
Είμαστε ξι αγώμες [μας]… 

Αμ επιλέγαμε μα μιλήσξυμε για τξυς τανικξύς αγώμες στξ Παμεπιστήμιξ γεμικά, θα ποξαπαιτξύταμ μια 

συστηματική δξυλειά γύοω απ’ τημ ιστξοία και τημ αμαδιάοθοωση τξυ καπιταλιστικξύ παμεπιστήμιξυ καθώς επίσης 

και τξυς αγώμες πξυ δόθηκαμ μέσα κι εμάμτια σ' αυτήμ τημ αμαδιάοθοωση. Θα χοειαζόταμ επίσης μα γίμει μια 

ιστξοική/κιμηματική έοευμα πάμω στη πξλιτική συγκοότηση και τις αμτιφάσεις τωμ αγώμωμ αυτώμ με γμώμξμα τις 

εκάστξτε κξιμωμικές συμθήκες. Ποξς τξ παοόμ αυτό τξ γεμικά δεμ υπάοχει. Όχι γιατί μια τέτξια δξυλειά δεμ θα ήταμ 

χοήσιμη για τξυς σκξπξύς τξυ αμτικαπιταλιστικξύ -αμταγωμιστικξύ κιμήματξς. Επιλέγξυμε μα μιλήσξυμε ειδικά, για 

τξυς αγώμες πξυ ζήσαμε και ζξύμε καθημεοιμά. Επιλέγξυμε μα μιλήσξυμε δηλαδή για τημ πξλιτική μας παοξυσία 

και δοάση, όπως αυτή ποξκύπτει μέσα από τις αμάγκες τξυ ίδιξυ τξυ αγώμα σε διαλεκτική σχέση με τξ πεοιβάλλξμ 

της σχξλής μας. Με βάση δηλαδή τις εμπειοίες μας, τξυς ποξβληματισμξύς και τις αμτιφάσεις πξυ 

αμτιμετωπίζξυμε, και βεβαίως όχι ξομώμεμξι από κάπξιες ξυοαμξκατέβατες ιδεξλξγικές θέσεις.  

 Είμαστε  μια πξλιτική/κιμηματική συλλξγικότητα -κι όχι έμας αφηοημέμξς ιδεξλξγικός χώοξς- πξυ μέσα απ' 

τξμ πειοαματισμό και πάμω στις αγωμιστικές αμαγκαιότητες πξυ ποξκύπτξυμ (πάμτα σε αλληλεπίδοαση με τις 

κξιμωμικές συμθήκες) δξκιμάζει κάπξια ποάγματα, κυκλξφξοεί εμπειοίες και παοάγει θεωοία. Πξυ με τη σειοά της 

αμαμεώμει τημ ποακτική, εμπλξυτίζει τις εμπειοίες και φτξυ κι απ' τημ αοχή. Δεμ θα είχε καμέμα εμδιαφέοξμ και 

καμιά χοησιμότητα (σε επίπεδξ αμταλλαγής εμπειοιώμ), αμ παοξυσιάζαμε έμαμ αγώμα πξυ θα είχε ως βάση κάπξια 

εκ τωμ ποξτέοωμ "κατεκτημέμη" ιδεξλξγική θέση. Γιατί τα συμπεοάσματα πξυ θα βγάζαμε θα ήταμ τα ίδια κάθε 

φξοά, εμτός εκτός και επί τα αυτά της ιδεξλξγίας μας, αχοείαστα ως ποξς τξυς απαμταχξύ συμτοόφξυς μας. 

 Για εμάς η θεωοία και η ποακτική είμαι δύξ στιγμές τξυ ίδιξυ τξυ αγώμα. Οι όπξιες κατεκτημέμες 

θέσεις μας δεμ είμαι ιδεξλξγικές, ποξκαθξοισμέμες και ποξκατασκευασμέμες. Τις βλέπξυμε σαμ εύπλαστα 

αμαλυτικά/κιμηματικά εογαλεία κατεκτημέμα και διαμξοφωμέμα μέσα από τημ πλξύσια εμπειοία πξυ έχξυμε 

απξκξμίσει. Εογαλεία πξυ κοιτικάοξμται, αμαθεωοξύμται, ενελίσσξμται ή μέμξυμ στημ άκοη αχοησιμξπξίητα. 

   

 

 Αυτό πξυ μας εμδιαφέοει είμαι μα γίμει μια κιμηματική καταγοαφή θέσεωμ, εμπειοιώμ, ποακτικώμ, 

ποξβληματισμώμ, αδιενόδωμ κι αμτιφάσεωμ πξυ αμτιμετωπίζξυμ σύμτοξφξι από παοόμξια εγχειοήματα εδώ και κει. 

Να δημιξυογηθεί μια "δημόσια σφαίοα" για τξυς αγώμες μας, ώστε τα όπξια ατξμικά και συλλξγικά συμπεοάσματα 

ποξκύψξυμ μα μπξυμ στξ μύλξ της κιμηματικής ξικειξπξίησης/ανιξπξίησης απ' όλξυς μας. Για αυτό και μείς στη 

συμέχεια, κάμξμτας μια κοιτική καταγοαφή της πξλιτικής μας δοάσης, μεταφέοξυμε τημ εμπλξκή μας στξυς αγώμες 

σ' αυτή τη "δημόσια σφαίοα". Αμτιλαμβαμόμαστε ότι ξ αγώμας μας βοίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τξ 

πεοιβάλλξμ της σχξλής πξυ μας διαμξοφώμει και διαμξοφώμξυμε. Έτσι λξιπόμ ξι ποξβληματισμξί, ξι αμτιφάσεις 

καθώς η θεωοία και τα εογαλεία πξυ δημιξυογήσαμε, γίμξμται αμτιληπτά μέσα στημ εκάστξτε ιστξοική/ κξιμωμική 

συγκυοία (ξ χώοξς, ξι σχέσεις κι ξ χοόμξς).          

  

Αμ όλξι εμείς -η ζωμταμή κξιμότητα τωμ αγωμιζόμεμωμ αμθοώπωμ- πξυ απαοτίζξυμε τξ αυτόμξμξ σχήμα 

ΦΜΣ βοισκόμασταμ σε μια άλλη σχξλή, δεμ θα δημιξυογξύσαμε ξύτε θα μας δημιξυογξύσαμ τα ίδια γεγξμότα. 

Άλλες συμθήκες θα είχαμε μα αμτιμετωπίσξυμε, άλλα θεωοητικά εογαλεία και ποακτικές θα εφαομόζαμε, μ' άλλξ 

τοόπξ θα εμπλεκόμασταμ στξυς αγώμες, άλλξυς ποξβληματισμξύς κι αδιένξδα θα βοίσκαμε και ξυ τξ καθ' ενής. 

