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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚIΝΗΜΑ

κατάληψης του ΤΕΙ Λάρισας για να μην κλείσει και να γίνει Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο εδράζεται στην «κόντρα» που μόλις περιγράφηκε. 

Αλλάζει ο ρόλος της εκπαίδευσης; 
Χάνεται ο τεχνικός χαρακτήρας των ΤΕΙ;

Ένα σημαντικό χαρτί στα χέρια του συστήματος είναι το πώς καταφέρ-
νει να διασπά τους φοιτητές. Η τακτική είναι γνωστή απ’ το σχέδιο Αθηνά 
που οι φοιτητές του ενός τμήματος θεωρούσαν εχθρό τους φοιτητές του 
άλλου, αντί να βγουν ενωμένοι απέναντι στο σύστημα που τους «συγχω-
νεύει»! Έτσι, και αυτή τη φορά, με τις σημερινές συγχωνεύσεις, καταργήσεις 
και διασπάσεις δεν έλλειψαν αναλύσεις που επικεντρώνονταν στο ότι «οι 
συγχωνεύσεις δε βασίζονται πάνω σε ακαδημαϊκά κριτήρια», εξοπλίζοντας 
την επιχειρηματολογία του συστήματος για περαιτέρω αξιολογήσεις τμη-
μάτων. 

Τα παραπάνω ζητήματα δεν εκφράστηκαν μόνο από τον ανένταχτο 
κόσμο, που βλέπει τη σχολή του να κλείνει και αναρωτιέται πως θα δρά-
σει, αλλά και στην ίδια την αριστερά. Από κοινού ΚΝΕ και ΕΑΑΚ έφτασαν 
να λένε ότι με την «πανεπιστημοποίηση» θα χαθεί ο τεχνικός χαρακτήρας, 
γιατί θα μειωθούν τα εργαστήρια, η πρακτική και η γνώση που θα παίρνουν 
οι σπουδαστές. Βέβαια, έγινε το αντίθετο! Τα προγράμματα σπουδών των 
συγχωνευμένων τμημάτων, που τώρα λειτουργούν στα πλαίσια του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν περισσότερα εργαστήρια και επιπλέον 
μαθήματα, η πρακτική παρέμεινε (από εξάμηνη έγινε τρίμηνη). Επιπλέον, οι 
ίδιες δυνάμεις υποστήριζαν ότι μέσω των συγχωνεύσεων χάνεται ο χαρα-
κτήρας του αντικειμένου, η γνώση και η ειδίκευση, για αυτό κατέληγαν να 
κάνουν προτάσεις για αλλαγές στα προγράμματα σπουδών ή για εκπαιδευ-
τικά μοντέλα, όπως «ενιαία ανώτατη εκπαίδευση» ή «ενιαία πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση». Προτάσεις που παραβλέπουν το ρόλο της εκπαίδευσης στον 
καπιταλισμό και τον ταξικό της χαρακτήρα.

Δημιουργία διετών προγραμμάτων σπουδών

Η οργάνωση διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), 
που προχωράει παράλληλα με τις συγχωνεύσεις, πρόκειται για μια πολύ σο-
βαρή εξέλιξη. Τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 
(120 ECTS) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και η φοίτηση 
σε αυτά θα διαρκεί 4 εξάμηνα. Θα είναι δωρεάν και οι εκπαιδευόμενοι θα 
επιλέγονται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου τους (περιορισμένη «ελεύ-
θερη πρόσβαση»). Στόχος των διετών είναι να αποτελέσουν «διέξοδο» στα 
παιδιά των φτωχών και λαϊκών οικογενειών που βρίσκουν τις «πόρτες» για 
τη τριτοβάθμια κλειστές, που στράφηκαν στο επαγγελματικό λύκειο για μια 
γρήγορη θέση στην παραγωγή.

Στην πραγματικότητα, όμως, τα διετή δεν απαντούν στο ζήτημα της 
ανεργίας, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία φοιτητών δύο ταχυτήτων εντός 
των ΑΕΙ, ώστε να συμπιεστούν συνολικά προς τα κάτω τα επαγγελματικά δι-
καιώματα. Θα αποτελέσουν, δηλαδή, ένα νέο σοβαρό χτύπημα στο πτυχίο. 
Κάθε ίδρυμα ΑΕΙ είναι υποψήφιο για τη δημιουργία αυτών των προγραμμά-
των. Τα πρώτα έξι διετή προγράμματα ανακοινώθηκε πως θα δημιουργη-
θούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η εξέλιξη αυτή αφορά την ανάγκη 
του συστήματος για δημιουργία ευέλικτων τμημάτων άμεσα συνδεδεμένων 
με την παραγωγή, όπως αυτά με έδρα τον Ασπρόπυργο και το Πέραμα (βιο-
μηχανικές περιοχές), στα οποία θα διαμορφώνεται ο αυριανός χωρίς δικαι-
ώματα εργαζόμενος.

Τι επιδιώκει το σύστημα

Θέλουν να χτυπήσουν το δικαίωμα στις σπουδές. Απ’ τη μία γίνεται αδύ-
νατο να μπορεί να σπουδάσει κάποιος που κατάγεται από φτωχή και λαϊκή 
οικογένεια, απ’ την άλλη χτυπάνε το πτυχίο και κατά συνέπεια τη δυνατότητα 
να βρεις δουλειά μονάχα με αυτό, οδηγώντας τη νεολαία στην αβεβαιότητα. 

Ταυτόχρονα συρρικνώνεται ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
λιγοστεύουν οι επιλογές για έναν υποψήφιο μαθητή που κάνει το μηχανο-
γραφικό του. Η μείωση των τμημάτων θα φέρει σταδιακά και τη μείωση των 
εισακτέων, χαρακτηριστικά το ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας είχαν 46 τμήματα και 
από τη συγχώνευσή τους προέκυψαν 26. Μία ακόμα συνέπεια των ραγδαίων 
αλλαγών είναι και το στοίβαγμα φοιτητών και σπουδαστών στις υπάρχουσες 
υποδομές. 

Τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων, μετά την «πανεπιστημοποίη-
ση», χαρακτηρίζονται από χειροτέρευση των όρων φοίτησης, εντατικοποίη-
ση κα, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά» στο ΠΔΑ. Μά-
λιστα, στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο παρατηρείται, πέρα όλων των άλλων, 
η πολλαπλή κατηγοριοποίηση των σπουδαστών και των πτυχίων τους (με 
βάση το αν ξεπερνούν τα ν+2 έτη φοίτησης). 

Δημιουργούνται φοιτητές διαφορετικών ταχυτήτων, ενώ ταυτόχρονα η 
κατάργηση ή η αλλαγή των τμημάτων εξαφανίζει το «σημείο αναφοράς» των 
ήδη αποφοίτων, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τα επαγγελματικά τους δικαι-
ώματα. Αν και για το τελευταίο ο Υπ. Παιδείας Γαβρόγλου βρήκε τη λύση(!) 
με το να δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να δώσουν κατατακτήριες 
εξετάσεις για να ξαναπαρακολουθήσουν τη σχολή, που έχουν τελειώσει για 
να τους αναγνωριστεί το πτυχίο! 

Στόχοι πάλης του κινήματος

Για τις Αγωνιστικές Κινήσεις, το σπουδαστικό κίνημα (σ.κ.) είναι μια υπό-
θεση που μπορεί να έχει μέλλον και μάλιστα με σωστές πολιτικές κατευθύν-
σεις. Η σφοδρότητα της επίθεσης που δέχονται οι σπουδαστές, το μέγεθος 
και ο χαρακτήρας των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν, κάνουν επιτακτι-
κή την ανάγκη ανάπτυξης μαζικού σ.κ. σε μια κατεύθυνση αντίστασης στην 
αντιδραστική μονοπωλιακή αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης, στην πολι-
τική των μνημονίων, της ανεργίας, της πειθάρχησης. Τα αγωνιστικά ξεσπά-
σματα που εκδηλώθηκαν πέρυσι κόντρα στο ΠΔΑ δείχνουν ότι το σ.κ. μαζί 
με το φοιτητικό οφείλει να ξαναβγεί στους δρόμους διεκδικώντας τα δίκια 
του, παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά περνάνε απ’ την ανασυγκρό-
τηση του κινήματος που δεν είναι ζήτημα 1 ή 2 γύρων γενικών συνελεύσεων 
ή ακόμα και μιας μεμονωμένης κατάληψης. 

Η κατεύθυνση ανατροπής των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων, 
των διασπάσεων, των διετών και συνολικά η εναντίωση με το ν. Γαβρό-
γλου και ν. πλαίσιο είναι αυτή που θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση του 
κινήματος της νεολαίας. Ενός κινήματος ενιαίου, σπουδαστών, φοιτητών 
καθώς και μαθητών κόντρα στον συντεχνιασμό. Κόντρα σε λογικές «για το 
τμήμα μου κι όλα τα άλλα δε με αφορούν». Που θα παλεύει ενάντια στους 
ταξικούς φραγμούς, στην κατηγοριοποίηση των φοιτητών και συνολικά στα 
σχέδια του συστήματος για την εκπαίδευση και θα διεκδικεί ελεύθερη πρό-
σβαση για όλους!

Απαραίτητη είναι, επίσης, η αποκάλυψη των ιδεολογημάτων περί «πα-
νεπιστημοποίησης» και αναβάθμισης. Όπως απαραίτητη είναι η κόντρα με 
τις ρεφορμιστικές απόψεις, που προτείνουν «καλές συγχωνεύσεις» και γε-
νικότερα η κόντρα στην ακατάσχετη προτασεολογία της αριστεράς, που 
αποπροσανατολίζει το φοιτητόκοσμο. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι 
οι σπουδαστές δε βρίσκουν δουλειά όχι γιατί δεν είναι «ανώτατοι» ή «εκ-
συγχρονισμένοι», αλλά γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, η ανεργία στους νέους 
ξεπερνά το 60%. Αντίστοιχα, και οι φοιτητές δεν βρίσκουν δουλειά όχι λόγω 
της «μη εξειδίκευσης» τους, ή της «λίγης γνώσης». Είναι καθήκον κι η υπερά-
σπιση του πτυχίου κόντρα στη διάσπασή του, με το αίτημα για ενιαίο πτυχίο 
με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που θα αποτελεί τη μοναδική 
προϋπόθεση για δουλειά. 

Ένα μεγάλο κομμάτι της εξελισσόμενης επίθεσης του συστήματος στον 
χώρο της τριτοβάθμιας αφορά το ζήτημα των συγχωνεύσεων, που φαίνεται 
να αφορά όλα τα ΤΕΙ της χώρας. Σε καμία περίπτωση, αυτό δε σημαίνει ότι 
τα ΑΕΙ θα μείνουν ανεπηρέαστα. Ενδεικτική είναι η διάταξη του νόμου Γα-
βρόγλου για τις συγχωνεύσεις που αναφέρεται μόνο στα ΑΕΙ και προβλέπει 
πως με ένα προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπ. Παιδεί-
ας, μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετανομάζονται 
και καταργούνται ΑΕΙ ή να μεταβάλλεται η έδρα τους. 

Η πορεία ως τώρα της «πανεπιστημοποίησης»

Οι διεργασίες για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τη συγχώνευση του 
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, ξεκίνησαν το Μάη του 2017 και προχωράνε μέχρι σή-
μερα. Επόμενοι σταθμοί αποτελούν η συνένωση του ΤΕΙ Ιονίων νήσων με το 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και η απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο νομοσχέδιο 
«Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, 
Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις». 
Το νομοσχέδιο αυτό 
αφορά τη κατάργηση 
των ΤΕΙ Θεσσαλίας 
(πρώην Λάρισας και 
Τρικάλων) και Στερε-
άς Ελλάδας (πρώην 
Λαμίας και Χαλκίδας) 
και την απορρόφησή 
τους από το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, 
το ΕΚΠΑ και το Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Σήμερα, το 
νομοσχέδιο αυτό βρί-
σκεται στο κομμάτι 
της νομοπαρασκευα-
στικής επιτροπής και 
η ψήφισή του ετοιμάζεται για μέσα στο χειμώνα. Παράλληλα, συστήνονται 
κι άλλες επιτροπές και γίνονται συναντήσεις για τη σύζευξη κι άλλων ιδρυμά-
των. Την ίδια ώρα δηλαδή, που δρομολογούνται τα παραπάνω, διαμορφώ-
νονται αντίστοιχα νομοσχέδια για Κρήτη, Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη κλπ.

«Πανεπιστημοποίηση»: ένα νέο σχέδιο Αθηνά ή κάτι άλλο;

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα «ανωτατοποίηση», όπως όταν τα ΚΑ-
ΤΕΕ έγιναν ΤΕΙ τη δεκαετία του ’80 ή όπως όταν τα ΤΕΙ έγιναν ΑΤΕΙ το 2001; Η 
απάντηση είναι αρνητική, γιατί η αναδιαμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθ-
μιας που εξελίσσεται δε μπορεί να παρομοιαστεί με τις αλλαγές των προ-
ηγούμενων δεκαετιών, καθώς ούτε και με το σχέδιο Αθηνά, που έγινε πριν 
πέντε χρόνια. Η ίδια η ομιλία του Υπουργού Παιδείας Γαβρόγλου, λίγες μέρες 
μετά τη ψήφιση του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποκαλύπτει το διαφο-
ρετικό των τωρινών αλλαγών: «Όταν ψηφίζαμε πριν από δεκαπέντε ημέρες 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπήρχε μία καλοπροαίρετη κριτική μήπως πα-
νεπιστημιοποιούμε όλα τα ΤΕΙ. Το ευκολότερο για εμάς θα ήταν να κάνουμε 
αυτό που έγινε και στο παρελθόν: δηλαδή, τα ΚΑΤΕ έγιναν σε ένα βράδυ όλα 
ΤΕΙ, τα ΤΕΙ έγιναν σ’ ένα βράδυ όλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αφέ-
θηκαν στην τύχη τους… Το ευκολότερο για μας θα ήταν να πούμε ότι όλα τα 
ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια. Αυτό θα ήταν κάτι ενάντια στην ιστορική διαμόρ-
φωση αυτού του θεσμού. Το κάθε ΤΕΙ έχει μία διαφορετική ιστορία. Το κάθε 

ΤΕΙ έχει διαφορετικής ποιότητας τμήματα, το κάθε ΤΕΙ έχει και τμήματα που 
έχουν κλείσει τον ιστορικό τους ρόλο.» Το απόσπασμα αυτό φανερώνει πως 
το σύστημα ξέρει να αξιοποιεί προς όφελός του παλιότερες εμπειρίες και 
συμπεράσματα και πως είναι αποφασισμένο να φέρει ριζικές αλλαγές στο 
χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η «ανανεωμένη πανεπιστημιοποίηση», για 
την οποία κάνει λόγω το Υπουργείο και υλοποιείται με τις σημερινές συγχω-
νεύσεις, διασπάσεις κτλ., θα διαμορφώσει μία εκπαίδευση ακόμα πιο ταξική, 
ακόμα πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου 
στην παραγωγή. Αυτό κατ’ επέκταση θα αποτυπωθεί και στη καθημερινότη-
τα των σπουδαστών μέσα στις σχολές. Τα επιπλέον εξάμηνα (7ο και 8ο), η 
πτυχιακή εργασία, η πρακτική άσκηση, τα μονά-ζυγά εξάμηνα, οι αλυσίδες 
και τα προαπαιτούμενα μαθήματα μαζί με τα δεκάδες λουκέτα σε σχολές, 
και πολλά ακόμα, είναι οι αλλαγές της «ανωτατοποίηση» και του «σχεδίου 
Αθηνά». Με την «πανεπιστημιοποίηση» όλα αυτά πρόκειται να ενταθούν 
ακόμα περισσότερο και να συνδυαστούν με το νόμο-πλαίσιο και το νόμο 
Γαβρόγλου. 

Ο ιστορικός ρόλος των ΤΕΙ

Ποιος όμως ήταν ο ιστορικός 
ρόλος των ΤΕΙ και γιατί έχει κλεί-
σει; Από τη γέννηση τους τα ΤΕΙ εί-
χαν ένα διπλό ρόλο. Απ’ τη μία το 
ρόλο του μοχλού αποσυμπίεσης 
των ΑΕΙ, μια εναλλακτική διέξοδο 
για τη νεολαία που δεν είχε χρή-
ματα ούτε για φροντιστήρια, ούτε 
για σπουδές στο εξωτερικό. Απ’ 
την άλλη τη δημιουργία αποφοί-
των που θα ανδρώσουν την παρα-
γωγή της χώρας, σύμφωνα με τις 
φιλοδοξίες της αστικής τάξης της 
χώρας στη παραγωγή. Με βάση 
το τεχνικό χαρακτήρα των ΤΕΙ και 
τη μη κατοχύρωση επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων στο πτυχίο, οι 
απόφοιτοι των ΤΕΙ εντάσσονταν 

σχετικά γρήγορα στην αγορά εργασίας. Αυτός ο «ιστορικός ρόλος» έχει 
κλείσει και γι’ αυτό το σύστημα προχωρά στην κατάργηση των ΤΕΙ και την 
αναδιαμόρφωση συνολικά των ΑΕΙ. Από τη μία, η κρίση του ελληνικού καπι-
ταλισμού επιτάσσει πιο βίαιη και ταξική αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης 
στις νέες συνθήκες (μνημόνια, αποβιομηχάνιση της χώρας, αυξανόμενη 
εξάρτηση της οικονομίας στο ξένο κεφάλαιο κλπ.). Απ’ την άλλη, συνολικά 
το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα βρίσκεται σε φάση υποχώρησης και 
έτσι αδυνατεί να απαντήσει στην επίθεση. Έχουν δημιουργηθεί, δηλαδή, οι 
πιο ευνοϊκοί συσχετισμοί και συνθήκες για το σύστημα, ώστε να προχωρήσει 
σε μια ριζική αναπροσαρμογή της τριτοβάθμιας.

Με βάση τις παραπάνω συνθήκες, η κυβέρνηση έχει βρει την ευκαιρία 
να υλοποιήσει στόχους της. Έτσι, μπορεί και κοντράρει την αντιπολίτευση 
για μια σειρά από προηγούμενες επιλογές της στο χώρο της εκπαίδευσης, 
βγαίνει ως αυτή που φέρνει τον «εκσυγχρονισμό». «Κόντρα» στο άνοιγμα 
τμημάτων ΤΕΙ ανά «ραχούλα» που είχαν ανοίξει προ δεκαετιών, και για το-
πικά συμφέροντα, καθώς και «κόντρα» στα λουκέτα που είχαν μπει με το 
σχέδιο Αθηνά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εμφανίζεται ως η αξιοκρατική 
κυβέρνηση που θα βάλει τέλος στις ανισότητες και τις αδικίες. Στην ουσία, 
όμως, εφαρμόζει την πολιτική και υλοποιεί τους στόχους που το σύνολο της 
αστικής τάξης επιθυμεί, την αντιδραστική μονοπωλιακή αναπροσαρμογή 
της εκπαίδευσης. Η αντίθεσή της με την πρόταση Μητσοτάκη για δημιουρ-
γία Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών και η στήριξη της ΔΑΠ της 

Άρθρο της Μαθητικής ΑντίστασηςΣοφία Βερούση,
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις-Διασπάσεις-Διετή
Ανάπτυξη ενιαίου σπουδαστικού 
και φοιτητικού κινήματος! 
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σημαντικές αλλαγές, αλλάζοντας τον χαρακτήρα 
του ΤΕΕ δίνοντας του τον ρόλο… εξεταστικού 
κέντρου. Γίνεται λόγος για «ουσιαστικές» εισαγω-
γικές εξετάσεις προκειμένου να μπει κάποιος στο 
ΤΕΕ, δηλαδή να μπει ένας πρώτος εξεταστικός 
φραγμός, εκεί που μέχρι πρότινος η πρόσβαση 
ήταν,  επί της ουσίας, ελεύθερη. Η είσοδος, όμως, 
στο ΤΕΕ θα είναι  μόνο η αρχή για μια σειρά εξε-
τάσεων. Με την είσοδο θα καθιερωθεί μια κατη-
γορία ανάλογη της μαθητείας, αυτή του δόκιμου 
μηχανικού, που θα εξασφαλίζει ελάχιστα επαγ-
γελματικά δικαιώματα και στην οποία θα είναι 
υποχρεωτική η παραμονή  για  4 χρόνια. Μετά, 
θα  πρέπει ο νέος εργαζόμενος να υποβληθεί σε 
επιπλέον εξετάσεις επί πληρωμή,  ώστε να ανέβει 
βαθμίδα, ή αλλιώς κλάση και να αποκτήσει παρα-
πάνω  δικαιώματα. Αν δεν καταφέρει να περάσει, 
παραμένει υπό το καθεστώς μαθητείας. Μετά 
από επιπλέον προϋποθέσεις, επιπλέον χρήμα  και 
επιπλέον εξετάσεις μπορεί να ανέβει βαθμίδα, 
να γίνει μηχανικός υψηλότερης κλάσης και να 
αποκτήσει λίγα ακόμη δικαιώματα.  Με αυτό τον 
τρόπο λένε στους νέους μηχανικούς ότι πρέπει να 
προσπαθούν συνεχώς για να αποκτούν λίγα-λίγα 
τα δικαιώματα που κάποτε τους εξασφάλιζε εξ 
ολοκλήρου το πτυχίο, αμέσως μετά την αποφοί-
τησή τους. 

Γίνεται λοιπόν εμφανές ότι η αναγνώριση του 
πτυχίου των σχολών 5ετούς φοίτησης σε master 
δεν εξασφαλίζει τίποτα παραπάνω σε επίπεδο 
δικαιωμάτων και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα 
αίτημα που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα του 
φοιτητή. Έτσι κι αλλιώς, πιστοποιητικό ισοδυνα-
μίας του πτυχίου με master παρέχεται ήδη από 
ορισμένα τμήματα, χωρίς αυτό να έχει σώσει τους 
αποφοίτους από την ανεργία. Η αντιστοίχιση του 
τίτλου σπουδών με αντίστοιχους της Ε.Ε., που 
αποτελεί υποτίθεται επιχείρημα υπέρ της ανα-
γνώρισης σε master, αφορά ένα μόνο κομμάτι 
των αποφοίτων, αφού για να μεταναστεύ-
σει κάποιος, άρα να χρειαστεί την ανα-
γνώριση του πτυχίου του, πρέπει να 
διαθέτει εξ αρχής ένα «κεφάλαιο», το 
οποίο δεν έχουν όλοι. Ας μην ξεχνά-
με, βέβαια, ότι οι κατευθύνσεις που 
εφαρμόζονται στο εξωτερικό όσον 
αφορά το χτύπημα των δικαιωμάτων 
του λαού δεν διαφέρουν από αυτές που 
εφαρμόζονται στην χώρα μας. 

