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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ



ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
Φυλλάδια, αφίσε̋, τραπεζάκια, εκλογικά µαγειρέµατα…   

…τηλέφωνα από δήθεν φίλου̋, πλαστικά χαµόγελα, επαναστατικοί ψευ-
τοτσαµπουκάδε̋ στα αµφιθέατρα… Με δυο λόγια φοιτητικέ̋ εκλογέ̋! 

Και γιατί µε αφορούν εµένα όµω̋ οι εκλογέ̋; Όλοι ίδιοι δεν είναι; 
Κανεί̋ δε µιλάει πολιτικά, όλοι ενδιαφέρονται για τα µικροπαραταξιακά 
του̋ συµφέροντα..

Τολµάµε να πούµε πω̋ τα πράγµατα είναι διαφορετικά από την αντί-
ληψη που λέει: «όλοι τα ίδια είστε». Για εµά̋, για το ∆ίκτυο Αυτόνοµων 
Ριζοσπαστικών Αριστερών Σχηµάτων, οι φοιτητικέ̋ εκλογέ̋ δεν είναι 
ούτε η αρχή ούτε το  τέλο̋ τη̋ δράση̋ µα̋. Αποτελούν έναν ετήσιο 
σταθµό του φοιτητικού κινήµατο̋, ένα από τα πολλά µέσα έκφραση̋ τη̋ 
βούληση̋ των φοιτητών, µια πολιτική διαδικασία και µόνο.  Ειδικά µάλι-
στα φέτο̋ µε το φοιτητικό κίνηµα που από πέρυσι το Μάη µέχρι σήµερα 
συγκλονίζει όχι µόνο τι̋ σχολέ̋ αλλά ολόκληρη την κοινωνία. 

Για άλλη µια φορά φάνηκε ότι το πιο όµορφο, το πιο γοητευτικό στοι-
χείο τη̋ ιστορία̋ είναι το αστάθµητο. Αυτό που κανένα̋ δεν περιµένει, 
αυτό που καµία δεν έχει προβλέψει. Έτσι πέρσι την άνοιξη οι φοιτητέ̋ 
και οι σπουδαστέ̋ άρχισαν να γεµίζουν τα αµφιθέατρα και του̋ δρό-
µου̋ κατά χιλιάδε̋. Άρχισαν να υφαίνουν το νήµα τη̋ αντίσταση̋ και 
τη̋ αξιοπρέπεια̋ που ένωσε την γενιά µα̋ µε όλου̋ του̋ µεγαλειώδει̋ 
αγώνε̋ τη̋ νεολαία̋ που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Φτιάχτηκε λοιπόν 
ένα ποτάµι που κάθε βδοµάδα πληµµύριζε µε ζωή το κέντρο των µεγα-
λύτερων πόλεων. 

Το αρχικό ξάφνιασµα των αρχόντων µα̋ δεν άργησε να µετατραπεί 
σε µίσο̋. Μίσο̋ απέναντι στην νεολαία που είχε το θράσο̋ να αµφι-
σβητήσει του̋ νόµου̋ των «σοφών» και να το κάνει µάλιστα όχι εξα-
τοµικευµένα αλλά µέσα από συλλογικέ̋ διαδικασίε̋. ∆ιαδικασίε̋ που 
επανέφεραν στο εσωτερικό των σχολών ένα ξεχασµένο για πολλού̋ 
θέµα, αυτό τη̋ δηµοκρατία̋ και τη̋ συµµετοχή̋ πέρα από τι̋ φωτισµέ-
νε̋ πρωτοπορίε̋.

Οι φοιτητικέ̋ και σπουδαστικέ̋ κινητοποιήσει̋ πυροδοτήθηκαν από 
τη συσσωρευµένη οργή και αγανάκτηση τόσο για την πραγµατικότητα 
που βιώνουµε όσο και για το µέλλον που µα̋ ετοιµάζουνε. Η έκρηξη που 
ζήσαµε ήρθε σαν µια ώριµη απάντηση στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. 
∆ηλαδή απέναντι στην πολιτική που από κοινού οι Ελληνικέ̋ κυβερνήσει̋ 

