Με αφορμή και όχι αιτία τις εκλογές
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Είναι αλήθεια πως η ενασχόληση του φοιτητικού συλλόγου της σχολής μας
με τα θέματα που μας αφορούν τον τελευταίο
καιρό έχει πέσει σε αδράνεια. Είναι πλέον απόλυτα
φανερό πως το σύστημα κάνει ο,τι μπορεί για να
διαλύσει τη συλλογική δράση και τις διαδικασίες
των φοιτητών τόσο θεσμικά (αποκλεισμός των
φοιτητικών συλλόγων απο κάθε αποφασιστική
διαδικασία στις σχολές) όσο και ουσιαστικά
(εντατικοποίηση σπουδών, σεμιναριακά μαθήματα
κτλ). Έτσι, προάγεται ο ατομικός δρόμος παρ'ότι η
σχολή
μας
όπως
και
οι
υπόλοιπες
αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα που
μόνο συλλογικά μπορούν να αντιμετωπιστούν,
μέσω των συλλογικών διαδικασιών, μέσω του
φοιτητικού κινήματος.
Επομένως, αν έχει κάποιο νόημα να συζητάμε για τις φοιτητικές εκλογές,
αλλά πολύ περισσότερο να συμμετέχουμε σε αυτές, είναι γιατι αποτελούν
κομμάτι του φοιτητικού κινήματος. Είναι μια διαδικασία όπου οι φοιτητές
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες
διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών
ψηφοδελτίων αποτυπώνει τα ρεύματα των διαφορετικών αντιλήψεων και
πρακτικών που επικρατούν στη σχολή. Επίσης οι εκλογές έρχονται να
αποκρυσταλλώσουν τον πολιτικό διάλογο μέσα στο πανεπιστήμιο. Σε τελευταία
ανάλυση, οι εκλογές εκφράζουν τις πολιτικές αντιλήψεις των φοιτητικών
συλλόγων, γι'αυτό και πιστεύουμε πως είναι σημαντικό οι φοιτητικές εκλογές
να διεξάγονται την ίδια μέρα σε κάθε σχολή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η ενιαιότητα των συλλόγων, οι ενιαίες διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις και δεν
πέφτουν οι σύλλογοι στην παγίδα των μικροσυμφερόντων των παρατάξεων
ανάλογα με τους εκάστοτε συσχετισμούς στην κάθε σχολή.
Οι φοιτητικές εκλογές δεν είναι μία υπόθεση που αφορά απλά στις
παρατάξεις, ούτε μεμονωμένα σε κάποιες ατομικότητες. Κατά τη γνώμη μας, η
υλοποίηση των φοιτητικών αιτημάτων περνάει μέσα απο τη δυνατότητα
των ίδιων των φοιτητών να αποφασίζουν γι'αυτά. Η αποχή από τις εκλογές
δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση καθώς δεν παλεύουμε για όσα μας
πλήττουν, με αποτέλεσμα να μη συμβάλουμε στη μάχη που δίνει το φοιτητικό
κίνημα απέναντι σε καθεστωτικές λογικές και ιδιαίτερα για τη σχολή μας,
απέναντι στη λογική της ανάθεσης και της αδράνειας που κυριαρχεί. Η
διαδικασία των εκλογών αφορά στο σύνολο τους όλους τους φοιτητές.