Γιατί συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές; 
Στην εξαρτημένη ελληνική οικονομία που 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξένο κεφά-
λαιο και που εδώ και χρόνια έχει δρομολογηθεί 
η καταστροφή της βιομηχανίας, το επάγγελμα 
του μηχανικού έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ανερ-
γίας. Μια ανεργία που προσπαθούν με τα μέτρα 
που παίρνουν να την φορτώσουν στις πλάτες 
των ίδιων των εργαζομένων, όπως ισχύει σε 
όλα τα επαγγέλματα. Με πρόσχημα το «άνοιγ-
μα» ενός «κλειστού επαγγέλματος», έρχονται 
να χτυπήσουν περαιτέρω τα δικαιώματα του 
κλάδου.  Η αναγνώριση του πτυχίου ως master 
δεν έρχεται να απαντήσει στις απαράδεκτες 
συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Στην 
δουλειά με «μπλοκάκι», στην απουσία συ-
γκεκριμένου ωραρίου, στην πληρωμή «με το 
κομμάτι», στην ανασφάλιστη εργασία καθώς 
ένα μεγάλο μέρος των μηχανικών αδυνατεί 
να πληρώσει τις μεγάλες ασφαλιστικές 

εισφορές του κλάδου.
Η εκπαίδευση δεν ανεξάρτητη από τον τρόπο 

λειτουργίας του καπιταλιστικού ιμπεριαλιστικού 
συστήματος, συνεπώς κάθε αλλαγή που εφαρμό-
ζεται έρχεται να υπηρετήσει τις ανάγκες στην πα-
ραγωγή. Η κατεύθυνση διάσπασης των πτυχίων, 
λοιπόν, επιχειρεί να αναπροσαρμόσει την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση στις ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας, δηλαδή ουσιαστικά στις ανάγκες του ντό-
πιου και ξένου κεφαλαίου. Η πολιτική της δια βίου 
μάθησης, της διάσπασης των πτυχίων, της απο-
σύνδεσης των δικαιωμάτων από αυτά, έρχονται 
να διαμορφώσουν τον εργαζόμενο που χρειάζε-
ται το σύστημα αυτή τη στιγμή. Έναν εργαζόμενο 
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
ευέλικτο, εύκολα εκμεταλλεύσιμο και αναλώσι-
μο, ώστε να δουλεύει σε συνθήκες εργασιακού 
μεσαίωνα μεταπηδώντας από τη μία θέση στην 
άλλη. Στο στόχαστρο της επίθεσης βρίσκεται βέ-
βαια και ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων, 
καθώς με πολυδιασπασμένα και «εξατομικευμέ-
να» πτυχία γίνεται πολύ πιο δύσκολο οι εργαζόμε-
νοι να συσπειρωθούν γύρω από κοινούς στόχους 
και αιτήματα και να διεκδικήσουν δικαιώματα και 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Απέναντι στην επίθεση αυτή που βιώνει η νε-
ολαία, μόνο αποπροσανατολιστικά μπορούν να 
λειτουργήσουν για τους φοιτητές αιτήματα της 
κυρίαρχης αριστεράς για τη «βελτίωση της γνώ-
σης» που περικλείεται στο πτυχίο, για την «ενιαία 
ανώτατη εκπαίδευση», «ενιαία πτυχία ανά γνωστι-
κό αντικείμενο» και «προγράμματα σπουδών στο 
ύψος των αναγκών μας». Αυτές οι λογικές οραμα-
τίζονται την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας προς όφελος του λαού και της νεολαίας μέσα 
στα πλαίσια του συστήματος, χωρίς να αναγνω-
ρίζουν τον χαρακτήρα και τον ρόλο της μέσα σε 

αυτό. Έτσι, όχι μόνο δεν μπορούν να δώσουν 
αγωνιστική κατεύθυνση στις διεκδικήσεις της 
νεολαίας, αλλά εύκολα γίνονται ενσωματώσιμες 
από την πολιτική του συστήματος προκειμένου 
να κατευνάσει αντιδράσεις και να περάσει τα επό-
μενα αντιδραστικά μέτρα. Αυτό έγινε ξεκάθαρο, 
όταν για την εφαρμογή των συγχωνεύσεων-κα-
ταργήσεων τμημάτων ΤΕΙ, το σύστημα επιστρά-
τευσε το πάγιο αίτημα των ρεφορμιστικών δυνά-
μεων για «ενιαία ανώτατη εκπαίδευση» ή «ενιαία 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση». Άλλωστε, με το 
επιχείρημα της ανάγκης για επιπλέον γνώση στο 
αντικείμενο σπουδών, το σύστημα προσπαθεί να 
νομιμοποιήσει στην συνείδηση των φοιτητών την 
εντατικοποίηση των σπουδών, την καθηγητική 
αυθαιρεσία και των εργαζομένων την «δια βίου 
μάθηση», δηλαδή το αδιάλειπτο κυνήγι πιστοποι-
ήσεων και προσόντων. Αφού για τους εργοδότες 
η νεολαία δεν θα είναι ποτέ «επαρκής», ώστε να 
έχει δουλειά με δικαιώματα. Επιπλέον, ας είναι ξε-
κάθαρο ότι το σύστημα θα φροντίσει να παρέχει 
αυτή τη γνώση που «παράχθηκε» στα πλαίσιά του 
και για την στελέχωση των  διαφόρων θέσεων 
στην καπιταλιστική παραγωγή. 

Το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους με μόνη προυπόθεση το πτυχίο είναι 
το μόνο που αδιαπραγμάτευτα μπορεί να συσπει-
ρώσει τους φοιτητές στην πάλη τους για επαγγελ-
ματικά δικαιώματα. Μόνο έτσι τίθεται το ζήτημα 
στην πραγματική του βάση, δηλαδή το χτύπημα 
στην εργασιακή μας προοπτική, και όχι στη βάση 
της αναζήτησης της γνώσης και της ποιότητας 
που παρέχεται. Κόντρα σε λογικές συμβιβασμού 
και προτασεολογίας προς το σύστημα, οι φοιτη-
τές είναι αναγκαίο να οργανωθούν στους συλλό-
γους τους και να βάλουν άξονα της πάλης τους 
τον αγώνα για σπουδές και δουλειά με δικαιώμα-
τα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι με ένα πλήθος αντιδραστικών μέτρων που 
βάζουν στο στόχαστρο το δικαίωμα στην εργασία 
και την αξιοπρεπή διαβίωση, χτυπώντας επαγγελ-
ματικά δικαιώματα που μέχρι τώρα κατοχυρώ-
νονταν με το πτυχίο. Μέσα στις άγριες συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα, ανεργίας και ανασφάλειας 
που επικρατούν, η νεολαία βρίσκεται μπροστά σε 
ένα αβέβαιο μέλλον, υποταγμένο στις ανάγκες της 
εργοδοσίας. Συνεπώς, αναδεικνύεται αναγκαίο να 
ανοίξει συνολικά η συζήτηση και ο προβληματι-
σμός γύρω από το ζήτημα των δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται με το πτυχίο. 

Το χτύπημα στα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
των πτυχίων δεν τίθεται από το σύστημα καθό-
λου τυχαία. Στην ουσία πρόκειται για την ευθυ-
γραμμίση της εκπαίδευσης της χώρας μας στις 
κατευθύνσεις της συνθήκης της Μπολόνιας. Η 
κατεύθυνση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, όπως έχει διατυπωθεί στη διακή-
ρυξη της Μπολόνια το 1999, θέτει άξονες για τη 
λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριες 
αιχμές της διακήρυξης είναι η θέσπιση ενιαίου 
συστήματος πιστωτικών μονάδων κινητικότητας 
φοιτητών (ECTS) και η δημιουργία παραρτήματος 
διπλώματος (DS), η διάσπαση της φοίτησης σε 
τρεις κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυ-
χιακό, διδακτορικό), η προώθηση της δια βίου 
μάθησης, η επιβολή  διδάκτρων και οι συνεχείς 
αξιολογήσεις.

Τα παραπάνω 6 σημεία επηρεάζουν με συγκε-
κριμένο τρόπο τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων:

•	 Με	 την	 εφαρμογή	 του	συστήματος	 των	
ECTS, εισάγεται η έννοια του ατομικού φακέλου 
προσόντων. Η πλήρης εφαρμογή του θα σημαί-
νει πως κάθε πιστοποίηση που λαμβάνει κάποιος 
(πτυχίο, σεμινάρια, επιμορφώσεις) θα μεταφρά-
ζεται σε ένα σύνολο πιστωτικών μονάδων που 
αθροιστικά θα αντιπροσωπεύουν το βαθμό κα-
τάρτισής του. Οπότε, ο κάθε εργαζόμενος θα δι-
απραγματεύεται ατομικά τις συνθήκες εργασίας 
του με τον εργοδότη, με βάση τα ECTS που έχει 
συγκεντρώσει, χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα 
και συλλογικές συμβάσεις.

•	 Το	παράρτημα	διπλώματος	είναι	 έγγρα-
φο που δίνεται μαζί με το πτυχίο και περιέχει την 
λεπτομερή καταγραφή των σπουδών του κάθε 
αποφοίτου, δηλαδή όλα τα μαθήματα  που παρα-
κολούθησε, τους βαθμούς που έλαβε, τις εργασίες 
του, τα ECTS που συγκέντρωσε. Γίνεται ξεκάθαρο, 
λοιπόν, πως ακόμα και πτυχία ίδιας σχολής θα δια-
φοροποιούνται και θα κατηγοριοποιούνται, δημι-
ουργώντας έτσι αποφοίτους πολλών ταχυτήτων.

•	 Επιχειρείται	 διάσπαση	 της	 φοίτησης	 σε	
τρεις κύκλους σπουδών: 3 χρόνια προπτυχιακό, 
2 χρόνια μεταπτυχιακό και 3 χρόνια διδακτορικό. 
Μάλιστα αναφέρεται πως μόνο το 15% των φοιτη-
τών θα έχουν πρόσβαση στον επόμενο κύκλο (με 
ταξικά κριτήρια προφανώς).

Ε ί ν α ι 
εμφανές πως η κατεύθυν-
ση αυτή είναι αντίθετη με 
τα φοιτητικά συμφέροντα 
και διεκδικήσεις. Πρόκει-
ται για την προσαρμογή της 
εκπαίδευσης στα νέα δεδομέ-
να των οικονομικών και παραγωγικών 
αναγκών. Ειδικά σε μια χώρα εξαρτημένη, όπως 
η Ελλάδα, αποβιομηχανοποιημένη και παραρτη-
μοποιημένη, που «εξάγει» μεγάλο μέρος του επι-
στημονικού της προσωπικού σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανές πως και οι 
αλλαγές στην εκπαίδευση θα γίνονται σε όλο πιο 
αντιδραστική και ταξική βάση.

Η πολιτική κατεύθυνση της διάσπασης των 
πτυχίων εφαρμόζεται συστηματικά και εκφρά-
ζεται μέσω της προώθησης των μεταπτυχιακών 
και της αναγωγής τους σε αναγκαιότητα, μέσω 
του ιδεολογήματος περί «δια βίου» μάθησης, 
μέσω των διαφόρων εξετάσεων άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, κλάσης μηχανικών που αποσυνδέ-
ουν τα επαγγελματικά δικαιώματα από το πτυχίο. 
Στη βάση της συνέχισης αυτής της πορείας, ήρθε 
και ο νόμος Γαβρόγλου βάζοντας γερά θεμέλια 
για το περαιτέρω τσάκισμα των επαγγελματικών  
δικαιωμάτων. Ήδη από τις αλλαγές στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο εισαγω-
γής στην τριτοβάθμια, βλέπουμε ότι αυτές συμ-
βαδίζουν με την συνολικότερη τακτική ύψωσης 
ταξικών φραγμών και της δημιουργίας σχολών με 
λιγοστά επαγγελματικά δικαιώματα και αποφοί-
τους πολλών ταχυτήτων. 

Ένα μέτρο που προβάλλεται ως παραχώρηση 
δικαιωμάτων στους αποφοίτους είναι η αναγνώρι-
ση των πτυχίων 5ετών σχολών ως master, η αντι-
στοίχισή τους δηλαδή με πτυχίο επιπέδου 7 του 
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, 
όπως προβλέπεται από το νόμο Γαβρόγλου. Παρ’ 
ότι το μέτρο αυτό διακηρύσσεται ως αναβάθμι-
ση των πτυχίων από διάφορες κυβερνητικές και 
ακαδημαϊκές φωνές, στην ουσία πρόκειται για το 
πρώτο βήμα στην εφαρμογή των κύκλων σπου-
δών  της Μπολόνια στη χώρα μας. Προαναγγέλλει 
την οριστική διάσπαση των τριών πρώτων ετών 
και των δύο επόμενων ως προπτυχιακό (bachelor) 
και μεταπτυχιακό (master), αναγκάζοντας τους 
φοιτητές, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές 

του ς 
στο μεταπτυχιακό κύκλο, να πληρώνουν δίδα-
κτρα (προφανές, αφού ήδη έχουν παγιωθεί τα 
δίδακτρα στα μεταπτυχιακά) ή και να δίνουν 
κατατακτήριες εξετάσεις. Αποτέλεσμα θα είναι 
η μεγάλη μάζα των φοιτητών να τελειώνει μία 
σχολή με ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα. Η 
διάσπαση σε bachelor και master συνδέεται άμε-
σα με την επιβολή ECTS στα προγράμματα των 
σχολών, αφού για την απόκτηση του αντίστοι-
χου τίτλου σπουδών, θα είναι απαραίτητη η συ-
γκέντρωση ενός ορισμένου αριθμού ECTS. Αυτό 
βέβαια σημαίνει ότι ανάλογα με τις διαθέσεις του 
συστήματος και τις ανάγκες που έχει, θα μπορεί 
να αυξάνει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS σε βά-
ρος των φοιτητών.

Στην περίπτωση των Πολυτεχνείων, η συζή-
τηση για την αναγνώριση του master έχει ήδη 
ανοίξει. Συμπληρωματικά, βέβαια, με συζητήσεις 
για σοβαρές αλλαγές στο σύνολο των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Οι αλλαγές 
που προτείνονται αφορούν πιο συγκεκριμένα  τη 
λειτουργία του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας). Το ΤΕΕ αποτελεί ένα όργανο του κράτους, 
τον τεχνικό του  σύμβουλο, ένα όργανο που δεν 
εξυπηρετεί με κανέναν τρόπο τα συμφέροντα 
των εργαζομένων.  Οι μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ 
υποχρεωτικά εγγράφονται σε αυτό, προκειμένου 
να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μέχρι 
πρότινος, η εγγραφή στο ΤΕΕ γινόταν με μια τυπι-
κή εξέταση πάνω στην διπλωματική εργασία του 
καθενός, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιορι-
σμός στην εγγραφή των αποφοίτων σ’ αυτό. Να 
σημειωθεί, ότι με την είσοδο στο ΤΕΕ και την από-
κτηση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
ήταν υποχρεωτική η μηνιαία καταβολή εισφοράς, 
κατάσταση που δυσκόλευε ορισμένους εργαζό-
μενους. 

Το τελευταίο διάστημα συζητούνται από την 
κυβέρνηση και εκπροσώπους αυτού του οργάνου 

Για τις αλλαγές στα επαγγελματικά 
δικαιώματα των 5ετών σχολών

Φωτεινή Ψύχα,
ΗΜΤΥ Πάτρας
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

πτυχίου και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα που κατοχύρωνε, 
ώστε να γίνει φτηνό και «ευέ-
λικτο» δυναμικό εργαζόμενων. 
Αυτή η ένταση και προώθηση 
της επίθεσης αποτυπώνεται 
και στον νόμο Γαβρόγλου, τα 
ακόλουθα «συγγενικά» νομο-
θετήματα (συγχωνεύσεις, αλ-
λαγές στη δευτεροβάθμια κλπ) 
και στο σύνολο των κινήσεων 
του τελευταίου διαστήματος. 
Εξαπολύεται μία ολομέτωπη 
προώθηση μέτρων, όπως οι 
συγχωνεύσεις, η αξιολόγηση, 
η διάσπαση των πτυχίων στα 
οποία εντάσσεται και η έντα-
ση της επίθεσης στο δωρεάν 
πλέγμα. Ακόμη και οι διαγρα-
φές που φαίνεται να έχουν 
«παγώσει», υλοποιούνται έμ-
μεσα όταν οι φοιτητές άνω των 
ν+2 ετών φοίτησης καλούνται 
να πληρώσουν ολοένα περισ-
σότερα για την σίτιση-στέγαση 
κλπ που πλέον δεν «δικαιούνται», οπότε εξωθούνται στην εγκατάλειψη των 
σχολών τους. 

Υποχρηματοδότηση και ο ρόλος της 

Βασικό επιχείρημα του συστήματος για την προώθηση της επίθεσης στο 
δωρεάν πλέγμα είναι διαχρονικά το ότι «δεν υπάρχουν χρήματα», πρέπει να 
γίνει «ορθολογική διαχείριση», υπάρχει υποχρηματοδότηση. Μέσα από μια 
τέτοια παρουσίαση της κατάστασης, επιδιώκει να υποτάξει τους φοιτητές 
και να τους παρουσιάσει σαν μονόδρομο την όξυνση των ταξικών φραγμών. 
Αυτή την ρητορική φυσικά και τον «ρεαλισμό» του συστήματος υιοθετούν 
και οι καθεστωτικές παρατάξεις, ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, «ανεξάρτητοι».

Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία της Αριστεράς μπαίνει για άλλη 
μια φορά στην διαδικασία απάντησης του προβλήματος που παρουσιάζει 
το σύστημα όπως το εξυπηρετεί. Όλες οι δυνάμεις συμφωνούν, παρά τις επι-
μέρους διαφοροποιήσεις ως προς τις διαδρομές από τις οποίες καταλήγουν 
στο συμπέρασμα, ότι το χτύπημα στο δωρεάν πλέγμα έχει σαν αιτία την υπο-
χρηματοδότηση.

Η ΠΚΣ-ΚΝΕ αναφέρει: «Οι τεράστιες μειώσεις στους προϋπολογισμούς 
(πάνω από 65%), οδηγούν τα Ιδρύματα σε εκρηκτικές καταστάσεις… Όμως 
από την υποχρηματοδότηση των σπουδών μας κάποιοι βγαίνουν κερδισμένοι! 
Οι κυβερνήσεις σπρώχνουν τα ιδρύματα στο όνομα της «αυτοτέλειας» να ανα-
πτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και να νταλαβερίζονται με επιχειρή-
σεις, να χαρατσώνουν τους φοιτητές, να πουλάνε μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά 
και υπηρεσίες, να εμπορεύονται την έρευνα.» (πολιτικό πλαίσιο ΜΑΣ-υπογραμ-
μίσεις δικές μας)   

Για την ΚΝΕ η αντίληψη ότι η επίθεση στην εκπαίδευση πηγάζει από τους 
μειωμένους προϋπολογισμούς σαν ένα κατεξοχήν οικονομικό ζήτημα συ-
μπληρώνεται από την αντίληψή της για την διαμόρφωση του «Πανεπιστη-
μίου Επιχείρηση» στο οποίο «πλέον» το Πανεπιστήμιο έχει διασυνδέσεις με 
επιχειρήσεις (επειδή πριν φανταζόμαστε το πανεπιστήμιο στον καπιταλισμό 
διασυνδεόταν με… κολλεκτίβες), ενώ το «χαράτσωμα» των φοιτητών πηγά-
ζει από την εμπλοκή ιδιωτών. Είναι φανερό ότι η άποψη αυτή διαποτίζεται 
από αυταπάτες για τον ρόλο του κράτους, στα χέρια του οποίου τα δικαιώ-
ματα των φοιτητών «κατοχυρώνονται», λες και το κράτος είναι ένας περίπου 
αταξικός μηχανισμός, που δεν βρίσκεται στα χέρια και προωθεί τα συμφέρο-
ντα και τους στόχους της αστικής τάξης.

Έτσι καταλήγουν να προτείνουν εναλλακτικές κρατικές δομές σαν «λύση» 
για τα δικαιώματα των φοιτητών: «Εκτύπωση όλων των συγγραμμάτων από 
ενιαίο κρατικό εκδοτικό φορέα και με ευθύνη των πανεπιστημιακών τυπογρα-
φείων. Δημιουργία ενιαίου φορέα στην ευθύνη του κράτους που θα διαχειρίζε-
ται τις εστίες με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και μόνιμο προσωπικό.» Το 
κράτος για την ΠΚΣ-ΚΝΕ δεν είναι όργανο του κεφαλαίου, δεν υπηρετεί την 
κυριαρχία του, δεν χρησιμοποιείται για την προώθηση της επίθεσής του. Δεν 

είναι γι’ αυτούς το ίδιο που πετσοκόβει μισθούς, συντάξεις και καταστέλλει 
τις κινητοποιήσεις του λαού. Αντίθετα, η σωστή κρατική δομή «απαντάει» 
στο πέταγμα των φοιτητών έξω από τις εστίες και τις λέσχες, «εξασφαλίζει» 
δωρεάν βιβλία. Απλά για την ΠΚΣ-ΚΝΕ αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια άλλη 
διαχείριση αυτού.

Διαβάζουμε ακόμη: «Έρευνα που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, όχι 
τα κέρδη. Γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Έρευνα. Χρηματο-
δότηση της Έρευνας στα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια αποκλειστικά 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, με ένταξη σε αυτόν των ευρωπαϊκών χρη-
ματοδοτήσεων». Είναι φανερό που οδηγεί η άποψή τους: οι αυταπάτες για 
τον καπιταλισμό δεν έχουν τελειωμό λέγοντας ότι μπορεί η έρευνα και η 
επιστήμη να υπηρετούν γενικά τις «κοινωνικές ανάγκες» και όχι τα κέρδη 
των καπιταλιστών, ενώ αφού το ζήτημα είναι οικονομικό δεν έχουμε παρά 
να διαχειριστούμε διαφορετικά τα κρατικά ταμεία (και τις χρηματοδοτήσεις 
της Ε.Ε.!) ώστε να «καλυπτόμαστε». Και φυσικά, για να είναι οι προτάσεις της 
ΠΚΣ-ΚΝΕ «ολοκληρωμένα» διαχειριστικές, θα πρέπει να μιλήσουν και για το 
μοντέλο εκπαίδευσης που «απαντάει» στα προβλήματα της νεολαίας: «Ένα 
πτυχίο, πανεπιστημιακού επιπέδου για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Επικαι-
ροποιημένα προγράμματα σπουδών με βάση τα σημερινά επιστημονικά δε-
δομένα, που θα προωθούν τη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής με 
κριτήριο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων που θα καλύπτουν τις 
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.» Και πάλι εδώ η αυταπάτη για μια αστική εκπαί-
δευση που μπορεί να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Όσο για το μοντέλο των 
πτυχίων που προτείνουν, μάλλον δεν τους αγχώνει καθόλου το γεγονός ότι 
το προσεγγίζει αυτήν την στιγμή το Υπουργείο Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
με την προώθηση των συγχωνεύσεων που έρχονται να πετάξουν φοιτητές 
και σπουδαστές έξω από τις σχολές, να διασπάσουν πτυχία, να εντατικοποι-
ήσουν τις σπουδές χιλιάδων νέων.

Παρόμοια όμως λογική διατρέχει και την ανάλυση και αιτήματα και των 
ΕΑΑΚ, με τις όποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στο εσωτερικό τους. Κοι-
νό σημείο η αναγόρευση της υποχρηματοδότησης σε αφετηρία της επίθε-
σης και της όρθωσης εμποδίων στις σπουδές των φοιτητών.

