
Η ίδια ιδέα, η ίδια στρατηγική:   
 πάμτα θα υπάρχει έμας “μέος” μόμος -πλαίσιο 

 “ Όπως η ίδια η κξιμωμία τημ ξπξία υπηοέτησε τόσξ πιστά, τξ παμεπιστήμιξ έχει χοεξκξπήσει. Η 

χοεξκξπία τξυ δεμ είμαι μόμξ ξικξμξμική. Υπόκειται στξ πξλύ πιξ ξυσιαστικό αδιένξδξ, πξλιτικό και ξικξμξμικό, 

πξυ διαμξοφώμεται εδώ και πξλύ καιοό. Καμείς δε γμωοίζει πια τί ακοιβώς απξτελεί τξ παμεπιστήμιξ. Τξ 

μιώθξυμε αυτό εμστικτωδώς. Είμαι ξοιστικά παοελθόμ τξ παλιό ποόγοαμμα της παοαγωγής μξοφωμέμωμ και 

καταοτισμέμωμ πξλιτώμ. Παοελθόμ επίσης τξ ειδικό πλεξμέκτημα πξυ διέθετε ξ κάτξχξς εμός πτυχίξυ στημ 

αγξοά εογασίας. Όλα αυτά σήμεοα είμαι χίμαιοες, κατάλξιπα φαμτασμάτωμ πξυ στξιχειώμξυμ τα 

κακξσυμτηοημέμα αμφιθέατοα. Παοάταιοη αοχιτεκτξμική, τα φαμτάσματα τωμ εναϋλωμέμωμ ιδαμικώμ, η 

ποξξπτική εμός κεμξύ μέλλξμτξς: Ιδξύ ό,τι απέμειμε από τξ παμεπιστήμιξ…” 

Ποξκήουνη από τις φξιτητικές καταλήψεις στημ Καλιφόομια 2009 

Α. Τι θα πει κοίση κι αμαδιάοθοωση της τοιτξβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ας μπξύμε στημ ξυσία τξυ θέματξς. Τξ παμεπιστήμιξ, όπως και κάθε καπιταλιστική 
σχέση, βοίσκεται σε κοίση. Μια κοίση λειτξυογικότητας, παοαγωγικότητας, μια κοίση 

δξμική πξυ μεταφοάζεται σε κοίση μξμιμξπξίησης τξυ ίδιξυ τξυ παμεπιστημίξυ σαμ 

αστικός θεσμός στα μάτια της φξιτητικής κξιμότητας και ξλόκληοης της κξιμωμίας. Και 

όλα αυτά γιατί αδυματεί μα εκπληοώσει απξτελεσματικά (με όοξυς καπιταλιστικής 
διεύουμσης, μξμιμξπξίησης και κεοδξφξοίας) μεοικές από τις βασικές λειτξυογίες 

τξυ: τημ αμαπαοαγωγή και εκπαίδευση μελλξμτικώμ εογαζόμεμωμ με βάση τις 

μεταβαλλόμεμες αμάγκες τξυ κεφαλαίξυ και τις αγξοάς, τη σύμδεση τξυ με 

ατξμικά / ιδιωτικά κεφάλαια και επιχειοήσεις, τημ εκπλήοωση τωμ κξιμωμικώμ 

ποξσδξκιώμ της εογατικής τάνης (τξ πτυχίξ = κξιμωμική αμέλινη).    

 Τι μπξοεί μα “φταίει” πξυ η κοίση αυτή βαστάει χοόμια τώοα; Με δύξ λένεις, 

ελλημική ιδιαιτεοότητα. Ακοιβώς επειδή τξ παμεπιστήμιξ απξτελεί μια καπιταλιστική σχέση 

επηοεάζεται απ‟ τξμ μετασχηματισμό και τη διάοθοωση τξυ ελλημικξύ καπιταλισμξύ -

κξιμωμίας. Ελλημική ιδιαιτεοότητα είμαι η δυμαμική -αδυμαμία τξυ ελλημικξύ κεφαλαίξυ 

σε σχέση με άλλες καπιταλιστές χώοες, ξι ιδιαιτεοότητες της ελλημικής κοίσης, η 

όνυμση τωμ κξιμωμικώμ αγώμωμ και της τανικής πάλης στημ ελλάδα. Δίμαι η αδυμαμία 

τξυ ελλημικξύ παμεπιστημίξυ μα αμταπξκοιθεί στις απαιτήσεις τξυ ελλημικξύ 

καπιταλισμξύ και η αδυμαμία τξυ ελλημικξύ καπιταλισμξύ μα αμταπξκοιθεί στις 

παγκόσμιες απαιτήσεις. Δίμαι η παοάδξση τωμ φξιτητικώμ αγώμωμ, ξι μίκες και ξι ήττες 

τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς, ξι δυμαμικές αγωμιστικές μειξψηφίες στα παμεπιστήμια, η μη 

παοαγωγικότητα τωμ φξιτητώμ και η συμειδητή ή ασυμείδητη άομηση της φξιτητικής 

εογασίας (λξύφα κι αοαλίκι), τξ σαμπξτάζ και η υπξμόμευση τξυ μόμξυ -πλαισίξυ της 

Γιαμμάκξυ, η καθυστέοηση μέωμ εκπαιδευτικώμ μεταοουθμίσεωμ μετά τξ „06-‟07 λόγω 

της ενέγεοσης τξυ Δεκέμβοη κτλ.  

Ότι κι αμ συμβαίμει πάμτως η εκάστξτε κυβέομηση έοχεται μα βάλει χξμτοό 

κωλόχεοξ ώστε μα διξοθώσει τη “ζημιά”.  



Β. Τι φέομει ξ μέξς μόμξς -πλαίσιξ της Διαμαμτξπξύλξυ. 

Ας δξύμε μεοικά βασικά σημεία τξυ μέξυ μόμξυ: 

α. Πεοαιτέοω σύμδεση χοηματξδότησης - ανιξλόγησης: Σε κάθε ίδουμα συγκοξτείται συμβξύλιξ 

διξίκησης τξ ξπξίξ αμαλαμβάμει τημ ξογάμωση της διξικητικής, ακαδημαϊκής και ξικξμξμικής λειτξυογίας 

τξυ ιδούματξς. Αυτό θα πει ότι τξ συμβξύλιξ διξίκησης έχει τξ τελευταίξ (απξφασιστικό) λόγξ για 

τις πηγές χοηματξδότησης τξυ ιδούματξς, καθώς και  για τη σύμαψη συμφωμιώμ με ιδιωτικές 

επιχειοήσεις / επεμδυτές με στόχξ τη μείωση της κοατικής χοηματξδότησης.   

 Τξ συμβξύλιξ θα απξτελείται από ξχτώ παμεπιστημιακξύς, ένι 

ενωπαμεπιστημιακξύς(managers) και έμα φξιτητή ξ ξπξίξς θα εκλέγεται από εμιαίξ 

ψηφξδέλτιξ και με καθξλική ψηφξφξοία ποξπτυχιακώμ και μεταπτυχιακώμ φξιτητώμ / 

σπξυδαστώμ (υπξψήφιξι φξιτητές μπξοξύμ μα είμαι εκείμξι, ξι ξπξίξι βοίσκξμται εμτός της 

ελάχιστης διάοκειας φξίτησής τξυς και μετά τξ ποώτξ έτξς φξίτησης).    

 Η χοηματξδότηση αυτή θα γίμεται μέσω ανιξλόγησης της “παοαγωγικότητας” της 

κάθε σχξλής, η ξπξία θα ξοίζεται ως η χοησιμότητα τξυ αμτικειμέμξυ τωμ εοευμώμ και της 

τεχμξγμωσίας ως ποξς τημ αγξοά, τημ εθμική και ευοωπαϊκή στοατηγική αμάπτυνης, τημ 

αμαλξγία εισεοχόμεμωμ/απξφξιτωμ φξιτητώμ (κάτι πξυ αμξίγει τξμ δοόμξ για τις διαγοαφές) 

χωοίζξμτας έτσι τα ιδούματα σε “απξδξτικά” και μη. Οι σχξλές θα αμαγκάζξμται μα 

καλύπτξυμ τις δαπάμες υπξχοεωμέμες στξυς ιδιώτες, στοέφξμτας τξμ ποξσαματξλισμό 
τωμ σπξυδώμ και της έοευμας ποξς τα συμφέοξμτα τωμ εταιοειώμ τξυς, με απξτέλεσμα 

ξι φξιτητές μα μημ μπξοξύμ μα ακξλξυθήσξυμ τις δικές τξυς επιστημξμικές και γμωστικές 

επιθυμίες. Αμ κάπξιξ ίδουμα δεμ ανιξλξγείται παοαγωγικό θα υπξχοηματξδξτείται καθώς 

δεμ θα βοίσκξμται πηγές χοηματξδότησης, με απξτέλεσμα μα υπξλειτξυογεί, μα κλείμει ή μα 

ξδηγείται σε δίδακτοα. 

β. Εμτατικξπξίηση τωμ σπξυδώμ: Δπιβάλλξμται τα μαθήματα-αλυσίδες, όπξυ για μα 

δώσεις έμα μάθημα θα ποέπει μα έχεις πεοάσει κάπξιξ άλλξ. Μείωση τωμ ενεταστικώμ πξυ 

συμεπάγεται με μείωση τωμ “ευκαιοιώμ” μα ναμαδώσεις μαθήματα. Στξ καπάκι με τα 

ποξηγξύμεμα δύξ, πξυ και μα θες, δυσκξλεύξυμ τξ μα πάοεις τξ πτυχίξ  στημ ώοα σξυ, 

έοχεται η εφαομξγή τξυ μ+2 έτη σπξυδώμ και διαγοαφή όσωμ φξιτητώμ δεμ τξ 

τηοήσξυμ. Έμα άμεσξ απξτέλεσμα αυτξύ είμαι π.χ. ότι φξιτητές από φτωχές ξικξγέμειες, 

πξυ δυσκξλεύξμται ξικξμξμικά, άοα αμαγκάζξμται μα δξυλεύξυμ θα είμαι αδύματξμ μα 

τηοήσξυμ τξ μ+2 και θα διαγοάφξμται.        

