
Φοιτητική ζωή: 

ανεξαρτησία, 

φρα̟ές-αραλίκι, 

νυχτερινές έξοδοι 

Φοιτητική ζωή: Ένας αστικός µύθος

Έφτασε η ̟ολυ̟όθητη χρονιά, ̟ου ο Σε̟τέµβρης δεν ηχεί στα αυτιά σου σαν τη λήξη των 

καλοκαιρινών διακο̟ών και της ανεµελιάς, για όσους, βέβαια, δεν είχαν να κάνουν 

µεροκάµατα, αλλά σαν την αρχή της ̟ραγµατικής σου ζωής. Τέρµα οι α̟ουσίες, το 

αναγκαστικό διάβασµα και τα βαρετά µαθήµατα για τις ̟ανελλήνιες. Τώρα, σου δίνεται το 

̟ράσινο φως για την ένταξή σου στα ακαδηµαϊκά έδρανα. Καθώς έρχεσαι στο Πάντειο, όλοι 

"οι καλοθελητές" θα τρέξουν να σε εξυ̟ηρετήσουν, α̟ό εγγραφές και σηµειώσεις, µέχρι και 

νυχτερινές εξόδους, µε αντάλλαγµα φυσικά την ψήφο σου και την ̟αθητικότητά σου! 

Έλα όµως, ̟ου η φετινή χρονιά σηµατοδοτεί τη γείωσή σου στην 

̟ραγµατικότητα και την ̟αύση τυχόν ονείρων, για ε̟ικείµενη "φοιτητική 

ζωή". 

 

 

Γείωση στην ̟ραγµατικότητα

Το Πάντειο

υ̟οδοµών, µε µια ̟ρώτη µατιά. Παρόλ' αυτά, α̟οσιω̟ούνται ̟ολλές α̟ό τις 

σκοτεινές ̟τυχές του, και εν γένει ̟τυχές του ελληνικού, ΟΧΙ δηµοσίου και δωρεάν, 

̟ανε̟ιστηµίου. Μια α̟ό αυτές, είναι η εντεινόµ

τις ̟ερικο̟ές στα συγγράµµατα (̟ριν δυο χρόνια ̟αίρναµε 2 και 3 βιβλία, ̟λέον 1 και 

ίδωµεν) και φτάνοντας σε µειώσεις των θέσεων ̟ου δικαιούνται οι φοιτητές

Και µάλιστα όχι σε καµιά εστία, αλλά στο ξενοδ

χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα την ̟ρόσφατη ε̟ιθυµία εκδίωξης 50 φοιτητών α̟ό αυτό). Όσον 

αφορά στη σίτιση, ήδη έχει µειωθεί ο αριθµός των φοιτητών ̟ου τη "δικαιούνται" και 

αναµένεται να ανακοινωθούν κι άλλες µειώσεις. Σε ό

εντατικο̟οίηση των σ̟ουδών, κατά την ο̟οία ο φοιτητής καλείται να διεκ̟εραιώσει τις 

σ̟ουδές του σε 6 χρόνια, µε ό,τι αυτό συνε̟άγεται. Και µην ξεχνάµε, το ̟ιο σηµαντικό 

κοµµάτι ̟ου, σκο̟ίµως δεν αναφέρεται, είναι αυτό ̟ου σχετίζε

̟αρεχόµενη/̟αραγόµενη γνώση, η ο̟οία µόνο ε̟ιστηµονικά ουδέτερη και αντικειµενική 

δεν είναι, αλλά άµεσα συνδεδεµένη µε τα συµφέροντα του κράτους και της αγοράς.

 

Κάθε ̟ανε̟ιστήµιο, εκτός α̟ό ακαδηµαϊκός

α̟ό τους καθηγητές, εργάζεται κι ένας µεγάλος αριθµός διοικητικών υ̟αλλήλων, οι ο̟οίοι, 

αυτήν την ̟ερίοδο, βρίσκονται σε κινητο̟οιήσεις, λόγω των µαζικών α̟ολύσεων. Πέρα α̟ό 

τους "µόνιµους"(όχι για ̟ολύ...)εργαζόµενους, υ̟άρχει κι ένα κοµµάτι "αόρατο". 

