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Μου δίδαξε ο γέρο-Αντόνιο πως κάποιος είναι τόσο μεγάλος όσο ο εχθρός που διάλεξε να παλέψει, κι ότι κάποιος είναι τόσο μικρός όσο μεγάλος είναι ο 
φόβος που τον διακατέχει. “Διάλεξε έναν μεγάλο εχθρό, κι αυτό θα σ’ αναγκάσει να μεγαλώσεις για να μπορείσεις να τον αντιμετωπίσεις. Μίκρυνε το φόβο 
σου, γιατί, αν μεγαλώσει, εσύ θα γίνεις μικρός” μου είπε ο γέρο-Αντόνιο ένα βροχερό μαγιάτικο απόγευμα την ώρα που βασιλεύουν το ταμπάκο και ο λόγος. 
Η κυβέρνηση τον τρέμει τον λαό του Μεξικού, γι’ αυτό έχει τόσους στρατιώτες κι αστυνομικούς. Έχει ένα φόβο πολύ μεγάλο. Κατά συνέπεια, η ίδια είναι 
πολύ μικρή. Εμείς φοβόμαστε τη λήθη, που πάμε να τη μικρύνουμε με πόνο και αίμα. Γι’ αυτό είμαστε μεγάλοι. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ: 
η νομική γλώσσα είναι πάντοτε καθηλωμένη στην υποτακτική έγκλιση, η νομική γλώσσα έχει καθήκον της την τελεσιδικία 
των υποθέσεων και μιλά σε χρόνο ενεστώτα - ο ρόλος του δικαστή είναι η γόμμα, είναι να σβήνει τις ιστορίες που γράφουν οι 
κατηγορούμενοι. ο δικός μας δεν μπορεί να είναι παρά η επίμονη καταγραφή τους - δεν έχουμε παρά να αρνούμαστε κάθε τι που 
αυτονομιμοποιείται σαν ιστορικό δεδικασμένο. 

Το γραφείο ερευνών είναι ένα διαρκές εγχείρημα οργάνωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης του κινηματικού αρχείου και της 
βιβλιοθήκης του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού νομικής - έχει σαν αντικείμενό, δηλαδή, του κάποιες εκατοντάδες αποσπάσματα 
του ελληνικού αντιεξουσιαστικού τύπου (περιοδικά, μπροσούρες, εφημερίδες, έντυπα δρόμου, αφίσες) που συνέλεξαν και συλλέγουν 
οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του στεκιού εδώ και 14 και κάτι χρόνια που λειτουργεί το στέκι νομικής. 

Με τον όρο αρχείο, εννοώ κατ΄αρχάς τη μάζα των πραγμάτων που λέγονται, φυλάσσονται, αξιοποιούνται, επαναχρησιμοποιούνται, 
επαναλαμβάνονται και μεταβάλλονται εντός ενός πολιτισμού. (για μια αρχαιολογία της γνώσης, Μ. Foucault)

Κι αν μοιάζει λίγο παράταιρο για ένα φοιτητικό στέκι να ενδιαφέρεται για μία τέτοια ασχολία, δεν αντιλέγουμε παρά μία κρίσιμη 
παρατήρηση: μία συλλογική πολιτική διαδικασία δεν μπορεί να αδιαφορεί για ό,τι συζητήθηκε, γράφτηκε, έγινε αντικείμενο 
διαφωνίας, σχολιάστηκε ή δεν σχολιάστηκε, για ό,τι παρατηρήθηκε ή απλά παρατήθηκε, για τις θέσεις, τις εμπειρίες, τις 
αστοχίες και τις αβλεψίες που εμφανίζονται στην (πολιτική, κοινωνική) εργασία τόσων και τόσων γυναικών και ανδρών πριν απ’ 
αυτήν, όπως η εργασία αυτή αποτυπώνεται σε ό,τι συνοπτικά ονομάζεται έντυπες εκδόσεις. Κι αν το κάνει, τότε βρίσκεται να 
καταφάσκει σε ένα μόνιμο σημείο μηδέν του ιστορικού χρόνου- κι αν το κάνει δεν καταδικάζεται παρά σε μία αιώνια αμηχανία. 

Λέμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε (έστω και πρόχειρα, έστω και αποσπασματικά) για να αποφύγουμε αυτήν την εκδοχή. 

