
Ο εξορθολογισμός των ζωών μας 

από τα αφεντικά 

και η δική μας απάντηση 

Η ΕΛ.ΠΑ.Π. είναι µια 
συλλογικότητα ̟ου γεννήθηκε το 
2011 στο Πάντειο. ∆εν είµαστε 
̟αράταξη και δεν έχουµε σχέση 
µε κόµµατα και θεσµικούς φορείς. 
Λειτουργούµε αντιιεραρχικά  και 
οριζόντια µέσα α̟ό συλλογικές 
διαδικασίες συνδιαµόρφωσης. 
Α̟ορρί̟τουµε τους 
κατεστηµένους θεσµούς του 
φοιτητικού συνδικαλισµού 
(εκλογές ∆.Σ.) και τις ̟ρακτικές 
του. Συνεκτικό µας στοιχείο η 
φοιτητική µας ιδιότητα χωρίς να 
ξεχνάµε ότι το ̟ανε̟ιστήµιο δεν 
είναι ξεκοµµένο α̟ό την 
υ̟όλοι̟η κα̟ιταλιστική 
κοινωνία. 

την κρίση, κράτος και κεφάλαιο συνεχίζουν την ε̟έλαση τους κατα̟ατώντας τους δικούς τους 
νόµους, εις βάρος του κόσµου της εργασίας ,̟ιέζ
‘στυλοβάτη’ της, την µεσαία τάξη. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κα̟ιταλισµού συνε̟άγεται µε 
την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την ανεργία, τους µισθούς ̟είνας και µια διάχυτη κρατική 
τροµοκρατία. Ε̟ιστρατεύσεις α̟εργιών, διώξεις αγωνιστών, εκκενώσεις καταλήψεων και ένα 
συνεχή έλεγχο σε καθηµερινή βάση ̟ου φτάνει µέχρι και τον θάνατο/δολοφονία ανθρώ̟ων για 
ένα εισιτήριο (Θανάσης Καναούτης). Όσοι αγώνες διεξάγονται καταλήγουν σε αδιέξοδο α̟ό την 
καταστολή του κράτους αλλά κυρίως α̟ό την α̟οµόνωση τους και τις µεθοδεύσεις των 
συνδικαλιστικών ηγεµονιών. Και µάλιστα, για λόγους ̟ου δεν χωράει να αναλύσουµε εδώ, οι 
«δηµοκρατικές» δυνάµεις της χώρας α̟οφάσισαν να «εξαρθρώσουν» το µακρύ χέρι του κράτους, 
την Χρυσή Αυγή, µε αφορµή υ̟οτίθεται την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα α̟ό µέλος 
της φασιστικής οργάνωσης. Και ξαφνικά τα ΜΜΕ και η αστική δικαιοσύνη ανακάλυψαν ότι η Χ.Α. 
είναι εγκληµατική οργάνωση (το ότι είναι νεοναζί δεν τους ̟ολυενδιαφέρει), ενώ τόσο καιρό
̟ροµοτάραν την «̟λούσια» δράση της (δολοφονία Σαχτζάτ Λουκµάν στα Πετράλωνα, ε̟ιθέσεις σε 
µετανάστες, µ̟ίζνες µαζί µε την αστυνοµία κλ̟).

 
Στην εκ̟αίδευση α̟οτυ̟ώνεται µια ̟αρόµοια κατάσταση, το ίδιο α̟ελ̟ιστική. Εκατοντάδες 
καθηγητές και διοικητικοί υ̟άλληλοι α̟ολύονται, 
ενώ άλλα αδυνατούν να λειτουργήσουν. Ο εξορθολογισµός του λυκείου, σηµαίνει την µετατρο̟ή 
του σε εξεταστικό κέντρο, ακόµα ̟ιο εντατικού και ανταγωνιστικού α̟οκλείοντας ̟ρακτικά τους 
̟ιο αδύναµους οικονοµικά και 
κατάρτισης. Τον Μάιο, η α̟εργία των καθηγητών, ̟ριν τις ̟ανελλήνιες, έ̟εσε στο κενό ̟αρά την 
θεωρητικά τουλάχιστον µεγάλη διάθεση για συµµετοχή α̟ό την µεριά της βάσης. Οι υ̟οσχέσεις για 

συνέχιση των Σε̟τέµβριο δεν α̟οδείχτηκαν αληθινές και άλλη µια 
̟ροσ̟άθεια για συνέχιση της α̟εργίας, το µόνο ̟ου άφησε είναι ορισµένες 
καταλήψεις σχολείων µε τους µαθητές να δέχονται α̟ειλές, φυσικές και 
̟οινικές διώξεις (µε τρανταχτό ̟αράδειγµά την Λαµία
καταδηκάστηκαν σε µέρες φυλάκισης)
και φυσικά γονείς.
 
Η ακαδηµαική χρονιά στα ̟ανε̟ιστήµια δεν ξεκίνησε αφού σε 8 α̟ό αυτά η 
κυβέρνηση α̟οφάσισε την α̟όλυση/διαθεσιµότητα 1349 συνολικά 
υ̟αλλήλων αφήνοντα
̟ροσω̟ικό. Ακόµη και µε βάση την αξιολόγηση του υ̟ουργείου, οι 
εργαζόµενοι αυτοί όχι µόνο δεν ̟λεονάζουν, αλλά υ̟ολεί̟ονται των 
αναγκών των ιδρυµάτων. Ε̟ίσης, γνωρίζουµε ότι οι βίαιες α̟ολύσεις 
εντάσσονται στο 
τελευταίων χρόνων, της συρρίκνωσης τους, της εισαγωγής λιγότερων 
φοιτητών και της ̟αραχώρησης κερδοφόρων υ̟ηρεσιών τους σε ιδιωτικά 
χέρια. Όλα αυτά, ας µην ξεχνιόµαστε, στο ̟λαίσιο συρρίκνωσης του 
υ̟ερµεγέθ
εκφράζει και µια βίαιη υ̟οτίµηση της εργασιακής µας δύναµης, 

δηµιουργώντας α̟ό τη µία ορδές ανέργων και α̟ό την άλλη φθηνότερους και µε λιγότερα 
εργασιακά δικαιώµατα εργαζοµένους. Σε αυτή την συνθήκ
να α̟εργήσουν και συνεχίζουν 5 εβδοµάδες τώρα ενώ το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ έχουν βάλει λουκέτο 
µε α̟όφαση συγκλήτου. Τα ̟ανε̟ιστήµια ̟ίσω α̟ό την βιτρίνα του «ναού της ακαδηµαικής 
γνώσης» (ή για όλους «της δηµόσιας και δωρε
̟ραγµατικότητα.  
 