τους εργολαβικούς υ̟άλληλους, τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, ̟ου ̟ληρώνονται για 

τις υ̟ηρεσίες τους, ό̟οτε το θυµηθεί ο εργολάβος και έχοντας υ̟ογράψει συµβάσεις µε 

µεγαλύτερο ̟οσό α̟ό αυτό ̟ου στην ̟ραγµατικότητα λαµβάνουν.

 

Φοιτητική ζωή: Ένας αστικός µύθος 

Έφτασε η ̟ολυ̟όθητη χρονιά, ̟ου ο Σε̟τέµβρης δεν ηχεί στα αυτιά σου σαν τη λήξη των 

καλοκαιρινών διακο̟ών και της ανεµελιάς, για όσους, βέβαια, δεν είχαν να κάνουν 

µεροκάµατα, αλλά σαν την αρχή της ̟ραγµατικής σου ζωής. Τέρµα οι α̟ουσίες, το 

άβασµα και τα βαρετά µαθήµατα για τις ̟ανελλήνιες. Τώρα, σου δίνεται το 

̟ράσινο φως για την ένταξή σου στα ακαδηµαϊκά έδρανα. Καθώς έρχεσαι στο Πάντειο, όλοι 

"οι καλοθελητές" θα τρέξουν να σε εξυ̟ηρετήσουν, α̟ό εγγραφές και σηµειώσεις, µέχρι και 

εξόδους, µε αντάλλαγµα φυσικά την ψήφο σου και την ̟αθητικότητά σου! 

Έλα όµως, ̟ου η φετινή χρονιά σηµατοδοτεί τη γείωσή σου στην 

̟ραγµατικότητα και την ̟αύση τυχόν ονείρων, για ε̟ικείµενη "φοιτητική 

Γείωση στην ̟ραγµατικότητα 

Το Πάντειο µ̟ορεί να φαντάζει µέγαρο ̟ανε̟ιστηµιακής µόρφωσης και 

υ̟οδοµών, µε µια ̟ρώτη µατιά. Παρόλ' αυτά, α̟οσιω̟ούνται ̟ολλές α̟ό τις 

σκοτεινές ̟τυχές του, και εν γένει ̟τυχές του ελληνικού, ΟΧΙ δηµοσίου και δωρεάν, 

̟ανε̟ιστηµίου. Μια α̟ό αυτές, είναι η εντεινόµενη µείωση των ̟αροχών, αρχίζοντας α̟ό 

τις ̟ερικο̟ές στα συγγράµµατα (̟ριν δυο χρόνια ̟αίρναµε 2 και 3 βιβλία, ̟λέον 1 και 

ίδωµεν) και φτάνοντας σε µειώσεις των θέσεων ̟ου δικαιούνται οι φοιτητές

Και µάλιστα όχι σε καµιά εστία, αλλά στο ξενοδοχείο "FILOXENIA" ε̟ί της Αχαρνών (µε 

χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα την ̟ρόσφατη ε̟ιθυµία εκδίωξης 50 φοιτητών α̟ό αυτό). Όσον 

αφορά στη σίτιση, ήδη έχει µειωθεί ο αριθµός των φοιτητών ̟ου τη "δικαιούνται" και 

αναµένεται να ανακοινωθούν κι άλλες µειώσεις. Σε όλα αυτά, ̟ροστίθεται και η 

εντατικο̟οίηση των σ̟ουδών, κατά την ο̟οία ο φοιτητής καλείται να διεκ̟εραιώσει τις 

σ̟ουδές του σε 6 χρόνια, µε ό,τι αυτό συνε̟άγεται. Και µην ξεχνάµε, το ̟ιο σηµαντικό 

κοµµάτι ̟ου, σκο̟ίµως δεν αναφέρεται, είναι αυτό ̟ου σχετίζεται µε την 

̟αρεχόµενη/̟αραγόµενη γνώση, η ο̟οία µόνο ε̟ιστηµονικά ουδέτερη και αντικειµενική 

δεν είναι, αλλά άµεσα συνδεδεµένη µε τα συµφέροντα του κράτους και της αγοράς.