Prozess 0

 ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 
ΣΤΕΚΙ ΝΟΜΙΚΗΣ/
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ/ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

για επικοινωνία: stekinomikis@espiv.net 
stekinomikis.wordpress.com 

Επίσης, μπορείτε να μας 
βρείτε κάθε δευτέρα 12.00-
15.00 ή στο τραπεζάκι μας 
στην αυλή της σχολής ή στο 
καφενείο του στεκιού.



Text 06

ΤΟ PROZESS 03 ΕΙΝΑΙ η τρίτη διαδικασία αναδημοσιεύσεων που επιχειρούμε. Με αφορμή το τέταρτο φεστιβάλ του Game Over 
επιλέξαμε μία σειρά κειμένων που αναφέρονται είτε στην αιώνια ασθένεια του εκπαιδευτικού συστήματος είτε σε παραδείγματα 
φοιτητικών κινητοποιήσεων.
 Είναι αλήθεια, λοιπόν, πως το εκπαιδευτικό-πανεπιστημιακό οικοδόμημα δεν έχει σταματήσει να καταρρέει, να λιποθυμάει, 
να διασωληνώνεται εκτάκτως, να σώζεται και να καταρρέει ξανά. Είναι αλήθεια, επίσης, ότι οι λόγοι αυτής της κατάρρευσης 
δεν έχουν σταματήσει να διαφεύγουν από τα υποκείμενα, τα οποία αφορά περισσότερο αυτή η “κρίση”. Από την άλλη, οι 
φοιτητικοί συνδικαλισμοί, η αριστοκρατία των δεξιών και αριστερών καθηγητών και όσοι άλλοι νέμονται δεκάδες προσόδους 
μέσω των σχέσεων τους με τα ιδρύματα και εντός τους, δεν έχουν σταματήσει λεπτό να εργάζονται για τους σκοπούς τους: από 
τις θαυμαστές εξεγέρσεις ενάντια στο ν. διαμαντοπούλου μέχρι και τις αντίστοιχες περσινές ενάντια στον φορτσάκη, από τις 
εσωτερικές διαμάχες για τα γραφεία και τα λεφτά μέχρι και το πιο πρόσφατο κίνημα ενάντια στον αριστερό και μορφωμένο κύριο 
μπαλτά από πληθώρα ακαδημαϊκών, οι αναλύσει που έχουν προκύψει μέσα από τέτοια πλαίσια λόγου είναι αφενός ενδεικτικές 
των πραγματικών λειτουργιών των πανεπιστημίων και αφετέρου επικίνδυνα συσκοτιστικές. Τα κείμενα που αναδημοσιεύονται μας 
φαίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα (και σε ορισμένα τους σημεία είναι τρομακτικά επίκαιρα) για όποιαν-ον φιλοδοξεί να έλθει σε επαφή 
με μια κριτική αυτής της μόνιμης κρίσης και ενδιαφέρεται για μία γενεαλογία των αιτιών της από ανταγωνιστική σκοπιά.

Prozess 03

Περιοδικό: ΑΥΤΟ/ τεύχος 10, Ιούλης  2006:
Μάθε παιδί μου γράμματα
Η διαρκής εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το «φοιτητικό 
κίνημα» και τα πολύτιμα «πτυχία μας».

Αυτό το σαπάκι ποιος θα το πάρει;

Αδέρφια συμφωνήστε μαζί μας! Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πάει καθόλου καλά και χρειάζεται 
διαρκή αναμόρφωση! Το 1990 έπρεπε όλοι οι μαθητές 
λυκείου να φορέσουν ποδιές. Το 1992 έπρεπε οι φοιτητές να 
βαθμολογούνται με «πιστωτικές μονάδες» και να διαλέγουν 
σύγγραμμα από τη λίστα. Το 1995 έπρεπε να θεσμοθετηθούν 
τα ΙΕΚ και η «δια βίου εκπαίδευση». Το 1998 έπρεπε να 