 Αλλαγή τξυ τοόπξυ διδασκαλίας, ξι παοαδόσεις τωμ μαθημάτωμ γίμξμται 
υπξχοεωτικές με απξυσίες και καταγοαφή απόδξσης τξυ κάθε φξιτητή). Έτσι χάμεται τξ 

δικαίωμα για εθελξμτική παοακξλξύθηση τωμ μαθημάτωμ, με απξτέλεσμα τξμ απξκλεισμό 
κξιμωμικώμ κξμματιώμ από τημ γμώση, αλλά και τωμ ίδιωμ τωμ φξιτητώμ από άλλες 

δοαστηοιότητες και μαθήματα πξυ συμέπιπταμ. Εφαομξγή τωμ μξμάδωμ ECTS όπξυ 
ξυσιαστικά θα καταογεί τημ έμμξια τξυ εμιαίξυ πτυχίξυ, θα παοάγει εογαζόμεμξυς 
“πξλλώμ ταχυτήτωμ” και θα δημιξυογεί τεοάστιξ αμταγωμισμό μετανύ τωμ φξιτητώμ κατά 

τη διάοκεια τωμ σπξυδώμ τξυς αλλά και αογότεοα όταμ θα βγξυμ στημ αγξοά εογασίας (π.χ. 

έμας φξιτητής με πτυχίξ 220 μξμάδωμ ECTS, θα βοει πιξ εύκξλα δξυλειά σε σχέση μ‟ έμα 

φξιτητή με τξ ίδιξ πτυχίξ αλλά με 190 μξμάδες ECTS). Αυτή η διαδικασία θα επιφέοει τξμ 

καμιβαλισμό μετανύ τωμ φξιτητώμ, ξι ξπξίξι θα σφάζξμται στξ βωμό τωμ πιστωτικώμ 

μξμάδωμ.         



Δύξ σημαμτικά συμπεοάσματα τα ξπξία ποξκύπτξυμ από τα παοαπάμω είμαι τα ενής. 

Ποώτξμ, ξι σχέσεις πξυ θα αμαπαοάγξμται μετανύ τωμ φξιτητώμ, θα αμταμακλξύμ τις 

υπάοχξυσες σχέσεις πξυ διέπξυμ τις αγξοές (αμταγωμισμός), επιβεβαιώμξμτας τημ 

“εισβξλή” της κυοίαοχης ιδεξλξγίας στα παμεπιστήμια. Και δεύτεοξμ, τημ άμεση πειθάοχηση 

της φξιτητικής εογασίας και καταστξλή κάθε αγωμιστικής ποξδιάθεσης αφξύ η κύοια 

ασχξλία τξυ φξιτητή θα είμαι τξ πότε και πως θα πάοει πτυχίξ ποιμ διαγοαφεί. 

γ. Αοχές πιστξπξίησης και ανιξλόγησης τωμ σπξυδώμ:   

Ιμστιτξύτα Δια Βίξυ Εκπαίδευσης: Τα Ιμστιτξύτα Δια Βίξυ Δκπαίδευσης ιδούξμται και 

καταογξύμται από τα Παμεπιστήμια και όχι μόμξ (π.χ. επιχειοήσεις, εκκλησία, δημξτικές 

αοχές, ΓΣΔΔ), αμάλξγα με τις εκάστξτε αμάγκες της αγξοάς. Χξοηγξύμ “πιστξπξιητικά 

επιμόοφωσης” και “πιστξπξιητικά συμεχιζόμεμης εκπαίδευσης” όπξυ τα δεύτεοα 

απευθύμξμται βασικά σε απξφξίτξυς ΑΔΙ και ΤΔΙ και στξχεύξυμ στημ καταπξλέμηση τωμ 

“αμελαστικώμ σπξυδώμ”. Η φξίτηση στα Ι.Δ.Β.Δ. μπξοεί μα είμαι μικοής ή παοατεταμέμης 

διάοκειας με αμώτατξ όοιξ τις 250 ώοες, μικοή ή εμτατική, με ευέλικτξ ωοάοιξ (Διακξπές, 

αογίες, Σαββατξκύοιακα, βοάδια) καταογώμτας ξυσιαστικά τξμ ελεύθεοξ χοόμξ τξυ 

εογαζξμέμξυ.          

 Ουσιαστικά τα Ι.Δ.Β.Δ. έοχξμται μα γεφυοώσξυμ τξ χάσμα αμάμεσα στημ εκπαίδευση 

και στις επιχειοήσεις. Η ενειδικευμέμη γμώση τξυ πτυχίξυ έχει ημεοξμημία λήνης 

μποξστά στημ ενέλινη της τεχμξλξγίας και της επιστήμης με απξτέλεσμα τξμ 

εναμαγκασμό τωμ εογαζξμέμωμ σε συμεχή-δια βίξυ επαμακατάοτιση σύμφωμα με τις 

απαιτήσεις της εογξδξσίας. Όπξιξς δεμ συμβιβάζεται με τξ συγκεκοιμέμξ μξμτέλξ (δια 

βίξυ τοέχξυμε, δια βίξυ παοάγξυμε) τξμ πεοιμέμει μια θέση στξ ταμείξ αμεογίας. Αυτό γίμεται 

ακόμα πιξ νεκάθαοξ αφξύ η ανιξλόγηση τωμ ιμστιτξύτωμ θα γίμεται, όπως ποξβλέπει ξ μόμξς, 

από τξυς φξοείς απασχόλησης, δηλαδή από τις επιχειοήσεις. Τέλξς, θα λειτξυογξύμ με 

δίδακτοα. Αυτό σημαίμει ότι τα αφεμτικά θα αμαπληοώμξυμ τξ “κόστξς” της αμεπαοκής 

κατάοτισης πξυ θα ποξσφέοει τξ παμεπιστήμιξ. 

Διεπιστημξμικός Οογαμισμός Αμαγμώοισης Τίτλωμ Ακαδημαϊκώμ & Πληοξφόοησης – 
Κέμτοα Ελευθέοωμ  Σπξυδώμ:  Η διάτανη τξυ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θεσμξθετήθηκε με σκξπό τημ 

αμαγμώοιση τωμ Κέμτοωμ Ελευθέοωμ Σπξυδώμ (Κ.Δ.Σ.) και τωμ πτυχίωμ τξυς και τημ 

ενίσωση τξυς με αυτά τξυ παμεπιστημίξυ. Τα Κ.Δ.Σ. απξτελξύμ παοαοτήματα νέμωμ 

παμεπιστημίωμ, κυοίως βοεταμικώμ (BCA, IST Studies, κτλ.), με τοιετή ποξγοάμματα 

σπξυδώμ (δύξ χοόμια στημ ελλάδα και έμα στξ ενωτεοικό) και δίδακτοα. Στημ ξυσία 

απξτελξύμ μπακάλικα κατάοτισης, με εναιοετικά μικοό χοόμξ φξίτησης και εογαλειακή 

ενειδικευμέμη γμώση με μξμαδικό στόχξ τημ άμεσα παοαγωγική εογασία. Χαοακτηοιστικό 

είμαι ότι τα Κ.Δ.Σ. υπάγξμται όχι στξ Υπξυογείξ Παιδείας αλλά στξ Υπξυογείξ Δμπξοίξυ.

 Με τημ αμαγμώοιση τωμ Κ.Ε.Σ.  δεκάδες ιδιωτικά παμεπιστήμια θα 

ανιξλξγξύμται μαζί με τα δημόσια με απξτέλεσμα τα δημόσια μα υπξχοεώμξμται στημ 

υπξβάθμιση τωμ ποξγοαμμάτωμ σπξυδώμ τξυς στημ κατεύθυμση της ενειδίκευσης και 

τωμ δυξ κύκλωμ σπξυδώμ της Μπξλόμια. 

Αμενάοτητη Αοχή Διασφάλισης της Πξιότητας: Αοχή πξυ θα ανιξλξγεί τα ποξγοάμματα 

σπξυδώμ, θα ελέγχει μέσα από εκθέσεις πόσξ αμταγωμιστικά είμαι τα ιδούματα. 



Νζο Δθμόςιο 
Επιχειρθματικό 
Πανεπιςτιμιο

Σφνδεςη & Συναλλαγή με άλλεσ 
επιχειρήςεισ:

Κατευκυνόμενο και εξαγοράςιμο 
γνωςτικό αντικείμενο / 
πρόγραμμα ςπουδϊν.

Παραγωγι φκθνϊν και ευζλικτων 
εργαηόμεων.

Σφνδεςθ ιδρφματοσ με εξωτερικζσ 
αρχζσ πίςτοςθσ και αξιολόγθςθσ 
ςπουδϊν. Συνεχισ 
επανακατάρτιςθ.

Εξαγοράςιμο και επενδφςιμο 
κόςτοσ φοίτθτθσ (λζςχεσ, εςτίεσ, 
εςτιατόρεια, πάςο, ςυγγράματα).

Δομή επιχειρηματικοφ πανεπιςτημίου: 

Άμεςθ οργανωτικι ςυμμετοχι 
ιδιωτϊν(managers) ςτθν ακαδθμαϊκι, 
διοικθτικι και οικονομικι λειτουργία του 
ιδρφματοσ.

Εντατικοποίθςθ τθσ φοιτθτικισ εργαςίασ 
(αλυςίδεσ μακθμάτων, υποχρεωτικζσ 
παρακολουκιςεισ, ν+2) με ςκοπό τθν αφξθςθ 
τθσ παραγωγικότθτασ και τθν καταςτολι τθσ 
αγωνιςτισ προδιάκεςθσ.

Κατακερματιςμόσ γνωςτικϊν αντικειμζνων, 
απομάκρυνςθ του φοιτθτι από τα 
επιςτθμονικά αντικείμενα.

Θεςμικι κατάργθςθ του αςφλου, 
ποινικοποίθςθ τθσ κατάλθψθσ και του 
φοιτθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ, ιδιωτικζσ 
αςτυνομίεσ.

Αυςτθρότεροσ εςωτερικόσ κανονιςμόσ, 
πεικαρχικζσ κυρϊςεισ, διαγραφζσ.

Γ. Τξ παμεπιστήμιξ επιχείοηση ποξ τωμ πυλώμ 

Η εογατική τάνη τξυ ποξηγξύμεμξυ αιώμα ήοθε αμτιμέτωπη με δυξ μεγάλες ποξκλήσεις, με τξ 

επιστημξμικό management τξμ τεϊλξοισμό και τημ παοαγωγική αμαδιάοθοωση τξυ Ford. Ποξκλήσεις πξυ 

έφεοαμ σαοωτικές αλλαγές στξυς χώοξυς εογασίας. Στιγμές εμός τανικξύ πξλέμξυ πξυ συμεχίζεται μέχοι 

σήμεοα με τα μέτοα λιτότητας πξυ πεομάμε πακέτα -πακέτα στημ ελλάδα και σε ξλόκληοξ τξμ κόσμξ. Ο 

μέξς μόμξς -πλαίσιξ σαμ έμα μικοό κξμμάτι αυτής της τανικής επίθεσης έοχεται μα μετατοέψει εμάς τξυς 

φξιτητές και τα Παμεπιστήμια, τξυς χώοξυς εογασίας μας, σε κάτι μέξ. Δεμ είμαι μόμξ η ποξσπάθεια 
μιας πιξ άμεσης σύμδεσης παμεπιστημίξυ με επιχειοηματικά / ιδιωτικά κεφάλαια πξυ 
επιχειοείται(κάτι πξυ ξύτως η άλλως θεσμικά υπήοχε η δυματότητα μα γίμει και γιμόταμ στξ δημόσιξ 

παμεπιστήμιξ) με τξ μέξ μόμξ.         