Για το ΝΑΡ, η υποχρηματοδότηση «δένει» με το επιχειρηματικό Πανεπι-
στήμιο. «…ιδιωτικοί φορείς να εισβάλλουν στο πανεπιστήμιο να κόβουν και 
να ράβουν τις σπουδές μας και την ίδια τη λειτουργία του (πανεπιστημίου) στα 
μέτρα τους, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες μας. Η γνώση περνά 
ολοένα και περισσότερο στον έλεγχο των ιδιωτών, με την έρευνα να χρηματο-
δοτείται από εταιρείες». Πρόκειται για την ανάλυση πολύ κοντά σε αυτήν της 
ΚΝΕ, παρουσιάζοντας την αιτία των προβλημάτων κυρίως ως οικονομική και 
τοποθετείται στο πώς διαχειρίζεται το σύστημα τις χρηματοδοτήσεις. Πώς 
μπορούμε να αντιληφθούμε την αναφορά στην γνώση, αν όχι ως αυταπάτη 
ότι μπορεί να έχει έναν άλλο χαρακτήρα, να μην είναι η αστική γνώση που 
παρέχει η άρχουσα τάξη με βάση τις δικές της ανάγκες και συμφέροντα; Κα-
ταλήγουν λοιπόν σε παρόμοια με την ΚΝΕ αιτήματα προτείνοντας μοντέλα 

Η συντονισμένη προσπάθεια το 
δωρεάν πλέγμα να αποτελέσει παρελθόν

Το δικαίωμα των φοιτητών σε δωρεάν σίτιση – στέγαση – μεταφο-
ρές-σπουδές (το λεγόμενο «δωρεάν πλέγμα») βρίσκεται όλο και πιο έντονα 
στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα. Φυσικά σε ένα βάθος χρόνων έχουν 
γίνει κινήσεις από την πλευρά του συστήματος, με διαφορετικές «ταχύτητες» 
ενίοτε ανά σχολή και πόλη, για την κατάργηση τέτοιου είδους κατακτήσεων. 
Έτσι, σε πολλές σχολές ήδη μπορεί να είναι μία ανάμνηση το λεωφορείο που 
είχαν δωρεάν οι φοιτητές για τις μετακινήσεις τους ή η δωρεάν διανομή εξο-
πλισμού απαραίτητου για εργαστήρια ή άλλα μαθήματα της κάθε σχολής. 
Επιπλέον, στην πλειοψηφία των λεσχών πανελλαδικά εδώ και αρκετά χρόνια 
έχει επιβληθεί χρηματικό αντίτιμο.

Αυτή η τάση όμως έχει αποκτήσει σαφώς μεγαλύτερη ταχύτητα και έκτα-
ση. Το σύστημα αποκαλύπτει πιο ωμά την επιθυμία του να «ξεμπερδεύει» με 
ό, τι είχε κατακτηθεί από την πλευρά του φοιτητικού κινήματος ως φοιτητική 
«μέριμνα». Έτσι, στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς τέθηκε υπό αίρεση η 
διανομή των συγγραμμάτων, οι λέσχες των εστιών «πάγωσαν» την λειτουρ-
γία τους, η φοιτητική ασφάλιση καταργήθηκε. Τον περασμένο Δεκέμβρη η 
σύνοδος των Πρυτάνεων ζήτησε «αναπροσαρμογή της τιμής του σιτηρεσί-
ου από 1.80€ σε ρεαλιστικά επίπεδα που να ανταποκρίνονται στις τιμές του 
σήμερα». Για να ακολουθήσει φέτος τον Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη, η 
συνεχιζόμενη προσπάθεια για επιβολή χρηματικού αντιτίμου στην λέσχη, 
μία από τις ελάχιστες πλέον δωρεάν φοιτητικές λέσχες, η οποία σχετίζεται 
με την σίτιση δεκάδων χιλιάδων φοιτητών. Ταυτόχρονα, οι εστίες δέχονται 
όλο και λιγότερους φοιτητές, ενώ παράλληλα γίνεται μία εντεινόμενη προ-
σπάθεια όσοι εισέρχονται σε αυτές να πληρώνουν ενοίκιο, με το πρόσχημα 
του «συμβολικού ποσού». Η άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται δε, 
αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο στην περίπτωση των εστιών του 
Ηρακλείου που κάηκαν. 

Την ψήφιση του νόμου Γαβρόγλου ακολούθησε και η επέκταση-αύξηση 
των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, κίνηση η οποία στοχεύει στο να στρώ-
σει το έδαφος για την εισαγωγή διδάκτρων και στο προπτυχιακό επίπεδο, 
όπως πολλοί «λαγοί» του συστήματος έχουν κατά καιρούς εξαγγείλει (π.χ. ο 
αντιπρύτανης του ΠΑΜΑΚ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης, ο πρόε-
δρος του τμήματος Αρχιτεκτονικής Πατρών Πανέτσος κ.ά.). Τον περασμένο 
Απρίλη δημοσιοποιήθηκε σχεδιασμός ίδρυσης του πρώτου προπτυχιακού 
με δίδακτρα από το ΕΚΠΑ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με σύμφωνο, όπως 
ανέφερε η «Καθημερινή» και τον Γαβρόγλου. Η κίνηση αυτή ντύνεται με τον 
μανδύα της εισαγωγής διδάκτρων σε ένα «πρότυπο» ξενόγλωσσο προπτυ-
χιακό που δεν είναι σαν τα άλλα, ώστε να φανεί μεμονωμένη και να καθη-
συχάσει, αλλά η συνολική εικόνα εμφανώς καταδεικνύει ότι πρόκειται για 
συνολικότερες στοχεύσεις του συστήματος για το μέλλον.

Από πού και πότε ξεκινούν οι μεθοδεύσεις 
γκρεμίσματος του φοιτητικού πλέγματος

Προκειμένου να κατανοήσουμε, να ερμηνεύσουμε και να αντιπαλέψου-
με όσα συμβαίνουν στην τριτοβάθμια, και συνολικότερα, εκπαίδευση απα-
ραίτητος όρος είναι η επίγνωση του ρόλου που αυτή έχει στο καπιταλιστι-
κό-ιμπεριαλιστικό σύστημα. Ο ρόλος αυτός έγκειται στην προετοιμασία και 
κατανομή των εργαζόμενων στις διάφορες κοινωνικές θέσεις (άρα η αναπα-
ραγωγή της ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας) αλλά και στην αναπαραγω-
γή της κυρίαρχης (αστικής) ιδεολογίας.

Παρόλο που ξεφεύγει από τους στόχους αυτού του άρθρου είναι ανα-
γκαία μια αναφορά σε ορισμένα σημεία. Η περίοδος της μεταπολεμικής 
οικονομικής επέκτασης της ελληνικής αστικής τάξης στις δεκαετίες ’50-’60 
συνοδεύτηκε από την μαζικοποίηση του Πανεπιστημίου και την προσπάθεια 
ανάπτυξης Τεχνικής εκπαίδευσης, με καθοριστικό παράγοντα σε αυτήν την 
εξέλιξη την απαίτηση του λαϊκού κινήματος για πρόσβαση της νεολαίας στην 

τριτοβάθμια. Από την δεκαετία του ’70, και με τις επιδράσεις της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης (’73) και στην ελληνική άρχουσα τάξη, για το ντόπιο και 
ξένο κεφάλαιο το μαζικό ελληνικό Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα πρόβλημα και 
μια σαφή αναντιστοιχία με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της πα-
ραγωγής και ευρύτερα της δουλειάς, οπότε παίρνονται μέτρα μείωσης της 
ροής προς την τριτοβάθμια και «σκλήρυνσης» των όρων σπουδών. Αλλά και 
τις επόμενες δεκαετίες, τις χαρακτηρίζει όμοια στοχοθεσία από την πλευρά 
ξένου και ντόπιου κεφαλαίου. Φυσικά αυτό το γενικό σχήμα έχει σαφείς ανα-
λογίες και με την σημερινή κατάσταση.

Σε αυτήν την μακρά διαδρομή, το αστικό πολιτικό προσωπικό έχει κάνει 
επανειλημμένες προσπάθειες να επιβάλει μέτρα σύμφωνα με τις επιδιώξεις 
της άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλιστών: η απόπειρα του νόμου 815, ο 
μονοπωλιακός εκσυγχρονισμός του νόμου 1268, τα «μέτρα Τρίτση» (κατάρ-
γηση δωρεάν βιβλίων, σίτισης, στέγασης) που ανατράπηκαν το ’87, τα μέτρα 
που επιχείρησαν να περάσουν το ’90, οι προτάσεις του ΟΟΣΑ που οδηγούν 
στους νόμους 2525 και 2640 στα τέλη της δεκαετίας του ’90 είναι κινήσεις 
με κοινό παρονομαστή. Αυτός αφορά τις προσπάθειες αποθάρρυνσης 
της νεολαίας από την τριτοβάθμια, «πετάγματος» φοιτητών από φτωχά 
λαϊκά στρώματα νωρίτερα από την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να 
γίνουν πιο νωρίς και πιο φτηνά για το κεφάλαιο εκμεταλλευόμενοι, της 
όρθωσης δηλαδή ταξικών φραγμών, τόσο μέσα από την εντατικοποίη-
ση όσο και μέσα από το χτύπημα της δωρεάν σίτισης-στέγασης-μετα-
φορών-συγγραμμάτων και την εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών κριτη-
ρίων, που αυτομάτως θέτουν εμπόδιο σε φοιτητές από τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα. Το «νήμα» των επιδιώξεων του συστήματος για διαμόρφωση της 
«παιδείας για λίγους και εκλεκτούς» συνέχισε σε επίπεδο νομοθετημάτων ο 
νόμος πλαίσιο του 2006-2007, ο οποίος ήρθε να υλοποιήσει την συνθήκη 
της Μπολόνια και να εισάγει και την «καινοτομία» (μαζί με άλλες) των δια-
γραφών, ο νόμος Διαμαντοπούλου του 2011 και ο πιο πρόσφατος (επικαιρο-
ποίηση και προχώρημα των προηγούμενων προσπαθειών του συστήματος) 
νόμος Γαβρόγλου.

Τι τεκμηριώνει αυτή η διαδρομή: η επιβολή ταξικών φραγμών και το 
γκρέμισμα της δωρεάν σίτισης-στέγασης-βιβλίων είναι σταθερή πολι-
τική επιδίωξη από την πλευρά της άρχουσας τάξης και των ιμπεριαλι-
στών που βρίσκεται στο επίκεντρο της επίθεσης που εξαπολύουν στην 
εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες. Όλες οι κυβερνήσεις που υπηρέτησαν 
(και υπηρετούν) την αστική τάξη έχουν κάνει τις δικές τους προσπά-
θειες για μια εκπαίδευση πιο σκληρά ταξική, πιο αφιλόξενη στα παιδιά 
των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Βέβαια, πάρα πολλές φορές τα πράγμα-
τα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζαν. Το φοιτητικό κίνημα (αλλά και οι μαθητές 
και καθηγητές των σχολείων), μέσα από μεγαλειώδεις και μαζικούς αγώνες, 
απέκρουσε επανειλημμένα πτυχές αυτής της επίθεσης, ξανά και ξανά, όποτε 
επιχειρούταν να επανέλθουν. Κάπως έτσι, υπάρχει ακόμη δωρεάν βιβλίο και 
δεν πληρώνουμε δίδακτρα για να σπουδάζουμε, παρόλο που η επίθεση του 
συστήματος ξεδιπλώνεται πιο έντονα τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση στην εκπαίδευση στις σημερινές συνθήκες

Η επίθεση στην εκπαίδευση στις σημερινές συνθήκες εξελίσσεται με 
όμοια στοχοθεσία και κατεύθυνση σε σχέση με πριν, ωστόσο παίρνει πιο 
άγρια χαρακτηριστικά στο έδαφος της κρίσης, της ραγδαίας φτωχοποίησης 
και έντασης της εκμετάλλευσης, αλλά και της έκφρασης της αποσυγκρότη-
σης του φοιτητικού (όπως και του εργατικού και λαϊκού) κινήματος. Σε μία 
περίοδο που οι συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους γίνονται ολοέ-
να χειρότερες προς όφελος των δυνάμεων του συστήματος, που η επίθε-
ση επιταχύνεται και η ανεργία διογκώνεται, η αντιδραστική μονοπωλιακή 
αναπροσαρμογή της εκπαίδευσης μπαίνει σαν πιο επιτακτικός στόχος για το 
σύστημα. Επιδιώκεται πιο έντονα να απαλλαχθεί από την πίεση της αύξησης 
των άνεργων πτυχιούχων, εφαρμόζοντας είτε ταξικούς φραγμούς που ανα-
γκάζουν τους φοιτητές να παρατούν τις σπουδές τους είτε τη διάλυση του 

Φοιτητικά δικαιώματα:
«δεν υπάρχουν χρήματα για την εκπαίδευση»  
ή δεν δίνονται προκειμένου  
να γκρεμίσουν τα δικαιώματά μας;

Ελένη Στριμπάκου,
Ιατρική Θεσσαλονίκης
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λια. Εάν επρόκειτο για οικονομικό κύρια ζήτημα, δεν θα ήταν άγνωστη η 
έννοια των δωρεάν συγγραμμάτων και άλλων τμημάτων του δωρεάν πλέγ-
ματος σε χώρες με πολύ υψηλότερα ποσά κρατικών δαπανών για την εκπαί-
δευση σε σχέση με την Ελλάδα. Ούτε θα πλήρωναν δίδακτρα των 10.000$ οι 
φοιτητές στα κρατικά πανεπιστήμια των Η.Π.Α., επίσης κράτος με πολύ υψη-
λότερα ποσοστά δαπανών για τα Πανεπιστήμια. Ωστόσο έτσι είναι, επειδή 
ακριβώς το καθοριστικό σημείο είναι ο πολιτικός σχεδιασμός/στόχευση της 
αστικής τάξης και από την άλλη ο βαθμός στον οποίο η πάλη της νεολαίας 
κατοχυρώνει δικαιώματα ενάντια σε αυτούς.

Η μία ή η άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος φυσικά έχει συνέπειες ως 
προς τα αιτήματα στο οποία καταλήγει. Έτσι, όλη η υπόλοιπη Αριστερά, στη 
βάση της διαχειριστικής λογικής της, καταλήγει σε αιτήματα που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω, για το πόσα χρήματα και πώς πρέπει να δοθούν από τα 
κρατικά ταμεία. Όμως οι προτάσεις για τους προϋπολογισμούς, καμία συνει-
σφορά δεν αποτελούν στην υπεράσπιση του λαϊκού δικαιώματος στις σπου-
δές. Και να αυξηθούν οι δαπάνες για την εκπαίδευση, μπορούν κάλλιστα να 
επενδυθούν π.χ. στην ανακαίνιση των χώρων του Πρύτανη και όχι στην δω-
ρεάν σίτιση. 

Τα δικαιώματα μας μόνο με αγώνες κατακτιούνται

Μόνο η πάλη των ίδιων των φοιτητών για δωρεάν σίτιση-στέγαση-μετα-
φορές-βιβλία, μπορεί να τα κατοχυρώνει. Αυτή η πάλη, με αιτήματα που θέ-
τουν απευθείας το ζητούμενο του αγώνα από την σκοπιά των δικαιωμάτων, 
είναι που μπορεί να αναγκάσει και το σύστημα να κάνει τις «απαιτούμενες» 
τροποποιήσεις και προσαρμογές στη διαχείριση των οικονομικών του, όπως 
έχει γίνει και στο παρελθόν. Από την πλευρά του φοιτητικού κινήματος, η 
κοστολόγηση των δικαιωμάτων και η ενασχόληση με τα λογιστικά του κρά-
τους, όχι μόνο δεν δίνει απαντήσεις, αλλά τροφοδοτεί τον αποπροσανατο-
λισμό και δίνει χώρο στην εκβιαστική επιχειρηματολογία του συστήματος. 

Κυβερνήσεις, αστική τάξη, ιμπεριαλιστές προσπαθούν να ξηλώσουν από 
τις συνειδήσεις μας την έννοια του δικαιώματος, να μιλήσουν για τον «ρεαλι-
σμό» (αυτόν που βολεύει την επέλασή τους), να μιλήσουν για τις ευαίσθητες 
«αντοχές της οικονομίας» (δηλαδή την αδηφαγία τους για κερδοφορία), να 
μιλήσουν για «απαρχαιωμένα πράματα» (απέναντι στην νέα εξαθλίωση που 
επεκτείνουν). 

Το δωρεάν πλέγμα, όρος απαραίτητος για να μπορεί η νεολαία από τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα να συνεχίζει τις σπουδές, αποτελεί δικαίωμα και όχι 
μία ευγενική χορηγία, μία «παροχή» της κυβέρνησης και της αστικής τάξης. 
Γιατί είναι ένα μικρό μόνο μέρος της υπεραξίας που καρπώνεται το κεφάλαιο 

από την δουλειά των 
εργατών, του πλούτου 
που άλλοι παράγουν 
και άλλοι λυμαίνονται 
σε αυτήν την κοινωνία, 
το οποίο διεκδικεί η 
νεολαία να «επιστρέ-
φεται» ώστε να σπου-
δάζει. Γιατί όταν και 
όσο κατακτήθηκε, ήταν 
πάντα μέσα από τους 
αγώνες και ποτέ από 
κάποια «γενναιοδωρία» 
της άρχουσας τάξης.

Από αυτή λοιπόν 
την σκοπιά οι φοιτητές 
οφείλουν να διεκδική-
σουν απευθείας, χωρίς 
περιστροφές και κο-
στολογήσεις, χωρίς τις 
αγωνίες αδιέξοδων δια-
χειριστικών λογικών. Το 
φοιτητικό κίνημα έχει 
να διεκδικήσει μαζικά 
και αποφασιστικά την 

δωρεάν σίτιση – στέγαση – μεταφορές – βιβλία – σπουδές και όχι να καταρ-
τίσει προϋπολογισμούς που χειρίζονται ξένα χέρια. Ως Αγωνιστικές Κινήσεις 
προτάσσουμε δωρεάν και με ανθρώπινες συνθήκες σίτιση για όλους τους 
φοιτητές χωρίς καμία προϋπόθεση, για όλη τη διάρκεια της φοίτησης, χω-
ρίς ελέγχους πάσο, χωρίς κάρτες σίτισης. Δεν δεχόμαστε να περικοπεί η δω-
ρεάν σίτιση, να την δικαιούνται όσοι την έχουν «πραγματικά» ανάγκη, γιατί 
αντιλαμβανόμαστε ότι μέσω αυτού επιχειρείται να καταργηθεί για όλους, για 
αυτό αντιπαλεύουμε τις ιδιωτικοποιήσεις των λεσχών. Παλεύουμε για δω-
ρεάν, αξιοπρεπή στέγαση για όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές, ανέγερση 
νέων εστιών που να καλύπτουν τις ανάγκες φοίτησης. Λέμε καθολικό όχι στα 
νοίκια στις εστίες. Διεκδικούμε δωρεάν μεταφορές για τους φοιτητές, όλο το 
χρόνο, για όλη τη διάρκεια της φοίτησης. 

Θέτουμε το αίτημα για ένα και δωρεάν σύγγραμμα που να καλύπτει όλη 
την εξεταστέα ύλη, σε όλα τα μαθήματα και επανεξέταση των μαθημάτων 
που περιείχαν ύλη έξω από αυτό. Χωρίς να παρασυρόμαστε σε παραπλανη-
τικές συζητήσεις για την «καλύτερη και περισσότερη γνώση» που ανοίγουν 
το δρόμο στην εντατικοποίηση, την επιβάρυνση των οικονομικών των λαϊ-
κών οικογενειών και τη νομιμοποίηση της καθηγητικής αυθαιρεσίας. Αυτό 
είναι το έδαφος για την ανάπτυξη της πάλης των φοιτητών και όχι τα ξένα 
χωράφια των κονδυλίων και των προϋπολογισμών. Με την απευθείας διεκ-
δίκηση των δωρεάν σπουδών, μπαίνουμε σε αντιπαράθεση με το σύστημα 
και όχι σε τραπέζια κοστολόγησης και διαχείρισης. Γιατί δεν πιστεύουμε σε 
μια άλλη διαχείριση ενός σάπιου συστήματος, αλλά στην δύναμη της νεολαί-
ας, της εργατικής τάξης και του λαού να κερδίζουν νίκες στην πάλη τους με 
αυτό, μέχρι και το ολοκληρωτικό του γκρέμισμα.

Όσο οι παράγοντες του συστήματος οργιάζουν και δηλώνουν σε όλους 
τους τόνους ότι οι σπουδές «δεν είναι για όλους», επειδή για το ντόπιο και το 
ξένο κεφάλαιο όλα πρέπει να προσαρμοστούν στο βάθεμα της εκμετάλλευ-
σης και το τοπίο ανεργίας-φτηνής κι «ελαστικής» εργασίας που τους βολεύει, 
άλλο τόσο η νεολαία μαζί με τον λαό, έχουν να βροντοφωνάξουν μέσα από 
την πάλη τους ότι δεν δέχονται να ζήσουν μέσα στην σκοτάδια που απλώ-
νουν πάνω στο γκρέμισμα των δικαιωμάτων μας. Τόσο δεν γίνεται παρά να 
αρνηθούν να ζήσουν υποταγμένοι σε αυτά τα δικά τους δεδομένα. Αντίθετα, 
έχουν μόνο να σηκώσουν κεφάλι μέσα στους μικρούς και μεγάλους συλ-
λογικούς αγώνες που μπορούν και πρέπει να αντισταθούν αδιάλλακτα την 
βαρβαρότητα που επελαύνει. Να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όλο και 
πιο αποφασισμένα και μαζικά. Γιατί η νεολαία και ο λαός έχουν αστείρευτες 
δυνάμεις, αρκεί να τις «ξανα-ανακαλύψουν» μέσα στην αναγκαία πάλη για 
σπουδές-δουλειές-ελευθερίες-ζωή.

εκπαίδευσης και εξισώνουν μια «άλλη κατανομή των χρημάτων» με την κα-
τοχύρωση των δικαιωμάτων των φοιτητών.

Αλλά και στα σχήματα ΕΑΑΚ που δεν υιοθετούν την ανάλυση του επιχει-
ρηματικού πανεπιστημίου (όπως και σε άλλες δυνάμεις που παρεμβαίνουν 
στις σχολές), η λογική είναι κοινή, όπως αναφέρθηκε. Σίτιση-στέγαση-βιβλία 
χτυπιούνται λόγω υποχρηματοδότησης, άρα τα αιτήματα περιστρέφονται 
γύρω από την διαχείριση των προϋπολογισμών. 

Επίσης για την Αριστερά, η υποχρηματοδότηση συνδέεται με μια «αλλαγή 
χαρακτήρα» που σημειώνουν στην εκπαίδευση, την οποία άλλοι βλέπουν να 
«επιχειρηματικοποιείται» και άλλοι να «ιδιωτικοποιείται». Στο πλαίσιο αυτό, 
ενός «άλλου» Πανεπιστημίου που ξεφυτρώνει υπό τον κύριο  έλεγχο επιχει-
ρήσεων, εντάσσουν δεδομένα όπως η ανάληψη της λειτουργίας λεσχών από 
εργολαβίες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των απόψεων περί «Πανεπιστημίου 
Α.Ε.» και «επιχειρηματικού πανεπιστημίου» αυτή η «αλλαγή» συσχετίζεται 
έντονα με τις «αλλαγές του χαρακτήρα της γνώσης». 

