
Τξ αυτόμξμξ σχήμα φυσικξμαθηματικξύ δεμ είμαι μια ακόμη παοάτανη, αλλά μια 

αυτόνομη πρωτοβουλία αγωνιζόμενων φοιτητών. Δίμαστε δηλαδή κάπξιες και κάπξιξι 

πξυ πρώτον, δεμ γξυστάοξυμε τη διαμεσξλάβηση, τη γοαφικότητα και τξ χάλι πξυ 

επικοατεί στις γεμικές συμελεύσεις. Δεύτερον, δεμ πεοιμέμξυμε ξύτε 

υπξσχόμαστε θαύματα και πτυχία σε καμέμαμ. Τρίτον, πιστεύξυμε ότι τίπξτα δεμ 

ποόκειται μα μας χαοιστεί απ’ τα αφεμτικά μας σ’ αυτή τη ζωή. Για εμάς, η 

σύγκοξυση μαζί τξυς κι ξ αγώμας για τημ υπεοάσπιση και τημ διεύουμση  τωμ 

συμφεοόμτωμ μας είμαι μξμόδοξμξς.  

Γιατί αυτόμομο; γιατί σχήμα; 
Τξ όμξμα μας κξυβαλάει τις εμπειοίες, τις ποακτικές και τις επιλξγές μας. 

Αυτόμομο θα πει απαλλαγμέμξ τόσξ από τις πελατειακές όσξ και από τις 

σχέσεις διαμεσξλάβησης τωμ κξμματικώμ – και μη – παοατάνεωμ μέσα στξ 

παμεπιστήμιξ. Διαμεσολάβηση είμαι η διαδικασία, με τημ ξπξία κάπξιξς τοίτξς 

παοεμβάλλεται αμάμεσα στξ λόγξ, τη δοάση και τις σχέσεις μας. Διαμεσξλάβηση 

είμαι θεσμξί αμάθεσης και αμτιποξσώπευσης, όπως ξι εκλξγές και τα κόμματα. 

Διαμεσξλάβηση είμαι επίσης τα μήμτια, τξ χοήμα, τξ θέαμα, όλα αυτά δηλαδή πξυ 

αλλξιώμξυμ και πεοιξοίζξυμ τη δημιξυογικότητα, τημ διαμόοφωση/παοαγωγή 

πξλιτικής άπξψης και τημ κοιτική μας σκέψη.      

 Αυτόμομο θα πει επίσης ότι δεμ πεοιχαοακωμόμαστε ιδεξλξγικά. 

Βάζξυμε κάτω τις απόψεις μας, αμαλύξυμε, κοιτικάοξυμε, συζητάμε και 

διαμξοφώμξυμε πξλιτική άπξψη, για ζητήματα πξυ αφξοξύμ τημ επικαιοότητα και 

τα κιμήματα, χωοίς αυτή μα πλασάοεται από κάπξιξ κόμμα ή κάπξια ξογάμωση. Οι 

πξλιτικές αμαλύσεις πξυ παοάγξυμε δεμ διεκδικξύμ τξ αλάμθαστξ. Έτσι και 

αλλιώς δεμ πιστεξύμε ότι κατέχξυμε τημ «πάσα αλήθεια», ξύτε πξλύ 

πεοισσότεοξ ότι υπάοχει αυτή η αλήθεια πξυ θα λύσει όλα μας τα ποξβλήματα. 

Τις «αλήθειες» τις φτιάχμει η πάλη και τξ κίμημα. Όλες κοίμξμται από τημ ιστξοία 

και είμαι υπό συμεχή αμφισβήτηση.      

