και εκβιάζουν για ατομικές συμβάσεις υποταγής. 
Καταργούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, ποινικοποιούν τους αγώνες και εντείνουν την καταστολή. Μέσα σε λιγότερο 
από ένα χρόνο η πολιτική του Μνημονίου οδηγεί σε ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Η επίσημη ανεργία 
σκαρφάλωσε στο 14% (1 εκατομμύριο άνεργοι, 2 εκατομμύρια φτωχοί). Ο πληθωρισμός καλπάζει με 5,2%, τα 
δημόσια αγαθά –παιδεία, υγεία, συγκοινωνία, περιβάλλον- διαλύονται και ξεπουλιούνται. 400.000 άνθρωποι ζουν 
από την πρόνοια μόνο στην Αττική, ενώ το 30% δεν μπορεί πια να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Η πολιτική του 
Μνημονίου οδηγεί σε ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ στο 160% του ΑΕΠ. 
 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ «ΠΑΝΤΑ»  
Μπροστά στην πλήρη χρεοκοπία του Μνημονίου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη εργοδοσία και η τρόικα απαντάνε 
με ένα νέο ακόμη πιο βάρβαρο μνημόνιο, που θέλουν να υπογράψουν τον Μάρτη, ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΥΤΗΞΟΥΝ ΑΛΛΑ 18 δις €, 
όχι πια από τις τσέπες, αλλά από το αίμα και τις σάρκες του λαού και άλλα 50 δις € ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!. Οι 
τραμπούκοι της τρόικας και της κυβέρνησης ετοιμάζουν: 
- Νέες μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό –ακόμα και με νόμο– και τον δημόσιο τομέα μέσα από το «ενιαίο φτωχολόγιο» 
της κυβέρνησης. 
- Ξεπούλημα στο μεγάλο κεφάλαιο της ενέργειας, του νερού, του ορυκτού πλούτου, των συγκοινωνιών, των δασών, 
της παραλίας, των πάντων. Κλείσιμο σχολειών, πανεπιστήμιων και νοσοκομείων, δεκάδες χιλιάδες νέες απολύσεις 
στο δημόσιο.  
- Αύξηση της ανεργίας, γενίκευση της μαύρης χωρίς δικαιώματα εργασίας. 
- Κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών, των επικουρικών συντάξεων, νέα αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 
67. 
- Δυνάμωμα του αυταρχισμού, της καταστολής, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. 



Η ΕΕ, η Μέρκελ και ο Σαρκοζί σώζουν τους τραπεζίτες και όχι τους λαούς. Τα μέτρα «διαχείρισης του χρέους» που 
ετοιμάζουν να ανακοινώσουν στις 25 Μάρτη σαν «επιτυχία», (επιμήκυνση της πληρωμής των 110 δις, ευρωομόλογα 
κ.λπ.) θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τα συμφέροντα των τραπεζιτών και θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν το 
«Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας», μια συνταγματική «χούντα» των τραπεζών, των πολυεθνικών και της ΕΕ.  
 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ. ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΠΛΑΚΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Απ’ αυτήν την επίθεση δε μένει ανέπαφο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Από το «νέο» σχολείο το οποίο θα είναι 
συνδεδεμένο με την τοπική αγορά που θα υπόκειται σε συνεχείς αξιολογήσεις στο σύνολο του το εντατικοποιημένο που 
θα διαχωρίζει τους άριστους από τους χαζούς μέχρι το νέο πανεπιστήμιο το πλήρως επιχειρηματικοποιημένο που θα 
εξαρτάται άμεσα από την αγορά και θα προσφέρει γνώση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της . Ο νέος νόμος της 
Διαμαντοπούλου για το πανεπιστήμιο έρχεται να μας φέρει μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά: 
• Διαλύεται το πτυχίο. Πλέον και επίσημα θα αντιστοιχηθεί σε έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων που θα 
συλλέγονται στον ατομικό φάκελο σπουδών. Αυτός ο αριθμός θα εξαρτάται από την επιλογή της διαδρομής του κάθε 
φοιτητή, αφού καταργείται το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος και αντικαθίσταται από πακέτα μαθημάτων, 
και φυσικά δεν θα μιλούμε πια για ενιαίο πτυχίο ως τη μόνη προϋπόθεση για δουλειά, αλλά για ένα πιστοποιητικό που 
δε θα εξασφαλίζει κανένα εργασιακό δικαίωμα παρά θα οδηγεί σε ατομική διαπραγμάτευση με τον εργοδότη στο 
πλαίσιο ενός άκρατου ανταγωνισμού.  
