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Τ

Α

ον τελευταίο καιρό έχουμε δει
να ξεκινάνε κινήσεις μέσα στις
σχολές μας από διάφορους
φοιτητές, με τις πλάτες φυσικά και
κάμποσων καθηγητάδων, για σπάσιμο
καταλήψεων, απομάκρυνση αφισών και
καθαρισμό των τοίχων από συνθήματα
και γκραφίτι. Είτε με πρόσχημα το
αισθητικό, είτε με άλλου είδους όπως
το οικονομικό(!) και το οικολογικό (?!),
αυτοί οι τύποι οργανώθηκαν προς αυτή
την κατεύθυνση.

Γ

ια να δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά,
τι τυπάκια είναι αυτοί; Πότε και
πώς προέκυψαν; Γιατί το μόνο
σίγουρο είναι ότι δεν φύτρωσαν στα
παρτέρια των σχολών μας ξαφνικά. Είναι
οι τύποι που αδιαφορούν για ζητήματα
που τρέχουν δίπλα τους, που τις
περισσότερες φορές έχουν αφετηρία το
πανεπιστήμιο-μπίζνα. Είναι οι τύποι που
μιλάνε για καθαριότητα και δεν βγάζουν
άχνα για τις κακοπληρωμένες και
απλήρωτες καθαρίστριες, που καίγονται
για ανοιχτές σχολές, αλλά φυσικά δεν
δίνουν δεκάρα για τις απολύσεις και τα
ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους
του πανεπιστημίου. Είναι οι ίδιοι τύποι
που μιλάνε για το κύρος του ΕΜΠ, ακόμα
και αν αυτό φτιάχνει οπλικά συστήματα
και φράχτες για τους μετανάστες.
Είναι εν τέλοι οι -παλαιά έμμεσοι
και πλέον άμεσοι- υποστηρικτές του
πανεπιστημίου-επιχείρηση και κατέχουν
υψηλή θέση ανάμεσα στους παράγοντες
που ευθύνονται για την διατήρησή του
ως τέτοιο.

Τ

ην προηγούμενη εβδομάδα γίναμε
μάρτυρες μιας γενικής συνέλευσης
στους
ηλεκτρολόγους,
λίγο
διαφορετικής από τις υπόλοιπες. Με
τα προαναφερθέντα προσχήματα περί
καθαριότητας, και βάζοντας στο κόλπο
“βαρυσήμαντα” καθηγητικά ονόματα
και τον κοσμήτορα της σχολής, οι εν
λόγω τύποι μάζεψαν υπογραφές για την
διεξαγωγή της. Ο ρόλος της σαν γενική
συνέλευση ήταν πολύ συγκεκριμένος.
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πό τον τρόπο που καλέστηκε μέχρι
τα υποκείμενα που συμμετείχαν
σε αυτή και τους στόχους που
θέλαν να πετύχουν ήταν ξεκάθαρο
πως δεν μπορούσε παρά να είναι ένα
πεδίο σύγκρουσης. Και εξηγούμαστε.
Το φοιτητικό σώμα αποτελείται από
διαταξικά υποκείμενα με αντικρουόμενα
συμφέροντα
και
διαφορετικές
στοχεύσεις και αυτή η γ.σ. ήταν μια από
τις στιγμές που φάνηκαν ξεκάθαρα αυτές
οι αντιθέσεις του. Για αυτό το λόγο δεν
μπορούμε να μιλάμε για a priori σεβασμό
και αποδοχή της απόφασης ενός τέτοιου
συνόλου. Στα μάτια μας δεν υπάρχει
ένας απρόσωπος φοιτητικός σύλλογος
και μερικά πλειοψηφικά ποσοστά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε
οργανωμένους “ανεξάρτητους” μαζί με
τη δαπ και την πασπ να επιβάλλουν την
πολιτική τους θέση.

Σ

τις γειτονιές και στις σχολές
όπως και σε κάθε δημόσιο πεδίο
στους τοίχους αποτυπόνωνται οι
συγκρούσεις, οι αγώνες και οι φωνές
όσων αντιστέκονται. ‘Οποιος θέλει να
σβήσει και να καθαρίσει τη ζωντανή
ιστορία από τους τοίχους θέλει να
καταστείλει αυτούς τους αγώνες και να
επιβάλλει τη σιωπή. Την ίδια σιωπή που
επιβάλλουν τα δελτία των 8. Την ίδια
σιωπή που προσπαθούν να επιβάλλουν
τα αφεντικά και οι λακέδες τους σε
όσους αντιδρούν. Το θέμα δεν είναι
και δεν ήταν ποτέ αισθητικό. Οι αφίσες
και τα συνθήματα αυτά είτε μιλάνε
για αντιφασισμό, εργατικούς αγώνες,
βρωμοδουλειές των καθηγητών μας
είτε είναι απλά ανάσες στην ασφυξία
της κανονικότητας και όποιος θέλει να
τα εξαφανίσει παίρνει ξεκάθαρα θέση.
Παίρνει θέση υπέρ των απολύσεων,
των φασιστών, των καθηγητάδων
στους οποίους τόσο θέλει να μοιάσει
και της κανονικότητας που επιβάλλουν
το κράτος και τα αφεντικά.
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