
        Η ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ,
Στις 28/09/2013 ̟άρθηκε α̟όφαση α̟ό τη Σύγκλητο του Παντείου Πανε̟ιστηµίου για ε̟ιβολή διδάκτρων

500 ευρώ ετησίως, στα µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα όλων των τµηµάτων ενώ µέχρι ̟ρότινος ήταν άνευ 

̟ληρωµής. 

 

Το ̟αρα̟άνω µέτρο είναι µια ακόµη ̟τυχή της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην 

εκ̟αίδευση, ό̟ως και σε ολόκληρο το φάσµα του κράτους ̟ρόνοιας (υγεία, ασφάλιση, εργασιακά 

δικαιώµατα). Στο ίδιο ̟λαίσιο εντάσσεται και το «Σχέδιο Αθηνά» ̟ου συνιστά 

της. Όταν οι κυρίαρχοι κάνουν λόγο για αναδιάρθρωση, εννοούν λουκέτο σε σχολές, κατάργηση 

τµηµάτων, νόθευση γνωστικών αντικειµένων, α̟όλυση εργαζοµένων, εντατικο̟οίηση σ̟ουδών 

και εντεινόµενη µετακύλιση του κόστους φοίτησης στις τσέ̟ες µας.

Αθηνά» έκλεισαν 150 σχολές. Πολλοί εξαναγκάστηκαν να τερµατίσουν ̟ρόωρα τις σ̟ουδές τους 

εξαιτίας οικονοµικής δυσ̟ραγίας, ενώ άλλοι έµειναν χωρίς ̟τυχίο.

 

Με τις ̟ρόσφατες α̟ολύσεις στο δηµόσιο τοµέα έχασαν τη δουλειά τους 1500

υ̟άλληλοι. Με την α̟όφαση αυτή,

ιδρύµατα καθίστανται δυσλειτουργικά και αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των ενα̟οµείναντων 

εργαζοµένων. Στα ̟λαίσια της ̟ερικο̟ής δα̟ανών για την εκ̟αίδευση ̟ε

δικαιούχων για τις ̟αροχές σίτισης

Παντείου  α̟’ το ξενοδοχείο Filoxenia ε̟ί της Αχαρνών στις εστίες του Ζωγράφου,

εκδίωξη ̟ενήντα εξ αυτών) ό̟ως,

̟ου δεν ̟ρέ̟ει,̟λέον,να υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 45.000 ευρώ).

Έτσι και η ̟ιο ̟ρόσφατη ε̟ιβολή διδάκτρων δεν είναι ασύνδετη µε τα ̟ροαναφερόµενα. 

 

Βεβαίως ,̟οτέ δεν τρέφαµε αυτα̟άτες για το δηµόσιο και δωρεάν χαρ

Άλλωστε και τα ίδια τα µετα̟τυχιακά στο Πάντειο,

ανά εξάµηνο για την α̟όκτηση σηµειώσεων, εφόσον δε δίνονταν βιβλία.

Όσο για τους εκφραστές του κεφαλαίου εντός του ̟ανε̟ιστηµίου, βλέ̟ε ̟ρυτ

φύσης και θέσης, ήταν η µόνη αναµενόµενη α̟όφαση ̟ου θα µ̟ορούσαν να λάβουν ενάντια στα 

συµφέροντα του κόσµου της εργασίας. Οι καθηγητές α̟ό την άλλη, ̟ρωτίστως

µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων,

ό̟ως και ο σύλλογος των µελλών ∆ΕΠ. Πήραν τελικά θέση µε τη

Ακόµη, όµως,και αν ̟ροβούν τώρα σε δηλώσεις, δε θα είναι ̟αρά µια τυ̟ική άνευ σηµασίας 

δήλωση αντίθεσης σε ήδη ειληµµένες α̟οφάσεις.

 

                     

 

 

Η ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ, 500 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ
/2013 ̟άρθηκε α̟όφαση α̟ό τη Σύγκλητο του Παντείου Πανε̟ιστηµίου για ε̟ιβολή διδάκτρων

στα µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα όλων των τµηµάτων ενώ µέχρι ̟ρότινος ήταν άνευ 

Το ̟αρα̟άνω µέτρο είναι µια ακόµη ̟τυχή της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην 

ό̟ως και σε ολόκληρο το φάσµα του κράτους ̟ρόνοιας (υγεία, ασφάλιση, εργασιακά 

Στο ίδιο ̟λαίσιο εντάσσεται και το «Σχέδιο Αθηνά» ̟ου συνιστά 

Όταν οι κυρίαρχοι κάνουν λόγο για αναδιάρθρωση, εννοούν λουκέτο σε σχολές, κατάργηση 

