ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΧΑΟΣ
ΣΤΟ

Ποιός πληρώνει τη ‘’δηµόσια’’ εκπαίδευση;
Το έχουµε καταλάβει εδώ και πολύ καιρό και η τσέπη µας ακόµη περισσότερο.
Οι κρατικές παροχές δίνουν τη θέση τους στις ιδιωτικοποιήσεις και την όλο και
µεγαλύτερη επιβάρυνση των µη προνοµιούχων. ∆εν τρέφουµε αυταπάτες ότι υπήρχε
κάποτε δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση. Ποτέ δεν ήταν για όλους, ποτέ δεν ήταν
δωρεάν. Το µαρτυρούν αυτό οι πάκοι µε τα βοηθητικά βιβλία, οι ατέλειωτες ώρες
στις σχολικές αίθουσες και φυσικά στα φροντιστήρια µε τεράστια επιβάρυνση του
οικογενειακού προϋπολογισµού (για κάποιους απλησίαστη).
Αντιλαµβανόµαστε όµως ότι οι ταξικοί φραγµοί όλο και εντείνονται. Πλέον
πέρα απ’ τα νοίκια και τη µετακίνηση µας
πληρώνουµε για τα βιβλία (ή δεν παίρνουµε
καν βιβλία*), τα κόρπους, ενώ δροµολογείται
ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ: Μήπως κάτι
και η επιβολή αντιτίµου στη λέσχη**, δίδακτρα
ξεχνάµε στο Αγγλικό; Η
και πολλά άλλα στα πλαίσια του ότι δεν έχουµε
περσινή
απόπειρα
λεφτά’’. {Αλλά και η πρόσβαση στην
συγχώνευσης
των
σχολών
µας
τριτοβάθµια εκπαίδευση γίνεται πιο δύσκολη,
απέτυχε
µέσα
στο
κύµα
µε εξετάσεις σε όλο το λύκειο και µείωση των
καταλήψεων και αντιδράσεων
εισακτέων (σχέδιο Αθηνά).}
που ακολούθησε.

Παράλληλα, οι απολύσεις των εργολαβικών
πέρσι, η διαθεσιµότητα των διοικητικών
φέτος και του χρόνου ίσως οι απολύσεις
καθηγητών, πέρα από τα άµεσα προβλήµατα
που δηµιουργούν σ’ εµάς, συνθέτουν ένα τοπίο
εργασιακών σχέσεων µε άθλιους όρους και
δείχνουν το εργασιακό µας µέλλον.

Καινούρια πινελιά στην καθηµερινότητα της
σχολής είναι και η έλλειψη θέρµανσης (λόγω
της
διαθεσιµότητας
των
διοικητικών
βεβαίως βεβαίως). Σε συνδυασµό µε τις ώρες
ακινησίας και ίσως και σιωπής που περνάµε
στις αίθουσες µια ψύχρα τη νιώθουµε όλοι, δεν
υπάρχει αµφιβολία1

Παρολαυτά,
οι
εισακτέοι
µειώθηκαν (και άρα αρκετοί
µείναν απ έξω απ τη σχολή). Ο
αριθµός
των
καθηγητών
επίσης
µειώνεται
(πολλοί
βγαίνουν
στη
σύνταξη,
πρόσληψη καµία).
Όσοι φέτος βρεθήκαµε χωρίς
µαθήµατα ακούσαµε να µας
λένε ‘’πάρτε από κάποιο άλλο
τµήµα’’, ‘’τα δικά µας έχουν
κλείσει’’.
Και αναρωτιόµαστε: τι διαφορά
έχει αυτό που γίνεται από τη
συγχώνευση; Μάλλον το ότι
αργήσαµε να το πάρουµε
χαµπάρι και οι αντιδράσεις µας
είναι προς το παρόν άφαντες!

