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Πώς βλέπουμε το πανεπιστήμιο εμείς

Τελειώνοντας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιλέγουμε μία 
σχολή για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Η σχολή αυτή μπο-
ρεί να είναι είτε ΤΕΙ, είτε ΑΕΙ. Ό, τι και να είναι όμως, στον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής επιτελούν τον ίδιο σκοπό. Παράγουν 
εργάτες/τριες για τα αφεντικά. Αυτό από μόνο του καθιστά τα 
ιδρύματα για εμάς, έναν εχθρικό χώρο, στον οποίο συνεχίζουμε 
τον ταξικό αγώνα. Τα Πανεπιστήμια θεωρούνται από την κοινή 
γνώμη, ως οι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ως το μέρος 
που η γνώση γνωρίζει τη δόξα μαζί με την κουλτούρα και ως το 
μέρος που αναδεικνύει και ανταμοίβει όσους δουλεύουν σκλη-
ρά με υποσχέσεις καριέρας. Αν και τελευταία πολλές φορές τα 
Πανεπιστήμια αναφέρονται εργαλειακά, ως χώροι ανομίας (πχ. 
ΑΣΟΕΕ) ή παραβατικότητας (πχ ΑΠΘ, για ναρκωτικά). Παρόλη 
την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, τίποτα από τα παραπάνω δεν 
είναι έτσι.

Τα Πανεπιστήμια, μέχρι τώρα τουλάχιστον, πράγματι αποτέ-
λεσαν χώρους πολιτικής ζύμωσης. Καταλήψεις, συνελεύσεις, 
συντονιστικά, απεργίες κοκ. Δε λειτουργεί όμως γενικά και αό-
ριστα το Πανεπιστήμιο έτσι, παρά μόνο όταν σαμποτάρεται. Το 
Πανεπιστήμιο, έχει δομική θέση στη λειτουργία του κεφαλαίου 
και του κράτους, γι’ αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει ελεύθερη δια-
κίνηση ιδεών, όπως ευαγγελίζονται διάφοροι καθηγητές, διανο-
ούμενοι και ακροδεξιοί κυβερνητικοί παράγοντες. Στα ιδρύματα, 
κινούνται ελεύθερα μόνο τα συμφέροντα των αφεντικών. Οτι-
δήποτε άλλο, έτσι και αλλιώς, καταστέλλεται. Και δε χρειάζεται 
πάντα η αστυνομία για την καταστολή. Υπάρχουν πάντα πρόθυμα 
ΜΜΕ, πρόθυμοι αγανακτισμένοι φοιτητές, φανατικοί απεργο-
σπάστες και αντικαταληψίες, ρουφιάνοι και πρυτανικές αρχές. 
Από τις εργολαβίες ως τα ερευνητικά, από τις εκδηλώσεις μέχρι 
τα μεταπτυχιακά, η μόνη αλώβητη «ιδέα» που διακινείται ακόμη 
ελεύθερη στα πανεπιστήμια είναι το χρήμα, δηλαδή τα «θέλω» 
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των αφεντικών και του κράτους σε συνεργασία με πρυτάνεις, 
προέδρους και μεγαλοκαθηγητές. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι 
είναι στο χέρι των κινημάτων, εάν υπάρχουν, να ανατρέπουν δύ-
σκολες συνθήκες προς το συμφέρον τους. Δε θεωρούμε ότι στα 
Πανεπιστήμια υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς (πχ. φασιστικό, το 
οποίο απαγορεύει την διακίνηση ιδεών), αλλά θεωρούμε ότι το 
πανεπιστήμιο στο υπάρχον σύστημα δε μπορεί να μιλά για ελευ-
θερίες, ειδικά από τη στιγμή που, όταν η θεωρία γίνεται πράξη, 
η προπαγάνδα μιλάει για «τραμπούκους φοιτητές», «κόκκινους 
φασίστες» κτλ.

Πανεπιστήμια-Ναοί της γνώσης

Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα αποτελούν την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Χωρίζονται κατά βάση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εμείς που ανή-
κουμε στα ΤΕΙ, σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε σε αυτά. 
Πρόκειται για Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία 
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έχει προστεθεί και ένα Α, το οποίο δηλώνει ότι είναι και ανώ-
τατα. Τα ΤΕΙ, εξ’ αρχής είναι «υποδεέστερα» των ΑΕΙ. Σε αυτό 
το μέτωπο έχουν δοθεί πολλοί αγώνες. Απόπειρες εξίσωσης 
επαγγελματικών δικαιωμάτων με αντίστοιχα ΑΕΙ, πτυχία με 
«αξία» κτλ. Βέβαια, αυτή η τακτική «υποβάθμισης» των ΤΕΙ είναι 
ενδιαφέρουσα. Από τη μία, διαιρεί το φοιτητικό σώμα και από 
την άλλη, δηλώνει ξεκάθαρα ότι το κεφάλαιο χρειάζεται εργά-
τες «δύο ταχυτήτων». Και στις δύο περιπτώσεις όμως – ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ - μιλάμε για εργάτες. Ειδικά στις μέρες μας, που τα μεγάλα 
έργα τελείωσαν, οι πλαστοί διαχωρισμοί καταρρέουν μπροστά 
στα μάτια όλων. Για να γυρίσουμε στο θέμα μας όμως, έχουν 
ένα κοινό ακόμη, πέραν της παραγωγής εργατών. Είναι «Ναοί 
της Γνώσης». Έχουμε καλούς καθηγητές ή όχι, μαθαίνουμε καλά 
αυτά που πρέπει ή όχι, η γνώση αυτή είναι που μας μετατρέ-
πει σε εμπόρευμα. Αυτομάτως, λοιπόν, μιας και μιλάμε με τους 
όρους γνώση, παιδεία κτλ, σε μία τέτοιου είδους γνώση στε-
κόμαστε εχθρικά. Μιλάμε για το χώρο παραγωγής εργατών, οι 
οποίοι θα είναι ευθυγραμμισμένοι με την αγορά και τις προστα-
γές των εταιρειών. Σε μία τέτοια μορφή γνώσης είμαστε μόνο 
αρνητικοί. Εκμεταλλευόμαστε, βέβαια, ό,τι μας δίνεται και στο 
τέλος θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε κάνοντας αυτό, αλλά 
αναγνωρίζουμε τη θέση μας στον ταξικό χάρτη δίπλα στις κα-
θαρίστριες, τους εργαζομένους στις εργολαβίες, τους αγωνιστές 
διοικητικούς και όχι μαζί με τα τσιράκια των αφεντικών, τους 
ξεφτίλες καριερίστες και τους μέντορές τους.