• Εξαφανίζονται και τα τελευταία ψήγματα Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας με τη θέσπιση της «κάρτας φοιτητή». Για 
όσους φοιτητές δεν είναι κάτω από το όριο της φτώχειας (και σε λίγο καιρό για όλους) καταργούνται η δωρεάν σίτιση 
στη λέσχη, η διαμονή στις εστίες και όσον αφορά τα βιβλία, γίνονται ηλεκτρονικά και έτσι όποιος το θέλει σε έντυπη 
μορφή θα πρέπει να πληρώσει. Επίσης, προτείνονται εξέταστρα, δηλαδή για να ξαναδώσεις ένα μάθημα θα 
πληρώνεις «ένα συμβολικό ποσό», ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την εισαγωγή διδάκτρων. Σαν διέξοδος στην 
ασφυκτική πίεση στις τσέπες των σπουδαστών και των οικογενειών τους προτείνονται τα «φοιτητοδάνεια». 
• Αξιολόγηση-χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Η αξιολόγηση θα συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση των 
πανεπιστημίων, καθώς ένα ίδρυμα για να συνεχίσει να χρηματοδοτείται θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που θα 
ορίζει μια επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη του ΣΕΒ αλλά και μέλη άλλων επιχειρήσεων διεθνώς. 
Προφανώς η απουσία φοιτητικού συνδικαλισμού, γενικών συνελεύσεων, καταλήψεων αλλά και η εφαρμογή της 
αντιμεταρρύθμισης θα είναι μερικά από τα κριτήρια τους. 
• Την ίδια στιγμή ποινικοποιούνται οι αγώνες. Βαφτίζεται «παράνομο» οτιδήποτε «διαταράσσει την εύρυθμη 
λειτουργία της σχολής», ενώ πρυτάνεις καλούνται να εφαρμόσουν αυστηρά το νόμο για το άσυλο. Η συζήτηση για το 
αν οι συνελεύσεις είναι παράνομες έχει ανοίξει και μέλλει να προχωρήσει προς την απαγόρευση τους.  
• Διαλύονται τα εκλεγμένα πρυτανικά συμβούλια και αντικαθίστανται από Διοικητικά Συμβούλια με απευθείας 
διορισμένους πρυτάνεις (όπως στη χούντα), αξιολογητές και managers που θα εκπροσωπούν την αγορά.  
 

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΛΑΟΥ 
Υπάρχει και ο ανατρεπτικός δρόμος, του αγώνα διαρκείας, των καταλήψεων και των απεργιών, της προοπτικής μιας 
άλλης κοινωνίας που εμφανίζεται σε αυτές τις στιγμές. ΠΡΟΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ! Η απάντηση 
εργαζομένων και νεολαίας πρέπει να είναι ο δρόμος της από κοινού διεκδίκησης των καλύτερων συνθηκών ζωής, της 
βελτίωσης των υλικών συνθηκών διαβίωσης σε μια ενιαία πορεία ανατροπής αυτού του συστήματος. Απάντηση μπορεί 
να είναι μόνο η κατάργηση του χρυσοπληρωμένου χρέους των 300 και άνω δις. Ευρώ. Καμία συμβιβαστική λύση για 
επαναδιαπραγμάτευση και μερική αποπληρωμή του. Ο λαός δε χρωστάει τίποτα! Θα πρέπει να κρατήσει στάση 
απειθαρχίας στις οδηγίες-εντολές Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ. και να απαιτήσει έξοδο από κάθε καπιταλιστικό σχηματισμό από 
εργατική σκοπιά. Να αγωνιστεί για μείωση του χρόνου εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, 
ολόπλευρη προστασία των ανέργων, τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία-Υγεία-Πρόνοια και Κοινωνική ασφάλιση.  



 
Το εργατικό κίνημα, να παλέψει για την ταξική ενότητα των εργαζομένων, για ένα κίνημα με οριζόντιες δομές, με διαρκή 
συντονισμό με ανατρεπτικό περιεχόμενο σε ρήξη με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Ζητούμενο, 
λοιπόν, είναι ένα μέτωπο Παιδείας– Εργασίας- Δημοκρατίας, ενός πολιτικού κινήματος που με όρους μαζικούς και 
συλλογικής δράσης θα παλέψει ενιαία για την απόκρουση και ανατροπή της επίθεσης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
της ΕΕ, του κεφαλαίου. 
