Κάτι ψήνεται στο ̟άντειο
Σήµερα σας σερβίρουµε την δική µας ̟ραγµατικότητα
στο ̟ιάτο...
Στο ̟λαίσιο "εξορθολογισµού" του συστήµατος και µε ̟ρόφαση την έξοδο α̟ό την
κρίση ολοένα και ̟ερισσότερα κοµµάτια του αναδιαρθρώνονται, ̟λήττοντας τους
οικονοµικά ασθενέστερους. Α̟ό αυτά δεν θα µ̟ορούσε να λεί̟ει το εκ̟αιδευτικό. Μέχρι
τώρα το κράτος µας έδινε τις φοιτητικές ̟αροχές όχι "α̟ό την καλή του την καρδία" αλλά
για να εξυ̟ηρετήσει τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. Πλέον αφού οι ανάγκες αυτές
αλλάζουν ,το κράτος α̟οσύρει σταδιακά τις κοινωνικές ̟αροχές ̟ου µέχρι τώρα έδινε,
αναθέτοντας τες σε ιδιώτες, οι ο̟οίοι εξασφαλίζουν ένα σταθερό κέρδος στις δικές µας
̟λάτες και ̟άνω στις δικές µας ανάγκες, µε σκο̟ό να α̟οκλείσει ακόµη µεγαλύτερο
κοµµάτι της κοινωνίας.
Α̟ό τη διαδικασία αυτή το Πάντειο δεν θα µ̟ορούσε να α̟οτελεί εξαίρεση. Οι
̟ερικο̟ές στα συγγράµµατα και οι συζητήσεις τις συγκλήτου για δίδακτρα στα
µετα̟τυχιακά δείχνουν ότι η νέα ̟ραγµατικότητα ̟λησιάζει. Όσον αφορά τη στέγαση, το
κτήριο ̟ου υ̟οτίθεται ότι ̟ροοριζόταν για εστία δεν είναι τί̟οτα άλλο α̟ό τα
συντρίµµια ̟ου βρίσκονται ̟άνω α̟ό τη λέσχη, το ο̟οίο υ̟οτίθεται ότι α̟ό το 1997
ανακαινίζεται. Οι ελάχιστοι φοιτητές ̟ου δικαιούνται στέγαση µένουν στο ξενοδοχείο
filoxenia, ̟ου βρίσκεται κοντά στο σταθµό Λαρίσης. Ε̟ίσης εδώ και χρόνια η
καθαριότητα ό̟ως και η φύλαξη (εταιρείες security) έχει ̟εράσει στα χέρια εργολάβων.
Λέγοντας για εργολαβία µιλάµε για ένα καθεστώς κατά το ο̟οίο µια λειτουργία του
̟ανε̟ιστηµίου ανατίθεται σε κά̟οια ιδιωτική ε̟ιχείρηση µετά α̟ό διαγωνισµό. Αυτή η
λογική ξεκίνησε µε την ̟ρόφαση ότι θα µειωθεί το κόστος των λειτουργιών κάτι ̟ου
φυσικά δεν ισχύει, αφού το µόνο ̟ου µειώνεται είναι ο µισθός των εργαζοµένων µε στόχο
την ε̟ίτευξη κέρδους α̟ό τον ιδιώτη-εργολάβο, µε α̟οτέλεσµα το κόστος να ̟αραµένει
̟άνω κάτω το ίδιο. Κάτι άλλο ̟ου ̟ρέ̟ει να τονιστεί είναι ότι α̟ό τη στιγµή ̟ου οι µέχρι
̟ρότινος δωρεάν ̟αροχές µ̟αίνουν µε όρους εργολαβίας, ο εκάστοτε ε̟ιχειρηµατίας θα
κάνει τα ̟άντα για να µειώσει το κόστος ώστε να έχει µεγαλύτερο κέρδος. Αυτό σηµαίνει
α̟ό χαµηλούς µισθούς, εντατικο̟οίηση των εργαζοµένων ώστε να βγάζουν τη δουλειά
όσο το δυνατόν λιγότεροι στον ελάχιστο χρόνο, ε̟ισφαλείς, έως στη σίτιση όλο και
χειρότερη ̟οιότητα του φαγητού λόγω φθηνότερης αγοράς και άρα χειρότερης ̟οιότητας
̟ρώτων υλών.