Παρ’ ότι τα 2 µεγαλύτερα ̟ανε̟ιστήµια της Αθήνας ̟αραµένουν κλειστά, το Πάντειο άνοιξε σαν 
να µην συµβαίνει τί̟οτα. Πίσω α̟ό το συντριβάνι βέβαια, κρύβεται η ανύ̟αρκτη χρηµατοδότηση, 
η υ̟οτιµηµένη εργασία των εργαζοµένων, οι 12 διοικητικοί ̟ου τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ̟έρυσι 
(και ̟όσοι άλλοι ̟ου θα α̟ολυθούν µε τον ε̟όµενο «εξορθολογισµό»), οι εργολαβίες ̟ου βγάζουν 
κέρδη α̟ό τον καθαρισµό, την σίτιση και την στέγαση, οι φοιτητές ̟ου όσο ̟άει θα ̟ληρώνου
και ̟ερισσότερα για την φοίτηση τους α̟ό την τσέ̟η τους και µια ̟αραγόµενη/̟αρεχόµενη γνώση 
̟ου για την ο̟οία τα έχουµε ̟ει άλλες φορές
 

Ο εξορθολογισμός των ζωών μας 
 Ας είµαστε ειλικρινείς, η κα̟ιταλιστική κρίση δεν αφήνει 
̟εριθώρια στο κράτος να διατηρήσει το συναινετικό µοντέλο, 
τις κοινωνικές δηλαδή ̟αροχές, µε τις ο̟οίες εξηµέρωσε την 
εργατική τάξη στα ταραγµένα χρόνια της µετα̟ολίτευσης. Στο 
όνοµα της εθνικής σωτηρίας, της ανά̟τυξης και της εξόδου α̟’ 

την κρίση, κράτος και κεφάλαιο συνεχίζουν την ε̟έλαση τους κατα̟ατώντας τους δικούς τους 
νόµους, εις βάρος του κόσµου της εργασίας ,̟ιέζοντας όλο και ̟ερισσότερο τον µέχρι ̟ρότινος 
‘στυλοβάτη’ της, την µεσαία τάξη. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κα̟ιταλισµού συνε̟άγεται µε 
την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την ανεργία, τους µισθούς ̟είνας και µια διάχυτη κρατική 

ις α̟εργιών, διώξεις αγωνιστών, εκκενώσεις καταλήψεων και ένα 
συνεχή έλεγχο σε καθηµερινή βάση ̟ου φτάνει µέχρι και τον θάνατο/δολοφονία ανθρώ̟ων για 
ένα εισιτήριο (Θανάσης Καναούτης). Όσοι αγώνες διεξάγονται καταλήγουν σε αδιέξοδο α̟ό την 

άτους αλλά κυρίως α̟ό την α̟οµόνωση τους και τις µεθοδεύσεις των 
συνδικαλιστικών ηγεµονιών. Και µάλιστα, για λόγους ̟ου δεν χωράει να αναλύσουµε εδώ, οι 
«δηµοκρατικές» δυνάµεις της χώρας α̟οφάσισαν να «εξαρθρώσουν» το µακρύ χέρι του κράτους, 

, µε αφορµή υ̟οτίθεται την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα α̟ό µέλος 
της φασιστικής οργάνωσης. Και ξαφνικά τα ΜΜΕ και η αστική δικαιοσύνη ανακάλυψαν ότι η Χ.Α. 
είναι εγκληµατική οργάνωση (το ότι είναι νεοναζί δεν τους ̟ολυενδιαφέρει), ενώ τόσο καιρό
̟ροµοτάραν την «̟λούσια» δράση της (δολοφονία Σαχτζάτ Λουκµάν στα Πετράλωνα, ε̟ιθέσεις σε 
µετανάστες, µ̟ίζνες µαζί µε την αστυνοµία κλ̟). 

Στην εκ̟αίδευση α̟οτυ̟ώνεται µια ̟αρόµοια κατάσταση, το ίδιο α̟ελ̟ιστική. Εκατοντάδες 
καθηγητές και διοικητικοί υ̟άλληλοι α̟ολύονται, ειδικότητες συγχωνεύονται, σχολεία κλείνουν, 
ενώ άλλα αδυνατούν να λειτουργήσουν. Ο εξορθολογισµός του λυκείου, σηµαίνει την µετατρο̟ή 
του σε εξεταστικό κέντρο, ακόµα ̟ιο εντατικού και ανταγωνιστικού α̟οκλείοντας ̟ρακτικά τους 
̟ιο αδύναµους οικονοµικά και οδηγώντας τους στην µεταγυµνασιακή δουλεία µε το ̟ροσω̟είο της 
κατάρτισης. Τον Μάιο, η α̟εργία των καθηγητών, ̟ριν τις ̟ανελλήνιες, έ̟εσε στο κενό ̟αρά την 
θεωρητικά τουλάχιστον µεγάλη διάθεση για συµµετοχή α̟ό την µεριά της βάσης. Οι υ̟οσχέσεις για 

ση των Σε̟τέµβριο δεν α̟οδείχτηκαν αληθινές και άλλη µια 
̟ροσ̟άθεια για συνέχιση της α̟εργίας, το µόνο ̟ου άφησε είναι ορισµένες 
καταλήψεις σχολείων µε τους µαθητές να δέχονται α̟ειλές, φυσικές και 
̟οινικές διώξεις (µε τρανταχτό ̟αράδειγµά την Λαµία, ό̟ου 
καταδηκάστηκαν σε µέρες φυλάκισης) α̟ό αστυνοµία, διευθυντές, καθηγητές 
και φυσικά γονείς.  

