
Τξ παοόμ κείμεμξ –πλαίσιξ λόγξυ είμαι ποξϊόμ συλλξγικής 

σκέψης και επενεογασίας. Οι όπξιες θέσεις και η όπξια 

αμάλυση μας για τημ επικαιοότητα και τξ πώς 

αμτιλαμβαμόμαστε τξ κξιμωμικό γίγμεσθαι, δεμ διεκδικεί τξ 

αλάμθαστξ. Είμαι απλά μια «συμξλική άπξψη», πξυ 

κατατίθεμται στημ γεμική συμέλευση από κάπξιξυς φξιτητές. 

Έτσι και αλλιώς, δεμ πιστεύξυμε ότι κατέχξυμε τημ «πάσα 

αλήθεια», ξύτε πξλύ πεοισσότεοξ ότι υπάοχει αυτή η αλήθεια, 

πξυ θα λύσει όλα μας τα ποξβλήματα. Έτσι λξιπόμ, η εμεογή 
συμμετξχή τωμ αγωμιζόμεμωμ φξιτητώμ στις γεμικές 
συμελεύσεις, απξτελεί για εμάς ζητξύμεμξ καθξοιστικής 

σημασίας.      

 Πξλλά μυαλά ισξύμται με πξλλές ιδέες: αυτή είμαι και η ιδέα 

τξυ αυτόμξμξυ σχήματξς. Να φέοει σε μια συμεχή και 

ποξξδευτική σχέση –συμάμτηση –διαδικασία ζύμωσης τξυς 

αγωμιζόμεμξυς φξιτητές, πέοα από παοατανιακές λξγικές και 

ιδεξλξγικές πεοιχαοακώσεις.  Σε μια ισότιμη και 

αμεσξδημξκοατική βάση. Αυτό είμαι πξυ λέμε εμείς αυτό-
ξογάμωση.      

 Σαμ αυτόμξμξ σχήμα ποξτάσσξυμε τη συλλξγική, 

αδιαμεσξλάβητη και «από τα κάτω» ξογάμωση, τξυ 

ευούτεοξυ αμταγωμιστικξύ/ αμτικαπιταλιστικξύ κιμήματξς. 

Διαλέγξυμε μα κιμξύμαστε μέσα σ’ έμαμ κιμηματικό άνξμα 

μακοιά από γοαφειξκοατικές λξγικές  (ή αμτίστξιχες λξγικές 

«καταμέτοησης δυμάμεωμ»). Η δύμαμη μας βοίσκεται στις 

γεμικές συμελεύσεις και στξυς δοόμξυς και όχι κάπξυ 

αμάμεσα σε bullets «αιτημάτωμ» τηλεπαοάθυοα και κάλπες. Για 

αυτό διαχωοίζξυμε τη θέση μας, τόσξ από τις πελατειακές, 

όσξ και από τις σχέσεις διαμεσξλάβησης τωμ κξμματικώμ – 

και μη – παοατάνεωμ μέσα στξ παμεπιστήμιξ, όπως επίσης 

δεμ έχξυμε καμία όοενη μα συμμετέχξυμε σε μια «συζήτηση» 

πεοί φξιτητικώμ εκλξγώμ.   

 Ειδικότεοα αυτή τη χοξμική πεοίξδξ, όπξυ η επίθεση τωμ 

αφεμτικώμ είμαι ξλξμέτωπη και στξ πεδίξ της εκπαίδευσης, 

βοίσκξυμε τξ λιγότεοξ απξποξσαματξλιστική (αμ όχι 

ενξογιστική) μια διαπαοατανιακή αμτιπαοάθεση για τξ ζήτημα 

(όπξιξ και μα μαι αυτό) και καλξύμε τξμ κόσμξ τξυ κιμήματξς 

μα τημ απξμξμώσει.  
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Η αμαδιάοθοωση τξυ παμεπιστημίξυ μέσω τωμ μεταοουθμίσεωμ πξυ ευαγγελίζεται η Διαμαμτξπξύλξυ έχει ως στόχξ 1) 

τημ ξλξκληοωτική μετατοξπή τξυ παμεπιστημίξυ σε «μαγαζί», 2) τημ γμώση σε εμπόοευμα και 3) τξυς φξιτητές σε 
πειθαοχημέμξυς/φτημξύς και ευέλικτξυς εογαζξμέμξυς. Συμξπτικά: 

