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Φανατικέ αναγνώστη, κρατάς στα χέρια σου 
το  11ο τεύχος  του ΖΙΖΑΝΙΟΥ!! 

Για μία ακόμα χρονιά κυκλοφόρησε το ζιζάνιο  και  
η συγκυρία που βγαίνει αυτό το τεύχος είναι πλούσια 
και ιδιαίτερη τόσο στη σχολή μας, τόσο στο χώρο της 
εκπαίδευσης, όσο και γενικότερα στο σύνολο της 
κοινωνίας. Ζητήματα που αγγίζουν όλους μας, τόσο 
ως φοιτητές όσο και ως ενεργά μέλη της ελληνικής 
κοινωνίας, αναλύονται με το δικό μας ιδιαίτερο και 
ενδιαφέροντα(;) τρόπο. Σκοπός του ΖΙΖΑΝΙΟΥ είναι να 
προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης της 
πραγματικότητας, να δώσει απαντήσεις αλλά κυρίαρχα 
να δημιουργήσει ερωτήματα. 

Αν αναρωτιέσαι ποιοι είμαστε…

Είμαστε η ΑΝΑΦΟΙΤΟ-ΕΑΑΚ

Είμαστε η ΑΝεξάρτητη Αριστερή ΦΟΙΤητική Ομάδα 
γεωπονίας, μια συσπείρωση φοιτητών, διαφορετικών 
πολιτικών αφετηριών, που με αμεσοδημοκρατικό τρόπο 
συντονίζεται και αποφασίζει.. Η πολιτική μας αντίληψη 
και η πολιτική μας δράση αποφασίζεται μέσα από τις 
ανοιχτές διαδικασίες μας. Σ’ αυτές ο καθένας ακούγεται 
ισότιμα χωρίς αρχηγούς, ιεραρχίες και καθοδηγήσεις. 
Μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες αποφασίζεται και 
η δράση μας. Στη λογική αυτή δεν είμαστε μόνοι 
μας. Συντονιζόμαστε πανελλαδικά με τα υπόλοιπα 
ανεξάρτητα σχήματα  της  ΕΑΑΚ. Γι αυτό ακόμη, σε 
πείσμα των καιρών παραμένουμε ανεξάρτητοι από τους 
κομματικούς μηχανισμούς, το καθηγητικό κατεστημένο 
και την οικονομική χρηματοδότηση. Διαλέγουμε ένα 
δρόμο αντίστασης, αλληλεγγύης, συλλογικότητας και 
ανάπτυξης κοινωνικών αγώνων και τοποθετούμαστε 
συνειδητά σε μια αριστερή κατεύθυνση. 

Θεωρούμε σήμερα ότι είναι αναγκαίο για να 
σπουδάσουμε με αξιοπρέπεια, το πανεπιστήμιο να μας 
παρέχει σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, πτυχία με αξία 
και ισχυρά επαγγελματικά δικαιώματα. Κατακτήσεις που 
χρόνια τώρα προσπαθούν να αναιρεθούν
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Αναμφίβολα οι βουλευτικές εκλογές της 25ης 
Ιανουαρίου αποτελούν τομή για το εγχώριο 
πολιτικό σκηνικό. Μετά από 40 ολόκληρα χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
ένα κόμμα προερχόμενο από τον παραδοσιακό 
χώρο της ελληνικής Αριστεράς κατάφερε να 
αναδειχθεί πρώτο και να σχηματίσει μαζί με τους 
ΑΝΕΛ κυβέρνηση. Τι οδήγησε όμως τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας; 
Τι χαρακτηριστικά είχε η ψήφος στις εκλογές 
αυτές; Πολλοί μιλούν για το τέλος 
της μεταπολίτευσης. Εάν όντως 
είναι έτσι τότε κάτι άλλο πρέπει να 
αρχίζει. Τι όμως;

Πως φτάσαμε έως εδώ;

Ήταν κάπου μέσα στην 
άνοιξη του 2010, όταν ο Γιώργος 
Παπανδρέου ανακοίνωνε από 
το Καστελόριζο την ένταξη της 
Ελλάδος στο νεοσύστατο τότε 
μηχανισμό στήριξης από ΕΕ και 
ΔΝΤ. Η διετία που ακολούθησε 
μέχρι το 2012 χαρακτηρίστηκε 
από απότομη μείωση του βιοτικού 
επιπέδου ευρύτερων λαϊκών-
κατώτερων στρωμάτων αλλά 
και μικροαστικών στρωμάτων. Η ανεργία, η 
μείωση μισθών και συντάξεων και γενικότερα 
επιδομάτων, η μετανάστευση των νέων, οι 
αυτοκτονίες «ανθρώπων της διπλανής πόρτας», 
δεν αποτελούσαν αναφορά σε κάποια χώρα σε 
εμπόλεμη κατάσταση, αλλά καθημερινότητα 
στην Ελλάδα της κρίσης. 

