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Σ
το προηγούμενο έντυπο προσπαθήσα-
με να οριοθετήσουμε κάπως το παρα-
ταξιακό lifestyle, όπως εκφράζεται αυτό  
μέσα από τα πάρτυ και την φθήνη δι-

ασκέδαση. Ανάμεσα στα άλλα αναγνωρίσαμε 
ότι οι παρατάξεις αφουγκραζόμενες τις προτι-
μήσεις και τα γούστα των εκάστοτε φοιτητών, 
αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους 
φοιτητές και τα νυχτερινά μαγαζιά. Για να περιο-
ρίσουμε λίγο το υποκείμενο μελέτης και να μην 
χρειαστεί να τσουβαλιάσουμε όλους τους φοι-
τητές, φτάνει μόνο να καταδείξουμε το lifestyle 
των αριστερών και το αντίστοιχο της ΔΑΠ. Μπο-
ρεί τα ρεμπετάδικα φαινομενικά να μην είναι 
ίδια φάση με τα κλαμπ ή ο μέσος λαϊκός πρω-
τοετής που τα σπάει με τα δακρύβρεχτα λαϊκά 
άσματα να μην μοιάζει τόσο με τον μέηνστριμ 
αριστερό που κυνηγάει με το τουφέκι το (ψευ-
το)κουλτουριάρικο prestige, μα σίγουρα κοινός 
τόπος αυτών των lifestyle και των προασπιστών 
τους, είναι το εμπόρευμα. Η σχέση του φοιτητή 
με το εμπόρευμα είναι αλληλοεξαρτώμενη και 
αλληλοτροφοδοτούμενη. Οι μεν φοιτητές κα-
ταναλώνουν υλικά και άυλα αγαθά στο όνομα 

του lifestyle και τα δε αφεντικά βγάζουν γούστα 
και πλουτίζουν.

Ένα σημείο λοιπόν που εντοπίζουμε εμείς ζώ-
ντας στην πάτρα, το οποίο καταδείχνει την παρα-
πάνω σχέση και εκτονώνει -σε βαθμό κακουρ-
γήματος- τις δίψες των φοιτητών για διασκέδαση 
είναι προφανώς το καρναβάλι. Τις μέρες που 
τρέχει αυτό το έθιμο-θεσμός για την Πάτρα, οι 
πάντες στην πόλη δουλεύουν γι’ αυτό, παρά-
γουν γι’ αυτό, καταναλώνουν  γι’ αυτό. Και πλάι 
με αυτούς φυσικά συγκροτείται ένα εξαιρετικά 
κερδοφόρο δίκτυο στο οποίο οι φοιτητές σχε-
δόν παντού έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από 
τα “γκρουπ” που στελεχώνουν και ακολου-
θούν πιστά στα πάρτυ που αυτά διοργανώνουν 
σε κάθε λογής μαγαζιά (παρέα με τους χορηγους 
τους), μέχρι τους “εναλλακτικούς τρόπους” δι-
ασκέδασης που μπορεί να μην έχουν άμεση 
σχέση με το καρναβάλι και την παρέλαση, μα 
ενσαρκώνουν την άποψη “να βγούμε μέρες που 
είναι”. Μία άποψη η οποία δεν προβάλλει κα-
μία αντίσταση σε όλο αυτό το εμπορευματικό 
παραλήρημα, μα ταυτόχρονα σνομπάρει κιό-

λας “την άβουλη μάζα που καρναβαλεύει”  γι 
αυτό φοράει το μπερέ της παίρνει την σαγκρία 
της και πάει αλλού. Και έτσι σε όποιο μαγαζί και 
να μπεις στη Πάτρα εκείνες τις ημέρες δε πέφτει 
καρφίτσα. 

Και φυσικά να μη μιλήσουμε για τις συνθήκες 
εργασίας όσων δουλεύουν σε τέτοια μαγαζιά 
γιατί δε θέλει και πολλή σκέψη για να καταλάβει 
κανείς ότι επικρατεί το αδιαχώρητο. Ατέλειωτα 
–σκατοπληρωμένα- ωράρια, ορθοστασία, κού-
ραση και να έχεις να εξυπηρετήσεις και το χειρο-
τέρο υποκείμενο: τον φοιτητή πελάτη. Αντιλαμ-
βανόμαστε λοιπόν ότι οι φίγουρες των φοιτητών 
που περιγράφηκαν παραπάνω και είναι μάλιστα 
οι συνήθεις, εκτός ότι αποτελούν λουκουμάκι 
για τα αφεντικά, σε κάθε έκφανση της καθημε-
ρινότητας τους, ενσαρκώνουν κι εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που θέλει η κοινωνία για αποδεκτά: 
Φιλοτομαρισμός και νοοτροπία κοιτάω του κοι-
τάω τον κώλο μου, κέφι και διασκέδαση η απά-
ντηση στην κρίση, ε και μια πρέζα επάνασταση 
για να μη μας πουνε και τομάρια...

Keep calm μινάρα καρναβάλι, ζόφος και άλλα εθιμοτυπικά της αχαϊκής πρωτεύουσας

editorial
>>

  Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου μοι-
ράζεται χέρι-με-χέρι κάθε δύο μήνες από 
τη συνέλευση για την παρέμβαση στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα Upside Down. Είναι μια 
προσπάθεια να αποτυπωθούν συλλογικές 
απόψεις ενάντια στον ζόφο της πανεπιστη-
μιακής καθημερινότητας. Και αποτελεί μια 
μικρή συμβολή στην αυτόνομη οργάνωση 
εναντίον του. 

Η θέση από την οποία γράφουμε όσα γρά-
φουμε δεν είναι “αντικειμενική” γενικά κι 
αόριστα. Θεωρούμε τους εαυτούς μας από 
τα κάτω φοιτητές που μετά το πανεπιστή-
μιο (ή και τώρα ακόμα) θα αποτελέσουν 
κομμάτι της εργατικής τάξης. Και δεν ντρε-
πόμαστε καθόλου γι’ αυτό. Ακριβώς γι’ 
αυτό οι απόψεις που διατυπώνονται εδώ 
δεν στοχεύουν να πείσουν τους πάντες. 
Παρά μόνο αυτούς που έχουν αρχίσει να 
ψυλλιάζονται ότι τα όνειρα κοινωνικής 
ανέλιξης πλέον μοιάζουν με εφιάλτες.

Στο στόχαστρο της κριτικής μας βρίσκο-
νται όλοι οι κανίβαλοι των καιρών μας, 
είτε μέσα είτε έξω από τις σχολές. Ενδει-
κτικά: ακαδημαϊκοί, καριερίστες, φασίστες 
(με ή χωρίς σβάστικα), σεξιστές, μμε, μκο. 
Προφανώς με όλους αυτούς δεν θέλουμε 
καμία-μα-καμία απολύτως σχέση. 

Άμα βρήκες ορισμένες αλήθειες στο έντυ-
πο αυτό, μη διστάσεις να μας βρεις από κο-
ντά κάθε δευτέρα μετά τις 11πμ στο στέκι 
στο παιδαγωγικό και κάθε τρίτη μετά τις 
8μμ στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Ανα-
τόπια, στη μητρ. παρθενίου 16 (τέρμα αγ. 
νικολάου αριστερά).

upsidedownproject.wordpress.com

projectneolaia@gmail.com



Για να διατηρούμε την πολιτική μας αυτοτέλεια, είναι 
απαραίτητο να είμαστε και οικονομικά ανεξάρτητοι. Γι’ 
αυτό και δεν δεχόμαστε κανενός είδους επιχορήγηση 
ή επιδότηση από το κράτος ή από πολιτικούς φορείς. 
Η προσπάθεια όμως που κάνουμε και η πολιτική μας 
ύπαρξη κοστίζει. Κείμενα, αφίσες, πανό κλπ. καλύπτο-
νται αποκλειστικά από τα πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης 
που διοργανώνουμε.