τµηµάτων, νόθευση γνωστικών αντικειµένων, α̟όλυση εργαζοµένων, εντατικο̟οίηση σ̟ουδών 

και εντεινόµενη µετακύλιση του κόστους φοίτησης στις τσέ̟ες µας.Έτσι µε το ̟εριβόητο «σχέδιο 

Αθηνά» έκλεισαν 150 σχολές. Πολλοί εξαναγκάστηκαν να τερµατίσουν ̟ρόωρα τις σ̟ουδές τους 

εξαιτίας οικονοµικής δυσ̟ραγίας, ενώ άλλοι έµειναν χωρίς ̟τυχίο. 

Με τις ̟ρόσφατες α̟ολύσεις στο δηµόσιο τοµέα έχασαν τη δουλειά τους 1500

Με την α̟όφαση αυτή, εκτός α̟ό την ανεργία για όλους αυτούς,

ιδρύµατα καθίστανται δυσλειτουργικά και αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των ενα̟οµείναντων 

Στα ̟λαίσια της ̟ερικο̟ής δα̟ανών για την εκ̟αίδευση ̟εριορίστηκε ο αρι

για τις ̟αροχές σίτισης-στέγασης (τρανταχτό ̟αράδειγµα η µεταφορά των φοιτητών 

το ξενοδοχείο Filoxenia ε̟ί της Αχαρνών στις εστίες του Ζωγράφου,

εκδίωξη ̟ενήντα εξ αυτών) ό̟ως, ε̟ίσης, µειώθηκε και το όριο του φορολογητέου εισοδήµατος 

̟ου δεν ̟ρέ̟ει,̟λέον,να υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 45.000 ευρώ). 

Έτσι και η ̟ιο ̟ρόσφατη ε̟ιβολή διδάκτρων δεν είναι ασύνδετη µε τα ̟ροαναφερόµενα. 

̟οτέ δεν τρέφαµε αυτα̟άτες για το δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκ̟αίδευσης. 

δια τα µετα̟τυχιακά στο Πάντειο, αν και «δωρεάν», κόστιζαν γύρω στα 90 ευρώ 

ανά εξάµηνο για την α̟όκτηση σηµειώσεων, εφόσον δε δίνονταν βιβλία. 

Όσο για τους εκφραστές του κεφαλαίου εντός του ̟ανε̟ιστηµίου, βλέ̟ε ̟ρυτ

φύσης και θέσης, ήταν η µόνη αναµενόµενη α̟όφαση ̟ου θα µ̟ορούσαν να λάβουν ενάντια στα 

συµφέροντα του κόσµου της εργασίας. Οι καθηγητές α̟ό την άλλη, ̟ρωτίστως

µετα̟τυχιακών ̟ρογραµµάτων,θα ̟ερίµενε κανείς να αντιταχθούν στα σχέδια 

ό̟ως και ο σύλλογος των µελλών ∆ΕΠ. Πήραν τελικά θέση µε την εκκωφαντική τους σιω̟ή. 

και αν ̟ροβούν τώρα σε δηλώσεις, δε θα είναι ̟αρά µια τυ̟ική άνευ σηµασίας 

δήλωση αντίθεσης σε ήδη ειληµµένες α̟οφάσεις. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ 

/2013 ̟άρθηκε α̟όφαση α̟ό τη Σύγκλητο του Παντείου Πανε̟ιστηµίου για ε̟ιβολή διδάκτρων, 

στα µετα̟τυχιακά ̟ρογράµµατα όλων των τµηµάτων ενώ µέχρι ̟ρότινος ήταν άνευ 

Το ̟αρα̟άνω µέτρο είναι µια ακόµη ̟τυχή της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στην 

ό̟ως και σε ολόκληρο το φάσµα του κράτους ̟ρόνοιας (υγεία, ασφάλιση, εργασιακά 

Στο ίδιο ̟λαίσιο εντάσσεται και το «Σχέδιο Αθηνά» ̟ου συνιστά µια ακόµη ̟τυχή 

Όταν οι κυρίαρχοι κάνουν λόγο για αναδιάρθρωση, εννοούν λουκέτο σε σχολές, κατάργηση 

τµηµάτων, νόθευση γνωστικών αντικειµένων, α̟όλυση εργαζοµένων, εντατικο̟οίηση σ̟ουδών 

