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Παρέμβαση της Μαρίας Μόσχου, φοιτήτριας και μέλους της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
στην παρουσίαση της ειδικής έκδοσης 

ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση: εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών
Τρίτη 15 Νοέμβρη 2022 – Αίθουσα “Γεώργιος Καραντζάς” – Μέγαρο ΕΣΗΕΑ

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  και  με  σημείο  σταθμό  την διαδικασία  της  Μπολόνια  έχει  γίνει
απολύτως  ξεκάθαρο  ότι  τα  πανεπιστήμια  βρίσκονται  στο  στόχαστρο  της  εκάστοτε
κυβέρνησης,  αλλά  και  του  στρατηγικού  διαλόγου  τους  με  τα  ιμπεριαλιστικά  κέντρα
εξουσίας. 

Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στον πυρήνα του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στην
Ελλάδα και  στις  ΗΠΑ, που ξεκίνησε  ως  κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και  συνεχίζει  σήμερα η
κυβέρνηση της  ΝΔ, η  εκπαίδευση ως σύνολο και  ειδικότερα  τα  Πανεπιστήμια  κατέχουν
δεσπόζουσα θέση.  Στην κατεύθυνση αυτή δρομολογήθηκαν μια σειρά από αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στον χώρο των ΑΕΙ, τόσο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τον περίφημο
νόμο  Γαβρόγλου,  όσο  κι  από  τη  σημερινή  κυβέρνηση  της  ΝΔ με  τον  νόμο  Κεραμέως,
φανερώνοντας στην πράξη πως παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και
το ΠΑΣΟΚ παλιότερα ως κυβέρνηση ταυτίζονται στρατηγικά:

 στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της  παιδείας,  τις  συνέπειες  της  οποίας  ζούμε
καθημερινά  όλοι  οι  φοιτητές  και  οι  οικογένειές  μας,  που  αντιμετωπίζουμε
δυσβάσταχτα κόστη

 στην  αποδυνάμωση  και  διάσπαση  των  πτυχίων  μας  ουσιαστικά  σε  πιστοποιητικά
δεξιοτήτων, δημιουργώντας έτσι ένα φτηνό κι ευέλικτο εργατικό δυναμικό πολλών
ταχυτήτων, που εξ’ αντικειμένου θα οδηγείται στην κατάρτιση κι επανακατάρτιση
προκειμένου να αποκτά επιπλέον δεξιότητες – όπως τις ονομάζουν – ενώ την ίδια
στιγμή ακριβώς αυτή η διαδικασία θα αφήνει ζεστό χρήμα με το τσουβάλι είτε στους
σχολάρχες,  είτε  στο  Πανεπιστήμιο  –  Ανώνυμη  Επιχείρηση  που  σχεδιάζουν  να
υλοποιήσουν

 την υπαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στην κατεύθυνση της αξιοποίησης τους
όχι  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  λαού,  αλλά  για  τα  συμφέροντα  των
επιχειρηματικών  ομίλων  και  των  κάθε  λογής  ιμπεριαλιστικών  οργανισμών  και
ινστιτούτων

Η παραπέρα πρόσδεση της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
αφήνει  το αποτύπωμά της πολυεπίπεδα και  στα Πανεπιστήμια,  που χρησιμοποιούνται  ως
μοχλός ιδεολογικής χειραγώγησης της συνείδησης της νέας γενιάς, άλλοτε με την τακτική
του  καρότου,  δηλαδή  μέσω  των  προγραμμάτων  σπουδών,  της  ασύδοτης  δράσης
επιχειρηματικών ομίλων κλπ κι άλλοτε με την τακτική του μαστιγίου, δηλαδή με την ένταση
της  καταστολής,  όπως  για  παράδειγμα  η  Πανεπιστημιακή  Αστυνομία,  η  προσπάθεια
κατάργησης  των  συλλογικών  διαδικασιών  των  φοιτητικών  συλλόγων,  η  επιχείρηση
ποινικοποίησης των αγώνων των φοιτητών κ.ο.κ. Σε αυτό το πλέγμα της καταστολής μέσα
και έξω από το Πανεπιστήμιο, που στοχεύει το λαϊκό κίνημα, εντάσσεται και η προσπάθεια –
που  καταγγέλλουμε  κι  από  εδώ  σήμερα  -  της  τρομοκράτησης,  ακόμη  και  δίωξης  νέων
στρατευμένων, επειδή εξέφρασαν τις φιλειρηνικές τους απόψεις ενάντια στη συμμετοχή της
χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία.
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Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Βαρύγδουποι  όροι  όπως  η  περιλάλητη  διεθνοποίηση  και  εξωστρέφεια  των  ΑΕΙ,  οι
διθύραμβοι από την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και τα ΜΜΕ για τους εκπροσώπους των
αμερικανικών πανεπιστημίων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι
πυρετώδεις  εξελίξεις  στα  ΑΕΙ,  από  την  προσπάθεια  εγκατάστασης  της  πανεπιστημιακής
αστυνομίας  μέχρι  την κατάργηση των δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων,  συντείνουν
στην  βασική  διαπίστωση  ότι,  δηλαδή,  τα  πανεπιστήμια  λειτουργούν  ως  πεδία
επιχειρηματικής  κερδοφορίας,  απέχοντας  πολύ  από  τις  ανάγκες  των  φοιτητών  και  της
κοινωνικής προόδου. Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι την ίδια στιγμή που διαφημίζεται η
σύνδεση με τα αμερικάνικα Πανεπιστήμια,  φοιτητές πέφτουν από τα παράθυρα γιατί δεν
υπάρχουν  αίθουσες,κόβονται  μαθήματα  απο  τα  προγράμματα  σπουδών  λόγω  ελλείψεων
καθηγητών.