Καθώς το κεφάλαιο αναδιαρθρώνεται θα ξαναδοθούν στο 
μέλλον οι ευκαιρίες να φανεί εκ νέου ότι υπήρχαν διαχωρισμοί, 
οι οποίοι θα έρθουν στην επιφάνεια, από τα χρόνια της κρίσης, 
με σκοπό τη διαίρεση του εργατικού δυναμικού.

Καριέρα πριν καν τελειώσω, και ΖΗΤΩ! ο εθελοντισμός.

Είναι αδιανόητο για κάποιους να επικρίνουμε τους καριερίστες 
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και τους λοιπούς «αντιδραστικούς». Παρόλα αυτά, για εμάς είναι 
αδιανόητο το πώς κάποιοι/ες επιλέγουν να τους εκμεταλλεύο-
νται αφεντικά, εταιρείες αλλά και ΜΚΟ, και όχι μόνο να μην το 
αντιλαμβάνονται, αλλά να το επικροτούν και να το δικαιολογούν, 
είτε μέσω της προσωπικής ανέλιξης, είτε καμουφλάροντάς το 
κάτω από τη φιλανθρωπία (βλέποντάς την ως ευκαιρία να δη-
μιουργήσουν πορτφόλιο ή βιογραφικό) και να καταλήγουν να 
κοιτούν περιφρονητικά όλους όσους κακούς και αναίσθητους 
καλλιτέχνες δε συμμετέχουν σε τέτοιου είδους φιέστες.

Θεωρούμε πολύ προβληματικό, το να παίρνεις μέρος σε τέ-
τοιου είδους καπιταλιστικές διεργασίες και μάλιστα οικιοθελώς, 
με όποιο κριτήριο και να το κάνεις. Από τη μία, είτε θέλεις να γί-
νεις «αφεντικό στη θέση του αφεντικού», είτε από την άλλη παίρ-
νεις επιπλέον γνώσεις για να γίνεις «ο υπάλληλος του μήνα». 
Βέβαια, υπάρχουν και οι ευγενικές αυτές ψυχές που βοηθάνε 
τις ΜΚΟ να παράγουν έργο, με το προσωπικό όφελος πάνω απ’ 
όλα. 

Αυτές, είναι κάποιες από τις πολλές πτυχές του καπιταλιστι-
κού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, που καλούμαστε να απαντήσουμε, 
χωρίς να περιμένουμε την έτοιμη λύση ή τον κατάλληλο δια-
χειριστή της κρίσης. Δεν είμαστε οι άνθρωποι των έτοιμων λύ-
σεων, αλλά είμαστε άτομα τα οποία συλλογικά σκέφτονται και 
ψάχνουν λύσεις.

Οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές θέτουν όρια
και σηματοδοτούν  την έναρξη της αντεπανάστασης.

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όξυνσης της καπιταλιστικής 
αναδιάρθρωσης. Και είναι ουσιαστικής σημασίας για το αγωνι-
ζόμενο κομμάτι να εκμεταλλευτεί την αστάθεια που δημιουργεί 
η αναδιάρθρωση εις βάρος του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.
Στην προσπάθεια αυτή είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνει μια 
κριτική πάνω σε αυτό το κομμάτι των αγωνιζόμενων αλλά και 
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μια συζήτηση για τις πρακτικές και τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον, ως άτομα που αντιλαμ-
βανόμαστε την ταξική θέση και τον ρόλο μας.

Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση των τελευταίων χρόνων, 
βλέπουμε αγώνες που όρθωσαν ανάστημα απέναντι στο περιε-
χόμενο του κράτους, δηλαδή τις διάφορες κυβερνήσεις και τους 
μηχανισμούς κατά πλειοψηφία και στο ίδιο κράτος σε μικρότερο 
βαθμό, σε μια μεταρρυθμιστική λογική, όπως «πτυχίο με άξια», 
διαγραφή νομοθετικών διατάξεων, αύξηση του μισθού κλπ. 
Έχοντας συμμετάσχει και εμείς κατά καιρούς σε αγώνες αυτής 
της λογικής βλέπουμε τις προοπτικές τους από τη μια πλευρά ως 
προς την μεγαλύτερη ευκολία συσπείρωσης κόσμου, την κατά 
συνήθεια μικρή διάρκειά τους, που σε σύνδεση με την μεγαλύ-
τερη πιθανότητα υποχώρησης του κράτους ως προς τα αιτήματα 
επιφέρει στο κίνημα μια λογική εφησυχασμού. 
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Αντιλαμβανόμαστε όμως και την ταυτόχρονη «αντεπανάστα-
ση» που νοηματοδοτεί η μεταρρυθμιστική λογική που σε συνδυ-
ασμό με την ικανότητα του κεφαλαίου να αναδιαρθρώνεται και 
να αυτορρυθμίζεται  μας οδηγεί σε μια «χρόνια στασιμότητα» (πχ  
η αύξηση μισθού αντισταθμίζεται από την αύξηση παραγωγι-
κότητας που επιβάλουν τα αφεντικά). Αρχικά να εξηγήσουμε τη 
λογική που έγκειται στον όρο της αντεπανάστασης. Χρησιμοποι-
ούμε αυτόν τον όρο, γιατί από την έναρξή τους οι αγώνες εμπε-
ριέχουν τα στοιχεία  που το κάθε υποκείμενο θέτει και χρονικά 
θα επιβραδύνουν τον κόσμο που συμμετέχει, μέχρι να τον κα-
ταστείλουν οριστικά. Κύριο στοιχείο η αιτηματική λογική. Κάθε 
αίτημα έχει προθεσμία με ημερομηνία λήξης, (π.χ μέχρι να μας 
αυξήσουν τους μισθούς, μέχρι να καταργηθεί το σχέδιο Αθηνά). 
Αφότου έχει ξεπερασθεί η ημερομηνία, ανεξάρτητα από την κι-
νητικότητα που πιθανά να έχει υπάρξει στο δημιουργημένο κί-
νημα, αυτή θα καταρρεύσει μιας και η στοχοθεσία περιοριζόταν 
στο συγκεκριμένο αίτημα.