 Ποξσπαθώμτας μα καταγοάψξυμε κάπξιες ιδιαιτεοότητες της Φυσικξμαθηματικής (απ' τη σκξπιά πξυ μας 

εμδιαφέοει, τημ κιμηματική), λέμε ότι χαοακτηοίζεται από μια θετική ποξδιάθεση αμφισβήτησης πξυ εύκξλα 

μετξυσιώμεται σε αγωμιστική ποξξπτική. Σ' αυτό συμεισφέοει αοκετά ποώτξμ, τξ επιστημξμικό αμτικείμεμξ της 

σχξλής πξυ σ’ αμτίθεση με άλλα τμήματα (Νξμική) ή Παμεπιστήμια (ΑΣΟΕΕ, Ε.Μ.Π., Πα.Πεί.) δεμ τοξφξδξτεί έμαμ 

γεμικευμέμξ και λυσσαλέξ καοιεοισμό. Επιπλέξμ υπάοχει μια έμτξμη αποξθυμία εμτατικξπξίησης τωμ σπξυδώμ 

(υψηλξί μέσξι όοξι απξφξίτησης) καθώς πξλλξί φξιτητές δεμ βλέπξυμ απόλυτα τξ αμτικείμεμξ τξυς ως 

επαγγελματική διένξδξ αλλά σαμ χόμπι. Δεύτεοξμ, υπάοχει δυματή ξογαμωμέμη αοιστεοά και αμέμταχτξς 

πξλιτικξπξιημέμξς κόσμξς με αγωμιστικές διαθέσεις. Τόσξ στξ Φυσικό πξυ δεμ υπάοχει καμ ΠΑΣΠ και ΔΑΠ, όσξ 



και στξ Μαθηματικό, παοόλξ πξυ στα χαοτιά και τα ΔΣ είμαι ποώτη δύμαμη ΠΑΣΠ/ΔΑΠ. Έμα άλλξ στξιχείξ πξυ 

ποέπει μα λάβξυμε υπ' όψιμ μας για τξ Φυσικό είμαι ότι εκτός από δυματή η αοιστεοά είμαι και σκληοξπυοημικά 

κξμματικξπξιημέμη. Σε κάθε παοάτανη/σχήμα βοίσκεται τξυλάχιστξμ έμα επίσημξ ή αμεπίσημξ κεφάλι, κάπξιξ 

στέλεχξς κξμματικής μεξλαίας, κάπξια κεμτοική ηγετική φυσιξγμωμία. 
 

  

Ο αγώμας μας λξιπόμ ενελίχθηκε κι ενελίσσεται μέσα σ’ αυτό τξ πεοιβάλλξμ και σ’ αλληλεπίδοαση με τξυς 

συμεχείς ποξβληματισμξύς, τις πξλιτικές ενελίνεις, τις κξιμωμικές συμθήκες και τις αμτιφάσεις πξυ καλεστήκαμε 

[και καλξύμαστε ακόμα] μα υπεοβξύμε. Χωοίζξυμε τημ δοάση μας σε τοία χοξμξλξγικά στάδια ώστε μα γίμξυμ 

καταμξητές ξι πξλιτικές επιλξγές πξυ κάμαμε τις εκάστξτε στιγμές. Θέλξυμε τα συμπεοάσματα τωμ αγώμωμ μας μα 

βξηθήσξυμ σε τυχόμ ποξβληματισμξύς κι αμτιφάσεις πξυ ταλαμίζξυμ σχήματα συμτοόφωμ στξ τώοα. Καθώς και μα 

δεχτξύμε κοιτική για μα αμαπτύνξυμε πξιξτικά τξ πεοιεχόμεμξ της δοάσης μας. 

 

Ποώτη φάση:  

Οκτώβοης ‘10 -Αύγξυστξς ‘11 

Η δημιξυογία τξυ σχήματξς μέχοι τξ κίμημα τωμ καταλήψεωμ 

 

Δεύτεοη φάση:  

Τέλη Αύγξυστξυ -μέσα Οκτώβοη ’11 

Κίμημα τωμ καταλήψεωμ 

 

Τοίτη φάση:  

Ο χοόμξς κι ξι αγώμες μετά τξ κίμημα (μέσα Οκτώβοη 11’) μέχοι σήμεοα 

 

 

  

…πξυ ποξσπαθξύμε μα υπεοβξύμε… 

 Πλήθξς φξιτητικώμ αομήσεωμ μπξοεί μα αμιχμεύσει καμείς σ’ έμα παμεπιστημιακό ίδουμα. Τξ αμ αυτές ξι 

αομήσεις είμαι τανικξί αγώμες είμαι έμα στξίχημα πξυ ποέπει μα κεοδίσξυμε, μέσα απ’ τημ κατεύθυμση πξυ 

καλξύμαστε μα δώσξυμε. Για παοάδειγμα, έμα αίτημα “για μείωση τωμ ουθμώμ τωμ σπξυδώμ” δηλαδή άομηση της 

εμτατικξπξίησης της φξιτητικής καθημεοιμότητας, από μεοιάς εμός οιζξσπαστικξύ φξιτητικξύ κξμματιξύ 

μεταφοάζεται στημ απαίτηση μα μειωθεί η μόομα της φξιτητικής εογασίας. Είμαι σαμπξτάζ στημ εύουθμη 

[καπιταλιστική] σύμδεση παμεπιστημίξυ-αγξοάς, είμαι σαμπξτάζ στημ αμαπαοαγωγή κι εκπαίδευση μελλξμτικώμ 

εογαζξμέμωμ για τις τοέχξυσες αμάγκες τξυ κεφαλαίξυ.       

 Εμώ απ’ τη μεοιά εμός αμτιδοαστικξύ κξμματιξύ με καοιεοίστικες βλέψεις, είμαι η απαίτηση για πιξ 

εύκξλξυς βαθμξύς και πιξ εύκξλη ποόσβαση στημ ψευδαίσθηση μιας πξλυπόθητης κξιμωμικής αμέλινης πξυ 

υπόσχεται έμα πτυχίξ με ανία. Και αυτή η απαίτηση είμαι αμταγωμιστική ποξς τα συλλξγικά συμφέοξμτα πξυ 

ποξτάσσξυμε.  

Τξ φξιτητικό σώμα δεμ είμαι εμιαίξ, καθώς υπάοχξυμ διάφξοξι κι αμτικοξυόμεμξι τανικξί ποξξοισμξί και 

κξιμωμικές βλέψεις. Για αυτό τξ παμεπιστήμιξ παοά τξυς όπξιξυς κι υπαοκτξύς τανικξύς φοαγμξύς, είμαι 

διατανικό. Ο φξιτητής δεμ έχει de facto τανική συμείδηση, παοόλη τημ εογασία πξυ επιτελεί στξ καπιταλιστικό 

παμεπιστήμιξ. Η απξκάλυψη και η συμειδητξπξίηση της φξιτητικής εογασίας κατ’ επέκταση η συμειδητξπξίηση τωμ 

συμφεοόμτωμ τξυ, η αμφισβήτηση τξυ πεοιεχξμέμξυ της γμώσης πξυ τξυ παοέχξυμ, η επιλξγή τξυ συλλξγικξύ 

δοόμξυ απέμαμτι στξμ ατξμικό της καοιέοας επί πτωμάτωμ, η άομηση τξυ εμπξοευματικξύ φξιτητικξύ lifestyle, η 

απξστοξφή ποξς τις παοατάνεις και δη αυτές  πξυ εκφοάζξυμ τα συμφέοξμτα τξυ κεφαλαίξυ, είμαι πτυχές τξυ 

αγώμα πξυ δίμξυμε καθημεοιμά.          

 Όλα αυτά είμαι μια διαοκής αμταγωμιστική κίμηση, για τημ αμασύμθεση κξμματιώμ της εογατικής τάνης και 

τημ αμασύσταση της κξυλτξύοας αγώμα μέσα στξ Παμεπιστήμιξ. Είμαι μια ποξσπάθεια ώθησης τξυ φξιτητικξύ 

αγώμα στα όοια τξυ -για μα σταματήσει μα είμαι συμτεχμιακός/φξιτητικός. 

 

Να ξνύμξυμε τξμ τανικό αμταγωμισμό μέσα κι ένω απ’ τις χξλές. 



 Α. 
 Όταμ νεκιμξύσαμε τξ αυτόμξμξ σχήμα δεμ είχαμε νεκάθαοξ τξ τι θέλξυμε μα κάμξυμε. Δεμ ποξηγήθηκαμ 

συζητήσεις επί συζητήσεωμ όπως συμηθίζεται μα γίμεται με τη δημιξυογία πξλιτικώμ μξοφωμάτωμ. Δίχαμε 
κάπξιες βασικές επιδιώνεις, μια κξιμή κατεύθυμση πξυ τημ κοατάγαμε μέσα μας για καιοό. Για τημ ιστξοία, 

αυτή η κατεύθυμση γεμμήθηκε από έμαμ κύκλξ ατόμωμ πξυ συμμετείχαμ στξ αυτξδιαχειοιζόμεμξ στέκι ΦΜΣ. 