Διασκεδάζουμε προάγωντας, όχι άλλο ένα, αλλά ένα 
άλλο πρότυπο διασκέδασης για τη νεολαία, μακριά 
από εμπορευματοποιημένα μοντέλα και την κυρίαρχη 
κουλτούρα, με φτηνά ποτά, για να πάρουμε δύναμη 
για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε μαζί το επόμενο 
διάστημα!

σχήμα ΑΝ.Α.ΚΙΝΗΣΗ-ΕΑΑΚ

Αν η μαλακία ήταν κέντημα θα είχατε κάνει 
την προίκα σας λέμε εμείς. Μα πραγματικά 
τι άλλο θα δούμε και θα διαβάσουμε από τα 

νεκροζώντανα απολιθώματα του δημοφιλούς φοιτη-
τικού κινήματος; Στο προηγούμενο τεύχος μιλήσαμε 
για τα πάρτι από τις παρατάξεις και τι ρόλο βαράνε. 
Δυστυχώς οι εκπρόσωποι του φοιτητικού ακίνητου 
δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν το προηγούμε-
νο τεύχος και απέδειξαν όσα λέγαμε με την επόμενη 
«παρτάρα» που διοργάνωσαν σε γνωστό φοιτητομά-
γαζο εναλλακτικής διασκέδασης.

Αν διαβάσει κανείς και την ανακοίνωση που έβγα-
λαν τα παιδιά σου έρχεται ή να κλάψεις ή να γελά-
σεις. Γιατί ως γνωστόν το να κάνεις πάρτι σε κάποιο 
εναλλακτικό μαγαζί και όχι σε κάποιο δαπιτόκλαμπο 
σημαίνει πως προάγεις ένα άλλο πρότυπο διασκέδα-
σης και όχι άλλο ένα! Αν σε αυτό το σημείο νιώθετε 
μια ανατριχίλα, ένα μούδιασμα, ένα τούβλο που σας 
χτύπησε δυνατά στο κεφάλι και νιώθετε ότι εγκεφα-
λικά κύτταρα έχουν αρχίσει να καίγονται άσχημα 
και εγκεφαλικά υγρά αρχίζουν να στάζουν σιγά σιγά 
από την πυροβολημένη αυτή δήλωση δεν χρειάζεται 
να συνεχίστε το διάβασμα. Αν δεν έχει συμβεί αυτό 
ακόμα θα πρέπει να συνεχίσετε την ανάγνωση για να 
κατανοήσετε τι θέλουμε να πούμε.

Το να κάνεις πάρτι σε ένα εναλλακτικό μαγαζί δε 
διαφέρει σε τίποτα από το να το διοργανώσεις σε ένα 

οποιοδήποτε άλλο. Το αφεντικό βρίσκεται στη θέση 
του, κλείνει τη συμφωνία, παίρνει τα λεφτά του, οι 
εργάτριες και οι εργάτες δουλεύουν κανονικά, ίσως 
το μαγαζί να έχει και αρκετό κόσμο κάτι που κάνει 
τη δουλειά πιο κουραστική και ίσως πιο σιχαμένη 
βλέποντας την ώρα που δουλεύει κανείς για ένα 
σκατοπληρωμένο νυχτοκάματο (ανασφάλιστο και 
σίγουρα πάνω από 8άωρο) τις μεθυσμένες φάτσες 
της επαναστατικής νεολαίας να τραγουδάνε (το 
μπάρμπι γκερλ) και να ξερνάνε μέσα κι έξω από τις 
τουαλέτες φωνάζοντας «πότε θα κάνει ξαστεριά» και 
λοιπά τέτοια.

Απλά μάλλον το εναλλακτικό μαγαζί επιτρέπει να 
κάνει κανείς αυτά τα τσίρκα. Και ντάξει είναι σεβαστό 
να θέλει να ξεφτιλιστεί κανείς. Αλλά δεν είναι και 
διαφορετικό πρότυπο διασκέδασης, δε λέτε;
Η έλλειψη βασικής μαρξιστικής ανάλυσης μπορεί 
να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Κι αν είσαι 
και μαρξιστής αυτό μπορεί να κάνει τα πράγματα 
πολύ χειρότερα. Και εδώ θέλουμε να πούμε για την 
εμπορευματοποιημένη κουλτούρα. Αν βρίσκεσαι 
σε κάποιο μαγαζί η κουλτούρα θα είναι de facto 
εμπορευματοποιημένη. Το εμπόρευμα ρέει άφθονο, 
ο πελάτης το καταναλώνει, το αφεντικό παίρνει την 
υπεραξία και τέλος. Δε χρειάζεται να είναι κανείς 
οικονομολόγος για να το καταλάβει αυτό, ούτε καν 
να έχει διαβάσει το κεφάλαιο του Μαρξ. Κι αν το έχει 
διαβάσει καλύτερα να πάει να κλάψει σε εμβρυακή 
στάση στη ντουζιέρα του σπιτιού του, να λουστεί με 
βενζίνη και να ανάψει τον αναπτήρα… 

Η εναλλακτική διασκέδαση είναι και αυτή εμπορευ-
ματοποιημένη δυστυχώς για σας φίλοι μας εαακίτες. 
Το λέμε απλά για να το μάθετε. Η μουσική είναι 
εμπορευματοποιημένη επίσης. Υπάρχει κάτι που 
λέγεται μουσική βιομηχανία και κυριαρχεί σε κάθε 
μαγαζί. Σε κάθε μαγαζί όμως. Και σε αυτό που σας 
αρέσει να πηγαίνετε. Έτσι είναι αυτό και δεν αλλάζει.

Τώρα για τα φτηνά ποτά δε θα πούμε κάτι. Ας το 
αφήσουμε ασχολίαστο. Όποιος έχει - πάει, όποιος 
δεν έχει - αποκλείεται. 

Και ένα τελευταίο σχόλιο. Οι μάχες που έρχονται, ναι 
χρειάζονται τέτοιες δυναμικές δράσεις όπως αυτή. 
Μάχες με τη λεκάνη και το ξέρασμα!TH
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Ήδη πριν από τα Χριστούγεννα το 
Υπουργείο Παιδείας ανήγγειλε την 
αρχή ενός εθνικού διαλόγου για την 

παιδεία. Ο στόχος αυτού του διαλόγου είναι 
μέχρι τον Απρίλη να κατατεθεί ένα ολοκληρω-
μένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της παιδείας το 
οποίο προφανώς θα έχει πάρει την έγκριση των 
ακαδημαϊκών κύκλων οι οποίοι συμμετέχουν 
άλλωστε. Στο διάλογο αυτόν θα συμμετέχουν 
φορείς και εκπρόσωποι όλων των εκπαιδευτι-
κών βαθμίδων.

Αν και οι πρώτες συνεδριάσεις του διαλόγου 
δεν έγιναν ποτέ γιατί διακόπηκαν από αριστερές  
παρατάξεις (βλέπε εαακ) και από καθηγητές οι 
οποίοι ήθελαν να συμμετέχουν, οι άξονες πάνω 
στους οποίους θα συζητούσαν είχαν ήδη κατα-
τεθεί: 1) η υποχρηματοδότηση των πανεπιστη-
μίων, 2) αναδιάρθρωση του χάρτη του πανεπι-
στημίου, 3) τι θα γίνει με τα τει που θεωρούνται 
υβρίδια των αει και 4) τα ερευνητικά προγράμ-
ματα που διεξάγονται, αλλά και η συνεργασία 
με ξένα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν με τα πολλά 
ξεκίνησε ο διάλογος πριν κάνα μήνα (δηλαδή 
με καθυστέρηση ενός μήνα).