καταργηθεί η επετηρίδα, να χτυπηθεί η «λιμνάζουσα νεολαία» 
και να επιβληθεί η «ελεύθερη πρόσβαση» στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στα ψιλά της υπόθεσης, ο τρόπος διεξαγωγής των 
πανελλήνιων εξετάσεων άλλαξε καμιά δεκαρία φορές (από τις 
εξετάσεις στην «ελεύθερη πρόσβαση και φτου κι απ΄την αρχή), 
το σχολείο έγινε από πεντάωρο εφτάωρο, και τα ΤΕΙ εξισώθηκαν 
με τα ΑΕΙ μόνο και μόνο για να καταπέσουν και πάλι στην 
πρότερη κατάσταση: να απειλούνται με κλείσιμο, αλλά να έχουν 
και μεταπτυχιακά που κανείς δεν θέλει να παρακολουθήσει. 
Μ΄αυτά και μ΄αυτά, όλοι οι βρωμιάρηδες φροντηστηριάρχες 
της Κάνιγγος πρόλαβαν να αγοράσουν μερσεντές και να την 
αλλάξουν δυο φορές γιατί πάλιωσε.



Λόγω ηλικίας, διάφοροι από εμάς ήταν στην ευχάριστη 
θέση να παρακολουθήσουν αυτή τη δεκαπενταετή όσο και 
φρενιασμένη «αναζήτηση λύσης», συμμετέχοντας σε διάφορες 
βαθμίδες αυτού που λέγεται «ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα». 
Και νομίζουμε ότι κάποιος που είχε την εμπειρία όλων των 
διαδοχικών προσπαθειών «εξυγίανσης της εκπαίδευσης» και 
διαθέτει τη στοιχειώδη συνείδηση αυτού του κόσμου, δεν μπορεί 
παρά να συμφωνήσει: Το ελληνικό κράτος δε διαθέτει κάποιο 
συμπαγές και συνεκτικό σχέδιο αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Αυτό που διαθέτει είναι από τη μια κατά τόπους 
εμπνεύσεις, και από την άλλη μια σταθερή αντίληψη για την 
ύπαρξη ενός κάποιου «προβλήματος». Μιλάμε όμως για τον 
καπιταλισμό, και στον καπιταλισμό συμβαίνει τα «προβλήματα» 
να είναι απείρως πιο σημαντικά από τις «λύσεις» τους. Για 
να το πούμε καλύτερα, η πανθομολογούμενη διαπίστωση ότι 
το «εκπαιδευτικό σύστημα νοσεί» δείχνει προς γενικότερα 
προβλήματα των αφεντικών αυτού του κόσμου, που θα έπρεπε 
να έχουν ήδη εντοπιστεί από όσους εστιάζουν την πολιτική 
τους δράση στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Ποιο είναι λοιπόν 
το καταραμένο πρόβλημα με την εκπαίδευση; Γιατί αυτό που 
δούλευε για τόσο καιρό, τώρα αποδεικνύεται ανεπαρκές και 
άρρωστο; Οι πλέον προωθημένες των απαντήσεων μέχρι στιγμής 
εξαντλούνται στην υποτιθέμενη αέναη κίνηση του καπιταλισμού 
προς περισσότερη επιχειρηματικοποίηση και ιδιωτικοπιήσεις, 
προς εντονότερο έλεγχο και μεγαλύτερη ανελευθερία.

Κατά τη γνώμη μας όμως δεν είναι έτσι. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα που συνόδευε τη φορντική ρύθμιση, είχε να επιτελέσει 
ορισμένες σημαντικές λειτουργίες. Κατά πρώτον, προσπαθούσε 
να παίξει ένα ρόλο ιδεολογικής κατήχησης στις αξίες, τις 
προτεραιότητες και τις συμπεριφορές αυτού το κόσμου. Κατά 
δεύτερον, ειδικά στις ανώτερες βαθμίδες του, το εκπαιδευτικό 
σύστημα προσπαθούσε να παράγει τις εξειδικευμένες γνώσεις 
που χρειάζονταν τα αφεντικά για την παραγωγή (φυσικά, 
προσπαθούσε ταυτόχρονα να παράγει την επιθυμητή ιδεολογική 
διαμόρφωση των φορέων αυτών των γνώσεων). Κατά τρίτον, 
το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθούσε να ρυθμίζει την ειδική 
ταξική σύνθεση του καπιταλιστικού σχηματισμού τον οποίο 
εξυπηρετούσε. Από τη μια το εκπαιδευτικό σύστημα διατηρούσε 
μια επίφαση «αξιοκρατίας» ενώ ταυτόχρονα επέβαλλε την 
πιο σκληρή ταξική κληρονομικότητα: μετέβαλλε τις ταξικές 
διαφορές σε φυσικές διαφορές. Από την άλλη, η γενική του 
κατασκευή ανταποκρινόταν κατά γράμμα στις απαιτήσεις 
ταξικής κινητικότητας του εκάστοτε κοινωνικoύ σχηματισμού. 
Για παράδειγμα, οι λόγοι για τους οποίους η ελληνική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι από τις πλέον εκτεταμένες στον 
κόσμο ως προς τη συμμετοχή και την παραγωγή αποφοίτων, 
θα πρέπει να αναζητηθούν στις ειδικές ανάγκες του ελληνικού 
κοινωνικού σχηματισμού και στους ειδικούς τρόπους με 
τους οποίους αυτός εξασφαλίζει τη σταθερότητά του κατά 
τα τελευταία εκατό χρόνια (εδώ θα βρούμε και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα να μας γνέφει με νόημα). 

