Ούτε φωνή , ούτε ακρόαση … ;
Τα αφεντικά για να ξεπεράσουν την κρίση τους μετατρέπουν το μαζικό πανεπιστήμιο(που
όλες/οι γνωρίσαμε)σε μια ιδιωτική επιχείρηση για λίγους μέσω του περιβόητου νόμου
Διαμαντοπούλου. Επισφράγιση αυτού σε όλα τα ιδρύματα είναι η ψήφιση του εσωτερικού
οργανισμού(στο Πάντειο αναμένεται να ψηφιστεί σε δύο βδομάδες περιπου)που θεσμοθετεί την
δυνατότητα επιβολής διδάκτρων,τις διαγραφές φοιτητών/τριων(αν έχουν περάσει το όριο
σπουδών),τα φοιτητικά δάνεια,επιπρόσθετες εργολαβίες και την πλήρη ανάθεση της λειτουργίας
του πανεπιστημίου στους μάνατζερ των συμβουλίων διοίκησης.Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά,σιγά-σιγά το υπουργείο μαζί με τους πρυτάνεις θέλει να μας εκτοπίσει απ'τους φυσικούς μας
χώρους(λοκ
αουτ,απονομιμοποίηση
των
γενικών
συνελεύσεων)και φυσικά όσοι/ες τολμήσουν να σηκώσουν
κεφάλι
θα
ξυλοκοπούνται
απ'τους
κρατικούς
μπράβους(ΜΑΤ).
Η μηδενική ελευθερία που θέλουν να επιβάλουν, πρέπει
να περάσει πάνω από εμάς και τις ανάγκες μας, κάτι που
δεν πρόκειται να μας βρει απαθείς, με σταυρωμένα
χέρια.Καλούμε τους συμφοιτητές-τριες μας στις γενικές
συνελεύσεις των συλλόγων μας,τις πρωτοβουλίες
φοιτητών-τριων να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε για τα κοινά μας πρόβληματα.

ΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ,ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.
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