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Και για να δέσει το γλυκό στην τριτοβάθµια
µετά το περίφηµο σχέδιο Αθηνά και τις δια-
γραφές σχολών, η εντατικοποίηση ολοένα
αυξάνει σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι αλλά µε τον νόµο του
κύριου Αρβανιτόπουλου έρχεται να απογει-
ωθεί.
Μιλάµε για το νοµοσχέδιο των 180.000 φοι-
τητών µε την πιασάρικη ονοµασία «αιώνιοι».
Οι φοιτητές λοιπόν που εισήχθησαν στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση από το 2006-2007 και
πριν πρέπει να µαζέψουν τα µπαγκάζια τους
µεταξύ 2014 και 2015 αφού έτσι ορίζει ο
νόµος.
Το ερώτηµα είναι γιατί να γίνει κάποιος «αι-
ώνιος»;
Γιατί οι «αιώνιοι» δεν ξεφύτρωσαν απο το
πουθενά, γιατι θελουν δεν θέλουν εκεί κατα-
λήγουν. Το γεγονός ότι έχουµε δωρεάν δηµό-
σια παιδεία δεν δηλώνει κάτι. Το κράτος δεν
µας πληρώνει τα νοίκια, τα φαγητά, τα εισιτή-
ρια και την ζωή µας γενικότερα, οπότε κάπως
πρέπει να ζήσουµε. ∆ουλεία είναι η λογική
συνέχεια του φοιτητή (αφού κάπως πρέπει να
επιβιώσουν). ∆ουλεύουν συνεχώς, δου-
λεύουν για δέκα ευρώ, δουλεύουν για ένα
αφεντικό που τους ρουφάει το αίµα. Μόνο έτσι
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Αγία σοφία
Μετά την δολοφονία 22 μεταναστών από λιμενόμπατσους στα ανοιχτά της Σάμου  ο αντιφασιστικός πυρήνας αγίας σοφίας Νόρμαν

κάλεσε διαδήλωση με κεντρικό πανό '' 

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.'

Η διαδήλωση της 31 Μάη ενάντια στις κρατικές δολοφονίες μεταναστών όπως και αν το κάνουμε ήταν αρχικά μια αξιοπρεπείς επι-

λογή. Είμαστε από αυτούς που επιλέξαμε να την στηρίξουμε γιατί δεν ανεχόμαστε κανένα κράτος και κανένα τσουτσέκι του να δο-

λοφονεί τόσο απροκάλυπτα. Ας μην έχει ''μπράβο παιδια'' και ωραίες φωτογραφίες ας μην έχει ψήφους και λεφτά κάτω από το

τραπέζι, ήμασταν εκεί για να διαδηλώσουμε υπερασπιζόμενοι τους ''ξένους εργάτες και εργάτριες''. Μπορεί να είμαστε μειοψηφία,

αλλά υπάρχουν κι άλλοι σαν και εμάς. Φοβισμένες αλλά όχι υποταγμένες. Τρελαμένοι• αλλά όχι σε βαθμό αυτοκαταστροφικό. Πε-

ρήφανοι αλλά όχι αλαζόνες. Όλοι εμείς έχουμε χίλια δυο κουσούρια αλλά όχι οι χειρότεροι της εποχής μας.

Στο Τει και αλλού, είμαστε αρκετοί που δεν έχουμε διάθεση να παραδώσουμε τις ζωές των φτωχών αμαχητί στους μπάτσους και

τους φασίστες.
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θα καταφέρουν να επιβιώσουν αλλά και να
τελειώσουν την σχολή τους. Αλλα προσοχή
να τελείωσουν την σχολή τους όποτε αυτοί
θέλουν και όχι και περιορισµούς κύριε
υπουργέ.
Το να µπούµε σε τέτοιους ρυθµούς εντατι-
κοποίησης δεν σηµαίνει ότι ωραία, θα πα-
ρακολουθώ την σχολή µου για να την
τελειώνω. Σηµαίνει, κόβω την βόλτα (τα
σαββατα καλά είναι), κόβω τις παρέες,
κόβω χόµπι, κόβω το κοµµάτι της κοινωνι-
κοποίησης και κόβω το κοµµάτι της πολιτι-
κής σκέψης ( ή και αντίστασης)  αφού
πρέπει να τελείωνουµε πρώτα στον βωµό
της τριτοβάθµιας. 
Και το χειρότερο θα τελείωσεις έγκαιρα την
σχολή,θα ξέρεις ότι έχεις ένα κωλόχαρτο