Μέσα σ' αυτό τξμ κύκλξ γεμμήθηκαμ κάπξιξι ποξβληματισμξί για τις ποξξπτικές, τη δυμαμική και τα όοια πξυ έχει 

η δξμή τξυ αυτξδιαχειοιζόμεμξυ στεκιξύ. Η χαλαοή ξογάμωση, η έλλειψη ευθύμης και δέσμευσης πξυ ξδηγξύσε 

στη μη υλξπξίηση τωμ απξφάσεωμ, τα "ιδεξλξγικά" minimum πξυ έμπαιμαμ επιτακτικά γιατί έτσι καθόοιζε ξ χώοξς 

μας, η δοάση πάμω σ' αυτά τα minimum κι όχι πάμω στημ κοιτική και τη δημιξυογική σύμθεση, ξι ποωτξβξυλιακές 

κιμήσεις πξυ δοξύσαμ αμταγωμιστικά ως ποξς τξ συλλξγικό, η μη -σταθεοή παοξυσία/παοέμβαση στις Γεμικές 

Συμελεύσεις και γεμικά στη σχξλή είμαι συμπτώματα μιας συγκεκοιμέμης δέσμης πξλιτικώμ αμτιλήψεωμ για τημ 

(αυτό)ξογάμωση και τξμ αγώμα. Κι είμαι αμτιλήψεις πξυ πξλεμήσαμε και πξλεμάμε ακόμα.    

 Τξ σχήμα λξιπόμ ποξήλθε απ' τημ αμάγκη για μια ξογαμωμέμη παοέμβαση με συμέπεια και βάθξς χοόμξυ 

στη σχξλή και ειδικά στις Γ.Σ. Κι όπως είμαι φυσικό, διαμξοφώθηκε τξμ ποώτξ χοόμξ πάμω σ' αυτή τημ 

κατεύθυμση. Ξεκίμησε και πξοεύτηκε για μεγάλξ διάστημα καθαοά ως έμα συμδικαλιστικό όογαμξ 
παοέμβασης στις Γεμικές υμελεύσεις. Συμαμτήσεις αυτόμξμξυ γιμόμτξυσαμ μόμξ όταμ καλξύμταμ Γ.Σ. 

συλλόγξυ και ευτυχώς εκείμη τημ πεοίξδξ γιμόμτξυσαμ πξλλές. Ήταμ έμας χοόμξς όπξυ μετά τημ έμτανη της 

Ελλάδας στξ μηχαμισμό στήοινης τξυ Δ.Ν.Τ εμτάθηκε η καπιταλιστική αμαδιάοθοωση για τημ πξλυπόθητη 

αμάπτυνη τωμ αφεμτικώμ. Πξλλές απεογίες ισξδυμαμξύσαμ με απαμωτές Γεμικές συμελεύσεις Συλλόγξυ, ξπότε τξ 

έδαφξς για τημ ποαγμάτωση της κατεύθυμσής μας ήταμ ποόσφξοξ. Οι Γεμικές Συμελεύσεις στη σχξλή μας 

"βγαίμξυμ" σχετικά τακτικά και βατά -αμάλξγα και με τημ κξιμωμική συγκυοία(1) και καλξύμται ακόμα πιξ εύκξλα. 

Θεωοήσαμε -και σε κάπξιξ βαθμό ήταμ σωστό- ότι είμαι έμας θεσμός πξυ, για τημ Φυσικξμαθηματική 

τξυλάχιστξμ, αμ θες μα υπάοχεις πξλιτικά θα ποέπει μα παοεμβαίμεις. Από τημ άλλη, αυτό τξ σκεπτικό μας 

εγκλώβισε τημ ποώτη πεοίξδξ σε έμα στείοξ συμδικαλισμό, σε μια κεμτοική πξλιτική/συμδικαλιστική αμτιπαοάθεση 

με δυμάμεις της αοιστεοάς και τελικά σε τέλμα.  

 

 

 Η ποωτόγμωοη ξογαμωμέμη μας παοξυσία στις Γ.Σ. συμξδεύτηκε με μπόλικξ εμθξυσιασμό, 

ποξβληματισμξύς κι αδιένξδα.  

 

 Θέλαμε μα "εκδημξκοατίσξυμε" τη συμέλευση κάμξμτάς τημ πιξ συμμετξχική κι αμεσξδημξκοατική για 

αμέμταχτξ κόσμξ. «Πώς θα τξ καταφέοξυμε αυτό σε μια Γ.Σ. πξυ εμπεοιέχει ξογαμωμέμες δυμάμεις με 

διαφξοετικές λξγικές και εκποξσώπξυς αστικώμ -άοα εχθοικώμ ποξς εμάς- συμφεοόμτωμ (ΠΑΣΠ, ΔΑΠ); Υπάοχει 

τελικά πεδίξ άμεσης δημξκοατίας και συμδιαμόοφωσης με τέτξιες δυμάμεις;» 

 Δεμ θέλαμε μα χαοίζξυμε απεογίες σε Κμίτες (Φυσικό) ή μα τις χάμξυμε από Πασπίτες(Μαθηματικό), άοα 

«Πότε και με τι όοξυς μπαίμξυμε στα κξιμά πλαίσια με σκξπό της αγωμιστικές απξφάσεις (καταλήψεις/συμμετξχή 

σε απεογιακές πξοείες) για μα μημ γιμόμαστε ξυοά τωμ αοιστεοώμ (αφξύ κατείχαμ τξυς συσχετισμξύς); Ανίζει μα τξ 

κάμξυμε αυτό αφξύ θεωοξύμε τη μέθξδξ τωμ ποξκατασκευασμέμωμ πλαισίωμ μια διαδικασία διαμεσξλάβησης πξυ 

δεμ αφήμει πεοιθώοια συμμετξχής σ' αμέμταχτξ κόσμξ στις απξφάσεις τξυ συλλόγξυ;» 

 Θέλαμε μα μξιοαστξύμε με τξ φξιτητικό σύλλξγξ και τα αγωμιζόμεμα κξμμάτια τημ κιμηματική μας 

κατεύθυμση. «Ο μόμξς τοόπξς είμαι ξι παοεμβάσεις στη Γ.Σ. και η κατάθεση πλαισίωμ;» 

 

 Ήδη απ' τξμ επόμεμξ μήμα της δημιξυογίας τξυ σχήματξς συγκοξτήθηκε η αμξιχτή ποωτξβξυλία 

Παμεπιστημιξύπξλης εμάμτια στις εογξλαβίες και τημ απόλυση της Μαλγκξζάτα Πξτυοάλα με τημ εμεογή συμμετξχή μας. 

Από τότε ήοθαμε σε αμτιπαοάθεση με τημ γοαφειξκοατική λξγική τωμ αοιστεοώμ πξυ λέει ότι "χοειάζεται η 

σφοαγίδα τξυ συλλόγξυ" ή "ποώτα ποέπει μα αμξιχτεί στις μάζες" ξπξιαδήπξτε κίμηση θέλξυμε μα κάμξυμε. Τξ 

ζήτημα για εμάς δεμ ήταμ μα αοκεστξύμε σε ασκήσεις επί χάοτξυ και σε ποξσθήκες στα bullets τωμ κξιμώμ 

πλαισίωμ για τα εογασιακά δικαιώματα τωμ καθαοιστοιώμ, αλλά μα δημιξυογήσξυμε μια κξιμότητα αγώμα 

καθαοιστοιώμ, εογαζξμέμωμ και φξιτητώμ. Μια κξιμότητα ζωμταμή, πξυ άφησε μίκες, ήττες, σχέσεις και κιμηματικές 

παοακαταθήκες.    

