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Η ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει εν μέσω της κατάθεσης και ψήφισης του Ν. Πλαίσιο που έρχεται για διαλύσει 
συθέμελα το Ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πέρασε από την πίσω πόρτα ένα νομοσχέδιο που δεν 
θα προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα του πανεπιστημίου αλλά θα είναι μια συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και 
των επιταγών του μνημονίου ως μια ακόμα προσπάθεια αστικής υπέρβασης της κρίσης. Τη στιγμή που η κρίση 
βαθαίνει και χτυπά την καρδία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το κεφάλαιο θα προσπαθεί συνεχώς να βρει νέα 
πεδία κερδοφορίας που θα οδηγήσουν σε υπέρβαση της κρίσης. Στα νέα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ και το ΔΝΤ και 
εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (αύξηση ΦΠΑ, περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις),έρχεται να προστεθεί και η 
μεταρρύθμιση-τομή στην παιδεία. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. 
Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά από τις 40 μέρες των πλατειών, όπου ο λαϊκός παράγοντας αναμετρήθηκε σκληρά 
μέσα σε συλλογικές διαδικασίες ενάντια στην αυταρχική συμμαχία κυβέρνησης-τρόικας. Την ίδια στιγμή, ο αέρας της 
εξέγερσης φυσά από τις πλατείες στη Β.Αφρική, μέχρι και την νεολαιίστικη έκρηξη της βρετανικής νεολαίας αλλά 
και ως τους γεμάτους δρόμους του Σαντιάγκο της Χιλής, όπου η νεολαία δίνει μαχητικούς και ανυποχώρητους 
αγώνες. Σε μία περίοδο που ο κοινωνικός αναβρασμός το επόμενο διάστημα προβλέπεται έντονος, με τις πλατείες να 
φουντώνουν και πάλι και με πολλούς εργασιακούς κλάδους να έχουν την πρόθεση να συνεχίσουν τις επιτυχημένες 
κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος και να καλούν σε κινητοποιήσεις και απεργίες, το Υπουργείο Παιδείας 
και η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει πόλεμο και να συγκρουστεί ανοιχτά με τη νεολαία ψηφίζοντας μέσα στο 
καλοκαίρι το νόμο. Μετά τις μεγαλειώδεις απεργίες στις 28 και 29 Ιούνη, κατά τη διάρκεια ψήφισης του 
Μεσοπρόθεσμου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Παιδείας, μετά από σχεδόν ένα χρόνο παράτασης και 
εναντίωσης του φοιτητικού κινήματος και μεγάλου μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιλέγει να ψηφίσει τον πιο 
αντιδραστικό Νόμο-Πλαίσιο για την παιδεία στις 24 Αυγούστου υπό τους διθυράμβους για την πρωτοφανή 
αντιδραστική συναίνεση όλου του αστικού προσωπικού, δηλαδή  της Νέας Δημοκρατίας, του ΛΑΟΣ και των λοιπών 
κομματιών της δεξιάς. 

 

Συνοπτικά, βασικές πτυχές του Ν. Πλαίσιο: 

Βασικοί άξονες του νέου νόμου έρχονται να εφαρμόσουν κεντρικές επιλογές της ΕΕ και της συνθήκης της Μπολόνια για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

Σπάσιμο των σπουδών σε 2 κύκλους-πιστωτικές μονάδες-κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων 

Επιβάλλονται οι 2 κύκλοι προπτυχιακών σπουδών 3 και 2 χρόνων αντίστοιχα, και οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με 
τη συνθήκη της Μπολόνια. Παράλληλα, έχουμε και τη διάλυση των τμημάτων και τις συγχωνεύσεις αυτών σε σχολές, 
όπου θα υπάρχουν προγράμματα σπουδών στη βάση των αναγκών της αγοράς. Πρόκειται για την κατάτμηση των 
ενιαίων προγραμμάτων σπουδών και την αποδιάρθρωση των γνωστικών αντικειμένων. Παράλληλα με τους κύκλους 
σπουδών θα εφαρμοσθούν και 2ετή προγράμματα ταχύρυθμων σπουδών όπως αυτά των ΙΕΚ. Έτσι οξύνονται οι ταξικοί 
και εξεταστικοί φραγμοί μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς μεγάλο κομμάτι των φοιτητών θα ‘’πετιέται’’ από 
νωρίς έξω από το πανεπιστήμιο. Πλέον, οι φοιτητές μπαίνουν σε ένα συνεχές κυνήγι πιστωτικών μονάδων, πλήρως 
αποκομμένο από τα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να μπορέσουν να κατοχυρώσουν το πτυχίο τους. Η αξία του 
πτυχίου μεταφράζεται σε πιστωτικές μονάδες οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό τους, διαχωρίζουν τα πτυχία σε 
διαφορετικές ταχύτητες, δημιουργώντας έτσι μια στρατιά αποφοίτων με διαφορετικές διαβαθμίσεις και αξιώσεις στην 
αγορά εργασίας. Καταργείται ολοκληρωτικά η έννοια του πτυχίου που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και η έννοια της 
συλλογικής πάλης για εργασιακά δικαιώματα. 