*Οντισιόν για….. βιβλίο
Σα να µην έφτανε το ότι αγοράζουµε κόρ̟ους σε όλα τα µαθήµατα και βιβλία δεν έχουµε
δει α̟ό τότε ̟ου ̟ατήσαµε το ̟όδι µας στη σχολή τώρα ήρθε και µια καινούρια καινοτοµία.
Την Πέµπτη 28 Νοέµβρη καθηγήτρια της γλωσσολογίας πέρασε από face control φοιτητές και
φοιτήτριες για να τους δώσει το βιβλίο που δικαιούνται για το µάθηµα! Έτσι όσους θυµόταν απ’
τις παραδόσεις τους έδωσε βιβλίο και για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός… άµα περισσέψει τίποτα
θα πάρουν κ αυτοί κανα βιβλιαράκι. Ούτως η άλλως ήταν κακά παιδιά, δεν πήγαν στο µάθηµα!!!
∆εν έφταναν οι τρο̟ολογίες των υ̟ουργείων ανά δεκαετίες, έχουµε και τις αυθαιρεσίες των
καθηγητών να ̟ροωθούν την εντατικο̟οίηση των φοιτητών. Μη λαµβάνοντας υπόψη το
δικαίωµα του καθενός στην ελεύθερη ̟αρακολούθηση και την ε̟ιλογή της α̟ουσίας για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο (α̟ό το ότι δεν µ αρέσει το µάθηµα µέχρι ότι µ̟ορεί να δουλεύω εκείνη
την ώρα) η Τσιλιπάκου επέλεξε να επιβραβεύσει όσους ήξερε και να αφήσει στην απέξω όσους
δεν θεωρεί καλούς φοιτητές.
Φυσικά δεν ευθύνεται η ίδια για το ότι δεν υπάρχουν βιβλία και για το ότι το κόστος της
φοίτησης µετακυλίεται απ’ το κράτος στις πλάτες µας, όµως η ̟ροώθηση της ιδεολογίας του
καλού –εντατικο̟οιηµένου φοιτητή (και έ̟ειτα ̟ειθήνιου-καλού εργάτη) συντάσσεται µε τα
συµφέροντα των α̟ό τα ̟άνω {έστω και ασυνείδητα}. Και ως τέτοια την καταδικάζουµε και
εναντιωνόµαστε.

Δηλαδή: ‘’Πλήρωνε παιδί μου (και δούλευε) για
να γίνεις καλός εργάτης!’’
Η μετακύλιση του κόστους φοίτησης στις πλάτες μας είναι αναμενόμενη
πρακτική απ την πλευρά του κεφαλαίου ώστε να αναπαραχθεί με τους
ευνοϊκότερους γι αυτό όρους. Το κράτος σταματάει να πληρώνει για την
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, ή ακόμη και για την εργασία που
παράγεται στο πανεπιστήμιο και το κόστος πέφτει στους ίδιους τους εργάτες!
Εμείς αντιλαμβανόμενοι το ρόλο του πανεπιστημίου ως μηχανισμό καταμερισμού
και αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, ως βασικού δηλαδή πυλώνα στήριξης
του καπιταλιστικού συστήματος, μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση,
αρνούμαστε να εντατικοποιηθούμε και να πληρώσουμε για τις σπουδές μας.

{Νυχτοπερπατώντας στα πανεπιστήμια…}
Ως δική μας απάντηση έρχεται επίσης η προσπάθεια να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο ζωντανό με
όρους ελευθερίας και αλληλεγγύης, ανοιχτό στην κοινωνία και προσαρμοσμένο στις πραγματικές
μας ανάγκες (και όχι τις επίπλαστες φοιτητικές). Με μαζικές συνελεύσεις και ζωντανές
καταλήψεις, με πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, προβολές. Με τη δημιουργία
ομάδων και δομών που ασκούν έμπρακτη κριτική στην εμπορευματοποίηση διαφόρων πτυχών
της ζωής, ασκούν εν τέλει κριτική στο σύστημα που καταπιέζει εμάς και τους γύρω μας.
Όχι όμως φτιάχνοντας έναν υπέροχο μικρόκοσμο αλλά συνδέοντας τους αγώνες που ξεκινούν
από το πανεπιστήμιο με εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες. Οργανωμένοι με βάση τις κοινές
μας ανάγκες ως μέρη της τάξης των καταπιεζόμενων και καταρρίπτοντας τους διαχωρισμούς που
προσπαθούν να μας επιβάλλουν (φοιτητής-μη φοιτητής, έλληνας-ξένος, άντρας-γυναίκα κ.α.).