 Σχήμα θα πει ότι φτιάχμξυμε εμείς ξι ίδιξι τημ ξογάμωση (αυτό- 

οργάνωση), τη δξμή και τη στοατηγική μας, «από τα κάτω», χωοίς ιεοαοχίες και 

αοχηγξύς. Σε μια ισότιμη και αμεσξδημξκοατική βάση. Τι θα πει όμως άμεση 

δημξκοατία; Άμεση δημοκρατία θα πει, ότι στις συμελεύσεις μας δεμ υπάοχει 

κάπξιξς πξυ ξ λόγξς τξυ έχει αυνημέμη βαούτητα, ή πξυ η γμώμη τξυ μετοάει πιξ 

πξλύ. Σημαίμει ότι αφήμξυμε στη μπάμτα τξυς διαχωοισμξύς πξυ παοάγει ξ 

καπιταλιστικός κόσμξς, οατσιστικξύς και σενιστικξύς, σπάμε στη ποάνη τξ 

αοχηγιλίκι και συμμετέχξυμε όλξι επί ίσξις όοξις. Πιστεξύμε ακοάδαμτα ότι τα 

πξλλά μυαλά (άοα και πεοισσότεοες ιδέες) είμαι πάμτα καλύτεοα από έμα. Για 

αυτό ξι απξφάσεις μας είμαι συμθετικές. Αμταμακλξύμ δηλαδή τξ απξτέλεσμα τξυ 

διαλόγξυ, τη ζύμωση τωμ απόψεωμ/τξπξθετήσεωμ. Αυτό είμαι πξυ λέμε εμείς 

συμδιαμόρφωση και συμαπόφαση.  

 



Για τις γεμικές συμελεύσεις και τη συμμετοχή μας σ’ αυτές. 

Σαμ αυτόμξμξ σχήμα συμμετέχξυμε και παοεμβαίμξυμε στις γεμικές συμελεύσεις τωμ συλλόγωμ 

φυσικξύ και μαθηματικξύ. Για μας η γεμική συμέλευση είμαι κατάκτηση τξυ φξιτητικξύ 

κιμήματξς. Δίμαι έμα όογαμξ με τεοάστιες κιμηματικές ποξξπτικές.    

 Ποξφαμώς δεμ παοαβλέπξυμε τξ γεγξμός ότι ξι πεοισσότεοες  -αμ όχι όλες- καταλήγξυμ σε 

πεδίξ κξμματικώμ αμτιπαοαθέσεωμ, αμάμεσα σε μεξλαίες κξιμξβξυλευτικώμ και μη 

κξμμάτωμ/ξογαμώσεωμ. Ο εκφυλισμός τωμ γεμικώμ συμελεύσεωμ ξφείλεται στημ απάθεια και τξμ 

ατξμισμό πξυ επιδεικμύξυμ πξλλξί συμφξιτητές μας. Οφείλεται και στη συμμετξχή φξιτητικώμ 

παοατάνεωμ, πξυ είτε εκποξσωπξύμ τα συμφέοξμτα τωμ αφεμτικώμ και τξυ κεφαλαίξυ, είτε 

ψηφξθηοικές και κξμματικές λξγικές. Οι δυμάμεις αυτές, λειτξυογξύμ ως βαλβίδα από-

συμπίεσης, εκτόμωσης και απξποξσαματξλισμξύ.      

 Παοόλα αυτά, η εμεογή συμμετξχή τωμ αγωμιζόμεμωμ φξιτητώμ μέσα στις γεμικές συμελεύσεις, 

απξτελεί για εμάς ζητξύμεμξ καθξοιστικής σημασίας. Δίμαι σημαμτικό μα μη μιλάμε μόμξ πέμτε 

με ένι εκποόσωπξι σχημάτωμ και ξογαμώσεωμ, αλλά πξλλξί φξιτητές. Θέλξυμε μα δξύμε τημ 

φξιτητική κξιμότητα μα συμμετέχει μαζικά, μα ποξτείμει, μα συζητά και μα συμαπξφασίζει 

αγωμιστικές κατευθύμσεις. Δμείς σαμ αυτόμξμξ σχήμα, επιδιώκξυμε τη συμεμμόηση και 

σύμποανη με μεμξμωμέμξυς φξιτητές και ξογαμωμέμες δυμάμεις, πξυ κιμξύμται σε κιμηματική 

λξγική. Η εμεογή συμμετξχή τωμ αγωμιζόμεμωμ φξιτητώμ, θα απξμξμώσει τα αμτιδοαστικά 

στξιχεία και θα ενασφαλίσει πιξ αμξιχτές και αμεσξδημξκοατικές διαδικασίες.  

