
Κοσμητεία, ναζί, πρυτανική αρχή,  

όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί 
 
Τον Νοέμβρη του ΄22 έκαναν την εμφάνιση τους στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
κάποιες ολιγομελείς φασιστικές ομάδες. Το περιεχόμενο της σύντομης δράσης τους ήταν 
ναζιστικοί χαιρετισμοί, σημαίες της χρυσής αυγής, φασιστικά συνθήματα και κατέβασμα 
πανό αναρχικών και αριστερών συλλογικοτήτων και ομάδων. Η θρασύδειλη γκρούπα των 
νοσταλγών του ναζισμού αποδείχθηκε σύντομα ότι αποτελούταν και από φοιτητές του 
ΕΜΠ. Έπειτα από τα άμεσα αντανακλαστικά του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, που 
οδήγησαν στην στοχοποίηση και τον ξυλοδαρμό αυτών, η θλιβερή ομαδοποίησή τους 
έληξε την δράση της. Αυτό που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν ένα λήξαν 
συμβάν, συνεχίστηκε με πρωτοβουλία της κοσμητείας των χημικών μηχανικών και της 
πρυτανείας. Αυτές έτρεξαν να στοχοποιήσουν καταλήψεις και πολιτικούς χώρους και να 
υπερασπιστούν τους φοιτητές οι οποίοι «έπεσαν θύμα της τυφλής βίας», και «είχαν κάθε 
δικαίωμα» να εκφράσουν τις φασιστικές, εθνικιστικές ιδέες τους. 
 
Οι φασιστικές ομαδοποιήσεις οι οποίες έχουν χτυπηθεί και περιθωριοποιηθεί κοινωνικά, 
από τον αναρχικό/ αντιεξουσιαστικό/ ριζοσπαστικό χώρο, επιχειρούν προεκλογικά να 
επανεμφανιστούν στο κοινωνικό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό επιχείρησαν να χύσουν το 
δηλητήριο τους μέσα (και) σε πανεπιστημιακούς χώρους. Ένα δηλητήριο ρατσιστικό-
εθνικιστικό και πατριαρχικό, που είναι φορέας κάθε οπισθοδρομικής θεώρησης, που 
ορέγεται δικτατορικά καθεστώτα, βασανιστήρια αντιφρονούντων και την εξάλειψη κάθε 
αγωνιστικής κινητοποίησης. Ο ρόλος των φασιστών άλλωστε είναι να εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα κράτους και κεφαλαίου, να χτυπούν το οτιδήποτε διαφορετικό, τις 
συνδικαλιστικές εργατικές κινητοποιήσεις, να λειτουργούν συμπληρωματικά σε 
αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις για την καταστολή εξεγέρσεων και 
επαναστάσεων. Προάγοντας το εθνικό/ πατριωτικό φρόνημα, σε συνεργασία με τα μέσα 
ενημέρωσης και όλο το εξουσιαστικό σύμπλεγμα, αποπροσανατολίζουν από τις ταξικές 
και κοινωνικές καταπιέσεις και τον πραγματικό εχθρό των “από τα κάτω”, το κράτος και 
τον κάθε φορέα εξουσίας. 
 
Η κοσμητεία των χημικών μηχανικών και η πρυτανεία έχουν σε αυτό το χρονικό 
διάστημα εκδώσει ανακοινώσεις υπεράσπισης των συγκεκριμένων φοιτητών της σχολής 
και «το δικαίωμα των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας να διατηρούν και να 
εκφράζουν ελεύθερα τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές τους απόψεις*». Ακόμη, 
προχώρησαν σε στοχοποίηση και απειλές τιμωρίας μερίδας διδακτορικών που έλαβαν 
θέση και συνυπέγραψαν κείμενο ενάντια στη δράση των φασιστικών ομάδων. Οι 
πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές (sic) απόψεις στις οποίες αναφέρονται 
πρυτανεία, κοσμητείες και λοιποί καθηγητάδες είναι αυτές που σπείρουν το μίσος προς 
κάθε τι διαφορετικό, προς μετανάστριες/  -στες/ -στα, προς τον κόσμο του αγώνα. Είναι 
αυτές που έχουν οπλίσει φασιστικά σκουπίδια να επιτεθούν και να δολοφονήσουν 
μεταναστά/ -στες/ -στριες και αγωνιστές/ -στριες/ -στά, που εντείνουν τα αφηγήματα 
περί εθνικών ανταγωνισμών, που προασπίζονται τα σύνορα και τις χιλιάδες δολοφονίες 
μεταναστ(ρι)ών σε αυτά. 
 
