
ΦΠΠ; Τη είλαη απηό; 
 

Α σξαία, ζα ζθεθηεί ν πξσηνεηήο πνπ ηνπ ήξζε απηό ην ραξηί ζηα ρέξηα, ζα κάζσ ηη είλαη επηηέινπο  

ε ΦΠΠ πνπ ζηόκα έρεη θαη κηιηά δελ έρεη. Είλαη αιήζεηα όηη, γηα ηνλ πξωηνεηή, ε ΦΠΠ έρεη κηα 

ρξνηά αζηηθνύ κύζνπ. Μήπσο ε ΦΠΠ είλαη ε κπζηηθή ΠΑΣΠ ηεο ζρνιήο όπσο κνπ είπαλ θάηη 

ζπλάδειθνη κηα κέξα ζην ακθηζέαηξν; Μήπσο είλαη ηαγκέλε ζην λα εμππεξεηεί ηηο επηδηώμεηο ηεο 

ΔΑΠ από ην παξαζθήλην; Μήπσο απιά είλαη έλα απνηπρεκέλν παξαθιάδη ησλ ΕΑΑΚ; Καη ηέινο  

πάλησλ, πνύ είλαη όινη απηνί νη ΦΠΠηηεο πηα θαη δελ ηνπο βιέπνπκε; Εύινγα όια απηά ηα 

εξσηήκαηα, πνπ ε απάληεζε ηνπο αλαγθαζηηθά πεξλάεη κέζα από ηελ (ελδηαθέξνπζα) ηζηνξία 

απηήο ηεο παξάηαμεο. 

 

Ήηαλ Απξίιηνο ηνπ 2005, ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο, όηαλ κηα νκάδα θνηηεηώλ από δηάθνξα έηε 

απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε ηε ΦΠΠ (Φνηηεηηθή Παξάηαμε Πιεξνθνξηθήο). Απηό πνπ καο 

έλσλε δελ ήηαλ ε ζπκπάζεηα πξνο θάπνηα πνιηηηθή ηδενινγία, αιιά ε αγαλάθηεζε γηα ην ηόηε 

θαηεζηεκέλν ζηε ζρνιή θαη ε βαζηά επηζπκία λα παιέςνπκε γηα θάηη θαιύηεξν. Καλέλα 

εμσπαλεπηζηεκηαθό ζπκθέξνλ δελ καο ζηήξημε νύηε πξνζδνθνύζακε κηα ζέζε ζε θάπνην 

Υπνπξγείν όηαλ ζα βγαίλακε απ' ηε ζρνιή. Τν κόλν πνπ καο έδεηρλε ην δξόκν ήηαλ ε 

απνθαζηζηηθόηεηά καο λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα κέζα ζηε ζρνιή, γηα ην θαιό ην δηθό καο 

θαη γηα ην θαιό όιωλ καο ηωλ ζπλαδέιθωλ. Καη είλαη εθπιεθηηθό πξαγκαηηθά, πωο κηα 

παξάηαμε πνπ ηδξύζεθε ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο, κε πεληρξά κέζα θαη νξγάλωζε θαηάθεξε λα 

απνζπάζεη ηε δεύηεξε ζέζε εθείλε ηε ρξνληά, θαη ηελ πξώηε ζέζε ζηηο 2 ρξνληέο πνπ έρνπλ 

αθνινπζήζεη! Γηα θάπνηνπο απηό ήηαλ έλα αλαπάληερν ζνθ, γηα καο ήηαλ έλα ζαθέο κήλπκα λα 

κεηνπζηώζνπκε ην πάζνο καο γηα θάηη θαιύηεξν ζε απηά απνηειέζκαηα. 