στα χέρια σου και ξέρεις στην τελική ότι
έχασες τόσα πολλά για να σώσεις το πτυχίο
σου. Με αποτέλεσµα να φοβάσαι στο µέλ-
λον να µην «διαγραφείς» και από την
όποια δουλεία βρείς.
Τέλος οι «αιώνιοι» δεν κοστίζουν δεκάρα.
Συγγράµµατα δεν δικαιούνται να πάρουν,
πάσο δεν τους επιτρέπεται να έχουν, στις
εστίες δεν µένουν. Άντε για να πούµε και
την µαύρη αλήθεια ξοδέυουν κόλλες Α4
στις εξεταστικές. Εντάξει δεν λέω είναι κάτι
και αυτό αλλά µπροστά στις µεγαλεπίβο-
λες εκδηλώσεις σε συνεδριακά κέντρα
Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι δεν νοµίζω να συγκρίνονται.

Και όπως έχουν ξαναπεί 

καµία διαγραφή φοιτητή
ν+2 να είναι οι ώρες σας

Για να φας το φαγητό σου στην εστία κάποιος πρέπει να το µαγειρέψει. Για να έρθει το φαγητό στην
εστίακάποιος πρέπει να κανονίσει για αυτό. Για να χρησιµοποιήσεις µια τουαλέτα κάποιος πρέπει να
την καθαρίσει. Για να πάρεις ένα χαρτί από την γραµµατεία της σχολής σου κάποια πρέπει να στο
δώσει. Για να διαβάσεις στην βιβλιοθήκη κάποιος πρέπει να συντηρήσει τα βιβλία. Για να πληρω-
θούν κάποιοι από τους παραπάνω κάποια πρέπει να µπλέξει µε τη χαρτούρα της µισθοδοσίας. Όλοι
αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι υπηρέτες µας. Είναι εµείς σε λίγα χρόνια. Είναι εµείς σήµερα. Οι εργά-
τες και οι εργάτριες που διεκδικούν τα συµφέροντα τους έχουν όλο το δίκιο µε το µέρος τους.

99 διοικητικοί υπάλληλοι του πανεπιστηµίου Πατρών αγωνίζονται για να µην απολυθούν ,αφού ο
υπουργός δεν τήρησε την υπόσχεση για επαναπρόσληψη.

ο αγώνας τους δεν αφορά µόνο την ακαδηµαϊκή κοινότητα αλλά όσους είµαστε (ή
θα είµαστε) σε παρόµοια θέση µε αυτούς.

Αφορά όλη την εργατική τάξη.
ΥΓ. Το κείµενο αυτό είναι ελαφρώς παραλλαγµένο από την αφίσα της αυτόνοµης πολιτικής οµάδας αγκιτά-

τσια για τους απεργούς στο πανεπιστήµιο.

Απεργία 
διοικητικών υπαλ-
λήλων στο πανεπι-

στήμιο Πατρών

Αυτή είναι 
η Ελλάδα μια 
Μανωλάδα

Πριν από ένα χρόνο και κάτι (17/4/2013), 200
µετανάστες-εργάτες από το Μπαγκλαντές, που
δούλευαν στα φραουλοχώραφα της Ν. Μανω-
λάδας, απαίτησαν τα δεδουλευµένα 6 µηνών
και σαν απάντηση οι επιστάτες-µπράβοι πυρο-
βόλησαν στο ψαχνό τραυµατίζοντας 35 µετανά-
στες. Τότε παρακολουθήσαµε κάθε καρυδιάς
καρύδι να ''καταδικάζει τα γεγονότα''. Από τα
µήντια και τα ρεπορτάζ τους, µέχρι τα κόµµατα
και τις καταγγελίες των αριστερών για καταπά-
τηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Και φυσικά
το κράτος, εν µέσο ∆ένδια, να υπόσχεται τιµω-
ρία για τους υπεύθυνους και καθεστώς προστα-
σίας για τους µετανάστες. 
Και ενώ, για τον φραουλοπαραγωγό και τους 3
επιστάτες-µπράβους οι κατηγορίες ήταν σαφείς,
απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και
εµπορία ανθρώπων. Ένα χρόνο αργότερα στο
δικαστήριο (6/6/2014) η ποινή µετατρέπεται σε