Η ακαδηµαική χρονιά στα ̟ανε̟ιστήµια δεν ξεκίνησε αφού σε 8 α̟ό αυτά η 
κυβέρνηση α̟οφάσισε την α̟όλυση/διαθεσιµότητα 1349 συνολικά 
υ̟αλλήλων αφήνοντας ̟ολλά α̟ό τα ιδρύµατα µε το µισό διοικητικό 
̟ροσω̟ικό. Ακόµη και µε βάση την αξιολόγηση του υ̟ουργείου, οι 
εργαζόµενοι αυτοί όχι µόνο δεν ̟λεονάζουν, αλλά υ̟ολεί̟ονται των 
αναγκών των ιδρυµάτων. Ε̟ίσης, γνωρίζουµε ότι οι βίαιες α̟ολύσεις 
εντάσσονται στο ̟λαίσιο της µειούµενης χρηµατοδότησης στα ΑΕΙ των 
τελευταίων χρόνων, της συρρίκνωσης τους, της εισαγωγής λιγότερων 
φοιτητών και της ̟αραχώρησης κερδοφόρων υ̟ηρεσιών τους σε ιδιωτικά 
χέρια. Όλα αυτά, ας µην ξεχνιόµαστε, στο ̟λαίσιο συρρίκνωσης του 
υ̟ερµεγέθους και άχρηστου δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα, αυτή η κίνηση 
εκφράζει και µια βίαιη υ̟οτίµηση της εργασιακής µας δύναµης, 

δηµιουργώντας α̟ό τη µία ορδές ανέργων και α̟ό την άλλη φθηνότερους και µε λιγότερα 
εργασιακά δικαιώµατα εργαζοµένους. Σε αυτή την συνθήκη, οι διοικητικοί υ̟άλληλοι α̟οφάσισαν 
να α̟εργήσουν και συνεχίζουν 5 εβδοµάδες τώρα ενώ το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ έχουν βάλει λουκέτο 
µε α̟όφαση συγκλήτου. Τα ̟ανε̟ιστήµια ̟ίσω α̟ό την βιτρίνα του «ναού της ακαδηµαικής 
γνώσης» (ή για όλους «της δηµόσιας και δωρεάν εκ̟αίδευσης») κρύβουν µια ζοφερή 

Παρ’ ότι τα 2 µεγαλύτερα ̟ανε̟ιστήµια της Αθήνας ̟αραµένουν κλειστά, το Πάντειο άνοιξε σαν 
να µην συµβαίνει τί̟οτα. Πίσω α̟ό το συντριβάνι βέβαια, κρύβεται η ανύ̟αρκτη χρηµατοδότηση, 

ία των εργαζοµένων, οι 12 διοικητικοί ̟ου τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ̟έρυσι 
(και ̟όσοι άλλοι ̟ου θα α̟ολυθούν µε τον ε̟όµενο «εξορθολογισµό»), οι εργολαβίες ̟ου βγάζουν 
κέρδη α̟ό τον καθαρισµό, την σίτιση και την στέγαση, οι φοιτητές ̟ου όσο ̟άει θα ̟ληρώνου
και ̟ερισσότερα για την φοίτηση τους α̟ό την τσέ̟η τους και µια ̟αραγόµενη/̟αρεχόµενη γνώση 
̟ου για την ο̟οία τα έχουµε ̟ει άλλες φορές και θα τα ξανα̟ούµε. 

Ας είµαστε ειλικρινείς, η κα̟ιταλιστική κρίση δεν αφήνει 
̟εριθώρια στο κράτος να διατηρήσει το συναινετικό µοντέλο, 
τις κοινωνικές δηλαδή ̟αροχές, µε τις ο̟οίες εξηµέρωσε την 
εργατική τάξη στα ταραγµένα χρόνια της µετα̟ολίτευσης. Στο 
όνοµα της εθνικής σωτηρίας, της ανά̟τυξης και της εξόδου α̟’ 

την κρίση, κράτος και κεφάλαιο συνεχίζουν την ε̟έλαση τους κατα̟ατώντας τους δικούς τους 
οντας όλο και ̟ερισσότερο τον µέχρι ̟ρότινος 

‘στυλοβάτη’ της, την µεσαία τάξη. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κα̟ιταλισµού συνε̟άγεται µε 
την διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την ανεργία, τους µισθούς ̟είνας και µια διάχυτη κρατική 

ις α̟εργιών, διώξεις αγωνιστών, εκκενώσεις καταλήψεων και ένα 
συνεχή έλεγχο σε καθηµερινή βάση ̟ου φτάνει µέχρι και τον θάνατο/δολοφονία ανθρώ̟ων για 
ένα εισιτήριο (Θανάσης Καναούτης). Όσοι αγώνες διεξάγονται καταλήγουν σε αδιέξοδο α̟ό την 

άτους αλλά κυρίως α̟ό την α̟οµόνωση τους και τις µεθοδεύσεις των 
συνδικαλιστικών ηγεµονιών. Και µάλιστα, για λόγους ̟ου δεν χωράει να αναλύσουµε εδώ, οι 
«δηµοκρατικές» δυνάµεις της χώρας α̟οφάσισαν να «εξαρθρώσουν» το µακρύ χέρι του κράτους, 