Κατ'αρχήν το σπίτι μας
Η σχολή μας στο κοντινό παρελθόν θεωρούνταν ως μια από τις πιο πλούσιες
σχολές, αλλά είναι δύσκολο να το αντιληφθεί πια κανείς αφού εν μέσω μνημονίων
και νόμου Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου τίποτα δεν θυμίζει το πλούσιο
παρελθόν μας. Η μείωση της χρηματοδότησης της σχολής σε τρομακτικά επίπεδα
είναι μια από τις βασικότερες αιτίες υπολειτουργίας της, η οποία τον τελευταίο
καιρό λειτουργεί στραγγίζοντας τα αποθεματικά της και σύμφωνα με δηλώσεις
του Πρύτανη αντέχει το πολύ άλλον ένα χρόνο λειτουργίας.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές αλλαγές να συμβαίνουν στη φοιτητική
μας καθημερινότητα. Για πολύ καιρό τα εργαστήρια της σχολής λειτουργούσαν
χωρίς μοντέλα, γεγονός το οποίο συνοδευόμενο από την έλλειψη υλικών
κάνουν ακριβή και δύσκολη τη σπουδή κάθε φοιτητή. Ταυτόχρονα, από τα
σημαντικότερα προβλήματα είναι πως πλέον το χρηματικό ποσό που δινόταν μέχρι
πρότινος στους εικαστικούς φοιτητές εν όψει πτυχιακής για να καλύψουν τα
έξοδά τους, δεν υπάρχει πια. Μετά , λοιπόν, τις περικοπές στις περισσότερες
φοιτητικές παροχές σειρά έχει η χρηματοδότηση των πτυχιακών, γεγονός
απαράδεκτο αφού όπως όλοι ξέρουμε πολλά από τα υλικά που ένας φοιτητής
χρησιμοποιεί είναι πανάκριβα. Ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκύψει είναι η

άρνηση του Υπ. Παιδείας να υπογράψει την απόσπαση της
καθηγήτριας των κωφών φοιτητών της σχολής, για τη φετινή χρονιά η
παρουσία της οποίας είναι αναγκαία για την πλήρη ένταξη τους
στην
εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εργαστηριακά
μαθήματα. Θεωρούμε πως, ως φοιτητικός σύλλογος της ΑΣΚΤ, θα πρέπει να
πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση ώστε οι συμφοιτητές μας να έχουν τη
δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδάζουν ισότιμα, όπως δικαιούνται

Όσο για το θεωρητικό τμήμα, έχει αλλάξει αρκετά το πρόγραμμα σπουδών, με
μαθήματα να κόβονται και άλλα να συγχωνεύονται, ενώ πολλά που
παλαιότερα ήταν μαθήματα κορμού πλέον να έχουν γίνει επιλογής. Αυτό συμβαίνει
γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι καθηγητές να τα διδάξουν, άλλωστε, μην ξεχνάμε
πως το τμήμα κρέμεται από μια κλωστή και στηρίζεται από καθηγητές που
διδάσκουν δωρεάν ! Τέλος, κάτι που αφορά και τα δύο τμήματα είναι η
επιλογή της σχολής να παρέχει στέγαση στους φοιτητές που τη δικαιούνται σε
δωμάτια ενός ξενοδοχείου στα Εξάρχεια, αντί να έχει μεριμνήσει για την ύπαρξη
φοιτητικών εστιών με κατάλληλες συνθήκες και παροχές, όπως και η απαράδεκτη
ποιότητα σίτισης που έχει οδηγήσει μέχρι και σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων.

Χρέος μας η αντίσταση και η ανυπακοή
Σε αυτή την εποχή όπου η επίθεση είναι ολομέτωπη και τη βιώνουμε
καθημερινά σε κάθε πτυχή της ζωής μας, είναι αναγκαίο να πάρουμε την
κατάσταση στα χέρια μας. Σαν σύλλογος φοιτητών ΑΣΚΤ πρέπει να
αγωνιστούμε για :