''βαριά σκοπούµενη σωµατική βλάβη'' γιατί
λέει, βρίσκονταν σε άµυνα(!) οι µπράβοι

και φυσικά ένας από τους δικηγόρους
των δολοφόνων φραουλοπαραγωγών

είναι και ο Κούγιας  που διαρκώς υπερα-
σπίζεται δολοφόνους(βλ. Κορκονέα). Το

δικαστήριο από την άλλη, ως το µέσο της
αστικής δικαιοσύνης, δεν είχε φροντίσει ούτε

διερµηνέα να βρει για τους µετανάστες και δεν
είναι µόνο αυτά. Η δικαστική αίθουσα ήταν γε-
µάτη µε τους µπράβους του αφεντικού έχοντας
εριστικό ύφος απέναντι στους µετανάστες και
σε όποιον ήταν µαζί τους, γεµάτη µε µπάτσους,
οι οποίοι έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο σε
όποιον ήθελε να µπει, εκτελώντας και χρέη
µπράβων. Υπήρχε δηλαδή, για ακόµα µια φορά,
ένα 

γενικότερο κλίµα υποτίµησης των µετανα
στών προσπαθώντας να τους τσακίσουν
και τη θέληση για όποια τιµωρία τέλος
πάντων του δολοφόνου φραουλοπα-
ραγωγού.  
Ο φασισµός σαν ακραία υποτίµηση των
µεταναστών-εργατών και σαν εργαλείο
διαχωρισµού των από κάτω, δούλεψε και
δουλεύει σε κάθε γωνιά του ελλαδικού
χώρου και σε κάθε εργασιακό κά-
τεργο. Όπου οι µετανάστες είτε
δουλεύουν σαν δούλοι, είτε δολο-
φονούνται στα φραουλοχώραφα, στην
λευκάδα, στο αιγαίο και στον έβρο, είτε φυ-
λακίζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είτε βρί-
σκονται σε καθεστώς παρανοµίας και κυνηγητού στην
καθηµερινότητα τους.Παρόλα αυτά, το είπαµε και θα το
ξαναπούµε, οι µετανάστες είναι αδέρφια ταξικά, δεν είναι
τίποτα κακοµοίρηδες ούτε περιµένουν σωτήρες και ούτε
κάθονται µε σταυρωµένα τα χέρια. ∆ιεκδικούν τα δεδου-
λευµένα τους ακόµα κι αν ξέρουν πως τα αφεντικά θα
τους απαντήσουν µε σφαίρες, εξεγείρονται πίσω από τα
συρµατοπλέγµατα, αναζητώντας αξιοπρεπέστερες συν-
θήκες ζωής. 
Ντόπιοι και ξένοι εργάτες να δείξουµε πως είµαστε ενάν-
τια στον φασισµό, στα αφεντικά είτε σκοτώνουν είτε όχι,
στα συρµατοπλέγµατα και σε κάθε µέσο που χρησιµοποι-
είται για να υποβαθµίζεται η ζωή µας.Και για να µην ξε-
χνιόµαστε, οι µετανάστες-εργάτες της Μανωλάδας, έχουν
όλα τα δίκια µε το µέρος τους από τη στιγµή που, είτε
αναγκάστηκαν είτε όχι, ήρθαν στο ελλαδικό κολαστήριο
περιµένοντας κάτι καλύτερο. ∆εν έχουµε αυταπάτες λοι-
πόν, ούτε περιµένουµε από κανένα δικαστήριο αυτού του
κόσµου να τους υπερασπιστεί ή να τους δικαιώσει.
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΑ,
ΕΘΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ     