των τελευταίων χρόνων έχουν υλοποιήσει αλλά και συνδιαµορφώσει 
στα πλαίσια τη̋ Ευρωπαϊκή̋ ενοποίηση̋. Πολιτική που αφενό̋ προωθεί 
τη λογική τη̋ αγορά̋ στο εσωτερικό τη̋ τριτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ (π.χ. 
δίδακτρα, σχεδιασµό̋ και οργάνωση σπουδών µε βάση ιδιωτικοοικονο-
µικά κριτήρια) και αφετέρου δηµιουργεί ένα νέο µοντέλο εργαζόµενου, 
ευέλικτο και συνεχώ̋ επανακαταρτίσιµο, χωρί̋ καµία συλλογική κατο-
χύρωση. Με αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση σχετίζεται 
µε τι̋ νέε̋ συνθήκε̋ που έχουν επικρατήσει σε επίπεδο παραγωγική̋ 
διαδικασία̋ (ελαστικέ̋ µορφέ̋ «απασχόληση̋», αδυναµία συλλογικών 
διεκδικήσεων). 

Ζήσαµε όµω̋ ένα κίνηµα πέρα, έξω και κόντρα στην θέληση και τον 
σχεδιασµό των τριών πρώτων σε πανελλαδική καταγραφή φοιτητικών 
παρατάξεων (∆ΑΠ,ΠΑΣΠ,ΠΚΣ), κάτι που εξόργισε ακόµα περισσότερο 
την κυβέρνηση και του̋ συµµάχου̋ τη̋, µε αποτέλεσµα να χρησιµο-
ποιήσουν όλα τα µέσα καταστολή̋ που είχαν στην διάθεση του̋, ακρι-
βώ̋ όπω̋ κάνουν πάντα όταν οι «από κάτω» οργανώνουν την αντίσταση 
του̋. Μα̋ συκοφάντησαν , µα̋ έκαναν να µατώσουµε. Το αίµα όµω̋ δεν 
γέννησε φόβο, έγινε ο σπόρο̋  τη̋ αντοχή̋ και του πείσµατο̋.  

Μπήκαν έτσι οι βάσει̋ για την πρώτη νίκη, τη µη ψήφιση του νόµου, 
διαµορφώνοντα̋ από τότε τι̋ συνθήκε̋ για τη µη εφαρµογή του, µε ορίζο-
ντα την τελική του απόσυρση… Νίκη ιδιαίτερα σηµαντική αν αναλογιστούµε 
ότι µέχρι εκείνη την στιγµή η Ν∆ δεν είχε αντιµετωπίσει  ιδιαίτερη αντίστα-
ση στην επιθετική τη̋ πολιτική. ∆εν σταµατήσαµε όµω̋ εκεί. Αποδείξαµε 
ότι το λουλούδι τη̋ αντίσταση̋ µπορεί να ανθίσει και µέσα στο χειµώνα. 
Σπάσαµε την δικοµµατική συναίνεση στο θέµα τη̋ αναθεώρηση̋ του άρ-
θρου 16, αναγκάζοντα̋ το ΠΑΣΟΚ να πάρει τα χέρια του -αλλά όχι και το 
µυαλό του- από αυτή και στέλνοντα̋ την «µητέρα των µεταρρυθµίσεων» 
να συναντήσει τον Καραµανλή, όχι τον ανιψιό αλλά τον θείο. 

Το σηµαντικότερο όµω̋ που καταφέραµε ήταν να σπάσουµε στην 
πράξη το επιχείρηµα τη̋ αδράνεια̋ και να αποδείξουµε ότι οι συλλογι-
κοί αγώνε̋ µπορούν να έχουν αποτελέσµατα. Για αυτό δεν µπορεί παρά 
να µα̋ στεναχωρεί η υιοθέτηση από την ηγεσία τη̋ ΠΚΣ µια̋ γραµµή̋ 
ήττα̋, που θεωρεί την άτακτη υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ σαν ένα απλό 
«τρικ» και όχι αποτέλεσµα τη̋ δικιά̋ µα̋ πίεση̋.