Ιδρύματα πολλαπλών ταχυτήτων-χρηματοδότηση υπό ανταποδοτικά/επιχειρηματικά κριτήρια  

Στα πλαίσια της σκληρής λιτότητας που έχει επιβληθεί με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μειώνονται σε τραγικό βαθμό 
οι δημόσιες δαπάνες για ιδρύματα. Η αξιολόγηση είναι εκείνη η διαδικασία που θα ελέγχει και θα επιβάλλει την 
προώθηση των αντιδραστικών αλλαγών και σύμφωνα με την οποία θα χρηματοδοτούνται τα πανεπιστήμια. Με αυτόν 
τον τρόπο αλλάζει καθοριστικά ο ρόλος και ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Επί της ουσίας, μπαίνουν 



επιχειρηματικά κριτήρια στην χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με βάση την αξιολόγηση (εσωτερική και 
εξωτερική) κρίνοντας την αποδοτικότητα των ιδρυμάτων με ανταποδοτικούς/επιχειρηματικούς όρους. Η 
χρηματοδότηση εξαρτάται και από το φοιτητικό πληθυσμό και τα ‘’επιτεύγματα’’ των Ιδρυμάτων. 

Αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας-εξοντωτικοίρυθμοί σπουδών 

• Επιβάλλεται όριο φοίτησης ν+2, ενώ οι φοιτητές, αν δεν εγγραφούν σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χάνουν την 
ιδιότητά τους. Πλέον οι διαλέξεις θα είναι υποχρεωτικές, με απουσίες και με συνεχείς εξετάσεις και υποχρεωτικές 
εργασίες, δημιουργώντας ένα πιο ασφυκτικό πλαίσιο φοίτησης. Παράλληλα, εισάγονται κι επίσημα οι αλυσίδες 
μαθημάτων, με τις οποίες δεν επιτρέπεται στον φοιτητή να παρακολουθήσει μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου αν 
δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του προηγούμενου. Με αυτά τα μέτρα εντατικοποιούνται οι σπουδές, ενώ 
οι φοιτητές είναι αναγκασμένοι να ασχολούνται μόνο με αυτές. 

• Τα πειθαρχικά συμβούλια θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις, μέχρι και τη διαγραφή φοιτητών. Με αυτό τον 
τρόπο επιχειρείται η καταστολή και η ενσωμάτωση κάθε φωνής αντίστασης, η ακόμα και απόψεων διαφορετικής 
ιδεολογικής βάσης που θα παρακωλύει  την ‘’εύρυθμη’’ λειτουργία του ιδρύματος. 

 

Συμβούλια διοίκησης-στρατηγικό πλάνο-manager 

Τη διοίκηση αναλαμβάνουν τα συμβούλια διοίκησης από καθηγητές των Ιδρυμάτων αλλά και εξωπανεπιστημιακούς, 
που θα έχουν στα χέρια τους και το στρατηγικό πλάνο, ενώ θα διορίζονται και manager από ‘’πρότυπα’’ ιδρύματα του 
εξωτερικού. Το συμβούλιο θα είναι θωρακισμένο από κάθε φοιτητικό η πανεπιστημιακό έλεγχο και θα αποτελεί το 
μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση του Ιδρύματος, η κατανομή της 
χρηματοδότησης, το περιεχόμενο της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας θα καθορίζονται κυρίως από ξένους 
προς το Πανεπιστήμιο παράγοντες. Τα προγράμματα σπουδών που θα καταρτίζονται από αυτά δεν θα 
ανταποκρίνονται στο επιστημονικό και γνωστικό πεδίο της κάθε σχολής αλλά στις ανάγκες των επιχειρήσεων που 
θα χρηματοδοτούν το κάθε ίδρυμα και θα απαιτούν από αυτό να παράγει τους εργαζομένους που η κάθε εταιρία 
θα έχει ανάγκη. 