Ταυτόχρονα  έρχεται και η ίδια η συνδιαλλαγή με την πλευρά 
του κεφαλαίου, που συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτού του εί-
δους τους αγώνες. Αυτή η συνδιαλλαγή υποθάλπει το ρόλο των 
προλετάριων, αφού αναγνωρίζει ότι τα αφεντικά και το ίδιο το 
κράτος είναι απαραίτητα, για να επικυρώσουν την δίκαιη φύση 
του αγώνα. Μια συνδιαλλαγή, η οποία συνήθως εμπεριέχει τις 
υποχωρήσεις και από τις δυο πλευρές για το καλό της χώρας, 
της επιχείρησης ακόμα και της ακεραιότητας των συμμετεχό-
ντων.

Έχοντας αναλύσει σε ένα μικρο βαθμό τους προβληματι-
σμούς των μεταρρυθμιστικών αγώνων, πρέπει να εισέλθου-
με σε μια λογική οριστικής ρήξης με κάθε δομή/σύστημα που 
πρεσβεύει το υπάρχον. Χρησιμοποιώντας αρχικά τα θεωρητικά 
εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας και στη συνέχεια, φέρ-
νοντας παραδείγματα αγώνων που πραγματοποιήθηκαν θα προ-
σπαθήσουμε να συμβάλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Το πανεπιστήμιο ως εργοστάσιο και οι φάσεις παράγωγης
και κυκλοφορίας του κεφαλαίου.

Προτού ερευνήσουμε το πως δημιουργούμε μια ρήξη μέσα στο 
Πανεπιστήμιο πρέπει να δούμε αναλυτικότερα τη λειτουργιά του. 
Να εξηγήσουμε, δηλαδή, τον προσδιορισμό που του δίνουμε ως 
ένα εργοστάσιο παραγωγής εργατών. Για να το κάνουμε αυτό 
θα μελετήσουμε  το κύκλωμα του κοινωνικού κεφαλαίου, στο 
οποίο ο καπιταλιστής μέσω του χρήματος (Χ), αγοράζει εμπό-
ρευμα (Ε). Το εμπόρευμα είναι η εργατική δύναμη και τα μέσα 
παράγωγης, και μέσω της διαδικασίας της παραγωγής (Π) δημι-
ουργεί ένα καινούργιο εμπόρευμα (Ε΄), του οποίου η αξία είναι 
μεγαλύτερη του αρχικού εμπορεύματος. Στη συνέχεια πουλάει 
αυτό το εμπόρευμα στην αγορά για να βγάλει ένα μεγαλύτερο 
ποσό από την αρχική του επένδυση (σχήμα 1). Στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση βλέπουμε, ότι το κράτος, δηλαδή ο καπιταλιστής του 
κυκλώματος που προαναφέραμε, αγοράζει τα μέσα παράγωγης, 
(που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι καθηγητές, οι εγκα-
ταστάσεις και οι υποδομές) και χωρίς χρήμα αποκτά τους φοιτη-
τές, οι οποίοι κατέχουν την εργατική  δύναμη. Εδώ έγκειται και 

Χ: Χρήμα
Ε.Δ.: Εργατική δύναμη,
δηλαδή οι φοιτητές
Μ.Π.: Μέσα παραγωγής,
καθηγητές και υποδομές
Ε.: Εμπόρευμα
Ε’: Εμπόρευμα’ > Εμπόρευμα
Χ’: Χρήμα’ > Χρήμα

Σχήμα 2

Χ: Χρήμα
Ε.Δ.: Εργατική δύναμη
Μ.Π.: Μέσα παραγωγής
Ε.: Εμπόρευμα
Ε’: Εμπόρευμα’ > Εμπόρευμα
Χ’: Χρήμα’ > Χρήμα

Σχήμα 1

Χ
Χ’

Ε

Ε’

Ε.Δ. Μ.Π.

Χ
Χ’

Ε

Ε’

Ε.Δ. Μ.Π.
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μια πρώτη ιδιαιτερότητα, αφού ο φοιτητής ουσιαστικά είναι το 
εμπόρευμα, αλλά ταυτόχρονα και ο εργάτης, που στην διαδικα-
σία παράγωγης αναπαράγει και την ίδια στιγμή βελτιώνει την ερ-
γατική του δύναμη. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την παραγωγή ενός 
νέου εργάτη-εμπόρευμα (σχήμα 2), ο οποίος θα βγει στην αγορά. 
Και ενώ ο εργάτης -εμπόρευμα δεν «αγοράζεται» από κάποιον 
ώστε να υπάρχει θεωρητικά κέρδος από το κράτος1, βλέπουμε  
να προκύπτει μια δεύτερη ιδιαιτερότητα, αφού το κράτος ως δη-
μιούργημα του κεφαλαίου προωθεί πλέον στην αγορά το εργα-
τικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο 
για να βγάλει χρήμα.

Δημιουργία κρίσης και εκμετάλλευση για οριστική ρήξη.

Διαβάζουμε ότι η αναπαραγωγή του κεφαλαίου είναι το σύνολο 
των περιστροφών των ατομικών κεφαλαίων μέσω του κυκλώ-
ματος και ταυτόχρονα η διατήρηση της ενότητας περιστροφής 
αυτών των φάσεων. Οπότε και αντίστροφα η κρίση αναπαραγω-
γής είναι το σπάσιμο αυτής της ενότητας σε κάποιο σημείο, ώστε 
το χρήμα που έχει βάλει σε αρχική φάση ο επενδυτής να μην 
επιφέρει περισσότερο χρήμα, δηλαδή κέρδος.

Επισημάναμε σε ένα σημείο την ιδιαιτερότητα του Πανεπιστη-
μίου ως προς την απόκτηση εμπορεύματος χωρίς χρήμα (φοι-
τητές), και εδώ ενυπάρχει η πρώτη δυνατότητα κρίσης μέσω 
της απαίτησης των φοιτητών για μισθό. Βέβαια ένας αγώνας 
βασιζόμενος σε αυτή τη λογική θα έτεινε περισσότερο σε μια με-
ταρρυθμιστική λογική, εκτός και αν οι απαιτήσεις από πλευράς 
φοιτητών ήταν τόσο υψηλές ώστε να μη συνέφερε το κράτος η 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή και πάνω σε αυτήν τη 
φάση και η ίδια η άρνηση των φοιτητών για εισαγωγή στο Πα-

1. Μιλάμε για κέρδος πάνω στον τομέα που συμπεριελαμβάνει την αναπαραγωγή της 
εργατικής     δύναμης από την πλευρά του εργάτη  ,εφόσον μέσα στο Πανεπιστήμιο 
μπαίνουν επιχειρήσεις (π.χ σίτισης), από τις οποίες το κράτος βγάζει κέρδος.
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νεπιστήμιο θα διαμόρφωνε μια μορφή κρίσης. Αναλύοντας  τη 
φάση παραγωγής το κάθε σαμποτάζ στη παραγωγή, είτε μέσω 
καταλήψεων είτε μέσω καταστροφής των μέσων παράγωγης, 
θα δημιουργούσε επίσης την επιθυμητή κρίση.

