
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το κεφάλαιο και το κράτος του έχουν εξαπολύσει μια γενικευμένη επίθεση στον 
κόσμο της εργασίας, με αφορμή την καπιταλιστική κρίση( και μακροπρόθεσμο στόχο την υπέρβασή της 
σε βάρος μας) -λες και ως εργατική τάξη τόσο καιρό είχαμε μερίδιο από το κέρδος τους, ώστε να πρέπει 
τώρα να επιστρέψουμε τα χρωστούμενα-χτυπώντας όσα είχαν αποσπαστεί μέσα από τους εργατικούς και 
κοινωνικούς αγώνες του παρελθόντος. Μειώσεις μισθών και συντάξεων, μαζικές απολύσεις, αυξανόμενη 
ανεργία, φορολογικά χαράτσια αλλά και άνοδος των τιμών σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης. 
Ένα ντελίριο μέτρων, εκβιασμών και τρομοκρατίας δίχως τελειωμό, με πρόσχημα την κρίση που δημιούργησαν 
και θα συνεχίζουν να δημιουργούν για να παράγουν περισσότερο κέρδος τα αφεντικά μας.

Μέσα από την καπιταλιστή αναδιάρθρωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η «εξυγίανση» της  τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η κυρίαρχη γνώμη υποστηρίζει πως «οι νέοι-νέες πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο, για να 
γίνουν κάτι χρήσιμο». Με τον όρο «χρήσιμο» αναφέρεται στην μελλοντική μας χρησιμότητα ως πειθήνιοι, 
ειδικευμένοι, ανταγωνίσιμοι και εύκολα προσαρμοζόμενοι εργαζόμενοι στα χέρια των μελλοντικών μας 
αφεντικών. Τη λογική αυτή έρχονται να επιβάλλουν  οι εξεταστικές, οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, οι 
εργασίες και τα μαθήματα-αλυσίδες που κατασκευάζουν το φοιτητή-ιδιώτη, το φοιτητή-καριερίστα, με τον 
ανταγωνισμό και τις θυσίες που συνεπάγονται. Ταυτόχρονα, το πανεπιστήμιο μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι 
μέσω των γνώσεων που αποκτήσαμε διαφοροποιούμαστε από την εργατική τάξη μιας και το μέλλον μας 
φαντάζει λαμπρό ως αυριανοί καλλιτέχνες.

Από αυτή την «εξυγίανση» δεν θα μπορούσε να λείπει και η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης σε συνδυασμό 
με την είσοδο ιδιωτών στην κατά τα άλλα δημόσια και δωρεάν παιδεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εταιρία 
“Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ”, μια εργολαβία που ξέρει καλά να αισχροκερδεί πάνω σε μια από τις πιο βασικές 
μας ανάγκες  τη σίτιση, η οποία εταιρία δεν έχει αρκεστεί στην διαχείριση μόνο του εστιατορίου αλλά έχει 
σπείρει μαγαζάκια –κυλικεία μέσα στο ΤΕΙ, από τα οποία και πολλαπλασιάζει το κέρδος της, εις βάρος μιας 
κοινωνικής ανάγκης που  δεν μπορεί να θεωρείται είδος πολυτελείας, άλλα πρέπει να είναι ελεύθερη για το 
σύνολο όχι μόνο της κοινότητας του ΤΕΙ (προπτυχιακοί –μεταπτυχιακοί φοιτητές, εργαζόμενοι, καθηγητές) 
αλλά και όσων ακόμα στερούνται αυτό το βασικό αγαθό επιβίωσης (άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες ,κα)

Στο πλαίσιο «οικονομικής εξυγίανσης» εντάσσεται και η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου. Το κόστος για 
τις μετακινήσεις με τα ΜΜΜ καθίσταται πλέον απαγορευτικό για εμάς τους φοιτητές που καθημερινά  
χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο .Την κατάσταση αυτή έρχονται  να επιβαρύνουν και  
οι ήδη υπάρχουσες αυξήσεις στην τιμή του εισιτηρίου μετακυλώντας για άλλη μια φορά το κόστος φοίτησης  
στις  πλάτες μας. Το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης  μέσα στην πόλη, θεωρείται παραβατικό 
για το κράτος και τους ελεγκτές των μέσων.  Η μετακίνηση με τα ΜΜΜ είναι δικαίωμα , όχι εμπόρευμα . Επάν’ 
οικειοποιούμαστε έτσι άμεσα τον πλούτο που μας ανήκει. ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 
ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΥΘΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΣ.

Τέλος, στο πάζλ του κόστους φοίτησης μπαίνουν και τα έξοδα που καλούμαστε να πληρώνουμε καθημερινά 
ώστε να παραμένουμε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Οι  αίθουσες των εργαστηρίων δεν διαθέτουν εργαλεία 
και αναλώσιμα υλικά. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τους φοιτητές  να στήνουν ουρές έξω από τα βιβλιοπωλεία, 
που είτε εν αγνοία είτε «κατ’ ανάγκη» να χρυσοπληρώνουν για να αγοράσουν τα προαπαιτούμενα. Μιας και 
θεωρείται δεδομένο ότι εάν μπεις στη σχολή θα πρέπει να καταχρεωθείς για να την τελειώσεις, όπως και με τα  
φροντιστήρια για την εισαγωγή μας σε αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για λογαριασμούς 100 ευρώ και βάλε 
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για κάθε εξάμηνο. Ειδικά τώρα και με τις σημερινές συνθήκες όπου πολλοί από εμάς δουλεύουμε  παράλληλα 
για να τα βγάλουμε πέρα, το να πληρώνουμε καθημερινά για τη σχολή, κάνει την ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη. 
Γι’ αυτό και επιλέγουμε να αγωνιστούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να πληρώνουμε  άλλο για αυτή τη “δημόσια και 
δωρεάν παιδεία”, αλλά και για να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας που  μαζί με τη νοημοσύνη μας υποτιμούνται 
συνεχώς.

Η απάντησή μας σε αυτή την επίθεση είναι η αυτό-οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, σπάζοντας την ανάθεση 
και την απάθεια στην πράξη. Ενάντια στη λογική «όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα μαζί», προτάσσουμε την 
αυτόνομη, ταξική μας οργάνωση. Φοιτητές και φοιτήτριες  καλούμαστε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά 
μας, μέσα από τη συγκρότηση μιας ενεργής κοινότητας αγώνα. Δε δίνουμε ευρώ για το κόστος φοίτησης 
προτάσσουμε την άμεση ικανοποίηση των αναγκών μας, μέσω τακτικών άμεσης δράσης. Να κάνουμε τον 
αγώνα καθημερινότητα και την καθημερινότητα αγώνα.

Καλούμε σε :
• Δημιουργία ανοιχτής συνέλευσης για το κόστος φοίτησης
• Κατάληψη από 22 Οκτωβρίου μέχρι και 29 Οκτωβρίου και νέα Γενική Συνέλευση στις 12:00 στο    
 αμφιθέατρο της ΣΑΕΤ στις 29.
• Δημιουργία συντονιστικού κατάληψης Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.
• Παρουσία στην Διαδήλωση αλληλεγγύης στην απεργία των     εργαζομένων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ Τετάρτη 23    
 Οκτωβρίου 2013 στις 14:00 στην Κεντρική Πύλη ΕΚΠΑ (Ούλωφ Πάλμε)