Οι περισσότερες λέσχες πανελλαδικά, αλλά και πτυχές του Πανεπιστη-
μίου όπως η καθαριότητα, η συντήρηση των εστιών κλπ έχουν αναληφθεί 
ή βαίνουν στο να αναληφθούν από εργολάβους, προφανώς. Αυτό το δεδο-
μένο ωστόσο, αφορά ξεκάθαρα δευτερεύοντα κομμάτια και όχι αυτή καθε-
αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κύριος έλεγχος της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας μένει στα χέρια του κράτους σε παγκόσμια κλίμακα, απλούστατα 
επειδή το αστικό κράτος είναι που μπορεί να εξυπηρετεί τον σχεδιασμό και 
την «κοινή συνισταμένη» των συμφερόντων της κάθε αστικής τάξης. Εκεί 
που υπάρχουν ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι για την μειοψηφία των φοιτητών 
(εκτός του ότι τα περισσότερα εξαρτώνται και πάλι από τους κρατικούς προ-
ϋπολογισμούς και δεν 
είναι κερδοφόρα) και 
διευκολύνουν την γε-
νική εισαγωγή ιδιω-
τικοοικονομικών κρι-
τηρίων στα δημόσια. 
Χαρακτηριστικά στις 
Η.Π.Α., «ατμομηχανή» 
του καπιταλισμού-ιμπε-
ριαλισμού, το 75-76% 
των φοιτητών βρίσκεται 
σε δημόσιες σχολές. 

Ενώ λοιπόν ο σχε-
διασμός της αστικής 
τάξης σε ένα σοβαρό 
κομμάτι του εποικοδο-
μήματος, δηλαδή στην 
εκπαίδευση, την εξυπηρετεί να είναι στα χέρια του κράτους, η παραχώρηση 
δευτερευουσών λειτουργιών, όπως είναι λέσχες ή εστίες σε εργολάβους/ιδι-
ώτες είναι μέσα στην λογική των πραγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορ-
φώνεται ένα καταλληλότερο έδαφος για την εισαγωγή ιδιωτικοοικονομικών 
κριτηρίων και αντιτίμων, άρα την επιβολή ταξικών φραγμών. Ταυτόχρονα, 
διευκολύνεται η επιβολή χειρότερων εργασιακών συνθηκών για τους εργα-
ζόμενους εκεί. Επιπλέον, είναι στην λογική του συστήματος να παραχωρηθεί 
ένα επιπλέον έδαφος κερδοφορίας σε μια τέτοια λειτουργία «παράπλευρη» 
της εκπαιδευτικής.

Σε αυτή την βάση, οι Αγωνιστικές Κινήσεις αντιτάσσονται στις ιδιωτι-
κοποιήσεις λεσχών κλπ, σαν μία κίνηση που διευκολύνει και επιταχύνει την 
επίθεση στα δικαιώματά μας. Ωστόσο, οι παραπάνω λογικές που βλέπουν 
«αλλαγές χαρακτήρα» κλπ, συνδυάζουν την ανυπόστατη ανάλυση με τις αυ-
ταπάτες για το καπιταλιστικό σύστημα, το εποικοδόμημα και τον χαρακτήρα 
του, καθώς και με αιτήματα που σαν λογική συνέχεια των παραπάνω έχουν 
περιεχόμενο διαχείρισης και συνδιαλλαγής. Νομίζουν ότι η γνώση δεν έχει 
ταξικό πρόσημο, ζητούν «ολοκληρωμένη» γνώση και «στην υπηρεσία του 
λαού» σαν να είναι στην φύση του καπιταλισμού (υπό κάποια άλλη διαχείρι-
ση μήπως;) το Πανεπιστήμιο να «ξεφύγει» από τα χέρια της άρχουσας τάξης 
και να είναι ουδέτερο και αταξικό. Ταυτίζουν το κρατικό με το δωρεάν, την 
κρατική δομή με τα εξασφαλισμένα δικαιώματα, σαν να μην είναι το κράτος 
όργανο στα χέρια της αστικής τάξης για την επιβολή της, σαν να μην κατο-
χυρώνονται τελικά τα δικαιώματα μας μόνο στην πάλη λαού και νεολαίας για 
αυτά, αλλά με την πιο «καλομελετημένη» πρόταση κρατικής δομής.

Αυτές οι απόψεις έχουν σαν βάση τους τις αυταπάτες και τις προσπάθειες 
για μια διαφορετική διαχείριση και μεταρρύθμιση αυτού του συστήματος, 
γι’ αυτό και συνδυάζονται με κοινοβουλευτικές αυταπάτες, προτασεολογία, 

έλλειψη εμπιστοσύνης στον λαό και την νεολαία, στους οποίους δίνουν δευ-
τερεύοντα ρόλο σε σχέση με τα σχέδιά τους.

Το πρόβλημα στην πραγματική του βάση

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις των ελληνικών 
Πανεπιστημίων βαίνουν μειούμενες τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης και το 
ότι είναι από τις πιο χαμηλές στην Ε.Ε. εδώ και περίπου είκοσι χρόνια. 

Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, γίνο-
νται αρκετές κινήσεις με κοινό σημείο την εύρεση «εναλλακτικής χρηματο-
δότησης» για την εκπαίδευση, αλλά και αλλαγή των προηγούμενων «τρόπων 
χρηματοδότησης», όπως ομολογείται και στην έκθεση της ΑΔΙΠ: «Η δημόσια 
χρηματοδότηση ανήλθε, κατά μέσο όρο, σε ποσοστό του 57% της συνολι-
κής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων» και «σημαντικό ποσοστό (> 30%) 
των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων καλύπτεται από άλλες πηγές 
(όπως χρηματοδοτήσεις ΕΛΚΕ, δίδακτρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 
παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων και κλινικών, δωρεές, χορηγίες, ΤΣΜΕΔΕ)» 

Ο νόμος πλαίσιο και ο νόμος Γαβρόγλου θέτουν το ζήτημα της «οικονομι-
κής αυτοτέλειας/οικονομικού αυτοδιοίκητου» των Ιδρυμάτων, με την οποία 
το κράτος απαλλάσσεται από ένα μέρος  της χρηματοδότησης των Πανεπι-
στημίων και αυτή αναζητείται σε διάφορες χορηγίες, αλλά βασικά στις τσέ-
πες των φοιτητών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το φαγητό, την εστία, 
την μετακίνηση, το βιβλίο τους. Επιπλέον, οι ΕΛΚΕ (Ενιαίοι Λογαριασμοί Κον-
δυλίων Έρευνας), δημιουργούνται για να διαχειρίζονται κρατικά και ιδιωτικά 
κονδύλια, τα οποία θα κατανέμουν σε σχολές και τμήματα. Χαρακτηριστι-

κό είναι ότι στις πηγές 
χρηματοδότησής τους 
περιλαμβάνονται «τέλη 
εγγραφής/δίδακτρα», 
αναφορά που αφήνει να 
εννοείται η δυνατότητα 
ύπαρξης διδάκτρων και 
στο προπτυχιακό. 

Οι κινήσεις αυτές, 
έχουν σαφείς στόχους. 
Μέσω της μείωσης 
της χρηματοδότησης, 
στρώνεται το έδαφος 
και η επιχειρηματολο-
γία του συστήματος 
για να μετακυλήσει 
το κόστος σπουδών 

στους φοιτητές. Πολλές φορές διαμορφώνεται μια εκβιαστική κατάστα-
ση, όταν π.χ. οι εστίες της Θεσσαλονίκης αφήνονται να γίνουν ακατοίκητες, 
ώστε να ζητηθεί, με το επιχείρημα της εύρεσης χρημάτων για «βελτιώσεις», 
το ενοίκιο. Επιπλέον, η προσπάθεια διαμόρφωσης του «οικονομικού αυτοδι-
οίκητου», διευκολύνει την απεμπλοκή από την κάλυψη βασικών φοιτητικών 
δικαιωμάτων από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση και στην επιβο-
λή οξύτερων ταξικών φραγμών με το επιχείρημα της αναζήτησης «πόρων» 
από το κάθε Ίδρυμα. Ενώ δομές τύπου ΕΛΚΕ, σίγουρα θα βοηθήσουν με 
την σειρά τους στην προώθηση της επίθεσης. Πρώτον είναι σαφές ότι θα 
αναζητούν «πόρους» σε μεγάλο βαθμό στις φοιτητικές τσέπες εισάγοντας 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προωθώντας το «προχωράς εφόσον έχεις 
να πληρώσεις». Δεύτερον η διανομή των κονδυλίων που θα μαζεύουν από 
κράτος και ιδιώτες στο πλαίσιο «αναπτυξιακών στόχων» κλπ, λαμβάνοντας 
υπόψιν και την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, μάλλον θα «ευνοεί» εκείνα τα 
τμήματα και προγράμματα σπουδών που υλοποιούν καλύτερα την Μπολό-
νια και τους νόμους πλαίσιο και Γαβρόγλου, δηλαδή τα πιο εντατικοποιημέ-
να, τα πιο «συνεπή» στην εφαρμογή κύκλων σπουδών και αλυσίδων, τα πιο 
αποθαρρυντικά για τους φοιτητές που εισάγονται σε αυτά. 

Συνεπώς, η μείωση της χρηματοδότησης συνιστά μοχλό για την όρθωση 
ολοένα σκληρότερων ταξικών φραγμών, σε μία φάση που το σύστημα θέλει 
να αξιοποιήσει τους αρνητικούς συσχετισμούς για το φοιτητικό κίνημα και 
να επιταχύνει την επίθεση στο λαϊκό δικαίωμα στις σπουδές. Δεν συνιστά, 
όμως, την αφετηρία και την αιτία των εξελίξεων, σαν να πρόκειται για ένα 
κατά βάση οικονομικό ζήτημα, όπως υποστηρίζει η υπόλοιπη Αριστερά. Η 
πολιτική στοχοθεσία και κατεύθυνση της διαμόρφωσης της «παιδείας 
για λίγους και εκλεκτούς», του ξεθεμελιώματος σειράς κατακτήσεων 
από το σύστημα, είναι που υπαγορεύει το πώς κατανέμονται τα κονδύ-
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Η εφαρμογή του νόμου Γαβρόγλου, που εξε-
λίσσεται για δεύτερη χρονιά και αποτελεί μοχλό 
εφαρμογής του νόμου- πλαίσιο, όξυνε την επίθε-
ση στην εκπαίδευση, όρθωσε παραπέρα ταξικούς 
φραγμούς, προχώρησε στην αλλαγή του χάρτη 
της τριτοβάθμιας μέσω συγχωνεύσεων τμημάτων 
και πολλά ακόμη. Η επίθεση δεν αφορά, όμως, 
μόνο το δικαίωμα στις σπουδές. Παράλληλα εξε-
λίσσεται μία καλά ενορχηστρωμένη προσπάθεια 
-και όχι τυχαία- από πρυτάνεις, υπουργείο, καθη-
γητές, ΜΜΕ και λοιπούς συστημικούς παράγο-
ντες, στοχοποίησης του ασύλου και των συνδικα-
λιστικών ελευθεριών. 

Για ακόμη μια φορά δίνεται ιδιαίτερο βάρος 
στο άσυλο. Το άσυλο ήταν και παραμένει «αγκάθι» 
για το σύστημα, όπως έρχονται να επιβεβαιώσουν 
όλοι οι νόμοι που θεσμοθετήθηκαν διαχρονικά για 
να τσακίσουν τα δικαιώματα της νεολαίας και πή-
γαιναν χέρι-χέρι με την επίθεση σ’ αυτό. Από τον 
ν.1268 το 1982 και τη συζήτηση για τον «προσδι-
ορισμό» του, το νόμο Γιαννάκου και το νόμο πλαί-
σιο, μέχρι το νόμο Διαμαντοπούλου όπου γίνεται 
λόγος για «επαναπροσδιορισμό των χώρων όπου 
γίνεται εκπαίδευση και έρευνα», γίνεται φανερό 
πως οι διατάξεις ήταν πολύ συγκεκριμένες. Με 
τον νόμο Γαβρόγλου, πλέον, αν κρίνεται πως μια 
δράση (π.χ. κατάληψη) «καταλύει τη μάθηση, την 
εργασία και το δικαίωμα στη γνώση», αρκεί μια 
απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου για να μπει 
η αστυνομία μέσα στις σχολές. Το αντιδραστι-
κό νομικό οπλοστάσιο του Υπουργείου Παιδείας 
ενίσχυσε, το πρόσφατα κατατεθειμένο, Πόρισμα 
Επιτροπής Παρασκευόπουλου. Στο συγκεκριμένο 
πόρισμα μπαίνουν στο στόχαστρο, με πολύ ξεκά-
θαρο τρόπο, οι κινητοποιήσεις των φοιτητών, τα 
πολιτικά στέκια ενώ γίνεται αναφορά ακόμα και 
για έλεγχο φοιτητικών πάρτι για... φοροδιαφυγή. 
Μια κίνηση που έρχεται και δένει με την πολιτική 
της φασιστικοποίησης και της τρομοκρατίας, ενώ 

επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα αντιδραστικό πλαί-
σιο ελέγχου μέσα στις σχολές και να χτυπήσει τις 
συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες.

Η επίθεση αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία ή ανε-
ξάρτητη είναι από την συνολικότερη επίθεση που 
δέχεται αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση αλλά και ο 
λαός. Γνωρίζουμε καλά πως για να προχωρήσει 
η επίθεση και η εφαρμογή των νέων μέτρων δεν 
αρκείται απλά η ψήφιση τους. Χρειάζεται ταυτό-
χρονα και η ιδεολογική επίθεση προκειμένου να 
γίνουν αποδεκτά, εντείνοντας την αποπολιτικο-
ποίηση και την διαστρέβλωση των όπλων πάλης 
του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος. Γι’ αυτό και 
αρκετά χρόνια τώρα το σύστημα σταθερά επιμέ-
νει στην προπαγάνδα ενάντια στο άσυλο και τον 
συνδικαλισμό. Προσπαθώντας να γαλουχήσει 
την νεολαία πως το άσυλο λειτουργεί ως «κέντρο 
ανομίας» και ο συνδικαλισμός είναι παρωχημέ-
νος και ξένος προς τα συμφέροντα της, έρχεται 
να υπονομεύσει και ιδεολογικά τις προσπάθει-
ες των φοιτητών συγκρότησης αντιστάσεων. 

Για τα lock out το τελευταίο διάστημα

Το τελευταίο διάστημα έχουν διαδραματι-
στεί μία σειρά από γεγονότα που στο επίκεντρο 
τους έχουν την εγκληματικότητα, «τη βία και την 
ανομία» στα πανεπιστήμια, τη διακίνηση ναρ-
κωτικών, «τη διασφάλιση της εύρυθμης ακαδη-
μαϊκής λειτουργίας», το άσυλο κα. Γεγονότα που 
συνοδευτήκαν και από τις ανάλογες δηλώσεις 
λασπολόγησης του ασύλου από το υπουργείο, 
τους καθηγητές, τους εκπροσώπους του συστή-
ματος. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους 
και έχουν κοινό στόχο την νομιμοποίηση στη συ-
νείδηση του λαού και της νεολαίας ότι «το άσυλο 
πρέπει να καταργηθεί» και «η αστυνομία πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στις σχολές». 
Αυτή τη κατεύθυνση υπηρέτησαν τα τέσσερα συ-

νεχόμενα lock out (Φιλοσοφική, ΑΣΟΕΕ, Πάντειο) 
το προηγούμενο διάστημα. 

Για τα lock out στη Φιλοσοφική της Αθήνας 
αφορμή αποτέλεσε το στέκι που άνοιξε ο Ρου-
βίκωνας στο κτίριο της Φιλοσοφικής, για το lock 
out στην ΑΣΟΕΕ η παρουσία των τοξικοεξαρτη-
μένων στο προαύλιο της σχολής. Στη συνέχεια, 
οι δηλώσεις του Μπουτάρη, για την αναγκαιό-
τητα μόνιμης αστυνομικής παρουσίας στο ΑΠΘ, 
αποτέλεσαν πρόταση για την καταπολέμηση του 
ναρκεμπορίου. Βέβαια, δεν γίνεται να παραλει-
φθεί και να θεωρηθεί τυχαίο ότι η επιβολή lock 
out στις παραπάνω σχολές ανάγκασε τους φοι-
τητές να αναβάλλουν τις Γενικές Συνελεύσεις των 
συλλόγων τους. Παράλληλα, την ίδια μέρα που οι 
μαθητές πραγματοποιούσαν συντονιστικό μετά 
την μαζική κινητοποίησή τους η πρυτανεία της 
Παντείου αποφασίζει lock out, επικαλούμενη το 
διαπληκτισμό που συνέβει. Αποκαλύπτεται πως 
παρά τις όποιες διακηρύξεις για την καταπολέ-
μηση του ναρκεμπόριου ή της διασφάλισης των 
«ελευθεριών» οι επί της ουσίας παρεμβάσεις που 
επιθυμεί το σύστημα είναι εκείνες που στοχοποι-
ούν πολιτικές διαδικασίες.

Γεγονότα όπως αυτά, αποδεικνύουν το ανα-
βαθμισμένο επίπεδο επίθεσης του συστήματος 
απέναντι στο άσυλο και τις συνδικαλιστικές και 
πολιτικές ελευθερίες. Εδώ και χρόνια, με λόγια και 
με πράξεις, το σύστημα έχει δηλώσει ανοιχτά τις 
προθέσεις του σχετικά με την οργάνωση και τους 
αγώνες του λαού. Αυτό εκφράζεται τόσο με τους 
νόμους και τις διατάξεις που έχει ψηφίσει, τα πο-
ρίσματα όσο και με το χτύπημα στο δικαίωμα των 
εργαζομένων στην απεργία και τον συνδικαλισμό. 
Εκφράζεται με τη διαχρονική ασφυκτική αστυνο-
μοκρατία και καταστολή στις διαδηλώσεις και στις 
καταλήψεις. Εκφράζεται με την ένταση της φασι-
στικοποίησης της δημόσιας και πολιτικής ζωής. 

Συνεπώς, η επίθεση στο άσυλο μόνο τυχαία 
δεν είναι, αφού αποτελούσε και απο-
τελεί κατάκτηση των λαϊκών μαζών. 
Είναι ένα όπλο στα χέρια των φοιτη-
τών και του λαού που τους δίνει τη 
δυνατότητα να πολιτικοποιούνται, 
να ζυμώνονται, να αμφισβητούν την 
κανονικότητα που το σύστημα προ-
σπαθεί να επιβάλλει. Είναι ένα όπλο 
που δίνει την δυνατότητα στο λαό 
και τη νεολαία να οργανώνουν και 
να συγκροτούν αγώνες και καταλή-
ψεις, να αντιστέκονται στην επίθεση 
στα δικαιώματά τους και να διεκδι-
κούν όλα όσα τους ανήκουν, άρα να 
συγκρούονται ευθέως με το σύστη-
μα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει 
ανεκτό από το σύστημα είναι πως 
το άσυλο είναι μια κατάκτηση που 
εξ’ ορισμού θέτει σε αμφισβήτη-
ση την κυριαρχία του. Με αυτή την 
έννοια, η υπεράσπιση του λαϊκού 

ασύλου είναι υπεράσπιση του δικαιώματος στη 
λαϊκή πάλη. Γι’ αυτό το χτύπημα στο άσυλο είναι 
κομμάτι της συνολικής και ολομέτωπης επίθεσης 
που έχει εξαπολύσει το σύστημα ενάντια στις κα-
τακτήσεις και τα δικαιώματα λαού και νεολαίας. 
Αυτή είναι και η πραγματική πολιτική έννοια του 
ασύλου και της προσπάθειας κατάργησής του. 

Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι οι παράγο-
ντες του συστήματος έχουν βαλθεί είτε να δια-
στρεβλώσουν την έννοια του ασύλου είτε να το 
κατηγορήσουν ως υπαίτιο για όλα τα εγκλήματα. 
Κυβέρνηση, ΜΜΕ, καθηγητικό κατεστημένο εξαγ-
γέλλουν σε όλους τους τόνους πως η κατάσταση 
έχει φτάσει στο απροχώρητο και πως κυριαρχεί 
η «βία και η ανομία στα πανεπιστήμια». Τα πράγ-
ματα όμως δεν είναι έτσι. Η εγκληματικότητα, 
η βία και η εξαχρείωση της κοινωνίας, που είναι 
διαδεδομένες έντονα και εκτός 
των πανεπιστημίων, είναι γέννημα 
θρέμμα αυτού του συστήματος. 
Οι ίδιοι που συκοφαντούν και λα-
σπολογούν το άσυλο υπηρετούν 
με την πολιτική τους το σύστημα 
που εκτρέφει αυτά τα φαινόμενα. Η 
φτώχεια και η εξαθλίωση βγαίνουν 
από την μήτρα της αντιλαϊκής και 
αντεργατικής πολιτικής που εφαρ-
μόζεται όλα αυτά τα χρόνια από τη 
σημερινή κυβέρνηση και τις προη-
γούμενες. 
 

Για το ζήτημα των ναρκωτικών

Το ζήτημα των ναρκωτικών 
εντός των πανεπιστημίων είναι 
υπαρκτό και  δεν μπορεί να παρα-
βλεφθεί. Είναι αυθαίρετο όμως να θεωρεί κάποιος 
το άσυλο υπαίτιο για το ναρκεμπόριο. Υπαίτιο 
είναι το ίδιο το σύστημα, είτε ανεχόμενο, είτε 
επιτρέποντας είτε, ακόμα, πραγματοποιώντας τη 
διακίνηση. Όλοι οι επονομαζόμενοι «βαρώνοι», 
«μαφιόζοι» και μεγαλοεπιχειρηματίες του είδους 
είναι ζωτικά κομμάτια και υπηρέτες του καπιταλι-
στικού ιμπεριαλιστικού συστήματος και έχουν συ-
γκεκριμένο ρόλο να υπηρετήσουν, με τη βοήθεια 
της αστυνομίας και του κράτους.  Δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει, άλλωστε, πως στα ίδια μέσα ενημέ-
ρωσης που προβάλλονται οι καμπάνιες κατά των 
ναρκωτικών, παράλληλα προωθούνται οι εξαρτή-
σεις αυτές και ο τρόπος ζωής που τις συνοδεύει. 
Ενώ το σύστημα δείχνει να αγωνιά για την πάτα-
ξη του ναρκεμπορίου, την ίδια στιγμή «πουλάει» 
στους νέους πρότυπα ζωής που στο επίκεντρο 
τους έχουν τα ναρκωτικά και τις καταχρήσεις, που 
ασχολούνται μόνο με ζητήματα lifestyle κα. 

Το σύστημα έχει σημαντικό κέρδος από αυτήν 
την κατάσταση. Όσο, δηλαδή, η νεολαία παραμέ-
νει εθισμένη στα ναρκωτικά, αυτό συνεπάγεται 
την αδρανοποίησή της. Μια νεολαία εθισμένη 
δεν αγωνίζεται για το μέλλον της. Ενδιαφέρον της 
παύει να είναι η βελτίωση της ζωής της και η δι-
εκδίκηση των δικαιωμάτων της και ενσωματώνει 
τη λογική της παραίτησης. Τα αντανακλαστικά της 
αδρανοποιούνται και οι αντιδράσεις της χάνουν 
τη δυναμική τους. Μια δυναμική που το σύστημα 
φοβάται και ακριβώς για το λόγο αυτό προσπαθεί 
να εμποδίσει. 

Δεν μπορεί να παραβλεφθεί επίσης, ότι 
εδώ και χρόνια υπάρχει μια κατεύθυνση ορ-
γανωμένης μετακίνησης των τοξικοεξαρτη-
μένων γύρω από τις σχολές. Αυτό έχει δώσει τη 
δυνατότητα στο σύστημα να σπιλώσει την έννοια 
του ασύλου στις συνειδήσεις του λαού και της 
νεολαίας, χαρακτηρίζοντας το «παρωχημένο θε-
σμό», αιτία «που γεννά την εγκληματικότητα και 
το ναρκεμπόριο». Μπορούμε να συμπεράνουμε 
λοιπόν ότι συμφέρει το σύστημα η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί, δηλαδή από την μία η κα-
τασυκοφάντηση του ασύλου και από την άλλη η 
αποχαύνωση της νεολαίας. 