Αναμφίβολα, όμως, η κάθε κρίση μπορεί να ξεπεραστεί από 
την πλευρά του κεφαλαίου, εφόσον δε μετατραπεί σε οριστική 
τομή. Και αυτό θα γίνει μόνο αφότου μαζί με το κομμάτι κίνησης 
του κεφαλαίου καταφέρουμε και διαταράξουμε και τις σχέσεις, 
οι οποίες συντηρούν αυτό το οικοδόμημα. Δηλαδή  σχέσεις που 
έχουν υπαχθεί στο κεφάλαιο, σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, σχέ-
σεις των ανθρώπων με τη φύση, με  το χρόνο. Είναι η κατάργηση 
των καπιταλιστικών σχέσεων  αυτή που θα επιφέρει  έμμεσα την 
κατάργηση των διαχωρισμών.  

Γιατι δεν υπαρχουν αντιστασεις;
Σαμποταζ απο παραταξεις, διοικητικους.
Κλιμα στο φοιτητικο σωμα.

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες να αντισταθούμε σε κάθε αναδι-
άρθρωση του Πανεπιστημίου βρίσκουμε μπροστά μας την «εξε-
γερτική νεολαία», αυτή που το αίμα της βράζει. Το φοιτηταριάτο 
που δεν το νοιάζει τίποτα. Τόσο ενήλικοι όσο ταυτόχρονα και 
ανήλικοι δεν έχουν έτσι ευθύνες. Τόσο ενήλικοι ώστε να δου-

Πανό στον διάδρομο του ΤΕΙ Αθήνας ενάντια στον οργανισμό
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λεύουν, τόσο ανήλικοι ώστε να δέχονται τους χειρότερους μι-
σθούς χωρίς να τους πειράζει, αφού «η δουλειά χρειάζεται για 
το χαρτζηλίκι (ή για την πείρα)». Αυτή τη στιγμή και δεδομένων 
των συνθηκών, είτε αντιμετωπίζοντας ταξικά το φοιτητή σύμφω-
να με την οικογένειά του, είτε κρίνοντας από τον ίδιο, κανένας 
σχεδόν δεν έχει τη δικαιολογία ότι μένει απαθής, επειδή τα έχει 
όλα και οι υπόλοιποι ας παν να πνιγούν, που δεν τα κατάφεραν. 
Ο λόγος της αδιαφορίας και της απάθειάς του έγκειται σε άλλους 
παράγοντες. Πρώτον, στο γεγονός ότι δεν αισθάνεται να τον αγγί-
ζουν τα προβλήματα που έρχονται, δεύτερον ότι αν αισθανθεί ότι 
τον αγγίζουν πρέπει να προλάβει ατομικά να τη σκαπουλάρει και 
τρίτον και σημαντικότερο, δεν πιστεύει στη συλλογική διεκδίκη-
ση και στους αγώνες. Η λογική της ανάθεσης είναι αυτή και είναι 
η μόνη μαζί με την κριτική σε αυτούς που ανατέθηκε η επίλυση 
των προβλημάτων. Στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ η ΠΑΣΠ-ΔΑΠ 
κυριαρχούν και παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Κάποιος πάντα 
εκεί για σένα (πχ. σημειώσεις).

Υπάρχει άλλη μία παράταξη, όμως, που παίζει αυτόν το βρώ-
μικο ρόλο και δεν είναι άλλη από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδα-
στών. Η οποιαδήποτε κριτική στο ΜΑΣ δε γίνεται για να αφή-
σουμε τις παρατάξεις ΠΑΣΠ-ΔΑΠ στο απυρόβλητο. Εστιάζουμε 
στο ΜΑΣ, καθώς δηλώνει μέτωπο αγώνα και ηγεμονεύεται από 
το ΚΚΕ. Στο ΤΕΙ Αθήνας στη ΣΚΣ και γενικά σε κάθε σχολή που 
δεν υπάρχει παρουσία ΠΑΣΠ-ΔΑΠ, το ΜΑΣ αντικαθιστά τις δύο 
προαναφερθήσες παρατάξεις ή εκείνους τους ανεξάρτητους 
αντικαταληψίες που κατεβαίνουν στις Γενικές Συνελεύσεις και 
προσφεύγουν μόνοι τους με πλαίσια για να πολεμήσουν τις κα-
ταλήψεις. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΣΚΣ, αυτοί που υποστη-
ρίζουν ΜΑΣ, εκτός από τους υποστηρικτές του πολιτικά, είναι 
το κομμάτι των φοιτητών, που ναι μεν θέλει ανοιχτή σχολή και 
θεωρεί όμως ότι πρέπει να αγωνίζεται με κάποιο τρόπο, αλλά 
είναι και το κομμάτι εκείνων όσων ονειρεύονται την καριέρα και 
επιθυμούν τη διατήρηση της κανονικότητας στα μαθήματά τους 
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και στη ζωή τους γενικά. Το ΜΑΣ χρησιμοποιώντας πελατειακές 
σχέσεις θα αγκαλιάσει το φοιτητή-καριερίστα και θα του υπο-
σχεθεί πως με ανοιχτή σχολή, (για να μπορεί να πάρει και την 
αγνή γνώση, που ουδεμία σχέση έχει φυσικά με τη στείρα γνώ-
ση που προσφέρει στο λαό η «πλουτοκρατία», για να τον εκπαι-
δεύσει σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς του κεφαλαίου), 
θα προχωρήσει σε παραστάσεις διαμαρτηρίας σε Προέδρους 
και διευθυντές, χαρίζοντας στο φοιτητή την ξεγνοιασιά, ότι όλα 
θα ταχτοποιηθούν με ανάθεση και θεσμικές διαδικασίες.