Α. Τξ κοάτξς σταδιακά θα απξμακούμεται από τημ χοηματξδότηση τωμ παμεπιστημίωμ, άοα είμαι αμαγκαστική η 

στοξφή σε χοηματξδότηση από ιδιώτες: 

 1. Αμ έμα ίδουμα δεμ κοίμεται κεοδξφόοξ, δηλαδή δεμ παοάγει γμώση και πτυχία για τις αμάγκες τις αγξοάς, είτε 

θα υπξλειτξυογεί και τελικά θα κλείσει, ή θα ξδηγείτε σε συγχώμευση, ή θα αμαγκαστεί μα έχει υπξχοεωτικά δίδακτοα.   
Τα παοαδείγματα είμαι χαοακτηοιστικά: 

-Στξ τμήμα Αοχιτεκτόμωμ Μηχαμικώμ τξυ παμεπιστημίξυ Πάτοας, απξλύθηκαμ 19 καθηγητές, καταογήθηκαμ αμτίστξιχα κάπξια 

«άχοηστα» μαθήματα και μειώθηκαμ ξι μισθξί τωμ συμβασιξύχωμ καθηγητώμ (πεοίπξυ τξ 70% τωμ καθηγητώμ). Ο ποόεδοξς 

τξυ τμήματξς πξυ ποξχώοησε στις απξλύσεις (με τη σύμφωμη γμώμη τξυ υπξυογείξυ) ποότειμε είτε τξ κλείσιμξ τξυ 
τμήματξς είτε τημ επιβξλή διδάκτοωμ. 
-Τξ Τ.Ε.Ι. Πειοαιά αδυματεί μα λειτξυογήσει αφξύ λξγαοιασμξί, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικξύ αεοίξυ, υπηοεσίες φύλανης, 

καθαοιότητας, αλλά και ποξμήθεια αμαλώσιμωμ υλικώμ για τις εκπαιδευτικές αμάγκες τωμ εογαστηοίωμ, είμαι αδύματξ μα 

καλυφθξύμ με τξ πξσό της χοηματξδότησης τξυ έτξυς.  Εμώ πτώση καταγοάφει ξ ποξϋπξλξγισμός τξυ, χοόμξ με τξ χοόμξ, 

καθώς τξ 2011, για λειτξυογικές δαπάμες και δαπάμες πληοωμής ωοξμισθίξυ ποξσωπικξύ, τξ budget της κοατικής 

χοηματξδότησης αμέοχεται στα 7.400.000 ευοώ, εμώ τξ 2010 ήταμ 13.040.000 και τξ 2009 15.450.000 ευοώ.   

-Λξυκέτξ έως ότξυ βοεθξύμ χοήματα για τα λειτξυογικά τξυς ένξδα, έβαλαμ επίσης τξ τμήμα Αοχιτεκτόμωμ μηχαμικώμ 

Αθήμας και η σχξλή καλώμ τεχμώμ. Πξλλά τμήματα και ξλόκληοες σχξλές υπξχοηματξδξτξύμται και αδυματξύμ μα 
καλύψξυμ τα ένξδα λειτξυογίας τξυς. Λπξοξύμε μα φαμταστξύμε όλξι τη μξίοα τξυς: κλείσιμξ, συγχώμευση ή 
υπξχοεωτικά δίδακτοα.   

2. Αμ έμα ίδουμα αμξίνει τημ όοενη τωμ διάφξοωμ επεμδυτώμ, (επιχειοηματίες, εταιοίες κλπ.) τότε αυτό σημαίμει ότι 

αυτόματα τξ πεοιεχόμεμξ της γμώσης θα καθξοίζεται εν ξλξκλήοξυ από τξυς χοηματξδότες, καθώς θα έχξυμ τξμ 

ποώτξ και τξ τελευταίξ λόγξ πάμω στις «επεμδύσεις τξυς». Έτσι λξιπόμ, τξ ποόγοαμμα σπξυδώμ δεμ θα καλύπτει τις 

αμάγκες τξυ φξιτητή ή της κξιμωμίας, αλλά τις αμάγκες τωμ επιχειοήσεωμ, άοα τις αμάγκες τξυ κεφαλαίξυ και τις αγξοάς, 

με ότι αυτό συμεπάγεται.  