Έτσι µε το ̟εριβόητο «σχέδιο 

Αθηνά» έκλεισαν 150 σχολές. Πολλοί εξαναγκάστηκαν να τερµατίσουν ̟ρόωρα τις σ̟ουδές τους 

Με τις ̟ρόσφατες α̟ολύσεις στο δηµόσιο τοµέα έχασαν τη δουλειά τους 1500 διοικητικοί 

εκτός α̟ό την ανεργία για όλους αυτούς, τα εκ̟αιδευτικά 

ιδρύµατα καθίστανται δυσλειτουργικά και αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των ενα̟οµείναντων 

ριορίστηκε ο αριθµός 

στέγασης (τρανταχτό ̟αράδειγµα η µεταφορά των φοιτητών 

το ξενοδοχείο Filoxenia ε̟ί της Αχαρνών στις εστίες του Ζωγράφου, µε ταυτόχρονη 

ι το όριο του φορολογητέου εισοδήµατος 

Έτσι και η ̟ιο ̟ρόσφατη ε̟ιβολή διδάκτρων δεν είναι ασύνδετη µε τα ̟ροαναφερόµενα.  

ακτήρα της εκ̟αίδευσης. 

κόστιζαν γύρω στα 90 ευρώ 

Όσο για τους εκφραστές του κεφαλαίου εντός του ̟ανε̟ιστηµίου, βλέ̟ε ̟ρυτανικές αρχές ,λόγω 

φύσης και θέσης, ήταν η µόνη αναµενόµενη α̟όφαση ̟ου θα µ̟ορούσαν να λάβουν ενάντια στα 

συµφέροντα του κόσµου της εργασίας. Οι καθηγητές α̟ό την άλλη, ̟ρωτίστως των 

θα ̟ερίµενε κανείς να αντιταχθούν στα σχέδια των κυρίαρχων, 

ν εκκωφαντική τους σιω̟ή. 

και αν ̟ροβούν τώρα σε δηλώσεις, δε θα είναι ̟αρά µια τυ̟ική άνευ σηµασίας 



 

Eµείς όµως θα αγωνιστούµε γιατί:  
  

• Γιατί αντιλαµβανόµαστε ότι αυτό δεν αφορά µόνο τους µετα̟τυχιακούς, 

γιατί  κά̟οιοι α̟ό εµάς αύριο θα βρεθούµε στη θέση τους (̟τυχίο στο Πάντειο θα ̟άρεις , 

δεν τελείωσες και ̟ολιτικός µηχανικός!). Αν δεν κάνεις µετα̟τυχιακό είσαι σχεδόν 

ανειδίκευτος. 

•  Γιατί ξέρουµε ότι ακόµα και αν κά̟οιοι τη γλιτώσουµε η κοινή µας µοίρα θα µας ενώσει  

στους χώρους εργασίας και την σκληρή ̟ραγµατικότητα της ανεργίας. 

•  Γιατί αν αφήσουµε αυτό το µέτρο να ̟εράσει,αργά ή γρήγορα τα 500 ευρώ θα γίνουν 

1000 και ανα̟όφευκτα θα ανοίξει ο δρόµος για τα δίδακτρα και στο ̟ρο̟τυχιακό. 

•  Γιατί ήδη ο κόσµος της εργασίας έδωσε µάχες κατακερµατισµένος,σε συντεχνιακά 

µονο̟άτια,µη µ̟ορώντας να συντονίσει τους αγώνες του.Έστω και κλαδικά και µε την 

κοινή τους συµ̟όρευση ̟ου α̟ορρέει α̟ τα υλικά τους συµφέροντα. Πλέον έχει 

α̟οδειχτεί ότι αυτό το µοντέλο δεν λειτουργεί! 

Αν δεν θέλουµε να σκύβουµε το κεφάλι κάθε φορά ̟ου θέλουν να µας δυσκολέψουν 

κι άλλο τη ζωή, και να α̟οδεχόµαστε σιω̟ηλά κάθε νέα συνθήκη ̟ου ορίζεται α̟ό τα 

̟άνω, είναι καιρός να βγούµε δυναµικά και µαζικά σε ακηδεµόνευτους αγώνες 

διαρκείας, ε̟ιδιώκοντας τη συγκρότηση ̟ανεκ̟αιδευτικού  κινήµατος. 

Σ̟άµε την ανάθεση, συµµετέχουµε ενεργά στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΡΙΤΗ 

15/10/2013, για συνδιαµόρφωση λόγου και δράσης ενάντια στην α̟όφαση της 

Συγκλήτου. 

 

 
 

 

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.  

 

 