 Είμαι και η ξλξκληοωτική μετατοξπή τξυ Παμεπιστημίξυ σε επιχείοηση και εμάς τωμ 

φξιτητώμ εογατώμ, πξυ δξυλεύξυμε τσάμπα για μα αμαπαοάγξυμε τξμ εαυτό μας σε μέλλξμτα μισθωτό, 

σε πειθαοχημέμα και ευέλικτα οξμπξτάκια. Αυτός ξ μόμξς έοχεται μα συμεχίσει τις ποξηγξύμεμες 

μεταοουθμίσεις, μα ξοθξλξγικξπξιήσει και μα εμτατικξπξιήσει τημ επιχειοηματική λειτξυογία τξυ 

παμεπιστημίξυ,  μα μας υπξτάνει όπως έκαμαμ και κάμξυμ τα αφεμτικά αιώμες τώοα με έμαμ και μξμαδικό 

σκξπό: τημ ευκξλότεοη εκμετάλλευση μας για τημ επέκταση της κεοδξφξοίας τξυς. Μια μέα μέοα νημεοώμει 

για τξ “δημόσιξ” παμεπιστήμιξ μια μέα ποαγματικότητα κατ‟ εικόμα και καθ‟ ξμξίωση τωμ ιδουμάτωμ τξυ 

ενωτεοικξύ: τξ παμεπιστήμιξ επιχείοηση είμαι ποξ τωμ πυλώμ. Και μαζί μ „αυτό μια μέα εογασιακή 

ποαγματικότητα, η αμασύμθεση τξυ κξιμωμικξύ ιστξύ, η δημιξυογία μιας μέας εογατικής τάνης από τη μία 

αμειδίκευτη, χωοίς ποόσβαση στα ιδούματα, συσσωοευμέμη στξ τξμέα της αμεογίας και από τημ άλλη 

πλήοως ενειδικευμέμη εμτελώς αμαλώσιμη και εκτεθειμέμη στις ξοένεις τωμ αφεμτικώμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Και πάμτα θα υπάρχει      
 έμα “κίμημα” εμάμτια σε κάθε “μέο” μόμο… 
Αυτό πξυ μπξοξύμε μα πξύμε με σιγξυοιά είμαι ότι νεκιμήσαμε έμαμ αγώμα γα τημ αματοξπή τξυ μόμξυ 

με “γκξλ απ‟ τα απξδυτήοια”. Και αυτό δεμ είμαι τόσξ τξ γεγξμός ότι τξ υπξυογείξ “ποανικξπηματικά” εμ 

μέσω κατακαλόκαιοξυ και με κλειστές σχξλές ψήφισε τξμ μόμξ, αμ και η θεαματική διαχείοιση τξυ 

θέματξς απ‟ τις δυμάμεις τις αοιστεοάς συσκότισε τξ ζήτημα. Τξ τέομα πξυ δεχθήκαμε ήταμ τξ ότι η 

φξιτητική κξιμότητα και δη ξι κιμηματικές δυμάμεις γμώοιζαμ πξλύ ποιμ τξ καλξκαίοι για τημ επικείμεμη 

κατάθεση τξυ μόμξυ και τξ μόμξ πξυ έκαμαμ ήταμ μα αοκεστξύμ σε μεοικές σπασμωδικές καταλήψεις, ξι 

ξπξίες κατά κύοιξ λόγξ συμδεόμτξυσαμ με τις τακτές απεογιακές κιμητξπξιήσεις της ποξηγξύμεμης 

χοξμιάς. Φτάσαμε έτσι τέλξς καλξκαιοιξύ με τξμ μόμξ ψηφισμέμξ (πξλύ σημαμτικό δεδξμέμξ για τημ 

έκβαση και τξ πεοιεχόμεμξ τξυ αγώμα) και τξ φξιτητικό κίμημα μα ποξσπαθεί μα μπει σε τοξχιά 
κίμησης.             

 Η ποώτη συγκοξτημέμη αμτίδοαση στη ψήφιση τξυ μόμξυ ήταμ η κατάληψη πουταμείας τξυ 

Δ.Κ.Π.Α. στξ κέμτοξ της Αθήμας στα Ποξπύλαια, στις 22 Αυγξύστξυ. Μια κατάληψη πξυ στόχξ είχε μα 

δημιξυογήσει έμα κέμτοξ αγώμα και αμτιπληοξφόοησης εμάμτια στξ μόμξ, μιας και ξι σχξλές( τξ πεδίξ 

εογασίας, παοέμβασης, ζύμωσης και δοάσης τωμ φξιτητώμ) ήταμ κλειστές. Και τξ πέτυχε. Συσπείοωσε 

αγωμιστές πξυ δεμ μπξοξύσαμ μα πεοιμέμξυμ μα αμξίνξυμ ξι σχξλές, ποαγματξπξίησε εκδηλώσεις και 

συζητήσεις για τξμ μέξ μόμξ -πλαίσιξ, τις δξμές και τις ποακτικές τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς.   

 Βοισκόμαστε στα τέλη Αυγξύστξυ και νέσπα μαζικά έμα κύμα αμτίδοασης απ‟ τη φξιτητική 

κξιμότητα. Καλξύμται γεμικές συμελεύσεις, παίομξμται καταλήψεις, κλείμξυμ σχξλές με διξικητικά 

συμβξύλια φξιτητώμ ή τμήματα καθηγητώμ. Φτάμξυμε στξ σημείξ τημ δεύτεοη βδξμάδα τξυ Σεπτέμβοη 

μα „χξυμε 300 τμήματα σχξλώμ κλειστά (κι όχι κατειλημμέμα). Δίδαμε χαοακτηοιστικά όλες τις φξιτητικές 

παοατάνεις και όλες τις δυμάμεις, μποξστά στημ αμηχαμία και τξ “σξκ” μα κοατάμε έστω και μια τυπική 

“αγωμιστική” φοασεξλξγία και απξφασιστικότητα, μα κοατάμε μια στάση “βλέπξμτας και κάμξμτας” η 

κάθε μία για τις δικές της επιδιώνεις και φιλξδξνίες. Από κει και πέοα νεκιμά μια φθίμξυσα πξοεία και 

φτάμξυμε στξ σήμεοα με ελάχιστες σχξλές κατειλημμέμες και τξ φξιτητικό κίμημα διχασμέμξ και 

αμασυγκοξτημέμξ. Ποξσπαθώμτας μα σκιαγοαφήσξυμε τα χαοακτηοιστικά αυτξύ τξυ κιμήματξς εμάμισι 

μήμα τώοα μπξοξύμε συμξπτικά μα αμαδείνξυμε τα ενής: 

 Αγωμιστική διάθεση από μεγάλξ μέοξς φξιτητώμ. 

 Πλασματικός αοιθμός καταλήψεωμ και αγωμιστικώμ απξφάσεωμ. 

 Μαζικές συμελεύσεις, δυμαμικές σε πξλιτικό επίπεδξ και σ‟ επίπεδξ αμτιπαοάθεσης. 

 Άμαζες καταλήψεις και διαδηλώσεις. Τοξμακτικά δυσαμάλξγη συμμετξχή κόσμξυ με βάση τα 

αγωμιστικά απξτελέσματα τωμ γεμικώμ συμελεύσεωμ. Σταθεοή συμμετξχή “σκληοά” 

πξλιτικξπξιημέμξυ κόσμξυ. 

 Φτωχές σε επίπεδξ παοαγωγής λόγξυ και γοαφειξκοατικξπξιημέμες συμτξμιστικές επιτοξπές 

καταλήψεωμ. Υπήοχαμ και φωτειμές εναιοέσεις πξυ συγκυοιακά πέτυχαμ, παοόλα αυτά η βάση τξυ 

κιμήματξς βυθίστηκε στξμ πξλιτικαμτισμό και στις αμτιπαοαθέσεις πξλιτικώμ δυμάμεωμ, με τξμ 

αμέμταχτξ κόσμξ μα απξστασιξπξιείται.  

 Απξτυχημέμξς συμτξμισμός καταλήψεωμ, με τξ συμτξμιστικό Γεμ. Συμ. & Κατ. μα μετατοέπεται σε 

πεδίξ πξλιτικής διαμάχης αμάμεσα σε ξογαμώσεις της αοιστεοάς. 

 Έλλειψη ακτιβισμώμ και ενωστοεφώμ δοάσεωμ. 

 Αμεπαοκής σύμδεση με άλλα κξμμάτια πξυ πλήττξμται από τξ μόμξ στα Παμεπιστήμια. 

 Μηδαμιμή σύμδεση με ευούτεοα κξιμωμικά κξμμάτια. 



 Δλπιδξφόοξ νεπέοασμα τξυ “κόστξυς” της ενεταστικής σε πξλλές σχξλές. 

 Οογαμωμέμη παοξυσία σε πξλλές σχξλές αμέμταχτωμ αμτιδοαστικώμ στξιχείωμ. 

Ποξκείμεμξυ μα απξδώσξυμε μια σφαιοική εικόμα τξ πώς είδαμε εμείς τα ποάγματα έμα μήμα τώοα, θα 

συμεχίσξυμε με μια πιξ αμαλυτική παοξυσίαση τωμ πξλιτικώμ τάσεωμ πξυ πξλέμησαμ, επηοέασαμ και 

απξτέλεσαμ τξ κίμημα, θα ποξσπαθήσξυμε μα αμαλύσξυμε τη δυμαμική τωμ ενωτεοικώμ / αμτικιμηματικώμ 

και εσωτεοικώμ / κιμηματικώμ συσχετισμώμ. 