Γι’ αυτό και κανένας παράγοντας του συστή-
ματος που διακηρύσσει την αγωνία του για την 
πάταξη της εγκληματικότητας και των ναρκωτι-
κών, όπως και κατ’ επέκταση η αστυνομία, δεν τον 

ενδιαφέρει να το κάνει. Γιατί αυτό που τους ενδι-
αφέρει στην πραγματικότητα είναι να αρπάξουν 
τη ευκαιρία και να ξεφορτωθούν μια για πάντα το 
άσυλο, τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθε-
ρίες. Γνωρίζουν ότι η πολιτική που εφαρμόζουν 
γεννά αντιδράσεις και ξεσπάσματα και θέλουν να 
πάρουν από τα χέρια του λαού και της νεολαίας 
κάθε όπλο στην πάλη για δικαιώματα. 
 

Για την υπεράσπιση του ασύλου

Κάποιοι προτείνουν τον «επαναπροσδιορι-
σμό» του ασύλου ενώ άλλοι την κατάργηση του. 
Όλοι τους όμως έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο: 
την ολική του κατάργηση που προστατεύει την 
οργάνωση, την αντίσταση και τους αγώνες των 
φοιτητών όπως έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση 
του λαού. Γι’ αυτό ακούγονται όλο συχνότερα οι 
συζητήσεις για το «ακαδημαϊκό άσυλο», όπως κα-
ταγράφεται και στον ν. Γαβρόγλου. Δηλαδή μιας 
έννοιας που κινείται στα πλαίσια της «πανεπιστη-
μιακής κοινότητας» και υπερασπίζεται τις σάπιες 
αξίες και τις ιδέες του καπιταλιστικού-ιμπεριαλι-
στικού συστήματος. Που προάγει την αστική γνώ-
ση και έρευνα, την ιδεολογική παντοδυναμία του 
συστήματος της φτώχιας, των πολέμων και της 
εξάρτησης και προβάλει την «λύση» του ατομικού 
δρόμου. Μιας έννοιας αταξικής που καμία σχέση 
δεν έχει με το κίνημα, αλλά αντίθετα βρίσκεται 
απέναντι του. Η μόνη ελεύθερη διακίνηση ιδεών 
που θέλει το σύστημα να γίνεται στα πανεπιστή-

μια είναι οι ιδέες και οι ιδεολογίες που αναπαρά-
γουν την αστική πολιτική. Οι κινητοποιήσεις, οι 
καταλήψεις και οι αγώνες για δημόσια και δωρε-
άν εκπαίδευση παρεμποδίζουν τη γνώση και την 
«ελεύθερη διακίνηση ιδεών». Το λεγόμενο «ακα-
δημαϊκό άσυλο» ταυτίζεται με την κατάργηση 
του Ασύλου, ενώ ταυτόχρονα νομιμοποιεί την 
επέμβαση της αστυνομίας εντός του σε περί-
πτωση που παρεμποδίζεται η «διακίνηση των 
ιδεών, της γνώσης, της έρευνας». 

Είναι, λοιπόν, αυτονόητο πως η κρατική πα-
ρέμβαση μέσα στις σχολές χτίζει τις βάσεις για 
την καταπάτηση των ελευθεριών μας.  Παρόλα 
αυτά βλέπουμε δυνάμεις που έχουν αναφορά στο 
κίνημα και την αριστερά (ΚΝΕ) να ζητάνε «δημό-
σια φύλαξη» στις σχολές, αποδεχόμενοι πλήρως 
την επιχειρηματολογία του συστήματος για κατα-

πάτηση του ασύλου. Σε ακόμα πιο 
αντιδραστική κατεύθυνση κινού-
νται δυνάμεις που έχουν αναφορά 
στην αναρχοαυτονομία, όταν παρι-
στάνουν τους «υπερασπιστές» του 
ασύλου καταλήγοντας να θεωρούν 
κύριο εχθρό την αριστερά. Είναι 
δυνάμεις μακριά και έξω από κάθε 
είδους συλλογική διαδικασία, για 
αυτό και την περσινή χρονιά στην 
επέτειο του Πολυτεχνείου κατάφε-
ραν να κάνουν αυτό που διαχρονι-
κά επεδίωκαν το εξαρτημένο ντό-
πιο σύστημα, οι ιμπεριαλιστές και 
συνολικά το αστικό πολιτικό προ-
σωπικό: να ματαιώσουν τον εορτα-
σμό της εξέγερσης του Πολυτεχνεί-
ου με τραμπούκικο τρόπο. Έδωσαν 
το καλύτερο δώρο στο σύστημα 

και ενίσχυσαν την τρομοκράτηση και την καλλιέρ-
γεια κλίματος «βίας και ανομίας». Τέτοιες πράξεις 
είναι εχθρικές προς το κίνημα και τις ελευθερίες. 
Γιατί ο συγκεκριμένος χώρος με τις πράξεις του 
κατέληξε να εναντιώνεται στην αριστερά, την ορ-
γανωμένη πάλη και συνέβαλε με κάθε τρόπο στην 
αντικομμουνιστική λασπολογία. 

Ως Αγωνιστικές Κινήσεις πιστεύουμε πως το 
μόνο που μπορεί να αλλάξει και να συμβάλει στην 
υπεράσπιση του ασύλου και στην επίλυση του ζη-
τήματος είναι το ξαναζωντάνεμα των διαδικασιών 
των συλλόγων και η οργανωμένη πάλη για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νεολαίας σε 
σπουδές, δουλειά και ελευθερίες. Πιο συγκεκρι-
μένα: Κίνημα, αγώνες και άσυλο είναι αδιαχώ-
ριστες έννοιες και πάνε μαζί. Για να μπορέσει το 
φοιτητικό σώμα να συσπειρωθεί για την υπερά-
σπιση του ασύλου πρέπει πρώτα να νιώσει και να 
κατανοήσει την αναγκαιότητα της αντίστασης και 
της διεκδίκησης των δικαιωμάτων που του παίρ-
νει βίαια το σύστημα. Όσο το κίνημα και οι σύλλο-
γοι ζωντανεύουν, όσο πολιτικοποιούνται οι αγώ-
νες των φοιτητών τόσο το άσυλο αποκτάει ξανά 
το πραγματικό δυναμικό του περιεχόμενο και ση-
μασία. Η περιφρούρηση του ασύλου μπορεί να 
υπάρξει μόνο με την ίδια την ανασυγκρότηση 
του φοιτητικού κινήματος. Κόντρα σε ένα Πανε-
πιστήμιο «αποστειρωμένο» και «άδειο» από κάθε 
έννοια ελευθερίας και δικαιώματος να προτάξου-
με το ζωντάνεμα των συλλόγων, την οργάνωση, 
τις αντιστάσεις και τις διεκδικήσεις.

Το Άσυλο ξανά στο 
στόχαστρο του συστήματος

Άννα Ντίντα,
Αντώνης Σωτηρόπουλος,

Φιλοσοφική Αθήνας
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Τα «ατυχήματα» είναι 
εγκλήματα του συστήματος!

 Χρύσα Αλεξάνδρου,
Ηλέκτρα Δέδε,

ΣΕΥΠ ΤΕΙ Ηρακλείου

Μία θλιβερή χρονιά πέρασε, στην οποία δε 
σταματήσαμε ν’ απαριθμούμε νεκρούς και τερά-
στιες καταστροφές. Οι πλημμύρες στη Μάνδρα 
τον περσινό Νοέμβρη, η πυρκαγιά που ξέσπασε 
στην Αττική το καλοκαίρι, οι φωτιές που έκαψαν 
ολοκληρωτικά τις φοιτητικές εστίες του Πανεπι-
στημίου Κρήτης στις 23 Σεπτέμβρη, έδειξαν με 
τον πιο άσχημο τρόπο ποιο είναι το πραγματικό 
πρόσωπο αυτού του σάπιου συστήματος. Ενός 
συστήματος που για να εξυπηρετήσει τα δικά 
του συμφέροντα θα πρέπει να πατήσει πάνω στα 
εργατικά και λαϊκά στρώματα. Θα πατήσει πάνω 
τους παίρνοντας πολιτικές αποφάσεις, οι οποί-
ες δε συνάδουν ούτε στο ελάχιστο με τις λαϊκές 
ανάγκες, δεν παίρνουν υπόψη το δικαίωμά τους 
σε μία αξιοπρεπή ζωή, και καταλήγουν απ’ το ν’ 
αφήνουν τον κόσμο χωρίς σπίτι, μέχρι και να τον 
δολοφονούν. Δεν πρόκειται γι’ «ακραία» καιρικά 
φαινόμενα ούτε για «έκτακτα» γεγονότα, τα οποία 
θέλουν να επικαλούνται οι εκάστοτε πρεσβευτές 
του συστήματος. 

Υπάρχουν ευθύνες και πραγματικοί υπαίτιοι, 
με τους οποίους ο λαϊκός κόσμος πρέπει ν’ ανα-
μετρηθεί. Είναι ζήτημα πολιτικών αποφάσεων η 
αποψίλωση που δεν αφήνει δέντρο για δέντρο σ’ 
ένα βουνό να συγκρατήσει τα νερά της βροχής, 
ή το τσιμέντωμα ρεμάτων, που καταλήγουν να 
πνίγουν μία ολόκληρη Μάνδρα. Όπως πολιτική 
απόφαση αποτελεί το γεγονός ότι έχουν στοιβά-
ξει τόσο κόσμο στην Αττική, χωρίς καμία ουσια-
στική μέριμνα για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων όπως μία πυρκαγιά, και αντίστοιχα 
τ’ ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης εδώ και 40 χρόνια 
δεν παρέχει στους φοιτητές του ασφαλείς δομές 
για τη στέγασή τους. Αυτός είναι ο δολοφονικός 
χαρακτήρας του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού 
συστήματος, που για να μπορεί να επιβιώνει και 
να διαιωνίζεται εκμεταλλεύεται με τον πιο άγριο 
τρόπο τις λαϊκές μάζες. Που θέλει μία εργατική 
τάξη ευέλικτη να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
του κεφαλαίου, να υπομένει με σκυφτό το κε-
φάλι τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες που 
της επιβάλλουν, χωρίς κανένα κατοχυρωμένο δι-
καίωμα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, να είναι 
έτοιμη ακόμη και να θυσιάσει τη ζωή της για να 
εξυπηρετήσει τις πολεμικές επιδιώξεις των ιμπε-
ριαλιστών.

Εθελοντισμός εν απουσία κινήματος

Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού δεί-
χνει επανειλημμένα την αλληλεγγύη του απέ-
ναντι στους ανθρώπους που πλήγηκαν και θα 
συνεχίσουν, δυστυχώς, να πλήττονται από τις κα-
ταστροφές που τους επιφυλάσσει το σύστημα. Η 
στήριξη του κόσμου σε Μάνδρα, Αττική και εστί-
ες του Πανεπιστήμιου Κρήτης, καθώς και στους 
πρόσφυγες ένα προηγούμενο διάστημα, αποτυ-
πώνεται καθημερινά μέσω συλλογής ειδών πρώ-
της ανάγκης, με οικονομική ενίσχυση κα. Αυτή 

η ανταπόκριση του κόσμου μέσω συλλογής υλι-
κής βοήθειας αποτελεί ένα υγιές και απαραίτητο 
αντανακλαστικό σε τέτοιες καταστάσεις, εντού-
τοις, ποια είναι τα όρια του εθελοντισμού και πού 
βρίσκεται η ευθύνη της κρατικής μέριμνας; Μπο-
ρεί η προσφορά του λαού να αντικαταστήσει το 
κράτος; Ακόμα και από την οργανωτική πλευρά 
του ζητήματος η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
δε μπορεί παρά να είναι αρνητική. 

Τα όρια με την ανιδιοτελή προσφορά του κό-
σμου ή με τον εθελοντισμό δεν είναι μόνο οργα-
νωτικά (δομές, μηχανισμός, χρήματα κα) που έτσι 
και αλλιώς υπάρχουν. Αλλά και πολιτικά αφού 
κανένα από τα δύο δεν καταδεικνύει εν τέλει τον 
πραγματικό υπαίτιο του προβλήματος, δηλαδή 
το σύστημα και την πολιτική που εφαρμόζεται 
τόσο χρόνια. Η οργανωμένη πάλη λαού και νε-
ολαίας μπορεί να αναγκάσει, και μόνο αυτή, τον 
πραγματικό υπαίτιο να αναλάβει τις ευθύνες του 
και να λύσει το πρόβλημα. Εδώ, είναι αναγκαίος 
ο διαχωρισμός του πρώτου (προσφορά του λαού) 
από το δεύτερο (εθελοντισμός), αφού το ένα απο-
τελεί πηγαία έκφραση του λαϊκού κόσμου στα 
πλαίσια της αλληλεγγύης, ενώ το άλλο έρχεται να 
υποκαταστήσει αυτό που στην πραγματικότητα 
θα έπρεπε να κάνει το κράτος, ενώ είναι γνωστό 
στο λαό ότι οι διάφορες ΜΚΟ που δραστηριοποι-
ούνται δέχονται παχυλές χρηματοδοτήσεις από 
το κράτος και λειτουργούν εντός των «ορίων». Ο 
εθελοντισμός μπορεί εύκολα να αποτελέσει βού-
τυρο στο ψωμί του συστήματος. Γιατί απαλλάσσει 
το κράτος από την ευθύνη να λύσει το πρόβλημα 
και δεν αποκαλύπτει πλατιά στο λαό ποιος είναι 
ο υπεύθυνος του προβλήματος και ενάντια σε 
ποιον έχει να στραφεί η λαϊκή αγανάκτηση και να 
μην εκτονωθεί σε λαθεμένη κατεύθυνση. 

Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που κράτος 
μαζί με το πολιτικό του προσωπικό καλούν το 

λαό και τη νεολαία να συνδιαχειριστούν (ή να δι-
αχειριστούν μόνοι τους) τα προβλήματα που τους 
ξεδιπλώνονται καθημερινά, βαφτίζοντας τους συ-
νυπεύθυνους για ό,τι τους συμβαίνει. Με χυδαίο 
τρόπο «τσουβαλιάζει» θύτη και θύμα, προωθώ-
ντας το κατασκευασμένο απ’ το ίδιο το σύστημα 
ιδεολόγημα, «όλοι μαζί μπορούμε», και καλεί το 
λαό επί της ουσίας να βγάλει για άλλη μια φορά το 
«φίδι από την τρύπα». 

Χαρακτηριστικά, όταν η φωτιά τύλιξε τις εστί-
ες του Πανεπιστημίου Κρήτης μαζί με τα υπάρ-
χοντα των οικότροφων, η Πρυτανεία άνοιξε έναν 
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο οι πολίτες μπο-
ρούσαν να συνδράμουν, μιας και η ίδια μαζί με το 
κράτος δεν είχαν καμία προθυμία να απολογη-
θούν για τις ευθύνες τους! Παράλληλα, βλέπουμε 
πως για τις πλημμύρες στην Μάνδρα και τις κατα-
στροφές που άφησαν πίσω τους, καθώς και στην 
Αττική με τις φονικές πυρκαγιές, η αστική τάξη 
απευθύνθηκε με το «αλληλέγγυο» προσωπείο της 
στο λαό, ώστε να μαζέψουν τα αμάζευτα μέσω 
του εθελοντισμού. 

Το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το 
κράτος είναι ηχηρό, ότι δεν είναι επί της ουσίας 
υποχρεωμένο να αναλάβει τις ευθύνες του για τα 
πάνδεινα που προκαλεί, δεν αποτελεί δική του 
υπόθεση η αποκατάσταση των καταστροφών 
που αφήνει πίσω του, και πως σίγουρα δεν διστά-
ζει να πατήσει επί πτωμάτων για να συνεχίσει την 
επέλαση και κυριαρχία του. Το σύστημα ουσια-
στικά αποτινάσσει από πάνω του τις ευθύνες και 
χρήζει αρμόδιους τους πολίτες, καλώντας τους 
να αφήσουν τον όβολο τους, την ίδια στιγμή που 
το ίδιο πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις, αφήνει 
τους ανθρώπους άστεγους και ορθώνει σκληρούς 
ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Είναι σίγου-
ρο πως με την αποσυγκρότηση του λαϊκού-φοι-
τητικού κινήματος δίδεται όλο και περισσότερος Στα τέλη του Σεπτέμβρη, οι φοιτητές, του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Βόλο, ήρθαν α-ντιμέτωποι με την προσπάθεια επιβολής των «κύκλων 

σπουδών», μέσω του εσωτερικού κανονι-σμού λειτουργίας της σχολής, ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο του νόμου πλαίσιο. Η Γενική Συνέλευση που 
καλέστηκε από πρωτοβουλία φοιτητών του 5ου έτους αποτέλεσε μία από τις πιο μαζικές διαδικασίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Ο φοιτητόκοσμος θέλησε να μάθει τι ακριβώς είναι οι “κύκλοι σπουδών” και πώς θα επηρεάσουν τις σπουδές του στο μέλλον. Ωστόσο, μέσα από τις 
τοποθετήσεις έγινε κατανοητό ότι η εχθρική τους φύση, δεν ήταν φανερή σε ένα μεγάλο μέρος του συλλόγου. Το γεγονός αυτό, μαζί με την λήξη των κινη-
τοποιήσεων υπέρ της άποψης ότι «είναι για το καλό μας», φανερώνει την τεράστια έλλειψη παρέμβασης της Αριστεράς στην σχολή. Κυριάρχησαν απόψεις, 
όπως αυτή του ατομικού δρόμου, της αξιοκρατίας και της σφαιρικής γνώσης. Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους θεωρούνται μεμονωμένες περιπτώσεις ενώ η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης- ΕΕ -ΔΝΤ, που διαμορφώνει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα καταπατώ-
ντας τα δι-καιώματα της εργατικής τάξης και του λαού, θεωρείται ξεκομμένη από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποπολιτικοποίηση αυτή συνδέεται στενά 
με την ύφεση του κινήματος, με αποτέλεσμα ο δρόμος της συλλογικής αντίστασης και διεκδίκησης να μην φαίνεται ρεαλιστικός.

Πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς όταν κάθε απόφαση που παίρνονταν περνούσε πρώτα από την παρέμβαση του συλλόγου στο τμήμα των καθηγητών; 
Και με δεδομένο ότι στη μεγάλη τους πλει-οψηφία, οι φοιτητές συμμετείχαν πρώτη φορά σε διαδικασία του συλλόγου, είχε ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσει 
η άποψη για «τροποποιήσεις του νόμου πλαίσιο, μέσα από πολιτισμένη συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους καθηγητές, για το πώς θα εφαρμοστούν οι 
κύκλοι σπουδών». Αυταπάτες, δηλαδή, για το ρόλο των καθηγητών στην εκπαίδευση και το χαρακτήρα των αλλαγών στο πρό-γραμμα σπουδών.

Αν κάτι οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ακόμη είναι το εξής. Τη λογική που προωθούν οι δυνάμεις της ρεφορμιστικής Αριστεράς, για να αποφύγουν το 
δύσκολο δρόμο της οικοδόμησης όρων φοιτη-τικού κινήματος. Μια λογική που τα τσουβαλιάζει όλα μαζί. Γενική Συνέλευση, συντονιστική επι-τροπή κα-
τάληψης, πρωτοβουλία φοιτητών. Για εμάς αυτό δείχνει την προσπάθεια να ξεπεραστούν με «αερογέφυρα» οι δυσκολίες που δημιουργούν τόσο η ένταση 
της επίθεσης των δυνάμεων του συστήματος όσο και η ύφεση του κινήματος. Ενώ επί της ουσίας προϋποθέτει παρέμβαση για την αποκάλυψη της εχθρικής 
φύσης του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος, άρνηση του τρόπου λειτουργίας του και μετατροπή της άρνησης σε θέση αντίστασης. Αποκάλυψη 
των «ψεύτι-κων φίλων» και φυσικά, κινητοποίηση για την υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων και κατα-κτήσεων. Μια διαδικασία που στην ανάπτυξή 
της, διαμορφώνει διάφορα επίπεδα πολιτικής συμ-φωνίας. Έτσι, το τσουβάλιασμα οργάνων πάλης του φοιτητικού κινήματος, με πρωτοβουλίες και επιτρο-
πές, που ρόλο έχουν να υποβοηθήσουν και όχι να υποκαταστήσουν τα όργανα αυτά, λει-τουργεί ως τροχοπέδη στην οικοδόμηση ανεξάρτητου φοιτητικού 
κινήματος.

Ελένη Καταλαγαριανάκη,
Αρχιτεκτονική Βόλου

Ανταπόκριση από την 
Αρχιτεκτονική Βόλου

μαθητών με ταξικά κριτήρια και η εισαγωγή εμπο-
δίων για να εισαχθούν σε μια σχολή της επιλογής 
τους πριν καλά καλά τελειώσουν την Γ’ Λυκείου.

Οι στόχοι του υπουργείου είναι ξεκάθαροι: η 
αύξηση των ταξικών φραγμών στο Λύκειο και η 
διοχέτευση ενός δυναμικού μαθητών σε μια με-
ταλυκειακή σούπα μακριά από την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και το πτυχίο, ώστε να αποτελεί φθη-
νή εκμεταλλεύσιμη ύλη για την εργοδοσία. Στη 
μαθητική νεολαία υπάρχει έντονα το φαινόμενο 

της άγνοιας και έλλειψης ενημέρωσης απέναντι 
στα νέα μέτρα, ενώ δεν έχουν αναδειχθεί μέχρι 
στιγμής κινητοποιήσεις από την  πλευρά των μα-
θητών. Η σχολική χρονιά θα έπρεπε να κυλά όχι 
με ρυθμούς κανονικότητας, αλλά με αγωνιστική 
εγρήγορση! 

Οι μαθητές θα καλεστούν στο επόμενο διά-
στημα όμως να συγκροτήσουν τα μαθητικά τους 
όργανα 15μελή-5μελή και είναι καθήκον τους να 
τα ενεργοποιήσουν σε πολιτική και συνδικαλιστι-

κή κατεύθυνση, παρά το κλίμα της κινηματικής 
νηνεμίας. Η ενημέρωση πάνω στα νέα μέτρα και 
η κινητοποίηση με στοχοθεσία ενάντια στους τα-
ξικούς φραγμούς και στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου 
πρέπει να μπει καθήκον στα σχολεία φέτος. Είναι 
αναγκαίο να μπει η κατεύθυνση διαδηλώσεων, κι-
νητοποιήσεων, καταλήψεων ώστε τα σχολεία να 
γίνουν κέντρα αγώνα για να ανατραπεί το νομο-
σχέδιο Γαβρόγλου για το Λύκειο και την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!
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χώρος στο σύστημα να βαθαίνει 
την επίθεσή του, να υποβαθμίζει 
την ποιότητα ζωής του εργαζόμε-
νου λαού και της νεολαίας. Όσο 
το υποκείμενο εκείνο που θα συ-
γκροτήσει το κίνημα και θα στρέ-
ψει το λαό προς την κατεύθυνση 
της αντίστασης και της διεκδίκη-
σης απουσιάζει, τότε όλο και πιο 
λυσσαλέα το σύστημα θα εδραι-
ώνει λογικές φιλανθρωπίας και 
εθελοντισμού. 