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κανονικό σαμποτάρισμα των 
αγώνων που θα μπορούσαν να ξεσπάσουν σε κάθε σχολή. Αλλά 
τίποτα από αυτά δεν είναι καινούριο και δε μας εκπλήσει.. Χρό-
νια τώρα το ΜΑΣ και γενικά το ΚΚΕ παίζει πυροσβεστικό ρόλο 
στους αγώνες που δίνονται.

Από την άλλη έχουμε την ΕΑΑΚ.  Πρόκειται για μια παράταξη, 
που έχει σταθερές πολιτικές  θέσεις, τις οποίες όμως μπορεί να 
μεταβάλλει εργαλιακά, για να έχει την αποδοχή. Λειτουργώντας 
με πρακτικές «χαμαιλεοντισμού» προσκολάται σε αγώνες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή δημιουργεί αγώνες για ζητήματα που 
αφορούν τον περισσότερο κόσμο (πχ. για να απαιτήσει πτυχία 
με αξία), πάντα με την επιδίωξη της καταγραφής της, φυσικά.  
Μια παράταξη η οποία πάντα θα προσφεύγει στις γενικές συ-
νελεύσεις, αντιμετωπίζοντάς τες ως το μοναδικό όργανο, αφού 
εκεί θα έχει λόγο όλος ο φοιτητικός σύλλογος. Τις χρησιμοποιεί  
για να κατεβάζει προκάτ πλαίσια, καθώς αλλιώς δε γίνεται να 
βγάλει δράσεις.  Το πρωτόκολο να ακολουθείται κι ο κόσμος ας 
καίγεται.

  Στους αγώνες που συμμετέχουν έχουν την απαίτηση να τους 
αντιμετωπίζουν ως ισότιμη και κινητήρια δύναμη. Διαφημίζουν 
πως αποτελούν μια παράταξη βάσης φτιαγμένη από τα κάτω, 
ενώ ταυτόχρονα είναι πρωτοπορεία στις εκλογές και είναι έτοι-
μοι να ξεπουλήσουν κάθε αγώνα, στον οποίο θα έχουν προσκο-
λήσει, εστιάζοντας στους προεκλογικούς «αγώνες» για χάρη της 
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ψηφοθηρίας.
 Ακόμη, χαρακτηρίζονται από «αφέλεια» σε στοιχειώδη 

πράγματα (πχ. Η παραμικρή προστασία που μπορείς να έχεις στο 
δρόμο). Αλλά και αυτό ακόμα δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται ίσως 
για μια πολιτική συστηματικής θυματοποίησης για την επίτευξη 
της «μιντιακής νίκης».

Όσον αφορά τους διοικητικούς εργαζόμενους του ΤΕΙ Αθή-
νας, δε δείχνουν καθόλου να έχουν διάθεση να κινητοποιηθούν 
μαζικά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Παρόλο που αποτέλε-
σαν την πρώτη φουρνιά διοικητικών που τέθηκαν σε διαθεσι-
μότητα, απολύθηκαν και μετατέθηκαν 21 άτομα το καλοκαίρι 
του 2013, στη μεγάλη απεργία των διοικητικών εργαζομένων το 
φθινόπωρο του ίδιου έτους απήργησαν και στήριξαν ελάχιστοι. 
Επανειλλειμένες προσπάθειες έγιναν ξανά και ξανά από διάφο-
ρα φοιτητικά σχήματα, αλλά όπως και η υπόλοιπη κοινωνία, έτσι 
και εκείνοι δεν πιστεύουν στις συλλογικές αντιστάσεις.

Πως να αρρωστήσετε με τον ταξικό ανταγωνισμό...!

Είναι σημαντικό για μία πολιτική ομάδα, να κάνει αυτοκριτική. Η 
αυτοκριτική αυτή βέβαια, καθώς εδώ παρατίθεται δημόσια, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα όρια. Για αυτό, στο κομμάτι αυτό δεν 
αναφέρεται αυτούσια η αυτοκριτική της ομάδας.

Η συλλογικότητά μας, απαρτίζεται από άτομα. Κάθε άτομο 
«κουβαλάει» τις αντιφάσεις του, τις εμπειρίες αγώνα ή και την 
έλλειψη του αγώνα, τις θεωρητικές του βάσεις κτλ. Κάθε ομάδα 
ανθρώπων λοιπόν, οφείλει να ζυμώνεται, έτσι ώστε να αναβαθ-
μίζει λόγο και δράση. Πάντα όμως, θα προκύπτουν προβληματι-
κές δυναμικού χαρακτήρα, καθώς πέρα από μεταξύ μας, αλλη-
λεπιδρούμε και με το σώμα των φοιτητών και των εργαζομένων.

Σε κάποια ζητήματα, υπάρχουν κάποιοι τρόποι δράσης οι 
οποίοι είναι γνωστοί. Πολλές φορές φέρνουν και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, όπως πχ. μία Γενική Συνέλευση, μία συνέλευση 
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κόστους φοίτησης, διάφορες δράσεις αντιπληροφόρησης κτλ. 
Υπάρχουν όμως φορές, που τα γνωστά κινηματικά μέσα, που 
καλώς χρησιμοποιούμε, είναι σε ύφεση και δεν αποδίδουν. Η 
ομάδα, εκείνες τις στιγμές, είδαμε ότι «κόλλησε» πρακτικά και 
δεν μπόρεσε να βρει τρόπους να συνεχίσει. Ενώ δηλαδή, δημι-
ούργησε συνθήκες αγώνα ή συνθήκες για ένα ευρύτερο άνοιγ-
μα στον μικρόκοσμο του ΤΕΙ, δεν εκμεταλλεύτηκε επαρκώς τις 
ευκαιρίες αυτές. Επίσης, φανήκαμε ανεπαρκείς στο ζήτημα της 
αντιπληροφόρησης, σε μία μικρή σχολή. Έτσι, ο κόσμος της σχο-
λής, δεν έμαθε εγκαίρως τι εμείς λέμε και τι προτείνουμε, αλλά 
το άκουσε σε ένα αμφιθέατρο, παράλληλα με πλαίσια-κονσέρ-
βες (με λάθος ημερομηνίες, με ψεύδη αγωνιστικότητας κτλ), και 
εν μέσω λασπολογίας και ανακριβειών για αυτά που εμείς προ-
τάσσουμε, από παρατάξεις καθαρά αντιαγωνιστικές.Ένα άλλο 
ζήτημα που τίθεται, είναι το νόμιμο-παράνομο και η κοινωνική 
αποδοχή τέτοιων δράσεων. Δηλαδή κατά πόσο, αναβαθμισμέ-
νες πρακτικά δράσεις, θα λάβουν την κοινωνική αποδοχή ή αν 
έχει νόημα η συζήτηση αν θα λάβουν την αποδοχή. Το παραπά-
νω πρόβλημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται πάντα να «φρε-
νάρει» τέτοιου είδους διαδικασίες.

