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προϋπόθεση την αίτηση του φοιτητή στο ΤΕΙ  εφόσον έχει περάσει 
το 50% των μαθημάτων. Ταυτόχρονα οι φοιτητές που εργάζονται θα 
αναγκάζονται να  φέρνουν χαρτιά που να αποδεικνύουν την εργασία 
τους ώστε να παρατείνουν τις σπουδές τους σε 2ν. Όρος δύσκολος αν 
αναλογιστούμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμαστε χωρίς ασφάλεια άρα 
ως εργάτες φαντάσματα. Οι μεταρρυθμίσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ 
μιας και οδεύουμε προς την ολική αντικατάσταση των βιβλίων με ση-
μειώσεις από καθηγητές εφόσον τα βιβλία κοστίζουν, και έτσι αλλάζουν 
τον ορισμό. Συνεπώς ο νέος ορισμός είναι: «Διδακτικό σύγγραμα θεω-
ρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο περιλαμβανομένων των ηλε-
κτρονικών ελεύθερης πρόσβασης καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές 
ακαδημαϊκές σημειώσεις…». Αναμενόμενο και το ήθος που απαιτείτε 
από τους φοιτητές για υποτροφίες και μεταπτυχιακά μιας και όπως έχει 
αναφερθεί και πιο παλιά, το ΤΕΙ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια στους 
ιδιώτες, ώστε να κάνουν αυτοί τις επενδύσεις τους. Εν κατακλείδι η 
επιχειρηματικοποίηση του ΤΕΙ συμπεριλαμβάνει και τα φοιτητικά δάνεια 
αφότου είναι σαφές ότι το κράτος μπορεί να χτίζει φύλακες, να καλύ-
πτει τις ανάγκες του στρατού, των τραπεζών, αλλά όχι της εκπαίδευσης.

Και για να μην μπερδευόμαστε δεν είναι ότι στηρίζουμε το πανεπι-
στήμιο ούτε συγκινούμαστε από την «επίσημη» στροφή του προς τους 
ιδιώτες μιας και ποτέ δεν ήταν ούτε δημόσιο ούτε δωρεάν όπως συχνά 
αναφέρουν μερικοί. Επιλέγουμε όμως για ακόμα μια φορά  να έρθουμε 
αντιμέτωποι με την αναδιάρθρωση της παιδείας από κράτος και κεφά-
λαιο. Με στόχο  να ανοίξουμε άλλο ένα μέτωπο αντιπαραθέσης χωρίς 
ημερομηνία λήξης. Τρόπος μας η αυτοοργάνωση, η οριζόντια βάση και 
η αντιεραρχική δομή μακριά από φοιτητοπατέρες και αγανακτισμένους 
Προέδρους5. Μπλοκάρουμε στην πράξη την υποτίμηση της εργατικής 
μας δύναμης και τη μετακύλιση τους κόστους της αναπαραγωγής σε 
εμάς.  

Κάνουμε την καθημερινότητα αγώνα
και τον αγώνα καθημερινότητα!

Σε προηγούμενο κείμενο είχαμε μιλήσει για τις διαγραφές φοιτητών από 
τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Χαρακτηριστικά είχαμε γράψει:

«Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη τα προσχήματα, θα δούμε ότι στην 
πραγματικότητα οι διαγραφές έχουν ως στόχο την παραπέρα προώθη-
ση της εντατικοποίησης (στην ίδια κατεύθυνση κινούνται άλλωστε και 
οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, οι αλυσίδες μαθημάτων κ.λ.π.) και 
της συνεπαγόμενης πειθάρχησης των φοιτητών. Έτσι, το ν+2 έρχεται 
να εντείνει την εξατομίκευση, τον ανταγωνισμό και την αποστείρωση, 
δυσχεραίνοντας την όποια αντίσταση, πόσο μάλλον τις δυναμικότερες 
μορφές της. Όλα αυτά βεβαίως αποτελούν απαραίτητες προϋποθέ-
σεις, ώστε να συνεχιστεί με ασφαλή τρόπο η μετάβαση από το υπάρχον 
μοντέλο πανεπιστημίου σε ένα όλο και πιο παραγωγικό για τις ανάγκες 
των αφεντικών.»1

 

Οπότε τώρα ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε  για τον οργανισμό, δηλαδή το 
καταστατικό που θέτει σε ισχύ όλες τις αναδιαρθρώσεις που χρειάζο-
νται ώστε να γίνει το ΤΕΙ ακόμα μια επικερδής επιχείρηση για  κράτος 
και κεφάλαιο. Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικά από τα σημεία-κλει-
διά του οργανισμού.

Αναφορικά με τα κέρδη της «νέας επιχείρησης/ΤΕΙ» ενημερωνόμαστε 
από τον οργανισμό ότι εκτός από την ενοικίαση των χώρων προς τρί-
τους (π.χ Κομπατσιάρης για την σίτιση, εργολαβίες για τον καθαρισμό) το 
ΤΕΙ πλέον θα μπορεί ν’ αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό ιδιωτικών 
επιχειρήσεων (όπως το πολυτεχνείο για την frontex2) και να παρέχει πλη-
ροφορίες από διάφορες έρευνες που γίνονται σε εργαστήρια σε στρατό 
και ιδιώτες. Συνεχίζοντας διαβάζουμε ότι δημιουργούνται πλέον σύντο-
μοι κύκλοι σπουδών και σεμινάρια στις ανάγκες της αγοράς που πλέον 
βολεύεται με εργάτες μειωμένης γνωστικής εμπειρίας πάνω στο αντικεί-
μενο. Την ίδια στιγμή  σε αρχική φάση3 βλέπουμε να εισάγονται δίδακτρα 
για τους σύντομους κύκλους σπουδών. Τέλος ιδιώτες θα χρηματοδοτούν 
υποτροφίες (με τι κέρδος άραγε;) σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς 
φοιτητές. Συμπερασματικά βλέπουμε μια «επιχείρηση/ΤΕΙ» που πλέον 
θα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την αγορά και θα φροντίζει με κάθε 
τρόπο να την ικανοποιεί εις βάρος των φοιτητών και εγαζομένων της.

Στο φοιτητικό πλαίσιο βλέπουμε ότι το ν+2 τελικά γίνεται ν+14 με 

1 Κείμενο του συντονισμού αυτόνομων και ελευθεριακών σχημάτων Αθήνας με τίτλο: 
Καμία διαγραφή φοιτητή.
2 Έρευνα του πολυτεχνείου για λογαριασμό τoυ οργανισμού  frontex στον Εβρο.
3 Αρχική φάση γιατί τα δίδακτρα για τους φοιτητές που έχουν περάσει τα ν χρονιά δεν 
είναι μακριά.
4 Μιας και ο οργανισμός είναι δημιούργημα του ΤΕΙ, το ν+1 είναι δημιούργημα και του 
καινούριου πρόεδρου

5 Ανακοίνωση του ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με τις διαγραφές ότι δεν είναι αναγκαίες μιας και 
οι φοιτητές του  είναι συνεπείς(sic!)



Να μηΝ μΕΙΝΟΥμΕ 
ΟΥτΕ θΕατΕς,
ΟΥτΕ «κΟμπαρςΟΙ»
ςτηΝ παραςταςη
πΟΥ ςτηΝΕταΙ
ςτΙς πλατΕς μας