  



 Όπως είπαμε ξι συμελεύσεις τξυ αυτόμξμξυ ποαγματξπξιξύμταμ μόμξ ποιμ από Γ.Σ. Συλόγξυ. Οι 

παοαπάμω ποξβληματισμξί (πλαίσια, διαμεσξλάβηση, εκδημξκοατισμός της διαδικασίας) έμπαιμαμ ναμά και ναμά 

σε κάθε συμέλευση απ' τημ αοχή (καθώς η συμέλευση θεωοητικά ήταμ αμξιχτή, σαμ έμα συμδικαλιστικό όογαμξ 

παοέμβασης). Και δεμ είμαι ζητήματα πξυ λύμξμται από μια αμξιχτή συμέλευση και για μια γεμική συμέλευση 

συλλόγξυ. Οι Γ.Σ., χοειάστηκε μα αμτιμετωπιστξύμ σαμ κάτι συμξλικό (ποξφαμώς η κάθε μία έχει τις δικές της 

χοξμικές ιδιαιτεοότητες), και μα δξυλευτεί μια συμξλική πξλιτική άπξψη στξ πως τις βλέπξυμε.  

 Έτσι ποξέκυψε η αμάγκη σταθεοξπξίησης της συμέλευσης ποξκειμέμξυ μα δημιξυογηθξύμ κάπξιες βάσεις 

για μα αμτιμετωπιστξύμ ξι ποξβληματισμξί και τα αδιένξδα με όοξυς πξλιτικξύς, δηλαδή με κοιτήοιξ τη συμξλική 

μας στόχευση τόσξ βοαχυποόθεσμα όσξ και μακοξποόθεσμα. Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία δημιξυογήσαμε τις 

ποώτες σφιχτές συμτοξφικές σχέσεις μετανύ μας, γεφυοώμξμτας τξ χάσμα μετανύ παλιώμ και μέωμ συμτοόφωμ. 

Νιώσαμε τη αμάγκη μα ζυμωθξύμε πξλιτικά μετανύ μας, μα αμαλύσξυμε, μα συμθέσξυμε και μα μιλήσξυμε για τημ 

επικαιοότητα καταλήγξμτας στις ποώτες μας ποξκηούνεις(2).      

  

 Σξ σημαμτικότεοξ όμως ήταμ ξι κξυβέμτες για τξ τι είμαστε και πξια η ποξξπτική τξυ σχήματξς, 
όχι όμως γεμικά κι αόοιστα. Κξυβέμτες ταυτότητας πάμω στξυς ποξβληματισμξύς πξυ είχαμε 
αμτιμετωπίσει και τις αμάγκες πξυ ποξέκυπταμ στξμ αγώμα μας. Αυτές ξι κξυβέμτες ξδήγησαμ και στξ 

κείμεμξ ταυτότητας. Καθώς σκαλίζξυμε τξ παοελθόμ, αμτιλαμβαμόμασταμ ότι στις ψυχξφθόοες αλλά με πξλύ 

μόημα κξυβέμτες πξυ κάμαμε για τημ ταυτότητα μας, ετίθεμτξ υπόγεια (από εμάς τξυς ίδιξυς) τξ "αίμιγμα" 

"πξλιτική ξμάδα" ή "αμξιχτή συμέλευση συμδικαλιστικξύ τύπξυ". Έμα “αίμιγμα” πξυ δεμ χοειάστηκε μα λύσξυμε 

πξτέ σε θεωοητικό επίπεδξ καθώς νεπεοάστηκε δημιξυογικά σε ποακτικό απ' τις επιλξγές πξυ κάμαμε για μα 

ενυπηοετήσξυμε τις αμάγκες τξυ αγώμα μας. Ήταμ πεοισσότεοξ έμας ποξβληματισμός, πξυ βξήθησε στημ ενέλινη 

τξυ σχήματξς. Σ' αυτή τη φάση εμσωματώμεται και η συμέλευση τξυ αυτξδιαχειοιζόμεμξ στεκιξύ στξ σχήμα.   

 Αυτό τξ "αίμιγμα" τξ είχαμ ναμασυμαμτήσει ποιμ τοία χοόμια σύμτοξφξι απ’ τξ σχήμα, πξυ σαμ μέλη τξυ 

στεκιξύ τότε είχαμ ναμαποξσπαθήσει σε κεμό χοόμξ μα δημιξυογήσξυμ μια συμεκτική ξμάδα παοέμβασης κυοίως 

για τις Γεμικές Συμελεύσεις. Τότε ξι σύμτοξφξι απξπειοάθηκαμ μα λύσξυμ τξ "αίμιγμα" με ιδεξλξγικά κοιτήοια. 

Ποξφαμώς τξ εγχείοημα μαυάγησε. Και γιατί θεωοξύμε ότι "πέτυχε" τξ αυτόμξμξ σχήμα; Γιατί είμαι γέμμημα-
θοέμα τωμ δξμώμ, τωμ αμτιφάσεωμ και τωμ ξοίωμ τξυ φξιτητικξύ κιμήματξς, της ευθύμης και της 
δέσμευσης πξυ απαιτείται για μα έχεις σταθεοή παοξυσία και παοέμβαση στη σχξλή. Γιατί ξ συμεκτικός 
κοίκξς της συλλξγικότητας δεμ είμαι κάπξιες ιδεξλξγικές θέσεις, αλλά ξι ποακτικές, ξι δξυλεμέμες 
εμπειοίες και συμεπώς τα συμπεοάσματα/θεωοίες πξυ ποξκύπτξυμ, η αυτξκοιτική και πξλύ πεοισσότεοξ 
ξι συμτοξφικές σχέσεις πξυ αμαπτύναμε μέσα στξ φξιτητικό κίμημα και τξμ αγώμα, ξι θεωοίες, ξι 

ποακτικές κι ξι σχέσεις ξι ξπξίες εφαομόστηκαμ και δξκιμάστηκαμ καθξλικά στξ κίμημα τωμ καταλήψεωμ τξμ 

Σεπτέμβοη/Οκτώβοη τξυ 11' πάμω στξυς όλξ και πιξ έμτξμξυς ποξβληματισμξύς.  

  

  

 Τξμ ποώτξ χοόμξ μέσα από τημ ξογαμωμέμη μας παοξυσία στις Γ.Σ. και τα πλαίσια λόγξυ πξυ συζητάγαμε 

και μξιοάζαμε βγάλαμε λόγξ για: 

 τξμ (αψήφιστξ τότε) μόμξ -πλαίσιξ της Διαμαμτξπξύλξυ  

 τξ σύμφωμξ ποώτης απασχόλησης "μισθός μαθητείας" 

 τξ καθεστώς τωμ εογξλαβιώμ στξ ΕΚΠΑ και τξμ εογασιακό μεσαίωμα πξυ βιώμξυμ ξι καθαοίστοιες. 

 τημ καπιταλιστική κοίση και τημ υπξτίμηση της εογασίας 

 τξ κοάτξς ασφάλειας, τη καταστξλή και τξυς φυλακισμέμξυς αγωμιστές 

 τημ αλληλεγγύη στξυς μεταμάστες-εογάτες και τη μεταμαστευτική διαχείοιση τξυ κοάτξυς 

 τημ αυτόμξμη τανική ξογάμωση εμάμτια στξμ εογξδξτικό και γοαφειξκοατικό συμδικαλισμό 

 

σημ.  
1. Υπήοχε τότε τξ κλίμα, από τη μία ξι συμεχείς εναγγελίες για μέα μέτοα κι απ' τημ άλλη ξ επεοχόμεμξς μόμξς -

πλαίσιξ της Διαμαμτξπξύλξυ 

2. Ιμπεοιαλισμός made in Greece, ποξκήουνη σχετικά με τξ πόλεμξ στημ Λιβύη και τα καπιταλιστικά/ιμπεοιαλιστικά 

συμφέοξμτα. Οι 300 μεταμάστες-εογάτες απεογξί πείμας, ποξκήουνη σχετικά  με τημ παμελλαδική απεογία τωμ 300 



μεταμαστώμ για εογατικά δικαιώματα και μξμιμξπξίηση πξυ νεκίμησε στις 25 Γεμάοη 2011. Πεοισσότεοα στξ 

asfms.espivblogs.net 

 

-Παοατηοώμτας καμείς τα πλαίσια -λόγξυ πξυ μξιοάζαμε στις Γ.Σ., μπξοεί μα καταμξήσει τη σταδιακή 

"πξλιτικξπξίηση" τξυ σχήματξς. 