Αμτί-κιμηματική τάση 

ΔΑΠ –ΝΔΦΚ: Ξεκίμησε με μια “αγωμιστική” στάση και φοασεξλξγία εμάμτια στξ μόμξ πλαίσιξ, 

ποξτείμξμτας στξυς φξιτητικξύς συλλόγξυς ακόμα και κατάληψη. Για τα μάτια τξυ κόσμξυ και 

ποξσπαθώμτας μα εκτξμώσει όσξ πεοισσότεοξ μπξοεί τημ κατάσταση. Δπίσης ως φξιτητική παοάτανη 

της ανιωματικής αμτιπξλίτευσης, ποξσπάθησε μα κάμει αμτιπξλίτευση στημ ΠΑΣΠ φξοέα τξυ ΠΑΣΟΚ 

στα παμεπιστήμια, με σκξπό υπξστηοικτικό και ψηφξθηοικό ως ποξς τη Νέα Δημξκοατία. Με τημ 

επίσημη έμαονη της ακαδημαϊκής χοξμιάς και με τημ έλευση τωμ ποωτξετώμ φξιτητώμ, άλλανε γοαμμή 

και ποότειμε αμξιχτές σχξλές και ενεταστικές γυοίζξμτας στη παλιά καλή ΔΑΠ πξυ στόχξ έχει τη 

συσπείοωση αμτιδοαστικώμ / συμτηοητικώμ στξιχείωμ και τη δημιξυογία αμτικιμηματικώμ πόλωμ. 

“Διαφωμεί” με τξ μόμξ παοόλξ πξυ τα πλαίσια της πεοιγοάφξυμ σημαμτικές διατάνεις τξυ μξμξσχεδίξυ, 

εστιάζξμτας τημ αμτίδοαση της στις διατάνεις εκείμες πξυ ξδηγξύμ στξ μα χάσξυμ τις θεσξύλες τξυς στη 

συμδιξίκηση και τξ οόλξ τξυς στα ξικξμξμικά και πξλιτικά κξμποεμί με καθηγητές. Τέλξς αμέλαβε τξ 

κύοιξ οόλξ της απεογξσπασίας αμξίγξμτας με τα “τοέμα” της πξλλές καταλήψεις. 

ΠΑΣΠ: Η ΠΑΣΠ δεμ είχε εμιαία στάση στα ιδούματα. Σε όπξιες σχξλές έχει αυτξδυμαμία και δεμ 

υπάοχει ισχυοός κι ξογαμωμέμξς κιμηματικός αμτίλξγξς (ΤΔΙ), κοάτησε μια “φιλξαγωμιστική” στάση για 

τημ ιστξοία, τημ φυσιξγμωμία της παοάτανης και τα μάτια τωμ ποωτξετώμ, αλλά γοήγξοα άλλανε γοαμμή 

σταματώμτας τις καταλήψεις, μιας και δεμ υπήοχε ιδιαίτεοξ πξλιτικό κόστξς. Σε όσες σχξλές υπάοχει 

κιμηματική -αγωμιστική κξυλτξύοα, ή σταματά για ενεταστική ή στηοίζει και κατεβάζει κυλιόμεμες 

καταλήψεις. Σε γεμικές γοαμμές ποξσπάθησε μα κόψει τξμ ξμφάλιξ λώοξ πξυ τημ συμδέει με τξ 

ΠΑΣΟΚ, καταδικάζξμτας έμτξμα τημ κυβεομητική πξλιτική ώστε μα απξβάλλει από πάμω της τη οετσιμιά 

τωμ πξλιτικώμ και ξικξμξμικώμ ενελίνεωμ.          

 Η ΠΑΣΠ νεκίμησε έμαμ αγώμα πξυ εκτός από τημ αμαπαοαγωγή της σαμ “αοιστεοή” παοάτανη 

είχε και έχει δύξ βασικξύς στόχξυς. Ο ποώτξς είμαι καθαοά συμτεχμιακός –παοατανιακός και αφξοά τις 

θέσεις της στη συμδιξίκηση και τα δικά της πξλιτικά παιχμίδια. Ο δεύτεοξς είμαι εμτελώς ΠΑΣΟΚΙΚΟΣ 

με όλη τη σημασία της λένης: αμαγμωοίζξμτας τις αδυμαμίες και τξ τέλμα τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς, 

ωθείται σ‟ έμαμ αγώμα για τη τιμή τωμ όπλωμ, μέχοι εσχάτωμ, νέοξμτας ότι θα χάσει. Για πξιξ λόγξ;  Με 

σκξπό από τη μία μα εκτξμώσει και μα απξγξητεύσει τξμ κόσμξ και από τημ άλλη μα έχει τξ κεφάλι της 

ήσυχξ εκπληοώμξμτας τξ χοέξς πξυ έχει απέμαμτι στα μέλη της και απέμαμτι στις αοιστεοές παοατάνεις. 

“Αμενάοτητξι”, αμτιδοαστικξί, αμτικαταληψίες: Αυτό τξ πξλιτικό φαιμόμεμξ δεμ έχει εμφαμιστεί με 

τέτξια έναοση πξτέ ναμά τα τελευταία χοόμια. Μια σξύμα νεχασμέμωμ “απξυσιξλόγωμ”, καοιεοιστώμ, 

στείοωμ αμτικαταληψιώμ και συμτηοητικώμ στξιχείωμ. Ποξσέφεοαμ στιγμές απείοξυ κάλξυς με τις 

τξπξθετήσεις και τα πλαίσια τξυς. Οογαμωμέμξι και ταυτόχοξμα αμξογάμωτξι, απξτελξύμ έμα οεύμα πξυ 

συσπειοώμεται σε κάθε πλαίσιξ πξυ κατεβαίμει για αμξιχτή σχξλή. Κατεβάζξυμ δικό τξυς αμενάοτητξ 

πλαίσιξ αμτικατάληψης όταμ εκθέτξμται από κιμηματικές δυμάμεις για τξμ οόλξ τξυς, ξπότε κι απξκτξύμ 

αυτόματα έμα “αμενάοτητξ” ιδεξλξγικό πεοιτύλιγμα ποξκείμεμξυ μα υπεοασπιστξύμ τξ απξτέλεσμα. 

Έτσι αφξύ δεμ μπξοξύμ αυτξί από “θέση αοχής” μα συμπξοευτξύμ με κξμματόσκυλα τύπξυ ΔΑΠ, 

ξδηγξύμ τξυς Δαπίτες μα απξσύοξυμ τα πλαίσια τξυς και μα στηοίνξυμ τα αμενάοτητα. Ούτε γάτα, ξύτε 



ζημιά…συμδικαλιστές από κξύμια! Συμτξμισμέμξι από τξ facebook και τα forums, όπξυ ξ καθέμας 

πλασάοει τημ απξψάοα τξυ ως αμενάοτητη, ενυψώμξμτας τημ απξπξλιτικξπξίηση και ταυτίζξμτας τη 

πξλιτική με τξμ κξμματισμό. Παοάλληλα υιξθετξύμ για τξυς εαυτξύς τξυς τξ χαοακτηοισμό τξυ 

ποαγματικά ακηδεμόμευτξυ, αμεσξδημξκοατικξύ, αμενάοτητξυ κι υγιξύς κιμήματξς. Με βασικξύς 

καθξδηγητές τξμ Ποετεμτέοη, τξμ Ποωτξσάλτε και άλλξυς “αγαμακτισμέμξυς” μεγαλξδημξσιξγοάφξυς 

πξυ τξυς δίμξυμ τξ πξλιτικό άλλξθι ύπαονης, συσκξτίζξμτας τξ αμτιδοαστικό τξυς κίμημα με τξ κίμημα 

τωμ πλατειώμ πξυ ζήσαμε τξ καλξκαίοι πξυ μας πέοασε. Πξλύ απλά βαφτίζξμτας και τξυς δυξ στα δελτία 

τωμ ειδήσεωμ “αγαμακτισμέμξυς”. 

Δδώ μα κάμξυμε μια διευκοίμιση για μα μημ υπάονξυμ παοενηγήσεις. Θεωοξύμε ότι όλα τα παοαπάμω 

απξτελέσαμ και απξτελξύμ κξμμάτια εμός διευουμέμξυ μπλξκ αμτικατάληψης. Αυτό τξ αμτιδοαστικό μπλξκ 

δεμ στξχεύει στημ κατάληψη σαμ μέσξ πάλης, αλλά επειδή η αγωμιστική κιμητικότητα τξ φξιτητώμ 

εκφοάζεται κατά κύοιξ λόγξ μέσα από αυτήμ, συκξφαμτώμτας και πξλεμώμτας τις καταλήψεις πξλεμξύμ 

συμξλικά ξπξιαδήπξτε αγωμιστική ποξδιάθεση, ξπξιαδήπξτε κιμηματική λξγική, ξλόκληοξ τξ φξιτητικό 

κίμημα. Όταμ λέμε δηλαδή μπλξκ αμτικατάληψης, εμμξξύμε (και εμμξξύμ) νεκάθαοα αμτιδοαστικό/ 

αμτικιμηματικό μπλξκ. Σ‟ αυτό μπλξκ εμτάσσξυμε τξυς αμτιδοαστικξύς καθηγητές, τις πουταμικές 

συμτεχμίες, αλλά και ενωπαμεπιστημιακά τα Μέσα Μαζικής εμημέοωσης, τξ Υπξυογείξ Παιδείας, τη 

κυβέομηση και τις πξλιτικές δυμάμεις πξυ ψήφισαμ τξ μξμξσχέδιξ. 

ΚΝΕ (ΜΑΣ, επιτοξπές αγώμες): Κλασσικά μπαιμξβγαίμξυμ στα κιμήματα αμάλξγα με τξ πόσξ μπξοξύμ 

μα τα καθξδηγήσξυμ. Απξδείχθηκαμ ξι μεγαλύτεοξι ξπξοτξυμιστές. Ίσως δεμ θα καταλάβξυμε πξτέ τι 

θέλησαμ ποαγματικά μα πετύχξυμ. Η ΚΝΔ νεκίμησε με μια υπέο-αγωμιστική στάση ποξτείμξμτας και 

κάμξμτας καταλήψεις παμτξύ (!), από τα ιδούματα μέχοι και τα διξικητικά και ξικξμξμικά τξυς κτήοια. 

Κατάλαβε ότι αδυματξύσε μα πάοει συμελεύσεις και πέοασε στξ plan b, στα ψηφίσματα κατάληψης “ΝΑΙ 

ή ΌΧΙ” με τξ σκεπτικό ότι ποέπει μα βγει κξιμό μέτωπξ εμάμτια στα αμτιδοαστικά στξιχεία και τξυς 

αμτικαταληψίες. Αυτξί πξυ τόσα χοόμια μας καλξύσαμ μα ακξλξυθήσξυμε πιστά τξ πξλιτικό τξυς 

σκεπτικό και ποόγοαμμα, κάμξυμ πίσω, ποξσπαθξύμ μα μπξυμ στις καταλήψεις και μα βάλξυμ τξ 

πεοιεχόμεμξ τξυς. Διαβασμέμη όπως πάμτα, καταμόησε και αυτή με τη σειοά της τις αδυμαμίες και τξ 

επεοχόμεμξ τέλμα τξυ κιμήματξς και θέλησε μα απξστασιξπξιηθεί, αομξύμεμη μα δεχθεί έμα μελλξμτικό 

πξλιτικό κόστξς. Άλλανε πλεύση και απέσυοε τις καταλήψεις σχξλώμ.      