Αυτό λοιπόν το σύστημα, που μελετήθηκε σοφά από την ιστορία 
με γνώμονα τις ανάγκες των αφεντικών, αυτό το σύστημα που 
δούλεψε πιστά και δίχως πρόβλημα για κάποιες δεκαετίες, 
αυτό το σύστημα που επάνδρωσε πιστά και με συνέπεια τις 
παραγωγικές και ιδεολογικές επάλξεις του καπιταλιστικού 
συστήματος, σήμερα νοσεί. Άρα, λέμε εμείς, νοσούν οι βασικές 
του λειτουργίες! Πράγματι, ακόμη και στο μικρό χώρο που 

μας αναλογεί, μπορούμε να διαπιστώσουμε επί τροχάδην 
ότι οι πρωινές προσευχές και η έπαρση σημαίας ωχριούν 
ως ιδεολογικοί χειραγωγοί μπροστά στην παρακολούθηση 
τηλεοπτικών διαφημίσεων (επιπλέον οι διαφημίσεις είναι 
τζάμπα).

Πολύ σημαντικότερο, όμως, είναι επισημάνουμε ότι οι γνώσεις 
που απαιτούνται για την καπιταλιστική παραγωγή και διοίκηση, 
όλο και περισσότερο παράγονται εκτός των πανεπιστημίων. 
Όσον αφορά την παραγωγή, ήδη αυτές οι γνώσεις συνιστούν 
ένα μάλλον συντεταγμένο και λειτουργικό γνωστικό σώμα 
–βιοπληροφορικό μοντέλο– το οποίο ελάχιστη σχέση έχει 
με τα φορντικά προγράμματα σπουδών. Δεν είναι απλώς ότι 
μπορείς σήμερα να τελείωσεις τη νομική Αθηνών δίχως να 
έχεις χρησιμοποιήσει ούτε μια φορά το internet. Είναι και ότι 
όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης βασίζονται στο βιβλίο και τη 
«χειρωνακτική αποθήκευση» γνώσεων (την απομνημόνευση), 
σε μια εποχή που η εκμηχάνιση τόσο της αποθήκευσης γνώσεων 
όσο και της οργανωμένης πρόσβασής τους, είναι πλέον τεχνικά 
εφικτή. Όσον αφοράτη διοίκηση από την άλλη –αν μπορεί 
βέβαια να υπάρξει τέτοιος διαχωρισμός- είναι χαρακτηριστικό 
ότι ακόμα και στα ανώτερα πανεπιστημιακά κλιμάκια 
υπάρχουν γενικές διαφωνίες, όχι μόνο ως προς την καθεαυτή 
διοίκηση, αλλά και ως προς την απλή περιγραφή των τρόπων 
με τους οποίους οργανώνεται και διοικείται η παραγωγή στον 
πραγματικό κόσμο. Οι αλλαγές που συνηθίζεται να ονομάζονται 
«μεταφορντισμός» και «άνθηση του τριτογενούς» διαφεύγουν 
με άνεση από το αρτηριοσκληρωτικό μάτι του φορντικού 
πανεπιστημίου.