Κατάργηση του ασύλου-Απονέκρωση του φοιτητικού συνδικαλισμού 

Ο νόμος έρχεται να διαμορφώσει ένα πανεπιστήμιο που θα είναι αποστειρωμένο από κάθε συλλογική διαδικασία και 
από κάθε κινηματική δράση, ώστε να λειτουργεί ανεμπόδιστα νέα επιχειρηματική φύση που επιδιώκουν να πάρει το 
πανεπιστήμιο. Για αυτό κύριο στοιχείο του νόμου αποτελεί η κατάργηση του ασύλου, κάτι που προωθείται εδώ και 
χρόνια. Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν είναι ένα άσυλο ιδεών, όπως πολύ έντεχνα αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο. Το 
άσυλο είναι από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος, μέσα από αγώνες που δόθηκαν 
με αίμα. Είναι κτήμα όλου του λαού και μέσα σε αυτό συντελούνται όλες οι πολιτικές και κινηματικές διεργασίες που 
διαμορφώνουν το έδαφος για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων, την ανάδειξη σημαντικών αποφάσεων και την 
ελεύθερη δράση και κινητοποίηση των φοιτητών. 

Παράλληλα χτυπιέται και ο φοιτητικός συνδικαλισμός. Πλέον οι φοιτητικές εκλογές θα γίνονται με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο (συγκεκριμένα μέχρι τις 15/11/2011 «πρέπει» να γίνουν φοιτητικές εκλογές) και με ηλεκτρονική ψήφιση, 
όποιος θέλει. Αυτή η μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας για τις φοιτητικές εκλογές, επί της ουσίας στοχεύει στη 
δημιουργία ενός απολιτίκ κλίματος στα πανεπιστήμια και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις αποσκοπεί στην 
αποστροφή και παρεμπόδιση της φοιτητικής νεολαίας από κάθε αγωνιστική και κινηματική διαδικασία. Άρα ο 
φοιτητικός συνδικαλισμός, πλέον, θα εκφράζεται από φυσικά πρόσωπα και όχι μέσα από συλλογικές διαδικασίες και 
συλλογικότητες. Ο νέος νόμος πλαίσιο προωθεί ένα προσωποκεντρικό μοντέλο αντιπροσώπευσης των φοιτητών που 
οδηγεί στον ατομικό δρόμο, τις συντεχνιακές λογικές, την αποστροφή από μαζικές διαδικασίες, όπως οι 
συνελεύσεις και βάζει τέλος στο φοιτητικό συνδικαλισμό, άρα και στο φοιτητικό κίνημα. 

 

Πίσω στους δρόμους…. Να ξαναγράψουμε όσους η ιστορία μας έκλεψε τόμους 

 



ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΚΤΡΩΜΑ –ΝΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ 

Η υπουργός Παιδείας με πρόσφατες δηλώσεις της είπε ότι ''κάθε μεταρρύθμιση απαντά στις ανάγκες της εποχής 
της''. Αυτό ακριβώς κάνει και αυτή η μεταρρύθμιση. Η εποχή της οικονομικής κρίσης έχει ανάγκη από 
εξειδικευμένους εργαζομένους χωρίς επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα, εργαζομένους με γνώσεις που θα 
έχουν ημερομηνία λήξης (ανάλογα με τις ανάγκες τις αγοράς). Έχει ανάγκη από πανεπιστήμια τα οποία θα 
διαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις επιταγές των επιχειρήσεων. Πανεπιστήμια που θα 
λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, που θα δίνουν δάνεια, θα διαγράφουν φοιτητές και θα έχουν και μια ανάλογη 
διοίκηση από manager. Πανεπιστήμια τα οποία δε θα δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης καμίας συλλογικής 
διαδικασίας στο εσωτερικό τους (συνελεύσεων και άλλων πολιτικών δραστηριοτήτων). 

Εμείς, θέλουμε ένα πανεπιστήμιο που θα παράγει γνώση για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας. Που θα 
λειτουργεί κάτω από φοιτητικό και κοινωνικό έλεγχο. Καλούμε την υπόλοιπη νεολαία και τους εργαζόμενους σε 
μαχητικούς αγώνες διαρκείας για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας σε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. 
Παλεύουμε για την ανατροπή του νέου νόμου έκτρωμα για την εκπαίδευση. Μετά από τις ιστορικές μέρες των 
πλατειών και των απεργιών συνεχίζουμε για ρίξουμε την χούντα ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ. Το νεολαιίστικο κίνημα έχει ιστορικά 
αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για τη δημιουργία ευρύτερων κοινωνικών διεργασιών. Είναι χρέος 
σήμερα η ανατροπή της κανιβαλικής πραγματικότητας που προσπαθούν να επιβάλλουν οι δυνάμεις του κεφαλαίου.   
Με αγώνες μαζικούς που θα πηγάζουν μέσα από τη δημοκρατία των συνελεύσεων, κόντρα σε κάθε γραφειοκρατική 
δομή εκπροσώπησης (ΕΦΕΕ, ΓΣΕΕ κτλ).  