, µε αφορµή υ̟οτίθεται την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα α̟ό µέλος 
της φασιστικής οργάνωσης. Και ξαφνικά τα ΜΜΕ και η αστική δικαιοσύνη ανακάλυψαν ότι η Χ.Α. 
είναι εγκληµατική οργάνωση (το ότι είναι νεοναζί δεν τους ̟ολυενδιαφέρει), ενώ τόσο καιρό 
̟ροµοτάραν την «̟λούσια» δράση της (δολοφονία Σαχτζάτ Λουκµάν στα Πετράλωνα, ε̟ιθέσεις σε 

Στην εκ̟αίδευση α̟οτυ̟ώνεται µια ̟αρόµοια κατάσταση, το ίδιο α̟ελ̟ιστική. Εκατοντάδες 
ειδικότητες συγχωνεύονται, σχολεία κλείνουν, 

ενώ άλλα αδυνατούν να λειτουργήσουν. Ο εξορθολογισµός του λυκείου, σηµαίνει την µετατρο̟ή 
του σε εξεταστικό κέντρο, ακόµα ̟ιο εντατικού και ανταγωνιστικού α̟οκλείοντας ̟ρακτικά τους 

οδηγώντας τους στην µεταγυµνασιακή δουλεία µε το ̟ροσω̟είο της 
κατάρτισης. Τον Μάιο, η α̟εργία των καθηγητών, ̟ριν τις ̟ανελλήνιες, έ̟εσε στο κενό ̟αρά την 
θεωρητικά τουλάχιστον µεγάλη διάθεση για συµµετοχή α̟ό την µεριά της βάσης. Οι υ̟οσχέσεις για 

ση των Σε̟τέµβριο δεν α̟οδείχτηκαν αληθινές και άλλη µια 
̟ροσ̟άθεια για συνέχιση της α̟εργίας, το µόνο ̟ου άφησε είναι ορισµένες 
καταλήψεις σχολείων µε τους µαθητές να δέχονται α̟ειλές, φυσικές και 

, ό̟ου τρείς µαθητές 
α̟ό αστυνοµία, διευθυντές, καθηγητές 

Η ακαδηµαική χρονιά στα ̟ανε̟ιστήµια δεν ξεκίνησε αφού σε 8 α̟ό αυτά η 
κυβέρνηση α̟οφάσισε την α̟όλυση/διαθεσιµότητα 1349 συνολικά 

ς ̟ολλά α̟ό τα ιδρύµατα µε το µισό διοικητικό 
̟ροσω̟ικό. Ακόµη και µε βάση την αξιολόγηση του υ̟ουργείου, οι 
εργαζόµενοι αυτοί όχι µόνο δεν ̟λεονάζουν, αλλά υ̟ολεί̟ονται των 
αναγκών των ιδρυµάτων. Ε̟ίσης, γνωρίζουµε ότι οι βίαιες α̟ολύσεις 

̟λαίσιο της µειούµενης χρηµατοδότησης στα ΑΕΙ των 
τελευταίων χρόνων, της συρρίκνωσης τους, της εισαγωγής λιγότερων 
φοιτητών και της ̟αραχώρησης κερδοφόρων υ̟ηρεσιών τους σε ιδιωτικά 
χέρια. Όλα αυτά, ας µην ξεχνιόµαστε, στο ̟λαίσιο συρρίκνωσης του 

ους και άχρηστου δηµόσιου τοµέα. Παράλληλα, αυτή η κίνηση 
εκφράζει και µια βίαιη υ̟οτίµηση της εργασιακής µας δύναµης, 

δηµιουργώντας α̟ό τη µία ορδές ανέργων και α̟ό την άλλη φθηνότερους και µε λιγότερα 
η, οι διοικητικοί υ̟άλληλοι α̟οφάσισαν 

να α̟εργήσουν και συνεχίζουν 5 εβδοµάδες τώρα ενώ το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ έχουν βάλει λουκέτο 
µε α̟όφαση συγκλήτου. Τα ̟ανε̟ιστήµια ̟ίσω α̟ό την βιτρίνα του «ναού της ακαδηµαικής 

άν εκ̟αίδευσης») κρύβουν µια ζοφερή 

Παρ’ ότι τα 2 µεγαλύτερα ̟ανε̟ιστήµια της Αθήνας ̟αραµένουν κλειστά, το Πάντειο άνοιξε σαν 
να µην συµβαίνει τί̟οτα. Πίσω α̟ό το συντριβάνι βέβαια, κρύβεται η ανύ̟αρκτη χρηµατοδότηση, 

ία των εργαζοµένων, οι 12 διοικητικοί ̟ου τέθηκαν σε διαθεσιµότητα ̟έρυσι 
(και ̟όσοι άλλοι ̟ου θα α̟ολυθούν µε τον ε̟όµενο «εξορθολογισµό»), οι εργολαβίες ̟ου βγάζουν 
κέρδη α̟ό τον καθαρισµό, την σίτιση και την στέγαση, οι φοιτητές ̟ου όσο ̟άει θα ̟ληρώνουν όλο 
και ̟ερισσότερα για την φοίτηση τους α̟ό την τσέ̟η τους και µια ̟αραγόµενη/̟αρεχόµενη γνώση 



Τα µετα̟τυχιακά των τµηµάτων του Παντείου όµως ήταν µέχρι ̟ρότινος δωρεάν
και αυτό λόγω χαµηλότερου κόστους (λίγα εργαστήρια) όσο και ̟ολιτικών συσχετισµών στους 
καθηγητές ̟ου αντιδρούσαν στην ε̟ιβολή διδάκτρων. Το δωρεάν βέβαια, 
και το κόστος ανέβαινε α̟ό την φωτοτύ̟ηση βιβλίων (ας ̟ούµε γύρω στα 90 ευρώ το εξάµηνο ̟άνε 
στην τόνωση των γειτονικών βιβλιο̟ωλείων) αλλά ακόµα και α̟ό την αγορά κά̟οιων ̟ου δεν είχε 
η βιβλιοθήκη. Τώρα, µε ̟ρόφαση την ανικανότητα ν

µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων

µε την ταµ̟έλα του κόστους εγγραφής της τάξεως των 500 ευρώ ετησίως
µετα̟τυχιακό είναι 2 χρόνια ο̟ότε 1000 ευρώ!). Είναι ̟ρόφαση, γιατί εντάσσε
στρατηγική (αυτή του «σχεδίου Αθηνά» και των ̟ροηγούµενων µεταρρυθµίσεων) µε σκο̟ό την 
ύ̟αρξη λιγότερων φοιτητών/̟ελατών ̟ου θα ̟ληρώνουν οι ίδιοι τις υ̟ηρεσίες ̟ου τους 
̟αρέχονται και όχι το κράτος. Για αυτό και η µείωση χρηµατοδότησης, η µείωσ
̟αραχώρηση σε ιδιώτες της σίτισης, της στέγασης, της ̟αροχής σηµειώσεων. Το κόστος φοίτησης, 
άµεσο και έµµεσο, καθιστά αδύνατο για τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα να καλύψουν τα 
φοιτητικά τους έξοδα, α̟οκλείοντας τα άµεσα ή έµµεσα α̟ό την τ
̟ρο̟τυχιακοί τα δίδακτρα στα µετα̟τυχιακά µας αφορούν άµεσα. Γιατί αργά ή γρήγορα και εµείς 
θα θελήσουµε ή θα αναγκαστούµε α̟ό τις συνθήκες να κάνουµε ένα µετα̟τυχιακό. Γιατί αν 
αφήσουµε να µ̟ουν δίδακτρα τα 500 ευρώ θα γίνουν
δίδακτρα και στο ̟ρο̟τυχιακό. Γιατί ήδη φοιτητές και εργαζόµενοι έχουν δώσει 
κατακερµατισµένες µάχες χωρίς να σκέφτονται την ταξική θέση και συµφέροντα τους και έχασαν..
 

Ο ̟ιο σηµαντικός αγώνας ̟ου διεξάγεται
αυτός των διοικητικών εργαζοµένων σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ
α̟ό το Πάντειο αλλά ο αγώνας αυτός είναι και ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ και ̟ρέ̟ει να νικήσει. Εκτός του ότι 
ξέρουµε ότι αύριο µεθαύριο οι εργαζόµενοι
αυτα̟άτες για το δικό µας µέλλον. Όσο οι αγώνες βγαίνουν χαµένοι τόσο ̟ιο σίγουροι είµαστε ότι 

θα ̟ουλάµε την δική µας υ̟οτιµηµένη εργασία, φτηνά και χωρίς δικαιώµατα. Συνολικά 

υ̟άλληλοι και α̟ό τα 2 ιδρύµατα α̟ολύονται
αλλά έχουν δηµιουργήσει µια ενεργή κοινότητα αγώνα µαζί µε φοιτητές και αλληλέγγυους και 
ζητάνε την ενεργή στήριξη µας. Έτσι, αυτό ̟ου χρειάζονται εκτός α̟ό την δεδοµένη αλληλεγγύη 
µας είναι η στήριξη και η σύνδεση του αγώνα τους µε αγώνες ̟ου εµείς οφείλουµε να ξεκινήσουµε.
 
∆εν µ̟ορούµε να µένουµε αµέτοχοι κοιτώντας
διαχειριστές της να µας υ̟οτιµούν όλο και ̟ερισσότερο. Η α̟άντηση µας δεν ̟ρέ̟ει να 
̟ροσκολλάται σε θεσµούς ̟ου το ίδιο το κράτος κατα̟ατά, δεν ̟ρέ̟ει να ψάχνει συναίνεση µε τους 
κυρίαρχους (ούτε καν στο ̟ρόσω̟ο ̟ρυτάνεων) και δεν ̟ρέ̟ει να είναι συντεχνιακή. Ας 
αναγνωρίσουµε ε̟ιτέλους τα κοινά ταξικά µας συµφέροντα και α̟ό τα κάτω να οργανώσο
δοµές και αγώνες χωρίς τις διαµεσολαβήσεις των αφεντικών µε διάφορες µάσκες και ρόλους. Οι 
ακηδεµόνευτοι αγώνες ακόµα και όταν είναι µερικοί (̟χ αγώνας για το µ̟λοκάρισµα των 
διδάκτρων) µ̟ορούν να συνδεθούν µεταξύ τους, να δηµιουργήσουν ̟ραγµατικές σχέ

αλληλεγγύης και να νικήσουν. Να χτίσουµε ενεργές κοινότητες αγώνα 
φοιτητών/εργαζοµένων σε όλες τις σχολές ε̟ιδιώκοντας τη διαµόρφωση κατάλληλων 
συνθηκών για τη µακρο̟ρόθεσµη συγκρότηση ̟ανεκ̟αιδευτικού κινήµατος.

 

 

 

 
  
 

Όλα τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν την δική µας ανάλυση. ∆εν α̟αιτούµε α̟ό το σώµα της συνέλευσης
στο 100% του ̟ολιτικού µας λόγου. Ακριβώς για αυτό και δεν θέλουµε να «κα̟ελώσουµε» κανέναν, αφού 

αναγνωρίζουµε ότι η ΓΣ µε την µορφή ̟ου έχει σήµερα, δεν είναι γόνιµο έδαφος όχι α̟λά για συνδιαµόρφωση αλλά 
ούτε καν για ̟ολιτική αντι̟αράθεση. Ζητάµε την ψήφιση των ̟ροτάσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τον ̟αρα̟άνω λόγο 
χωρίς την ψήφιση της ίδιας της ανάλυσης µας. Η διαδικασία της συνδιαµόρφωσης ̟ρέ̟ει να γίνεται στην ανοιχτή 