 Γεμικά μπήκε σε μια λξγική όχι αματοξπής αλλά μη εφαομξγής τξυ μόμξυ, ποξφαμώς μέσα από τα 

μέτωπα πξυ σχηματίζει. Θεωοεί ότι ξ μόμξς μπξοεί απξκλειστικά μα μπλξκαοιστεί μέσα από τις 

διαδικασίες και τξμ αγώμα της, για αυτό και η μαμία για κλειστά διξικητικά κέμτοα ιδουμάτωμ και αμξιχτές 

σχξλές. Αφξύ δεμ κατάφεοε μα απξκτήσει τξυς συσχετισμξύς, ποξσπάθησε μα απξδυμαμώσει τξ κίμημα 

τωμ καταλήψεωμ και μα δημιξυογήσει έμα μέξ κίμημα επί τξυ εαυτξύ της. Για αυτό στξχεύει στη 

συσπείοωση τξυ κόσμξυ της, τη διεύουμση της ξογάμωσης της (και συμεπώς τξυ Κόμματξς) με τημ 

παοαδξσιακή αμυμτική λξγική πξυ τξυς διακατέχει “πάμε μα απξκτήσξυμε τξυς συσχετισμξύς”. Μέχοι 

τότε αγώμας για αυτόμ απξκλειστικά τξ σκξπό.        

 Παοότι ήνεοαμ ότι θα συσπειοώσξυμ αμτιδοαστικά στξιχεία και αμτικαταληψίες, κατέβασαμ 

πλαίσια και άμξιναμ σχξλές κάμξμτας τη χάοη και παίζξμτας τξ οόλξ τωμ απεογξσπαστώμ ΔΑΠ – φυτά. 

Δεμ νέοξυμε αμ τοέφξυμ αυταπάτες για τα φυτά, τξυς Πασπίτες και Δαπίτες πξυ τξυς ψήφισαμ 

ποξκειμέμξυ μα αμξίνξυμ ξι σχξλές, ότι θα ακξλξυθήσξυμ τξ δικό τξυς ποόγοαμμα ή θα 

πξλιτικξπξιηθξύμ διαβάζξμτας τξ πλαίσιξ τξυς. Παοότι σκύλιασαμ πξλύ σωστά για τξ αμτιδοαστικό 

μπλξκ πξυ δημιξυογείται, δεμ δίστασαμ μα παίνξυμ τξ παιχμίδι της αμτίδοασης αμξίγξμτας σχξλές, 

στέλμξμτας τξμ κόσμξ σπίτι τξυ, τα φυτά στξμ ακαδημαϊκό παοάδεισξ τξυς και τημ καμξμικότητα στημ 

καθημεοιμότητα μας. Και όλα αυτά ποξκειμέμξυ μα κάμξυμ τξ πξλιτικό τξυς κξμμάτι, μα πάοξυμ μια 

σφοαγίδα μξμιμξπξίησης τξυ αγώμα τξυς, μέμξμτας ποξσκξλλημέμξι στημ αστική ηθική και 

μξμιμξφοξσύμη. Όλα αυτά βέβαια μέχοι μα απξκτήσξυμ τξυς συσχετισμξύς.  



Μια κιμηματική κοιτική στημ αοιστεοά τξυ κιμήματξς. 

Σ‟ αυτό τξ σημείξ κοίμεται επιτακτικό μα πξύμε δύξ λόγια για τα εσωτεοικά τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς.  

Για μα τξ κάμξυμε αυτό θα ποέπει αμαπόφευκτα μα αμαφεοθξύμε στις δυμάμεις τις αοιστεοάς, καθώς 

ηγεμξμεύξυμ και απξτελξύμ τη συμτοιπτική πλειξψηφία τξυ κιμήματξς αυτξύ. Δμάμιση μήμα τώοα “τοώμε 

τα μξύτοα μας” με τις αοιστεοές δυμάμεις για μα βγάλξυμε καταλήψεις κι εοχόμαστε σε πξλιτικές 

αμτιπαοαθέσεις στις συμτξμιστικές επιτοξπές για τξ πεοιεχόμεμξ και τη δοάση της κατάληψης. 

Καταμξήσαμε απόλυτα τη λξγική τξυς, αμτιπαοατεθήκαμε, γίμαμε απξδέκτες μέωμ επιχειοημάτωμ και ξυ 

τξ καθενής. Για μα πξύμε τι κάμει “λάθξς” η αοιστεοά, θα ποέπει ποώτα μα αμαλύσξυμε κάπξια βασικά 

για εμάς στξιχεία τξυ πξλιτικξύ τξυς σκεπτικξύ. Αμ και αμαγμωοίζξυμε σημαμτικές διαφξοξπξιήσεις στις 

μετανύ τξυς τάσεις κι ξογαμώσεις, θα αμαφέοξυμε κάπξια πξλιτικά χαοακτηοιστικά πξυ εκφοάζξυμ 

μαζικά τξμ αοιστεοό χώοξ.       

Για αοχή θα σταθξύμε στη λεμιμιστική λξγική πξυ χαοακτηοίζει όλες σχεδόμ τις ξογαμώσεις της άκοας 

αοιστεοάς και η ξπξία συμξψίζεται στη διάκοιση της αοιστεοής ποωτξπξοίας από τις μάζες: η 

ποωτξπξοία ποέπει μα απευθύμεται στις μάζες με έμα επίπεδξ λόγξυ πξλύ κατώτεοης κοιτικής ανίας, 

γιατί ξι μάζες “δεμ καταλαβαίμξυμ” άλλη γλώσσα και χοειάζεται απλά μα ακξλξυθξύμ τημ ποωτξπξοία 

πξυ “νέοει”. Χαοακτηοιστικά παοαδείγματα αυτξύ είμαι η μυστικξπξίηση της καπιταλιστικής κοίσης, η 

“έμμεση” τανική αμάλυση, η ποξσκόλληση στξ γεμικό “λαός” κι όχι στημ εογατική τάνη. Τξ πιξ 

τοαμταχτό παοάδειγμα είμαι ότι στξχξπξιεί τξυς εχθοξύς της αμάλξγα με τξ διάχυτξ κξιμωμικό αίσθημα 

(τξ ξπξίξ είμαι κάτι εμτελώς μη αμτικειμεμικό, μη σταθεοό και καθξδηγξύμεμξ από τα Μ.Μ.Δ.). Τξ 

βλέπξυμε αυτό σ‟ έμα από τα κεμτοικά τξυς συμθήματα: “Κάτω η Χξύμτα Κυβέομησης - ΕΕ -ΔΝΤ”. 

Δπιδιώκξυμ μα καταμτάμε ειδικξί της πξλιτικής και ξυσιαστικά στξχεύξυμ σε μια εκλξγική αμαμέτοηση, 

στηοιζόμεμη από τξμ “αμαθή λαό”.  

Ας γυοίσξυμε πίσω στα αμφιθέατοα. Δεμ πιστεύξυμε ότι η αοιστεοά απλά “φξβάται” μα μιλήσει άμεσα 

για τανικό πόλεμξ και επιλέγει κάτι πιξ “πιασάοικξ” για μα γίμει καταμξητή. Δδώ κούβεται μια 

συμξλικότεοη πξλιτική αμτίληψη. Δεμ χοειάζεται μα μιλήσει για τανικό πόλεμξ στα παμεπιστήμια γιατί 

πξλύ απλά…δεμ τξ πιστεύει! Δεμ αμτιλαμβάμεται τξ παμεπιστήμιξ ως μια καπιταλιστική σχέση, πεδίξ πξυ 

επιτελείται ξ τανικός αμταγωμισμός και πξλύ πεοισσότεοξ έχει μια αφηοημέμη και ιδεαλιστική άπξψη για 

τξ τι είμαι ξ φξιτητής. Λόγω κάπξιωμ ιδιαιτεοξτήτωμ τξυ (μεότητα, διαμόηση κτλ.) η αοιστεοά εμτάσσει τξ 

φξιτητή απλά ως κάτι φίλα ποξσκείμεμξ στημ εογατική τάνη. Δεμ μπξοεί μα αμτιληφθεί ότι ξ φξιτητής 

εογάζεται (και μάλιστα άμισθα) για μα παοάγει τξ εμπόοευμα εογατική δύμαμη κατάλληλη για τις αμάγκες 

τωμ αφεμτικώμ. Οι φξιτητές εογάζξμται για μα παοάγξυμ τξμ εαυτό τξυς ως εογάτη: 

 

“…Ο μισθός είμαι η πιξ απατηλή σχέση αμάμεσα στξ κεφάλαιξ και τημ εογατική τάνη καθώς απξκούπτει τημ 

άμισθη εογασία, με άλλα λόγια εκείμξ τξ μέοξς τξυ χοόμξυ εογασίας πξυ τξ κεφάλαιξ ξικειξπξιείται χωοίς κάπξιξ 

αμτίτιμξ. Σίγξυοα, η αοιστεοά έχει δώσει έμφαση σε εκείμξ τξ μέοξς τξυ χοόμξυ εογασίας πξυ είμαι άμισθξ μέσα 

στξ εογξστάσιξ αλλά αγμόησε σταθεοά τημ άμισθη εογασία ένω από αυτό. Στημ ποαγματικότητα σήμεοα τξ 

κεφάλαιξ εναοτιέται όλξ και πεοισσότεοξ από τημ ιδιξπξίηση της άμισθης εογασίας ένω από τξ εογξστάσιξ η 

αοιστεοά όχι μόμξ δεμ αμφισβητεί τημ ενξυσία αλλά στημ ποάνη συμεογάζεται μαζί τξυ…”  

Τζωοτζ Καφετζής 

 

Τώοα μπξοξύμε και καταλαβαίμξυμε γιατί η αοιστεοά αδυματεί μα ξοίσει τξμ φξιτητή ως υπξκείμεμξ τξυ 

αγώμα. Τώοα καταλαβαίμξυμε γιατί η αοιστεοά θεωοεί τξ φξιτητικό κίμημα ως υπξστηοικτικό και 

συμξδευτικξύ τξυ εογατικξύ. Για αυτό τξ λόγξ αδυματεί μα ξνύμει τξμ φξιτητικό αγώμα στα όοια τξυ, 

πεοιμέμξμτας πάμτα μα νεσπάσει κάπξιξ εογατικός κίμημα για μα στηοιχθεί επάμω τξυ. Δεμ είμαι τυχαίξ 

ότι η αοιστεοά απέτυχε μα δώσει ποξξπτική όχι μόμξ στη μίκη, αλλά και στξμ αγώμα αυτόμ καθαυτό. Οι 

φξιτητικξί αγώμες είμαι αμτικειμεμικά τανικξί αγώμες και μόμξ η τανική συμειδητξπξίηση τωμ 



αγωμιζόμεμωμ φξιτητώμ θα απελευθεοώσει τις ποξξπτικές τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς…Αυτό τξ 

“θεωοητικό κεμό” έχει κι άλλες ποξεκτάσεις: μη μπξοώμτας μα αμτιληφτεί τξμ τανικό αμταγωμισμό στα 

παμεπιστήμια και τξμ φξιτητή ως τανικό υπξκείμεμξ αμτιμετωπίζει τξ φξιτητικό σώμα εμιαία. Αδυματεί μα 

δει ότι αμάμεσα στξυς φξιτητές υπάοχξυμ διαφξοετικξί τανικξί ποξξοισμξί ξπότε και διαφξοετικά 

τανικά συμφέοξμτα. Για αυτό πξλλές φξοές λαϊκίζει, απξφεύγει τημ πόλωση και μετατξπίζει τξ λόγξ της 

ποξς τα “δενιά” ποξκειμέμξυ μα έχει λιγότεοξ πξλιτικό κόστξς.      

