


 Η «φοιτητική ζωή» είναι μια παράσταση γεμάτη 
μύθους. Και ακριβώς επειδή είναι θέατρο, η 
διάρκεια των μύθων κρατάει λίγο: 
4 ή 5 χρόνια και μετά τέλος.
 
 Οι μύθοι αυτοί βέβαια ξεκινάν πολύ πριν  Οι μύθοι αυτοί βέβαια ξεκινάν πολύ πριν 
περάσει κάποιος στο πανεπιστήμιο. Όλοι μας 
(ίσως όχι και όλοι βέβαια..) ακούσαμε για τα 
«καλύτερα χρόνια της ζωής μας» που έρχονται. 
Και όλοι όσοι περάσαμε στο μαλακισμένο το 
πανεπιστήμιο ακούγαμε και ξανακούγαμε τις 
προσταγές του τύπου «κάνε λίγο υπομονή, ένας 
χρόνος είναι και μετά όλα τέλεια» πριν μας χρόνος είναι και μετά όλα τέλεια» πριν μας 
περάσουν σαν ζώα σε σφαγή από τις 
πανελλήνιες. Εκ των υστέρων βέβαια 
καταλαβαίνεις τι παίζει: η μυθική φοιτητική ζωή 
είναι ένας «μελλοντικός παράδεισος» για να φας 
αμάσητα όλα τα σκατά που σου πλασάρει το 
σχολείο. Μετά όμως;

Τι είναι η φοιτητική ζωή; Ποιοι την μυθοποιούν; 
Και τι συμφέρον έχουν από αυτό; Αυτοί και αυτές 
που σου μοιράζουν αυτήν την προκήρυξη 
είμαστε βέβαιοι/ες: τα κομματόσκυλα (όλα: δεξιά 
κ’ αριστερά) είναι οι βασικοί προπαγανδιστές του 
μύθου της φοιτητικής ζωής με το που πατήσεις 
το πόδι σου στο πανεπιστήμιο. Είναι αυτοί που θα 
σε ενημερώσουν για το τι μαγαζιά παίζουν στην σε ενημερώσουν για το τι μαγαζιά παίζουν στην 
πόλη, λες και οι μαγαζάτορες τους πληρώνουν 
προμήθεια για το θεάρεστο έργο τους. Είναι 
αυτοί ρε παιδί μου που θα σου μάθουν πως «να 
περνάς καλά». Οι δεξιοί θα σε στείλουν στα 
δαπίτικα στέκια-κλαμπάκια, με μπράβους στην 
πόρτα και οπού οι κόκες είναι ο κατάλληλος 
καταλύτης για να εκδηλωθεί η ματσό νεόπλουτη καταλύτης για να εκδηλωθεί η ματσό νεόπλουτη 
δαπίτικη καρδιά. Από την άλλη, οι αριστεροί θα 
σε στείλουν στα δικά τους στέκια, στα 
εναλλακτικά μαγαζιά της πόλης. Και θα σε 
μάθουν να συγκινείσαι ψυχαναγκαστικά 
ακούγοντας για τρισεκατομμυριοστή φορά το 
τελευταίο κομμάτι του (θ. ή β.) 
παπακωνσταντίνου ή τον ύμνο του εαμ, λες και παπακωνσταντίνου ή τον ύμνο του εαμ, λες και 
τα ακούς πρώτη φορά!
 
Από την εμπειρία μας στα κομματόσκυλα έχουμε 
καταλάβει το εξής: οι παρατάξεις ξέροντας ότι 
δεν είναι «μηχανισμός πολιτικοποίησης» της 
νεολαίας, αναλαμβάνουν όλο και πιο πολύ έναν 
ρόλο που τους ταιριάζει, αυτόν του να βρίσκουν 
φίλους στους πρωτοετείς. Κάτι σαν γραφεία 
συνοικεσίων. Και για να είσαι σωστός σε αυτό το 

Υπάρχουν κι αυτοί όμως που δεν ψήνονται να κάνουν 
καριέρα, ούτε να σαπίσουν στο διάβασμα. Αυτοί και 
αυτές που θα κάτσουν στα πίσω έδρανα των 
αμφιθεάτρων. Που βλέπουν τις σπουδές σαν μια 
επιθυμία/ανάγκη ή και υποχρέωση ανάμεσα σε πολλές 
άλλες και δεν ψήνονται να παρατήσουν όλες τις άλλες 
ασχολίες τους (καλλιτεχνικές, πολιτικές κλπ) για ένα 
γαμωπτυχίο. Τέτοιου είδους τύποι και τύπισσες γαμωπτυχίο. Τέτοιου είδους τύποι και τύπισσες 
είμαστε κι εμείς.