Κάθε ̟ανε̟ιστήµιο, εκτός α̟ό ακαδηµαϊκός  χώρος, είναι και χώρος εργασίας, ό̟ου ̟έ

α̟ό τους καθηγητές, εργάζεται κι ένας µεγάλος αριθµός διοικητικών υ̟αλλήλων, οι ο̟οίοι, 

αυτήν την ̟ερίοδο, βρίσκονται σε κινητο̟οιήσεις, λόγω των µαζικών α̟ολύσεων. Πέρα α̟ό 

τους "µόνιµους"(όχι για ̟ολύ...)εργαζόµενους, υ̟άρχει κι ένα κοµµάτι "αόρατο". 

τους εργολαβικούς υ̟άλληλους, τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, ̟ου ̟ληρώνονται για 

τις υ̟ηρεσίες τους, ό̟οτε το θυµηθεί ο εργολάβος και έχοντας υ̟ογράψει συµβάσεις µε 

µεγαλύτερο ̟οσό α̟ό αυτό ̟ου στην ̟ραγµατικότητα λαµβάνουν.  

Έφτασε η ̟ολυ̟όθητη χρονιά, ̟ου ο Σε̟τέµβρης δεν ηχεί στα αυτιά σου σαν τη λήξη των 

καλοκαιρινών διακο̟ών και της ανεµελιάς, για όσους, βέβαια, δεν είχαν να κάνουν 

µεροκάµατα, αλλά σαν την αρχή της ̟ραγµατικής σου ζωής. Τέρµα οι α̟ουσίες, το 

άβασµα και τα βαρετά µαθήµατα για τις ̟ανελλήνιες. Τώρα, σου δίνεται το 

̟ράσινο φως για την ένταξή σου στα ακαδηµαϊκά έδρανα. Καθώς έρχεσαι στο Πάντειο, όλοι 

"οι καλοθελητές" θα τρέξουν να σε εξυ̟ηρετήσουν, α̟ό εγγραφές και σηµειώσεις, µέχρι και 

εξόδους, µε αντάλλαγµα φυσικά την ψήφο σου και την ̟αθητικότητά σου!  

Έλα όµως, ̟ου η φετινή χρονιά σηµατοδοτεί τη γείωσή σου στην 

̟ραγµατικότητα και την ̟αύση τυχόν ονείρων, για ε̟ικείµενη "φοιτητική 

µ̟ορεί να φαντάζει µέγαρο ̟ανε̟ιστηµιακής µόρφωσης και 

υ̟οδοµών, µε µια ̟ρώτη µατιά. Παρόλ' αυτά, α̟οσιω̟ούνται ̟ολλές α̟ό τις 

σκοτεινές ̟τυχές του, και εν γένει ̟τυχές του ελληνικού, ΟΧΙ δηµοσίου και δωρεάν, 

ενη µείωση των ̟αροχών, αρχίζοντας α̟ό 

τις ̟ερικο̟ές στα συγγράµµατα (̟ριν δυο χρόνια ̟αίρναµε 2 και 3 βιβλία, ̟λέον 1 και 

ίδωµεν) και φτάνοντας σε µειώσεις των θέσεων ̟ου δικαιούνται οι φοιτητές  για στέγαση. 

οχείο "FILOXENIA" ε̟ί της Αχαρνών (µε 

χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα την ̟ρόσφατη ε̟ιθυµία εκδίωξης 50 φοιτητών α̟ό αυτό). Όσον 

αφορά στη σίτιση, ήδη έχει µειωθεί ο αριθµός των φοιτητών ̟ου τη "δικαιούνται" και 

λα αυτά, ̟ροστίθεται και η 

εντατικο̟οίηση των σ̟ουδών, κατά την ο̟οία ο φοιτητής καλείται να διεκ̟εραιώσει τις 

σ̟ουδές του σε 6 χρόνια, µε ό,τι αυτό συνε̟άγεται. Και µην ξεχνάµε, το ̟ιο σηµαντικό 

̟αρεχόµενη/̟αραγόµενη γνώση, η ο̟οία µόνο ε̟ιστηµονικά ουδέτερη και αντικειµενική 

δεν είναι, αλλά άµεσα συνδεδεµένη µε τα συµφέροντα του κράτους και της αγοράς.  

