
     Την τελευταία εβδομάδα οι φοιτητικοί σύλλογοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις σχετικά με τις διαγραφές των φοιτητών, 
την συγκρότηση οργανισμών και τα συνολικότερα προβλήματα του πανεπιστημίου. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα 
πρυτάνεις και υπουργείο απάντησαν με καταστολή. Από τη μια σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη υπήρξαν απειλές για 
παρέμβαση εισαγγελέων, ενώ στην Αθήνα προέβησαν σε λοκ αουτ της πρυτανείας του ΕΚΠΑ, σε επίθεση των ΜΑΤ στους 
φοιτητές και στο σπάσιμο της κατάληψης της Φιλοσοφικής. Αυτή η κυβέρνηση που  επιτίθεται στο φοιτητικό κίνημα εν την 
γεννέση του, είναι η ίδια κυβέρνηση που επιτίθεται στους εργαζομένους και την νεολαία με αντεργατικά και εξοντωτικά 
μέτρα.

 Στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια προσπάθεια εφαρμογής των νόμων που παλεύουν να περάσουν τα τελευταία χρόνια.  Στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια προσπάθεια εφαρμογής των νόμων που παλεύουν να περάσουν τα τελευταία χρόνια. 
Παράλληλα, με μία κατάσταση υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των ιδρυμάτων (διαθεσιμότητες και απολύσεις 
διοικητικού προσωπικού και καθηγητών), αυτά υποβαθμίζονται στο βωμό της κρίσης με στόχο την ευκολότερη 
ιδιωτικοποίησή του πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα:

Προσπαθούν να εφαρμόσουν το μέτρο της διαγραφής φοιτητών (στα ν +2 χρόνια). Με αυτόν τον τρόπο, πετάνε έξω απ' τα Προσπαθούν να εφαρμόσουν το μέτρο της διαγραφής φοιτητών (στα ν +2 χρόνια). Με αυτόν τον τρόπο, πετάνε έξω απ' τα 
πανεπιστήμια τα πιο πληττόμενα κομμάτια των φοιτητών (όπως φοιτητές που εργάζονται και γενικότερα φοιτητές που δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους). Ταυτόχρονα, ο ρυθμός σπουδών γίνεται όλο και πιο 
εντατικός από τα πρώτα ακόμα έτη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών με τις "αλυσίδες", το όριο δήλωσης 
μαθημάτων, τα προαπαιτούμενα στα μαθήματα  κτλ. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά, 
βλέπουμε επίσης τα μαθήματά μας να αποστρέφονται από τη γνώση και να επικεντρώνονται στην εξειδίκευση.

Αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά ξεκινά ήδη απ' το σχολείο. Από τη μία υποβάθμιση και Αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά ξεκινά ήδη απ' το σχολείο. Από τη μία υποβάθμιση και 
υποστελέχωση σχολείων (πάγωμα προσλήψεων,απολύσεις-διαθεσιμότητα καθηγητών) και από την άλλη η εφαρμογή του 
νέου Λυκείου που συνιστά την μεταφορά των πανελληνίων σε όλες τις τάξεις του, με θέματα από τράπεζα θεμάτων. Με 
αυτόν τον τρόπο, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών απορρίπτεται από την εκπαίδευση εάν δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
οικονομικά στις απαιτήσεις αυτές.

Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κοινωνίας η ανεργία στους νέους βρίσκεται στο 60%, οι αιτήσεις βιογραφικών για το εξωτερικό Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κοινωνίας η ανεργία στους νέους βρίσκεται στο 60%, οι αιτήσεις βιογραφικών για το εξωτερικό 
φτάνουν τις 200.000 και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης σαν απάντηση σ' αυτά αφορούν "θέσεις εργασίας" σε προγράμματα 
voucher με τις συνθήκες του εργασιακού μεσαίωνα που έχουν επιβάλει στη νεολαία (5μηνη απασχόληση χωρίς συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας, χωρίς ασφάλιση και με μισθούς πείνας).

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συλλογικού και μαζικού αγώνα της νεολαίας και των Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συλλογικού και μαζικού αγώνα της νεολαίας και των 
εργαζομένων για το δικαίωμα όλων στην εργασία, στις σπουδές και στη ζωή με 
αξιοπρέπεια.  Καλούμε και τους υπόλοιπους φοιτητικούς συλλόγους και σωματεία 
σε συντονισμό και κοινές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα :

σχετικά µε την  κατάληψη της αρχιτεκτονικής


