
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ…

Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες μιας σαρωτικής επίθεσης ενάντια σε κάθε 
λαϊκό κεκτημένο, με το σύνολο του εργαζόμενου κόσμου και της νεολαίας να βρίσκονται στο 
στόχαστρο.  Η πραξικοπηματική ψήφιση του μνημονίου από την κυβέρνηση,  η υπαγωγή της 
Ελλάδας στο ΔΝΤ, οι πολιτικές της ΕΕ οδήγησαν την ελληνική κοινωνία σε μια εποχή απόλυτης 
λιτότητας.  Μετά και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού  ότι η εκπαίδευση θα είναι ο επόμενος 
στόχος του ΠΑΣΟΚ  είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε καν για προσχηματικό 
διάλογο  (εκεί  που  σπεύδουν  να  τρέξουν  η  ΠΑΣΠ  και  η  ΔΑΠ  ως  γνήσιες  καθεστωτικές 
παρατάξεις).

Πιο συγκεκριμένα το πανεπιστήμιο του μνημονίου μπορεί να περιγραφεί μέσα από τα εξής 
σημεία:

1) Κατάργηση του πτυχίου  

 Η έννοια πτυχίο, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σταματάει να υφίσταται.  Το πτυχίο 
καταργήται  και  αντικαθίσταται από τον ατομικό φάκελο προσόντων σε μια κατεύθυνση 
“ανοίγματος”  των  επαγγελμάτων.  Πλέον  ο  απόφοιτος  πανεπιστημίου  δεν  θα  έχει 
εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα καθώς θα πρέπει  να μπει σε ένα αέναο κύκλο 
επανεκπαίδευσης  και  επανακατάρτισης  για  να  αποδείξει  ότι  κατέχει  ένα  αντικείμενο  για  το 
οποίο έχει εξεταστεί δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων.  Επιπλέον, 
θεσμοθετείται πλήρως μια κατάσταση “μεταδευτεροβάθμιας σούπας” όπου θα υπάρχουν 
και θα λειτουργούν ΚΕΣ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΙΔΒΕ και ότι αλλο μπορούμε να φανταστούμε με 
αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση σε κάστες του σώματος των αποφοίτων.

 Ταυτόχρονα  με  το  νέο  σύστημα  εισαγωγής  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  το  οποίο 
εισάγει  την  έννοια  του  προπαρασκευαστικού  έτους (πρακτικά  μιλάμε  για  δεύτερες 
πανελλήνιες!!), εξατομικεύονται ακόμα περισσότερο οι τίτλοι σπουδών χάρη στο σύστημα των 
ροών. Ο κάθε φοιτητής-σπουδαστής θα μπορεί να φτιάχνει το “δικό του” πρόγραμμα σπουδών, 
το “δικό του” πτυχίο (το οποίο θα μπορεί να είναι ακόμα και μονοετές!) με αποτέλεσμα την 
πλήρη διάσπαση των αποφοίτων σε ατομικότητες χωρίς καμία συλλογική σύμβαση. Μιλάμε για 
ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα παράγει αποφοίτους κομμένους και ραμμένους στα μέτρα 
της αγοράς, που θα παίρνουν 500 ευρώ, που θα δουλεύουν 12ωρα, που θα είναι αναλώσιμοι, 
που δεν θα καλύπτονται από καμία συλλογική σύμβαση εργασίας!

2) Κατάργηση του δημοσίου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης  

Εντείνεται η ιδιωτικοοικονομική-ανταποδοτική λειτουργία του πανεπιστημίου.  Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι  να ξεχάσουμε κάθε έννοια 
φοιτητικής  παροχής.  Δωρεάν  σίτιση,  στέγαση,  βιβλία  θα  αποτελέσουν  εικόνες  από  το 
παρελθόν  για  χάρη  της  κερδοφορίας.  Το  προσχέδιο  διαλόγου  περιλαμβάνει  μια  σειρά  από 
κριτήρια  χρηματοδότησης  του  εκάστοτε  τμήματος  ανάλογα  με  το  πόσο  κερδοφόρα  έρευνα 
διεξάγει. Πλέον σχολές όπως οι φιλοσοφικές καταδικάζονται να λειτουργούν σε μια κατάσταση 
μεταξύ  φθοράς  και  αφθαρσίας  (πολλές  θα  αναγκαστούν  να  συγχωνευθούν  με  άλλα  πιο 
“αποδοτικά” τμήματα για να επιβιώσουν) ενώ και σχολές όπως αυτή των Χημικών Μηχανικών 
θα συρθούν σε ένα κυκεώνα ανταγωνιστικότητας, με τους φοιτητές και στις δύο περιπτώσεις να 
βγαίνουν  στο  περιθώριο.  Τα  δίδακτρα και  το  κουπόνι  φοιτητή θα  αποτελέσουν  εν  τέλει 
πραγματική αναγκαιότητα για την  “επιβίωση” του εκάστοτε τμήματος σε ένα τέτοιο πλαίσιο 
λειτουργίας για τα ιδρύματα. 