χώρος, είναι και χώρος εργασίας, ό̟ου ̟έρα 

α̟ό τους καθηγητές, εργάζεται κι ένας µεγάλος αριθµός διοικητικών υ̟αλλήλων, οι ο̟οίοι, 

αυτήν την ̟ερίοδο, βρίσκονται σε κινητο̟οιήσεις, λόγω των µαζικών α̟ολύσεων. Πέρα α̟ό 

τους "µόνιµους"(όχι για ̟ολύ...)εργαζόµενους, υ̟άρχει κι ένα κοµµάτι "αόρατο". Μιλάµε για 

τους εργολαβικούς υ̟άλληλους, τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, ̟ου ̟ληρώνονται για 

τις υ̟ηρεσίες τους, ό̟οτε το θυµηθεί ο εργολάβος και έχοντας υ̟ογράψει συµβάσεις µε 



Έχουµε φτάσει σε µια ιστορική συγκυρία, ό̟ου η ̟αραγωγή χρειάζεται όλο και λιγότερα 

και ̟ιο φτηνά εργατικά χέρια. Έτσι, είναι λογικό να συµβαίνει το ίδιο και στο ̟ανε̟ιστήµιο, 

αφού είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά ̟αραδείγµατα είναι 

οι α̟ό̟ειρες αναδιάρθρωσης (νοµοσχέδιο Γιαννάκου 2006-2007), οι ο̟οίες συνεχίστηκαν 

̟έρυσι µε το νόµο Αρβανιτό̟ουλου (καταργήσεις σχολών) και άρχισαν, ήδη α̟ό το 

̟ροηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος, να εφαρµόζονται. Βέβαια, ο εξορθολογισµός έχει ε̟ιχειρηθεί 

να ξεκινήσει α̟ό τη δευτεροβάθµια µε το ̟ιο ̟ρόσφατο νοµοσχέδιο ̟ου ψήφισε η βουλή, 

για την ̟εραιτέρω εντατικο̟οίηση των σ̟ουδών, τη µετατρο̟ή του Λυκείου σε εξεταστικό 

κέντρο (̟ανελλήνιες και στις 3 ταξεις-συµψηφισµός των βαθµών). Με λίγα λόγια, καλείσαι 

να α̟οφασίσεις α̟ό τα 15 σου τι θες να κάνεις στη ζωή σου, εάν και εφόσον οι γονείς σου 

έχουν την οικονοµική δυνατότητα να σε στηρίξουν (φροντιστήρια), κι εσύ την αντοχή να 

αντα̟εξέλθεις! 

 

Η ̟αρα̟άνω ήττα , ό̟ως και ̟ολλές άλλες, είναι α̟οτέλεσµα της αδυναµίας της 

κοινωνίας και, ειδικότερα, του κόσµου της εργασίας να δει την ε̟ίθεση αυτή συνολικά. Ο 

αγώνας δε γίνεται να δοθεί µεµονωµένα µε συντεχνιακά µόνο αιτήµατα. Οφείλουµε να 

αυτοοργανωθούµε βάσει των κοινών µας συµφερόντων, για να µ̟ορέσουµε να 

αντισταθούµε και να αντε̟ιτεθούµε σε όσους µας κατα̟ιέζουν και µας εκµεταλλεύονται. 

Και, εν τέλει, να κατακτήσουµε τις σχέσεις εκείνες, ̟ου θα µας βοηθήσουν στη δηµιουργία 

των νέων δοµών, σε αντι̟αράθεση µε τις εκφυλισµένες γενικές συνελεύσεις και τις 

κοµµατοκρατούµενες διαδικασίες στο Πάντειο (∆.Σ., Εκλογές).  

 

 
 
 

Ελευθεριακή Παρέµβαση Παντείου: Είµαστε µια συλλογικότητα, ̟ου γεννήθηκε το φθινό̟ωρο 
του 2011 στο Πάντειο, έχει ε̟ιλέξει να δρα µέσα α̟ό συλλογικές διαδικασίες συνδιαµόρφωσης και 
χαρακτηρίζεται α̟ό αντιιεράρχικες και οριζόντιες δοµές. Συνεκτικό στοιχείο των µελών της είναι, 
κυρίως, η φοιτητική τους ιδιότητα, έχοντας όµως την αντίληψη ότι το ̟ανε̟ιστήµιο δεν είναι 
ξεκοµµένο α̟ό την υ̟όλοι̟η κοινωνία. Στόχευσή µας η δηµιουργία αυτοοργανωµένης κοινότητας 
αγώνα στις σχολές, για την ικανο̟οίηση των κοινών µας αναγκών.  
 

 
 

 

 

       