συνέλευση ̟ου θα ακολουθεί και ό̟ου ε̟ί ίσοις όροις

Τα µετα̟τυχιακά των τµηµάτων του Παντείου όµως ήταν µέχρι ̟ρότινος δωρεάν
και αυτό λόγω χαµηλότερου κόστους (λίγα εργαστήρια) όσο και ̟ολιτικών συσχετισµών στους 
καθηγητές ̟ου αντιδρούσαν στην ε̟ιβολή διδάκτρων. Το δωρεάν βέβαια, είναι φαινοµενικό µιας 
και το κόστος ανέβαινε α̟ό την φωτοτύ̟ηση βιβλίων (ας ̟ούµε γύρω στα 90 ευρώ το εξάµηνο ̟άνε 
στην τόνωση των γειτονικών βιβλιο̟ωλείων) αλλά ακόµα και α̟ό την αγορά κά̟οιων ̟ου δεν είχε 
η βιβλιοθήκη. Τώρα, µε ̟ρόφαση την ανικανότητα να καλυφθούν τα ̟άγια έξοδα των 

µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων, α̟οφασίζεται α̟ό την σύγκλητο η ε̟ιβολή διδάκτρων 
µε την ταµ̟έλα του κόστους εγγραφής της τάξεως των 500 ευρώ ετησίως
µετα̟τυχιακό είναι 2 χρόνια ο̟ότε 1000 ευρώ!). Είναι ̟ρόφαση, γιατί εντάσσεται σε µια 
στρατηγική (αυτή του «σχεδίου Αθηνά» και των ̟ροηγούµενων µεταρρυθµίσεων) µε σκο̟ό την 
ύ̟αρξη λιγότερων φοιτητών/̟ελατών ̟ου θα ̟ληρώνουν οι ίδιοι τις υ̟ηρεσίες ̟ου τους 
̟αρέχονται και όχι το κράτος. Για αυτό και η µείωση χρηµατοδότησης, η µείωση εισακτέων, η 
̟αραχώρηση σε ιδιώτες της σίτισης, της στέγασης, της ̟αροχής σηµειώσεων. Το κόστος φοίτησης, 
άµεσο και έµµεσο, καθιστά αδύνατο για τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα να καλύψουν τα 
φοιτητικά τους έξοδα, α̟οκλείοντας τα άµεσα ή έµµεσα α̟ό την τριτοβάθµια εκ̟αίδευση. Αν και 
̟ρο̟τυχιακοί τα δίδακτρα στα µετα̟τυχιακά µας αφορούν άµεσα. Γιατί αργά ή γρήγορα και εµείς 
θα θελήσουµε ή θα αναγκαστούµε α̟ό τις συνθήκες να κάνουµε ένα µετα̟τυχιακό. Γιατί αν 
αφήσουµε να µ̟ουν δίδακτρα τα 500 ευρώ θα γίνουν 1000  και εκτός αυτού θα ανοίξει ο δρόµος για 
δίδακτρα και στο ̟ρο̟τυχιακό. Γιατί ήδη φοιτητές και εργαζόµενοι έχουν δώσει 
κατακερµατισµένες µάχες χωρίς να σκέφτονται την ταξική θέση και συµφέροντα τους και έχασαν..

Ο ̟ιο σηµαντικός αγώνας ̟ου διεξάγεται αυτή τη στιγµή και µας αφορά άµεσα είναι 

αυτός των διοικητικών εργαζοµένων σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ. ∆εν είναι ούτε φοιτητές, ούτε 

α̟ό το Πάντειο αλλά ο αγώνας αυτός είναι και ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ και ̟ρέ̟ει να νικήσει. Εκτός του ότι 
ξέρουµε ότι αύριο µεθαύριο οι εργαζόµενοι στο Πάντειο θα βρεθούν στην ίδια θέση, δεν έχουµε και 
αυτα̟άτες για το δικό µας µέλλον. Όσο οι αγώνες βγαίνουν χαµένοι τόσο ̟ιο σίγουροι είµαστε ότι 

θα ̟ουλάµε την δική µας υ̟οτιµηµένη εργασία, φτηνά και χωρίς δικαιώµατα. Συνολικά 

2 ιδρύµατα α̟ολύονται. Ευτυχώς όµως δεν αντιδρούν ̟αθητικά 

αλλά έχουν δηµιουργήσει µια ενεργή κοινότητα αγώνα µαζί µε φοιτητές και αλληλέγγυους και 
ζητάνε την ενεργή στήριξη µας. Έτσι, αυτό ̟ου χρειάζονται εκτός α̟ό την δεδοµένη αλληλεγγύη 

ριξη και η σύνδεση του αγώνα τους µε αγώνες ̟ου εµείς οφείλουµε να ξεκινήσουµε.

∆εν µ̟ορούµε να µένουµε αµέτοχοι κοιτώντας  την αστική δηµοκρατία και τους ̟ολιτικούς 
διαχειριστές της να µας υ̟οτιµούν όλο και ̟ερισσότερο. Η α̟άντηση µας δεν ̟ρέ̟ει να 

ολλάται σε θεσµούς ̟ου το ίδιο το κράτος κατα̟ατά, δεν ̟ρέ̟ει να ψάχνει συναίνεση µε τους 
κυρίαρχους (ούτε καν στο ̟ρόσω̟ο ̟ρυτάνεων) και δεν ̟ρέ̟ει να είναι συντεχνιακή. Ας 
αναγνωρίσουµε ε̟ιτέλους τα κοινά ταξικά µας συµφέροντα και α̟ό τα κάτω να οργανώσο
δοµές και αγώνες χωρίς τις διαµεσολαβήσεις των αφεντικών µε διάφορες µάσκες και ρόλους. Οι 
ακηδεµόνευτοι αγώνες ακόµα και όταν είναι µερικοί (̟χ αγώνας για το µ̟λοκάρισµα των 
διδάκτρων) µ̟ορούν να συνδεθούν µεταξύ τους, να δηµιουργήσουν ̟ραγµατικές σχέ

Να χτίσουµε ενεργές κοινότητες αγώνα 
οιτητών/εργαζοµένων σε όλες τις σχολές ε̟ιδιώκοντας τη διαµόρφωση κατάλληλων 

συνθηκών για τη µακρο̟ρόθεσµη συγκρότηση ̟ανεκ̟αιδευτικού κινήµατος.