Μπορεί η γνωσιολογική πλευρά του φορντικού εκπαιδευτικού 
συστήματος να νοσεί βαθιά, αλλά η λειτουργία του ως ταξικού 
ρυθμιστή είναι πλέον για τα σκουπίδια. Οι κλαυθμοί και οδυρμοί 
των αφεντικών και των αριστερών για τα πτυχία που έχουν «όλο 
και μικρότερο αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας», αντανακλούν 
αυτή ακριβώς την κατάπτωση. Το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς 
απομακρύνεται από την πραγματική γνωσιολογική συνθήκη, 
αδυνατεί να ρυθμίσει την ταξική κινητικότητα και να επιβάλλει 
την ταξική σύνθεση, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες.
Αυτό το τελευταίο είναι πολύ απτό. Κοιτάξτε να δείτε τί 
έγινε: οι Αλβανοί εργάτες και τα παιδιά τους ήταν να παίξουν 
το ρόλο του πάτου του ταξικού βαρελιού. Και όντως, το 
φορντικό εκπαιδευτικό σύστημα εγγυήθηκε ότι κανείς μα 
κανείς από δαύτους δεν θα περνούσε στο πανεπιστήμιο (κοίτα 
να δεις μέχρι κι ο Οδυσσέας Τσενάι, στην Αμερική πήγε να 
σπουδάσει). Ταυτόχρονα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
για κάποια χρόνια απέκτησε μια μοναδικού είδους «ελεύθερη 
πρόσβαση» στα πανεπιστήμια, ώστε οι γόνοι των γηγενών που 
τελείωναν το λυκειακό κάτεργο να μπορούν να πιστοποιήσουν 
την ταξική άνοδο που οι γονείς τους πέτυχαν στις πλάτες 
των ξένων. Έλα όμως που αμέσως μετά, η γνωσιολογική 
υστέρηση του φορντικού πανεπιστημίου μετέτρεψε τα πτυχία 
σε κουρελόχαρτα! Ακριβώς όπως η άμαξα της Σταχτοπούτας 
ξανάγινε κολοκύθα! Ενώς όμως η Σταχτοπούτα δεν είχε 
να διαμαρτυρηθεί, οι μικροαστοί γνωσιολογικοί επενδυτές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαισθάνονται ποιος είναι ο 
υπεύθυνος. Κι εδώ πια είναι που εργόμαστε στο λεγόμενο 
«φοιτητικό κίνημα».



Η αριστερά που έγινε δεξιά

Υπάρχει ένα προβληματάκι με το «φοιτητικό κίνημα», και 
απορούμε που μόνο εμείς το εντοπίσαμε (καλά, δεν απορούμε, 
πλάκα κάνουμε). Λοιπόν, το προβληματάκι είναι ότι το 
λεγόμενο φοιτητικό κίνημα συμφωνεί με το κράτος ως προς 
τα βασικά προβλήματα της εκπαίδευσης σήμερα. Διαβάστε 
προκηρύξεις αριστερών για να το πάρετε χαμπάρι. Το πρώτο 
μέλημα όλων τους είναι η υποβάθμιση των πτυχίων και η 
αποσύνδεσή τους από τα εργασιακά δικαιώματα, ακριβώς 
δηλαδή το προβληματικό σημείο του εκπαιδευτικού συστήματος 
που απασχολεί και το κράτος. Να για παράδειγμα τί έλεγε το 
κεντρικό άρθρο της κυβερνητικής Καθημερινής στις 23/6:

 Τα ΑΕΙ δεν μεταλαμπαδεύουν πλέον γνώση, παράγουν 
ανειδίκευτους. Δε φτιάχνουν πλέον συνθήκες κοινωνικής 
ανόδου, εξασφαλίζουν ότι οι πτυχιούχοι τους θα καταλήξουν 
στην ανεργία. Από μηχανισμός παραγωγής κοινωνικής 
ισότητας μεταμορφώθηκαν σε μηχανισμό αναπαραγωγής και 
εμβάθυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων...
Και να τί έλεγε το συντονιστικό των γενικών συνελεύσεων και 
καταλήψεων των φοιτητικών συλλόγων στις 25 Μαΐου:
Το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση επιδιώκουν τη 
δημιουργία ενός νέο μοντέλου εργαζόμενου, φτηνού και 
ευέλικτου, παραγωγικού και πειθαρχημένου (...) Αυτό 
πραγματώνεται μέσω της απαξίωσης του πτυχίου, και της 
διάσπασης των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων 
που κατοχυρώνει, καθώς και με την εντατικοποίηση της 
φοίτησης.
[Επιδιώκουν επίσης] τη λειτουργία του πανεπιστημίου με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, την καταστρατήγηση του 
δημοσίου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την 
ένταση των ταξικών φραγμών.

