
Είναι πλέον ξεκάθαρο,ότι η διαχείριση της κρίσης απ΄το 
κεφάλαιο σημαίνει την ολοένα και πιο βίαιη υποτίμηση 
και απαξίωση της ζωής και της εργασίας μας.Το πανε-
πιστήμιο δε θα μπορούσε να μείνει έξω από την επίθεση 
αυτή, λόγω και του σημαντικού του ρόλου στην καπιτα-
λιστική μηχανή.Άλλωστε, εδώ και χρόνια υποτάσσεται 
ακόμα περισσότερο στις άμεσες ανάγκες της «ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (sic!).

Η τελευταία επίθεση, έρχεται με το μέτρο των διαγρα-
φών των «κακών αιώνιων φοιτητών που κοστίζουν» που 
επιχειρείται να νομιμοποιηθεί μέσω της περαιτέρω διαί-
ρεσης των φοιτητριών (σε συνεπείς και τεμπέληδες).Οι 
διαγραφές έρχονται έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι 
σπουδές μας ακόμα περισσότερο, να πειθαρχούμε όσο πιο 
πολύ γίνεται, να γίνουμε ολοένα και πιο ανταγωνιστικοί.

Το γενναιόδωρο κράτος, δίνει την ψευτο-λύση του 
σωτήρα νέου οργανισμού*, η δημιουργία του οποίου 
δήθεν θα κανει λιγότερο επώδυνη την εφαρμογή των δια-
γραφών.Πρόκειται για καλλιέργεια αυταπατών,καθώς οι 
διαγραφές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνουν.

Είναι ανάγκη να μη μείνουμε θεατές στην εφαρμογή 
των διαγραφών,όπως και σε κάθε άλλο σχέδιο κράτους 
και κεφαλαίου.Να μην αναθέσουμε τους αγώνες μας σε 
κανέναν.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βρεθούμε σε γενι-
κές συνελεύσεις των συλλόγων, σε πρωτοβουλίες, σε επι-
τροπές φοιτητών/τριών και εργαζομένων. Nα χτίσουμε 
από κοινού ενεργές κοινότητες αγώνα ενάντια στην υπο-
τίμηση των ζωών μας.

*Τι είναι όμως αυτός ο περιβόητος οργανισμός; Ο οργανισμός 
είναι η δομή (το καταστατικό) του πανεπιστημίου. Ρυθμίζει οτι-
δήποτε αφορά την εσωτερική λειτουργία των ιδρυμάτων, όπως 
είναι η ίδρυση, η κατάργηση, η συγχώνευση και η μετονομασία, 
τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι υπάρχουσες φοιτητικές παροχές 
(περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, μετακινήσεις, πολιτιστική καλλιέρ-
γεια), η προστασία και η ασφάλεια της σχολής, η σύσταση νέων 
θέσεων διοικητικού προσωπικού, αλλά και διάφορα άλλα.

Η δημιουργία -νέου ουσιαστικά- οργανισμού, η οποία γεννά 
ελπίδες σε κάποιους για ευνοϊκότερη εφαρμογή του μέτρου των 
διαγραφών, θα πρέπει αναγκαστικά να έρχεται σε πλήρη συμφω-
νία με τον υπάρχοντα νόμο-πλαίσιο 4009/11, που περιλαμβάνει: 
ρυθμίσεις περί διδάκτρων και χορήγηση φοιτητικών δανείων, συγ-
χωνεύσεις ή καταργήσεις σχολών και τμημάτων “σύμφωνα με τις 
ανάγκες της εθνικής οικονομίας”. Ακόμη προβλέπει τη δημιουρ-
γία του συμβουλίου διοίκησης (αποτελούμενου σε μεγάλο βαθ-
μό από επιχειρηματίες) με τις εξής αρμοδιότητες: την έκδοση ή 
αναθεώρηση του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού της 
σχολής, την σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία-οικονομία, 
την παύση κοσμητόρων, τον ορισμό ή μη διδάκτρων για τους με-
ταπτυχιακούς και άλλα.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ!

ν+2 ΝΑ ‘ΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ
Πόσο καιρό θα σπουδάζουμε 
το αποφασίζουμε μόνο εμείς!
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