
στη λέσχη πάμε με όρεξη όχι με πάσοστη λέσχη πάμε με όρεξη όχι με πάσοστη λέσχη πάμε με όρεξη όχι με πάσοστη λέσχη πάμε με όρεξη όχι με πάσο    

Βέβαια έπρεπε να συγκρατήσουμε την όρεξη μας για ένα μήνα που 

καθυστέρησε να ανοίξει… ΚΚΚΚι ενώ εμείς είχαμε μείνει με άδεια ι ενώ εμείς είχαμε μείνει με άδεια ι ενώ εμείς είχαμε μείνει με άδεια ι ενώ εμείς είχαμε μείνει με άδεια 

στομάχια οι εταιρείες έπαιζαν το παιχνίδι τους για το ποιος θα στομάχια οι εταιρείες έπαιζαν το παιχνίδι τους για το ποιος θα στομάχια οι εταιρείες έπαιζαν το παιχνίδι τους για το ποιος θα στομάχια οι εταιρείες έπαιζαν το παιχνίδι τους για το ποιος θα 

πάρει τη λέσχηπάρει τη λέσχηπάρει τη λέσχηπάρει τη λέσχη, κρατώντας μας στην ουσία έρμαια των ιδιωτικών 

τους συμφερόντων. Τώρα η λέσχη άνοιξε, παρόλα αυτά, άνοιξεάνοιξεάνοιξεάνοιξε    

για για για για όλουςόλουςόλουςόλους; Οι εντατικοί έλεγχοι πάσο αρχικά και η απαίτηση 

επίδειξης κάρτας σίτισης πλέον δίνουν την απάντηση από μόνα 

τους: όλοι οι καλοί ΔΕΝ χωράνε. Για μας η λέσχη πρέπει να έχει 

κοινωνικό χαρακτήρακοινωνικό χαρακτήρακοινωνικό χαρακτήρακοινωνικό χαρακτήρα, δηλαδή να είναι ανοιχτή για όλους όσους 

έχουν ανάγκη. Και αυτό όχι για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά 

γιατί οι ανάγκες μας ταυτίζονται με αυτές γιατί οι ανάγκες μας ταυτίζονται με αυτές γιατί οι ανάγκες μας ταυτίζονται με αυτές γιατί οι ανάγκες μας ταυτίζονται με αυτές του μετανάστητου μετανάστητου μετανάστητου μετανάστη, του , του , του , του 

άνεργου, του φοιτητή ΠΑ.άνεργου, του φοιτητή ΠΑ.άνεργου, του φοιτητή ΠΑ.άνεργου, του φοιτητή ΠΑ.ΜΑΚ.ΜΑΚ.ΜΑΚ.ΜΑΚ.////ΤΕΙΤΕΙΤΕΙΤΕΙ    που τρώει που τρώει που τρώει που τρώει στη λέσχηστη λέσχηστη λέσχηστη λέσχη και δεν 

μας ενδιαφέρουν τα κέρδη τους, είτε αυτά καταλήγουν στην 

τσέπη των ιδιωτών είτε του κράτους. Γιατί όσο εντείνονται οι 

αποκλεισμοί τόσο κινδυνεύουμε και εμείς ‘’να μην πληρούμε τα ‘’να μην πληρούμε τα ‘’να μην πληρούμε τα ‘’να μην πληρούμε τα 

κριτήρια’’ και ένα ωραίο μεσημέρι να μας ζητήσουν κριτήρια’’ και ένα ωραίο μεσημέρι να μας ζητήσουν κριτήρια’’ και ένα ωραίο μεσημέρι να μας ζητήσουν κριτήρια’’ και ένα ωραίο μεσημέρι να μας ζητήσουν     αντίτιμοαντίτιμοαντίτιμοαντίτιμο    ‘’γιατί ‘’γιατί ‘’γιατί ‘’γιατί 

αλλιώς δεν βγαίνει’’ αλλιώς δεν βγαίνει’’ αλλιώς δεν βγαίνει’’ αλλιώς δεν βγαίνει’’ ((((μεγαλύτερο κέρδος)!μεγαλύτερο κέρδος)!μεγαλύτερο κέρδος)!μεγαλύτερο κέρδος)! Εξάλλου κάτι τέτοιο 

δεν θα μας εξέπληττε καθώς σε όποιο πανεπιστήμιο έχει 

εφαρμοστεί παρόμοιο καθεστώς το αντίτιμο για κάθε μερίδα, τα αντίτιμο για κάθε μερίδα, τα αντίτιμο για κάθε μερίδα, τα αντίτιμο για κάθε μερίδα, τα 

όλο και χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ο αποκλεισμός των όλο και χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ο αποκλεισμός των όλο και χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ο αποκλεισμός των όλο και χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ο αποκλεισμός των 

ν+2 καιν+2 καιν+2 καιν+2 και    των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν άργησαν να επιβληθούντων μεταπτυχιακών φοιτητών δεν άργησαν να επιβληθούντων μεταπτυχιακών φοιτητών δεν άργησαν να επιβληθούντων μεταπτυχιακών φοιτητών δεν άργησαν να επιβληθούν. 

Το ότι μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες δωρεάν κρατικές παροχές δεν 

οφείλεται ούτε στη γενναιοδωρία του κράτους ούτε στην 

‘’ανάπτυξη της οικονομίας’’. Είναι αποτελέσματα αρνήσεων, αρνήσεων, αρνήσεων, αρνήσεων, 

συλλογικών διεκδικήσεωνσυλλογικών διεκδικήσεωνσυλλογικών διεκδικήσεωνσυλλογικών διεκδικήσεων και αγώνωναγώνωναγώνωναγώνων.... Κι έτσι συνεχίζουμε, 

μπλοκάρονταςμπλοκάρονταςμπλοκάρονταςμπλοκάροντας    την επίδειξη πάσο και την επίδειξη πάσο και την επίδειξη πάσο και την επίδειξη πάσο και 

απειθαρχώντας στον έλεγχο τουαπειθαρχώντας στον έλεγχο τουαπειθαρχώντας στον έλεγχο τουαπειθαρχώντας στον έλεγχο του....    
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