Τα παραπάνω αποτελέσµατα όµω̋ προέκυψαν ω̋ λογική συνέχεια 
των πρακτικών που υιοθέτησαν οι φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι 
όλο το προηγούµενο διάστηµα. Πρώτα από όλα το µέτωπο στο εσωτερικό 

των συλλόγων χτίστηκε πάνω στα συγκεκριµένα διακυβεύµατα που ορι-
οθετεί η συγκυρία (νόµο̋ πλαίσιο, άρθρο 16, αντιεκπαιδευτικοί νόµοι) 
και όχι σε συνολικά πολιτικά πλαίσια όπω̋ έκαναν το προηγούµενο δι-
άστηµα τόσο η ΠΚΣ όσο και η ΕΑΑΚ. Ταυτόχρονα ανιχνεύθηκαν δυνα-
τότητε̋ για τη συγκρότηση κατά το δυνατό πλατιών συµµαχιών  µε τα 
υπόλοιπα κοµµάτια τη̋ εκπαίδευση̋ και συγκεκριµένα µε του̋ πανε-
πιστηµιακού̋ δασκάλου̋. Τέλο̋ κοµβικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα 
έπαιξε η εξωστρέφεια και κοινωνικοποίηση του ζητήµατο̋ τη̋ εκπαίδευ-
ση̋ µέσα από πολλέ̋ δράσει̋ και συγκεκριµένε̋ πρωτοβουλίε̋ όπω̋ 
αυτή ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.   

Μέσα όµω̋ από αυτέ̋ τι̋ κινητοποιήσει̋ η ίδια η ζωή µα̋ έδειξε και 
τι Αριστερά χρειαζόµαστε. Χρειαζόµαστε µία Αριστερά που ξέρει να µα-
θαίνει από τα κινήµατα. Μία Αριστερά του κόσµου που τόσο καιρό δίνει 
αυτό τον όµορφο αγώνα. Μία Αριστερά που σέβεται την διαφορετικότητα 
και µπορεί να την κάνει προωθητική δύναµη. Να συνθέτει και να βάζει 
τι̋ διαφορετικέ̋ αντιλήψει̋ να λειτουργούν συµπληρωµατικά και όχι 
ανταγωνιστικά. Μία Αριστερά που δεν κλείνεται στου̋ τοίχου̋ τη̋ σχο-
λή̋ τη̋, αλλά αντιλαµβάνεται τον εαυτό τη̋ σαν κοµµάτι των αγώνων 
που ξεδιπλώνονται σε όλο τον κόσµο από την Λατινική Αµερική µέχρι 
την Ευρώπη και τη Ασία. Αγώνε̋ που γίνονται για να εξασφαλίσουν την 
αξιοπρέπεια απέναντι σε µία πραγµατικότητα που θέλει όλα να αγορά-
ζονται και να πουλιούνται, σε µία πραγµατικότητα που αυξάνει την κατα-
πίεση, τον ανορθολογισµό και την αδικία και που σε τελευταία ανάλυση 
καταστρέφει τον ίδιο τον πλανήτη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση συµβάλλαµε και εµεί̋ όταν µαζί µε ανε-
ξάρτητα σχήµατα και τα Αριστερά Σχήµατα στι̋ 10-11 Μάρτη στο ιστο-
ρικό πολυτεχνείο τη̋ Αθήνα̋ συγκροτήσαµε την Αριστερή Ενότητα, 
όχι σαν ένα ακόµα πόλο στο εσωτερικό τη̋ φοιτητική̋ Αριστερά̋  αλλά 
ω̋ µια προσπάθεια ανασύνθεσή̋ τη̋, µε ανοιχτό κάλεσµα στι̋ υπόλοι-
πε̋ δυνάµει̋. Μια Αριστερά που θα είναι οργανικό κοµµάτι των αγώνων 
ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση για έναν κόσµο που 
θα χωρά τι̋ ανάγκε̋ και τα όνειρα µα̋, για ένα κόσµο που θα χωρά 
πολλού̋ κόσµου̋. 

Και σε αυτό το δύσκολο δρόµο δεν καλούµε κανέναν και καµία από 
εσά̋ να µα̋ ακολουθήσουν, δεν είµαστε εµεί̋ οι οδηγοί. Είµαστε όλοι 
και όλε̋ συνοδοιπόροι σε ένα δρόµο µακρύ, δύσκολο, µε απογοητεύ-
σει̋ αλλά σίγουρα ένα δρόµο όµορφο, ένα δρόµο πολύχρωµο, ένα δρό-
µο νικηφόρο. 