Υποχρέωση της αριστεράς 
είναι να αντιπαρατίθεται στις λο-
γικές που υποστηρίζουν πως ο 
λαός μπορεί να αντικαταστήσει 
το κράτος. Γιατί αυτό το κράτος 
δεν είναι παρά ένας φύσει εκμε-
ταλλευτικός μηχανισμός, που έχει 
ως μοναδικό στόχο την καταλή-
στευση των λαών. Ο ρόλος που 
οφείλει να παίξει η αριστερά είναι 
να συγκροτήσει ένα κίνημα που 
θα βγει ξανά στο δρόμο κόντρα 
στις λογικές της συνδιαχείρισης 
και της απογοήτευσης. Ένα κίνη-
μα που να διεκδικεί όλα όσα δι-
καιούται και προσπαθούν να του 
πάρουν πίσω.

Ολομέτωπη επίθεση 
απέναντι σε λαό και νεολαία

Ο λαός βρίσκεται αντιμέτω-
πος καθημερινά με την αντιλαϊκή 
πολιτική που εξαπολύει το σύστη-
μα. Ο καπιταλισμός και στο σύνο-
λό του το πολιτικό του προσωπικό οικοδομούν 
όλες εκείνες τις συνθήκες που αντικειμενικά οδη-
γούν στο θάνατο και την καταστροφή. Πυρκαγιές, 
πλημμύρες, εργατικά ατυχήματα, μισθοί πείνας 
και ανεργία, αυτή είναι η «ανάπτυξη» που μας τά-
ζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Ανάπτυξη για τους 
σκοπούς του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστών. 
Είναι γεγονός, πως για μία εξαρτημένη χώρα όπως 
η Ελλάδα, οι συνθήκες πάνω στις οποίες οικοδο-
μείται η ανάπτυξη αυτή είναι ακόμα πιο αντίξοες 
και ασφυκτικές για το λαό. Οι μνημονιακές πολιτι-
κές που εφαρμόζονται πιστά στις επιταγές της ΕΕ, 
όχι μόνο δε συνάδουν με τις ανθρωπιστικές και 
αλληλέγγυες αξίες για τις οποίες θέλουν να μας 
μιλούν, αλλά υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο 
το βιοτικό επίπεδο του κόσμου. Οι υποχρεώσεις 
της χώρας μας απέναντι στους Ευρωπαίους και 
στους Αμερικάνους ιμπεριαλιστές προϋποθέτουν 
τη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού σε ό,τι 
έχει σχέση με την βελτίωση των συνθηκών ζωής 
του λαού. Μείωση η οποία δε θα προκύψει από τη 
συμμόρφωση των μεγαλοεπιχειρηματιών, ούτε 
θα επηρεάσει τους πολεμικούς σχεδιασμούς των 
ιμπεριαλιστών. Θα προκύψει από την ακόμα με-
γαλύτερη εκμετάλλευση του λαϊκού κόσμου. Μει-
ώνοντας τους μισθούς τους, στεγάζοντας τον σε 
χώρους και περιοχές χωρίς τις στοιχειώδεις προϋ-
ποθέσεις ασφαλείας, αμφισβητώντας κάθε δικαί-
ωμα τ’ οποίο έχει κατακτήσει. Γεμίζοντάς τον με 

καρκίνο από τ’ απόβλητα των βάσεων, προκειμέ-
νου να μετατραπεί ολόκληρη η χώρα σε πολεμικό 
ορμητήριο των Αμερικανών. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέλει να περηφα-
νεύεται παράλληλα για την «έξοδο» της χώρας 
από τα μνημόνια, επιδιώκοντας να κατευνάσει 
την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου, και 
να τον καθησυχάσει για τη «θετική» στροφή που 
θα πάρει η ζωή του από δω και πέρα με βάση 
την «αριστερή» της διακυβέρνηση. Επιχειρεί να 
του κρύψει ότι η «έξοδος» αυτή προϋποθέτει την 
ακόμα πιο ασφυκτική επιτήρηση της χώρας από 
τους ιμπεριαλιστές, και σημαίνει στην πραγματι-
κότητα περαιτέρω επίθεση στα εργασιακά του δι-
καιώματα, στην περίθαλψη, στην ασφάλιση, στην 
εκπαίδευση. Επιχειρεί να κρύψει ότι όλα τα αντερ-
γατικά- αντιλαϊκά μέτρα που έχουν περάσει τα τε-
λευταία χρόνια αποτελούν διαχρονικές επιδιώξεις 
της αστικής τάξης της χώρας, τις οποίες με αφορ-
μή την κρίση και τα μνημόνια βρήκε την ευκαιρία 
να τις υλοποιήσει. Συνεπώς, όλα αυτά δεν πρόκει-
ται να παρθούν πίσω. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι 
αυτή την «έξοδο» εγκαινίασε και η ολοκληρωτική 
καταστροφή των φοιτητικών εστιών του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, μαρτυρώντας ακριβώς πως, με 
ή χωρίς μνημόνια, η ίδια αντεργατική-αντιλαϊκή 
πολιτική θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. 

Τα επανειλημμένα χτυπήματα που βιώνει ο 
λαός και η νεολαία, δεν μπορούν ν’ αναλυθούν και 
ν’ απαντηθούν χωρίς να προσδιοριστούν πρώτα οι 

πολιτικές εξελίξεις πάνω στις 
οποίες συντελούνται. Μπορεί 
να πέφτει βαρύ σε ορισμένες 
δυνάμεις της αριστεράς η 
σύνδεση της ιμπεριαλιστικής 
εξάρτησης της χώρας μας 
όταν καίγονται ολοσχερώς οι 
φοιτητικές εστίες του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, αλλά δε παύ-
ει να είναι αναγκαία. Γιατί είναι 
αναγκαίο να εξηγηθούν στον 
κόσμο τα πράγματα ακριβώς 
όπως είναι, χωρίς περικο-
πές, ούτε ν’ αντιμετωπίζεται 
ένα ζήτημα, όπως αυτό των 
εστιών, ως συντεχνιακό που 
θα περιορίζεται στα στενά 
φοιτητικά ζητήματα. Ας είναι 
ξεκάθαρο, ότι ο κόσμος μια 
χαρά μπορεί ν’ αντιληφθεί ότι 
τα προβλήματα τα οποία αντι-
μετωπίζει στις σχολές του δεν 
προκύπτουν απ’ το πουθενά. 
Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς 
της εξάρτησης της χώρας 
μας απ’ τους ιμπεριαλιστές, 
η οποία γίνεται όλο και πιο 
ασφυκτική, δίνεται χώρος να 
περνάει η επίθεση του συστή-
ματος σε ακόμα πιο υψηλά 
επίπεδα, φτάνοντας να πνίγει 
και να καίει κόσμο ζωντανό. 

Η δική μας απάντηση

‘Έννοιες όπως δωρεάν 
σίτιση, στέγαση, νόμιμη και 

σταθερή δουλειά δεν αποτελούν «παραχωρή-
σεις» του παρελθόντος από κάποια «καλή» κυβέρ-
νηση. Αντιθέτως, είναι κεκτημένα του αγωνιζόμε-
νου λαού και νεολαίας που βγήκαν στο δρόμο 
και επέμειναν στην πάλη για καλύτερους όρους 
διαβίωσης. Όλες αυτές οι καταστροφές που είδα-
με το τελευταίο διάστημα, αλλά και άλλες πολλές 
στο παρελθόν, δεν αποτελούν «ατυχήματα», ούτε 
«κακή στιγμή», όπως παλεύει το σύστημα να τις 
βαφτίσει δήθεν βρισκόμενο στο πλάι του λαού, 
για την κάλυψη της ενοχής του. Αποτελούν δο-
λοφονικές πράξεις του καπιταλιστικού- ιμπερια-
λιστικού συστήματος και ως τέτοιες οφείλουμε 
να τις αντιμετωπίζουμε! Είναι και θα συνεχίσει, 
λοιπόν, να είναι αναγκαία η υπόθεση της ανασυ-
γκρότηση των συλλογικών οργάνων, στις σχολές 
και την εργασία, ώστε ο λαός και η νεολαία να 
βγουν και πάλι στους δρόμους, να πιστέψουν στις 
δικές τους δυνάμεις και όχι στα ψίχουλα που τά-
ζουν κράτος, Ε.Ε. και ιμπεριαλιστές! Μακριά από 
τις λογικές της συνδιαχείρησης και της συνδιαλ-
λαγής με το σύστημα, οι οποίες προωθούνται από 
τα κρατικά όργανα με σκοπό να εντάξουν το κί-
νημα στους μηχανισμούς τους, καθιστώντας τον 
αγωνιζόμενο λαό συνυπεύθυνο στις εκάστοτε 
αντιδραστικές πολιτικές. Γιατί μόνο μέσα στους 
λαϊκούς αγώνες βρίσκεται η προοπτική!

Φοιτητές-εργαζόμενοι
Οργάνωση και Αντίσταση σε 
πανεπιστήμια και χώρους δουλειάς

 Μαρίζα Κραψίτη,
ασκούμενη δικηγόρος

Χρήστος Τζίντζος,
νέος εργαζόμενος

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται το κομμάτι της νε-
ολαίας, το οποίο παράλληλα με τις σπουδές του εργάζεται σε ευκαιριακές 
δουλειές, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά. Παρά το 
γεγονός, ότι ένα κομμάτι μπορεί να σπρωχτεί στην εργασία για καθαρά βι-
οποριστικούς λόγους και ένα άλλο για να έχει ένα βοηθητικό χαρτζιλίκι, και 
στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για άτομα με διπλή ιδιότητα. Έτσι, τα άτομα 
αυτά συνδυάζουν στο πρόσωπό τους από τη μια, την ιδιότητα του φοιτητή, 
ο οποίος διαμορφώνεται μέσα από την εκπαίδευση προκειμένου να στελε-
χώσει την παραγωγή και να εργαστεί μέσα στις συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί από τα απανωτά αντιλαϊκά μέτρα. Από την άλλη πρόκειται για νέους 
εργαζόμενους, οι οποίοι βιώνουν ήδη από την νεαρή ηλικία άμεσα την εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση από τον εργοδότη. Πρόκειται λοιπόν για άτομα 
που βιώνουν μια καθημερινότητα τρομερά ασφυκτική, με τσακισμένα δικαι-
ώματα τόσο στο χώρο της σχολής τους, όσο και στο χώρο της εργασίας τους.

Αιτία της αύξησης των εργαζόμενων φοιτητών

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η έντονη αύξηση του αριθμού των φοι-
τητών που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, συντελέστηκε τα τε-
λευταία χρόνια της κρίσης. Αυτό δε σημαίνει ότι παλιότερα δεν υπήρχαν ερ-
γαζόμενοι φοιτητές. Μέσα σε μια περίοδο όμως, όπως αυτή των τελευταίων 
χρόνων, που η στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση του συστήματος οξύνεται 
και βαθαίνει, προκειμένου να τσακίσει κατακτήσεις και δικαιώματα ολόκλη-
ρων αιώνων, ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του λαού φτωχοποιείται, με 
αποτέλεσμα οι σπουδές για πολλούς να φαντάζουν πολυτέλεια. Συγχρόνως, 
η επίθεση που συντελείται στην εκπαίδευση και τα φοιτητικά δικαιώματα 
σκιαγραφεί όλο και πιο έντονα το τοπίο μιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην οποία θα έχουν θέση όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπου-
δάσουν.

Υπό το βάρος αυτής της επίθεσης, λοιπόν, και την απουσία ενός φοιτη-
τικού κινήματος, που να διεκδικεί και να υπερασπίζεται τα κεκτημένα και 
τις νίκες του, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα στις σχολές είναι 
πραγματικά ασφυκτική. Είναι άλλωστε, κεντρική η κατεύθυνση από πλευράς 
του συστήματος να ξεμπερδεύει μια και καλή 
από μια σειρά φοιτητικά δικαιώματα (πχ δωρε-
άν σίτιση και στέγαση), που το φοιτητικό κίνη-
μα είχε κατακτήσει στο παρελθόν. Και το έκα-
νε πράξη με μια σειρά νόμους, που ψήφισαν 
οι εκάστοτε κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια 
(νόμος πλαίσιο, ν. Διαμαντοπούλου – Αρβανι-
τόπουλου, ν. Γαβρόγλου). Έτσι, παγιώνονται 
σε μια σειρά από σχολές και μοιάζουν με κα-
νονικότητα τα εισοδηματικά κριτήρια στις λέ-
σχες σίτισης, ολοένα και περισσότερες φοιτη-
τικές εστίες κλείνουν, το δωρεάν σύγγραμμα 
βρίσκεται συνεχώς υπό αίρεση. Πρόκειται για 
κάποια από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα 
δωρεάν παροχών, οι οποίες έχουν μπει στο 
στόχαστρο στου συστήματος, αποδεικνύοντας 
ότι επιδιώκεται να διαμορφωθεί μια κατάστα-
ση, όπου όλο και περισσότερο το κόστος των 
σπουδών φεύγει από την ευθύνη του κράτους 
και μετακυλίεται στις πλάτες των φοιτητών και 
των οικογενειών τους, οι οποίοι πρέπει πλέον 
να βάζουν το χέρι βαθιά μέσα στη τσέπη αν θέ-
λουν να σπουδάσουν.

Παράλληλα, η καθόλου ξεκομμένη από όλα 
τα παραπάνω, αντιλαϊκή επίθεση που εξαπο-
λύεται τόσο έντονα τα τελευταία χρόνια, με τις 
απολύσεις και τους μισθούς πείνας, δεν αφήνει 

περιθώρια οικονομικής στήριξης από την οικογένεια. Το αποτέλεσμα είναι, 
ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας πλέον, είτε να ωθείται στην παραίτηση και 
εγκατάλειψη των σπουδών του, προκειμένου να εργαστεί για να μπορέσει 
να ζήσει, είτε να εργαστεί παράλληλα με τις σπουδές του για να μπορέσει να 
τελειώσει τη σχολή του.

Και αν όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν την αιτία,
γίνεται εύκολα αντιληπτό το ποιος είναι ο στόχος...

Σε μια κοινωνία και κατ’ επέκταση και σε μια εκπαίδευση βαθιά ταξική, 
δεν έχουν όλοι οι φοιτητές τις ίδιες δυνατότητες και τα ίδια συμφέροντα. Για-
τί παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν αποτελούν μια κοινωνική τάξη, έχουν 
ταξική προέλευση, πράγμα το οποίο τους διαφοροποιεί και ως προς το βαθ-
μό και την ένταση με την οποία βιώνουν την επίθεση. Όταν στόχος του συ-
στήματος είναι να διαμορφώσει μια εκπαίδευση για «λίγους και εκλεκτούς» 
και για να πετύχει αυτόν τον στόχο ορθώνει όλο και περισσότερους ταξικούς 
φραγμούς, ώστε από τη μια να φιλτράρει από όλο και νωρίτερα το ποιος 
μπαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από την άλλη να ξεσκαρτάρει το πό-
σοι και ποιοι θα καταφέρουν να την τελειώσουν και αυτοί που θα τελειώνουν 
έχουν διαφορετικών «ταχυτήτων» επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ τους, 
είναι φανερό ότι πρώτα στο στόχαστρο βρίσκονται τα παιδιά που προέρ-
χονται από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες και από φτωχά και λαϊκά 
στρώματα. Πρόκειται, λοιπόν, για αυτό ακριβώς το κομμάτι της νεολαίας που 
θα ωθηθεί από νωρίς στην αναζήτηση εργασίας και που δε θα έχει την ίδια 
δυνατότητα να τελειώσει τη σχολή του με έναν φοιτητή που δεν εργάζεται.

Παράλληλα, γίνονται ολοένα και περισσότερα βήματα για την όλο και πιο 
έντονη εντατικοποίηση των όρων σπουδών. Το γεγονός αυτό το επιβεβαι-
ώνει η ίδια η πραγματικότητα και η καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί 
μέσα στις σχολές, με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Διαμορφώνε-
ται έτσι από τη μια στον φοιτητή η συνείδηση, ότι δεν πρέπει να σηκώσει 
κεφάλι και από την άλλη, ωθείται στην παραίτηση το κομμάτι εκείνο που δεν 
θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Συγκεκριμένα, τα εξοντωτικά ωράρια, οι υπο-
χρεωτικές παρακολουθήσεις, τα εργαστήρια, οι πρόοδοι και οι αλυσίδες μα-

θημάτων, όλα πτυχές ψηφισμένων 
νόμων, διαμορφώνουν δύσκολους 
όρους σπουδών για τη σπουδάζου-
σα νεολαία και πολύ περισσότερο 
για το κομμάτι εκείνο που εργάζεται 
παράλληλα.

Γιατί, τη στιγμή που τα φοιτη-
τικά δικαιώματα τσακίζονται και η 
εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο, 
ο εργαζόμενος φοιτητής είναι από 
τους πρώτους που θα μείνουν χω-
ρίς βιβλίο, που θα κοπούν στα ερ-
γαστήρια και στις υποχρεωτικές πα-
ρακολουθήσεις από απουσίες, γιατί 
δουλεύει. Είναι από τους πρώτου 
που δεν θα μπορέσουν να ανταπε-
ξέλθουν στις fast track απαιτητικές 
εξεταστικές, επειδή το αφεντικό δε 
θα του δώσει άδεια, αυτός είναι που 
εν τέλει δε θα τελειώσει τη σχολή 
του μέσα στα προβλεπόμενα όρια 
σπουδών και αύριο μεθαύριο θα 
διαγραφεί. Συνεπώς, είναι κομβικής 
σημασίας τόσο η αντίληψη της ση-
μασίας των ταξικών φραγμών που 
ορθώνονται στην εκπαίδευση, όσο 
και η συγκρότηση της πάλης ενά-
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ντια σε αυτούς.

Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς

Πέρα από την επίθεση στις σχολές και την ασφυκτική καθημερινότητα 
στα αμφιθέατρα, οι συνθήκες στους εργασιακούς χώρους για τη νεολαία 
δεν είναι καλύτερες. Μισθοί-χαρτζιλίκι, κινούμενοι στο πλαίσιο του υποκα-
τώτατου-κατώτατου μισθού. Εκ περιτροπής εργασία με ελαστικά ωράρια, 
μαύρη και ανασφάλιστη εργασία για την πλειοψηφία των εργαζόμενων 
φοιτητών, με λειψά ως ανύπαρκτα ένσημα και απλήρωτες υπερωρίες απο-
τελούν πλέον κανονικότητα. Αν αναλογιστεί κανείς και το γενικότερο κλίμα 
που έχει διαμορφώσει η επίθεση του συστήματος με τις μαζικές απολύσεις, 
την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, τις λευκές νύχτες, black fridays, το 
χτύπημα στην απεργία και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την εργοδοτική 
τρομοκρατία, το χτύπημα στις συλλογικές συμβάσεις κ.α., γίνονται φανερές 
οι συνθήκες στις οποίες καλείται να δουλέψει σήμερα η νεολαία. Σε αυτά 
έρχονται να προστεθούν τα voucher και η πρακτική (όπως και η μαθητεία 
στους μαθητές) που αποτελούν μια μορφή επιδοτούμενης εργασίας (άραγε 
ποιος ακριβώς επιδοτείται;) δήθεν για να βγει ο εργαζόμενος από την πολύ-
μηνη ανεργία και για να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά απλήρωτη εργασία, 
μιας και ο πρακτικάριος ή ο «επωφελούμενος» βγάζει κανονικά δουλειά για 
το αφεντικό χωρίς να έχει ούτε τα ίδια εργασιακά δικαιώματα ούτε τον ίδιο 
μισθό με ένα μόνιμο εργαζόμενο.

Οι «ιδιαιτερότητες» του 
φοιτητή-εργαζόμενου στους χώρους δουλειάς

Με μια έννοια θα μπορούσε κάποιος να πει πως αυτές οι συνθήκες γενι-
κά έχουν διαμορφώσει το τοπίο για όλους τους εργαζόμενους, ειδικά τους 
νέους. Ακόμα περισσότερο, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη της 
αναμέτρησης με τον εργοδότη και την αντιλαϊκή πολιτική προκειμένου να 
ανατραπεί η επίθεση και να κερδηθούν τα δικαιώματα που παίρνει πίσω το 
σύστημα. Στην περίπτωση των εργαζόμενων-φοιτητών, ωστόσο, προστίθε-
νται επιπλέον παράμετροι που δυσκολεύουν την πολιτικοποίησή τους και 
την διαμόρφωση μιας αγωνιστικής συνείδησης.

Η πλειοψηφία της νεολαίας και ειδικά της σπουδάζουσας, συνήθως περ-
νάει από δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο σπουδών. 
Οι εποχικές δουλειές στον τουρισμό, η εστίαση, τα τηλεφωνικά κέντρα, τα 
φυλλάδια και τα delivery, αποτελούν κατά βάση τις δουλειές που συναντάει 

ένας φοιτητής με μια γρήγορη αναζήτηση. Από τη μια, το πρό-
σκαιρο του πράγματος («θα το κάνω προσωρινά μέχρι να 

τελειώσω τη σχολή») και από την άλλη η αναζήτηση για 
κάτι ευέλικτο για να συνδυαστεί με την παρακο-

λούθηση της σχολής (άσχετα αν πολλές φο-
ρές καταλήγει να δουλεύει full time) είναι 

στοιχεία που κάνουν ελκυστικές τέτοιες 
δουλειές για ένα φοιτητή. Δουλειές 

που και κακοπληρωμένες είναι 
και κάθε άλλο παρά εύκολες 

εργασιακές συνθήκες έχουν 
(εντατικοποίηση, ορθο-

στασία, «τρελά» ωράρια κλπ). Η λογική ότι αυτή η δουλειά έχει πολύ περιο-
ρισμένο ορίζοντα μιας και «όταν αποφοιτήσω θα βρω, ή ελπίζω να βρω μια 
«κανονική» δουλειά στο αντικείμενό μου», καλλιεργεί μια νοοτροπία ότι δεν 
χρειάζεται η διεκδίκηση στο παρόν εργασιακών δικαιωμάτων και κόντρα με 
το αφεντικό. Νοοτροπία που καλλιεργείται μέσα και έξω από τις σχολές από 
το σύστημα με το επιχείρημα ότι «η μόνη δουλειά σου είναι να διαβάζεις 
και δεν χρειάζεται να παλεύεις, αφού μόλις τελειώσεις σε περιμένει λαμπρό 
μέλλον». Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι το σύστημα διαμορφώνει ήδη τις 
συνθήκες γαλέρας, που προορίζει για τη νεολαία. Με δεδομένο αυτό αλλά 
και την απουσία κινήματος, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η πάλη για δικαιώμα-
τα σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Ο εργοδότης πατάει πάνω στην απο-
συγκρότηση, εντείνει τις αντιθέσεις μεταξύ των εργαζομένων και καλλιεργεί 
ακόμα περισσότερο ψεύτικους διαχωρισμούς μεταξύ παλιών και νέων, επο-
χικών και μόνιμων εργαζομένων κλπ.

Η αποσυγκρότηση στις σχολές

Κρίσιμο είναι το γεγονός, ότι ενώ αυτό το κομμάτι της νεολαίας, βιώνει 
το τσάκισμα των δικαιωμάτων του ως φοιτητής αλλά και ως εργαζόμενος, 
είναι φανερή η αδυναμία του να απαντήσει. Μια αδυναμία που δεν σχετίζε-
ται μόνο με τα αδιέξοδα αυτής της μερίδας φοιτητών, αλλά συνολικά με την 
βαθιά αποσυγκρότηση του φοιτητικού και λαϊκού κινήματος. Μια αποσυ-
γκρότηση που μετράει χρόνια, αποτελώντας από τη μία, μεγάλο βαρίδι στις 
πλάτες του λαού και της νεολαίας και από την άλλη νίκη του συστήματος.