Έτσι, σχετικά γρήγορα η παντοδυναμία του 
δικομματισμού (που στις «καλές» γι αυτόν εποχές 
άγγιζε άνω του 80%) άρχισε να καταρρέει, 
ειδικά από τη στιγμή που οι κυβερνήσεις αυτές, 
ειδικότερα μετά την συνεργασία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
το 2011, αποτέλεσαν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 
οριακά μέτωπο με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Η σκληρή 

επίθεση της πολιτικής που από κοινού άσκησαν 
κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και όσοι τους στηρίζουν, 
δεν έφεραν μόνο οργή, αγανάκτηση και θυμό. 
Έφεραν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις, τις 
πλατείες των αγανακτισμένων, τις μεγάλες 
απεργίες σε αρκετούς κλάδους, την οργάνωση 
και αλληλεγγύη σε επίπεδο γειτονιάς και την 
τοπική αντίσταση, το φοιτητικό κίνημα του 
2011, έφεραν δηλαδή μεγάλα κομμάτια του 

λαού όχι μόνο αποστρατευμένα από τα κόμματα 
που μέχρι χτες ψήφιζαν, αλλά πιο κοντά στην 
αναζήτηση εναλλακτικής λύσης και σε πολιτικό 
επίπεδο, ώστε το ξεπέρασμα της κρίσης να 
μην γίνει στις πλάτες της νεολαίας και των 
εργαζομένων. Αναζήτηση που οδήγησε στο 
εκλογικό αποτέλεσμα του 2012 και την συνολική 
άνοδο των κομμάτων της Αριστεράς και κυρίως 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ωστόσο, η περίοδος που ακολούθησε δεν είχε 
ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Η εκ νέου εκλογή 
της Νέας Δημοκρατίας, η συντηρητική στροφή 
της παράλληλα με την αυταρχική θωράκιση του 
κράτους που ακολούθησε με την καταστολή 

Το τέλος της μεταπολίτευσης;
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και κατασυκοφάντηση 
όποιου αγώνα μπορεί 
να ξεσπούσε (από τους 
εκπαιδευτικούς μέχρι 
τους εργαζόμενους 
στο μετρό) οδήγησε 
σε ηττοπάθεια και σχετική 
κάμψη του λαϊκού παράγοντα. 
Σε αυτό όμως, συνέβαλε και η 
τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, που όντας 
αντιπολίτευση προσπάθησε 
περισσότερο θεσμικά παρά κοινωνικά να 
προκαλέσει φθορά στην κυβέρνηση ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, δεν βασίστηκε στην οργάνωση και 
ανασυγκρότηση του λαϊκού-εργατικού 
κινήματος και σε περιπτώσεις προσπάθησε απλά 
να το αξιοποιήσει ως «εκλογικό σώμα». 

Η αδυναμία της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να 
εξασφαλίσει τους βουλευτές  που απαιτούσε η 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, οδήγησε 
στις πιο ιστορικές -μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται το κείμενο τουλάχιστον- εκλογές στην 
Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Η οποιαδήποτε 
έλλειψη θετικού προτάγματος από μέρους 
Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, μιας και όλοι 
γνώριζαν ότι πιθανή επανεκλογή της σήμαινε 
συγκεκριμένα μέτρα και εκ νέου χτυπήματα 
του εισοδήματος, δεν της άφησε κανένα άλλο 
περιθώριο από το να κινδυνολογεί ακατάπαυστα 
και να παρουσιάζει την μη επανεκλογή της ως 
σκηνή της ταινίας «2012». 

Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να 
ισορροπήσει στο λεπτό σκοινί ανάμεσα στην 
προσδοκία του λαού για σταμάτημα της λιτότητας 
και τη διαχρονική τοποθέτηση του για παραμονή 
σε ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστικό 
αποτέλεσμα αυτής της λογικής δεν 
ήταν μόνο το σύνθημα «ούτε ρήξη, 
ούτε υποταγή», αλλά και το λεγόμενο 
«πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» που 
ενώ από τη μια ενσωμάτωνε σημεία 
ανακούφισης και λαϊκής απαίτησης 
από την άλλη δεν μπορεί από μόνο 
του να αναχαιτίσει την επίθεση των 
μνημονίων στο σύνολο τους. 