3) Αυταρχική θ  ωρ  άκιση του πανεπιστημίου   εναντία στη φοιτητική φωνή  

Παρά το ότι δεν καταργείται η σύγκλητος, έτσι ώστε να μείνουν ικανοποιημένοι κάποιοι 
παράγοντες  καθηγητάδες  και  οι  κομματικές  νεολαίες  που  δεν  θα  έμεναν  καθόλου 
ευχαριστημένοι αν έχαναν τις καρέκλες τους, πλέον θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα καθώς 
θα μπορεί να εκφέρει άποψη και να διαχειρίζεται μόνο αυστηρώς ακαδημαϊκά θέματα. Όλες οι 



υπόλοιπες  εξουσίες  μετατίθενται  στο συμβούλιο  διοίκησης,  το  οποίο  θα  απαρτίζεται  από 
μέλη  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας  και  ορισμένους  από  το  υπουργείο  εγκάθετους  της 
κυβέρνησης. Το συμβούλιο θα αναλάβει το ρόλο του βασιλιά του εκάστοτε ιδρύματος καθώς θα 
λογοδοτεί μόνο στο υπουργείο και θα έχει αρμοδιότητες πέρα από κάθε όριο. Χαρακτηριστικά 
θα μπορεί να αίρει πρύτανη και να διαμορφώνει εσωτερικούς κανονισμούς (πχ δίδακτρα) κατά 
το δοκούν. Είναι φανερό ότι μιλάμε για την ουσιαστική κατάργηση του αυτοδιοίκητου του 
πανεπιστημίου. 

Ταυτόχρονα μπαίνει  μια  κατεύθυνση κατάργησης του θεσμού  του άσυλου με  απώτερο 
σκοπό  τη  φίμωση  κάθε  «αντισυμβατικής»  φωνής.  Το  άσυλο  είναι  το  απαραίτητο  θεσμικό 
πλαίσιο για την ανάπτυξη του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος και δεν μπορεί να θεωρείται ως 
κάτι το διαπραγματεύσιμο.

4) Οι ρυθμοί σπουδών θα είναι εντατικοποιημένοι  

Ως κριτήριο χρηματοδότησης εισάγεται και ο λόγος των επιτυχόντων στα 5 χρόνια προς το 
σύνολο των εισακτέων στη σχολή. Έτσι το εκάστωτε ίδρυμα θα αναγκαστεί να δημιουργήσει το 
δικό του εσωτερικό κανονισμό ώστε να διασφαλίσει ότι όσοτο δυνατόν περισσότεροι φοιτητές 
θα  τελείωσουν  στην  ώρα  τους.  Εισάγονται  έτσι  από  την  πίσω  πόρτα  το  απουσιολόγιο,  η 
κατάργηση  του  θεσμού  της  εξεταστικής  και  τα  προαπαιτούμενα (αν  δεν  περάσεις  ένα 
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων κάθε έτος θα πρέπει είτε να πληρώσεις είτε θα διαγράφεσαι) 
σε  μια  κατεύθυνση  ποινικοποίησης  της  “τεμπελιάς”,  εντατικοποίησης  των  σπουδών  και 
πειθάρχισης του φοιτητικού σώματος.  Πλέον δεν θα μιλάμε για “φοιτητική ζωή” αλλά για 
μια συνέχεια της μαθητικής καθώς το μόνο που θα αλλάζει θα είναι το ότι απο τα θρανία 
θα παιρνάμε στα έδρανα…

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστα σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις ενάντια στο 
δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
προχωράει σε μια αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα η οποία αν εφαρμοστεί θα 
αλλάξει πλήρως το τοπίο της φοιτητικής καθημερινότητας. Πλέον θα πληρώνουμε δίδακτρα, θα 
υπάρχει απουσιολόγιο, δεν θα απολαμβάνουμε δωρεάν φοιτητικές παροχές και τελικά το πτυχίο 
δεν θα μας εξασφαλίζει τίποτα.

Σε αυτή τη βάση γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά πρέπει να βρει τους 
φοιτητικούς συλλόγους σε θέσεις μάχης. 

Να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλα αυτά που μας ετοιμάζουν και να προβάλλουμε τα 
αιτήματα μας. Να προχωρήσουμε σε συνελεύσεις-καταλήψεις-διαδηλώσεις μέσα στις επόμενες 
μέρες και να διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξίζει. Να μην γίνουμε η γενιά που θα ζήσει 
χειρότερα από την προηγούμενη.

Να απαιτήσουμε:

• Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά 
δικαιώματα σε αυτό. Όχι σε ειδικεύσεις, διασπάσεις, κατατμήσεις.

• Ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών.
• Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και συγκοινωνίες για όλους. Αύξηση των δα- 

πανών για όλες τις φοιτητικές παροχές.
• Ενιαία δημόσια και δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΤΟΤΕ ΠΟΤΕ;
ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΙ;