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, απέναντι στην ένταση της επίθεσης 
δεν έχει ορθωθεί μια συγκροτημένη φωνή αντίστασης, έχει συμβάλλει ση-
μαντικά, ώστε να διαμορφωθεί η αντίληψη μαζικά στη νεολαία ότι η κατά-
σταση δεν αλλάζει και ότι ο δρόμος του αγώνα έχει ξοφλήσει. Να εδραιωθεί 
δηλαδή η απογοήτευση και να παγιωθεί στις συνειδήσεις η λογική του συμ-
βιβασμού και της παντοδυναμίας αυτού του συστήματος.

Είναι πραγματικά ζήτημα, το γεγονός ότι ένας φοιτητής πλέον, ο οποίος 
δεν έχει δει ποτέ συνέλευση, που δεν έχει ζήσει έναν αγώνα, που δεν έχει 
ζυμωθεί και διαμορφωθεί μέσα από τις διαδικασίες του κινήματος, δεν έχει 
μάθει δηλαδή να αντιστέκεται και να διεκδικεί στο επίπεδο της σχολής του, 
έχει μια πολύ συγκεκριμένα διαμορφωμένη συνείδηση για το τι πάει να πει 
δικαίωμα και αν είναι αναγκαία η διεκδίκηση και υπεράσπιση του ή όχι, γεγο-
νός που υπό το βάρος του αρνητικού συσχετισμού και στο ίδιο το εργατικό 
και λαϊκό κίνημα τον πάει βήματα πίσω και ως προς το αν θα διεκδικήσει ή 
όχι και στο χώρο δουλειάς του, είτε σαν εργαζόμενος φοιτητής είτε ως εργα-
ζόμενος πτυχιούχος. Γιατί ο φοιτητής που δεν απάντησε συγκροτημένα στο 
γεγονός ότι τον θέλουν φοιτητή ρομπότ, που δεν είδε τι πάει να πει αντίστα-
ση στην καθηγητική αυθαιρεσία και ότι συνολικά υπάρχει και άλλος δρόμος 
από αυτόν που τον θέλει με το κεφάλι σκυμμένο, είναι πιο ευάλωτος και ανε-
κτικός μπροστά στην αυθαιρεσία του εργοδότη, γιατί θα απολυθεί. Θα τον 
πιέζει το γεγονός, ότι θα δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες και ανασφάλιστος 
αλλά θα νιώθει ότι είναι αδύναμος και δεν του μένει και τίποτα να κάνει παρά 
να αποδεχτεί την υφιστάμενη κατάσταση.

Αυτή όμως η στρέβλωση της πραγματικότητας και η προσπάθεια να 
χαρακτηριστεί μάλιστα και ως κανονικότητα, δεν μπορεί παρά να γεννήσει 
αντιστάσεις. Προσπαθώντας να προλάβει αυτές τις αντιδράσεις, το σύστημα 
επιλέγει να χτυπήσει όλα εκείνα τα όπλα που διαθέτει στα χέρια του το φοιτη-
τικό κίνημα. Έτσι, τσακίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι ελευθερί-
ες, καταργείται το άσυλο. Προωθείται η αποπολιτικοποίηση των συλλόγων, 
συκοφαντείται η αριστερά μέσα στις σχολές και μαζί με αυτήν, η οργανωμέ-
νη και συλλογική πάλη. Γίνεται σοβαρή προσπάθεια να διαγραφτεί μια και 
καλή από τη συλλογική μνήμη η νικηφόρα διέξοδος των αγώνων.

Είναι λοιπόν, κομβικής σημασίας για το σύστημα να διαμορφώσει μέσα 
από την εκπαιδευτική διαδικασία τον εργαζόμενο εκείνο που θα στελε-

χώσει αύριο την παραγωγή. Τον εργαζόμενο εκείνο που θα πρέπει 
αφενός να μην έχει εργασιακά δικαιώματα και αφετέρου να μην τα 

διεκδικήσει και ποτέ. Τον πειθήνιο εργα-
ζόμενο, ο οποίος μάλιστα βγαίνοντας 
στην αγορά εργασίας, θα συναντήσει 
ακόμα πιο έντονα αδιέξοδα μιας και οι 
αρνητικοί για το κίνημα συσχετισμοί 
δεν θα μπορούσαν να μην αντανα-
κλώνται και εκεί.

Η απουσία του 
χώρου υποδοχής

Εάν λοιπόν, η αποσυγκρό-
τηση του φοιτητικού κινήματος 
από τη μία και η επίθεση του συ-
στήματος από την άλλη, έχουν 
μειώσει μια φορά τα αντανα-
κλαστικά της νεολαίας να αντι-
στέκεται και να αντιδρά, μπορεί 
εύκολα να φανταστεί κάποιος 
πως υπό το βάρος της χρόνιας 
αποσυγκρότησης του εργατικού 
κινήματος ο νέος εργαζόμενος 
βιώνει μεγαλύτερα ακόμα αδιέ-
ξοδα.

Μια σημαντική πτυχή του 
ζητήματος της αποσυγκρότη-
σης, είναι η απουσία ενός χώ-
ρου υποδοχής για τους νέους 
εργαζόμενους (φοιτητές και μη) 
στους χώρους δουλειάς. Τα σω-
ματεία είχαν και έχουν την ιδιό-
τητα (αλλά και την υποχρέωση) 
να αποτελούν μεταξύ άλλων και 
ένα προθάλαμο διαμόρφωσης 
μιας αγωνιστικής και διεκδικητι-
κής κουλτούρας και παράλληλα 
ένα εργαλείο μεταφοράς της συλλογικής μνήμης του εργατικού κινήματος 
στους νέους εργαζόμενους. Αποτελούν με μια έννοια ένα «σχολείο» του κι-
νήματος που «διδάσκει» τους νέους εργαζόμενους πώς κερδήθηκαν τα εργα-
τικά δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Πως το 8ωρο, η απεργία, 
ο μισθός, οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας δεν χαρίστηκαν από κανέναν, 
αλλά παλεύτηκαν και κερδήθηκαν με αγώνες απέναντι στο σύστημα. Πως 
τα δικαιώματα αυτά είναι δεδομένα όσο οι εργαζόμενοι αγωνίζονται να τα 
διατηρήσουν και να τα επεκτείνουν στην αντίθεση τους με την εργοδοσία 
και το κεφάλαιο. Πως η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στο συλλογικό 
και όχι στον ατομικό δρόμο. Αποτελούν, λοιπόν, ένα σχολείο επικίνδυνο για 
το σύστημα μιας και δείχνουν στους εργαζόμενους τι δικαιούνται και πως να 
το διεκδικούν.

Προφανώς σήμερα, η αποσυγκρότηση του εργατικού κινήματος δεν θα 
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις δομές του. Έτσι, σε πολλούς χώρους 
εργασίας σωματεία είτε δεν υπάρχουν είτε στήνονται από την εργοδοσία, 
ενώ όπου υπάρχουν αποτυπώνεται σε αυτά ο συντριπτικά αρνητικός για το 
εργατικό και λαϊκό κίνημα συσχετισμός.

Το ζήτημα της Αριστεράς

Αν υπάρχει κάποιος που έπρεπε να απαντήσει σε αυτή την ολομέτωπη 
επίθεση από πλευράς συστήματος, να υπερασπιστεί την ιστορία του εργα-
τικού, επαναστατικού, κομμουνιστικού κινήματος και να εμπνεύσει τους ερ-
γαζόμενους και τη νεολαία σε νέους αγώνες, είναι η Αριστερά. Δυστυχώς η 
κυρίαρχη Αριστερά δεν θέλει και δεν μπορεί να αναλάβει αυτό το καθήκον, 
ενώ έχει διαχρονικές ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στους 
Φοιτητικούς Συλλόγους όσο και στα σωματεία.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αριστερές δυνάμεις, μέσα σε αυτή τη 
κινηματική καθίζηση, και πατώντας πάνω στο πραγματικό γεγονός της αύξη-
σης των εργαζόμενων φοιτητών, βλέπουν πλέον πως κάτι νέο δημιουργείται 
στα πανεπιστήμια. Προκρίνουν, λοιπόν, ως λύση απέναντι στην αποσυγκρό-
τηση, τη μεταφορά του βάρους της παρέμβασης πλέον στους εργασιακούς 
χώρους, «γιατί το φοιτητικό δεν “τραβάει”». Ή δεν είναι λίγες οι φορές που 
η πραγματική δυσκολία αλλά και απομάκρυνση του εργαζόμενου φοιτητή 
από το χώρο της σχολής του προσπαθεί να αντιμετωπιστεί με διαφόρων ει-
δών τρικ. Έτσι, προτείνεται η λύση να ψηφίζουν οι εργαζόμενοι στις Γενικές 
Συνελεύσεις από την αρχή, προκειμένου να μπορούν μετά να φύγουν, ή να 
συγκροτηθούν επιτροπές εργαζομένων που θα λειτουργούν ως υποκατά-
στατα των Γενικών Συνελεύσεων, προκειμένου να εκπροσωπούνται και αυ-
τοί οι φοιτητές στη διοίκηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν! Όλες 
οι παραπάνω λογικές είναι ξεκάθαρο πως είναι βαθιά ποτισμένες από την 

λογική της ήττας, και της ανεμπιστοσύνης ότι το φοιτητικό κίνημα μπορεί 
να ανασυγκροτηθεί. Κυριαρχεί σε αυτές η άποψη ότι λίγο πολύ η κατάσταση 
στους συλλόγους δεν αλλάζει και πρέπει να βρούμε εναλλακτικές μορφές 
παρέμβασης, να στραφούμε δηλαδή έξω από αυτούς.

Παράλληλα, ο εκλογικός κρετινισμός και οι αυταπάτες για συνδιαχείριση 
αυτού του συστήματος συγχύζουν, απογοητεύουν και δεν συγκροτούν το 
κίνημα σε κατεύθυνση σύγκρουσης, σε σχολές και χώρους δουλειάς. Πόσο 
διαφορετική γραμμή πάλης είναι ο εικονικός συνδικαλισμός στις σχολές και 
τα πανό συλλόγων που ξεφυτρώνουν με αποφάσεις ΔΣ με τις «από τα κάτω» 
απεργίες που καλούνται «από τα πάνω» με βάση το σχεδιασμό της κάθε δύ-
ναμης και αλλάζουν ημερομηνίες κατά το δοκούν; Πόσο έχουν εμπλέξει τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους (φοιτητές ή εργαζόμενους) όταν οι δυνάμεις αυτές 
θεωρούν τα όργανα πάλης τσιφλίκια τους, έχουν κάνει τα ΔΣ σφραγίδες και 
καλλιεργούν με κάθε τρόπο την ανάθεση; Τέτοιες λογικές σε καμία περίπτω-
ση δεν μπορούν να πείσουν τον φοιτητή να νιώσει τον φοιτητικό του σύλ-
λογο σαν κάτι το ζωντανό, ούτε τον εργαζόμενο να δει το σωματείο του σαν 
ένα δικό του εργαλείο μέσα στο οποίο μπορεί να παλέψει με τις δικές του 
δυνάμεις.

Ο μαζικός χώρος των εργαζόμενων φοιτητών

Όσο αναγκαία κρίνεται η ανασυγκρότηση του κινήματος, προκειμένου 
να μπει φραγμός στην επίθεση του συστήματος, άλλο τόσο απαραίτητο εί-
ναι να απαντηθεί το ερώτημα ποιος είναι ο μαζικός χώρος παρέμβασης και 
συγκρότησης των εργαζόμενων φοιτητών.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι αυτό το κομμάτι της σπουδάζουσας νεολαίας, 
μπορεί αντικειμενικά να αδυνατεί να πηγαίνει καθημερινά στη σχολή, λόγω 
των απαιτήσεων της δουλειάς του, ο φοιτητικός του σύλλογος δεν παύει να 
αποτελεί και το χώρο εκείνο μέσα στον οποίο πρέπει να συγκροτηθεί και να 
παλέψει. Είναι τα συλλογικά όργανα εκείνα τα οποία ο εργαζόμενος φοιτη-
τής πρέπει να ξανανιώσει δικά του και μέσα στα οποία να μπορεί να θέσει και 
να παλέψει τα ζητήματά του. Είναι κομβικός ο αγώνας που καλείται να δώσει 
ο εργαζόμενος φοιτητής, απέναντι στην επίθεση που βιώνει στην εκπαίδευ-
ση. Είναι δηλαδή, ζωτικής σημασίας ο αγώνας που πρέπει να δώσει απέναντι 
στους ταξικούς φραγμούς, γιατί εκεί τίθεται και το ζήτημα του κατά πόσο θα 
μπορέσει να παραμείνει φοιτητής και δεν θα αναγκαστεί να σταματήσει τις 
σπουδές του. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να δοθεί μακριά και έξω από 
τους συλλόγους. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη παρέμβαση 
στον εργασιακό χώρο. Επομένως, η διαδικασία ανασυγκρότησης των φοι-
τητικών συλλόγων, περνά μέσα από τη συγκρότηση και αυτού του κομμα-
τιού της νεολαίας και την προώθηση αιτηματολογίας πάνω σε ζητήματα που 
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ακουμπούν τους εργαζόμενους φοιτητές. Ζητή-
ματα δηλαδή που αφορούν τις εξεταστικές, τις υπο-

χρεωτικές παρακολουθήσεις ή τις φοιτητικές άδειες, την 
ασφάλιση και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας τις οποίες 

πρέπει να διεκδικήσει από τον εργοδότη. Γιατί το φοιτητικό κίνημα, 
εκτός από την διεκδίκηση των φοιτητικών δικαιωμάτων, όταν συγκροτού-
νταν και πάλευε, είχε πάντα λόγο και για αυτά τα ζητήματα και διαμόρφω-
νε τη συνείδηση στον εργαζόμενο φοιτητή ότι θα πρέπει να διεκδικήσει τα 
δικαιώματά του, τόσο στη σχολή όσο και στο χώρο δουλειάς του. Εν τέλει, 
η συγκρότηση του αγώνα και αυτού του κομματιού της νεολαίας μέσα στις 
σχολές, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς, είναι αναγκαία για να μπορέσει 
να τελειώσει τις σπουδές του.

Αν καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο φυσικός χώρος μέσα 
στον οποίο πρέπει να συγκροτηθεί και να παλέψει ένας εργαζόμενος φοιτη-
τής είναι η σχολή του, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στη 
δουλειά δεν υπάρχει αναγκαιότητα συγκρότησης και αντιπαράθεσης με τον 
εργοδότη, λόγω του πρόσκαιρου χαρακτήρα της. Αντιθέτως, είναι αναγκαι-
ότητα σήμερα πιο πολύ από ποτέ ο νέος εργαζόμενος όχι μόνο να γνωρίζει 
τα δικαιώματά του, αλλά να διαμορφώνει όρους καθημερινά και να παλεύει 
για αυτά.

Κλείνοντας...

Κομβικό είναι το ζήτημα να συνδεθεί ο αγώνας για σπουδές με τον αγώνα 
που καλείται να δώσει ένας φοιτητής και ως εργαζόμενος παράλληλα. Αγώ-
νας που για να είναι νικηφόρος θα πρέπει να έρθει σε ευθεία σύγκρουση και 
αντιπαράθεση με την πολιτική του συστήματος, πράγμα το οποίο σημαίνει 
ότι λογικές που θέλουν να συνδιαχειριστούν τη κρίση αυτού του συστήμα-

τος, που δεν κάνουν ξεκάθαρο ποιος είναι δίπλα στο φοιτητικό και λαϊκό κί-
νημα και ποιος απέναντί τους, μόνο αδιέξοδα θα γεννούν.

Οι εργαζόμενοι φοιτητές αποτελούν το κομμάτι εκείνο της νεολαίας που 
όχι μόνο πλήττεται πρώτο από την επίθεση του συστήματος στις σχολές, 
αλλά παράλληλα βιώνει άμεσα την εκμετάλλευση στην εργασία και αυτός 
είναι και ο λόγος που καθιστά απαραίτητη τη συγκρότησή του και την πάλη 
του για σπουδές, δουλειά και ελευθερίες. Ζητήματα που είναι πάντα προς 
κατάκτηση και που όσο το κίνημα δεν τα διεκδικεί και δεν τα υπερασπίζεται 
τόσο θα τίθεται το ζήτημα του αν θα καταφέρει το κομμάτι αυτό να τελειώσει 
μια σχολή, αλλά και όσοι τα καταφέρουν θα εργάζονται ως πτυχιούχοι και 
νέοι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στις 21 Σεπτέμβρη δολοφονήθηκε ο Ζάκ Κωστόπουλος, ακτιβιστής της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, στο κέντρο της Αθήνας.Λίγες μέρες μετά, στην πλατεία 
Ομονοίας ένας άντρας είχε σκαρφαλώσει στο γλυπτό «Πεντάκυκλο» απειλώ-
νταςπως θα αυτοκτονήσει με τους περαστικούς να βγάζουν φωτογραφίες!

Τέτοια περιστατικά δημιουργούν αρκετά ερωτηματικά, τόσο για το πως 
παράγονται τέτοιες καταστάσεις όσο και για τη στάση του κόσμου απέναντι 
σε αυτά. Έχουμε γίνει τόσο αναίσθητοι που δεν μας νοιάζει ο πόνος του άλ-
λου; Ποιος πραγματικά ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνει καθημερινά ο 
λαός της χώρας μας και καταλήγει να αντιμετωπίζει τέτοια σκηνικά είτε με 
απάθεια είτε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο; 

Το γεγονός, βέβαια, ότι τα ερωτήματα αυτά απασχολούν αρκετά, ιδιαίτε-
ρα τη νεολαία, δείχνει ότι δεν βρισκόμαστε στο σημείο να μοιάζουν φυσιο-
λογικά τα πάντα! Πολύ περισσότερο δείχνουν ότι στην πραγματικότητα για 
τα εγκλήματα αυτά δεν φτάει ο «φύσει αντιδραστικός»λαός, όπως διαλαλούν 
διάφοροι πολιτικοί χώροι ακόμη και της αριστεράς.

Το σύστημα της φτώχειας γεννάει το σκοτάδι

Ποιος φτάει λοιπόν; H απάντηση σε αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο σά-
πιο καπιταλιστικό ιμπεριαλιστικό σύστημα που προκειμένου να επιβιώσει, 
φορτώνει τα αδιέξοδά του στις πλάτες των λαϊκών μαζών δημιουργώντας 
έναν νέο κοινωνικό μεσαίωνα. Ο κοινωνικός μεσαίωνας είναι συνάρτηση του 
εργασιακού μεσαίωνα, που διαμορφώνεται όλα αυτά τα χρόνια με την εφαρ-
μογή σκληρά αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων.Συνίσταται στην κοινω-
νική οπισθοδρόμηση και στηνεπαναφορά στο προσκήνιο των πιο αποκρου-
στικών και αντιδραστικών απόψεων, που καθιστούν το λαό αδρανή.

Όλο αυτό το κλίμα της απαξίωσης του κόσμου ακόμα και σε θέματαζωής 
ή θανάτου, το γύρισμα της πλάτης στον διπλανό και η περιφρόνηση, είναι-
ξεκάθαρο αποτέλεσμα της αστικής ιδεολογίας του ανταγωνισμού, του ατο-
μικού δρόμου κτλ. Αυτή καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, στις 
εργασιακές, κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις. Από τααμφιθέατρα και τον 
χώρο δουλειάς μέχρι την οικογένεια,το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να πείσειιδιαίτερα τη νεολαία πωςγια οτιδήποτεσυμβαίνειφταίει«ο διπλανός 
μου». Προτάσσει ως λύσητον ατομικόδρόμοκαι την επιβολή του «ισχυρού» 
μέσα σ’ένασυνολικότεροκλίμα «διαίρει και βασίλευε», για να μπορεί ναε-
φαρμόζει πιο εύκολα την καταβαράθρωση των δικαιωμάτων.

Ο εργασιακός μεσαίωνας έχει διαμορφωθεί

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ, εναρμονισμένη με τις κα-
τευθύνσεις Ε. Ε. και Δ.Ν.Τ., εξα-
θλιώνει τον λαό και την νεολαία, 

χτυπώντας τα δικαιώματα 
και τις κατακτήσεις. Στον 
χώρο του πανεπιστημίου 
επικρατεί κλίμα ανταγω-

νισμού που τροφοδοτείται και 
αναπαράγεται από το καθηγητικό 

κατεστημένο. Προετοιμάζουν, έτσι, τη 
νεολαίαγια την εργασιακή «ζούγκλα» 

που θα συναντήσει. Η βοήθεια στον συμ-
φοιτητή θεωρείται μέγιστο «σφάλμα». 

Γιατί σε μια αγορά εργασίας με περιορισμέ-
νες θέσεις, ο συμφοιτητής είναι ο μελλοντικός 
«ανταγωνιστής». Ταυτόχρονα, έξω από τα πανε-
πιστήμια,στους χώρους εργασίας,διαμορφώνε-
ται ένα ασφυκτικό κλίμα. Με την κατάργηση των 

συλλογικών συμβάσεων, τις 

«ευέλικτες» μορφές απασχόλησης, τους εργαζόμενους με συμβάσεις ενός 
μήνα ή μιας εβδομάδας, την ανασφάλιστη εργασία αλλά και τις αξιολογήσεις 
των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, δημιουρ-
γούν κλίμα φόβου. Οι εργοδότες διαρκώς υποσκάπτουν αντιθέσεις μεταξύ 
των εργαζομένων, δημιουργώντας διακρίσειςμεταξύ αντρών και γυναικών, 
μεταξύ ντόπιων ή αλλοδαπών, αλλάκαι μεταξύ εργαζομένων με πτυχίο ή 
μη, αποπροσανατολίζοντας απότον πραγματικό υπαίτιο της ανασφάλιστης 
εργασίας, της μείωσης του μισθού κτλ.Καθώς η μονιμότητα αμφισβητείται, 
ο εργαζόμενος «συμφιλιώνεται» με την πραγματικότητα, καταλήγοντας να 
σφάζεται με τον συνάδελφότου, την ίδια στιγμή που ο εργοδότηςχειροτε-
ρεύει τους όρους εργασίας.

Η ένταση της φασιστικοποίησης
 ανοίγει το δρόμο σε αντιδραστικές φωνές

Περιστατικάκοινωνικήςαποκτήνωσηςαυξάνονταικαι καταλήγουν να γί-
νονταιαποδεκτά. Όσο ο λαόςεξαθλιώνεται και αδυνατεί να δώσει τις δικές 
του απαντήσεις, ρατσιστικές και φασιστικέςαπόψειςκερδίζουνέδαφος και 
αποκτούν πεδίο πολιτικής έκφρασης. Η επίθεση στα δικαιώματα νομιμοποιεί 
στις συνειδήσεις του κόσμου πρακτικές βίας,ενισχύει μικροαστικές αντιλή-
ψεις, και καθιστά τον λαό ευάλωτο σε ρητορείες μίσους.

Η φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικήςζωήςολοένα εντείνεται-
:η αδυσώπητηκαταστολή του συστήματος, το χτύπημαστις συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, η κατάργηση του λαϊκού ασύλου, η γκετοποίηση προσφύγων και 
μεταναστών. Το σύστημαπεριθωριοποιεί κοινωνικές ομάδες, προκειμένου 
να τις χρησιμοποιεί ως αποδιοπομπαίους τράγους. Οφόβος της καταστολής 
και τηςστοχοποίησης, καταφέρνει τελικά νααποτρέψειέναν κόσμο από το να 
υποστηρίξει τον διπλανό του σε μια δύσκολη κατάσταση, επειδή σκέπτεται 
το προσωπικό κόστος.