Με τις παραπάνω προβληματικές, οι οποίες συναντιούνται 
όλο και συχνότερα στον κινηματικό κόσμο καταλήγουμε στο ότι 
χάνουμε κατά διαστήματα την παρουσία μας στο ΤΕΙ. Ναι μεν, 
οι κλασικές λύσεις είναι χρήσιμες, κατά περιόδους μαζικές κτλ, 
αλλά αν οι λύσεις δεν αποδίδουν, το πρόβλημα παραμένει και 
μεγαλώνει. Είναι καθήκον του ανταγωνιστικού κινήματος, να 
μένει πάντα ανταγωνιστικό (ακόμα και αν αριθμητικά είναι μι-
κρό), και με (πρακτικές) λύσεις έξω από τις συνηθισμένες.

Θεωρούμε πως κάθε συλλογικότητα που αντιλαμβάνεται 
πως βρίσκεται σε αυτό το σημείο, δεν πρέπει να απογοητεύται ή 
να επαναπαύεται, περιμένοντας να έρθει μια πιο έκρυθμη κατά-
σταση για να τη διαχειρηστεί. Πρέπει να μπαίνουν εναλλακτικές 
προς διερεύνηση, κατί που δεν εγγυόμαστε ότι εξασφαλίζει και 
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την αποφυγή πολιτικών αντιφάσεων και εκπτώσεων.
Αυτήν τη στιγμή διανύουμε στο ΤΕΙ Αθήνας μια περίοδο από-

λυτης σχεδόν αγωνιστικής αδράνειας. Είμαστε μάρτυρες μιας 
περιόδου, που η φοιτητική κοινότητα δε νιώθει την ανάγκη να 
συλλογικοποιηθεί και να αντισταθεί στις μεταρυθμίσεις που δέ-
χεται η εκπαίδευση, παρόλο που βρισκόμαστε στην  Ελλάδα της 
κρίσης του 2015 και ενώ έχουν προηγηθεί αν όχι επιτυχημένα, 
τουλάχιστον πιο αξιοπρεπή φοιτητικά κινήματα το 2006-7 και το 
2011. Κάθε κίνηση ή δράση που κάνουμε είτε εμείς είτε άλλα 
φοιτητικά σχήματα καταλήγει σε απόλυτη αποτυχία και χωρίς 
καμιά φοιτητική μερίδα να ξεσηκώνεται. Έτσι,  βρισκόμαστε σε 
μια φάση που πρέπει να σκεφτούμε τι φταιει και πως συνεχί-
ζουμε, μη ξέροντας, βέβαια, με ποια μέσα και με ποιο τρόπο να 
ευαισθητοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τους υπόλοι-
πους φοιτητές.

Κάναμε, λοιπόν, έναν κύκλο συζητήσεων, προσπαθώντας 
να κατανοήσουμε τι φέρνει μια κοινωνική ομάδα σε κατάσταση 
συλλογικής αντίστασης και εξέγερσης. Φέρνοντας στο τραπέζι 
το παράδειγμα των φοιτητών στην Αμερική που αγωνίστηκαν 
να σταματήσει ο πόλεμος  στο Βιετνάμ και ξεχύθηκαν στους 
δρόμους της χώρας, παρατηρήσαμε πως ο κόσμος αυτός συ-
σπειρώθηκε και αγωνίστηκε γύρω από μία κοινή και δυνατή 
θεματική. Κατορθώθηκε, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα μαζικό 
κίνημα. Το πρόβλημά του; Δεν ήταν αρκετά συνειδητοποιημένο, 
πως ο πόλεμος στο Βιετνάμ ήταν ένα κομμάτι του γενικότερου 
ιμπεριαλιστικού σχεδίου εξάπλωσης της Αμερικής στο βωμό 
του κέρδους. Μόλις έληξε ο πόλεμος, έληξε και ο αγώνας, αφού 
ποτέ δε μπήκαν προοπτικές για τη συνέχισή του. Παρόλα αυτά 
απεδείχθει – όχι μόνο τότε, αλλά και σε πολλά μεγάλα ή μικρά 
κινήματα που έχουν υπάρξει – πως ένα δυναμικό μονοθεματικό 
αίτημα είναι ικανό να κινητοποιήσει τον κόσμο.

Αναζητώντας μια τέτοια αντίστοιχη θεματική, όσον αφορά 
τα φοιτητικά ζητήματα του 2015 στην Ελλάδα, ενδιαφέρον ήταν 
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Φωτογραφία από διαδήλωση του Weather underground,
της οργάνωσης στην Αμερική που αναφέρθηκε παραπάνω

το γεγονός πως προβλήματα που σε εμάς φαίνονται τρανταχτά 
και σημαντικά, στην πλειονότητα των φοιτητών φαντάζουν άλλα 
προσωρινά, άλλα να βρίσκονται στο μακρυνό μέλλον και άλλα 
να πλήτουν μια τόσο μικρή μερίδα, που οι υπόλοιποι να μην 
ενδιαφέρονται (οργανισμός, ν+1, διαγραφές). Άλλου είδους θέ-
ματα εντοπίζουμε κυρίως να προβληματίζουν, τα οποία μπορεί 
να μην είναι τόσο σοβαρά, επηρεάζουν όμως ήδη τους πάντες 
και είναι καθημερινά (πχ. αναλώσιμα υλικά). Μπαίνει λοιπόν στο 
τραπέζι η προσπάθεια δημιουργίας ενός αγώνα σύμφωνα με τις 
ανάγκες των φοιτητών, που εκείνοι βάζουν σε προτεραιότητα. 

Ανεξάρτητα από τη θεματική συζητήσαμε και τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε κόσμο μαζικά 
στον αγώνα. Χωρίς να αποκλείουμε κανένα τύπο δράσης κινη-
θήκαμε περισσότερο σε μια κουβέντα γύρω από κοινωνικού τύ-
που δράσεις, ακόμη και αν πρόκειται για επιχειρησιακού τύπου, 
τις οποίες η φοιτητική κοινότητα μπορεί να τις δεχτεί, όπως είναι 
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οι καταλήψεις υποδομών του ιδρύματος, με τις οποίες διεκδι-
κούμε και παίρνουμε αυτά που μας ανήκουν. Αν επιλέγαμε μια 
τέτοια δράση θα έπρεπε να προσέξουμε α μην αποτελέσει μια 
εναλλακτική λύση στο υπάρχον πρόβλημα και αντί να αποτελεί 
ένα μέσο πάλης για την καταπολέμησή του, να συνυπάρχει με το 
πρόβλημα και να του επιτρέπει να διογκώνεται.