1.Δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο

 ενάντια στο νόμο Διαμαντοπούλου – Αρβανιτόπουλου, στο σχέδιο
Αθηνά και στους Νέους Εσωτερικούς Κανονισμούς που διαλύουν τα
πτυχία μας, καταργούν και συγχωνεύουν σχολές, διορίζουν
εξωπανεπιστημιακές διοικήσεις, στερούν τον λόγο από τους φοιτητές
και τους εργαζομένους, εισάγουν δίδακτρα και πετούν φοιτητές εκτός
σπουδών.
 για ενιαία πτυχία κατοχυρωμένα με επαγγελματικά δικαιώματα που
δεν θα μας στέλνουν στην ανεργία και την επανακατάρτιση. Η απόφαση
των οργάνων της σχολής που σπάει πλέον το πτυχίο του εικαστικού σε τρία
γνωστικά αντικείμενα και πάρθηκε ερήμην του φοιτητικού συλλόγου, από τη μία
μέρα στην άλλη διαλύει το πτυχίο μας και εφαρμόζει ξεκάθαρα τις κυβερνητικές
επιταγές για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.
 ενάντια στην υποχρηματοδότηση και την είσοδο επιχειρηματιών,
τραπεζών και εταιριών στις σχολές (βλ. Ίδρυμα Νιάρχου,
Δασκαλόπουλος-πρόεδρος ΣΕΒ)

2.Τη συμπόρευση της νεολαίας με τους εργαζόμενους

στον αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής της
φτώχειας και της εκμετάλλευσης. Δεν θα γίνουμε η γενιά της
ανεργίας κ της μετανάστευσης! Κανείς να μην είναι μόνος του στην
κρίση !

3.Την καταπολέμηση της βίαιης κρατικής καταστολής και
των διώξεων αγωνιστών.
αγωνιστών

Στοχοποιούν κάθε φοιτητή, κάθε νέο και
εργαζόμενο που αγωνίζεται και βγάζουν κάθε απεργία παράνομη.

4.Έναν φοιτητικό σύλλογο δυνατό και μαχητικό, με μαζικές
Γενικές Συνελεύσεις όπου θα αποφασίζουμε οι ίδιοι για ό,τι μας αφορά και
συλλογικά θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας.

5.Την καταπολέμηση του φασισμού και του ρατσισμού. Ο
φασισμός δεν θα πεθάνει από μόνος του, πρέπει να τον ανατρέψουμε και να
ρίξουμε τους νεοναζί στον βούρκο της ιστορίας. Παλεύουμε για το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης των μεταναστών, ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο,
ενάντια σε κάθε Φαρμακονήσι

Η κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 5 χρόνων που υπό τις επιταγές του ΔΝΤ
και της ΕΕ έχει αποσαρθρώσει κάθε μορφή κοινωνικής πρόνοιας (υγεία,
ασφάλιση), διαλύει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, κλείνει σχολεία και
σχολές και έχει οδηγήσει στην επισφάλεια εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους,
γκρεμίζοντας κάθε κεκτημένο των κοινωνικών αγώνων του τελευταίου αιώνα. Η
ανεργία αγγίζει πρωτοφανή ποσοστά, στους νέους φτάνει πλέον το 60%.Το μέλλον
που προετοιμάζουν για την κοινωνία, έρχεται να ολοκληρώσει το
πολυνομοσχέδιο-νέο μνημόνιο το περνάει σαν
οδοστρωτήρας μονομιάς ένα σύνολο μέτρων που
καταργεί ό,τι είχε κατακτήσει ο ελληνικός λαός με
αγώνες.
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω το μακρύ χέρι
του κράτους που υπερασπίζεται εφοπλιστές και
επιχειρηματίες αποτελεί η νεοναζιστική Χρυσή
Αυγή, η οποία από την εκτέλεση του Σαχζάτ
Λουκμάν μέχρι την πολιτική δολοφονία του
Παύλου Φύσσα., δρα ως γνήσια φασιστική
συμμορία και
στοχοποιεί τελικά όποιον
αγωνίζεται απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές,
είτε αυτός είναι συνδικαλιστής, απεργός, αριστερός ή μετανάστης.
Απέναντι σε όλα αυτά, η μεγαλειώδης απεργία των εργαζομένων στα
Πανεπιστήμια, ο αγώνας που δίνουν οι εργάτες γης στην Μανωλάδα, οι
πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των εργαζόμενων της ΕΡΤ ενάντια στο
πραξικοπηματικό κλείσιμο της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η
αντιφασιστική πάλη, οι μάχες που δίνονται καθημερινά σε σχολεία, νοσοκομεία,
πανεπιστήμια και γειτονιές, χαράσσουν τον δρόμο της αντίστασης και της
κοινωνικής ανυπακοής.
Η κινητοποιούμενη νεολαία, οι φοιτητές, οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι,
έχουμε εμπράκτως αποδείξει, και στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε, ότι δεν
είμαστε μειοψηφία, ότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε την κοινωνική αδικία,
ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να καθορίσει την
πραγματικότητα μας χωρίς εμάς. Δεν συναινούμε. Δεν υποχωρούμε. Δεν
τρομοκρατούμαστε! Θα νικήσουμε!

