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Η
φοιτητική ενότητα που
επικαλούνται και φαντασιώνονται διάφοροι προσπαθεί
να παρουσιάσει τους φοιτητές ως ένα ενιαίο σώμα με
κοινούς στόχους και συμφέροντα. Με αυτό τον τρόπο
συσκοτίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους και οι
οποίες καθορίζονται από τη στάση, τις επιλογές και τί σκατά
έχουν στο κεφάλι τους τελοσπάντων.
Και για να εξηγήσουμε τι και ποιούς εννοούμε:
Από τη μία, έχουμε τύπους που βγάζουν χαρτζηλίκι από πάρτυ
σε μαγαζιά και εκδρομές και που ως γνωστόν στις κλίκες τους
βρίσκουν θαλπωρή διάφορα φασισταριά. Οι εκπρόσωποι του πιο
οργανωμένου συντηρητικού κομματιού των φοιτητών και που για την
πάρτη τους δεν αξίζει ΟΥΤΕ κουβέντα παραπάνω.

Από την άλλη, έχουμε αυτούς που παρουσιάζονται σαν τον ακρογωνιαίο
λίθο του ριζοσπαστισμού, ενώ παράλληλα υπερασπίζονται το μεταπολιτευτικό
κοινωνικό συμβόλαιο του κράτους που περιελάμβανε φυσικά και το δημόσιο
πανεπιστήμιο. Μιά από τις βασικές τους δε επαναστατικές προοπτικές είναι να
αναγνωρίζουν τα αφεντικά τα πτυχία τους και να τους πληρώνουν περισσότερο
από την ¨πλέμπα¨ των ανειδίκευτων εργατών.
Όλοι οι παραπάνω φυσικά είχαν ως τώρα διάφορες απολαβές στηρίζοντας τους
δικούς τους καθηγητές και πρυτάνεις στις εκλογές.

Πέρα από αυτούς κινείται και η σιωπηρή πλειοψηφία. Φοιτητές που περιφέρονται στις
σχολές κουβαλώντας τον ατομικισμό και τα όνειρά τους για καριέρα και κοινωνική
ανέλιξη, για τα οποία είναι διατεθειμένοι να πατήσουν επί πτωμάτων. Άτομα απαθή, που
η στάση τους ¨δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά¨ είναι ακριβώς η ίδια πολιτική θέση (γιατί
περί θέσης πρόκειται) που εκφράζει το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και
που συντηρεί στο έπακρο την κωλοκατάσταση που ζούμε.

Λοιπόν; Για ποιά ενότητα μιλάμε ακριβώς;
Εμάς με όλους αυτούς μας χωρίζουν τα πάντα!

σας

Αγαπητοί συνάδελφοι
φτύνουμε στα μούτρα