Μπορεί οι δύο πλευρές να μην έχουν –ακόμα- κοινές λύσεις, 
έχουν όμως κοινά προβλήματα! Μάλλιασε πια η γλώσσα 
των αριστερών να λένε για τα πολύτιμα πτυχία τους! Έχουν 
βέβαια το θράσος να παντρεύουν το αίτημα για «αναβάθμιση 
των πτυχίων» με την εναντίωση στην «ένταση των ταξικών 
φραγμών», κι αυτό το κατόρθωμα θα πρέπει κάποτε να γραφτεί 
με χρυσά γράμματα στην ένδοξη ιστορία της ελληνικής 
αριστεράς. Αλλά στην ουσία πρόκειται για μια ανύπαρκτη 
αντίφαση. Αρκεί να δει κανείς με πόση ζέση παλεύουν για το 
καθένα από τα δύο αιτήματα. Χεσμένη την έχουν την «ένταση 
των ταξικών φραγμών» οι ακροαριστεροί. Αντιθέτως, αν αυτοί οι 
ψηφορόροι τους κόπτονται για κάτι, μιλούν για κάτι, δρουν για 
κάτι τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι η πάσει θυσία εναντίωση 
στην «υποβάθμιση των πτυχίων τους». Θα είχε ενδιαφέρον 
να τους δούμε κάποια στιγμή να εξηγούν αυτό το αίτημα σε 
κάποιον από τους «εργασιακούς χώρους» με τους οποίους τόσο 
διακαώς επιθυμούν να συνδεθούν!

Πρέπει πάντως να αναγνωρίσουμε κάτι στα ναυάγια της άκρας 
αριστεράς όπως επιβιώνουν αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια 
και απουσιάζουν από τους εργασιακούς χώρους. Μετά από 
δεκαέξι χρόνια βαρετής, στάσιμης και απαράλλακτης ύπαρξης, 
αυτοί οι τύποι καταφέρνουν να επιτελούν μια πραγματική, μια 
υλική κοινωνική λειτουργία. Δηλαδή εκφράζουν με γνήσιο 
και λειτουργικό τρόπο τις μικροαστικές ανασφάλειες των 
φοιτητών που βλέπουν τα πτυχία τους να «υποβαθμίζονται», και 

διοχετεύουν στο δρόμο τη μικραστική αγανάκτηση που μοιραία 
ακολουθεί τις διαψευσμένες κρατικές υποσχέσεις ταξικής 
ανόδου. Η πανεπιστημιακή άκρα αριστερά και οι ουρές της 
μεσολαβούν τη γενική μικροαστική ανασφάλεια που βασιλεύει 
στα πανεπιστημιακά εδάφη.

Αυτή η επιτελική λειτουργία είναι που εκφράζεται στις 
τεράστιες διαδηλώσεις του «φοιτητικού κινήματος». Αυτή είναι 
που παράγει και τη διαρκή δεξιά ροπή που το χαρακτηρίζει 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Σήμερα πλέον το «φοιτητικό 
κίνημα» δεν έχει πρόβλημα να τα βρίσκει με τους καθηγητές 
του · φοιτητές και καθηγητές έχουν κοινά συμφέροντα στην 
«προστασία» του θεσμού στον οποίο συμμετέχουν. Σήμερα το 
«φοιτητικό κίνημα» έχει ξεχάσει ακόμη και τα χάρτινα αιτήματα 
περί «ελεύθερης πρόσβασης» · οι κοινωνοί του δε δίνουν μία 
για τις προηγούμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης και τα πάθη 
τους. Σήμερα το «φοιτητικό κίνημα» αδυνατεί να εκφράσει 
οποιασδήποτε κριτική για το είδος της γνώσης που παράγουν 
και διδάσκουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα· εκτός από μία και 
κοινότοπη: τί θα μου χρησιμεύσουν εμένα ολ’αυτά όταν πάω να 
δουλέψω; Πολλοί είναι αυτοί που εκπλήσσονται βλέποντας τους 
δαπίτες να ψηφίζουν κατάληψη. Ε, για να μη μπερδεύονται άλλο, 
θα τους το πούμε εμείς: οι δαπίτες ψηφίζουν κατάληψη γιατί η 
κατάληψη είναι δεξια! Γιατί η δεξιόστροφη διαταξική αριστερά 
εκφράζει τα συμφεροντά τους καλύτερα απ’ ότι η παροδοσιακή 
δεξιά. 