στη λέσχη πάμε με όρεξη όχι με πάσο**
Βέβαια έπρεπε να συγκρατήσουμε την όρεξη μας για ένα μήνα που καθυστέρησε
να ανοίξει… Κι ενώ εμείς είχαμε μείνει με άδεια στομάχια οι εταιρείες έπαιζαν το
παιχνίδι τους για το ποιος θα πάρει τη λέσχη,
λέσχη κρατώντας μας στην ουσία έρμαια
των ιδιωτικών τους συμφερόντων. Τώρα η λέσχη άνοιξε, παρόλα αυτά, άνοιξε για
όλους; Οι εντατικοί έλεγχοι πάσο αρχικά και η απαίτηση επίδειξης κάρτας
όλους
σίτισης πλέον δίνουν την απάντηση από μόνα τους: όλοι οι καλοί ΔΕΝ χωράνε.
Για μας η λέσχη πρέπει να έχει κοινωνικό χαρακτήρα
χαρακτήρα, δηλαδή να είναι ανοιχτή
για όλους όσους έχουν ανάγκη. Και αυτό όχι για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά
γιατί οι ανάγκες μας ταυτίζονται με αυτές του μετανάστη, του άνεργου, του
φοιτητή ΠΑ.ΜΑΚ./
ΠΑ.ΜΑΚ./ΤΕΙ που τρώει στη 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 κριτήρια’’ και ένα ωραίο μεσημέρι να μας ζητήσουν αντίτιμο ‘’γιατί αλλιώς δεν
βγαίνει’’ (μεγαλύτερο κέρδος)! Εξάλλου κάτι τέτοιο δεν θα μας εξέπληττε καθώς
σε όποιο πανεπιστήμιο έχει εφαρμοστεί παρόμοιο καθεστώς το αντίτιμο για
κάθε μερίδα, τα όλο και χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και ο αποκλεισμός
των ν+2 και των 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, συλλογικών διεκδικήσεων και αγώνων. Κι έτσι
συνεχίζουμε, μπλοκάροντας την επίδειξη πάσο και απειθαρχώντας στον έλεγχο
του.

Φυσικά οι δικές μας προσπάθειες ακολουθούνται από τη μανιώδη υστερία του κράτους και
των εκπροσώπων του να μας συνετίσουν, να κλείσουν τις ‘’εστίες ανομίας’’, να
εξαφανίσουν κάθε φωνή αντίστασης και οργανωμένης αντεπίθεσης στο υπάρχον.
Από τις συνεχείς καταπατήσεις του ασύλου, τις κλειδωμένες σχολές, τους πρόσφατους ελέγχους
της ΣΔΟΕ (!) και τις συνεχείς εκκενώσεις στεκιών και καταλήψεων, μέχρι την καταστολή των
απεργιών, την τρομοκρατία στη Χαλκιδική και τις κρατικές δολοφονίες ντόπιων και μεταναστών,
οι φασιστικές πρακτικές του κράτους γίνονται φανερές σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα του
πληθυσμού. Φανερή γίνεται και η στόχευσή τους: διαχωρίζοντας τους καταπιεσμένους με
επίπλαστες ταυτότητες επιχειρούν την κατάπνιξη κάθε αντίδρασης ώστε να συντηρήσουν το σάπιο
σύστημά τους μέσω του ‘’εξορθολογισμού’’ και της αναδιάρθρωσης.
Η εξέγερση που ακολούθησε την 6η Δεκέμβρη ήταν μια οργισμένη απάντηση ενάντια στην
καταστολή, στην εξαθλίωση και τις αυθαιρεσίες των εξουσιαστών και των σκυλιών τους
(μπάτσων, ρουφιάνων, δικαστών). Σήμερα η ένταση της καταστολής έχει αυξηθεί σε ασφυκτικό
βαθμό, το γεγονός αυτό όμως δεν μας κάνει να φοβόμαστε, οι μόνοι που φοβούνται είναι αυτοί
που μας ‘’καταστέλλουν’’. Γι αυτό την 6η Δεκέμβρη δεν θα μείνουμε στα σπίτια μας….

Άλλα ούτε και τις υπόλοιπες μέρες!
Δεν περιμένουμε κανέναν σωτήρα, δεξιό ή αριστερό να αγωνιστεί για μας. Γι αυτό αυτόοργανωνόμαστε και εμπλεκόμαστε σε αδιαμεσολάβητους αγώνες ενάντια στην εξουσία και
την εκμετάλλευση απ’ όπου κ’ αν προέρχεται.

Κινηματικά rendez-vous:
1) Πορεία την Παρασκευή 6 Δεκέμβρη στις 18:00 στην Καμάρα
2) Παρέμβαση και μπλοκάρισμα της επίδειξης πάσο τη Δευτέρα (και κάθε
Δευτέρα) στη λέσχη στις 12:00
3) Παράσταση διαμαρτυρίας στην Τσιλιπάκου στην 305 στις 17:00 την Πέμπτη
5/12 για την επιλεκτική κατανομή βιβλίων

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σχήματος κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 17:00 στο Αυτόνομο Στέκι Φιλοσοφικής
(δεξιά του αμφιθεάτρου Β’, ισόγειο νέας φιλοσοφικής)
http://autonomoagglikou.espivblogs.net | autonomoagglikou@hotmail.com