Η Αριστερή Καλλιτεχνική Ανεξάρτητη Συσπείρωση
αυτοπαρουσιάζεται:
αριστερή : παρότι ο όρος '' αριστερός '' έχει σήμερα εκφυλιστεί και ίσως έχει

χάσει τη σημασία του, εμείς επιλέγουμε να τον χρησιμοποιήσουμε καθώς το
ουσιαστικό νόημα της λέξης εκφράζει τις πολιτικές μας αντιλήψεις και τα
πιστεύω μας, δηλαδή την υπεράσπιση των συμφερόντων της πλειοψηφίας,
των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας, την αντίσταση στις κυρίαρχες
επιλογές μέσα από μια κινηματική κατεύθυνση η οποία συμβάλλει στον αγώνα
μας για μια καλύτερη ζωή.
καλλιτεχνική : Μιας και φοιτούμε όλοι στην ΑΣΚΤ και το αντικείμενο των
σπουδών μας είναι η τέχνη, έτσι και η συσπείρωση μας δεν θα μπορούσε παρά
να είναι...καλλιτεχνική. Ωστόσο, η αντίληψη μας είναι πως, ιστορικά, υπάρχει
μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κοινωνίας και της τέχνης. Κατά τη γνώμη μας,
η τέχνη δεν μπορεί παρά να εκφράζει και να αποτυπώνει τα κοινωνικά
ρεύματα. Ακόμα κ αν η '' καλλιτεχνική εξουσία '' ( γκαλερί, μουσεία, ιδρύματα,
υπουργεία), με τον ηγεμονικό της λόγο προτάσσει την εμπορευματοποιημένη
τέχνη, χωρίς κοινωνικό προσανατολισμό, εμείς θεωρούμε πως ο καλλιτέχνης
θα πρέπει να μην εγκλωβίζεται στον ατομικό του μικρόκοσμο αλλά το έργο του
να καθορίζεται από τις συνθήκες της κοινωνικής ζωής και στη βάση αυτή να
αναπτύσσει το ταλέντο και τη δημιουργικότητα του. Οι μέρες που ζούμε είναι
μέρες ριζοσπαστισμού και δημιουργίας. Χρειαζόμαστε μια τέχνη που να μην
είναι προνόμιο ενός ελιτίστικου κοινού, αλλά να είναι προσβάσιμη για όλους,
μια τέχνη όχι εκφυλισμένη αλλά ζωντανή.
ανεξάρτητη : Η αντίληψη μας για τα κοινά και την πολιτική είναι πως αυτή
πρέπει να παράγεται από τα κάτω, από τον ίδιο τον κόσμο που
δραστηριοποιείται μέσα σε ένα χώρο και όχι από κάποιες πρωτοπορίες μέσα σε
κάποια πολιτικά γραφεία. Γι' αυτό επιλέγουμε τον δρόμο ενός ανεξάρτητου
αριστερού σχήματος, όπου συμμετέχουν τα ίδια τα μέλη στην λήψη των
αποφάσεων, στην παραγωγή και υλοποίηση της πολιτικής τους. Επιλέγουμε
επίσης μια ανεξαρτησία απέναντι στην κυρίαρχη ιδεολογία, την κυβερνητική
πολιτική
καθώς
και
στους
καθηγητικούς
μηχανισμούς.
συσπείρωση : Η ανεξαρτησία μας δεν είναι ατομική, δεν επιλέγουμε δηλαδή
ατομικούς δρόμους αλλά προτάσσουμε τη συλλογικότητα, ως έναν δρόμο
αλληλεγγύης, αντίστασης, και κοινών κοινωνικών αγώνων. Δεν επιδιώκουμε
την απόλυτη συμφωνία, καθώς δεν αποτελούμε κομματικό μηχανισμό, αλλά
την σύνθεση των ποικιλόμορφων απόψεων. Κανένα πολιτικό γραφείο δεν
μπορεί να ξέρει καλύτερα, ούτε να αποφασίζει για μας, γι'αυτό μέσα απ ό τη
μορφή του σχήματος κάθε άτομο που θεωρεί τον εαυτό του μέλος αυτής της
συλλογικότητας έχει ίσο δικαίωμα λόγου και έκφρασης.