Ο ρόλος των ΜΜΕ

Τα ΜΜΕ ως ένας από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του συστήματοςα-
ναπαράγουν καθημερινά όλα τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στις οποίες 
βασίζεται το σύστημα.Βγάζουν λάδι τις πολιτικές της κυβέρνησης και των 
ιμπεριαλιστών και συκοφαντούν τον αγωνιζόμενο λαό και τις πληττόμενες 
κοινωνικές ομάδες με κάθε ευκαιρία. 

Δεν είναιτυχαίο ότι όσο η καθημερινότητά δυσχεραίνει, ξεπηδούν ένα 
σωρό realityshowτα οποία προβάλουν ως τρόπο διασκέδασης την δημόσια 
διαπόμπευση του κόσμου που συμμετέχει. Πέρα από το ότι λειτουργούν 
αποχαυνωτικά, προωθούν τον ανταγωνισμό ως κανονικότητα. Στηρίζονται-
στιςανταγωνιστικές συμπεριφορές μεταξύ των διαγωνιζόμενων,προβάλλο-
ντας ότι η «νίκη» θα αξίζει πάντα σε έναν και οι υπόλοιποιείναι άξιοι κριτικής 
καιεξευτελισμού.

Να μην αφήσουμε τέτοια περιστατικά να γίνουν η κανονικότητα μας 

Ζητούμενο,λοιπόν,είναιη νεολαία να μην αποδεχτεί την φτώχεια και την 
εξαθλίωση, ούτε να συνηθίσει την απανθρωπιά, αλλά να αντισταθεί!Είναι 
ευθύνη της αριστεράς, η ανάδειξη του πραγματικούυπαίτιου για τα προβλή-
ματακαι το τσάκισμά του. Η νεολαίαέχει να αναζητήσει τις πραγματικέςαπα-
ντήσεις για την ζωή και το μέλλον που της στερούν.

Η αλληλεγγύη αναπτύσσεται μέσα από συλλογικούς αγώνες, σε μια γε-
νική συνέλευση, σε μια πορεία, σε μια απεργιακή κινητοποίηση, όπου θα 
συνειδητοποιήσουμε ότι ο διπλανός μας δεν είναι εχθρός, αλλά σύμμαχος 
απέναντι στην οργανωμένη και μεθοδευμένη επίθεση που βιώνουμε. Για το 
καπιταλιστικό σύστημα είμαστε όλοι αναλώσιμοι και η επίθεση αργά ή γρή-
γορα θα χτυπήσει και την δική μας πόρτα, για αυτό είναι αναγκαία η πάλη 
στην κατεύθυνση της αντίστασης και της διεκδίκησης, κόντρα στην εκμετάλ-
λευση του λαού και της νεολαίας, κόντρα στο σάπιο σύστημα!

Έγινε η απανθρωπιά
 συνήθειά μας;

Στεφανία Περάκη,
Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης
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Σε συνθήκες ανόδου του εργατικού κινήμα-
τος, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και εν μέσω 
του Α΄Παγκοσμίου, βαίνει προς την κορύφωσή 
της μια διαδικασία μετασχηματισμού διαφόρων 
μορφωτικών ομίλων σε σοσιαλιστικές οργανώ-
σεις, που τελικά ολοκληρώνεται με την ίδρυση 
του ΣΕΚΕ το 1918. Αποφασιστική ώθηση σε αυτήν 
την κατεύθυνση έδωσε η Μεγάλη Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση. Καθοριστικό ρόλο για 
τον πολιτικό προσανατολισμό αυτής της προσπά-
θειας και την απάντηση άμεσων και κρίσιμων ζη-
τημάτων εκείνης της περιόδου έπαιξε, μεταξύ άλ-
λων, η αντιπαράθεση στα πλαίσια της Β΄Διεθνούς 
και η αποχώρηση των μπολσεβίκων (και μετέπει-
τα του ΣΕΚΕ) από αυτήν. Η ίδια αυτή ύπαρξη ενερ-
γού και δυναμικού εργατικού κινήματος, ήταν 
που οδήγησε στην ίδρυση και 
καθόρισε τα χαρακτηριστικά, 
τη φυσιογνωμία και τους στό-
χους πάλης ενός κόμματος που 
δεν είχε απλά αναφορά στην 
εργατική τάξη, αλλά αποτέλεσε 
εκφραστή της.

Στόχος, όμως, αυτού του 
άρθρου δεν είναι, έστω με έναν 
ανεπαρκή τρόπο, να αναλύσει 
τους όρους (διεθνείς και εσω-
τερικούς) πάνω στους οποίους 
«γεννιέται», προχωράει αλλά 
και οπισθοχωρεί η προσπά-
θεια συγκρότησης του ΣΕΚΕ 
και μετέπειτα ΚΚΕ. Προσπάθεια 
η οποία, ούτως ή άλλως, είναι 
ανεκτίμητη και καθοριστική 
για το εργατικό και λαϊκό κίνη-
μα της χώρας μας (και όχι μόνο 
για τότε). Προσπαθεί αδρά να 
αναδείξει, τη συμβολή που η 
ίδρυσή του είχε στη συγκρότη-
ση του τότε νεολαιίστικου κινή-
ματος και της σύνδεσής του με 
το εργατικό. Αντλώντας παράλ-
ληλα και στο βαθμό που αυτό 
γίνεται δυνατό, ορισμένα πολιτικά συμπεράσματα 
για τα σημερινά καθήκοντα της πάλης μας. 

Είναι σημαντική η αναφορά σε τρία σημεία. 
Πρώτον, η ίδρυση και η πορεία του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ 
δεν ήταν θέσφατο, πάτησε σε συγκεκριμένους 
όρους και συνθήκες. Έθεσε και ήρθε να απαντή-
σει πολύ συγκεκριμένα και κρίσιμα ζητήματα, τα 
οποία προκύπτανε από την κατάσταση του ερ-
γατικού-λαϊκού κινήματος και από τα οποία δεν 
προσπάθησε να «ξεφύγει», όπως το ζήτημα του 
πολέμου και της στάσης που έπρεπε να κρατη-
θεί (Α΄Παγκόσμιος, Μικρασιατική εκστρατεία), 
το προσφυγικό, το ζήτημα των μειονοτήτων, της 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των όρων εργα-
σίας παιδιών και γυναικών, το γυναικείο ζήτημα, 
το αγροτικό, της εκπαίδευσης των νέων, της κρί-
σης του αστικοτσιφλικάδικου καθεστώτος και της 

εξάρτησης της χώρας από τις «Μεγάλες Δυνά-
μεις». 

Δεύτερον, τα ζητήματα αυτά τα έθεσε ως ζητή-
ματα πάλης, με ότι αυτό σήμαινε σε επίπεδο διώ-
ξεων, θυσιών και αίματος. Όσοι από το εσωτερικό 
του, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της ίδρυσης και 
πορείας του (αρχειομαρξιστές κ.α.), θέλανε να τα 
δούνε έξω από αυτήν τη διαδικασία, είτε πετάχτη-
καν «εκτός» της ιστορίας, με βάση το προχώρημα 
αυτής της πάλης και των απαντήσεων που αυτή 
«απαιτούσε», είτε πλήρωσαν ακριβά τις αυταπά-
τες τους από τη βαρβαρότητα του συστήματος. 

Τρίτον, η νεολαία, πιο συγκεκριμένα τα φτω-
χά-λαϊκά-εργαζόμενα τμήματά της, ακριβώς μέσα 
στην πάλη και στη βάση αυτών των ζητημάτων, 
είδε την λύση των προβλημάτων της και την προ-

οπτική της. Για αυτό και εντάχθηκε μαζικά σε αυτό 
το κίνημα, αψηφώντας κάθε είδους θυσία. Για 
αυτό και συγκρότησε το κίνημά της στο πλάι του 
εργατικού-κομμουνιστικού κινήματος. 

Η νεολαία εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε 
πολλά ζητήματα. Αντιμετώπιζε τον κίνδυνο του 
να γίνει κρέας στα κανόνια των «Μεγάλων Δυνά-
μεων» και της τυχοδιωκτικής άρχουσας τάξης της 
χώρας, που έπαιρνε αέρα με βάση τις επιδιώξεις 
των «Μεγάλων». Να βρεθεί, δηλαδή, όπως και 
βρέθηκε, να πολεμά είτε στα βάθη της Ευρώπης 
τον «κομμουνιστικόν κίνδυνον», είτε στα Βαλ-
κάνια και την Ασία για «χαμένες πατρίδες», για 
συμφέροντα άλλων, ξένα προς τα συμφέροντά 
της. Αντιμετώπιζε την καταπίεση, την έλλειψη δι-
καιωμάτων και ελευθεριών που αντιμετώπιζαν οι 
προσφυγικές οικογένειες, οι σλαβομακεδόνικες 

και άλλες μειονότητες από το ασφυκτικό αστικο-
τσιφλικάδικο καθεστώς της υποτέλειας. 

Αντιμετώπιζε την εκμετάλλευση στο πεδίο της 
εργασίας. Εκμετάλλευση που βασιζόταν στους 
ταξικούς φραγμούς της εκπαίδευσης και στις σκο-
ταδιστικές αντιλήψεις που αυτή αναπαρήγαγε, σε 
όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο του καθεστώ-
τος και στα έντονα φεουδαρχικά κατάλοιπα της 
περιόδου εκείνης. Βασιζόταν στην παιδική και 
γυναικεία εργασία, στην ασυδοσία ιδιαίτερα των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που κατά βάση 
δούλευε η νεολαία, στην υπερεκμετάλλευση των 
γεοπροσόδων και στη φοροληστεία.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, υπήρχε έλλειψη 
δυνατότητας συνδικαλιστικής οργάνωσης τόσο 
στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και της εργασίας. 

Έλλειψη που συνοδεύο-
νταν από ένα ολόκληρο 
πλέγμα σκοταδιστικών 
θέσεων που αφορούσαν 
από τις κοινωνικές σχέ-
σεις, το ρόλο της εκκλησί-
ας μέχρι τον πολιτισμό και 
την οικογένεια. Υπήρχε 
ένα πλέγμα σχέσεων και 
θέσεων που όταν χρειαζό-
ταν έπαιρνε τις πιο μαύρες 
εκδοχές του. Εκείνες της 
τρομοκρατίας και της κα-
ταστολής, του σοβινισμού 
ή και του ανοιχτού φασι-
σμού. Με πιο ενδεικτικό 
παράδειγμα τη δικτατορία 
του Μεταξά, που προσπά-
θησε με διάφορες μεθό-
δους, από «ιδεολογικές» 
μέχρι πολύ ωμές, να «πει-
θαρχήσει» και να ελέγξει 
τη νεολαία.

Ακριβώς, λοιπόν, με 
αυτά τα ζητήματα απο-
φάσισε να αναμετρηθεί 
και «ασχολήθηκε» το 

κομμουνιστικό κίνημα της εποχής και μπόρε-
σε να συγκροτήσει και να κερδίσει μαζί του το 
νεολαιίστικο κίνημα. Από τις αντιπολεμικές επι-
τροπές που στήθηκαν στα μέτωπα του πολέμου 
μέχρι τις δημοκρατικές αντιφασιστικές ομάδες 
που στήθηκαν στη χώρα, από τη συγκρότηση 
μορφωτικών, πολιτιστικών, αθλητικών ομίλων 
και συλλόγων, μέχρι τη συγκρότηση σωματείων, 
αγροτικών συλλόγων και σοσιαλιστικών ομάδων 
ενάντια στην εκμετάλλευση και για την κοινωνική 
απελευθέρωση, οι κομμουνιστές της εποχής ήταν 
πρωταγωνιστές. Πρωτοστάτησαν στην αντιπολε-
μική-αντιφασιστική προπαγάνδα και στην πάλη 
για ενότητα ντόπιου πληθυσμού-προσφύγων-μει-
ονοτήτων ενάντια στην καταπίεση και για πλήρη 
ένταξη και δικαιώματα. Οι νεολαίοι κομμουνιστές 
βγήκαν μπροστά στις πρώτες εργατικές απεργίες 

ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ

και στις πρώτες μάχες του φοιτητικού κινήματος, 
κατακτώντας το ρόλο του πρωτοπόρου μέσα στις 
πλατιές νεολαιίστικες μάζες. Μέσα από πολύμορ-
φες μάχες και ποικίλους τρόπους παρέμβασης 
στα γεγονότα, αναγνωρίστηκαν ως καθοδηγητές 
αυτής της πάλης.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση 
έπαιξε η ίδρυση της ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομ-
μουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας) το Νοέμβρη του 
1922 ως συνέχεια της ίδρυσης της ΟΣΕΝΕ το Σε-
πτέμβρη του 1920. Ίδρυση και πορεία, η οποία, 
μέσα από τεράστιες διώξεις και βαθιές συνθήκες 
παρανομίας, έχει κομβικό ρόλο στην πολιτική 
ενοποίηση, τη μαζικοποίηση και τη σωστή καθο-
δήγηση του νεολαιίστικου κινήματος. Ενδεικτικό 
είναι πως ο στόχος που έθεσε στον εαυτό της κατά 
το πρώτο της Συνέδριο ήταν να κερδίσει στις τά-
ξεις της όλη την εργατική και αγροτική νεολαία 
της χώρας. Στόχο τον οποίο πέτυχε αρκετά χρόνια 
αργότερα, μετά την τεράστια οργανωτική ανά-
πτυξη και διεύρυνση της απήχησής της τη δεκαε-
τία του ΄30. Ζήτημα το οποίο συνδέεται αφενός με 
τη «μπολσεβικοποιήση» του ΚΚΕ και το πώς αυτή 
εκφράστηκε στο Συνέδριο του ΄34 και αφετέρου 
με την αδιάλλακτη και ηρωικού χαρακτήρα στάση 
που κράτησαν τα μέλη και τα στελέχη της κατά τη 
διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας. Στην συνέ-
χεια, ακολούθησε η ίδρυση της ΕΠΟΝ, που κατέ-
κτησε στις γραμμές της την τεράστια και απόλυτη 
πλειοψηφία της νεολαίας της χώρας.

Συνεπώς, καθόλου εντύπωση δεν προκαλεί 
πώς το νεολαιίστικο κίνημα εκείνης της περιόδου 
συγκροτήθηκε στο πλάι και με βάση την αναφορά 
και την αλληλοσύνδεση με το εργατικό και λαϊκό 
κίνημα. Η συμβολή του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ και αντίστοιχα 
της ΟΚΝΕ σε αυτή τη διαδικασία ήταν καθορι-
στική και αδιαμφισβήτητη. Καθόλου τυχαίο δεν 
είναι, για παράδειγμα, ότι από τους πρώτους σύμ-
μαχους που βρήκε η εργατική τάξη στις πρώτες 
μεγάλης κλίμακας αναμετρήσεις της με το κεφά-
λαιο και το αστικό κράτος, ήταν το φοιτητικό κίνη-
μα το οποίο, έδινε ταυτόχρονα τις δικές του μάχες 
και έκανε επίμονες προσπάθειες για να συνενωθεί 
με το εργατικό.

Το ζήτημα, όμως, δε σταματά εδώ. Μετά την 
είσοδο των Ιταλών και Γερμανών κατακτητών στη 
χώρα, νέα καθήκοντα τέθηκαν στο λαό και τη νεο-
λαία. Καθήκοντα που είχαν να κάνουν με την απε-
λευθέρωση της χώρας, καθήκοντα ταξικά, καθώς 
κανένα από τα ζητήματα που παλεύονταν το προ-
ηγούμενο διάστημα δεν μπορούσε να υλοποιηθεί 
με τους ξένους εισβολείς να αλωνίζουν. Εδώ είναι 
που το λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα «μεγαλούρ-
γησε». Μετά την προδοσία και την παράδοση της 
χώρας στους κατακτητές από το αστικοτσιφλικά-
δικο καθεστώς και το προσωπικό του και με την 
πρωτοπορία του λαού και της νεολαίας να σαπίζει 
στις φυλακές και στις εξορίες, συγκροτείται πολύ 
γρήγορα Αντίσταση σε όλη τη χώρα. Συγκροτείται 
πολύ γρήγορα η εποποιία του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και 
της ΕΠΟΝ που μέσα από αμέτρητες θυσίες, απε-
λευθερώνει τη χώρα. Η συμβολή της νεολαίας και 
της ΕΠΟΝ σε αυτήν την υπόθεση είναι τεράστια. 
Φαίνεται μέσα από τα συσσίτια που διοργανώνει, 
την τεράστια συμβολή των νέων στα πεδία των 
μαχών, τους μικρούς σαλταδόρους, τους πλη-

ροφοριοδότες , 
τη διοργάνωση 
απεργιών, μορ-
φωτικών, πολιτι-
στικών και άλλων 
δραστηριοτήτων. 
Αντίστοιχη είναι 
και η προσφο-
ρά και η δράση 
της και κατά τη 
διάρκεια της αγ-
γλοαμερικανικής 
επέμβασης και 
κατοχής.

Η θυελλώδης 
και πολύ γρήγορη 
ανάπτυξη αυτού 
του κινήματος 
στα επίπεδα της 
νεολαίας, όπως 
και του λαού, 
έπιασε, τουλά-
χιστον για την 
πρώτη περίοδο, 
σχεδόν καθολικά 
ποσοστά, δεν έπεσε από τον ουρανό. Πάτησε, 
πέρα από τα τεράστια κενά που άφησε η παραί-
τηση του αστικοτσιφλικάδικου καθεστώτος από 
κάθε είδους αντίσταση, πέρα από τις αμέτρητες 
θυσίες χιλιάδων αγωνιστών και νεολαίων, και στη 
δουλειά που είχε γίνει «από τα πριν». Ήταν, δηλα-
δή, οι τεράστιες μάχες στις οποίες είχε ριχτεί και 
διαπαιδαγωγηθεί η νεολαία όλη την προηγούμε-
νη περίοδο, που έστρωσαν το έδαφος, ώστε να 
μην ακολουθήσει απλά την ΕΠΟΝ, αλλά να γίνει 
άμεσα και πολύ γρήγορα «ενεργός φορέας» υλο-
ποίησης των κατευθύνσεων που αυτή έθετε. Το 
ίδιο ισχύει και για το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και τη σχέση του 
με το ΚΚΕ.

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλειώδες αυτό κίνη-
μα του λαού μας ηττήθηκε στρατιωτικά τον Αύ-
γουστο του΄49. Κατά την άποψή μας, οι αιτίες μιας 
τέτοιας ήττας έλκουν την καταγωγή τους από τους 
αχρείαστους και καταστροφικούς συμβιβασμούς 
που έκανε η ηγεσία του ΚΚΕ, στη βάση ορισμένων 
αυταπατών από τις οποίες διακατέχονταν, την πε-
ρίοδο ΄43-΄45 με τον αγγλικό ιμπεριαλισμό και την 
ντόπια αντίδραση. Υπερτίμησε τις δυνάμεις του 
εχθρού και υποτίμησε τις δυνάμεις του λαού, με 
αποκορύφωμα τη συμφωνία της Βάρκιζας, αλλά 
και δεν αναθεώρησε τις λανθασμένες αυτές επι-
λογές την επόμενη περίοδο. Αυτή η ήττα, όμως, 
σε καμία περίπτωση δεν αναίρεσε και δε θα μπο-
ρούσε να αναιρέσει, τα τόσα χρόνια αγώνων που 
έδωσε ο λαός και η νεολαία εκείνη την περίοδο 
και οι οποίοι άφησαν τεράστιες παρακαταθήκες 
για τους αγώνες που ακολούθησαν. Αγώνες που 
ακόμα και σήμερα στοιχειώνουν τις δυνάμεις του 
συστήματος.

Αυτό, λοιπόν, που δεν μπόρεσαν να πετύχουν 
οι δυνάμεις του συστήματος με τη στρατιωτική 
ήττα του ΄49, τις διώξεις και τις εκτελέσεις, μπό-
ρεσαν να το πετύχουν οι εξελίξεις στο ΚΚΣΕ και 
μετέπειτα στο ΚΚΕ. Εξελίξεις που αφορούσαν την 
επιβολή της ρεβιζιονιστικής γραμμής. Εξελίξεις 
που εισήγαγαν, όχι ανώδυνα και μέσα από μια πο-

ρεία δεκαετιών, τη γραμμή του συμβιβασμού, του 
ρεφορμισμού και της συνδιαλλαγής στο εργατι-
κό-λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα και οδήγησαν 
στην ήττα του κομμουνιστικού κινήματος, όπως 
αυτό συγκροτήθηκε στο πρώτο μισό του προη-
γούμενου αιώνα.

Σήμερα, που η καπιταλιστική επίθεση και η 
ιμπεριαλιστική θηριωδία οργιάζει σε όλο το κό-
σμο και στη χώρα μας, η ήττα αυτού του κινήμα-
τος παίζει καθοριστικό ρόλο στη μη δυνατότητα 
διάφορων κινημάτων, εργατικών, λαϊκών, νεολαι-
ίστικων, εθνικοανεξαρτησιακών κ.α. να πετύχουν 
νίκες και ρωγμές στη βαρβαρότητα του συστήμα-
τος. Δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού του άρθρου 
να αναλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αυτό 
που αξίζει να σημειωθεί είναι το γεγονός πως αυτό 
που σίγουρα δεν έχει ηττηθεί, γιατί πολύ απλά δεν 
μπορεί να ηττηθεί, είναι η κομμουνιστική ιδεολο-
γία. Ακριβώς επειδή «παράγεται» καθημερινά από 
τις ανάγκες του λαού. Στα πεδία της καταπίεσης 
και της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της εξα-
θλίωσης, των αδιεξόδων και των αντιφάσεων αυ-
τού του συστήματος «παράγεται» η «πρώτη ύλη» 
για μια ιδεολογία που έχει ως κέντρο της τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του. Τη συλλογικότητα, την 
ισότητα και την αλληλεγγύη. Οι φορείς αυτής της 
ιδεολογίας έχουν να καταφέρουν, διδασκόμενοι 
από το παρελθόν, να αντιπαραβάλλουν αυτή την 
ιδεολογία με την αστική και τη ρεφορμιστική, να 
την αναπτύξουν παραπέρα και να μπορέσουν να 
τη «γειώσουν» στα πεδία που «παράγεται». Ιδιαί-
τερα έχουν να τη «συνενώσουν» με τον κατεξοχήν 
φορέα που την παράγει, την εργατική τάξη και την 
πάλη της. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να συντε-
λεστεί μόνο στο πεδίο της ταξικής πάλης και με 
τους όρους που αυτή θέτει. Γι’ αυτό, η διέξοδος 
και οι απαντήσεις της νεολαίας βρίσκονται, όπως 
και τότε, στην πάλη, στο πλάι του λαού και της 
εργατικής τάξης για σπουδές-δουλειά-ελευθερί-
ες-ζωή με δικαιώματα και αυτή η ιδεολογία είναι 
η μόνη που μπορεί πραγματικά και σήμερα να την 
εμπνεύσει.

100 χρόνια από την ίδρυση ΣΕΚΕ-ΚΚΕ:
Η νεολαία συγκροτείται στο πλευρό του 
λαού και του εργατικού κινήματος 

Μάκης Τσιαντής,
Ιατρική Ιωαννίνων
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