
Εμάμτια στη διαμεσνλάβηση... 

 

...Εμάμτια στις φνιτητικές εκλνγές 

 

             Το πανεπιςτιμιο δεν είναι ζνασ κεςμόσ ξεκομμζνοσ από το υπόλοιπο κοινωνικό-οικονομικό 

ςφςτθμα ωσ εκ τοφτου αναπαράγει αξίεσ άκρωσ καταπιεςτικζσ και αριςτοκρατικζσ όπωσ θ 

αντιπροςϊπευςθ και θ διαμεςολάβθςθ, που είναι μαηί με τισ εκλογζσ θ ουςία τθσ αςτικισ 

«δθμοκρατίασ». Οι εκλογζσ ςυγκεκριμζνα δίνουν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ελευκερίασ και 

τθσ δφναμθσ. Ενϊ ςτθ πραγματικότθτα αυτό που καταφζρνουν είναι να καλλιεργοφν τθν απάκεια και τθν 

ανάκεςθ· δθλαδι τθ νοοτροπία ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί τθσ πολιτικισ που μποροφν να 

διαχειρίηονται τθν ίδια ςου τθ ηωι καλφτερα από εςζνα, απαξιϊνοντασ τελικά τθν ίδια ςου τθν φπαρξθ 

ςαν πολιτικό όν.            

 Ζτςι λοιπόν και ςτο πανεπιςτιμιο υπάρχουν πολιτικοί ειδιμονεσ οι οποίοι απαρτίηουν το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο, ζνα όργανο που αναπαράγει τισ παραπάνω αξίεσ, καπελϊνει τθν γενικι 

ςυνζλευςθ των φοιτθτϊν – ζνα όργανο που εκλζγεται από τισ φοιτθτικζσ εκλογζσ. Ο κεςμόσ αυτόσ είναι 

μια ακριβισ μικρογραφία τθσ βουλισ και προωκεί εκτόσ των άλλων τισ διαπλεκόμενεσ ςχζςεισ μεταξφ 

φοιτθτϊν – κακθγθτϊν – κομματόςκυλων. Το αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ μετατροπι του πανεπιςτθμίου 

ςε μια απζραντθ κομματικι – παραταξιακι χαβοφηα.       

 Επιπλζον οι εκλογζσ αποτελοφν για αυτοφσ το αποκλειςτικό μζςω διεκδίκθςθσ κακϊσ κάκε άλλθ 

μορφι δράςθσ κρίνεται από γραφικι ζωσ παράνομθ. Όπωσ ςυνζβθ και ςτισ φοιτθτικζσ κινθτοποιιςεισ 

του 2006-07 όπου ςτο απόγειο τθσ κοινωνικισ ςφγκρουςθσ οι φοιτθτοπατζρεσ προτίμθςαν τισ εκλογζσ 

με ςκοπό να καρπωκοφν τθν πολιτικι υπεραξία του φοιτθτικοφ κινιματοσ. Ζτςι οι εκλογζσ ζδραςαν και 

ωσ καταςταλτικόσ παράγοντασ: μετατρζποντασ τθν ορμι του φοιτθτικοφ κινιματοσ ςε μικροκομματικζσ 

ςκοπιμότθτεσ και μετουςιϊνοντασ τθν δυναμικι και τθν οργι των αγωνιηόμενων φοιτθτϊν ςε ψιφουσ.

 Απζναντι ς’ αυτό το κεςμό προτάςςουμε αντιεραρχικζσ διαδικαςίεσ ςυνδιαμόρφωςθσ για τθν 

αυτοδιεφκυνςθ του πανεπιςτθμίου. Διαδικαςίεσ όπωσ θ γενικι ςυνζλευςθ που ςτο μυαλό μασ δεν ζχει 

καμία ςχζςθ με τθ παροφςα πολιτικά αλλοτριωμζνθ διαδικαςία. Μια γενικι ςυνζλευςθ που δεν κα 

εμπεριζχει προκακοριςμζνα παραταξιακά πλαίςια, ρόλουσ ακροατι και ειδιμονα, παράλλθλουσ 

μονολόγουσ και αδιαλλαξία. Μια γενικι ςυνζλευςθ που κα παράγει ςυνεχϊσ πολιτικι με τθν αυκεντικι 

ζννοια του όρου: διάλογο – ςυμμετοχι – ςυνδιαμόρφωςθ.      

 Αυτζσ οι αξίεσ άλλωςτε αγκαλιάςτθκαν και εφαρμόςτθκαν το Δεκζμβρθ από τουσ εξεγερμζνουσ 

ςε μεγάλο βακμό και μαηικά αναδεικνφοντασ ςτθ πράξθ πωσ θ αυτό-οργάνωςθ είναι εφικτι. Πιςτεφουμε 

ότι το να πολιτεφεςαι ενεργά και να αρνείςαι αυκεντίεσ και πεφωτιςμζνουσ ςε κζματα που αφοροφν 

άμεςα κι ζμμεςα τθ ηωι ςου, δεν είναι απλά θ ςυμπεριφορά που πρζπει κάποιοσ να υιοκετεί ςε 

ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ μζςα ςτα πανεπιςτιμια/ςχολζσ αλλά και ζξω από αυτζσ. Είναι για μασ ζνα 

γενικότερο πρόταγμα που ζρχεται ςε ςυνεχι ριξθ με το κεςμιμζνο παρόν, ζνα πρόταγμα για τθν αυτό-

οργάνωςθ των ηωϊν μασ, τθ ςυλλογικι και ατομικι πραγμάτωςθ.  

 

 

ΣΥΝΕΘΔΗΤΑ ΑΙΥΡΟ-ΑΠΟΦΗ 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΚΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΦΕΡΘΑ ΚΑΣ 

 

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΣΑ ΣΤΘΣ ΣΦΟΛΕΣ ΙΑΘ ΠΑΝΤΟΥ 

         