Προφανώς όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που αφήνουν 
παγερά αδιάφορους τους φοιτητές που αγωνίζονται 
ποικιλοτρόπως κάτω από τα πλατιά φτερά της άκρας αριστεράς. 
Ο μόνος που θα μπορούσε να ενδιαφερθεί θα ήταν ένα 
πραγματικό επαναστατικό υποκείμενο που θα φιλοδοξούσε 
να δράσει στο εσωτερικό των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
Υπάρχει όμως τέτοιο πράγμα;

Νοσεί; Να πεθάνει!  

Αν μη τί άλλο, η κατάσταση σήμερα είναι σαφής: Το κράτος 
εντοπίζει τα «προβλήματα», το κράτος προτείνει και τις λύσεις. 
Μπορεί βέβαια οι «λύσεις» να δέχονται με τη σειρά τους 
επίθεση, να είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας και να μην 
εκφράζουν κάποια συνεκτική διαυγή στρατηγική. Αλλά το 
βασικό ζητούμενο έχει επιτευχθεί. Το κράτος σήμερα παίζει 
μόνο του στους πανεπιστημιακούς χώρους, ως πραγωγός 
προβλημάτων και λύσεων επί των οποίων όλοι υποχρεούνται να 
τοποθετηθούν.

Και να τί παράγει: Αντιμέτωπο με τη διαρκή κατάπτωση και 
αχρηστία του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, το κράτος 
επιλέγει να το κόψει κομμάτια και να το πουλήσει σε ιδιώτες, 
ώστε τουλάχιστον να βγει κανά φράγκο από την διαρκή 
κοινωνική δίψα για ανώτερες σπουδές. Αντιμέτωπο με την 
κατάπτωση της γνωσιολογικής παραγωγής του πανεπιστημίου, 
το κράτος επιλέγει ματζούνια του είδους «αξιολόγηση» και «δια 
βίου εκπαίδευση», ενώ ξέρει πως το εν λόγω πρόβλημα στην 
ουσία δεν επιδέχεται άλλη λύση από την πλήρη καταστροφή 
και ανασύσταση εκ θεμελίων αυτού που λέγεται εκπαίδευση. 
Αντιμέτωπο τέλος με τη γενικότερη κοινωνική δυσαρέσκεια 
που προέρχεται από την «υποτίμηση των πτυχίων», το κράτος 
επιλέγει την επίθεση στους «αιώνιους φοιτητές» και τα λοιπά 



«μη παραγωγικά» κομμάτια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως 
είναι καλή ώρα τα υποβαθμισμένα τμήματα των ΤΕΙ). Το κράτος 
καταστρέφει το εκπαιδευτικό του σύστημα κομμάτι κομμάτι, και 
πουλάει τ’αποκαΐδια όσο όσο στην «ελεύθερη αγορά». 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι υπήρχε κάποιου είδους προλεταριακό 
υποκείμενο μέσα στα πανεπιστήμια. Η πρώτη δουλειά που θα 
έπρεπε να κάνει αυτό το υποκείμενο θα ήταν να ανακαλύψει 
τα δικά του προβλήματα και να προτείνει τις δικές του λύσεις, 
έχοντας πάντοτε υπ΄όψη τα προβλήματα και τις λύσεις που 
εντοπίζουν τα αφεντικά.

Το πρώτο που θα έπρεπε να αναζητηθεί είναι οι υπόκωφες 
αντιθέσεις που διατρέχουν τη φοιτητική κοινότητα κάτω από το 
επίστρωμα των «καλύτερων πτυχίων». Πράγματι, το φοιτητικό 
σώμα ούτε ενιαίο είναι, ούτε και χαρούμενο με την κατάσταση 
του. Και η γενική προσωπική, ηθική, οικονομική και σεξουαλική 
αθλιότητα που διέπει τα πάρκινγκ ανέργων δεν είναι ανάγκη 
να επιδέχεται την «αναβάθμιση των πτυχίων» ως μοναδική 
απάντηση. Αυτή τη στιγμή, όπως και πάντοτε, υπάρχουν τμήματα 
του φοιτητικού σώματος που ζουν στη μιζέρια, που έχουν 
εγκαταλείψει ή είναι έτοιμα να εγκαταλείψουν το όνειρο του 
πτυχίου. Υπάρχουν επίσης και υποκείμενα που αντιλαμβάνονται 
επακριβώς το αντίκρυσμα του πτυχίου στον πραγματικό κόσμο. 
Αυτή η συνείδηση δεν είναι ανάγκη να εκφράζεται αποκλειστικά 
μέσω αιτημάτων περί «αναβάθμισης των πτυχίων». Μπορεί να 
εκφραστεί και ως καλώς εννοούμενη μανία καταστροφής· πόσο 
μάλλον που ήδη εκφράζεται ως μανία αυτοκαταστροφής.  