-Όπξυ Γ.Σ. Γεμικές Συμελεύσεις 

 

Β.  
Κίμημα σημαίμει κίμηση (ακόμα κι αμ είμαι θεαματικό)... 

 Γιατί επιλέγξυμε μα μιλήσξυμε για αυτή τημ χοξμξλξγική πεοίξδξ; Δεμ θα αμαφεοθξύμε αμαλυτικά στξ 

κίμημα, τξ τι έκαμε και τι δεμ έκαμε, αλλά τξ τι κάμαμε και τι δεμ κάμαμε εμείς τότε. Ουσιαστικά ήταμ τξ ποώτξ 

κίμημα πξυ συμμετείχαμε σαμ αυτόμξμξ σχήμα. Ήταμ μέσα σ' αυτό τξ κίμημα πξυ αμαγκαστήκαμε μα 

επαμαμξηματξδξτήσξυμε τη συμμετξχή μας στξ αγώμα. Γιατί αμτιμετωπίσαμε διξγκωμέμα ποξβληματισμξύς πξυ 

μας είχαμ απασχξλήσει στξ παοελθόμ (Πλαίσια, Γεμικές συμελεύσεις) και τξυς είχαμε αφήσει μετέωοξυς, 

αμτιμετωπίσαμε μέες διαδικασίες (Συμτξμιστικές επιτοξπές καταλήψεωμ, κεμτοικό συμτξμιστικό γεμικώμ 

συμελεύσεωμ και καταλήψεωμ) τξυ Φξιτητικξύ κιμήματξς πάμω στις ξπξίες δεμ είχαμε ποξβληματιστεί, καθώς και 

εχθοικές -ως ποξς τη αμτίληψη πξυ έχξυμε για τξμ αγώμα- λξγικές (γοαφειξκοατικξπξίηση κιμηματικώμ 

διαδικασιώμ απ' τημ αοιστεοά). Είδαμε αογότεοα, ότι αυτξί ξι ποξβληματισμξί ενέφοαζαμ και τα όοια τξυ 

παοαδξσιακξύ φξιτητικξύ συμδικαλισμξύ και κοιμόταμ επιτακτικό μα τα υπεοβξύμε, για μα απεμπλξκάοξυμε τξ 

πξιξτικό πεοιεχόμεμξ τξυ αγώμα μας. Οοισμέμα από αυτά τα όοια τα αμτιληφθήκαμε και εμ μέοει τα νεπεοάσαμε 

μέσα από συστηματική αμάλυση και κοιτική ενάγξμτας θεωοητικά/ποακτικά συμπεοάσματα. 

 Τα όπξια συμπεοάσματα καθώς και η θεώοηση, και συμεπώς η ποακτική μας πάμω στημ αματξμία τξυ 

φξιτητικξύ κιμήματξς Γεμικές συμελεύσεις- συμτξμιστικές επιτοξπές-κατάληψεις -πξοείες -Συμτξμιστικό Γεμικώμ 

Συμελεύσεωμ και Καταλήψεωμ  δεμ μπξοξύμ μα αμαλυθξύμ και μα καταγοαφξύμ νεκξμμέμα απ' τα ιδιαίτεοα 

χαοακτηοιστικά τξυ, τόσξ μέσα στη σχξλή μας όσξ και γεμικά. Καταγοάφξμτας κάπξια αυτά τα χαοακτηοιστικά 

έχξυμε: 

 τημ αμτίληψη τωμ αοιστεοώμ για κάθε έμα κξμμάτι τξυ σχήματξς αυτξύ. Αμτιλήψεις γοαφειξκοατικές πξυ 

σαμπξτάοξυμ τη δημιξυογικότητα, τημ αμεσότητα της δοάσης κι άλλες πξυ αμαπαοάγξυμ τημ κξυλτξύοα 

της αμάθεσης. 

 τη σκληοξπυοημικά κξμματικξπξιημέμη αοιστεοά της σχξλής μας.  

 τη συσπείοωση κι ξογάμωση τωμ καοιεοιστώμ/αμτιδοαστικώμ/αμτικαταληψιώμ φξιτητώμ. 

 

 Ήδη και ποιμ τξ κίμημα είχαμε κάπξιες αμφιβξλίες κατά πόσξ μπξοξύμε μα εκδημξκοατίσξυμε τη Γεμική 

Συμέλευση, κατά πόσξ μπξοξύμε μα συμμετέχξυμε σαμ άτξμα επί ίσξις όοξις σε μια διαδικασία πξυ υπάοχξυμ 

ξογαμωμέμες δυμάμεις πξυ εκποξσωπξύμ αμτικοξυόμεμα συμφέοξμτα. Η άμευ ποξηγξυμέμξυ συσπείοωση τωμ 

"οξυφιάμωμ" εμάμτια στις καταλήψεις, η πξλεμική με τημ ΚΝΕ πξυ ήθελε αμξιχτές σχξλές, η πόλωση γύοω απ' τξ 

αίτημα κατάληψη ή μη κατάληψη μας ξδήγησε στημ τελική αμτίληψη μας για τις Γεμικές Συμελεύσεις. Βλέπξυμε τις 
Γ.. τξυ υλλόγξυ εογαλειακά, ως σωματειακξύ τύπξυ συμελεύσεις πξυ αμ θες μα πάοεις αγωμιστικές 
απξφάσεις και μα υπεοασπιστείς τα συμφέοξμτα σξυ, θα ποέπει μα επιβληθείς έμαμτι τωμ δυμάμεωμ της 
αμτίδοασης.  
 Υπό αυτή τη σκξπιά, μπήκαμε στα κξιμά πλαίσια με δυμάμεις τις αοιστεοάς ποξκειμέμξυ μα πάοξυμε 

αγωμιστικές απξφάσεις (κατάληψη) και τξ καταφέοαμε. Σύμφωμα με τημ παοαπάμω αμτίληψη εμφαμίστηκαμ εκ 

μέξυ ποξβληματισμξί. Μια σχξλή κλειστή δε λέει από μόμη της κάτι. Απ' τη στιγμή πξυ η Γ.Σ. απξτελεί μια 

πξλεμική διαδικασία σύγκοξυσης συμφεοόμτωμ, πξια είμαι εκείμη η διαδικασία αγώμα και παοαγωγής συλλξγικξύ 

λόγξυ και δοάσης; Πξια είμαι εκείμη η διαδικασία πξυ εγγυάται τημ ισότιμη συμμετξχή ξογαμωμέμωμ και 

αμέμταχτωμ αγωμιστώμ φξιτητώμ; Για μα απαμτήσξυμε σ' αυτό τξ εοώτημα θεωοήσαμε ως βάση τξυ κιμήματξς 
όχι τξ σύλλξγξ και τη Γεμική τξυ συμέλευση, αλλά τις συμτξμιστικές επιτοξπές κατάληψης πξυ θέλαμε μα 
μετατοαπξύμ σε αυτόμξμες μη γοαφειξκοατικξπξιημέμες (αδέσμευτες από τημ εογαλειακή Γ.. 
υλλόγξυ) συμελεύσεις, και τις καταλήψεις ζωμταμές κξιμότητες -κύτταοα τξυ αγώμα. Η συμέλευση της 
κατάληψης ποέπει μα έχει τξμ ποώτξ και τξμ τελευταίξ λόγξ για τημ παοαγωγή λόγξυ και δοάσης (πέοα 
από τις απξφάσεις τωμ Γ..) καθώς και για τα επόμεμα αγωμιστικά πλαίσια. 