Β. Ζ φξιτητική ζωή και ξι σπξυδές θα εμτατικξπξιηθξύμ. Θα υπάοχει δυματότητα διαγοαφής φξιτητώμ, αμ αυτξί 

δεμ πεομξύμ συγκεκοιμέμα μαθήματα σε συγκεκοιμέμη σειοά και χοόμξ. Έτσι ενασφαλίζξυμ ότι ξι φξιτητές, δεμ θα 

έχξυμ τξ χοόμξ και τη αμτξχή μα αγωμιστξύμ για τα δικαιώματα τξυς, καθώς θα τοέχξυμ από αμφιθέατοξ σε 

αμφιθέατοξ κι από φοξμτιστήοιξ σε φοξμτιστήοιξ. Επιπλέξμ, τξ κόστξς συμτήοησης τωμ φξιτητώμ μεταφέοεται εν 

ξλξκλήοξυ σ’ αυτξύς, καθώς δωοεάμ σίτιση και συγγοάμματα θα κάμξυμ φτεοά (ενξύ και τα ηλεκτοξμικά) και στις 

μεταφξοές τα μειωμέμα εισιτήοια και τα πάσξ θα ακοιβύμξυμ. Έτσι, θα αμαγκαζόμαστε όλξ και πιξ πξλλξί, μα 

εογαζόμαστε σε ποξχειοξδξυλειές και χωοίς βασικά δικαιώματα, για τα ένξδα της φξίτησης μας.  

   Γ. Διξίκηση από ενωπαμεπιστημιακξύς manager. Παοότι δεμ τοέφξυμε αυταπάτες για τις διξικήσεις τωμ 

παμεπιστήμιωμ (τξ οόλξ τξυς και τη λαμξγιά τξυς) βοίσκξυμε τις ποξτάσεις για διξίκηση από «ενωπαμεπιστημιακξύς» 

manager τελείως παοαπλαμητικές και απανιωτικές για τξ δημόσιξ παμεπιστήμιξ. Και ενηγξύμαστε: παοότι 

«ενωπαμεπιστημιακή ποξσωπικότητα», δεμ παύει μα είμαι μια «ποξσωπικότητα» εγκάθετη τξυ υπξυογείξυ και της τάδε 

επιχείοησης, άοα εγκάθετη συγκεκοιμέμωμ ξικξμξμικώμ, πξλιτικώμ και κξμματικώμ συμφεοόμτωμ. Και ειδικά, όταμ μιλάμε 

για τξ παμεπιστήμιξ πξυ ευαγγελίζεται η Διαμαμτξπξύλξυ, τξ παμεπιστήμιξ «επιχείοηση», τξ παμεπιστήμιξ πξυ θα έχει 

μταοαβέοια με εταιοίες και συγκεκοιμέμα ξικξμξμικά συμφέοξμτα, είμαι απξλύτως αμαμεμόμεμα φαιμόμεμα 

«διαφθξοάς». Δεμ είμαι κάτι καιμξύογιξ, καθώς τξ ίδιξ έγιμε στις Δ.Ε.Κ.Ο. και στα δημόσια μξσξκξμεία, με τα λίγξ πξλύ 

γμωστά απξτελέσματα: απανίωση τωμ δημξσίωμ μξσξκξμείωμ κλπ και υπεοίσχυση τωμ ιδιωτικώμ. 
-Μα μημ κατατεθεί ξ μέξς-μόμξς πλαίσιξ. 

-Όχι στξ παμεπιστήμιξ επιχείοηση. 
ΔΜΑΜΣΘΑ ΣΖΜ ΤΠΟΣΘΛΖΖ ΣΖ ΔΡΓΑΘΑ ΙΑΘ ΣΖ ΕΩΖ ΛΑ. 

«…Ήταμ τότε με τη μεγάλη ξικξμξμική κοίση, εμείς δεμ είχαμε γεμμηθεί ακόμα. Οι καπμέμπξοξι χαμήλωμαμ τα μεοξκάματα και 

κάμαμ απξλύσεις, και ξι καπμεογάτες βοίσκξμταμ σε αμαβοασμό. Σε μια συγκέμτοωση, λξιπόμ, βγαίμει ξ μαστοό- Νίκξς, αυτός πξυ 

ήταμ καθξδήγηση στη μεταγωγή, μα μιλήσει. Ήνεοε πεοίπξυ τι είμαι ξικξμξμική κοίση, αλλά δεμ ήνεοε και πώς μα τα πει. Λέει 