Σε αυτό τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας. Επειδή επιδιώκουμε την καλύτερη
δυνατή οργάνωση του φοιτητικού κινήματος συμμετέχουμε στις διαδικασίες ενός
πανελλαδικού δικτύου ανεξάρτητων αριστερών σχημάτων που φέρει την
ονομασία Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ). Τα τελευταία 20
χρόνια αποτελεί τον κυριότερο φορέα κινηματικών διαδικασιών και νικηφόρων
αγώνων, ο οποίος παλεύει για την οικοδόμηση ενός ενιαίου μετώπου όλων
εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθεται στην
αναδιάρθρωση.
Δεν πιστεύουμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ούτε ότι κάποιος άλλος
την κρατά, αλλά ότι όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της
ριζικής αλλαγής, μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε τις απόψεις μας. Δεν
ζητάμε την ψήφο σας για να σας εκπροσωπήσουμε αλλά σας καλούμε, στο
βαθμό που συμφωνείται με τις βασικές θέσεις και τη δράση μας, να
συστρατευτούμε στον αγώνα ενάντια στην υπολειτουργία της σχολής,
ενάντια στους απάνθρωπους νόμους για την εκπαίδευση και στην
συνολικότερη επίθεση που βιώνουμε.

Στις φοιτητικές εκλογές της 7ης Μάη όπως και σε κάθε
πολιτική διαδικασία του συλλόγου συμμετέχουμε μαζικά!

Παλεύουμε:




















Για ανατροπή του μνημονίου
Ενάντια στα μέτρα Ε.Ε – Δ.Ν.Τ
Για κατάργηση του προγράμματος σταθερότητας
Για αποδέσμευση απο την Ε.Ε και το ευρώ
Για αντίσταση απέναντι στις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την
ελαστική εργασία και στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων
Για την απόσυρση του νόμου Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου, του
σχεδίου-Αθηνά και των Νέων Εσωτερικών Κανονισμών
Για δωρεάν συγγράμματα για όλους τους φοιτητές
Για την κατάργηση της αξιολόγησης
Για ενιαίο πτυχίο με κατοχυρωμένα επαγγελματικά και εργασιακά
δικαιώματα
Για ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών και εξεταστικής
Για την διεύρυνση και όχι την συρρίκνωση φοιτητικών παροχών, σίτιση
και στέγαση για τους φοιτητές
Ενάντια στο σχέδιο Αθηνά
Για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους
Κάτω τα χέρια απ'το άσυλο
Ενάντια στην κρατική καταστολή των πορειών και των λαικών
κινημάτων
Ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία. Ενάντια στις
φασιστικές επιθέσεις.
Ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Δωρεάν υλικά σε όλα τα εργαστήρια από την αρχή του ακαδημαικού
έτους
Όπλο μας οι Γενικές Συνελεύσεις

“ Όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, κρατά στα χέρια του

τους κινητήριους ιμάντες του σύμπ αντος... ”

αρ . κ .α . ς
arkasaskt.wordp

ress.com

