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ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ
    Το παρόν κείµενο –πλαίσιο λόγου είναι προϊόν συλλογικής σκέψης και επεξεργασίας. Οι όποιες θέσεις και η όποια ανάλυση µας για την επικαιρότητα
και το πώς αντιλαµβανόµαστε το κοινωνικό γίγνεσθαι δεν διεκδικεί το αλάνθαστο. Είναι απλά µια «συνολική άποψη» που κατατίθεται στην γενική 
συνέλευση από κάποιους φοιτητές. Έτσι και αλλιώς δεν πιστεύουµε ότι κατέχουµε την «πάσα αλήθεια» ούτε πολύ περισσότερο ότι υπάρχει αυτή η 
αλήθεια που θα λύσει όλα µας τα προβλήµατα. Έτσι λοιπόν η ενεργή συµµετοχή των αγωνιζόµενων φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις 
αποτελεί για εµάς ζητούµενο καθοριστικής σηµασίας. Πολλά µυαλά ισούνται µε πολλές ιδέες: αυτή είναι και η ιδέα του αυτόνοµου σχήµατος. Να φέρει 
σε µια συνεχή και προοδευτική σχέση – συνάντηση – διαδικασία ζύµωσης τους αγωνιζόµενους φοιτητές, πέρα από παραταξιακές λογικές και ιδεολογικές 
περιχαρακώσεις.  Σε µια ισότιµη και αµεσοδηµοκρατική βάση. Αυτό είναι που λέµε εµείς αυτό-οργάνωση. 
   Σαν αυτόνοµο σχήµα προτάσουµε τη συλλογική, αδιαµεσολάβητη και «από τα κάτω» οργάνωση, του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήµατος. 
Διαλέγουµε να κινούµαστε µέσα σ’ έναν κινηµατικό άξονα µακριά από γραφειοκρατικές λογικές. Η δύναµη µας βρίσκεται στις γενικές συνελεύσεις και 
στους δρόµους και όχι κάπου ανάµεσα σε bullets «αιτηµάτων», τηλεπαράθυρα και κάλπες.

   Τα πανεπιστήµια θα µετατραπούν σε ένα ξέφραγο αµπέλι στα χέρια επενδυτών και άλλων καλοθελητών που θα το χρηµατοδοτούν, το 
οποίο σηµαίνει ότι το περιεχόµενο της γνώσης θα καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τους χρηµατοδότες καθώς θα έχουν τον πρώτο και το τελευταίο λόγο 
πάνω στις «επενδύσεις τους». Έτσι λοιπόν και το πρόγραµµα σπουδών δεν θα καλύπτει τις ανάγκες του φοιτητή ή της κοινωνίας αλλά τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων, άρα τις ανάγκες του κεφαλαίου, της αγοράς.
   Η φοιτητική ζωή και οι σπουδές εντατικοποιούνται ακόµα περισσότερο. Ήδη πολλοί από εµάς αναγκαζόµαστε να εργαζόµαστε σε 
προχειροδουλειές χωρίς βασικά δικαιώµατα για τα έξοδα της φοίτησης µας καθώς δωρεάν σίτιση, στέγαση, πάσο και συγγράµµατα κάνουν φτερά (εξού 
και τα ηλεκτρονικά). Εύκολα µπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι η ζωή µας θα γίνει τροµακτικά ασφυκτική εάν µέσα σ’ όλα αυτά προστεθεί και η απειλή της 
διαγραφής µας από τις σχολές εάν δεν περνάµε συγκεκριµένα µαθήµατα σε συγκεκριµένο χρόνο και σειρά.
   Τέλος Καταργείται το πανεπιστηµιακό άσυλο, κάνοντας γνωστό οτι πλέον κάθε προσπάθεια αντίστασης στην υπονόµευση των ζωών, µας 
οπουδήποτε και αν αυτή θα βρίσκεται, θα έρχεται αντιµέτωπη µε κρατικές δυνάµεις καταστολής. Εξάλλου οι εταιρείες και οι µεµονωµένοι επενδυτες θα 
πρέπει να έχουν τον ολοκληρωτικό έλεγχο πάνω στα εµπορεύµατα τους (εργασίες, έρευνες. φοιτητές)

Δέν έχουµε καµία "συµµαχία", κανένα κοινό συµφέρον και τίποτα να συζητήσουµε µε τους πολιτικούς 
εκφραστές των αφεντικών µέσα στο πανεπιστήµιο.