 Από κει και πέοα η αοιστεοά παοαδξσιακά αμαπαοάγει τημ κξυλτξύοα της διαμεσξλάβησης 

καθώς γοαφειξκοατικξπξιεί τις συμτξμιστικές επιτοξπές, δεσμεύξμτας τες στα πλαίσια τωμ γεμικώμ 

συμελεύσεωμ, απξκλείξμτας τη παοαγωγή πξλιτικής μέσα στις καταλήψεις. Διαμεσξλαβεί έτσι τξμ κόσμξ 

πξυ τημ στήοινε μέσω εμός πλαισίξυ στις απξοοέξυσες διαδικασίες. Σαμ ποξέκταση αυτξύ έοχεται και η 

ποακτική, καθώς κατά κύοιξ λόγξ πεοίμεμε τξ Συμτξμιστικό Γεμικώμ Συμελεύσεωμ και Καταλήψεωμ μα 

απξφασίσει για άμεσες δοάσεις και ακτιβισμξύς επισκιάζξμτας ακόμα πεοισσότεοξ τξμ δυμαμικό οόλξ 

και τη σπξυδαιότητα πξυ έχει ξι καταλήψεις μα είμαι εμεογές. Δεμ μπξοξύμ μα τις αμτιληφθξύμ σαμ βάση 

τξυ κιμήματξς και εμεογά κύτταοα αγώμα. Δμώ υπήοχε μια διάθεση για ενωστοεφείς δοάσεις, τξ πξλιτικό 

της σκεπτικό δεμ της επίτοεψε μα καταλάβει ότι αυτές έποεπε μα βγαίμξυμ από τις βάσεις τξυ κιμήματξς. 

Έτσι από τη μία ξι καταλήψεις έμειμαμ παθητικές εκτός από ελάχιστες εναιοέσεις και από τημ άλλη η 

αοιστεοά ξδηγήθηκε σε κεμτοικξύς συμβξλικξύς ακτιβισμξύς αμαπαοάγξμτας τη λξγική αμάθεσης.  

 

Ποιοι είμαστε εμείς που τα γράφουμε; 
 Τξ αυτόμξμξ σχήμα εμπεοιέχει έμμξιες στις ξπξίες θέλξυμε μα κάμξυμε συγκεκοιμέμη αμαφξοά 

αμτιμετωπίζξμταμ τες ως σημεία κλειδιά για τημ ταυτότητά τξυ. Τξ όμξμα μας, κξυβαλάει τις εμπειοίες, 

τις ποακτικές και τις επιλξγές μας. Αυτόμξμξ θα πει απαλλαγμέμξ τόσξ από τις πελατειακές όσξ και από 

τις σχέσεις διαμεσξλάβησης τωμ κξμματικώμ – και μη – παοατάνεωμ μέσα στξ παμεπιστήμιξ. Ως 

διαμεσξλάβηση αμτιλαμβαμόμαστε τη διαδικασία, με τημ ξπξία κάπξιξς τοίτξς παοεμβάλλεται αμάμεσα 

στξ λόγξ, τη δοάση και τις σχέσεις μας. Διαμεσξλάβηση είμαι ξι θεσμξί αμάθεσης και αμτιποξσώπευσης, 

όπως ξι εκλξγές και τα κόμματα. Διαμεσξλάβηση είμαι επίσης τα μήμτια, τξ χοήμα, τξ θέαμα, όλα αυτά 

δηλαδή πξυ αλλξιώμξυμ και πεοιξοίζξυμ τη δημιξυογικότητα, τημ διαμόοφωση/παοαγωγή πξλιτικής 

άπξψης και τημ κοιτική μας σκέψη.         

 Αυτόμξμξ θα πει επίσης ότι δεμ πεοιχαοακωμόμαστε ιδεξλξγικά. Βάζξυμε κάτω τις απόψεις μας, 

αμαλύξυμε, κοιτικάοξυμε, συζητάμε και διαμξοφώμξυμε πξλιτική άπξψη, για ζητήματα πξυ αφξοξύμ τημ 

επικαιοότητα και τα κιμήματα, χωοίς αυτή μα πλασάοεται από κάπξιξ κόμμα ή κάπξια ξογάμωση. Οι 

πξλιτικές αμαλύσεις πξυ παοάγξυμε δεμ διεκδικξύμ τξ αλάμθαστξ. Έτσι και αλλιώς δεμ πιστεύξυμε ότι 

κατέχξυμε τημ «πάσα αλήθεια», ξύτε πξλύ πεοισσότεοξ ότι υπάοχει αυτή η αλήθεια πξυ θα λύσει όλα 

μας τα ποξβλήματα. Τις «αλήθειες» τις φτιάχμει η πάλη και τξ κίμημα. Όλες κοίμξμται από τημ ιστξοία και 

είμαι υπό συμεχή αμφισβήτηση.          

 Σχήμα θα πει ότι φτιάχμξυμε εμείς ξι ίδιξι τημ ξογάμωση (αυτό- ξογάμωση), τη δξμή και τη στοατηγική 

μας, «από τα κάτω», χωοίς ιεοαοχίες και αοχηγξύς. Σε μια ισότιμη και αμεσξδημξκοατική βάση. Τι θα πει 

όμως αμεσξδημξκοατική διαδικασία; Θα πει, ότι στις συμελεύσεις μας δεμ υπάοχει κάπξιξς πξυ ξ λόγξς 

τξυ έχει αυνημέμη βαούτητα, ή πξυ η γμώμη τξυ μετοάει πιξ πξλύ. Σημαίμει ότι αφήμξυμε στη μπάμτα 

τξυς διαχωοισμξύς πξυ παοάγει ξ καπιταλιστικός κόσμξς, οατσιστικξύς και σενιστικξύς, σπάμε στη 

ποάνη τξ αοχηγιλίκι και συμμετέχξυμε όλξι επί ίσξις όοξις. Πιστεύξυμε ακοάδαμτα ότι τα πξλλά μυαλά 

(άοα και πεοισσότεοες ιδέες) είμαι πάμτα καλύτεοα από έμα. Γι' αυτό ξι απξφάσεις μας είμαι συμθετικές. 

Αμταμακλξύμ δηλαδή τξ απξτέλεσμα τξυ διαλόγξυ, τη ζύμωση τωμ απόψεωμ/τξπξθετήσεωμ. Αυτό είμαι 

πξυ λέμε εμείς συμδιαμόοφωση και συμαπόφαση. 



ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΦΜ: μαθαίμομτας και κάμομτας! 
Οι απόψεις αυτές έχξυμ άμεση επιοοξή στις ποακτικές πξυ επιλέγξυμε και έχξυμ δώσει 

ξυσιαστικό χαοακτήοα στημ έως τώοα πξοεία τξυ σχήματξς. Ο πειοαματισμός είμαι η καταλληλότεοη 

λένη για τξμ χαοακτήοα αυτό και μξηματξδξτείται από τημ διαλεκτική σχέση πξυ απαιτξύμαι μα έχει η 

δοάση με τις αμάγκες τξυ αγώμα. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας αμ μια κίμηση μας κοιθεί λαμθασμέμη 

εκ τξυ απξτελέσματξς, είμαστε υπξχοεωμέμξι μα αμαγμωοίσξυμε αυτή τημ απξτυχία. Έτσι αφξύ έχξυμε 

ανιξλξγήσει τις αδυμαμίες μας και σύμφωμα πάμτα με τις συμθήκες πξυ αμτιμετωπίζξυμε κάμξυμε τημ 

επόμεμη στοατηγική επιλξγή.           

 Για μα διασφαλίσξυμε τημ ξοθή ανιξλόγηση της επικαιοότητας ποξσπαθξύμε μα αμαλύσξυμε τις 

εκάστξτε πεοιστάσεις με γμώμξμα αμτικειμεμικές γμώσεις και όχι λαμβάμξμτας υπ' όψιμ υπξκειμεμικές 

εκτιμήσεις. Η συμέπεια σ‟ αυτό απξτελεί για εμάς ζήτημα ιδιαίτεοης σημασίας στη διαδικασία 

σχεδιασμξύ και ποξγοαμματισμξύ. Η εύστξχη αμαγμώοιση τωμ μεταβαλλόμεμωμ αδυμαμιώμ τξυ αγώμα 

καθώς και η κοιτική τωμ ζητημάτωμ πξυ ποξκύπτξυμ δημιξυογεί έμαμ δυμαμικό συμδυασμό. Δίμαι αυτός 

πξυ θα καθξοίσει τόσξ τα σημεία στα ξπξία θα αμαλωθξύμε όσξ και τημ αμαγκαιότητα για μα 

ακοξβατήσξυμε μετανύ τήοησης της κοιτικής μας για τξ κίμημα (π.χ. άπξψη για τις δξμές και τις 

διαδικασίες τξυ, πεοιεχόμεμξ αιτημάτωμ) και εογαλειακής θεώοησης τωμ απξφάσεωμ μας.  

 Να νεκαθαοίσξυμε εδώ ότι δεμ φξβόμαστε μα κιμηθξύμε σε χώοξυς ξι ξπξίξι εκ ποώτης 

όψεως φαίμξμται μα είμαι απαγξοευμέμξι από τις ιδεξλξγικές μας καταβξλές, επειδή έχξυμε 

σταματήσει εδώ και καιοό μα κοίμξυμε ιδεξληπτικά. Πάμτα όμως, σε τέτξιες πεοιπτώσεις 

ψάχμξυμε παοάλληλα απαμτήσεις στα εοωτήματα πξυ δημιξυογξύμ ξι εσωτεοικές μας αμτιφάσεις. 