Όλα τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν την δική µας ανάλυση. ∆εν α̟αιτούµε α̟ό το σώµα της συνέλευσης
στο 100% του ̟ολιτικού µας λόγου. Ακριβώς για αυτό και δεν θέλουµε να «κα̟ελώσουµε» κανέναν, αφού 

αναγνωρίζουµε ότι η ΓΣ µε την µορφή ̟ου έχει σήµερα, δεν είναι γόνιµο έδαφος όχι α̟λά για συνδιαµόρφωση αλλά 
. Ζητάµε την ψήφιση των ̟ροτάσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τον ̟αρα̟άνω λόγο 

χωρίς την ψήφιση της ίδιας της ανάλυσης µας. Η διαδικασία της συνδιαµόρφωσης ̟ρέ̟ει να γίνεται στην ανοιχτή 
συνέλευση ̟ου θα ακολουθεί και ό̟ου ε̟ί ίσοις όροις  µ̟ορεί να ̟αραχθεί ο λόγο

 

Τα µετα̟τυχιακά των τµηµάτων του Παντείου όµως ήταν µέχρι ̟ρότινος δωρεάν 

και αυτό λόγω χαµηλότερου κόστους (λίγα εργαστήρια) όσο και ̟ολιτικών συσχετισµών στους 
είναι φαινοµενικό µιας 

και το κόστος ανέβαινε α̟ό την φωτοτύ̟ηση βιβλίων (ας ̟ούµε γύρω στα 90 ευρώ το εξάµηνο ̟άνε 
στην τόνωση των γειτονικών βιβλιο̟ωλείων) αλλά ακόµα και α̟ό την αγορά κά̟οιων ̟ου δεν είχε 

α καλυφθούν τα ̟άγια έξοδα των 

η ε̟ιβολή διδάκτρων 
µε την ταµ̟έλα του κόστους εγγραφής της τάξεως των 500 ευρώ ετησίως (το 

ται σε µια 
στρατηγική (αυτή του «σχεδίου Αθηνά» και των ̟ροηγούµενων µεταρρυθµίσεων) µε σκο̟ό την 
ύ̟αρξη λιγότερων φοιτητών/̟ελατών ̟ου θα ̟ληρώνουν οι ίδιοι τις υ̟ηρεσίες ̟ου τους 

η εισακτέων, η 
̟αραχώρηση σε ιδιώτες της σίτισης, της στέγασης, της ̟αροχής σηµειώσεων. Το κόστος φοίτησης, 
άµεσο και έµµεσο, καθιστά αδύνατο για τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα να καλύψουν τα 

ριτοβάθµια εκ̟αίδευση. Αν και 
̟ρο̟τυχιακοί τα δίδακτρα στα µετα̟τυχιακά µας αφορούν άµεσα. Γιατί αργά ή γρήγορα και εµείς 
θα θελήσουµε ή θα αναγκαστούµε α̟ό τις συνθήκες να κάνουµε ένα µετα̟τυχιακό. Γιατί αν 

και εκτός αυτού θα ανοίξει ο δρόµος για 
δίδακτρα και στο ̟ρο̟τυχιακό. Γιατί ήδη φοιτητές και εργαζόµενοι έχουν δώσει 
κατακερµατισµένες µάχες χωρίς να σκέφτονται την ταξική θέση και συµφέροντα τους και έχασαν.. 

και µας αφορά άµεσα είναι 

. ∆εν είναι ούτε φοιτητές, ούτε 

α̟ό το Πάντειο αλλά ο αγώνας αυτός είναι και ∆ΙΚΟΣ ΜΑΣ και ̟ρέ̟ει να νικήσει. Εκτός του ότι 
στο Πάντειο θα βρεθούν στην ίδια θέση, δεν έχουµε και 

αυτα̟άτες για το δικό µας µέλλον. Όσο οι αγώνες βγαίνουν χαµένοι τόσο ̟ιο σίγουροι είµαστε ότι 

θα ̟ουλάµε την δική µας υ̟οτιµηµένη εργασία, φτηνά και χωρίς δικαιώµατα. Συνολικά 897 
. Ευτυχώς όµως δεν αντιδρούν ̟αθητικά 

αλλά έχουν δηµιουργήσει µια ενεργή κοινότητα αγώνα µαζί µε φοιτητές και αλληλέγγυους και 
ζητάνε την ενεργή στήριξη µας. Έτσι, αυτό ̟ου χρειάζονται εκτός α̟ό την δεδοµένη αλληλεγγύη 

ριξη και η σύνδεση του αγώνα τους µε αγώνες ̟ου εµείς οφείλουµε να ξεκινήσουµε. 

την αστική δηµοκρατία και τους ̟ολιτικούς 
διαχειριστές της να µας υ̟οτιµούν όλο και ̟ερισσότερο. Η α̟άντηση µας δεν ̟ρέ̟ει να 

ολλάται σε θεσµούς ̟ου το ίδιο το κράτος κατα̟ατά, δεν ̟ρέ̟ει να ψάχνει συναίνεση µε τους 
κυρίαρχους (ούτε καν στο ̟ρόσω̟ο ̟ρυτάνεων) και δεν ̟ρέ̟ει να είναι συντεχνιακή. Ας 
αναγνωρίσουµε ε̟ιτέλους τα κοινά ταξικά µας συµφέροντα και α̟ό τα κάτω να οργανώσουµε 
δοµές και αγώνες χωρίς τις διαµεσολαβήσεις των αφεντικών µε διάφορες µάσκες και ρόλους. Οι 
ακηδεµόνευτοι αγώνες ακόµα και όταν είναι µερικοί (̟χ αγώνας για το µ̟λοκάρισµα των 
διδάκτρων) µ̟ορούν να συνδεθούν µεταξύ τους, να δηµιουργήσουν ̟ραγµατικές σχέσεις 

οιτητών/εργαζοµένων σε όλες τις σχολές ε̟ιδιώκοντας τη διαµόρφωση κατάλληλων 
συνθηκών για τη µακρο̟ρόθεσµη συγκρότηση ̟ανεκ̟αιδευτικού κινήµατος. 