Ήρθε η ώρα για το Φοιτητικό Κίνημα να πιάσει το νήμα των κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος και να 
ξαναβγεί μαχητικά στο προσκήνιο για να ανατρέψει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και συνολικά την αντιλαϊκή 
πολιτική που φέρνει έναν νέο μεσαίωνα για τους εργαζόμενους και την νεολαία. Τώρα που ολοένα και περισσότερα 
κοινωνικά κομμάτια κάνουν την εμφάνισή τους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Τώρα που ενώ οι μαζικές Γενικές 
Συνελεύσεις, οι δεκάδες Καταλήψεις και οι μαχητικές Διαδηλώσεις απονομιμοποίησαν το ψευτο-διάλογο της 
Διαμαντοπούλου η κυβέρνηση επαναφέρει εκβιαστικά το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση.  Τώρα που φέρνουν νέα 
μνημονιακά μέτρα ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και χαρίζουν ακόμη περισσότερα 
δισεκατομμύρια στις τράπεζες.  
Το νικηφόρο Φοιτητικό Κίνημα μπορεί να αποτελέσει τη σπίθα που θα βάλει φωτιά στον κάμπο της κοινωνικής 
αντίστασης και θα  ενοποιήσει τους επιμέρους κοινωνικούς αγώνες σε ένα πλατύ λαϊκό κίνημα ανατροπής. Ένα 
κίνημα που θα βάζει στο στόχαστρο όχι μόνο την κυρίαρχη πολιτική αλλά και τους εκφραστές της (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ , ΛΑΟΣ, 
Ε.Ε. ,ΔΝΤ) και τους συμμάχους της (ΜΜΕ, Αστυνομία). Που θα παλεύει για την ανατροπή του μνημονίου και συνολικά 
της αντιλαϊκής πολιτικής. Ένα κίνημα που θα βρίσκεται στο πλάι των αγωνιζόμενων εργατικών κλάδων, των ανέργων , 
των μεταναστών από τη σκοπιά των αυριανών αναγκών μας και της εργασιακής μας προοπτικής. Κίνημα 
πανεκπαιδευτικό μαζί με τους μαθητές και τους αγωνιζόμενους καθηγητές και δασκάλους, κόντρα στην ξεπουλημένη 
ΠΟΣΔΕΠ. Γι αυτό καλούμε σε πανελλαδική πορεία την Πέμπτη 10/3 στην Αθήνα. Να στρατευτούμε με όλη την κοινωνία 
ενάντια στην διάλυση των δημοσίων αγαθών και στην επιβολή της άγριας καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αν δεν τους 
σταματήσουμε η επίθεση της κυβέρνησης και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ δεν θα έχει 
τέλος. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  
• Άμεση απεμπλοκή της χώρας από την επιτήρηση ΕΕ και ΔΝΤ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΡΑ!   
• Άμεση έξοδος από το Μνημόνιο, ανατροπή των μέτρων κυβέρνησης–ΕΕ–ΔΝΤ.   
• Καμία αναγνώριση του χρέους. Διαγραφή του χρέους. Παύση πληρωμών.   
• Να μην περάσει το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία.  
• Καμία άδεια σε κολέγιο-ΚΕΣ. Όχι στην ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 36/05. Κατάργηση των ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ και 
κάθε μορφής ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απεμπλοκή της χώρας από την Μπολόνια, τον Κ.Ε.Χ.Α.Ε. και 
όλες τις συμφωνίες της ΕΕ για την εκπαίδευση.  
• Να αποσυρθεί ο αυταρχικός «νέος νόμος πλαίσιο» της πειθάρχησης, του αυταρχισμού και της επιχειρηματικής 
λειτουργίας. Κάτω τα νομοσχέδια για αξιολόγηση και διά βίου κατάρτιση – ανασφάλεια. Καμία  
• Ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών. Όχι στην εντατικοποίηση των σπουδών μας. Αναγκαίο διδακτικό προσωπικό.  
Κατάργηση των περιορισμών στην δήλωση διπλωματικής και των αλυσίδων στις συνθέσεις. Όχι στην περικοπή 
μαθημάτων.  
• Κατάργηση των τρομονόμων της ΕΕ, καμία εφαρμογή τους. Κάτω τα χέρια από το άσυλο. Διεύρυνσή του σε σχολεία 
και εργασιακούς χώρους.  