Για να πάρουμε τα πράγματα όμως από την 

αρχή. Είναι γνωστό ότι όλοι κλαίγονται για την 
υποχρηματοδότηση. Σ’ αυτή την κλάψα δεν θα 
μπορούσαν να λείπουν και οι ακαδημαϊκοί οι 
οποίοι ζητούν από το κράτος χρήματα για να 
καλύψουν τις ανάγκες τους. Προφανώς όπως 
έχουμε ξαναπεί1 στο πανεπιστήμιο δεν αρέσει 
καθόλου να του κόβουν λεφτά από τις κρατικές 
δαπάνες που προορίζονταν γι’ αυτό και να του 
ανοίγουν μόνο τον δρόμο για τα κονέ με εξω-
τερικούς χρηματοδότες π.χ. εταιρείες οι οποίες 
χρησιμοποιούν τα ερευνητικά για δικούς τους 
σκοπούς. Ε, ναι και προφανώς και του αρέσει 
η εξωτερική χρηματοδότηση αλλά γιατί να χά-
σει και την κρατική;;; Έτσι λοιπόν ζητούν να πα-
ραμείνει η κρατική χρηματοδότηση και γι’ αυτό 
έχουν ξεκινήσει ήδη διαβουλεύσεις με την ευ-
ρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων για να λυθεί το 
πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Από την 
άλλη ανοίγει και ο δρόμος για τους ιδιώτες (όχι 
πως πριν δεν ήταν ανοιχτός καθώς εργολάβοι 
αναλαμβάνουν την καθαριότητα των σχολών 
και τα κυλικεία των τμημάτων τα έχουν ιδιωτικές 
εταιρίες αλλά λέμε) καθώς τώρα θα διευκολύ-
νεται η εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμά-
των για εταιρίες (μέχρι τώρα τα ερευνητικά είχαν 
περιοριστεί στην βοήθεια του στρατοαστυνομι-
κού συμπλέγματος) οι οποίες θα πληρώνουν 

και θα χρησιμοποιούν  τις γνώσεις αυτών των 
ερευνητικών άρα και από εκεί θα τα παίρνουν οι 
ακαδημαϊκοί. Άρα όλα κομπλέ, με ένα σμπάρο 
δύο τρυγόνια, και κρατική και εξωτερική χρη-
ματοδότηση. 

Επίσης ένα άλλο ζήτημα που έχουν βάλει είναι 
αυτό του χάρτη των αει. Αυτό μπαίνει από το 
υπουργείο το οποίο έχει σαν σκοπό να «συμμα-
ζέψει» τα τμήματα των σχολών που είναι «δια-
σκορπισμένα σε όλη την ελλάδα» (άλλωστε αν 
το πανεπιστήμιο είναι συμμαζεμένο θα δίνει μια 
πιο καλή εικόνα στους ιδιώτες και θα διευκολύ-
νει στο να επενδύσουν σε αυτό). Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση κινείται και η πρόταση για να γίνουν 
τα τει είτε αει είτε επαγγελματικές σχολές. Γίνεται 
κατανοητό ότι το υπουργείο προσπαθεί να πάρει 
μια πρώτη συναίνεση από τους ακαδημαϊκούς 
κύκλους για τα μέτρα που προτείνει. Βέβαια εκεί 
θα έχει να αντιμετωπίσει και την αντίδραση των 
ντόπιων αφεντικών που δεν θέλουν να χάσουν 
τους πελάτες-φοιτητές, αλλά είμαστε σίγουροι 
ότι όλο και κάτι θα κάνει με τα ανεκμετάλλευτα 
κτήρια για να τους ευχαριστήσει, κανά hot spot 
ας πούμε.

Αξίζει να δούμε όμως και την στάση που έχουν 

και τα εαακ για τον εθνικό διάλογο. Τα εαακ 
διεκδικώντας την συμμετοχή τους στον εθνι-
κό διάλογο διέκοψαν τις πρώτες συνεδριάσεις. 
Προφανώς και προσπαθούν να κερδίσουν και 
από αυτό παρουσιάζοντας σαν νίκη ας πούμε  το 
γεγονός να μην περάσουν όλα τα μέτρα ή μερι-
κά από αυτά.

Το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες 
του βρίσκεται σε κρίση. Όλοι οι φωστήρες (βλέ-
πε μήντια, φοιτητικές παρατάξεις ακαδημαϊκοί 
κ.ά.) προσπαθούν να δουν τι φταίει. Άλλοτε 
φταίνε οι «αιώνιοι» άλλοτε το άσυλο. Όμως το 
πραγματικό αίτιο δεν είναι άλλο από την αδυνα-
μία του εκπαιδευτικού συστήματος να υπηρετή-
σει την παραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας κα-
θώς αυτό έχει ανατεθεί σε άλλους μηχανισμούς, 
γεγονός που οδηγεί το εκπαιδευτικό σύστημα 
στην κατάρρευση του. Γι’ αυτό δεν μας ψήνουν 
όλες αυτές οι μπούρδες περί προσπάθειας για 
αναβάθμισης της γνώσης που παράγει η εκπαι-
δευτική διαδικασία.

________________________
1. Και στο τεύχος 10 του upside down είχαμε μιλήσει 
περί υποχρηματοδότησης των εληνικών πανεπιστη-

μίων.

Για τον εθνικό διάλογο



Μ
ην σας μπερδέψει ο τίτλος. Το παρακάτω 
κείμενο δεν πρόκειται για καμία εξυπνα-
κίστικη αλληγορία που συνηθίζουν να 
γράφουν τα θεωρητικά πουλέν της αρι-

στεράς. Ούτε καν για θεωρία πρόκειται: είναι πάνω 
κάτω η καταγραφή της, άλλων μεγαλύτερης και άλ-
λων μικρότερης, εμπειρίας μας πάνω στο ζήτημα του 
“φοιτητικού κινήματος”, της αυτόκλητης “πρωτοπο-
ρίας” του, καθώς και το πως τα φέρνει ο καιρός και 
όλοι αυτοί οι συσχετισμοί στον ακαδημαϊκό μικρο-
γαλαξία αλλάζουν, αναπτύσσονται, καταρρέουν και 
άλλα πολλά που μέρα με τη μέρα τα συνειδητοποι-
ούμε όλο και πιο έντονα. Ά και κάτι τελευταίο. Όπως 
έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν εμείς δεν είμαστε 
κανένα κόμμα (ούτε επιδιώκουμε να γίνουμε) για να 
“παράξουμε τη γραμμή”. Συνεπώς όποιος θέλει τέ-
τοια κόλπα ας πάει στα εαακ. Βέβαια, να κοιτάξει να 
μπει σε κανένα ναρίτικο σχήμα, γιατί τώρα τελευταία 
οι αρανίτες μπήκαν στη λαε και γίνανε ρεφόρμες.