Μια άλλη αναγκαία κατεύθυνση θα ήταν ο εντοπισμός των 
σημείων όπου το εκπαιδευτικό σύστημα νοσεί, και μια χείρα 
βοήθειας για να νοσήσει ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, 
όπως είπαμε ήδη, ένα από τα προβλήματα του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι η ελλειπής παραγωγή γνώσεων χρήσιμων για 
το κεφάλαιο. Αμέσως θα έπρεπε να εντοπιστούν τα ελάχιστα 
σημεία όπου παράγονται γνώσεις χρήσιμες για το κεφάλαιο και 
να σαμποταριστεί, να παρακωλυθεί, να απαγορευτεί η λειτουργία 
τους με κάθε ευκαιρία (ειδικά αν οι «σύμμαχοι» αριστεροί 
καθηγητές βγάλουν σπυριά, οι προλετάριοι φοιτητές θα ξέρουν 
ότι είναι στο σωστό δρόμο).

Αλλά το πρώτο και κύριο ερώτημα που θα έπρεπε να θέσουν 
οι προλετάριοι στους εαυτούς τους, είναι τί μπορούμε να 
κάνουμε εμείς σαν τάξη; Θα μπορούσαν οι επαναστάτες 
φοιτητές να δώσουν πίσω στο προλεταριάτο ένα μέρος της 
γνώσης που του έκλεψαν τα αφεντικά ενώ ταυτόχρονα θα 
βοηθούν το εκπαιδευτικό σύστημα να νοσήσει περισσότερο απ’ 
όσο νοσεί ήδη; Όνειρα θερινής νυκτός θα πει κανείς. Αλλά το 
σίγουρο είναι ότι, καθώς σήμερα ένα προλεταριακό υποκείμενο 
εντός των πανεπιστημίων είναι παντελώς ανύπαρκτο, θα είχε 
μπροστά του την τεράστια δουλειά του προσδιορισμού των 
πραγματικών συμφερόντων και δυνατοτήτων του, καθώς και 
του προσδιορισμού του είδους της γνώσης που κλέβεται και 
αναπαράγεται στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ευθύνες 

Το πρόβλημα με τους επαναστάτες φοιτητές δεν είναι ο μικρός 
τους αριθμός, ή οι μικρές τους δυνάμεις. Είναι η παντελής 
τους ανυπαρξία. Πράγματι, όσοι κατά καιρούς αποπειράθηκαν 

να προσδιορίσουν τον εαυτό τους ως φοιτητικό προλεταριάτο 
αντιμετώπισαν την ανυπαρξία του δικού τους λόγου και την 
ασάφεια της ταξικής τους θέσης και κατέληξαν κολαούζοι 
της αριστεράς (που με τη σειρά της είναι ο τέλειος κολαούζος 
της μικροαστικής ανασφάλειας). Το φαινόμενο της τακτικής 
φοιτητικής επαναστατικής αναβίωσης κάθε φορά που η 
αριστερά χρειάζεται μια βίαιη ουρά, είναι λυπηρό, υπαρκτό και 
επαναλαμβανόμενο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, εδώ δεν υπάρχουν 
μαγικές συνταγές. Υπάρχει μόνο η αποφασιστικότητα, η διάθεση 
για σκληρή δουλειά, η μόνιμη δράση και παρουσία. Υπάρχει 
μόνο η συνείδηση της αναγκαιότητας για αυτόνομη δράση. 
Και η αυτόνομη δράση δεν μπορεί να ξεκινά και να τελειώνει 
ευκαιριακά. Αυτό τουλάχιστον είναι γνωστό σε όλους. Θα τα 
ξαναπούμε στο επόμενο κίνημα.