Η αναδιάρθρωση του πανεπιστηµίου µέσω του Νέου Νόµου Πλαίσιο της Διαµαντοπούλου έρχεται να ισοπεδώσει τα όποια 
ψήγµατα "δηµόσιας και δωρεάν παιδείας" έχουν αποµείνει, µετατρέποντας ολοκληρωτικά το πανεπιστηµίου σε «επένδυση», την 
γνώση σε «εµπόρευµα» και τους φοιτητές σε πειθαρχηµένους/φτηνούς και ευέλικτους εργαζοµένους.

   Η επίθεση που δεχόµαστε σαν φοιτητές έρχεται να συµπληρώσει τη γενικευµένη επίθεση των αφεντικών πάνω σε κάθε πτυχή της ζωής µας, 
και ειδικότερα στο τοµέα που διαιωνίζει τη σχέση κεφάλαιο, αυτο της εργασίας. Το νοµοσχέδιο για τη παιδεία ήρθε µετα την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου 
προγράµµατος (δηλαδή του δεύτερου µνηµονίου) και µέσα σε ένα όργιο καταστολής των απεργιακών κινητοποιήσεων της 28-29 Ιουνίου, αλλα και µετά
τη ψήφιση του νέου τροµονόµου που ποινικοποιεί τη δηµόσια έκφραση και διακίνηση ιδεών όταν αυτές είναι ριζοσπαστικές απόψεις ή ακόµα και αν 
ασκόυν κριτική σε µια κρατική πολιτική.

.  Και ενώ, εδώ και ένα χρόνο, φηµολογούµενης, αλλα πάντα βάσιµης, στα πλαίσια της γενικότερης επίθεσης των αφεντικών και των κυβερνήσεων τους 
στην εργατική τάξη, κατάθεσης του νοµοσχεδίου για τη παιδεία και ενώ σαν αυτόνοµο σχήµα όπως και άλλων κοµµάτιων (οργανωµένων η µή) του 
φοιτητικού κινήµατος είχαµε µια πληθώρα αναλύσεων και δράσεων ενάντια σε αυτό, έρχεται τώρα ένα συνοθύλευµα παρατάξεων παρτακισµού και 
αποχαύνωσης τύπου ΠΑΣΠ - ΔΑΠ, ευθέως συνδεδεµένων µε κοµµατικά γραφεία των κυρίαρχων πολιτικών κοµµάτων να θυµούνται τον "αγώνα" και τη 
"κατάληψη".
   Βέβαια κάτι τέτοιο ήταν φυσιολογικό όταν την ίδια στιγµή θυµήθηκαν τον αγώνα για το δηµόσιο πανεπιστήµιο και οι πρυτάνεις και οι κοσµήτορες.
Δέν είναι δυνατόν να στηριχθούµε στίς "σήµερα είναι, αύριο δεν είναι" υποσχέσεις και "συµµαχίες" µε τους καθηγητές ή µε ανάλογων συµφερόντων 
φοιτητικές παρατάξεις. Ο ρόλος και των δύο τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα απέναντι µας: συνεργασίες και έρευνες µε εταιρίες, τσέπωµα και σπατάλη
δηµοσίου χρήµατος, κοµµατικές καριέρες και διευκολύνσεις, και φυσικά µόνιµη συκοφάντηση και σαµποτάρισµα των αγώνων του φοιτητικού κινήµατος. 
µε λίγα λόγια: 

Ο νέος νόµος πλαίσιο να µείνει στα χαρτιά.

Καµία εντατικοποίηση των σπουδών µας.

Όχι στην περαιτέρω υποτίµηση των ζωών µας.

Εµπρός για Καταλήψεις Διαρκείας - Συγκρούσεις - Διαδηλώσεις

Μάθανε οτι γαµιόµαστε....


