Σχολή διάλεξες !
στρατόπεδο διάλεξες ;

Τα τόσα χρόνια στείρας µάθησης, παπαγαλίας και συνεπούς παρακολούθησης φροντιστηρίων
απέδωσαν! Μπήκες στη σχολή της αρεσκείας σου (1ης, 2ης ...επιλογής) και έγινες επιτέλους µέλος
της «ακαδηµαϊκής µας κοινότητας». Αν το χαµόγελο του πρύτανη κατά την διάρκεια των εγγραφών
δεν σου έχει δηµιουργήσει ένα κλίµα ασφάλειας και σκέψεις του τύπου «όλα πάνε ρολόι», ας
ξεκινήσουµε δίνοντας µια γεύση απ την «δική» µας πραγµατικότητα που απέχει πολύ απ αυτό.
Χαρακτηριστικό αυτής της πραγµατικότητας είναι η αναδιάρθρωση του ελληνικού πανεπιστηµίου
που κλιµακώνεται τα τελευταία χρόνια, ως κοµµάτι της ευρύτερης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης
στον ελλαδικό χώρο. Προφανώς και τα πράγµατα µέχρι τώρα δεν ήταν ρόδινα, αλλά υπήρχε η
δυνατότητα εξασφάλισης των στοιχειωδών παροχών. Τώρα ούτε λόγος για τα στοιχειώδη.
Συγκεκριµένα στο Πάντειο η µετακύληση του κόστους φοίτησης µας σε εµάς έχει ξεκινήσει µε τη
µείωση των ατόµων που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και στέγαση, µε τις περικοπές συγγραµάτων
(παλιότερα παίρναµε 2-3 βιβλία, πλέον δικαιούµαστε ένα) καθώς και µε την επιπρόσθετη πληρωµή
φακέλων σηµειώσεων ανά εξάµηνο αφού πια δεν δίνονται µε την «ευγενική χορηγία» του
πανεπιστηµίου αλλά αφήνονται στη δική σου «ευχέρεια». Σκόπιµο είναι να αναφερθούµε µιας και
συνδέεται άµεσα µε τα παραπάνω, στην επιδείνωση του εργασιακού καθεστώτος µε την παραπέρα
προώθηση του καθεστώτος των εργολαβιών, τις απολύσεις των διοικητικών υπαλλήλων και τις
µειώσεις µισθών. Επιστέγασµα όλων αυτών αποτελεί η ένταση της περίφραξης και της
αποστείρωσης των πανεπιστηµιακών χώρων ,µε την εγκατάσταση κάγκελων ,το συνεχές σβήσιµο
συνθηµάτων, το κατέβασµα πανό και πλέον µε την τοποθέτηση σεκιουριτάδων για την «ασφάλεια»
του χώρου και ως εκ τούτου και τη δική µας (ο νοών, νοείτω )

Κρίσιµο διακύβευµα για την εφαρµογή των ανωτέρω καθώς και µια σειράς νέων ρυθµίσεων
για τη λειτουργία του πανεπιστηµίου εν γένει, είναι η ψήφιση του εσωτερικού κανονισµού το
προσεχές διάστηµα. Μεταξύ διαφόρων ρυθµίσεων που έρχονται για να εξασφαλίσουν την
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του πανεπιστηµίου περιλαµβάνει µια νόρµα πραγµάτων που θα οφείλεις
να ακολουθήσεις αν δεν θέλεις να σταλείς σε κάποιο πειθαρχικό συµβούλιο σα νέος
τεντυµποι/γκερλ .Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εφαρµογή του µέτρου των διαγραφών για όσους
έχουν ξεπεράσει το προβλεπόµενο όριο φοίτησης το οποίο θεσπίζει το ν+2 έτη. Όσοι λοιπόν δεν
καταφέρουν να τελειώσουν τις σπουδές τους σε έξι χρόνια διαγράφονται. Η διάταξη αυτή έχει ως
επακόλουθο τη περαιτέρω εντατικοποίηση των ρυθµών των σπουδών µας, τη πειθάρχηση ως
αυριανοί εργαζόµενοι καθώς και την θέαση του πανεπιστηµίου ως µαγαζιού παραλαβής γνώσης

συµπληρώνοντας το πάζλ των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δηµιουργία ενός πανεπιστηµίου
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αφεντικών στη παρούσα συγκυρία .

∆εν τρέφουµε αυταπάτες· το νέο πανεπιστήµιο έτσι όπως αυτοί το σχεδιάζουν να είναι, θα
θρέφει τον ατοµισµό και θα φιµώνει οποιαδήποτε φωνή αντιµάχεται τη θλιβερή πραγµατικότητα που
µας ετοιµάζουν. Όταν η ανασφάλεια της διαγραφής θα υποβόσκει σε όλη τη φοιτητική ζωή, η
εύκολη λύση µπορεί να είναι η αδιαφορία, ο ανταγωνισµός και η καλλιέργεια ψευδαισθήσεων
ατοµικής ανέλιξης . Όµως, η πραγµατικότητα µας δείχνει ότι το µέλλον των περισσότερων από µας
(που δεν έχουµε µεγάλες τσέπες να µας συντηρούν) θα είναι τα 5µηνα προγράµµατα µε µισθούς
πείνας, η ουρά του ΟΑΕ∆, η µαύρη εργασία και όχι οι φανφάρες περί επιστηµοσύνης και καριέρας
που µας έχουν γαλουχήσει.

Εποµένως, για µας ο ατοµικός δρόµος δεν είναι λύση. Οφείλουµε να συσπειρωθούµε στις
γενικές συνελεύσεις των συλλόγων µας, σε πρωτοβουλίες φοιτητών, πλάι στους εργαζόµενους,
αντιλαµβανόµενοι τα κοινά συµφέροντα, τώρα ως φοιτητές και αύριο ως εργαζόµενοι και να µην
επιτρέψουµε το πανεπιστήµιο των αναγκών τους να επιβληθεί ενάντια στις δικές µας ανάγκες.