Χτίζοντας την Κεφαλή 1 

Ας αρχίσουμε με κάτι το οποίο θα μπορούσαμε πλέον 
να το θεωρήσουμε και ως δεδομένο: στο πάλαι ποτέ 
μαζικό μεταπολιτευτικό πανεπιστήμιο, η αριστερά και 
όλος ο μικρογαλαξίας των κομμάτων, των κομματι-
δίων, των σχημάτων και των οργανώσεων της, ήταν 
ο μηχανισμός που έκανε, χωρίς να το θέσουμε κομ-
ψά, κουμάντο στις άπειρες μικρές και μεγάλες κρα-
τικές διαμεσολαβήσεις. Χωρίς πολλά, πολλά ήταν ο 
μηχανισμός που έκανε κάθε μικροαστικό όνειρο για 
πρόσδεση στην αγκαλιά του κράτους, καθώς και δια-
φόρων άλλων ειδών υλικών και ιδεολογικών απο-
λήξεων, πραγματικότητα1. Όπως καταλαβαίνετε λοι-
πόν, η ηγεμονία της αριστερής διαμεσολάβησης δεν 

θα μπορούσε να αφήσει απέξω και τους λεγόμενους 
“κινηματικούς” θεσμούς. Εδώ να σημειώσουμε πως 
τα όρια της νεοελληνικής γραμματικής μας επιτρέ-
πουν να βάλουμε μόνο δύο εισαγωγικά για να περι-
γράψουμε πόσο μεγάλη μούφα είναι αυτό, οπότε θα 
επιχειρήσουμε να το περιγράψουμε με λόγια.

Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό μπορούμε 
να πούμε πως η σύνδεση μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και “κινηματικών” διαδικασιών είναι κομμα-
τάκι δύσκολο. Βέβαια, αν πριν από κάποια χρόνια ο 
ισχυριζόμασταν το ίδιο πράγμα όχι πως δε θα ίσχυε, 

αλλά θα γνώριζε 
την γεμάτη στόμ-
φο και συγκίνηση 
για τις “νίκες” του 
“φοιτητικού κινήματος” 
τοποθέτηση. Προφανώς 
δεν θα βρισκόμασταν σε 
κάποια προεπαναστατική πε-
ρίοδο, αλλά ήταν ακόμα τότε 
που η καπιταλιστική κρίση δεν 
είχε ξεσπάσει και το κράτος πατέρας 
δεν είχε σπάσει το συμβόλαιο του με 
το μικροαστικό πόπολο. Οπότε δώστου 
οι χρηματοδοτήσεις, δώστου τα κονδύλια, 
δώστου τα συμφέροντα, δώστου η αριστερή 
διαμεσολάβηση. Με λίγα λόγια μεταπολιτευτι-
κό yolo, που στο βάθος του διέκρινες το κατάλ-
ληλο πασπαρτού για τη διατήρηση αυτής της συν-
θήκης: το “φοιτητικό κίνημα” και οι “κινηματικοί” 

θεσμοί που χρησιμοποιούσε. Πιο συγκεκριμένα, η 
ιστορία είχε ως εξής: τα αφεντικά και το κράτος τους 
στην προσπάθεια τους να μπαλώσουν την χρό-
νια εκπαιδευτική κρίση παρουσίαζαν κάποια 
νομοσχέδια τα οποία ουσιαστικά το μόνο 
που κατάφερναν ήταν απλά να την καθυ-
στερούν. Με λίγα λόγια ο νόμος-πλαίσιο 
Αρσένη, ο νόμος-πλαίσιο Γιαννάκου, 
ο νόμος-πλαίσιο Διαμαντοπούλου 
δεν ήταν τίποτα άλλο από μία light 
διαχείριση αυτής της κρίσης. Ένας μι-
κρός “εξορθολογισμός” θα λέγαμε.

Π ρ ο φ α ν ώ ς 
αυτός ο “εξορ-

θολογισμός” δεν 
άφηνε ανέπαφο 

το πεδίο των συσχε-
τισμών ισχύος του μα-

ζικού μεταπολιτευτικού 
πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν 

ήταν που κόλλαγε το εκάστο-
τε “φοιτητικό κίνημα” ως μετα-

πολιτευτικό ζόμπι: υπερασπιζόταν 
με νύχια και με δόντια αυτή τη συν-

θήκη και τα συμφέροντα που μέχρι τότε 
διατηρούνταν ακλόνητα.

Επειδή λοιπόν μιλάμε για νύχια, δόντια και λοι-
πά φοιτητοσυνδικαλιστικά “κινηματικά” μέσα, 
δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη Γενική Συνέ-
λευση (Γ.Σ.), καθώς από τα χρόνια της μεταπολί-

τευσης μέχρι σήμερα αποτέλεσε ένα από τα πιο βα-
σικά διαμεσολαβητικά εργαλεία. Τι ήταν όμως αυτό 
το όργανο και ποια η πραγματική συμβολή του στο 

χτίσιμο του μεταπολιτευτικού πανεπιστημίου και 
στις αξίες που πέτρα, πέτρα έχτισε; Παρακάτω 

θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία κατά-
δυση στο βούρκο της Γ.Σ. προκειμένου 
να δούμε τι πραγματικά ήταν και να συμ-

βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο 
στην αντίληψη γύρω από αυτή. Έχουμε 
και λέμε λοιπόν.

Χτίζοντας την Κεφαλή 2

Όλοι όσοι έχουμε περάσει από τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, πάνω κάτω έχουμε βρεθεί ή και συμμετάσχει 
έστω και μία φορά σε Γενική Συνέλευση της σχολής 
μας. Όλοι μας, λοιπόν, θα έχουμε διαβάσει σε κανένα 
σεντόνι με αριστερά bullets το τσιτάτο “όλη η εξου-
σία στις Γενικές Συνελεύσεις”. Βέβαια λίγοι ή λίγες θα 
έχουν συνειδητοποιήσει την ιστορία και τη σημασία 
αυτού του συνθήματος. Η αλήθεια λοιπόν, είναι πως 
αποτελεί πάνω κάτω μία αποτυχημένη παραλλαγή 
του συνθήματος που χρησιμοποιούσαν κυρίως οι 
ρώσοι εργάτες και εργάτριες κατά τη διάρκεια των αρ-
χών του 20ού αιώνα και πήγαινε κάπως έτσι: “Όλη η 
εξουσία στα Σοβιέτ”. Βέβαια, επειδή οι αριστεροί είναι 
επαναστάτες από τα lidl, βάλανε στο ίδιο καλούπι το 
όργανο που χρησιμοποιούσαν οι επαναστάτες εργά-
τες και εργάτριες μέχρι περίπου το δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1910 μαζί με το διαταξικό μπουλούκι 
της Γ.Σ. Η αστοχία είναι αξιοσημείωτη. Βέβαια, ακόμα 
πιο αξιοσημείωτη είναι η αντίληψη γύρω από το “επα-
ναστατικό υποκείμενο”, όπως άλλωστε το θέτουν και 
οι ίδιοι2. Από τη μία έχεις εργάτες και εργάτριες, δηλα-
δή ένα ξεκάθαρα ομοιογενές ταξικό σύνολο και από 
την άλλη έχεις μία διαταξική σούπα με μόνα σημεία 
τομής την καριέρα, το τάβλι, το έθνος, τη νυχτερινή 
ζωή και ότι άλλο συμπληρώνει το προφίλ ενός νεα-
ρού δεξιού ή αριστερού φοιτητάριου ή φοιτητάριας.  
Προφανώς εδώ δεν θα κάτσουμε να υπερασπιστούμε 
τα σοβιέτ και την μετέπειτα αντεργατική αξιοποίηση 
τους από το σοβιετικό κράτος, αλλά θα εστιάσουμε 
σε αυτό που ονομάσαμε διαταξικό μπουλούκι της 
Γ.Σ., καθώς όπως καταλαβαίνετε για χρόνια ολόκλη-
ρα η αριστερά έχτισε τον μύθο της γύρω από αυτό.