Σταθήκαμε αρκετά πάνω στη θεωρία, ότι ένας αγώνας ικα-
νός να επιφέρει πρακτικό αντίκρισμα, θα δώσει έναυσμα στον 
κόσμο να πιστέψει στη συλλογική διεκδίκηση. Πως, δηλαδή, δε 
χρειάζεται να περιμένουμε την κοινότητα, αλλά μπορούμε να 
ξεκινήσουμε κάποιον αγώνα και επιφέροντας κάποιο πρακτικό 
αντίκρισμα, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, πως υπάρχει 
νόημα στον αγώνα και στη διεκδίκηση και να τον καλέσουμε να 
στηρίξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ δεν είναι το αντίκρισμα 
αυτό καθ’ αυτό, αλλά οι σχέσεις που θα προκύψουν εξαιτίας του 
και οι λογικές αγώνα που θα αναπτυχθούν. Αντιλαμβανόμενοι 
τον κίνδυνο να γίνουμε οι ρομπέν των δασών, θα πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεχτικοί και αυστηροί με μια τέτοιου είδους 
δράση. 

Εξετάσαμε τη φοιτητική κοινότητα για το πώς αντιμετωπίζει 
τον κόσμο του αγώνα και τις πολιτικές ομάδες, με τρόπο που να 
τους αποτρέπει από το να συμμετέχουν σ’ αυτές. Συμπεράσματα; 
Ίσως να μην έχουν σε υπόληψη τη συλλογικότητα, θεωρούν ότι 
δεν υπάρχει νόημα, φοβούνται να έχουν μια πολιτική ταμπέλα, 
αναρωτιούνται αν θα συνεχίσουν να έχουν αποδοχή από τον πε-
ρίγυρό τους (που δεν ανήκει στο αγωνιστικό κοινό), φοβούνται 
για το που θα μπλέξουν(λόγω άγνοιας και απειρίας).

Επειδή όμως η κοινότητα παρασύρει μεν την πολιτική ομάδα, 
αλλά και η πολιτκή ομάδα παρασύρει την κοινότητα σημαντική 
είναι και η παρουσία που μια ομάδα έχει και τα μέσα τα οποία 
χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τον κόσμο στον οποίο απευ-
θύνεται. Χωρίς να στοχεύουμε στην εγκατάλειψη αυτών των ερ-
γαλείων, καθώς τα θεωρούμε ακόμη αποτελεσματικά, ως ένα 
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βαθμό, κάνοντας μια δουλειά μυρμιγκιού που κάθε συλλογικό-
τητα πρέπει να κάνει, κατανοούμε πως οι φοιτητές έχουν πάρει 
άπειρα κείμενα, έχουν δει χιλιάδες αφίσες, τρικάκια και αυτοκό-
λητα και έχουν «υποστεί» δεκάδες «ενοχλητικές» μικροφωνικές 
με περίεργη μουσική και είναι εύλογο το ερώτημα που μπαίνει: 
πόσοι διαβάζουν, τι καταλαβαίνουν, αν η γλώσσα είναι ξύλινη 
για κοίνους ή και αν τους φαίνονται όλα ίδια και γραφικά. 

Μια ομάδα, λοιπόν, για εμάς, που θέλει να έχει παρουσία, να 
αναπτύξει συνειδήσεις και να οργανώσει κόσμο στον αγώνα εί-
ναι ανάγκη τα άτομά της να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τον μη κινηματικό περίγυρό τους. Είναι ανάγκη η ομάδα να 
έχει παρουσία καθημερινά, παρεμβαίνοντας σε διάφορα ζητή-
ματα (χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια για λογικές ανάθεσης). 
Να κάνει εξωστρεφείς δράσεις, που μπορούν να προσελκύουν 
κόσμο και έτσι η ομάδα να πλαισιώνει κάποιο άτομο και όχι το 
αντίθετο. Είναι ανάγκη να ανοίξει κοινωνικοπολιτικά ζητήματα 
κάνοντας εκδηλώσεις-δράσεις με θεματολογίες, οι οποίες θα 
είναι λίγο πιο προσιτές στο κοινό που θέλει να απευθυνθεί, αφή-
νοντας πίσω κάθε τακτική παραδοσιακού τύπου.

Όσον αφορά τις παραπάνω κουβέντες έπρεπε να προσέξουμε 
τον κίνδυνο να στρέψουμε την οπτική μας σε μια γενική θεωρη-
τικοποίηση του αγώνα, αγνοώντας τις πρακτικές και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Η ερώτηση στην οποία 
οφείλουμε να απαντήσουμε πρώτ’ απ’ όλα, δεν είναι αυτή της 
προβληματικής ως προς τις δράσεις που οργανώνουμε, αλλά 
στο γιατί η κάθε δράση εκτελείτε από μία μειοψηφία ακόμη και 
μέσα στο σχήμα. Είναι η έλλειψη κόσμου ενδοσχηματικά αυτή 
που στην πραγματικότητα μας αποκρύπτει τις αληθινές προοπτι-
κές αλλά και το όριο των επιλογών μας. 

Το ζήτημα που τίθεται  είναι πρώτα από όλα ζήτημα δέσμευ-
σης. Με τη συζήτηση που έγινε καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι 
δεν ασχολούνται όλα τα άτομα το ίδιο με την ομάδα.

Με το παραπάνω πρόβλημα, λοιπόν, δηλαδή της δέσμευσης 
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και της αυτο-πειθαρχίας, πρέπει η ομάδα να ασχοληθεί και να το 
λύσει. Με τον όρο δέσμευση, στον πολιτικό χώρο που ανήκουμε, 
εννοούμε τις ελάχιστες πολιτικές συμφωνίες μεταξύ μας, όπως 
σε έννοιες αλληλεγγύη, ισότητα, οριζόντιες δομές. Είναι κάποια 
από τα μίνιμουμ ζητήματα, τα οποία δημιουργούν συνείδηση συ-
ντροφικότητας.

