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αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο…  
Ρίτσος 
  

Τρία χρόνια έχουν περάσει με απανωτά μνημόνια , στην προσπάθεια του καπιταλισμού να ξεπεράσει την κρίση του, 

εις βάρος του λαού. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα με την τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ αλλά και την 

στήριξη της φασιστικής και συστημικής Χρυσής Αυγής όπου χρειάζεται. Όμως η κρίση και η λιτότητα δεν είναι 

ελληνικό φαινόμενο όπως διατείνονται αλλά παγκόσμιο ,από την γειτονική Ιταλία μέχρι την Ισπανία, την Πορτογαλία 

και την Γαλλία!  

Μέσα σε όλα αυτά, η χτεσινή συμφωνία του Eurogroup για την Κύπρο σηματοδοτεί μια χωρίς προηγούμενο 

καταστροφή για τον κυπριακό λαό. Η διάλυση του τραπεζικού συστήματος, οι μαζικές απολύσεις, η διάλυση του 

ασφαλιστικού συστήματος, οι γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και η ριζική επιδείνωση των όρων διαβίωσης του 

κυπριακού λαού, θα είναι το αποτέλεσμα της επιτροπείας από την Τρόικα. Η ΕΕ και το ΔΝΤ δείχνουν και πάλι το 

αποκρουστικό πρόσωπο της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας, που δεν διστάζουν, μέσα σε μερικές 

μόνο μέρες, να καταστρέψουν έναν ολόκληρο λαό, εκβιάζοντας με κάθε δυνατό τρόπο. 

το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι… 

Την 25η Μαρτίου, την ώρα της παρέλασης, χιλιάδες κόσμου πραγματοποίησε πορείες διαμαρτυρίας 

ενάντια στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις, εκτός από την Αθήνα της 

οποίας το κέντρο ήταν αποκλεισμένο, ακριβώς για να εμποδιστούν οι συγκεντρώσεις(!). Στις περισσότερες 

πόλεις ο λαός αντιπαρατέθηκε με τις δυνάμεις καταστολής όπως έγινε και στην Πάτρα, καθώς οι 

αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν με κάθε τρόπο την παρέμβαση του κόσμου στην παρέλαση. Στην πόλη 

μας εκτός του ότι οι επίσημοι ήταν περικυκλωμένοι από ΜΑΤ και κάγκελα λες και τους πλησιάζανε ομάδες 

με καλάζνικοφ, η αστυνομία δεν άφηνε καν τον κόσμο των λαϊκών συνελεύσεων και των φοιτητικών 

συλλόγων να πραγματοποιήσει πορεία μετά το πέρας της παρέλασης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν 

συμπλοκές αλλά και ρήψη δακρυγόνων. Η απάντηση που δόθηκε ήταν δυναμική, κανένας δεν μπορεί να 

μας εμποδίσει από το να διεκδικήσουμε το δίκαιο, κανένας δεν μπορεί να επιβάλει την «ησυχία, την 

τάξη και την ασφάλεια» με το έτσι θέλω σε μια κοινωνία που βράζει. 

μπάτσοι, tv, πρυτανική αρχή… 

Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική η οποία οδηγεί καθημερινά σε φτώχια και εξαθλίωση όλο και μεγαλύτερα 

κομμάτια της κοινωνίας, κάτι που προφανώς δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητο από μεγάλη μερίδα 

του λαού. Έτσι επιλέγει να καταστείλει με όποιον τρόπο μπορεί κάθε φωνή αντίστασης και διαμαρτυρίας 

στην κατάσταση την οποία βιώνουμε, είτε με τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο δρόμο, είτε με την 

θέσπιση νόμων όπως είναι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, το οποίο στην ιστορία της Ελλάδας 

έχει λειτουργήσει ως κέντρο αγώνων για τη νεολαία και τους φοιτητές, ως κέντρο προάσπισης των λαϊκών 

κεκτημένων, ως κέντρο διεύρυνσης των αγώνων.  Το άσυλο είναι λαϊκό κεκτημένο των αγώνων και 

πυρήνας κοινωνικής αντίστασης, δεν αποτελεί κυβερνητική παραχώρηση, έχει κατακτηθεί με αίμα. Το 

άσυλο είναι αυτό που έχει δώσει την ευκαιρία για την συνάντηση όλων των γενιών των αγωνιστών στους 

κοινούς τους αγώνες. Λόγω αυτού, οι πανεπιστημιακοί χώροι αποτέλεσαν κέντρα αγώνα ολόκληρου του 

λαού τόσο το 1973 όσο και στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, και σε τόσους άλλους αγώνες και 

κινήματα. Η κυβέρνηση καταργώντας το άσυλο έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο, και βοήθεια σε αυτό βρίσκει 

από τις απανταχού πρυτανικές αρχές οι οποίες δίνουν άδειες στην αστυνομία να αλωνίζει ελεύθερα μέσα 

στο Πανεπιστήμιο. Έτσι έγινε και στην Πάτρα όπου ο Πρύτανης κάλεσε την αστυνομία μέσα στο 

πανεπιστημιακό άσυλο για να εκκενώσει τον καταυλισμό των Ρομά που υπάρχει μέσα σε έκταση του 

πανεπιστημίου. Είναι γελασμένοι όσοι πίστευαν ότι θα κλείναμε τα αυτιά απέναντι στην απομάκρυνση των 

Ρομά, σήμερα “ενοχλούσαν” και δεν ταίριαζαν στην εικόνα του πανεπιστημίου αυτοί, αύριο θα είναι όσοι 



δεν βάζουν μυαλό και συνεχίζουν να ζητάνε το αδύνατο, ένα άλλο πανεπιστήμιο, μια άλλη κοινωνία, μια 

άλλη ζωή. 