Έχουμε και λέμε λοιπόν: η Γενική Συνέλευση, με τα 
μεταπολιτευτικά χαρακτηριστικά που οι περισσότεροι 
από εμάς έχουμε ζήσει, καθώς και γενικότερα ο φοιτο-
συνδικαλισμός ήρθαν πακέτο μαζί με το νόμο πλαίσιο 
1268 του 1982, ο οποίος πάνω κάτω ήταν το σημείο 
γύρω από το οποίο χτίστηκε το μαζικό μεταπολιτευ-
τικό πανεπιστήμιο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ενώ 
στην αρχή έπειτα από το τέλος του στρατιωτικού πρα-
ξικοπήματος φαινόταν πως μπορούσε να έχει κάποια 
κινηματική χρήση, στο πέρασμα του χρόνου και ειδι-
κά από το σημείο του νομοπλαισίου το 82΄, άρχισε να 
παίρνει τα γνωστά μεταπολιτευτικά χαρακτηριστικά: 

Η κεφαλή και ό,τι περισσεύει (στην αγκαλιά του κράτους)Το χωνί του “φοιτητικού κινήματος” (vol.1)



διαμεσολάβηση, διαμεσολάβηση, διαμεσολάβηση 
και σε ότι αφορά την όποια επαναστατική διεκδίκηση 
(βαριά λέξη;), την έριξε χωρίς φόβο στα αζήτητα να 
κάνει παρέα με την εργατική τάξη και συνείδηση. Το 
ιδιαίτερο σε αυτή την περίπτωση ήταν πως σε σύγκρι-
ση με τα υπόλοιπα “κινηματικά μέσα”, η Γ.Σ. αποτε-
λούσε το απόλυτο τοτέμ του φοιτηταριάτου. Ήταν το 
σημείο γύρω από το οποίο ξεκινούσαν τα πάντα: από 
τη γαλούχηση μικρών κακέκτυπων του Μάο, του Λέ-
νιν και του Τρότσκι σαν τον σημερινό πρωθυπουργό3 
και τις ατέρμονες ώρες τοποθετήσεων για τα “πτυχία 
με αξία”, μέχρι τις “μεγαλειώδεις πορείες” ενάντια 
στον χ όνομα υπουργού παιδείας νομοπλαισίου και 
τις “νίκες του φοιτητικού κινήματος” (ίου).

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, για χρόνια ολόκληρα 
η Γενική Συνέλευση αποτέλεσε το μέρος γύρω από 
το οποίο περιορίζονταν όλη η ρητορική και η σκέψη. 
Όσο για τη θεματολογία... ελπίζουμε να έχετε μπει 
στο νόημα μέχρι τώρα:  καριερισμός με τη σέσουλα, 
διαολεμένα νομοσχέδια και αριστερή μαστοριά στη 
διαμεσολάβηση. Συνεπώς, αν ήθελες να μιλήσεις ή 
έπρεπε να περιοριστείς σε αυτά ή έπρεπε να γίνεις μία 
τίμια μεν, γραφική δε παρουσία για ένα κοινό που 
αντικειμενικά το τρώει περισσότερο ο κώλος του για 
κεριεριλίκι και νυχτερινή ζωή παρά για κάτι πιο συλ-
λογικό. Εδώ λοιπόν είναι που θα μιλήσουμε για τη 
δική μας συλλογική αλλά και ατομική εμπειρία που 
έχουμε αποκομήσει από το μεταπολιτευτικό γίγαντα 
της τριτοβάθμιας και πιο συγκεκριμένα από το εργα-
λείο της Γενικής Συνέλευσης.

“Στο μάτι του κυκλώνα” και άλλα τέτοια ωραία 
εμπειρικά τσιτάτα

Μέχρι τώρα έχουμε πει πως α) η κρατική διαμεσο-
λάβηση της αριστεράς κυριαρχούσε στα λεγόμενα 
“κινηματικά” μέσα και β) το απόλυτο “κινηματικό” 
μέσο, γύρω από το οποίο κινούνταν σχεδόν τα πάντα 
ήταν η Γενική Συνέλευση. Όπως είπαμε και πιο πάνω, 
σε αυτό το μέρος του κειμένου θα μιλήσουμε για την 
εμπειρία μας πάνω στη Γενική Συνέλευση• εμπειρία 
που μας κάνει να αποτιμάμε την παρουσία μας ολίγον 

ξώφαλτση.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά: όταν μιλάμε 
για ξώφαλτσο κομμάτι, προφανώς δεν εννοούμε ως 
προς τη μεθοδολογία• κάθε άλλο. Το να μιλάς για 
μετανάστες, για ξεφτίλες καριερίστες και για ρατσι-
στές καθηγητές μόνο λάθος δεν είναι. Η ξωφαλτσιά 
έγκειται στο περιβάλλον που σκοντάφτει: ένα περι-
βάλλον που χωρίς φόβο διαμεσολαβεί τα πάντα με 
κρατική εγγύηση. Για να το πούμε πιο λιανά σκεφτεί-
τε ένα χωνί και παρομοιάστε το με τη Γενική Συνέ-
λευση: μπορεί στην αρχή να δείχνει πως μας χωράει 
όλους, πως είναι μαζικό, πως αυτοί που φωνάζουν 
είναι εν τέλει ενθουσιαστικοί, αλλά στο τέλος αυτό 
που με αριστοτεχνική αριστερή μαστοριά μένει είναι 
ότι συμφέρει το κράτος. Νέτα σκέτα. Άρα λοιπόν, όσο 
στη Γ.Σ. καλλιεργείται ένα κλίμα, όσο το δυνατόν, 
πιο συλλογικής διεκδίκησης, τόσο περισσότερο θα 
σκοντάφτει στην κρατική διαμεσολάβηση. Γιατί όπως 
και να το κάνουμε τα εαακ είναι μηχανισμός και 30 
χρόνια στο κουρμπέτι της διαμεσολάβησης δεν είναι 
και λίγα.

Έτσι λοιπόν, η αυτόνομη οργάνωση για να είναι 
ουσιαστική, οφείλει να συγκρούεται μετωπικά με 
το κράτος και τα άπειρα μέσα διαμεσολάβησης και 
αφομοίωσης που τόσα χρόνια έχει χτίσει. Αυτό ση-
μαίνει πως σε αντίθεση με αυτό που προσπαθούν 
μετά βδελυγμίας να μας πείσουν οι αριστεροί συνδι-
καλιστές των σχολών μας, το πανεπιστήμιο δεν είναι 
μικρόκοσμος, ούτε η λύση όλων των προβλημάτων 
μας είναι τα “πτυχία με αξία”5• κάθε άλλο• το πα-
νεπιστήμιο είναι ένα από τα πολλά πεδία της ταξικής 
πάλης και σαν τέτοιο διαρθρώνεται σε τάξεις. Τι να 
κάνουμε, έτσι φτιάχτηκε ο καπιταλισμός και εκεί θα 
συνεχίζει να στηρίζεται. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι 
το νομοσχέδιο Γιαννάκου, το νομοσχέδιο Διαμαντο-
πούλου,το νομοσχέδιο... Το θέμα είναι η υλική και 
ιδεολογική σύνδεση της τριτοβάθμιας με το κράτος 
και η ταξική διαχείριση προ όφελος των αφεντικών 
μας, η σύνδεση με τους μπάτσους και το στρατό, η 
παραγωγή έρευνας για την ενίσχυση των κρατικών 
αντιμεταναστευτικών εργαλείων και άλλα πολλά που 

προφανώς δε λύνονται από το “φοιτητικό κίνημα” 
και τα “κινηματικά” του μέσα. 