Συνεχίζουμε στο φόντο των πλατειών και των απεργιών με συνελεύσεις καταλήψεις διαδηλώσεις. Όπως η νεολαία 
στη Χιλή, στην Ευρώπη, στη Β. Αφρική εξεγείρεται, πιάνουμε το κόκκινο νήμα των αγώνων για να ξαναγράψουμε 
εμείς την ιστορία. 

 

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

• Ανατροπή του Νόμου Διαμαντοπούλου και του συνόλου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

• Ανατροπή του μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου του προγράμματος σταθερότητας και των μέτρων που τα 
συνοδεύουν. Κάτω η κυβέρνηση, η πολιτική της, το μνημόνιο και κάθε επίδοξος διαχειριστής. 

• Άμεση απεμπλοκή της χώρας από την επιτήρηση ΕΕ και ΔΝΤ. Δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση τους! 

• Αντικαπιταλιστική αποδέσμευση και έξοδος από την ΕΕ,ONE  και το Ευρώ 

• Άμεση στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους. 

• Να μην περάσουν τα νέα νομοσχέδια για την παιδεία. Όχι στις συγχωνεύσεις σχολείων. 

• Καμία σκέψη για εφαρμογή του Ε.Π.Π. και του σύμφωνου πρώτης απασχόλησης. ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ. 

• Ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών. Όχι στην εντατικοποίηση των σπουδών μας. Αναγκαίο διδακτικό προσωπικό. 
Κατάργηση των περιορισμών στην δήλωση διπλωματικής και των αλυσίδων στις συνθέσεις. Όχι στην περικοπή 
μαθημάτων. Να εφαρμοσθεί από τη ΓΣΤ του ΤΑΜ η απόφαση του συλλόγου φοιτητών για το πρόγραμμα 
σπουδών τις σχολής. 

• Εθνικοποίηση των τραπεζών και στρατηγικών παραγωγικών μονάδων με εργατικό έλεγχο 

• Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Λεφτά για την Παιδεία, την Υγεία, την ασφάλιση, ούτε ένα ευρώ για το χρέος 
και τους τραπεζίτες. 

• Απαγόρευση των απολύσεων. Καμία σκέψη για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. 

• Καμία κατάργηση του ασύλου. Διεύρυνση του σε σχολεία κι εργασιακούς χώρους. 



     ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ 

• Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς ταξικούς, οικονομικούς κι εξεταστικούς 
φραγμούς. Όχι στο προπαρασκευαστικό έτος και στην αντιδραστική αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην 
3οβάθμια εκπαίδευση που εντείνει τους ταξικούς και μορφωτικούς φραγμούς.  

• Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για όλους. Μία σχολή ανά επιστημονικό κλάδο. Ένα 
ενιαίο πτυχίο ανά επιστημονικό κλάδο με όλα τα εργασιακά-επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτό. Μοναδική 
προϋπόθεση για εύρεση δουλειάς! 

• Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, συγκοινωνίες για όλους. Δωρεάν υλικοτεχνική υποδομή για τις ανάγκες 
όλων των μαθημάτων. Κατάργηση των αλυσίδων στις συνθέσεις και των περιορισμών για διπλωματική 
ερευνητικό 

• Εκπαίδευση κι έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας κι όχι της κερδοφορίας. Έλεγχος από τις γενικές 
συνελεύσεις φοιτητών, καθηγητών κι εργαζομένων.  

• Μονιμοποίηση όλων των καθηγητών και των εργαζομένων σε καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη στο 
πανεπιστήμιο. 

• Δραστική μείωση των ωρών εργασίας, με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών ώστε να ζει ο καθένας αξιοπρεπώς 
από μία και μόνο σταθερή δουλειά. Λιγότερη δουλειά- δουλειά για όλους. Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. 
Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους. 

• Όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

• Κατάληψη της σχολής και της επιτροπής ερευνών από την Τετάρτη 31/8 μέχρι και την επόμενη συνέλευση 

• Νέα γενική συνέλευση την Τετάρτη 7/9 στις 14.00 στο αμφιθέατρο 

• Καλούμε σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 1/9 από το θόλο στις 13.00 

• Καλούμε σε ανοιχτή συντονιστική επιτροπή κατάληψης μετά το τέλος της συνέλευσης, η οποία θα αναλάβει την 
ευθύνη υλοποίησης πλαισίου. 

• Διενέργεια συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων των Φοιτητικών Συλλόγων και συντονισμό μέσα από οριζόντιες 
δομές  με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του Π.Θ., και τα υπόλοιπα κομμάτια της εκπαιδευσης. 

• Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση Τμήματος την Τρίτη 6/9.  

• Καλούμε στο παλλαικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 10/9 με προσυγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων στο 
Πολυτεχνέιο και ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση στη Καμάρα.  

 

 

 

 

 

 

 

Camera obscura-EAAK 
 

 

 

 