Εξ’ αρχής είναι απαραίτητο να θέσουμε μερικούς βασικούς 
πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να στηριχτεί η συνέλευση 
(για να συνεχίσει).

• Συνειδοποίηση εκ μέρους του κάθε ατόμου που συμμε-
τέχει αναφορικά με τις απαιτήσεις ενός πολιτικού εγχει-
ρήματος. 

Αναλυτικότερα, η συνέλευση ως ένας «οργανσιμός» μέσα 
στην κοινωνία οφείλει να έχει μία εναλλακτική πρόταση που θα 
συγκρούεται με το κατεστημένο που αμφισβητεί. Και αυτό μπο-
ρεί να γίνει μόνο αν ο «οργανισμός» εξελίσεται και προσαρμό-
ζεται συνεχώς παράλληλα με το σύστημα που έχει να αντιμετω-
πίσει. Σε αυτό το πλαίσιο, το κάθε «κύτταρο» του «οργανισμού» 
οφείλει να ακολουθεί την διαδικασία της εξέλιξης ατομικά, προ-
σπαθώντας όμως να συμβαδίζει και με το συλλογικό. Και την 
ίδια στιγμή, για να μπορεί να διατηρηθεί η υγεία του «οργανι-
σμού», οφείλουν τα «κύτταρα» να συντηρούν σχέσεις ισότητας 
και αλληλοβοήθειας.

Τα παραπάνω  αποτελούν και μία αυτοκριτική.  Δυστυχώς, 
υπάρχουν στιγμές που ο αγώνας για διάφορους λόγους, μένει 
«πιο πίσω» μέσα στην καθημερινότητα. Έτσι, η επίλυση του πα-
ραπάνω ζητήματος είναι απαραίτητη για το ανατρεπτικό κίνημα 
γενικότερα.

Το άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε ήταν σε τι τύπου αγώνα 
συμμετέχουμε και με ποιον τρόπο. Αυτό το θέμα είναι ένα «άλυ-
το θέμα», από την άποψη,  ότι τέτοια ζητήματα λύνονται μέσα 
στους αγώνες. Για εμάς υπάρχουν αγώνες αιτηματικοί. Χωρίζο-
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νται σε μονοθεματικούς και μη. Υπάρχουν παρόλα αυτά και οι μη 
αιτηματικοί, που χωρίζονται στους αγώνες με αφορμή ή χωρίς.

Κάποια παραδείγματα:

• Αιτηματικοί, μονοθεματικοί: Σχέδιο «Αθηνά»

• Αιτηματικοί, μη μονοθεματικοί: Αγώνας απεργών πείνας 
για κατάργηση «αντιτρομοκρατικών» νόμων, κουκουλο-
νόμου, απελευθέρωση συγγενών ΣΠΦ, απελευθέρωση 
Σ. Ξηρού κτλ.

• Μη αιτηματικοί, με αφορμή: Εξέγερση 2008, με αφορμή 
τη δολοφονία του Α. Γρηγορόπουλου.

• Μη αιτηματικοί, χωρίς αφορμή:  το κάψιμο εργοστασίου 
από εργάτες στην Ινδία και οποιαδήποτε άλλη εξεγερτικη 
κατάσταση, η οποία έχει ως αφορμή όλα όσα βιώνει η 
εργατική τάξη στην καθημερινότητά της. 

Είναι γεγονός, ότι οι αγώνες στις δύο πρώτες κατηγορίες είναι 
τουλάχιστον αφομοιώσιμοι. Από μία θεωρητική σκοπιά μπορούν 
να θεωρηθούν και αντεπαναστατικοί. Παρόλα αυτά οικοδομούνε 
και αυτοί οι αγώνες, νέους κοινωνικούς συσχετισμούς και δε-
σμούς. Ειδικότερα, όσον αφορά τους αιτηματικούς μονοθεματι-
κούς αγώνες έιναι ίσως οι πιο προβληματικοί αγώνες. Και αυτό 
γιατί, θέτουνε ένα μόνο θέμα, νομοσχέδιο ή άλλο ζήτημα (ακόμα 
και το πολυδιάστατο κόστος φοίτησης), ως το μόνο πρόβλημα. 

Τέλος, όσον αφορά τις δύο τελευταίες κατηγορίες αγώνων, 
ουσιαστικά μιλούν από μόνες τους. Πρόκειται για αγώνες, εξε-
γέρσεις, μαχητικές εκφάνσεις που δεν καθορίζονται. Ειδικά στις 
περιπτώσεις αυτές όμως, που η ενεργητικότητα είναι τόσο έντο-
νη, πρέπει να θέτουμε χαρακτηριστικά πολιτικοποίησης και να 
έχουμε συνείδηση των πράξεων μας.

Σε αυτό το σημείο αναγκαία είναι η επισήμανση μιας αντί-
φασης που δημιουργείται ανάμεσα στους «αντεπαναστατικούς» 
μονοθεματικούς και αιτηματικούς αγώνες και στη συμμετοχή 
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μας σε αυτούς*. Παρ’ όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός τέ-
τοιου αγώνα οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάδειξη ενός πιο 
γενικού αντικαπιταλιστικού αγώνα. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η 
συμμετοχή μας, με τους δικούς μας βέβαια όρους σε αγώνες 
μονοθεματικούς ή αιτηματικούς. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη 
δυνατότητα να θέσουμε στη διαδικασία τους δικούς μας προ-
βληματισμούς, τα κύρια προβλήματα και να επισημάνουμε τις 
ανάγκες μας. Η συμμετοχή μας θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, έτσι ώστε να θέτονται οι προβληματισμοί 
αλλά και η σημασία της δικής μας συμμετοχής στον εκάστοτε 
αγώνα. Σε περίπτωση που κρίνεται πως ο συγκεκριμένος αγώ-
νας τίθεται προβληματικά και δε συνάδει αξιακά με τα δικά μας 
αιτήματα, η αποχώρησή μας ή η απλή παρακολούθηση των δια-
δικασιών, είναι αναπόφευκτη. 

Όπως και να έχει, οι αγώνες είναι εκεί για να παρεμβαίνουμε 
με τα δικά μας χαρακτηριστικά ως αγωνιστές, για την ανάδειξη 
του ζητήματος της ανατροπής του συστήματος, που είναι το ίδιο 
το βασικό πρόβλημα.

*Βλέπε ενότητα: Οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές θέτουν όρια και σηματοδοτούν την 
έναρξη της αντεπανάστασης.
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