Όσον αφορά τώρα τη δική μας άποψη, που όπως εί-
παμε απορρέει από τη συλλογική αλλά και ατομική 
εμπειρία μας είναι πως αντικειμενικά η αυτόνομη πο-
λιτική οργάνωση δε χτίζεται πάνω σε ατομικά συμφέ-
ροντα, πόσο μάλλον σε κρατικές διαμεσολαβήσεις. 
Το μόνο για το οποίο δουλεύουμε και σκεφτόμαστε 
συλλογικά είναι η εργατική μας ανατίμηση, καθώς 
όπως έχουμε ξαναπεί ούτε θέλουμε άλλα ούτε και 
μπορούμε να δούμε στο μέλλον μας κάποια μεγαλο-
καριέρα ή κάποια θέση αφεντικού. Συνεπώς ότι κά-
νουμε, το κάνουμε για αυτό. Με λίγα λόγια σε μια 
Γενική Συνέλευση που το λιγότερο διαμεσολαβεί 
προς την αγκαλιά του κράτους τα συμφέροντά μας, 
δεν έχουμε καμία θέση συλλογικά. Βέβαια, η απο-
χή από τη Γ.Σ. ούτε φτάνει, ούτε είναι στο τσάμπα. Γι’ 
αυτό λοιπόν, στις αλλαγές που γίνονται μπροστά στα 
μάτια μας οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι και να ανα-
πτύξουμε τα δικά μας αυτόνομα εργαλεία. Αυτό είναι 
το στοίχημα των καιρών μας. Αυτό είναι το στοίχημα 
για εμάς. Τα υπόλοιπα στο επόμενο τεύχος.

________________________
1. “Γιατί τα πτυχία με αξία είναι ένα καριερίστικο αίτημα; Part     
2”, Upside Down #9, Δεκέμβρης ‘15
2. “...Αν και αποτελεί μία πολυταξική κοινωνική ομάδα, η 
νεολαία αποκτά μια σειρά από κοινά ιδεολογικά και πολιτι-
κά χαρακτηριστικά, μια ιδιαίτερη ιδεολογικοπολιτική ενότη-
τα και συνοχή”. Αυτά γράφονται εν έτη 1993 από τον Γιάννη 
Μηλιό στο βιβλίο του  “Εκπαίδευση και Εξουσία”. Ναι, τον 
γνωστό συριζαίο οικονομολόγο, που εκείνα τα χρόνια απο-
τελούσε θεωρητικό πατρόνα της φοιτητοαριστεράς. Τώρα 
βέβαια που την είδε την συνοχή και την ενότητα μεταξύ του 
“αιώνιου” φοιτητή που παράλληλα δουλεύει σερβιτόρος 
και του φυτού που χτυπιέται για πιο γρήγορο service δεν 
ξέρουμε. Άβυσσος το φαντασιακό ενός αριστερού.
4. Που νομίζετε πως γαλουχήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας; Προ-
φανώς στη Γενική Συνέλευση της σχολής του. Και αν δεν μας 
πιστεύετε τσεκάρετε μία cultίλα στο youtube προς απάντησή 
σας: https://www.youtube.com/watch?v=Vv5waHKwNks
5. Για περισσότερα δες: “Γιατί τα πτυχία με αξία είναι ένα 
καριερίστικο αίτημα;” Part 1, Part 2, Part 3, στα αντίστοιχα 

τεύχη Upside Down #8, #9, #10

“Στα 15 μου 
χρόνια απέρριψα 
τον κομμουνισμό 
γιατί διάβασα το 
“Κεφάλαιο” του 
Καρλ Μαρξ και είδα 
ότι ο άνθρωπος λέει 
βλακείες.”

Έλλη Παπαγγελή, ΟΝΝΕΔίτισσα

Ω δύσμοιρε Μαρξ! Τι χοντρή τάπα έφα-
γες κακόμοιρε 130 και κάτι χρόνια μετά 
το θάνατό σου; Ποιος να στο ‘λεγε ότι 
15χρονα οννεδιτάκια θα γελάνε με τις 
μαλακίες που έγραφες; Τι για υπεραξίες 
έγραφες, τι για συσσώρευση κεφαλαίου 
και καπιταλιστικές κρίσεις έγραφες, ήρθε 
να στα κάνει όλα στάχτη και μπούρμπερη 
το διανοητικό τέρας Έλλη. Αναπαύσου εν 
ειρήνη πτωχέ τω πνεύματι...

( Έι, εσείς κουφαλίτσες της αριστεράς, δεν έχε-
τε κανένα λόγο να χασκογελάτε στα μουλω-
χτά με τις δηλώσεις της Έλλης. Ξεκολλάτε, δεν 
βασιλεύει ο μονόφθαλμος στους τυφλούς... 
Γιατί αν ο Μαρξ μάθαινε ότι “μαρξιστές” σαν 
και του λόγου σας βγάζουν βρώμες ότι και 
καλά οι εργάτες έχουν κοινά συμφέροντα με 
τα μικρομεσαία αφεντικά τους, θα έβαζε τα 
κλάματα!)

Η ΠΑΠΑΡΑ

ΤΟΥ 2ΜΗΝΟΥ



Είναι μια θέση που μας βρίσκει σύμφωνους και 
την έχουμε διατυπώσει αρκετές φορές: στα πανε-
πιστήμια δεν είμαστε όλοι ένα. Αρνούμαστε την 

ακαδημαϊκή ενότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
αυτή (δυστυχώς) δεν υπάρχει ή ότι δεν μπετονάρεται 
από παντού. Το αντίθετο θα λέγαμε. Υπάρχει ένα σύ-
νολο μηχανισμών στο πανεπιστήμιο που δουλεύουν 
για τη μακροημέρευση αυτής της ενότητας, είτε αυτοί 
οι μηχανισμοί βρίσκονται στην πλευρά του ακαδημα-
ϊκού κατεστημένου είτε στην πλευρά της αριστερής 
αντιπολίτευσής τους.

“Δεν είμαστε όλοι ένα”, σημαίνει ότι στο πανεπιστή-
μιο -πριν, εντός, και μετά από αυτό- υπάρχουν διαφο-
ρετικά ταξικά συμφέροντα. Υπάρχουν αφεντικά-ερ-
γολάβοι, υπάρχουν και καθαρίστριες. Υπάρχουν 
καριερίστες φοιτητές με προοπτικές για ένδοξη καριέ-
ρα, υπάρχουν και φοιτητές που δουλεύουν για να τα 
βγάλουν πέρα. Υπάρχουν ερευνητές που δουλεύουν 
για το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα, υπάρχουν και 
αυτοί που πιστεύουν ότι αυτές οι δουλειές στοχεύουν 
την εργατική τάξη. Είτε μιλάμε για έρευνα για τη φύ-
λαξη των συνόρων, είτε για την “εγκληματικότητα” 
των πόλεων και πάει λέγοντας.

Νόμίζουμε κάναμε κατανοητό αυτό που θέλουμε να 
πούμε. Πρέπει να κάνουμε παραπέρα μια ανασκόπη-
ση των αντιλήψεων της αριστεράς σχετικά με την ταξι-
κή διαστρωμάτωση των φοιτητών. Η αριστερά τύπου 
εαακ παραδοσιακά θεωρεί ότι οι φοιτητές δεν είναι 
εργάτες. Αλλά αποτελούν κομμάτι μιας θολούρας 
που ονομάζεται “νεολαία” και η οποία έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) Θα στελεχώσει τις μεσαίες θέσεις 
του καπιταλιστικού καταμερισμού εργασίας. Μηχανι-
κοί, φυσικομαθηματικοί και πάει λέγοντας. Και από 
αυτή την άποψη δεν είναι εργάτες, αλλά ας πούμε 

(γιατί δεν το λένε έτσι ακριβώς) μικροαστοί. Ανήκουν 
στον άγιο “λαό”. β) Αυτή η νεολαία ακριβώς επειδή 
σπουδάζει είναι “μορφωμένη” άρα και πιο επιρρε-
πής σε προοδευτικές ιδέες. Στις ιδέες της αριστεράς. 
γ) Αυτή η νεολαία έχει ενιαία “επαγγελματικά” συμ-
φέροντα, τα οποία προασπίζει η αριστερά και δ) απο-
τελεί την πρωτοπορία των αγώνων γιατί οι “εργάτες 
είναι άξεστοι”.