Στην βάση αυτή, της λειτουργίας του Πανεπιστημίου ως Ανώνυμης Εταιρείας, αλλά και των
διεθνών  εξελίξεων,  η   ποικιλλότροπη  σύνδεση των  πανεπιστημίων  με  τα  ιμπεριαλιστικά
κέντρα έχει περάσει σε μία νέα πιο σύνθετη φάση. 

Υπάρχει  μία  συγκροτημένη  προσπάθεια  στοίχησης  των  φοιτητών  με  την  συμμετοχή  της
χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την ιδιότητα της ως μέλους της ΕΕ, μέσα από το πρόγραμμα
σπουδών αλλά  και  συμπληρωματικές  ημερίδες.  Ακόμη,  εκμεταλλευόμενα  την  εργασιακή
ανασφάλεια  και την ανάγκη δημιουργίας ενός θελκτικού βιογραφικού, τα αστικά επιτελεία
προωθούν θέσεις πρακτικής και έρευνας  στο ΓΕΕΘΑ και το ΝΑΤΟ επιδιώκοντας την πλήρη
ευθυγράμμιση της επιστήμης και της έρευνα με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Επιπλέον έναν ακόμη τρόπο αποτελεσματικής παρέμβασης που πατά και στην διαχρονική
υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ συνιστά η άμεση υποταγή της έρευνας στα μεγάλα μονοπώλια
μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στο
πανεπιστήμιο Κρήτης με θεματολογία την εξόρυξη υδρογονανθράκων και την δημιουργία
ραντάρ που θα καταγράφει δυσπρόσιτα σημεία ενώ άξιο αναφοράς είναι και το πρόγραμμα
RANGERS   στο ΕΜΠ με αντικείμενο την δημιουργία πλατφόρμας  παρακολούθησης των
ευρωπαϊκών συνόρων έναντι της  δήθεν απειλής των κατατρεγμένων προσφύγων.

Τα παραδείγματα είναι πραγματικά πολλά, εκ των οποίων ένα πρόσφατο και εξώφθαλμο
συνιστά η αναγόρευση του Αμερικανού γερουσιαστή Μενέντεζ, πρωτοστάτη της ελληνικής
εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος μου, του
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Αυτό προφανώς δεν
είναι  κάτι  που μας προξενεί  περιέργεια,  γνωρίζοντας ότι και  ο ίδιος ο Βλαντιμιρ Πούτιν
ακόμη  και  στην  αρχή  του  ξεσπάσματος  του  πολέμου  στην  Ουκρανία  ήταν  Επίτιμος
Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Όπως γίνεται κατανοητό,  το περιεχόμενο της νέας επικαιροποιημένης έκδοσης της ΕΕΔΥΕ
είναι  χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε  φοιτητή που βιώνει  την συνεχή υποβάθμιση των
σπουδών  του,  στην  προσπάθεια  του  να  αντιπαρατεθεί  με  τις  κατευθύνσεις  της  ΕΕ,  το
δολοφονικό ρόλο του ΝΑΤΟ.
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Οι αγωνιζόμενοι φοιτητές γνωρίζουμε ότι το έργο που  έχουμε αναλάβει  απαιτεί να γίνουμε
πιο αποδεικτικοί, να απαντάμε καλύτερα σε κάθε προσπάθεια συκοφάντησης του αγώνα μας,
άπεναντι  λόγου χάρη σε όσους δεν μπόρεσαν να χωνέψουν το σύνθημα “Δεν φτάνει να
αγαπάμε  την  ειρήνη  και  τον  άνθρωπο.  Πρέπει  να  αγωνιζόμαστε  για  αυτα”  της
αντιμπεριαλιστικής συναλίας που είχαν διοργανώσει  οι φοιτητικοί σύλλογοι ενάντια στον
πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστων, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές
στο  δρόμο  με  την  ΕΕΔΥΕ.  Όταν  διαδηλώναμε  μαζικά  ενάντια  στην  ψήφιση  της
Ελληνοαμερικανικής  Συμφωνίας  για  τις  Βάσεις.  Όταν  φωνάζαμε  μαζί   “Λευτεριά  στην
Παλαιστίνη”,  έξω  από  την  ισραηλινή  πρεσβεία.  Στις  μαραθώνιες  πορείες  Ειρήνης,  στις
αντιμπεριλιαστικές συγκεντρώσεις  εν όψει του Πολυτεχνείου,  σε από κοινού εκδηλώσεις-
ημερίδες που έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί, αλλά κυρίως μέσα από την προσπάθεια
μας να διαφωτίσουμε τον κόσμο σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μέσα από τα
καλέσματα απεμπλοκής από σχεδιασμούς που μετατρέπουν την χώρα μας σε θύτη και θύμα,
βάζοντας σε κινδύνους το μέλλον της νέας γενιάς.

Γι’  αυτό  και  συνεχίζουμε  δυναμικά,  αποφασιστικά  τον  αγώνα  μας  να  φτάσουμε  και  να
συζητήσουμε  με  κάθε  νέα  και  νέο  που  ανησυχεί.  Να  δώσουμε  διέξοδο  μέσα  από  την
οργανωμένη πάλη στις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τις δυσκολίες, σε όλα όσα θέλουμε
και μπορούμε να καταφέρουμε! Ο αγώνας μας για μόρφωση, για πτυχία με αξία και δουλειά
με δικαιώματα, για τη ζωή που έχουμε ανάγκη και ονειρευόμαστε είναι δεμένος άρρηκτα με
τον  αγώνα  να  μπορούμε  να  ζούμε  ειρηνικά,  με  φιλία,  αλληλεγγύη,  αμοιβαία  επωφελείς
σχέσεις με τους άλλους λαούς!