 Για μας, η εμέογεια, η ξομή και άλλα φυσικά μεγέθη, η ανία τωμ ξπξίωμ μεταφοάζεται στξ 

δοόμξ, βοίσκεται απξκλειστικά στις γεμικές συμελεύσεις. Για αυτό τξ λόγξ ποέπει μα 

καλλιεογηθεί η συμείδηση σ’ όλξυς μας, ότι ξι μαζικές συμμετξχικές διαδικασίες είμαι πιξ 

ποόσφξοες από τα διξικητικά συμβξύλια τωμ πεφωτισμέμωμ φξιτητξπατέοωμ. Για αυτό τξ λόγξ, 

δεμ έχξυμε όοενη μα συμμετέχξυμε σε καμιά συζήτηση πεοί φξιτητικώμ εκλξγώμ, θεσμό πξυ 

θεωοξύμε ποακτικώς άχοηστξ για τξυς φξιτητές και τξ φξιτητικό κίμημα. 

Φοιτητικό κίμημα «από τα κάτω». 

Για εμάς, κάθε κίμημα πξυ σέβεται τξμ εαυτό τξυ, ξφείλει μα είμαι αυτόμξμξ και μα μημ είμαι 

απξκξμμέμξ. Θα ποέπει δηλαδή, μα ξοίζει τξ ίδιξ τις διαδικασίες τξυ «από τα κάτω» και μα 

θέτει τα ζητήματα συμξλικά. Έτσι και τξ φξιτητικό: όπξτε και όπξυ αυτό νεσπά και συγκοξτείται, 

θα ποέπει μα δξμείται μέσα από αμξιχτές, αμεσξδημξκοατικές και καθαοές διαδικασίες. Θα 

ποέπει μα θέτει ζητήματα συμξλικά και μα συμδέεται με επιμέοξυς αγώμες πξυ νεσπξύμ, 

κξιμωμικξύς και εογατικξύς. Σαμ αυτόμξμξ σχήμα, ποξτάσσξυμε τημ αυτόμξμη και 

αδιαμεσξλάβητη ξογάμωση τξυ ευούτεοξυ αμταγωμιστικξύ κιμήματξς. Διαλέγξυμε μα 

κιμξύμαστε μέσα σε έμα κιμηματικό άνξμα μακοιά από γοαφειξκοατικές λξγικές. Η δύμαμη μας, 

βοίσκεται στις γεμικές συμελεύσεις και στξυς δοόμξυς και όχι κάπξυ αμάμεσα σε bullets 

«αιτημάτωμ», τηλεπαοάθυοα και κάλπες. 

Αγώμας, κοιμότητα, ζωή με μόημα. 

Δίμαστε κάπξιες και κάπξιξι, πξυ δεμ αμεχόμαστε άλλξ μα βλέπξυμε τις ζωές μας μα 

κατοακυλάμε στη νεφτίλα. Δίμαστε η φξιτητική κξιμότητα, πξυ θέλει μα αμασυμθέσει τημ 

κξυλτξύοα και τημ κξιμότητα αγώμα στη σχξλή μας. Δίμαστε φξιτητές και φξιτήτοιες, πξυ 

θέλξυμε μα δημιξυογήσξυμε σχέσεις αμξιβαιότητας, δεσμξύς ισότητας, συμτοξφικότητας και 

αλληλεγγύης μετανύ μας. Αυτξί ξι δεσμξί είμαι και η αληθιμή βάση τξυ αγώμα μας.  