• Να φύγουν οι εταιρίες από τις σχολές. Όχι στις εργολαβίες. Καμία εργασία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα να μη ανατίθεται σε ιδιώτες και εργολάβους.  
• Όχι στο 65ωρο. Κατάργηση της οδηγίας Μπόλγκενστάιν. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.  
• Νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων.  



• Δραστικός περιορισμός των πολεμικών εξοπλιστικών δαπανών. Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής 
περιουσίας. Κατάργηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.  
• Έξοδος από την ΟΝΕ και το ευρώ. Εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο. Να περάσουν 
στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο και διαχείριση οι μεγάλες επιχειρήσεις που  αφορούν κοινωνικές 
ανάγκες (ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες, μέσα μεταφοράς, υποδομές, τράπεζες κ.τ.λ.). Να επιστρέψουν τώρα όλες οι 
επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο (ΟΤΕ, λιμάνια, Ολυμπιακή).  
• Ρήξη με την ΕΕ.   
• Γενναίες φοροαπαλλαγές στο εργατικό και λαϊκό εισόδημα, κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης. Δραστική αύξηση στη φορολογία του κεφαλαίου. Κάτω ο «Καλλικράτης» και η αντιδραστική διοικητική 
μεταρρύθμιση. 
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:  
• Ενιαία Δημόσια Δωρεάν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Ελεύθερη πρόσβαση στην γνώση και την έρευνα, χωρίς 
οικονομικούς και ταξικούς φραγμούς, σε ένα ενιαίο και δημόσιο φορέα σπουδών, που δεν θα διαχωρίζεται σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
ΚΕΣ-ΚΕΚ-ΙΕΚ. Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο χωρίς ειδικεύσεις και κατατμήσεις που θα κατοχυρώνουν 
εργασιακά δικαιώματα. Το πτυχίο μόνη προϋπόθεση για δουλειά χωρίς καμιά διαδικασία πιστοποιήσεων μετά από 
αυτό. Ενιαίες και αδιάσπαστες προπτυχιακές σπουδές σε κάθε σχολή.  
• Ενιαίο 12χρονο σχολείο με κατάργηση των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Ελεύθερη πρόσβαση σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και 
στην έρευνα χωρίς ταξικούς, οικονομικούς και εξεταστικούς φραγμούς.  
• Δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας με φοιτητικό και εργατικό έλεγχο. Δωρεάν 
σίτιση, στέγαση, συγκοινωνίες για όλο το λαό. Δωρεάν συγγράμματα και υλικοτεχνική υποδομή για όλους τους 
φοιτητές.  
• Μονιμοποίηση όλων των καθηγητών και των εργαζομένων σε καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη στο πανεπιστήμιο. 
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. 1500 Ευρώ κατώτατος μισθός, για να ζουν όλοι αξιοπρεπώς από μια και μόνο 
δουλειά. Όχι στο “πάγωμα” των μισθών και τη λιτότητα.  Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μείωση ωρών εργασίας και 
ορίων ηλικίας για τη σύνταξη.  
• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ή σύνταξη σε κάθε πολίτη, Έλληνα ή μετανάστη, νέο ή ηλικιωμένο.  
• Δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία για όλους.  
• Όλη η εξουσία στις Γενικές Συνελεύσεις.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  
• ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3/2011 και την ΠΕΜΠΤΗ 10/3/2011. Συμμετοχή του Φοιτητικού Συλλόγου 
στην ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 10/3. Κατάληψη δημόσιου κτιρίου από τους 
φοιτητικούς συλλόγους και κάλεσμα σε σωματεία, επιτροπές ανέργων κτλ. Πανελλαδικό συντονιστικό γενικών 
συνελεύσεων των φοιτητικών συλλόγων. 
• Καλούμε σε ανοιχτή συντονιστική επιτροπή κατάληψης μετά το τέλος της συνέλευσης, η οποία θα αναλάβει την 
ευθύνη υλοποίησης πλαισίου. Διενέργεια συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και καταλήψεων των Φοιτητικών 
Συλλόγων. 

• Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΓΣΤ την Τετάρτη 2/3 

• Συμμετοχή στην ανοιχτή συνέλευση, ως συνέχεια της απεργιακής πορείας του 2/3 στις 19.00 στο ΕΚΒ 
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