Γιατί έτσι αμτιμετωπίζξυμε τη συμμετξχή μας σε διαδικασίες “ταμπξύ” πξυ “απειλξύμ” τημ 

ιδεξλξγική μας “καθαοότητα”. Ξεκιμάμε από μια θέση αοχής: παοαφοάζξμτας μια ποξηγξύμεμη θέση 

μας, τξμ δοόμξ ποξς τημ κατάκτηση τωμ ποξσδξκιώμ τξμ χτίζξυμ η πάλη και τξ κίμημα. Αομξύμαστε μα 

υπεοασπιστξύμε ξπξιαδήπξτε κατεύθυμση η ξπξία πεοιχαοακώμει τις ποξσπάθειές μας πόσξ μάλλξμ μα 

τημ ακξλξυθήσξυμε. Οι εμπειοίες, ξι ώοιμες  αλλά πξλύ πεοισσότεοξ ξι ποόσφατες, είμαι αυτές πξυ 

υπξδεικμύξυμ τημ στοατηγική εκείμη η ξπξία ενυπηοετεί τις καθημεοιμές μας μάχες. Δίμαι αυτές πξυ 

έχξμτας κατά μξυ τις πξλιτικές θέσεις πξυ της συλλξγικότητας, θα αμαπαοάγξυμ τξμ εαυτό τξυς στημ 

επιλξγή τωμ επόμεμωμ κιμήσεωμ μας.          

 Υπξστηοίζξυμε ότι η ενωστοέφεια και η ευελινία είμαι χαοακτηοιστικά πξυ ξφείλξυμ μα κάμξυμ 

κτήμα τξυς κιμήσεις ξι ξπξίες έχξυμ ως ποξτεοαιότητα τξ κίμημα. Σ‟ αυτή τημ λξγική θεωοξύμε 

απαοαίτητη ποξϋπόθεση τημ απξϊδεξλξγικξπξίηση της πξλιτικής σκέψης η ξπξία πξλλές φξοές 

καταλήγει τοξχξπέδη στημ αγωμιστική παοξυσία. Όταμ λξιπόμ λέμε πως ποξτιμάμε μα είμαστε ποακτικξί 

τξ κάμξυμε από τημ σκξπιά πξυ ιεοαοχεί τα δεδξμέμα με αφετηοία τημ ποξώθηση τξυ κιμήματξς. Στις 

αοχικές συζητήσεις για τη δημιξυογία τξυ αυτόμξμξυ υπήοχε έμα(σαφώς όχι τξ μξμαδικό) σημείξ πξυ 

όλξι συγκλίμαμε, θέλαμε μα διευούμξυμε τξμ τανικό αμταγωμισμό μέσα  στις σχξλές. Πιστεύξυμε λξιπόμ 

πως η συμεογασία τωμ τάσεωμ τωμ κξιμωμικώμ κιμημάτωμ είμαι όχι μόμξ αμαγκαία αλλά και ζητξύμεμξ. Η 

πξλιτική αμτιπαοάθεση είμαι παοαγωγική και από αυτή τημ ξπτική γωμία τημ αμτιμετωπίζξυμε.  

ΘΕΣΕΙΣ  

Η ξογαμωμέμη συμμετξχή στξυς αγώμες πξυ έχξυμε δώσει τξμ τελευταίξ χοόμξ έχει επιφέοει, 

αμάμεσα σε άλλα, πξλιτική ζύμωση και παιδεία σ‟ εμάς τξυς ίδιξυς. Δίμαι έμα απξτέλεσμα τξ ξπξίξ 

κυμηγήσαμε από τημ αοχή και συμεχίζξυμε μα έχξυμε ως στόχξ. Όπως έχξυμε αμαφέοει ποξσπαθξύμε 

μα είμαστε ευέλικτξι για μα μπξοξύμε μα ''κάμξυμε παιχμίδι'' με ξπξιεσδήπξτε συμθήκες και, στξ μέτοξ 

τξυ δυματξύ, μα έχξυμε πλήοη εικόμα της ποαγματικότητας. Για τξμ λόγξ αυτό ξι κατακτημέμες γμώσεις 

και εμπειοίες έποεπε μα συμδεθξύμ και μα παοάγξυμ κάπξια συμπεοάσματα πξυ αφξοξύμ τξ κίμημα 



μέσα στη τοιτξβάθμια εκπαίδευση, τις αδυμαμίες τξυ, τημ ξογάμωσή τξυ και τα δικά μας αδιένξδα. Η 

απξκουστάλλωση αυτής της διαδικασίας είμαι η κατάκτηση κάπξιωμ θέσεωμ, ξι ξπξίες με τη σειοά τξυς 

θα είμαι πξλύτιμα εογαλεία στξμ αγώμα πξυ μαίμεται.       

 Θεωοξύμε σκόπιμξ αοχικά μα αμαφέοξυμε  εδώ τις ευούτεοες επιδιώνεις μας ένω από τα πλαίσια 

τξυ αγώμα κατά τξυ μόμξυ πλαίσιξ. Ξεκιμώμτας με κάτι τξ ξπξίξ μάλλξμ έχει γίμει νεκάθαοξ μέχοι 

τώοα μα πξύμε ότι ποξσπαθξύμε μα συμβάλξυμε στημ όνυμση της τανικής πάλης μέσα στις 

σχξλές όπως επίσης και στημ τανική και αυτόμξμη ξογάμωση τωμ φξιτητώμ. Αφ' εμός 

αμτιλαμβαμόμαστε τξμ φξιτητή ως εογάτη αφξύ με τημ φξίτησή τξυ παοάγει τξ εμπόοευμα της 

εογατικής τξυ δύμαμης τξ ξπξίξ θα πξυλήσει αογότεοα στημ αγξοά εογασίας. Και για μα 

καταλάβξυμε λίγξ καλύτεοα τι λέμε, τξ επίδξμα πτυχίξυ τξ ξπξίξ θα μας πληοώσει τξ μελλξμτικό 

αφεμτικό μας δεμ είμαι τίπξτα άλλξ από τημ άμισθη εογασία τωμ σπξυδώμ μας.     

 Αφ' ετέοξυ νέοξυμε πξλύ καλά πως τξ φξιτητικό σώμα είμαι έμα ψηφιδωτό διαφξοετικώμ τανικώμ 

ποξελεύσεωμ και στξχεύσεωμ ξπότε αυτξμάτως η τοιτξβάθμια εκπαίδευση γίμετε αμτιληπτή ως χώοξς 

συγκοξυόμεμωμ τανικώμ συμφεοόμτωμ. Μέσα σ’ αυτόμ τξμ χώοξ, ξ ξπξίξς από τημ παοαπάμω 

θεώοηση απξκτά σωματειακά χαοακτηοιστικά, ποέπει μα επιβάλλξυμε τα συμφέοξμτα της τάνης 

μας. Ακόμα επιθυμξύμε μα δημιξυογήσξυμε κξιμότητες ικαμές μα αμασυμθέσξυμ τημ κξυλτξύοα 

αγώμα στη λξγική της ξπξίας δεμ τεμπελιάζξυμε αλλά αομξύμαστε μα δξυλέψξυμε και δεμ 

ποξστατεύξυμε τημ ''αυτανία'' και τημ ''αμτικειμεμικότητα''  της  γμώσης αλλά ποξωθξύμε 

ξογαμωμέμα τα συμφέοξμτά μας.         

 Συγκεκοιμέμα για τξ τελευταίξ στα πλαίσια τωμ τανικώμ μας αομήσεωμ τξ μα υιξθετήσει ξ 

φξιτητής τημ στάση της αμφισβήτησης της γμώσης πξυ παοάγεται μέσα στξ παμεπιστήμιξ αλλά και τξυ 

τοόπξυ με τξμ ξπξίξ αυτή μεταδίδεται απξτελεί ζητξύμεμξ και μέτοξ της συμειδητξπξίησης τξυ 

κιμήματξς. Για μα τξ πάμε παοαπέοα κοίμεται αμαγκαία η συμξλική αμφισβήτηση τξυ θεσμξύ τξυ 

παμεπιστημίξυ και τξυ κξιμωμικξύ οόλξυ πξυ αυτό επιτελεί. Υπάοχει αμτικειμεμική αλήθεια αυτή 

πξυ λέει πως η λειτξυογία τξυ παμεπιστημίξυ(,τει) είμαι αυτή της παοαγωγής καταοτισμέμωμ 

εογατώμ. 

ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Στημ ποξσπάθεια μα ποξσεγγίσξυμε τις παοαπάμω επιδιώνεις αμαλαμβάμξυμε οόλξ στξ πξλιτικό 

σκημικό της σχξλής μας. Κι από τημ στιγμή πξυ τξ αυτόμξμξ σχήμα δοαστηοιξπξιείται μέσα στις σχξλές 

είμαι λξγικό επόμεμξ τα ποώτα συμπεοάσματα μα έχξυμ ως επίκεμτοξ τις διαδικασίες, τις δξμές  και τημ 

ιδιξσυγκοασία τξυ φυσικξμαθηματικξύ. Αοχικά ξι γεμικές συμελεύσεις και τα κξιμά πλαίσια ως ποξς τις 

δξμές και τξ πεοιεχόμεμξ μας απασχόλησαμ έμτξμα. Και τα δύξ είμαι σημεία πξυ έχξυμ διχάσει τξ χώοξ 

μας (αμτιενξυσιαστικό/αμαοχικό). Παοά τξ οίσκξ της αμτίφασης και της οήνης με ό,τι μπξοεί μα 

θεωοείται αδιαποαγμάτευτξ είχαμε τημ αμάγκη μα εμπλακξύμε ξογαμωμέμα στις διαδικασίες τξυ 

συλλόγξυ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Καταοχάς ποέπει μα τξμίσξυμε ότι θεωοξύμε τις γεμικές συμελεύσεις βάση τξυ συλλόγξυ και ως 

τέτξια έχει ποξξπτικές κιμητήοιας δύμαμης τξυ αγώμα. Έμας σημαμτικός λόγξς για τξμ ξπξίξ 

συμμετέχξυμε  σε αυτές είμαι η ποξπαγάμδιση τξυ αμτιενξυσιαστικξύ λόγξυ, η επικξιμωμία τξυ ιδαμικξύ 

της αλληλεγγύης και τωμ ποακτικώμ της αυτξξογάμωσης και της αυτξμξμίας. Η ξογαμωμέμη συμμετξχή 

μας όμως θέλει μα έχει και ποακτικά απξτελέσματα. Απξτελεί ποαγματικότητα η αμαπαοαγωγή της 

διαμεσξλάβησης και της αμάθεσης μέσα από τις παοαπάμω  διαδικασίες. Στόχξς μας δεμ μπξοεί παοά μα 

είμαι τξ σπάσιμξ τξυ αέμαξυ κύκλξυ μετανύ συμμετξχής και ταυτόχοξμης παθητικξπξίησης τωμ 



αγωμιστικώμ διαθέσεωμ. Πξλύ απλά της μετατοξπής όσωμ ψήφισαμ τξ αγωμιστικό πλαίσιξ σε σιωπηλξύς 

ακξλξύθξυς.             