 

Από ηόηε κέρξη ζήκεξα εξγαζηήθακε κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη ρακεινύο ηόλνπο γηα ην ζπκθέξνλ 

ηνπ θνηηεηή. Πξνζπαζήζακε λα πξνζθέξνπκε έλα κέξνο (γξαθεηάθη ζπιιόγνπ θαη forum) όπνπ 

κπνξεί ν θαζέλαο λα ελεκεξώζεη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηωπίδεη θαη πξνζθέξακε ό,ηη 

κπνξνύζακε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Από ην λα πηέζνπκε γηα λα βγνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ θαη λα επηθνηλσλνύκε κε ηνπο θαζεγεηέο γηα ηα θνηηεηηθά δεηήκαηα  κέρξη λα 

θαιέζνπκε ζε θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζπκθεξόλησλ καο, πάληα 

πξνζπαζνύζακε λα εθθξάδνπκε ην αίζζεκα ηνπ απινύ θνηηεηή. Κη αλ δελ θσλάδνπκε δεμηά θη 

αξηζηεξά γηα όζα θάλνπκε, θη αλ δελ πηάλνπκε ηνλ θάζε θνηηεηή λα ηνπ πνύκε λα καο ςεθίζεη θαη 

λα κπεη ζηελ παξάηαμε είλαη γηαηί ζέινπκε λα αθήζνπκε ηνλ θόζκν λα θξίλεη αλεπεξέαζηνο 

όζα πξνζπαζνύκε λα πξνζθέξνπκε. Καη είλαη ηηκή γηα καο απηή ε πξνζπάζεηα λα βιέπνπκε όηη 

αλαγλσξίδεηαη από ηα πην κηθξά θαζεκεξηλά ζρόιηα κέρξη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ, λα 

βιέπνπκε ηνλ θόζκν λα καο πξνζεγγίδεη κεηά από δηθηά ηνπ πξσηνβνπιία θαη θξηηηθή ζθέςε, ρσξίο 

παξαηαμηαθά παηρλίδηα, “θηιίεο”, πάξηη θαη ζπγθαιπκκέλε πξνπαγάλδα. 

 

Αιιά ηειηθά, ηη πξαγκαηηθά είλαη ε ΦΠΠ; Είλαη κηα νκάδα θνηηεηώλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηε 

ζρνιή ηνπο; Είλαη κηα αλεμάξηεηε παξάηαμε πνπ πξνζπαζεί λα δεη πέξα από ηα κηθξνπνιηηηθά 

παηρλίδηα θαη λα βνεζήζεη ηνλ απιό θνηηεηή κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη; Είλαη όια απηά 

ζίγνπξα, αιιά είλαη θαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν. Η ΦΠΠ είλαη κηα ηδέα, ε ηδέα όηη αμίδεη λα 

πξνζπαζείο θαη ε απόδεημε όηη κέζα από ηνλ θαζεκεξηλό αγώλα κπνξνύλ λα έξζνπλ απνηειέζκαηα. 

Τν κήλπκα ηεο ΦΠΠ είλαη ε πεπνίζεζε όηη όινη καδί νη θνηηεηέο κπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε ηα 

εκπόδηα θαη λα πεηύρνπκε ζπνπδαία πξάγκαηα. Καη ην κόλν πνπ δεηάκε είλαη ε βνήζεηα λα 

ζπλερίζνπκε λα θξαηάκε απηό ην κήλπκα δσληαλό, ζηηο εθινγέο θαη θπξίσο κεηά απ' απηέο, κε ηε 

βνήζεηα όιωλ όζωλ ζέινπλ λα ηελ πξνζθέξνπλ. Αθόκα όκσο θη αλ δελ πείζακε κε απηό ην 

θείκελν, γηα καο είλαη πνιύ κεγάιν θέξδνο λα πιεζαίλνπλ νη θνηλσλνί απηνύ ηνπ κελύκαηνο, αθόκα 

θη αλ δελ ελδηαθέξνληαη λα καο ζηεξίμνπλ. Γηαηί γηα καο ΦΠΠηηεο είλαη νπνηνζδήπνηε 

αγωλίδεηαη κε πάζνο θαη απνθαζηζηηθόηεηα λα θέξεη θάηη θαιύηεξν γηα όινπο γύξω ηνπ. Καη 

είλαη κεγάιε καο ραξά λα μέξνπκε όηη κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε θη εκείο ην ιηζαξάθη καο γηα 

ηε ζηήξημε απηώλ ηωλ πξνζπαζεηώλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιήο καο. 


