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250 ΑΥΤΟΙ-250 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΜΕΙΣ 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

Εδώ και μία εβδομάδα πάνω από 250 σχολές βρίσκονται σε καταλήψεις και κινητοποιήσεις. Εδώ και μία εβδομάδα 
το φοιτητικό κίνημα έχει απαντήσει ξεκάθαρα σε κυβέρνηση-ΝΔ-ΛΑΟΣ, πως δεν ήταν απροετοίμαστο για να 
απαντήσει στην αντιδραστική συμμορία που ψήφισε το νόμο έκτρωμα. Εδώ και μια εβδομάδα το φοιτητικό κίνημα 
έχει δώσει ξεκάθαρο το μήνυμα του αγώνα και της ανυπακοής, δείχνοντας ότι θα παλέψει μαζί με τον ελληνικό λαό 
για την ανατροπή του νεου νόμου πλαίσιο, αλλά και για την ανατροπή του μεσοπρόθεσμου και του μνημονίνου. 
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε από την πρώτη στιγμή να τρομοκρατήσει από τη μια το κίνημα των 
πλατειών, καθώς στην Αθήνα προχώρησε σε ένα οργανωμένο σχέδιο άγριας καταστολής και από την άλλη το 
μαζικό φοιτητικό κίνημα μεσα από της δηλώσεις Διαμαντοπούλου για χάσιμο εξεταστικής και εξαμήνου, ενώ στο 
πανεπιστήμιο του ρεθύμνου η ασφάλεια επιδίωξε να εισέρθει στο ίδρυμα για να δει αν έχει κατάληψη.  

 

Ο ΦΟΒΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

Μετά την ψήφιση, δια πυρός και σιδήρου, μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς αστυνομικής βαρβαρότητας, του κατάπτυστου 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος η κυβέρνηση ετοιμάζεται για έναν πρωτοφανή νέο γύρο λεηλασίας των λαϊκών 
στρωμάτων..Αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας είναι η υλοποίηση του διαβόητου εφαρμοστικού νόμου, η 
εκκίνηση συλλογής των έκτακτων εισφορών το Σεπτέμβριο, η διαμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο, η 
αύξηση του ΦΠΑ σε είδη λαϊκής κατανάλωσης και η προετοιμασία ξεπουλήματος μέσω ιδιωτικοποιήσεων- ενός 
τεράστιου μέρους της δημόσιας περιουσίας. 

Ο δρόμος που έχει επιλέξει η κυρίαρχη πολιτική και τα κελεύσματά της είναι ξεκάθαρα: Ένταση της λιτότητας, 
παραπέρα συμπίεση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων και της νεολαίας, γκρέμισμα κάθε κοινωνικής παροχής. 
Απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, ήρθε η ώρα για το φοιτητικό κίνημα να πάρει θέση δίπλα 
στον υπόλοιπο λαό που αγωνίζεται και μοχθεί για τη συνολική ανατροπή τους. 

 

Ήδη το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται ‘’με το όπλο παραπόδας’’, μεσα σε συνελέυσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις. 
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. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που ο κοινωνικός αναβρασμός 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. Ήδη έχει δωθεί το 
πρώτο μεγάλο κινηματικό ραντεβού της νεολάιας και των εργαζομένων στη ΔΕΘ, στις 10 σεπτέμβρη. Την ίδια στιγμή 
που ο πρωθυπουργός θα ανακοινώνει τις νέες αντιλαικές μεταρρυθμίσεις ο λαός πρέπει να δώσει μήνυμα ξεκάθαρα 
το μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα ρ’ηξης και ανατροπής με την πολιτικής κυβέρνηςσης-ΕΕ-ΔΝΤ. 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

Στη συνέχεια της πολιτικής του μνημονίου έρχεται ο εκτρωματικός νόμος Διαμαντοπούλου, που αλλάζει πλήρως το 
χαρακτήρα του πανεπιστημίου που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Το μετατρέπει πλήρως σε μία επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών. Το μετατρέπει σε μία μονάδα παραγωγής άχρηστων κουρελόχαρτων- πτυχίων που δε θα έχουν καμία αξία. 
Ο νέος νόμος δημιουργεί ένα πανεπιστήμιο που θα εναρμονίζεται πλήρως με τις επιταγές της αγοράς. Ένα 
πανεπιστήμιο που δεν θα προωθεί τη γνώση και την έρευνα, αλλά θα αποτελέι στρατηγικό σύμμαχο στις βάρβαρες 



επιλογές του κεφαλάιου. Ένα πανεπιστήμιο που χάνει το μαζικό χαρακτήρα του καθώς εντείνονται σε αυτό οι ταξικοί 
φραγμοί.  
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.  
 