 Δίμαστε της λξγικής πξυ λέει πως είμαι θεμιτό μα ποξσπαθξύμε μα ενυγιάμξυμε τις συμμετξχικές 

διαδικασίες χωοίς αυτό μα απξτελεί αυτξσκξπό. Ξέοξυμε ότι η ξυσιαστική εμεογξπξίηση τξυ φξιτητή 

μπξοεί μα επιτευχθεί μόμξ μέσα από τημ οιζική αλλαγή τωμ δξμώμ τξυς. Ποξσαομόζξμτας λξιπόμ τις 

ποακτικές μας στημ ποαγματικότητα τξυ φυσικξμαθηματικξύ, τξ μα θέσξυμε ως άμεσξ στόχξ τημ 

δημιξυογία καλύτεοωμ ποξϋπξθέσεωμ συμμετξχής πξυ θα υπξστηοίζξυμ τημ αδιαμεσξλάβητη πξλιτική 

ζύμωση και παοέμβαση είμαι έμα ποώτξ βήμα. Δνάλλξυ δεμ αομξύμαστε πως η ''στεγμή'' στήοινη και τξυ 

πιξ αγωμιστικξύ πλαισίξυ όταμ αυτό δεμ έχει ποξκύψει μέσα από μια αμξιχτή διαδικασία δεμ μπξοεί μα 

βξηθήσει στξ μα γίμξυμ κτήμα τωμ φξιτητώμ ξ πξλιτικός λόγξς, η συγκοξυσιακή διάθεση και πξλύ 

πεοισσότεοξ η αμαγμώοιση τωμ τανικώμ συμφεοόμτωμ.  

ΚΟΙΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

Καλό θα ήταμ ποώτα μα επιχειοήσξυμε μια εύστξχη σύμξψη τωμ όσωμ έχξυμ αμαφεοθεί για τξ 

κίμημα.  Κάτι τέτξιξ θα βξηθήσει στξ μα αμαγμωοίσξυμε τξ ποίσμα κάτω από τξ ξπξίξ ''συμμαχξύμε'' και 

''συμεογαζόμαστε'' με άλλες κιμηματικές δυμάμεις μέσα στα κξιμά πλαίσια. Δίμαι κξμβικό τξ ότι 

αμτιμετωπίζξυμε τξ φξιτητικό κίμημα ως κξιμωμικό τξ ξπξίξ απαοτίζεται μετανύ άλλωμ από πξλλά 

οεύματα και τάσεις. Κάθε τέτξιξ διακοιτό πξλιτικξπξιημέμξ κξμμάτι έχει τη δική τξυ ξομή πξυ πηγάζει 

από τις δοάσεις και ταυτίζεται με τημ παοξυσία τξυ. Υπξστηοίζξυμε τημ πξλυφωμία τξυ και δεμ 

στξχεύξυμε σε μία ταύτιση αμαλύσεωμ και ποακτικώμ. Αμτιθέτως η σύγκοξυση πξυ γεμμιέται από τη 

συμάμτηση αυτώμ τωμ ξομώμ μέσα στξ κίμημα αμαβαθμίζει τξ λόγξ τξυ και τις εμπειοίες τξυ. 

 Δίμαι αυτξμόητξ πως η λξγική αυτή είμαι αοκετή για μα δικαιξλξγήσει τημ υπξστήοινή μας στα 

κξιμά πλαίσια. Βεβαίως υπάοχει και τξ ποακτικό σκέλξς αυτής της αγωμιστικής επιλξγής. Στξ παοαπάμω 

πλαίσιξ λξιπόμ λαμβάμξμτας υπ' όψιμ τημ ύπαονη ηγεμξμικώμ τάσεωμ μπξοξύμε μα θεωοήσξυμε τημ 

σύμποανή ως αμταμακλαστικό επιβίωσης, αφξύ σε καμία πεοίπτωση δεμ θέλξυμε μα καταλήγξυμε ξυοά 

αλλά μα διεκδικξύμε καλύτεοξυς όοξυς στις κιμηματικές διαδικασίες.     

 Κιμξύμεμξι στημ κατεύθυμση τξυ τανικξύ λόγξυ αλλά και της διεύουμσης αυτξύ, ποξσπαθώμτας 

μα μετακιμήσξυμε τξ βάοξς από τα bullets αιτημάτωμ στξ πξλιτικό πεοιεχόμεμξ, επιθυμξύμε μα 

διευκξλύμξυμε τημ παοέμβαση τξυ φξιτητή στις απξοοέξυσες διαδικασίες. Μέσξ αυτής της ξδξύ 

είμαστε σε θέση μα επηοεάσξυμε τα χαοακτηοιστικά και τξ πεοιεχόμεμξ τξυ συμτξμιστικξύ κατάληψης 

τξ ξπξίξ και θεωοξύμε βάση τξυ κιμήματξς. Δίμαι καίοιξ για εμάς μα συμδιαμξοφώμξυμε τξ λόγξ πξυ 

βγαίμει από τξ κύτταοξ αγώμα στξ ξπξίξ μεταφοάζεται η κατάληψη. Σαμ κύτταοξ με τη δοάση τξυ 

επηοεάζει τημ πξοεία τξυ κιμήματξς και από τημ στιγμή πξυ ποξσπαθξύμε μα τξυ δώσξυμε κάπξια 

χαοακτηοιστικά δεμ μπξοξύμε μα λείπξυμε από τις διαδικασίες λήψης αγωμιστικώμ απξφάσεωμ. 

   

 

 

 



Τι ζητάμε από τξ κίμημα 
Για εμάς, κάθε κίμημα πξυ σέβεται τξμ εαυτό τξυ, ξφείλει μα είμαι αυτόμξμξ και μα μημ είμαι 

απξκξμμέμξ. Θα ποέπει δηλαδή, μα ξοίζει τξ ίδιξ τις διαδικασίες τξυ «από τα κάτω» και μα θέτει τα 

ζητήματα συμξλικά. Έτσι και τξ φξιτητικό: όπξτε και όπξυ αυτό νεσπά και συγκοξτείται, θα ποέπει μα 

δξμείται μέσα από αμξιχτές, αμεσξδημξκοατικές και καθαοές διαδικασίες. Θα ποέπει μα θέτει ζητήματα 

συμξλικά και μα συμδέεται με επιμέοξυς αγώμες πξυ νεσπξύμ, κξιμωμικξύς και εογατικξύς.   

 Δδώ μα επισημάμξυμε ότι δεμ θεωοξύμε τξ φξιτητικό κίμημα απλά συμξδευτικό τξυ εογατικξύ. 

Θέλξυμε έμα φξιτητικό κίμημα αυτόμξμξ και με τανική συμείδηση πξυ μα κιμείται και μα αλληλεπιδοά με 

τα υπόλξιπα κξιμωμικά κιμήματα. Θέλξυμε μα ωθήσξυμε τξμ φξιτητικό αγώμα στα όοια τξυ: δεμ μας 

εμδιαφέοει η διεύουμση τωμ μελλώμ της συλλξγικότητας, αυτό πξυ μας καίει είμαι ξι αγωμιζόμεμξι 

φξιτητές μα αυτό-ξογαμωθξύμ και μα δημιξυογήσξυμ δίκτυα και συλλξγικότητες παοόμξιες με τις δικές 

μας. Συμξψίζξμτας θα θέλαμε μα σκιαγοαφήσξυμε μια επιθυμητή ποξξπτική για τξ φξιτητικό κίμημα.  

 Σε επίπεδξ αιτηματξλξγίας τοεις είμαι άνξμες πξυ κιμξύμαστε: ξ ποώτξς είμαι η μη εφαομξγή 

τξυ μόμξυ και μπλξκάοισμα τξυ στη ποάνη. Στόχξς ξ ξπξίξς θα δημιξυογήσει τημ απαοαίτητη για 

εμάς κξυλτξύοα αγώμα, βασική ποξϋπόθεση για τημ αμασύμθεση της τάνης. Αυτό τξ αίτημα απξτελεί τημ 

απξτύπωση της τανικής πάλης στημ καθημεοιμότητα μας. Αμαγμωοίζξμτας ότι ξι αγωμιστικξί συσχετισμξί 

δεμ είμαι ευμξϊκξί σε κάθε σχξλή και ότι έμας συμξλικός τανικός αγώμας θα ποέπει μα βάζει ζήτημα 

αματοξπής λέμε δεύτεοξμ, αγώμας διαοκείας για τημ αματοξπή τξυ μέξυ μόμξυ. Τοίτξμ, απξτελεί για 

εμάς βασικό στξιχείξ τξυ αγώμα ότι σαμ φξιτητές εογάτης δεμ πληοώμξυμε τξ κόστξς παοαγωγής 

της εογατικής μας δύμαμης: δεμ πληοώμξυμε τξ κόστξς φξίτησης μας.    

 Τέλξς, σε ξογαμωτικό επίπεδξ επιδιώκξυμε τημ απελευθέοωση τωμ συμτξμιστικώμ επιτοξπώμ 

κατάληψης από τξ γοαφειξκοατικό και πξλιτικάμτικξ χαοακτήοα τωμ γεμικώμ συμελεύσεωμ. Οι βάσεις τξυ 

κιμήματξς, τα κύτταοα τξυ αγώμα ποέπει μα είμαι αυτόμξμα για μα μπξοξύμ μα παοάγξυμ πξλιτική 

καταογώμτας τις σχέσεις διαμεσξλάβησης και αμάθεσης. Τξ μέλλξμ τξυ αγώμα θα κοιθεί από τξ κατά 

πόσξ θα μπξοέσει μα συμειδητξπξιήσει και εμεογξπξιήσει κοιτικά τξ υπξκείμεμξ τξυ αγώμα πξυ δεμ 

μπξοεί μα είμαι άλλξ από τξμ φξιτητή –εογατή. 

 

 

 

 

 

 

 

 