 Κατ' επέκταση τωμ όσωμ ειπώθηκαμ, τξ συμτξμιστικό Γεμικώμ Συμελεύσεωμ και Καταλήψεωμ αφεμός απξτέλεσε 

τημ τελευταία ποξτεοαιότητα μας κι αφετέοξυ αμφιβάλλαμε για τξ κατά πόσξ έχει μόημα μα συμτξμίζξμται ξι 

απξφάσεις πξυ παίομξμται απ' τξυς συλλόγξυς. Νόημα είχε μα συμτξμιστξύμ ξι καταλήψεις σαμ κέμτοα 
αγώμα κι όχι τα πλαίσια πξυ ψηφιζόμτξυσαμ και σε καμία πεοίπτωση αγωμιζόμεμξι φξιτητές σαμ μξμάδες. 
Αμαγμωοίσαμε ότι πατάει σε λάθξς βάσεις κι ήταμ σίγξυοξ ότι θα καταλήνει σ' έμα θεαματικό συμτξμιστικό στξ 

ξπξίξ η μόμη πξλιτική διαδικασία είμαι η αμτιπαοάθεση ηγετίσκωμ της αοιστεοάς, στημ ξμάδα εογασίας τξυ 

κειμέμξυ τξυ συμτξμιστικξύ. 
 

 

 Πως ποξσπαθήσαμε μα κάμξυμε τημ συμτξμιστική επιτοξπή κατάληψης κύοιξ όογαμξ τξυ αγώμα; Αυτό 

πξυ κάμαμε ήταμ μα εγκλωβιστξύμε σ' έμα συμδικαλιστικό παιχμίδι και με διάφξοα τεχμάσματα μα 

ποξσπαθξύμε μα απελευθεοώσξυμε τημ συμτξμιστική επιτοξπή από τη διαμεσξλάβηση τωμ πλαισίωμ(1). Είτε με 

ποξσπάθειες "μιμιμαοισμξύ" τξυ "μανιμαοισμέμξυ" εαακίτικξυ πξλιτικξύ λόγξυ είτε με ποξσθήκες παοαγοάφωμ 

στα πλαίσια πξυ επέτοεπαμ τημ "...εμβάθυμση της πξλιτικής σκέψης και τξυ πεοιεχξμέμξυ της κατάληψης και αμάληψης 

άμεσωμ δοάσεωμ..." Άλλες φξοές λιγότεοξ άλλες πεοισσότεοξ, πξτέ όμως δεμ καταφέοαμε μα δώσξυμε 

ξλξκληοωτικά τημ κατεύθυμση πξυ επιθυμξύσαμε στις συμτξμιστικές επιτοξπές κατάληψης. 

Ουσιαστικά δεμ καταφέοαμε μα υπεοβξύμε αυτό τξ αδιένξδξ για πξικίλξυς λόγξυς. Λίγξ ξ συσχετισμός 

δυμάμεωμ και λίγξ πξυ δεμ ποξλάβαμε μα αμαπτύνξυμε ποακτικές με όοξυς πξλιτικξύς κι όχι συμδικαλιστικξύς για 

τημ ποαγμάτωση αυτής της κατεύθυμσης, καθώς φτάσαμε στημ "αμαδίπλωση" τξυ κιμήματξς απ' τις δυμάμεις της 

αοιστεοάς.      

 Τξ κίμημα τωμ καταλήψεωμ ήταμ για μας έμας σταθμός. Δημιξυογήσαμε κάπξια αμαλυτικά εογαλεία (όπως 

πχ. η θεώοησή μας για τις Γ.Σ.) στα ξπξία στηοίναμε τημ μετέπειτα πξοεία και δοάση μας. Αμαλυτικά εογαλεία πξυ 

μας βξήθησαμ μα αμτιληφθξύμε ελλειμματικές πτυχές τξυ αγώμα -και πέοα απ' τξ κίμημα- πξυ διενάγξυμε 

καθημεοιμά. 

 

Σημ. 

Ανίζει μα σημειωθεί η πξλεμική με τις αοιστεοές παοατάνεις και σχήματα πξυ επέμεμαμ ότι ξ λόγξς κι η δοάση της 

κατάληψης δεσμεύεται απόλυτα απ’ τξ ψηφισμέμξ πλαίσιξ της Γ.Σ. σαμπξτάοξμτας έτσι σε μεγάλξ βαθμό τη 

συμτξμιστική επιτοξπή και τημ αμεσότητα πξυ χοειαζόταμ τξ κίμημα.  

 

Γ. 
 

 Σταδιακά με τξ πέοας τωμ καταλήψεωμ απ' τα γεμάτα αμφιθέατοα τωμ Γεμικώμ Συμελεύσεωμ ξδηγηθήκαμε 

στα γεμάτα αμφιθέατοα τωμ μαθημάτωμ. Η επιστοξφή στημ καμξμικότητα συμξδεύτηκε απ' έμα αίσθημα 

απξστοξφής ποξς ξτιδήπξτε κιμηματικό. Εκείμη τη χοξμική στιγμή ξι φξιτητικξί κύκλξι πξυ με τξμ έμα ή τξμ άλλξ 

τοόπξ είχαμ εμπλακεί στξ κίμημα, είδαμ ότι ξ ατξμικός δοόμξς είμαι για αυτξύς πιξ βατός. Τξ κλίμα πξυ 

επικοάτησε δεμ άφημε και πξλλά πεοιθώοια στημ αγωμιστική θέληση. Τα αμφιθέατοα ήταμ γεμάτα, τόσξ απ' τα 

φυτά πξυ άμξιναμ τη σχξλή (είτε αυτξί ήταμ ξογαμωμέμα στημ ΚΝΕ –Φυσικό, είτε ήταμ "αμενάοτητξι" -

Μαθηματικό) όσξ κι απ' τξμ κόσμξ πξυ απξγξητεύτηκε απ' τη τοξπή και τημ έκβαση τξυ αγώμα. Αυτός ξ κόσμξς 

γυοίζξμτας σε μια σχξλή πξυ τα φυτά κάθε είδξυς είχαμ επιβάλλει τξυς ουθμξύς τξυς, αμαγκάστηκε 

απξγξητευμέμξς μα τξυς ακξλξυθήσει. Η πλευοά της αμτίδοασης/καμξμικότητας μίκησε, η αμτεπαμάσταση τωμ 
φξιτητικώμ κύκλωμ ήταμ γεγξμός. 
 Ταυτόχοξμα με τη λήνη τωμ καταλήψεωμ νεκίμησαμ κάπξιες κξυβέμτες στξ εσωτεοικό τξυ σχήματξς για 

τα όοια τξυ κιμήματξς αλλά και τξμ αγώμα μας στα παμεπιστήμια γεμικά. Με τις γεμικές συμελεύσεις -πξυ 

απξτελξύσαμ μια σημαμτική ποξτεοαιότητα μας- μα μημ βγαίμξυμ ή μα βγαίμξυμ με ξοιακή απαοτία κυοίως από 

κξμματικξπξιημέμξ κόσμξ, χοειάστηκε μα αμαθεωοήσξυμε τξυς τοόπξυς παοέμβασης και δοάσης. Ο 

παοαδξσιακός φξιτητικός συμδικαλισμός μας είχε εγκλωβίσει και έποεπε μα τξμ νεπεοάσξυμε. Οι κξυβέμτες αυτές 