Αξίζει να απαντήσουμε ένα-προς-ένα σε αυτή την 
αντίληψη. α) Είναι αλήθεια ότι κάποιοι από αυτούς 
που σπουδάζουν σήμερα (δεν ξέρουμε ακριβή αριθ-
μό) θα βγουν όντως μηχανικοί  και τα ρέστα. Δηλαδή 
θα έχουν μια προνομιακή θέση στον καπιταλιστικό 
καταμερισμό εργασίας. Και από αυτή την άποψη, 
αλλά και από την άποψη των καταβολών πολλοί φοι-
τητές είναι μικρο-μεσοαστοί. Για να μην μιλήσουμε 
για την συνείδηση που έχει αυτό το φοιτητικό σώμα. 
Εκεί δυστυχώς είναι για κλάματα. Αλλά πρέπει να κά-
νουμε κάποιες παρατηρήσεις εδώ. Δεν είναι ούτε καν 
όλοι οι μηχανικοί το ίδιο. Μπορεί να υπάρχει ένας 
ηλκεκτρολόγος με πτυχίο ΑΕΙ που να βρίσκεται στην 
κατώτερη βαθμίδα στην επιχείρηση στην οποία δου-
λέυει, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνει σκατά λεφτά. 
Ουσιαστικά πολλοί από τους πτυχιούχους ΑΕΙ -του-
λαχιστον τα πρώτα χρόνια της αποφοίτησής- τους 
κάνουν κάποιου είδους διανοητικής λάντζας. Αυτοί 
για μας είναι εργάτες. Και φυσικά υπάρχουν και ηλε-
κτρολόγοι με δικές τους επιχειρήσεις, αφεντικά δηλα-
δή. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό: κανείς-μα-κα-
νείς δεν εγγυάται ότι άμα πάρεις ένα πτυχίο θα βρεις 
δουλειά σε αυτό που σπόυδασες. Οπότε είναι πολύ 
σύνηθες για πτυχιούχους να τρώνε στη μάπα της 
ψευδαισθήσεις ανέλιξης που είχαν τόσα χρόνια και 
να συνεχίσουν να δουλεύουν για τρεις-και-εξήντα σε 
κάποια σκατοδουλειά εκεί έξω. β) Είναι η μεγαλύ-

τερη παρλαπίπα που ακούγεται εδώ και χρόνια ότι 
η “μόρφωση” δηλαδή η κρατικά εγγυημένη εκπαι-
δευτική λοβοτομή σε κάνει προοδευτικό. Η ιστορία 
βρίθει παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι τα με-
γαλύτερα καθάρματα υπήρξαν εξόχως “μορφωμέ-
νοι”. Αλλά και από τους “συμφοιτητές” μας έχουμε 
δει τις πιο κανιβαλικές συμπεριφορές, κι ας περνούν 
τα μαθήματα με καλούς βαθμούς. Είναι να αναρωτιέ-
ται κανείς: σε τι βοηθάνε οι διαφορικές εξισώσεις στο 
να γίνεις πιο σωστός άνθρωπος; (το ίδιο ισχύει καρ-
μπόν και στις θεωρητικές επιστήμες...). Και από την 
αντίστροφη, δεν έχουμε την άποψη ότι το να μην πε-
ράσεις στο πανεπιστήμιο σε κάνει ντε-και-καλά δεξιό. 
Το αντίθετο πολλές φορές. γ) Όπως αποδείξαμε πριν 
δεν υπάρχουν ενιαία “επαγγελματικά” συμφέροντα 
ανάμεσα στους φοιτητές. Επειδή ακριβώς δεν υπάρ-
χουν ενιαία συμφέροντα ανάμεσα στους εργάτες και 
στα αφεντικά. Και ούτε θεωρούμε αγωνιστικό να υπε-
ρασπίζεται κάποιος τα δικαιώματα των μελλοντικών 
αφεντικών μας. δ) Αυτή η φαντασίωση νομίζουμε έχει 
γίνει ανέκδοτο πλέον. Αυτό που κάποτε ονομάστηκε 
“φοιτητικό κίνημα” είναι ένα ζόμπι στα πανό των αρι-
στερών. Και όλο και λιγότεροι φοιτητές αποτελούν 
κομμάτι του. Όχι βέβαια για να καβαλήσουν το άρμα 
του αυτοοργανωμένου ταξικού ανταγωνισμού, αλλά 
επειδή απλά γίνονται όλο και δεξιότεροι.

Όλες αυτές οι φαντασιώσεις της αριστεράς στις σχο-
λές αξίζουν σχολιασμού όχι επειδή είμαστε εμμονικοί 
με τους αριστερούς. Αλλά επειδή έχουν αποτελούν 
σταθερότατο εμπόδιο στη δημιουργία έστω και του 
παραμικρού ψήγματος ταξικής συνείδησης μέσα στις 
σχόλες. Και είναι λογικό βάσει των προηγούμενων 
οι αριστεροί να καταλήγουν να αποκαλούν “συνά-
δελφο” τον κάθε ξεφτιλισμένο πολιτικό απόγονο των 
δολοφόνων του τεμπονέρα...

εργατική συνείδηση και... όχι φοιτητική  (vol. 1)

Κριός: Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω ανεβαίνει η διάθεσή 
σου για εξουσία. Πρόσεξέ το, κάπως έτσι λέει και ο Τσίπρας 
πως την πάτησε.

Ταύρος: Δεν βλέπεις Γενική Συνέλευση που τόσο λαχτα-
ρείς και η καρδιά σου κάνει τικατακα τικακα, από την αγωνία 
μπας και βγει καμία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τράβα από 
δω ρε λαετζίκο-εακκίτη κι άσε μας τη γωνιά ήσυχη.

Δίδυμοι: Εσυ διπρόσωπε φασιστάκο το παίζεις αμε αλλά 
ξέρουμε ότι είσαι χρυσαυγίτης όπως όλοι σας. Κοίτα να σε 
πετύχουμε να βάφεις καμιά σβάστιγκα…

Καρκίνος: Εσένα η Σελήνη στον Αιγόκερω σου έχει προ-
καλέσει οξεία φοιτητίδα και περίμενες το καρναβάλι για να 
ξεσπάσεις τη μίζερη ζωή σου.. Μόνο για τα καρναβάλια εί-
σαι!

Λέων: Καλά εσείς στην ΚΝΕ τι είναι αυτά που λέτε? Για 
την απεργία στις 4 Φλεβάρη «θα είναι όλοι εκεί, εσυ θα λεί-
πεις?» Καλά το ότι θα είναι όλοι εκεί δεν σας προβληματίζει 
καθόλου? Μήπως η Σελήνη στον Αιγόκερω σας τόνωσε την 
εθνική ενότητα που κρύβεται μέσα σας?

Παρθένος: Τουλάχιστον εσύ φίλε/φίλη Παρθένε την ψι-
λιάστηκες τη φάση και δε διαδήλωσες με τα αφεντικά. Εύγε!

Ζυγός: Καλά εσύ Ζυγέ πήγες να φυτέψεις δέντρα στο παν/
μιο με τους πατρινίστας και περηφανεύεσαι για το ότι ξαφ-
νικά σε ένοιαξε το περιβάλλον. Μια ερώτηση μόνο, όταν 
κλάνεις σβήνει η λάμπα?

