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Τα τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση του προγράµµατος σπουδών είναι όλο και πιο εµφανής. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι απαιτήσεις των µαθηµάτων έχουν αυξηθεί σε σχέση µε το χρόνο που χρειάζεται ώστε να 
ανταπεξέλθουµε στους ρυθµούς που µας υποδεικνύουν. Εξαντλητικά ωράρια παρακολουθήσεων και 
εργαστηρίων, µαθήµατα που δεν περνιούνται χωρίς φροντιστήριο(ο Φαρδής το φρόντισε ήδη για το 
ΜπετόΙΙΙ), αδικαιολόγητα κοψίµατα και ουρανοκατέβατα θέµατα εξετάσεων είναι µόνο κάποια παραδείγµατα 
της πλέον εντατικοποιηµένης καθηµερινότητάς µας. Ταυτόχρονα οι απλήρωτες ώρες εργασίας µεταπτυχιακών 
και διδακτορικών, το κόστος φοίτησης(νοίκια, βιβλία, εισιτήρια κλπ) που πληρώνεται κατευθείαν από την 
τσέπητσέπη µας, η περαιτέρω εµβάθυνση της ιδιωτικοποίησης, συνθέτουν µια κατάσταση ακόµη πιο επιθετική προς 
εµάς.

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, το όριο διαγραφής και άρσης της φοιτητικής ιδιότητας  συρρικνώνεται.

ν+2 χρόνια λοιπόν για να προλάβουµε να σπουδάσουµε γνωρίζοντας από πριν ότι προοριζόµαστε είτε για 
κακοπληρωµένους (αν πληρωνόµαστε) εργαζόµενους, είτε για µια θέση στην ουρά έξω απ' τον ΟΑΕΔ για το 
ταµείο ανεργίας.

ν+2 χρόνια χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς αν δουλεύουµε ή αν έχουµε ξενοικιάσει γιατί πολύ απλά, 
σύµφωνα µε την κυρίαρχη ρητορική, τους επιβαρύνουµε οικονοµικά. Λες και το µικροσκοπικό δωµάτιο στην 
εστία, τα απαράδεκτα γεύµατα στη λέσχη, τα µειωµένα εισιτήρια ή τα ψίχουλα που µας χορηγούνται ως 
επίδοµα στέγασης (για όποιους νοικιάζουν) αποτελούν δυσβάστακτα κόστη τη στιγµή  που διατίθενται 
εκατοµµύρια για έρευνες και project µεγαλοκαθηγητάδων. Άλλωστε, ακόµη και µετά τα ν+2 έτη λήγουν αυτές 
οι παραπάνω παροχές, οπότε ο φοιτητής δεν κοστίζει τίποτα για το Πανεπιστήµιο. Προς τί λοιπόν τα 
δίδακτρα?(ρητορική ερώτηση) Συνεπώς µας γίνεται ξεκάθαρο ποιές είναι οι προτεραιότητες της οικονοµικής 
δραστηριότηταςδραστηριότητας του Πανεπιστηµίου: εκατοµµύρια σε έρευνες και project -ψίχουλα στους φοιτητές και στις 
ανάγκες τους.

Ωστόσο, ο χαρακτηρισµός “αιώνιοι” δεν είναι τίποτα άλλο από παραπλανητικός. Ο “όρος” δεν αναφέρεται 
σε οποιουσδήποτε ανενεργούς φοιτητές µα σε αυτούς οι οποίοι ξεπερνούν το 6ο ή το 7ο έτος σπουδών 
τους! Άρα, λοιπόν, είναι κάτι που µας αφορά άµεσα καθώς οι πρώτοι που µπαίνουµε στο δίληµµα “δίδακτρα 
ή διαγραφή” (µετά από αυτούς του Σεπτέµβρη) είµαστε αυτοί που εισαχθήκαµε το 2011.

Όµως το Πανεπιστήµιο βρήκε τη λύση στο πρόβληµα του ελλειµµατικού του οικονοµικού προϋπολογισµού: 
µετά τα ν+2 χρόνια οι φοιτητές θα πληρώνουν δίδακτρα για τη συνέχιση των σπουδών τους. Σκοπεύει 
δηλαδή να “τα πάρει” από αυτούς που δυσκολεύονται ήδη να τα βγάλουν πέρα και που ήδη πληρώνουν από 
την τσέπη τους µεγάλο µέρος του κόστους φοίτησης τους.

ΚαιΚαι αν δεν έχουν -που δεν έχουν- θα διαγράφονται! Αυτή η ώθηση των φοιτητών έξω από τη διαδικασία 
εκπαίδευσης παράγει τους αντίστοιχους ταξικούς φραγµούς για την εισαγωγή σ'αυτή και παράλληλα 
ξεκαθαρίζει τον τρόπο µε τον οποίο µας αντιλαµβάνεται η αγορά: ως πλεονάζον ή φθηνό εργατικό δυναµικό, 
δηλαδή ως µελλοντικούς άνεργους ή αναλώσιµους εργάτες.

Αυτό είναι το µέλλον µας µέσα από την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ή θα γίνουµε 
αποδοτικοί µέσα σε ν+2 χρόνια ή θα διαγραφούµε. Το τρίτο σενάριο µένει να το ερευνήσουµε...

ν+2 να είναι οι ώρες τους


