
Ως πότε θα έχεις 1.60 για εκδρομή στο Χάρβαρντ;

Διαβάσαμε πριν  από μερικές  μέρες για τη «σημαντική κοινωνική δράση» που υλοποίησαν,  μέσω της
ειδικής σύμβασης, το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Κρήτης. Όπως αναφέρουν τοπικά ειδησεογραφικά μέσα, οι «ευπαθείς κοινωνικά φοιτητές»
θα  μπορούν  επιτέλους  να  μετακινούνται  δωρεάν  μέσω  των  αστικών  συγκοινωνιών.  Βέβαια  από  την
παρουσίαση της παραπάνω είδησης δεν μαθαίνουμε όλη την αλήθεια για την εν λόγω δράση. Ας δούμε
τη σειρά των γεγονότων που κατέληξαν στην υπογραφή της σύμβασης. 

Όπως διαπιστώσαμε, η κοινοποίηση του προγράμματος αυτού στους φορείς του Πανεπιστημίου Κρήτης
έγινε  το  Μάρτη  του  2016,  ενώ  η  ανακοίνωση  για  την  έναρξη  των  αιτήσεων  κοινοποιήθηκε  στην
ιστοσελίδα της μέριμνας στις 30 Μαΐου 2016. Σύμφωνα μ’ αυτήν την ανακοίνωση τα κριτήρια είναι κατά
βάση  εισοδηματικά,  διαφορετικά  απ’  αυτά  της  δωρεάν  σίτισης  και  στέγασης.  Η  ανακοίνωση
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι δικαιούχοι πρέπει είτε οι ίδιοι είτε οι οικογένειές τους να πληρούν τα
κριτήρια  ένταξης  στο  πρόγραμμα  ΤΕΒΑ/  FEAD1.  Για  παράδειγμα  σύμφωνα  με  το  αντίστοιχο  ΦΕΚ μία
οικογένεια  με ένα παιδί,  το οποίο σπουδάζει,  πρέπει να έχει  εισόδημα χαμηλότερο των 6.000 ευρώ.
Διαβάζοντας  αναλυτικά  τα  κριτήρια  θα  έλεγε  κάποιος  πως  έχουμε  να  κάνουμε  με  έναν  ξεκάθαρο
διαγωνισμό  φτώχειας.  Οι  αιτήσεις  έγιναν,  ο  αριθμός  των  δικαιούχων  για  την  πόλη  του  Ηρακλείου
ορίστηκε στους 97 (73 για το Π.Κ. και 24 για το ΤΕΙ), η ώρα για την παραλαβή των καρτών έφτασε αφού
ήρθε ο Σεπτέμβρης, αλλά οι κάρτες δεν έφτασαν στα χέρια των δικαιούχων. Μάλιστα τόσους μήνες μετά
δεν είχαν ανακοινωθεί ούτε τα ονόματα των φοιτητών, κάτι που έγινε στα τέλη του Οκτώβρη. Μετά την
υπογραφή της 15ης Νοέμβρη, φαίνεται πως η ισχύς των καρτών παρατάθηκε και για το άλλο εξάμηνο, ενώ
αρχικά προορίζονταν να ισχύουν έως το τέλος του 2016.

Προς τι όμως όλη αυτή η καθυστέρηση; Πιέσεις στη μέριμνα γίνονταν πολύ καιρό πριν ανακοινωθούν οι
δικαιούχοι απ’ αυτούς που είχαν κάνει αιτήσεις, παρ’όλ’αυτα η μέριμνα ακολούθησε την τακτική «νίπτω
τα χείρας μου», δηλώνοντας συνεχώς αναρμόδια για την κατάσταση. Όλη η ευθύνη λοιπόν φαινόταν να
πέφτει στον επί δώδεκα συνεχείς φορές Πρόεδρο του αστικού Κτελ Καλλέργο Βουλγαράκη2,  ο οποίος
τυχαίνει να είναι και πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου3 και σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και δηλώσεις
του βρίσκεται στον στενό Μητσοτακικό κύκλο. Ενδεικτικά, στο παρελθόν έχει δηλώσει πως ενδεχόμενες
παροχές του ΚΤΕΛ σε ανέργους/ες θα αποτελέσουν την ταφόπλακα της επιχείρησης4. Σημειωτέον, επίσης,
πως η υπεύθυνη/προϊστάμενη της μέριμνας φαίνεται να έχει  συγγενική σχέση με τον κ.  Βουλγαράκη,
σύμφωνα πάντα με δικά της λεγόμενα κατά τη διάρκεια συζήτησης με φοιτητές.