Μέσα από τις ανακοινώσεις τους δεν περιορίστηκαν στο να κάνουν πλάτη στους 
φασίστες αλλά επέλεξαν παράλληλα να στοχοποιήσουν πολιτικούς χώρους και 



καταλήψεις. Συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση της σχολής χημικών μηχανικών καλεί τη 
διοίκηση του Πολυτεχνείου και την πολιτεία “να αξιοποιήσουν όλα τα νόμιμα μέσα για 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολής”. Εγκαλούν, δηλαδή, ευθέως κράτος 
και μπάτσους να επιτεθούν στους πολιτικούς χώρους εντός των σχολών και σε όποια 
αγωνίζονται και οργανώνονται μέσα σε αυτούς. Την ίδια ώρα, η κοσμητεία της ΣΕΜΦΕ 
δίνει εντολή να εκκενωθεί πολιτικός χώρος αριστερής παράταξης από τους μπάτσους 
των ΟΠΚΕ και ΔΕΛΤΑ. Εν συνεχεία αυτού απειλεί με πειθαρχικά δύο άτομα που 
συμμετείχαν σε φοιτητικές κινητοποιήσεις, εφαρμόζοντας στην πράξη τον κρατικό 
σχεδιασμό για τα πανεπιστήμια. Η στάση αυτή προφανώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της συνολικής κρατικής πολιτικής επίθεσης και εκκένωσης καταλήψεων καιχώρων αγώνα, 
και της καταστολής σε όσα αντιστέκονται. 
 
Οι καταλήψεις είναι χώροι και πεδία ζύμωσης και διαμόρφωσης πολιτικών συνειδήσεων, 
σημεία συνάντησης και αγώνα. Είναι δομές οι οποίες στοχεύουν στην έμπρακτη 
αμφισβήτηση της ατομικής ιδιοκτησίας, των λογικών της ρουφιανιάς και του 
καριερισμού, προτάσσουν την αυτοοργάνωση και τον αντιεξουσιαστικό λόγο και 
αντιτάσσονται στην εμπορευματοποίηση και την εκμετάλλευση. Η καταστολή τους 
αποτελεί ξεκάθαρη επίθεση στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και στα καταπιεσμένα 
υποκείμενα τα οποία βρίσκουν πάτημα και πρόσφορο έδαφος να οργανώσουν τις 
αντιστάσεις τους και να αντεπιτεθούν στους εξουσιαστές. 
 
Εμάς, ωστόσο, το αυτί μας δεν ιδρώνει. Απειλές, είτε από πρυτανεία/ κοσμητεία, είτε από 
τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης ή από το κράτος, δεν μας κάνουν να φοβόμαστε αλλά 
μας πεισμώνουν και εντείνουν τη θέληση μας για ελευθερία, ισότητα και αγώνα.  Όσο ο 
αναρχικός/ αντιεξουστικός χώρος δέχεται επίθεση, εμείς συσφίγγουμε τις συντροφικές 
μας σχέσεις, αγωνιζόμαστε με όρους οριζόντιους και αντιιεραρχικούς εντός και εκτός 
σχολών ενάντια σε κράτος, πατριαρχία, κεφάλαιο και κάθε εξουσιαστική/ καταπιεστική 
σχέση. 
 

ΜΠΑΤΣΟΙ, TV, ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΙ 
 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ 
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