Η ελπίδα λοιπόν, 
έστω και με αυτόν τον 
τρόπο εκφράστηκε από 
μεγάλο κομμάτι του 
λαού με την εκλογή 

του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
αποτέλεσε τη συγκεκριμένη 
στιγμή το βασικό φορέα 
έκφρασης της θέλησης 

τ ο υ λαού για κατάργηση των 
μνημονίων και της λιτότητας. Ωστόσο, 
το βράδυ της 25ης Γενάρη, την ίδια στιγμή που 
ο Τσίπρας πραγματοποιούσε την πρώτη του 
ομιλία ως πρωθυπουργός ένα μεγάλο ερώτημα 
πλανιόταν.  Μπορεί να υπάρξει σε χώρα της ΕΕ, 
τη στιγμή που η κρίση παγκοσμίως και τοπικά 
δεν έχει ξεπεραστεί, «ανακούφιση» των λαϊκών 
στρωμάτων, κατάργηση των ακολουθούμενων 
προγραμμάτων λιτότητας και ουσιαστική πολιτική 
αλλαγή χωρίς σύγκρουση με τους μηχανισμούς 
που επιβάλλουν και γεννούν τις συγκεκριμένες 
πολιτικές; Μπορεί εν τέλει το ίδιο πολιτικό 
κόμμα να εκφράσει την «αντι-λιτότητα» αλλά και 
την μανιακή επιθυμία για ευρώ; Μπορούμε εν 
τέλει να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον 
σκύλο χορτάτο; 

Τα χαρακτηριστικά της ψήφου

Πριν όμως, δούμε τι συμβαίνει στην από τις 
εκλογές και έπειτα κατάσταση, θα ήταν χρήσιμο 
να εξετάσουμε σε σχετικά μεγαλύτερο βάθος 
το «πολιτικό μήνυμα των εκλογών» όχι μόνο σε 
σχέση με το αποτέλεσμα του κάθε κόμματος 
αλλά τα ευρύτερα χαρακτηριστικά που μπορεί 
να αποτυπώνονται στην ψήφο. 

Όπως ήδη είπαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε η 
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διάθεση του λαού για κατάργηση της λιτότητας 
και έτσι κατάφερε να διατηρήσει σε σχέση 
με το 2012 τη συσπείρωση σε αυτόν, λαϊκών 
και εργατικών στρωμάτων μεγάλων αστικών 
κέντρων αλλά παράλληλα να αυξήσει την 
επιρροή του τόσο σε μικροαστικά στρώματα 
όσο και σε στρώματα της επαρχίας. Στρώματα 
τα οποία διατήρησε και η ΝΔ κυρίως πάνω στη 
λογική του φόβου και της σταθερότητας. Αξία 
όμως έχει να δούμε και τους άλλους πολιτικούς 
σχηματισμούς. 

Μεγάλο πλήγμα για τον τόπο, εξακολουθεί 
να αποτελεί η διατήρηση της Χρυσής Αυγής σε 
ποσοστά της τάξης του 6-7%, μιας και πέρα από τη 
διάθεση ενός κόσμου σε παραγωγική ηλικία (35-
50) να τιμωρήσει τους «πολιτικούς» ψηφίζοντας 
Χ.Α. ,πλέον, ένα σημαντικό κομμάτι αυτών δεν 
ενοχλείται ή ακόμη χειρότερα ενστερνίζεται τα 
συγκεκριμένα ιδεολογικά προτάγματα και τις 
φασιστικές της πρακτικές. Κατά τα άλλα, τόσο το 
ΚΚΕ όσο και το ΠΑΣΟΚ κατάφεραν να διατηρήσουν 
μια πιο «παραδοσιακή ψήφο», με το πρώτο να 
καταφέρνει έως ένα βαθμό να προσεγγίσει 
αριστερό ακροατήριο απογοητευμένο από το 
ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποτάμι κατάφερε να συσπειρώσει 
εκείνους που ενώ από τη μια έχουν σχεδόν 
αποδεχτεί πλήρως τη λογική των μνημονίων, 
θεωρούν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα 
εφάρμοζε καλά, ερχόμενο να καρπωθεί πρώην 
ψηφοφόρους της ΔΗΜΑΡ, του ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ. Τέλος, οι ΑΝΕΛ φαίνεται πως  κατάφεραν 
να δημιουργήσουν ένα ακροατήριο με μίγμα 
«πατριωτικό»-αντιμνημονιακό και να καταφέρουν 
να πλασαριστούν ως εν δυνάμει κυβερνητικός 

εταίρος της Αριστεράς, που όμως δεν 
θα την αφήσει να τα κάνει όπως θέλει, 
με χαρακτηριστικότερο το σποτ με το 
πολυσυζητημένο «Αλέξη ξεκόλλα».