 

Όλα τα ̟αρα̟άνω α̟οτελούν την δική µας ανάλυση. ∆εν α̟αιτούµε α̟ό το σώµα της συνέλευσης να συµφωνήσει 
στο 100% του ̟ολιτικού µας λόγου. Ακριβώς για αυτό και δεν θέλουµε να «κα̟ελώσουµε» κανέναν, αφού 

αναγνωρίζουµε ότι η ΓΣ µε την µορφή ̟ου έχει σήµερα, δεν είναι γόνιµο έδαφος όχι α̟λά για συνδιαµόρφωση αλλά 
. Ζητάµε την ψήφιση των ̟ροτάσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τον ̟αρα̟άνω λόγο 

χωρίς την ψήφιση της ίδιας της ανάλυσης µας. Η διαδικασία της συνδιαµόρφωσης ̟ρέ̟ει να γίνεται στην ανοιχτή 
µ̟ορεί να ̟αραχθεί ο λόγος των συµµετεχόντων. 



 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
   Η Γενική Συνέλευση α̟οτελεί µέχρι στιγµής τη µοναδική διαδικασία λήψης α̟οφάσεων 
α̟’όλο το φοιτητικό σώµα ̟ου ̟αρακάµ̟τει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο(∆ΑΠ,ΠΑΣΠ,ΠΚΣ,ΕΑΑΚ,ΑΡΕΝ), δηλαδή µια διαδικασία δυνάµει 
αµεσοδηµοκρατική. Ε̟οµένως,θεωρούµε ότι η συµµετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε 
αυτήν κρίνεται αναγκαία. 
 
    ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 
    

Στο Πάντειο, η διαδικασία αυτή ̟ου συγκαλείται σε βάση ευκαιριακή, είναι, κατά 
κύριο λόγο, δυσλειτουργική και α̟οθαρρυντική για την ̟λειονότητα των 
̟αρευρισκοµένων. Εννιά τµήµατα (σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις ̟αρα̟άνω α̟ο 1000 άτοµα) 
καλούνται να ̟άρουν α̟όφαση όχι συµµετέχοντας και συνθέτοντας αλλά α̟οδεχόµενα το 
ρόλο του ακροατή και ο̟αδού. 
   

Οι κάθε λογής κοµµατικές ̟αρατάξεις βρίσκονται αυθαίρετα στη θέση του διαχειριστή 
της κατάστασης, ̟ροσφέροντας “διεξόδους”.Αφ’ενός συντονίζοντας την όλη λειτουργία 
εξαρχής ̟άνω στο ̟ροεδρείο (αφού αναθέσουν σε κά̟οιον δικό τους το ρόλο του 
συντονιστή) και αφ’ετέρου βάσει της αγωνιστικής ρητορείας τους κατεβάζοντας ̟λαίσιο 
λόγου. Αυτό συνιστά τη κοµµατική τους γραµµή στην εκάστοτε συγκυρία µαζί, φυσικά, µε 
όλο το ̟ολιτικό τους ̟ρόγραµµα. Εν ολίγοις,αν ε̟ιθυµείς να ̟αρθεί ο̟οιαδή̟οτε 
α̟όφαση καλείσαι να συναινέσεις αφού “αυτοί ξέρουν”.Το ̟λαίσιο λόγου, µε τη µορφή 
και τη χρήση ̟ου του έχει δοθεί µέχρι στιγµής, κα̟ελώνει την ο̟οιαδή̟οτε συµµετοχή των 
φοιτητών µιας και µετά τη ψήφιση του αναγνωρίζεται ως η µόνη θεωρητική βάση ̟ίσω 
α̟ό ο̟οιαδή̟οτε δράση µετά το ̟έρας της συνέλευσης. 
    
   Μετά α̟ό τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση και αντιµετω̟ίζοντας τις ̟αρα̟άνω 
̟ροβληµατικές κρίναµε σηµαντική την ενίσχυσή τους µε ένα νέο τρό̟ο λήψης α̟οφάσεων 
̟ιο συµβατό µε εµας αλλά και ̟ιο γόνιµο για τη ̟ολύ̟λευρη συµµετοχή όλων στη βάση 
της συνδιαµόρφωσης. Με βάση τα ̟αρα̟άνω α̟οφασίσαµε να «κατεβαίνουµε» στις 
Γενικές Συνελεύσεις µε ̟ροτάσεις και όχι ̟λαίσια, αρνούµενοι αφενός τον ̟εριοριστικό 
χαρακτήρα τους, κι αφετέρου ανοίγοντας το δρόµο στους υ̟όλοι̟ους φοιτητές ̟ου δεν 
είναι οργανωµένοι να α̟οφασίζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ελευθερία,διατυ̟ώνοντας 
στο σώµα της συνέλευσης και τις δικές τους ̟ροτάσεις! 
 

Ως Ελευθεριακή Παρέµβαση Παντείου,στοχεύουµε σε διαδικασίες αµεσοδηµοκρατικές 
κι αδιαµεσολάβητες,σε συνελεύσεις, δηλαδή,ό̟ου οι α̟οφάσεις είναι ̟ροϊόν 
συνδιαµόρφωσης κι ενεργής συµµετοχής των φοιτητών. ∆ίνουµε,λοι̟όν ,ιδιαίτερο βάρος 
σε µια ανοιχτή διαδικασία ̟ου ̟ροκύ̟τει µετά τη Γενική Συνέλευση, η ο̟οία και θα 
ενσαρκώνει ε̟ακριβώς τη λογική συνδιαµόρφωσης δράσεων και λόγου ̟ου 
ενστερνιζόµαστε. 

 
 

 