Ο φοιτητής υποχρεούται να τρέχει από δω και από κει σε ένα ατέρμονο κυνήγι πιστωτικών μονάδων όπου στο τέλος δε 
θα του παρέχει καμία γνωστική επάρκεια επί του αντικειμένου του, αλλά μία πρόσκαιρη πιστοποίηση της ικανότητάς 
του να εργάζεται πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μπαίνει σε μία 
διαδικασία συνεχούς κυνηγιού πιστωτικών μονάδων που θα δείχνουν ανά πάσα στιγμή την ικανότητά του να 
προσαρμόζεται, με μετρήσιμο τρόπο, στις ανάγκες της αγοράς. Για αυτό και η διάσπαση του ενιαίου πτυχίου σε 2 
κύκλους σπουδών, για αυτό και η πλήρης αντικατάσταση του με πιστωτικές μονάδες.  Παράλληλα μεγάλο κομμάτι των 
φοιτητών θα ‘’πετιέται’’ από νωρίς έξω από το πανεπιστήμιο. 
 
Η αντιμετώπιση της κρίσης στο πεδίο της εκπαίδευσης είναι ανάγκη και ευκαιρία για το κεφάλαιο

 

. Ανάγκη καθώς 
περικόπτει «άχρηστα» έξοδα, όπως η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου από το κράτος, τα δωρεάν συγγράμματα που 
καταργούνται, η δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών. Ανάγκη να αυξήσει τα περιθώρια κερδοφορίας του από το 
πανεπιστήμιο, με τις επιχειρήσεις να αλωνίζουν σε αυτό και να το χρησιμοποιούν σαν πεδίο απόλυτης κερδοφορίας. 
Τόσο σε επίπεδο διοίκησης του πανεπιστημίου, όσο και σε επίπεδο παρεχόμενης γνώσης, καθώς ιδιώτες θα έχουν το 
δικαίωμα να χρηματοδοτούν μαθήματα και να καθορίζουν αυτοί την παρεχόμενη γνώση, ενώ ταυτόχρονα θα βγάζουν 
κέρδος εκμεταλλευόμενοι την άμισθη εργασία φοιτητών, μεταπτυχιακών κ.α. Παράλληλα τα διοικητικά συμβούλια 
αποτελούν αντιδημοκρατικό όργανο που θα εγγυηθεί την προώθησει των αντιδραστικών ,εταρρυθμίσεων μέσα στο 
πανεπιστήμιο. 

Ο νέος νόμος αποτελέι ευκαιρία για το κεφάλαιο καθώς του δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόσει πλήρως τον 
αυριανό εργαζόμενο, στις ανάγκες τις αγοράς. Να δημιουργήσει έναν εργαζόμενο χωρίς καμία γνωστική επάρκεια άρα 
φτηνό και ευέλικτο. Έναν εργαζόμενο που θέλουν να αντιστοιχήσουν πλήρως στα 592 Ε!.  
 
Αποτελεί και ευκαιρία να διαλύσει οποιαδήποτε φωνή αντίδρασης εντός του πανεπιστημίου, καθώς στο νέο 
πανεπιστήμιο επιχείρηση δε χωράνε δημοκρατικές διαδικασίες και φωνές αντίδρασης, που αποτελούν πολλές φορές 
πυροδότη για ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες. Για αυτό και η κατάργηση του ασύλου. 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 με τις διαγραφές των φοιτητών και τις αλυσίδες μαθημάτων προσπαθεί να εντατικοποιήσει και να 
πειθαρχήσει το φοιτητικό σώμα με σκοπό αυτό να στραφεί πλήρως στον ατομικό δρόμο καθώς θα μπαίνει σε 
διαδικασία να επιλέξει μεταξύ των συλλογικών αγώνων και της πιθανής διαγραφής του. Τέλος 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 

 

 

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

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

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-εργατικό 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.  Στη ΔΕΘ θα ο λαός θα δείξει σε κυβέρνση-ΕΕ-ΔΝΤ, ότι δεν συναινεί με την άργια πολιτική 
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. Συνεχίζουμε με 
συνελέυσεις 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. 

 

 

Venceremos…. 

 

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! 

• Ρήξη  με την ΕΕ,ONE  και το Ευρώ 

• ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ.  Παύση πληρωμών. 

• 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 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 όχι για τις 
τράπεζες και τους επιχειρηματίες. 

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

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

• Καμία σκέψη για αύξηση της στρατιωτικής θητέιας. 



     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 7/9 μέχρι και την επόμενη συνέλευση 

• Νέα γενική συνέλευση την Τετάρτη 14/9 στις 14.00 στο αμφιθέατρο 

• Καλούμε σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 8/9 στις 12.00 από το Θόλο 

• Καλούμε σε ανοιχτή συντονιστική επιτροπή κατάληψης μετά το τέλος της συνέλευσης, η οποία θα αναλάβει την 
ευθύνη υλοποίησης πλαισίου. Δημοκρατική Ανασυγκρότηση, βελτίωση και διεύρυνση του Συντονιστικού Γενικών 
Συνελεύσεων και Καταλήψεων πάνω στις Γενικές Συνελεύσεις.  

 

• Καλούμε στο παλαικό συλλαλητήριο το Σάββατο 10/9 στη ΔΕΘ. Συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων στο 
πολυτχνείο. Συμπόρευση με τους φοιτητικούς συλλόγους, τα πρωτοβάθμια σωματεία και τους εργαζομένους. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


