
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΕΚΠΑ ουτε πουθενα

Σε µια πρωτοφανή κίνηση «γενναιότητας» φασιστικά δίποδα είπαν να αφήσουν το στίγµα 
τους στη  φιλοσοφική και τη θεολογική σχολή ζωγραφίζοντας σβάστικες και γράφοντας 
συνθήµατα. Η απόφαση όλα αυτά να γεννηθούν µέσα στο σαββατοκύριακο που κανείς δεν 
είναι στις σχολές είναι στρατηγική επιλογή πολύ αποτελεσµατική για τη διασφάλιση της 
σωµατικής ακεραιότητας των δηµιουργών τους. Αυτό γιατί µάλλον τα µπάσταρδα του 
χίτλερ δεν ξεχνάνε ότι η παρουσία τους στις σχολές µάς (οργανωµένη ή µη) είναι κάτι 
παραπάνω από ανεπιθύµητη.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ, στην πανεπιστηµιούπολη τουλάχιστον, δεν είµαστε  
συνηθισµένοι σε αυτές τις εικόνες, περιβαλλόµαστε από τις ιδέες του φασιστικού 
µορφώµατος. Πολλοί έχουν συνηθίσει να αναγνωρίζουν τον φασισµό πίσω από σβάστικες, 
µαιάνδρους και ναζιστικούς χαιρετισµούς από φουσκωτούς τύπους, ξεχνώντας ότι αυτά 
αποτελούν απλά µια προέκταση της έννοιας αυτής. Εντούτοις, το φασισµό µπορούµε να τον 
αναγνωρίσουµε σε πολλά στοιχεία αυτής της «καθαγιασµένης» οντότητας που ονοµάζεται 
πανεπιστήµιο. Μπορούµε να τον αναγνωρίσουµε στην ολοένα και πιο επιθετική 
εντατικοποίηση των σπουδών µας. Μπορούµε να τον αναγνωρίσουµε στην επιθετική 
απόπειρα µετά-κύλισης  του κόστους φοίτησης και αναπαραγωγής µας στις πλάτες µας. 
Κρύβεται ύπουλα στην άµισθη εργασία υπό τη µορφή έρευνας µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών φοιτητών για τις ανάγκες της εκάστοτε εργολαβίας που έχει παρεισφρήσει 
µέσα στο πανεπιστήµιο. Κρύβεται στις συνεργασίες των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για να 
τις ερευνητικές ανάγκες των µπάτσων και του στρατού (ενδεικτικά παραδείγµατα η αγαστή 
συνεργασία στρατού-frontex-πολυτεχνείου για την ανέγερση του φράχτη του Έβρου, οι 
θερµικές κάµερες για τη «φύλαξη των συνόρων» κλπ). 

Μέσα στις ίδιες τις σχολές το µόρφωµα αυτό διστάζει να βρει οργανωµένο τρόπο και χώρο 
γιατί όσες φορές το επιχείρησαν λάµβαναν δώρο τα δέοντα από αγωνιστές φοιτητές. Δεν 
εξαφανίστηκαν όµως σαν ατοµικές φιγούρες, παρά κατάφεραν να βρουν καταφύγιο σε 
συγγενικές πολιτικές οµάδες. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ φαίνεται να παίρνει τα πρωτεία αυτά, καθώς 
µόνο άγνωστο δεν είναι ότι εγκολπώνει και θρέφει φασίστες στο εσωτερικό της. Δυστυχώς 
για αυτούς η ίδια η ιστορία είναι το όπλο µας ενάντια στη βολική, για αυτούς, λήθη. 
Θυµόµαστε ότι το πρωτοπαλίκαρο της χρυσής αυγής ηλίας κλασιδιάρης ήταν µέλος της 
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα νεανικά του χρόνια. Θυµόµαστε ότι η ΔΑΠ είναι η παράταξη της νέας 
δηµοκρατίας που τα τάγµατα εφόδου της (κένταυροι και rangers, µέλος των οποίων υπήρξε 
και ο πολύς µειµαράκης) δολοφόνησαν στην  Πάτρα των καθηγητή Νίκο Τεµπονέρα, που ο 
χουντικός βουλευτής τους Μ. Βορίδης προσπαθούσε να συνετίσει στα νιάτα του 
«αντιφρονούντες» µε την χρήση… τσεκουριού. Ξέρουµε ότι κατά καιρούς εµφανίζονται 
φασιστικά σύµβολα σε χώρους και στέκια της ΔΑΠ ή φιλικών σε αυτήν οµάδων. Δεν 
τρέφουµε καµιά αυταπάτη και γνωρίζουµε ότι η εν λόγω παράταξη φέρει σηµαντικό µερίδιο 
πολιτικής ευθύνης για κάθε φασιστική δηµόσια  «παρέµβαση», όπως αυτή που έγινε µέσα 
στο σαββατοκύριακο.

Δυστυχώς για τους κάθε λογής φασίστες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέχασαν την 
προέλευση του φασισµού και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα αφεντικά. Δεν ξέχασαν ότι 
ο φασισµός είναι η συνθήκη που αυτά τα αφεντικά θα επικαλεστούν κάθε φορά που 
νιώθουν την εξουσία να γλιστρά µέσα από τα χέρια τους. Οι ίδιοι, βέβαια, ξεχνάνε ότι ειδικά 
τα πιο πιστά σκυλιά των αφεντικών δεν έχουν καµιά θέση στους χώρους που εµείς 
υπάρχουµε, ζούµε, σπουδάζουµε, δουλεύουµε. Θα τους το θυµίζουµε συνεχώς και κάθε 
φορά που θα διεκδικούν κοµµάτι από το δηµόσιο χώρο θα αντιµετωπίζονται όπως τους 
αναλογεί. Γιατί κάποιοι δεν υπήρξαν και δε θα υπάρξουν ποτέ πρόθυµοι να  προσφέρουν 
ειρήνη στο φασισµό. Ούτε να µπουν σε διάλογο µαζί του.

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΣΧΟΛΗ, ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ 