 

Η επίθεση της κυβέρνησης δε θα μπορούσε να αφήσει «στην απ’ έξω» το απείθαρχο μέτωπο της 

εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της συνολικής αναδιάρθρωσης η προηγούμενη κυβέρνηση με υπουργό παιδείας 

τη Διαμαντοπούλου πέρασε από την πίσω πόρτα ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα 

στην ολότητά του, καθώς οι φοιτητές αλλά και μεγάλο κομμάτι καθηγητών αντιτάχθηκαν. Ο νόμος αυτός 

που επιβλήθηκε με το έτσι θέλω, εντείνει την υποχρηματοδότηση του πανεπιστημίου, κόβει τις φοιτητικές 

παροχές όπως η σίτιση-στέγαση και τα δωρεάν συγγράμματα, ενώ έρχεται να εντατικοποιήσει και τα 

πειθαρχήσει τους φοιτητές μέσω των διαγραφών στα ν+2 έτη. Παράλληλα με το σχέδιο «Αθηνά» θεσπίζεται 

η συγχώνευση-κατάργηση τμημάτων και σχολών, χωρίς να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των φοιτητών Το 

σχέδιο αυτό έχοντας σαν κεκτημένο πτυχές του προηγούμενου νόμου-πλαίσιο (αξιολόγηση), έρχεται και 

βάση της αξιολόγησης συγχωνεύει και μεταφέρει τμήματα αλλά ακόμα και ολόκληρα ιδρύματα. Ήδη, έχει 

ανακοινωθεί η διοικητική συγχώνευση του Πανεπιστημίου Αγρινίου με αυτό της Πάτρας, η μεταφορά 

τμημάτων του ΤΕΙ Πάτρας στο Μεσολόγγι κα. Το «σχέδιο Αθηνά» παρ’ όλα αυτά δεν έχει τελειώσει καθώς η 

κυβέρνηση σχεδιάζει την περαιτέρω συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στα ΤΕΙ Πάτρας, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το σχέδιο Αθηνά αντέδρασαν με μαζικές 

γενικές συνελεύσεις και κινητοποιήσεις. Οι σπουδαστές κινήθηκαν δυναμικά με μαχητικές πορείες και 

εξορμήσεις στο λαό της Πάτρας ώστε το ζήτημα της εκπαίδευσης να γίνει πανκοινωνικό και συμμετείχαν 

μαζικά στην απεργία μαζί με τους εργαζομένους. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι 

τέλους, οι σπουδαστές έχουν περάσει σε κυλιόμενες εβδομαδιαίες καταλήψεις καταφέρνοντας έτσι, η 

συνέλευση του ΤΕΙ να πάρει απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος κόντρα στην τρομοκρατία 

του προέδρου του ΤΕΙ Καπλάνη που απείλησε με περικοπές σε μισθούς και χάσιμο εξαμήνων. 

Η επίθεση που δεχόμαστε όλοι είναι κοινή και κοινά πρέπει να απαντήσουμε. Δεν πρέπει να μένει άλλο 

κάθε σχολή και τμήμα μόνο του, να βάζει μπροστά μόνο το πρόβλημά του. Είναι αναγκαία η καθημερινή 

πάλη και οργάνωση του αγώνα, ενάντια στην πολιτική που διαλύει τις ζωές μας, για να μπούμε δυναμικά 

τις νέες αναμετρήσεις της περιόδου. Οργανωμένα και συντονισμένα , μέσα από το όργανο πραγματικής 

δημοκρατίας των Φοιτητικών Συλλόγων, τη Γενική Συνέλευση, θα επιβάλουμε ότι κανένας φοιτητής δεν θα 

πληρώσει για συγγράμματα –σίτιση-στέγαση, ότι κανένας φοιτητής και κανένας εργαζόμενος δεν θα 

πεταχτεί στο δρόμο, ότι καμία σχολή δεν θα κλείσει. Όλα αυτά για να τα καταφέρουμε χρειάζεται ένα 

οργανωμένο, μαχόμενο και ανυπόταχτο φοιτητικό κίνημα, που θα έχει διάρκεια, που δεν θα παραμένει 

κλεισμένο στο μικρόκοσμο των σχολών, αλλά θα συνδέεται με όλα τα πληττόμενα κομμάτια της κοινωνίας, 

και θα συντονίζεται με αυτά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι που σε όλες τις άκρες της χώρας τώρα αντιστέκονται 

(από τις Σέρρες, τη Χαλκίδα, το Ιόνιο και την Ιεράπετρα μέχρι την Αθήνα) πρέπει να συντονίσουν την δράση 

τους και να χτυπήσουν μαχητικά και ενιαία για να μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό στα σχέδιά τους. Να 

προχωρήσουμε σε μαχητική Πανελλαδική διαδήλωση χιλιάδων φοιτητών και σπουδαστών στις 28 Μαρτίου 

στην Αθήνα.  

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ 

ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ  

 

 

 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4009 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 

 ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ. 

 ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΗΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. 

 ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 

 ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΠΤΥΧΙΑ  

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. 

 ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΠΕΡΓΙΩΝ 

 ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ. 

 ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΕΕ-ΔΝΤ. 

 ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ LASER CUTTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 

 Συμμετοχή στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα την Πέμπτη 28.03 σε συντονισμό με τους υπόλλοιπους 

συλλόγους. 

 Κατάληψη της σχολής την Πέμπτη 28.03 

 Επόμενη Γενική Συνέλευση του συλλόγου την Τετάρτη 03.04 στις 14:00 

 Παράσταση Διαμαρτυρίας στο γραφείο του Προέδρου της σχολής για το ζήτημα της 
υποχρηματοδότησης του laser cutter, και την αδυναμία συντήρησης των μηχανημάτων, την Τετάρτη 
03.04 στις 10:00  
 

 


