
Είναι σαφές! Τ’ αφεντικά προσπαθούν εναγωνίως να ξεπεράσουν την κρίση τους ,βάζοντας χέρι  -εντατικότερα πλέον- στο 
μαζικό πανεπιστήμιο και μετατρέποντάς το μαζί με το κράτος σε ιδιωτική μπίζνα. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της 
προσπάθειας ,είναι η περιβόητη “διαγραφή των αιωνίων” οι οποίοι όλως περιέργως ,δίχως να δικαιούνται καμία φοιτητική 
παροχή ή παραπάνω συγγράμματα, επιβαρύνουν το πανεπιστημιακό προϋπολογισμό και τον έλληνα φορολογούμενο! 
Δεν τρώμε κουτόχορτο. Γνωρίζουμε καλά πως τα παραπάνω αποτελούν άλλη μια δικαιολογία για να βάλουν μπρος τα 
εκφοβιστικά τους μέσα στοχεύοντας την πειθάρχησή μας. Είναι ευνόητο πως οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις θα επενδύσουν 
μονάχα σ’ ένα πανεπιστήμιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Σ ‘ένα περιβάλλον δηλαδή ,που θα επικρατεί 
“ησυχία, τάξις, ασφάλεια” με φοιτητές απορροφημένους στις ατομικές τους αυταπάτες, ανταγωνιστικούς και υπάκουους 
στο κυνήγι βαθμών και πιστωτικών μονάδων για το κατακερματισμένο τους πτυχίο. Αλλά το κακόγουστο αστείο δεν 
τελειώνει εδώ...Οι διαγραφές προβλέπονται από τον νόμο Διαμαντοπούλου, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά μέσω του 
Οργανισμού των ιδρυμάτων, του καταστατικού τους δηλαδή που διαμορφώνεται με βάση τον εν λόγω νόμο, πρόκειται να 
ψηφιστεί το προσεχές διάστημα και προβλέπει μεταξύ άλλων ν+2 έτη σπουδών ως ανώτατο όριο φοίτησης, δυνατότητα 
επιβολής διδάκτρων, φοιτητικά δάνεια, θεσμοθέτηση επιπρόσθετων εργολαβιών κι εν ολίγοις την πλήρη ανάθεση της 
λειτουργίας των σχολών στους μάνατζερ των διοικητικών συμβουλίων. 
Τι συνεπάγονται όλα αυτά? Μα φυσικά την περαιτέρω 
μετακύλιση του κόστους φοίτησης στις πλάτες μας, την 
περαιτέρω φίμωση των όποιων αγωνιζόμενων εργαζομένων, 
την περαιτέρω υποτίμηση όλων μας. Δεν θα κάτσουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια!Καλούμε τους/τις συμφοιτητές/τριες 
μας και τους εργαζομένους σε σύμπραξη, για να συντονίσουμε 
με αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση τον κοινό μας αγώνα, στη 
βάση των δικών μας συμφερόντων κι αναγκών! 
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