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Πριν  καν  ανοίξουν  οι  σχολές  το  υπουργείο  παιδείας  προχώρησε  στην  εξαγγελία  180.000
διαγραφών   φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ακολουθώντας, την γνωστή τακτική που εφαρμόζει από
το 2011 με την ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου, επέλεξε να προχωρήσει στην εφαρμογή άλλης
μίας  άκρως  αντιδραστικής  διάταξης  εν  όψει  εξεταστικής  περιόδου.  Αφού  με  τις  πρώτες
ανακοινώσεις προειδοποιούσε σε αμείλικτο ύφος για την εφαρμογή των διαγραφών έπειτα επέλεξε
να  εισάγει  τροπολογία  με  την  οποία  διαχώρισε  τους  φοιτητές  σε  ενεργούς  και  μη  ενεργούς
προσπαθώντας  να  αποφύγει  την  αντίδραση  του  φοιτητικού  κινήματος  αλλά  και  να
αποπροσανατολίσει τους φοιτητές και την κοινωνία από τις ευρύτερες και πιο ουσιαστικές αλλαγές
που  φέρνουν  οι  διαγραφές  πλάι  στις  ευρύτερες  μεταρρυθμίσεις  που  θέλουν  να  περάσουν  στα
πανεπιστήμια μέσω των Οργανισμών. 

Μπορεί σε πρώτο στάδιο το μέτρο να αφορά φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 2ν+1 έτη
φοίτησης, αλλά είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση και το υπουργείο κάνουν το πρώτο βήμα για
την εφαρμογή του ορίου των ν+2 ετών φοίτησης, όπως ορίζεται άλλωστε κι από τις υπόλοιπες
μεταβατικές  διατάξεις  του νόμου. Είναι  ένα  μέτρο που αποτελεί  σημαντικό κόμβο και  για  το
σύνολο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ουσιαστικά έρχεται να νομιμοποιήσει μια κατάσταση
όπου οι  φοιτητές  που δεν  μπορούν να  μείνουν στην πόλη που σπουδάζουν λόγω οικονομικών
προβλημάτων και διάλυσης των φοιτητικών παροχών ή εκείνοι που δουλεύουν για να τα βγάλουν
πέρα να διαγράφονται μετά τα ν+2 έτη φοίτησης. Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται να αλλάξει τελείως
την φοιτητική καθημερινότητα με προγράμματα σπουδών εντατικοποιημένα όπου οι φοιτητές δεν
θα έχουν ελεύθερο χρόνο πέρα από τη σχολή τους, στα πρότυπα που πλέον βάζει το εξεταστικό
κάτεργο του Νέου Λυκείου αλλά και σύμφωνα με την εργασιακή πραγματικότητα που θα βρεθεί ο
φοιτητής όπου θα αναγκάζεται να δουλεύει 12ωρα, απλήρωτα μήπως και καταφέρει να βγάλει τα
προς το ζην. Σε μία τέτοια κατάσταση η οποιαδήποτε διεκδίκηση του δικαιώματος στη δημόσια και
δωρεάν  παιδεία  φαντάζει  χάσιμο  χρόνου  ενώ  η  ταυτόχρονη  θέσπιση  αυταρχικών  πειθαρχικών
πλαισίων θα πετάει όσους φοιτητές αγωνίζονται εκτός πανεπιστημίων.

Όλα  αυτά  όμως  που  διαμορφώνουν  μία  τελείως  νέα  και  δυστοπική  φοιτητική
πραγματικότητα διαμορφώνονται μέσα από τους προς ψήφιση Οργανισμούς των ιδρυμάτων,
κομμάτι των οποίων αποτελούν και οι διαγραφές. Οι νέες πρυτανικές αρχές, έχοντας επιλεχθεί
από  τα  κύρια  όργανα  επιβολής  της  κυβερνητικής  πολιτικής  στα  πανεπιστήμια:  τα  Συμβούλια
Ιδρύματος,  θα  αναλάβουν  να  περάσουν  τους  Οργανισμούς.  Χαρακτηριστικά  στο  ΕΜΠ  έχουν
κατατεθεί ήδη κεφάλαια προς ψήφιση τα οποία εισάγουν δίδακτρα, φοιτητικά δάνεια, ανταποδοτική
εργασία  των  φοιτητών,  διαγραφές,  ξεπούλημα  των  φοιτητικών  παροχών  σίτισης-στέγασης.  Η
εισαγωγή  της  εσωτερικής  αξιολόγησης  στα  πρότυπα  των εξωτερικών  αξιολογήσεων (κι  ότι  αυτό
σημαίνει  για  την  χρηματοδότηση  των  ιδρυμάτων)  κι  η  εφαρμογή  ενός  αυταρχικού  πειθαρχικού
πλαισίου τόσο στο εργασιακό κομμάτι του ΕΜΠ όσο και στο φοιτητικό που δεν θα αφήνει περιθώρια
αντίδρασεις σε όλα τα παραπάνω. Δεν θα πρέπει να μας εφησυχάσει συνεπώς ακόμα κι η πιθανή
επιλογή  του  υπουργείου  να  μετακυλίσει  την  εφαρμογή  των  διαγραφών  στην  ψήφιση  των
Οργανισμών  -ακόμα  και  με  ''καλύτερους''  όρους-  προκειμένου  να  περάσει  ταυτόχρονα  ένα
ολόκληρο πλαίσιο διάλυσης του δημόσιου-δωρεάν πανεπιστημίου.

Στην βάση λοιπόν όλων αυτών των κρίσιμων εξελίξεων που επηρεάζουν βαθειά και άμεσα την
φοιτητική  μας  καθημερινότητα  πήραμε την πρωτοβουλία να συλλέξουμε υπογραφές για την
διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού μας Συλλόγου την Τετάρτη 10/9 στις 15.00
προκειμένου ο σύλλογος  να συζητήσει  επί  των θεμάτων αλλά και  να πάρει  αποφάσεις  που θα
ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης να μας στερήσει το δημόσιο και δωρεάν δικαίωμα στην
φοίτηση. 



 