Σκορπιός: Σου οφείλουμε μια απάντηση από το προη-
γούμενο τεύχος. Προτεστάντης!

Τοξότης: Φίλε/Φίλη Τοξότη η ακαδημαϊκή χρονιά φτάνει 
σιγά σιγά προς το τέλος της. Εσύ ξέρεις τη δουλειά σου κα-
λύερα από τον καθένα. Αποτελείωσέ τους!

Αιγόκερως: Μην το σκεφτείς στιγμή. Τώρα που σου 
ήρθε το χαρτί για να πας στρατό, γράψτους εκεί που ξέρεις 
και πάρε τρελόχαρτο! Τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο πτυ-
χίο με αξία!

Υδροχόος: Ρε εκεί στα εαακ τι θα γίνει? Θα βγει κανά φοι-
τητικό κίνημα φέτος? Ή η Σελήνη στον Αιγόκερω το εμποδί-
ζει? Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς…

Ιχθύς: Θέλουμε Αφγανούς καθηγητές, πακιστανούς συμ-
φοιτητές και κλωτσιές σε σένα ρατσιστάκο.



Ακαδημαϊκός ξερνά 
ομοφοβικό μίσος
Ποιός είπε πως η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι 
ουδέτερη;;; Μάλλον όσοι ασπάζονται την πα-
ραπάνω άποψη βρίσκονται σε άλλον πλανήτη.  
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το απο-
δεικνύουν αυτό (και πέρσι ακαδημαϊκοί είχαν 
βγάλει το ρατσιστικό υπόμνημα που ξερνούσε 
μίσος για τους μετανάστες) και τώρα έρχεται να 
προστεθεί άλλο ένα. Ο διδάκτωρ νομικής Γιώρ-
γος Ιατρού στην εκδήλωση που διοργάνωσε 
η χριστιανική εστία την Κυριακή 28/2 έκανε ει-
σήγηση κατά του συμφώνου συμβίωσης των 
ομόφυλων ζευγαριών. Η εν λόγω εισήγηση είχε 
γίνει και στο πανεπιστήμιο Αθηνών με την συμ-

μετοχή πολλών φοιτητών. Αυτή η εκδήλωση  
αποτελεί  την αρχή από μια σειρά εκδηλώσεων 
κατά του συμφώνου συμβίωσης όπως άλλωστε 
είχαν ανακοινώσει και οι χριστιανοί που είχαν 
έρθει στο πανεπιστήμιο για να καλέσουν και 
τους φοιτητές να συμμετάσχουν. Και βέβαια από 
μια τέτοια εκδήλωση δεν μπορούσε να λείπει η 
ακαδημαϊκή κοινότητα με εκπρόσωπο της τον 
εν λόγω καθηγητή, ο οποίος έχει ειδικευτεί στο 
εκκλησιαστικό δίκαιο ενώ έχει στενή σχέση με 
την εκκλησία καθώς έχει γράψει αρκετά βιβλία 
για το ρόλο της εκκλησίας και του πατριαρχείου.

ΠαπΑΡΔΙΝιές
Λοιπόν, την αντίληψη του παπΑΡΔΙΝ και γενικό-
τερα της αριστεράς γύρω από την εργασία την 
έχουμε εμπεδώσει στο πετσί μας: αυτοί που αξί-
ζουν σε τούτο το μάταιο κόσμο δεν είναι οι ερ-

γάτες, αλλά τα αφεντικά τους. Συνεπώς αν είσαι 

εργάτης ή εργάτρια καλά θα κάνεις να μην ελπί-

ζεις τίποτα από εκεί. Το θέμα όμως εν προκειμέ-

νω δεν είναι μόνο τι θα κάνεις αν είσαι ντόπιος 

εργάτης ή εργάτρια αλλά πιο συγκεκριμένα τι θα 

κάνεις αν είσαι μετανάστης εργάτης ή εργάτρια, 

δηλαδή το πιο υποτιμημένο κομμάτι της εργα-

τικής τάξης. Και εκεί η αντίληψη της αριστεράς 

είναι η εξής: γάμησέ τα! Πάρτε για παράδειγμα 

την αντίληψη του παπΑΡΔΙΝ για τους μετανά-

στες εργάτες. Εδώ δεν αρκείται, όπως σχεδόν το 

μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς, στη θυμα-

τοποίηση και στον ψευτοανθρωπισμο• όχι• εδώ 

οι μετανάστες παρουσιάζονται σαν κατάντια! Να, 

δείτε την παρακάτω εικόνα και βγάλτε συμπερά-

σματα: εκεί που σβήνει τα υποτιθέμενα καλά της 

αριστερής ζωής, τσαφ σβήνει τη λέξη επιστήμο-

νας και βάζει την, για αυτούς, τρισχείριστη λέξη 

μετανάστης. Και μετά μας λένε πως οι αριστεροί 

είναι πιο προοδευτικοί από τους ΔΑΠίτες...

Δενδροφυτεύσεις στο 
πανεπιστήμιο πατρών 
Το πανεπιστήμιο πατρών μαζί με τους patrinistas 
διοργάνωσε την κυριακή  28/2 δενδροφύτευση 
στο χώρο του πανεπιστημίου πατρών. Σκοπός 
του όμως λένε είναι να δραστηριοποιηθούν οι 
φοιτητές σε θέματα που αφορούν την φύση. 
Εμείς όμως είμαστε λίγο καχύποπτοι με τέτοιες 
ενέργειες . Γιατί το πανεπιστήμιο δεν ανέθεσε 
την δενδροφύτευση σε εργάτες οι οποίοι θα 
πληρώνονταν για την δουλεία τους;;; Μα προ-
φανώς επειδή είναι τζάμπα. Και για ένα ακόμα 
λόγο για να συνηθίζουν οι φοιτητές στην τσά-
μπα δουλειά για τα αφεντικά καθώς στον μέλ-
λον πολλές φορές θα το κάνουν αυτό για χάρη 
της καριέρας και για να φτιάξουν ένα καλό βιο-
γραφικό.

coffee & 
cigarettes
σύντομος σχολιασμός της (εξω)πανεπιστημιακής πραγματικότητας 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 
από τους διαρρήκτες της φοιτητικής κουλτούρας 

(αυτόνομη συνέλευση φοιτητών/τριών από σχολές της αθήνας)

“Πόλεμος, Επιστήμη, Ακαδημία και το ελληνικό Παράδειγμα; 

Είναι αλήθεια πως η διατύπωση είναι κάπως αφηρημένη. Ωστόσο, 

πώς (αλλιώς) θα μπορούσαμε να αποδώσουμε σε έναν τίτλο έναν 

γαλαξία πολιτικών, κοινωνικών και γνωσιολογικών σχέσεων και 

των αντίστοιχών τους περιεχομένων; Πώς (αλλιώς) θα μπορούσαμε 

να περιγράψουμε τις συναρθρώσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας 

με το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα, χωρίς να ξεπέσουμε σε 

φλυαρία; Πώς (αλλιώς) να αναφερθεί κανείς στην -τόσο- ιδιάζουσα 

ελληνική εκδοχή της παραπάνω σχέσης; Συμφωνήσαμε, λοιπόν, 

σε έναν αφηρημένο τίτλο, ελπίζοντας πως η ανάλυσή μας στα 

επιμέρους κεφάλαια, θα αποσαφηνίσει τόσο το περιεχόμενο όσο 

και τις προθέσεις μας -που δεν είναι καθόλους αφηρημένες.”

*θα το βρεις κάθε  μέρα μετά τις 7μμ στον αυτοδιαχειριζόμενο 

χώρο Ανατόπια (μητρ. παρθενίου 16, τέρμα αγ. νικολάου αριστερα)