Η σίτιση έχει µειωθεί σηµαντικά α̟ό ̟έρυσι, καθώς µόνο το 1/5 (2.250 φοιτητές) της
σχολής δικαιούται να σιτίζεται δωρεάν. Ό̟ως γίνεται στις ̟ερισσότερες σχολές ̟λέον, έτσι
και στο Πάντειο η σίτιση έχει ανατεθεί σε εργολαβίες , συγκεκριµένα σε εµάς στην "Το

Βυζάντιο (ΑΦΟΙ Μ̟ούντρη ΑΕ)", η ο̟οία έχει υ̟ογράψει µια ̟ενταετή σύµβαση µε το
̟ανε̟ιστήµιο. Τα κριτήρια για να έχει τη δυνατότητα κά̟οιος να σιτίζεται είναι αστεία
αφού υ̟οτίθεται ότι βασίζονται στο εισόδηµα της εκάστοτε οικογένειας, το ο̟οίο µ̟ορεί
να µην αντα̟οκρίνεται καν στην ̟ραγµατικότητα. Ακόµα όµως και γι αυτούς ̟ου
̟ληρούν τα οικονοµικά κριτήρια οι θέσεις είναι συγκεκριµένες και ̟εριορισµένες,
βάζοντας τους φοιτητές σε µια διαδικασία ανταγωνισµού. Ό̟οιος α̟ό την άλλη δεν
δικαιούται, είναι αναγκασµένος για ένα ̟ιάτο φαί να ̟ληρώσει αντίτιµο 3 ευρώ. Παρ'
όλα αυτά, αν κά̟οιος κάνει µια βόλτα έξω α̟ό τη λέσχη την ώρα ̟ου κλείνει θα
̟αρατηρήσει ̟ολύ φαγητό ̟ου ̟ερισσεύει να ̟ετιέται στα σκου̟ίδια.
Αντιλαµβανόµενοι τα κοινά µας συµφέροντα θέλουµε να αντισταθούµε σε αυτούς ̟ου
θέλουν να µεταφέρουν το κόστος φοίτησης στις ̟λάτες µας. ∆εν ̟ρέ̟ει να µ̟ούµε στη
λογική τους, γιατί αύριο µεθαύριο θα δικαιούµαστε όλο και λιγότερα. Σκο̟ός µας δεν
είναι να ̟ροτείνουµε δικαιότερα κριτήρια για το ̟οιος θα δικαιούται κάρτα σίτισης.
∆ιεκδικούµε δωρεάν σίτιση για όλες/ους τις φοιτήτριες/τες ανεξαρτήτως κριτηρίων.*** Σε
καµία ̟ερί̟τωση δεν είµαστε ενάντια στους εργαζόµενους. Αντίθετα είµαστε δί̟λα τους,
αφού α̟οτελούν κι αυτοί κοµµάτι των εκµεταλλευόµενων της κοινωνίας, γνωρίζοντας
̟ως οφείλουν να αγωνιστούν ̟αρόλο ̟ου είναι δύσκολο µέσα στο καθεστώς ε̟ισφάλειας
̟ου τους ε̟ιβάλλει η εργολαβία. Είναι καιρός να α̟οβάλλουµε το αίσθηµα ενοχής ̟ου
µας ̟ροκαλεί η διαδικασία του ελέγχου γι' αυτά ̟ου µας αντιστοιχούν. ∆ε βγάζουµε
κάρτες, δεν ̟ληρώνουµε για τα αυτονόητα. ∆ε δεχόµαστε την υ̟οτίµηση των ζωών µας
αλλά ̟αλεύουµε συλλογικά και αντιιεραρχικά ̟έρα α̟ό συντεχνιακά αιτήµατα, γι' αυτά
̟ου µας ανήκουν.