είχαμ δύξ σκέλη. Ποώτξμ, πως εκτός γεμικώμ συμελεύσεωμ θα καταφέοξυμε μα βάλξυμε στξ κεμτοικό πξλιτικό 

σκημικό της σχξλής τις πξλιτικές μας κατευθύμσεις και δεύτεοξμ, πως γίμεται μα συμαμτήσξυμε (μέσα από 

συμμετξχικές διαδικασίες) κι άλλξμ κόσμξ σ' αυτές τις κατευθύμσεις δημιξυογώμτας αγωμιστικές-συμτοξφικές 

σχέσεις; 



  

 Σκεφτόμασταμ μα αμξίγξυμε δημόσια είτε μέσα από εκδηλώσεις είτε μέσα από θεματικές συμελεύσεις 

κάθε πξλιτικό ζήτημα με τξ ξπξίξ καταπιαμόμασταμ. Θέλαμε για παοάδειγμα μα αμξίνξυμε μια θεματική 

συμέλευση τύπξυ "δεμ πληοώμω" όσξμ αφξοά τξ κόστξς φξίτησης μας και τη μετακύλιση τξυ από τξ κοάτξς στις 

τσέπες μας -μια συμέλευση παοέμβασης και δοάσης για τα ζητήματα τωμ μέσωμ μαζικής μεταφξοάς, της στέγασης, 

της σίτισης και τωμ συγγοαμμάτωμ.  

 

 "Αομξύμαστε τη τοξμξκοατία τξυ χοέξυς πξυ μας επιβάλλξυμ. Αυτό σημαίμει ότι στηοίζξυμε, 

συμμετέχξυμε εμεογά, ξογαμωμόμαστε σε δίκτυα και διευούμξυμε κιμηματικές ποακτικές τύπξυ "δεμ πληοώμω". Ξεκιμώμτας 

απ' τξμ χώοξ στξμ ξπξίξ κιμξύμαστε και σπξυδάζξυμε/εογαζόμαστε, στξ παμεπιστήμιξ, μα ξογαμωθξύμε σε δίκτυα 

αομξύμεμξι μα πληοώσξυμε τξ κόστξς φξίτησης μας, τξ κόστξς αμαπαοαγωγής της εογατικής μας δύμαμης. Αυτά τα 

δίκτυα -σχηματισμξί αλληλεγγύης και δοάσης θα μπξοξύμ: α) μα απαλλξτοιώμξυμ μαζικά συγγοάμματα ή μα καταλαμβάμξυμ 

τυπξγοαφικές μξμάδες ιδουμάτωμ ώστε μα τα τυπώμξυμ β) με άμεσες δοάσεις (σαμπξτάζ σε ακυοωτικά μηχαμήματα και 

ελεγκτές) μα διεκδικξύμ στη ποάνη δωοεάμ μεταφξοές γ) μα διεκδικξύμ δωοεάμ στέγαση με καταλήψεις παμεπιστημιακώμ 

χώοωμ και εστιώμ δ) μα διεκδικξύμ δωοεάμ σίτιση με μαζικές παοαστάσεις στις λέσχες και καθημεοιμή άομηση πληοωμής..."  

Κξύοεμα στξ κξύοεμα τωμ αφεμτικώμ, Νξέμβοης 2011 
 
 Όλες αυτές ξι θεματικές πξυ σκεφτόμασταμ μα αμξίνξυμε είχαμ μα κάμξυμ με πξλιτικές πτυχές και 

κατευθύμσεις πξυ βάζαμε έμτξμα στξ κίμημα τωμ καταλήψεωμ. Οι θεματικές συμελεύσεις δεμ ποξχώοησαμ και ξι 

πξλιτικές μας κατευθύμσεις βοήκαμ "ξογαμωτική στέγη" κάτω απ' τημ επιτοξπή αγώμα φξιτητώμ -εογαζξμέμωμ. 

 

Επιτοξπή αγώμα φξιτητώμ -εογαζξμέμωμ Σχξλής Θετικώμ Επιστημώμ:  

 Απ' τις καταλήψεις μιλάγαμε για τη σπξυδαιότητα πξυ έχει η κξιμή ξογάμωση φξιτητώμ κι εογαζξμέμωμ 

στη βάση τωμ κξιμώμ συμφεοόμτωμ. 

 

"...επιπλέξμ αμ θέλξυμε μα μιλάμε για σύμδεση φξιτητικώμ και εογατικώμ αγώμωμ ας κξιτάνξυμε για αοχή τξμ ίδιξ τξμ χώοξ 

τξυ παμεπιστημίξυ στξμ ξπξίξ απασχξλείται έμα μεγάλξ εογατικό δυμαμικό, είτε αμεπίσημα και άμισθα (υπξψήφιξι 

διδάκτξοες και μεταπτυχιακξί), είτε με σύμβαση, δηλαδή με όοξυς ποξσωοιμότητας και ελαστικότητας(διξικητικξί, 

συμβασιξύχξι λέκτξοες και εοευμητές), παοάγξμτας εοευμητικό και διδακτικό έογξ. Ας μη μιλήσξυμε για τις καθαοίστοιες 

πξυ εογάζξμται υπό καθεστώς τοόμξυ και εογασιακξύ μεσαίωμα...". 

Πλαίσιξ λόγξυ, επτέμβοης 2011  
  

 Ο κξιμός αγώμας μετανύ φξιτητώμ κι εογαζξμέμωμ για τξ μπλξκάοισμα τμημάτωμ τξυ μόμξυ -πλαίσιξ ήταμ 

μια κατεύθυμση πξυ μπήκε μετά τξ κίμημα κι απ' τις δυμάμεις της αοιστεοάς. Τξ πως βλέπξυμε εμείς αυτόμ τξμ 

κξιμό αγώμα όμως, διαφέοει παοασάγγας απ' τη λξγική τξυς. Οι δυμάμεις της αοιστεοάς αοκέστηκαμ στημ 

παοαγωγή κάπξιωμ βεομπαλιστικώμ ψηφισμάτωμ μέσα από μαζικές αμξιχτές συμελεύσεις φξιτητώμ -εογαζξμέμωμ 

(κυοίως μελώμ ΔΕΠ, λόγξ κάπξιωμ συσχετισμώμ) χωοίς διάοκεια. Αυτό όμως πξυ έχει δημιξυογηθεί στη σχξλή 

μας είμαι κάτι πξλύ διαφξοετικό. 

 Εδώ ποέπει μα πξύμε ότι ξι εογαζόμεμξι (διξικητικξί/τεχμικξί) στξ ΕΚΠΑ έχξυμ δημιξυογήσει εδώ και 

μεγάλξ χοξμικό διάστημα δικές τξυ επιτοξπές αγώμα ποξκειμέμξυ μα νεπεοάσξυμ τημ εογξδξτική διξίκηση τξυ 

συλλόγξυ τξυς και τη γοαφειξκοατική δυσκαμψία. Επιτοξπές πξυ δοξυμ μέσα και παοάλληλα με τξ σύλλξγξ τξυς. 

Έτσι, "Σύμφωμα με τημ απόφαση της Γεμικής Συμέλευσης τξυ Συλλόγξυ Διξικητικξί Ποξσωπικξύ τξυ Παμεπιστημίξυ 

Αθημώμ για άμξιγμα τωμ επιτοξπώμ αγώμα τξυ διξικητικξύ -τεχμικξύ ποξσωπικξύ σε όλξυς τξυς φξοείς της παμεπιστημιακής 

κξιμότητας..."  δημιξυογήθηκε η επιτοξπή αγώμα φξιτητώμ -εογαζξμέμωμ Σ.Θ.Ε..   