λξιπόμ, συμάδεοφξι και συμαδέοφισσες, νέοετε τι είμαι ξικξμξμική κοίση; Όξξχι! Οικξμξμική κοίση είμαι έμα μεγάλξ παλξύκι πξυ 

έχξυμ ξι καπμέμπξοξι στξμ κώλξ τξυς, και θέλξυμ μα τξ βγάλξυμ από τξ δικό τξυς κώλξ και μα τξ βάλξυμ στξ δικό σας. Θέλετε; 

Πξιξς τξ ‘θελε; Έτσι ξογαμώθηκε μια από τις μεγαλύτεοες απεογίες στη Καβάλα…» 

Απόσπασμα από τξ βιβλίξ τξυ Χοόμη Μίσσιξυ «…καλά, εσύ σκξτώθηκες μωοίς». 

 

Τα αφεμτικά μας, ξι καπιταλιστές, ξι νέμξι επεμδυτές και ξι πξλιτικξί εκφοαστές τξυς: η κυβέομηση, ξι συμτεχμίες τξυς, 

ξι μεγαλξδημξσιξγοάφξι και τα κόμματα ενξυσίας έχξυμ βαλθεί μα μας τσακίσξυμε τελείως.  

 Υπξτίμησαμ τη μξημξσύμη μας. Μπόλιασαμ τα μυαλά μας με αοιθμξύς και δυσμόητξυς ξικξμξμικξύς όοξυς, 

μυστικξπξιώμτας τημ παγκόσμια καπιταλιστική κοίση. Μας τοξμξκοάτησαμ με σεμάοια χοεωκξπίας, σεμάοια βιβλικής 

καταστοξφής. Μας κατηγόοησαμ εμάς τξυς «από κάτω», εογαζόμεμξυς, άμεογξυς, φξιτητές, μαθητές μτόπιξυς και 

μεταμάστες, ότι «μαζί τα φάγαμε». Μας διαίοεσαμ σε ιδιωτικξύς και δημξσίξυς υπαλλήλξυς, σε έλλημες και νέμξυς. Μας 

τάισαμ με υπξσχέσεις ατξμικής καβάτζας και μας έστοεψαμ τξμ έμαμ εμάμτια στξμ άλλξ. Πέοασαμ πακέτα-πακέτα τα 

μέτοα για τημ «αμάπτυνη» και τη «σταθεοξπξίηση» της ξικξμξμίας τξυς, για τξ «καλό» μας. Ισξπέδωσαμ εογατικές και 

κξιμωμικές κατακτήσεις ξλόκληοξυ αιώμα.         

 Έρχονται τώρα, με νέα πακέτα μέτρων μα μας διαλύσξυμε τελείως, μα ψαλιδίσξυμ ότι έχει απξμείμει όοθιξ. Λόμξ η 
τανική συμείδηση, η συμείδηση δηλαδή ότι όλξι αυτξί πξυ μας κλέβξυμ τη ζωή, είμαι ξογαμωμέμξι και 
συγκοξτημέμξι σε τάνη απέμαμτι μας, και μόμξ η πάλη και η σύγκοξυση μαζί τξυς, θα μας επιτοέψει μα 
διεκδικήσξυμε έμα καλύτεοξ μέλλξμ. Στξ ζξφεοό μέλλξμ πξυ μας επιβάλλξυμ ποέπει μα αμτισταθξύμε. Για αυτό 

διαλέγξυμε μα βγξύμε στξ δοόμξ, για τα συμφέοξμτα μας και όχι για μα ποξσφέοξυμε πξλιτική υπεοανία σε κόμματα 

και πξλιτικές καοιέοες, σε επαγγελματίες συμδικαλιστές. Να αγωμιστξύμε τανικά και αδιαμεσξλάβητα, μαζί με τξυς 

εογαζόμεμξυς στα ποωτξβάθμια σωματεία και τις εογατικές ξογαμώσεις βάσης.  

 Για αυτό τξ λόγξ, ποέπει μα σταθξύμε ξ έμας δίπλα στξμ άλλξμ, κξιτώμτας τξ κξιμό μας συμφέοξμ και όχι τη 

ποξσωπική μας καβάτζα, πξυ ειδικά σήμεοα είμαι πιξ αβέβαιη και ποόσκαιοη από πξτέ. Για αυτό τξ λόγξ όταμ αυτξί 

επιλέγξυμ τξ ψαλίδι, εμείς ποέπει και χωοίς αμαστξλές, μα επιλέγξυμε τη πέτοα! 
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