Το θέμα των μεταφορών και  της καθυστέρησης  της παράδοσης των καρτών,  πέρα από μεμονωμένες
συζητήσεις, τέθηκε και σε γενικές συνελεύσεις συλλόγων. Μάλιστα λίγες μέρες πριν πέσει η υπογραφή,
μάθαμε πως η ΔΑΠ είχε έτοιμο πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε στους συλλόγους και υπερψηφίστηκε από το
Δ.Σ. του μαθηματικού σχετικά με τους επιλαχόντες της λίστας των δικαιούχων. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει ή
αν πρόκειται να γίνει αλλά η απόφαση ήταν πως μέσω του συλλόγου θα διακινούνται μπλουζάκια με

1  Αναλυτικά τα κριτήρια βρίσκονται στην υπ. αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 ΦΕΚ1066 Β’/5-6-2015. 
(http://www.teicrete.gr/sites/default/files/announcements/FEK_1066.PDF) 
2                    http://www.candianews.gr/2016/03/10/isovios-proedros-sto-ktel-gia-12i-fora-proedros-o-kallergos-
voulgarakis/
3  http://www.ekriti.gr/kriti-irakleio/irakleio-proedros-horis-ekloges-o-kallergos-
voylgarakis#sthash.0EmApHvc.dpbs 

4  Καλλέργος Βουλγαράκης: Δεν βάζω υπογραφή για ταφόπλακα στα ΚΤΕΛ
                                                                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=t6ADUDuCwVQ 
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σκοπό την αγορά κάποιων μηνιαίων καρτών από το ΚΤΕΛ. Το γεγονός αυτό δε μας εκπλήσσει καθόλου,
ωστόσο αξίζει να το καταδείξουμε για να δούμε την ουσία αυτής της κίνησης. Τέτοιες κινήσεις δεν είναι
πρωτόγνωρες  ούτε  στο  χώρο  του  πανεπιστημίου  ούτε  και  σε  επίπεδο  εργατικών  διεκδικήσεων  από
κομματικές/συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την ίδια λογική συναντάμε και πίσω από την αγορά των ποδιών
εργαστηρίου σε σχολές όπως το χημικό και την αγορά στηθοσκοπίων στην ιατρική. Αυτό το «ανθρώπινο»
πρόσωπο της ΔΑΠ δεν είναι πάρα η εργαλειακή επίκληση στα πραγματικά προβλήματα και τις ανάγκες
μας, προκειμένου να αντληθεί πολιτική υπεραξία. Με άλλα λόγια η ΔΑΠ, στις πλάτες όσων από μας δεν
μπορούμε  να  καλύψουμε  βασικές  μας  ανάγκες,  οργανώνει  ψευτοεράνους  οι  οποίοι  αφενός  θα
εξαργυρωθούν  το  Μάιο  και  θα  μεταφραστούν  σε  έδρες  στα  Δ.Σ.  των  σχολών,  αφετέρου,  από
συνδικαλιστικής άποψης, συμβάλουν απλά στη διαιώνιση της ανεπάρκειας των παροχών, αφού δε θίγουν
ούτε στο ελάχιστο τη ρίζα του προβλήματος. Χωρίς να το κρύψουν λοιπόν, διαμεσολαβούν προκειμένου
να μην έρθει το αστικό ΚΤΕΛ προ των ευθυνών του, μάλιστα βοηθούν ώστε να εισπράξει και κάποιο μικρό
κέρδος.

Για  μας,  ωστόσο,  είναι  ξεκάθαρο  πως  πρέπει  επιτέλους  να  υπάρξει  σοβαρή  απάντηση,  καθώς  το
πρόβλημα των μεταφορών μας (όπως και κάθε παροχής προς τους φοιτητές) διογκώνεται σταθερά. Τα
εισιτήρια έχουν φτάσει τα 80 λεπτά το ένα, η μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών κοστίζει 45 ευρώ
και δεν συμφέρει κυριολεκτικά κανέναν, οι οδηγοί των λεωφορείων (μέτοχοι της επιχείρησης, αξίζει να
σημειωθεί) συχνά απαγορεύουν την επιβίβαση σε ανθρώπους φαινομενικά “περιθωριακούς”. Και σα να
μην  έφταναν  όλα  αυτά,  ελεγκτή  συναντά  πλέον  κανείς  σε  όλα  σχεδόν  τα  δρομολόγια  προς  το
πανεπιστήμιο, στον οποίο καλούμαστε να επιδείξουμε μέχρι και το απόκομμα του εισιτηρίου, μην τυχόν
έχουμε επιβιβαστεί πληρώνοντας 20 λεπτά λιγότερα. Όλα αυτά πρέπει όμως να τα περιμένουμε από μία
ιδιωτική εταιρία που λειτουργεί προφανώς με όρους κέρδους, και “σημαντικές κοινωνικές δράσεις” όπως
η σύμβαση που περιγράψαμε παραπάνω, που θα παρέχει μια ελάχιστη ανακούφιση σε 97 (από τους
15.000  συνολικά)  φοιτητές  του  Ηρακλείου  που  ζουν  σε  συνθήκες  ακραίας  φτώχειας,  πρέπει  να  τις
ερμηνεύουμε  σαν  τίποτα  περισσότερο  από  απόπειρες  περιορισμού  της  αγανάκτησης  και  των
αντιδράσεων. Με όλα αυτά υπόψιν, η πάλη για την εξασφάλιση των στοιχειωδών μέσων επιβίωσής μας
αποτελεί αναγκαιότητα και όχι κάποιου είδους ξέσπασμα μιας αδικαιολόγητης οργής. Καλούμε όποια και
όποιον ενδιαφέρεται για τη συζήτηση των δράσεων επί του θέματος στις συνελεύσεις της Αντιιεραρχικής
Φοιτητικής Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας.
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