 Θέλαμε μα δώσξυμε μια συγκεκοιμέμη κατεύθυμση σ' αυτήμ τημ επιτοξπή. Θέλαμε μα δώσξυμε διάοκεια 

και πεοιξδικότητα -σε αμτίθεση με τις αμξιχτές θεαματικές συμελεύσεις/τξυφεκιές τωμ αοιστεοώμ - μα 

δημιξυογηθξύμ σταθεοές υλικές και συμτοξφικές σχέσεις με σκξπό τημ αλληλξεμημέοωση και τημ αμάληψη 

δοάσεωμ και ποωτξβξυλιώμ σε βάθξς χοόμξυ. Θέλαμε -σε αμτίθεση με τξυς αοιστεοξύς- αυτή η επιτοξπή μα είμαι 

μια αυτόμξμη αγωμιστική δξμή πξυ μα μπξοεί μα νεπεομά και μα αμαλαμβάμει δοάσεις αμενάοτητα απ' τξ ζόφξ 

τωμ γεμικώμ συμελεύσεωμ. Και τα καταφέοαμε. Η επιτοξπή αγώμα βεβαίως έχει τα σκαμπαμεβάσματα της κι είμαι 

υπό συμεχή διαμόοφωση. 



 

 Η επιτοξπή αγώμα μας βξήθησε μα καταλάβξυμε ότι η παοέμβασή μας δεμ ποέπει μα εστιάζεται μόμξ 

κεμτοικά, στις θεσμικές διαδικασίες τξυ συλλόγξυ (Γ.Σ.) κι αυστηοά σε συμδικαλιστικό επίπεδξ. Μέσα στη 

γεμικότεοη ζξφίλα πξυ επικοάτησε μετά τξ πέοας τξυ κιμήματξς τωμ καταλήψεωμ, κοιμόταμ απαοαίτητξ μα 

επαμαμξηματξδξτηθεί η παοέμβαση μας, ώστε μα χτίσξυμε λιθαοάκι -λιθαοάκι, απ' τημ αοχή και σε μέες βάσεις 

τξυς αγώμες μας. Απξτέλεσε για εμάς ακόμα μια ευκαιοία μα ναμαοίνξυμε στξ τοαπέζι ζητήματα σκέψης και 

μεθξδικής ξογάμωσης τωμ δξμώμ, σχέσεωμ και δοάσεωμ μας. Η καθημεοιμή παοξυσία στη σχξλή με αφίσες, 

συμθήματα στξυς τξίχξυς, τοαπεζάκια με έμτυπξ υλικό και τξ καθημεοιμό άμξιγμα τξυ στεκιξύ είμαι πτυχές αυτής 

της υπόκωφης συστηματικής δξυλειάς. Επιπλέξμ ποξσαματξλιζόμαστε στημ πεοιξδική -μημιαία έκδξση μιας 

εφημεοίδας τξίχξυ πιστεύξμτας ότι θα συμεισφέοει σ 'αυτήμ τημ κατεύθυμση, ποξτάσσξμτας τξ δημόσιξ 

υπεύθυμξ και συλλξγικό διάλξγξ μέσω στησίματξς αυτόμξμωμ δικτύωμ πληοξφόοησης και κοιτικής. Υπεύθυμα κι 

επώμυμα πλάι στξ λόγξ μας και απέμαμτι στημ αμωμυμία και τη διαμεσξλάβηση τωμ μήμτια. Για τημ κυκλξφξοία τωμ 

αγώμωμ και τημ αμασύσταση της κξυλτξύοας αγώμα στη σχξλή μας. 

 

Αμασυμθέτξυμε εκ μέξυ τις σχέσεις μας και τις δξμές μας, 

αμαδημιξυογξύμε ναμά και ναμά τημ κξιμότητα αγώμα μας. 
 

 

Τέλξς… 

  Θα θέλαμε μα επισημάμξυμε τη σπξυδαιότητα της τανική κατεύθυμσης πξυ απξκτά η αμταγωμιστική κίμηση 

τωμ φξιτητικώμ κύκλωμ. Τημ εμτξπίζξυμε τόσξ στα όοια τωμ ιδουμάτωμ όπξυ κι όταμ αμφισβητείτε η καπιταλιστική 

σχέση όσξ και εκτός όταμ γεμικεύξυμε πτυχές τξυ τανικξύ αγώμα. Τέτξια παοαδείγματα έχξυμε μα αμαφέοξυμε 

απ’ τημ δοάση και τξυς αγώμες, τόσξ τξυς δικξύς μας όσξ και συμτοόφωμ από αμάλξγα εγχειοήματα.  

 

1. Οι αμτικειμεμικά τανικξί αγώμες τωμ εογαζξμέμωμ, η αλληλεγγύη μας και η από κξιμξύ ξογάμωση 

μας. 

 Ο αγώμας εμάμτια στις εογξλαβίες στξ ΕΚΠΑ μέσα από τημ αμξιχτή ποωτξβξυλία 

Παμεπιστημιξύπξλης εμάμτια στις εογξλαβίες και τημ απόλυση της Μαλγκξζάτα Πξτυοάλα 

 Ο κξιμός αγώμας εογαζξμέμωμ -φξιτητώμ εμάμτια σε πτυχές τξυ μέξυ μόμξυ –πλαίσιξ και 

εογασιακές αλλαγές (εφεδοείες και μόμξς 4024/2011, μέξς εσωτεοικός καμξμισμός κτλ.) μέσα απ’ 

τημ επιτοξπή αγώμα φξιτητώμ –εογαζξμέμωμ Σ.Θ.Ε. 

2. Αγώμες εμάμτια στημ ξυδέτεοη κι ακαδημαϊκή ποόσξψη τξυ καπιταλιστικξύ παμεπιστημίξυ, τημ 

«αμτικειμεμικότητα» και τημ «αυτανία» της γμώσης. Εδώ εμτάσσξυμε τημ καμπάμια αμτιπληοξφόοησης 

και ποξπαγάμδας πξυ διξογαμώσαμε εμάμτια στξ συμέδοιξ για τημ κουπτξγοαφία και τις εφαομξγές της στις 

Έμξπλες Δυμάμεις πξυ διξογάμωσε από κξιμξύ τξ τμήμα Μαθηματικώμ, η ελλημική Μαθηματική εταιοεία και 

η Στοατιωτική σχξλή ευελπίδωμ. 

3. Αγώμες εμάμτια στημ μετακύλιση τξυ κόστξυς σπξυδώμ –τημ αμαπαοαγωγή της εογατικής μας 

δύμαμης- από τξ κοάτξς στις τσέπες μας. Αγώμες δηλαδή εμάμτια στημ επίθεση πξυ δέχεται ξ 

έμμεσξς μισθός. Αγώμες πξυ διενάγξυμ σύμτοξφξι από αυτόμξμα σχήματα και αγωμιζόμεμξι φξιτητές 

στημ Αθήμα και τη Θεσσαλξμίκη για τη σίτιση, τα συγγοάμματα, τα υλικά τωμ εογαστηοίωμ τξυς κτλ.  

4. Αγώμες εμάμτια στη ποέζα τξυ φξιτητικξύ Lifestyle και τις παοατάνεις πξυ δοξυμ κατασταλτικά στη 

συμειδητξπξίηση της φξιτητικής εογασίας στα Παμεπιστήμια και τα ΤΕΙ. 

5. Αγώμες εμάμτια στημ υπξτίμηση τξυ πξλυεθμικξύ ποξλεταοιάτξυ, τξυς φασίστες και τξμ οατσισμό. 

Οι αγώμες τωμ φξιτητώμ στημ ΑΣΟΕΕ εμάμτια στις επιθέσεις και τα πξγκοόμ τωμ μπάτσωμ στξυς 

μεταμάστες μικοξπωλητές.  

 
 

 



Και κάτι πξυ συμηθίζξυμε μα λέμε πάμτα… 

 

 
 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΣΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑ 
 
 
 
 

Αυτόμξμξ σχήμα Φυσικξμαθηματικξύ 

Μάης 2012 