Για την από εδώ και πέρα 
κατάσταση

Όλα τα παραπάνω αποτελούν όψεις 
μιας νέας κατάστασης, πολύ διαφορετικής, 
πολύ πρωτότυπης που όντως δεν μοιάζει 
πολύ με τα χρόνια της μεταπολίτευσης. 
Ωστόσο θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί 
κανείς ότι σήμερα, τα πράγματα για το 
λαό έχουν αλλάξει ριζικά. Οι άμεσες 

μετεκλογικές εξελίξεις χρίζουν και αυτές 
διερεύνησης και ανάλυσης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί να 
πατήσει ταυτοχρόνως σε 2 βάρκες. Από τη 
μία, κυρίαρχα σε κοινωνικό επίπεδο προσπαθεί 
να δώσει το στίγμα της αποκατάστασης της 
δημοκρατίας μέσα τόσο από συμβολικές κινήσεις 
(π.χ. ξήλωμα των κάγκελων μπροστά από τη 
Βουλή, πρώτη επίσκεψη Τσίπρα ως πρωθυπουργού 
στην Καισαριανή) όσο και από θεσμικές 
κινήσεις όπως η ψήφιση νομοσχεδίων που είχε 
εξαγγείλει και σε ορισμένα σημεία τους μπορεί 
να ανταποκρίνονται και σε λαϊκές διεκδικήσεις 
των χρόνων του μνημονίου. Από την άλλη όμως, 
σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εγκλωβίζεται στη 
λογική ότι η κυβερνητική εξουσία και μόνο αρκεί 
, να ενσωματώνει λεξιλόγιο του αντιπάλου 
(γύρω από το κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων 
και της επιχειρηματικότητας) και να αρνείται 
πεισματικά να προετοιμάσει σε οικονομικό 
επίπεδο οποιαδήποτε άλλη συνθήκη ρήξης με 
τους εκβιασμούς που δέχεται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και με τις πιέσεις που το αστικό 
προσωπικό και τα ΜΜΕ στη χώρα προσπαθούν 
να του ασκήσουν(μεταλλωρύχοι στις Σκουριές, 
επίθεση σε καταλήψεις, συκοφαντικές επιθέσεις 
σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ).

Πέρα από το εγχώριο τοπίο όμως, είναι 
φανερό από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης 
ότι στη συγκεκριμένη συνθήκη, η κυρίαρχη 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να 
αναπροσανατολιστεί και να αλλάξει. Κυρίαρχο 
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δόγμα της γερμανικής ηγεμονίας μέσα σε αυτήν, 
είναι η λιτότητα και το ξεπέρασμα της κρίσης 
μέσα από μακροχρόνιες και επίπονες θυσίες 
των λαϊκών και εργαζόμενων στρωμάτων. Υπό 
αυτήν την έννοια, μπροστά μας πιθανόν να 
έχουμε 2 βασικές επιλογές. Την αέναη συνέχιση 
μιας λογικής διαπραγμάτευσης, την πάση θυσία 
παραμονή μας σε ΕΕ και ευρώ, την αναγνώριση 
του χρέους και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο 
υποχώρηση σε μια λογική διατήρησης μέρους 
του μνημονιακού κεκτημένου ή από την άλλη 
την επιλογή σύγκρουσης με τους εκβιασμούς, 
τις πιέσεις, το «δασκάλεμα» από τους θεσμούς 
και την προσπάθεια άρθρωσης μιας πραγματικά 
εναλλακτικής αριστερής πολιτικής για να 
ξεπεραστεί η κρίση προς όφελος των πολλών.

Βασικό προαπαιτούμενο 
όμως για να ακολουθηθεί 
ο παραπάνω  εναλλακτικός 
δρόμος είναι η προετοιμασία 
του λαϊκού παράγοντα σε μια 
τέτοια κατεύθυνση, η αξιοποίηση 
εκείνου του κοινωνικού μπλοκ 
που προσέγγισε κινηματικά 
και εκλογικά τις δυνάμεις τις 
Αριστεράς που αναλύθηκε 
παραπάνω και ο μετασχηματισμός 
του σε αγωνιστικό ενεργό 
κοινωνικό μπλοκ το οποίο 
αγωνίζεται για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ξεπεράσματος της 
κρίσης προς όφελος του ακόμη 
και αν αυτό μπορεί να απολήγει 
σε τελική ανάλυση σε ρήξη με 
το κυρίαρχο πλαίσιο του ευρώ 
και του χρέους. Θα ήταν λάθος να 
πιστέψουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού 
είναι προετοιμασμένη για ένα Grexit. Η αλήθεια 
είναι ότι τα αστικά κόμματα έχουν καταφέρει 
μέσω του φόβου να πείσουν σημαντικό κομμάτι 
της κοινωνίας, ακόμη και αρκετούς που στήριξαν 
ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφή. Θα 
ήταν εξίσου λάθος όμως, να πιστέψουμε ότι η 
επεξεργασία ενός προγράμματος που θα θέτει 
ως πρώτο το ριζικό ξήλωμα των μνημονίων και 
την λαϊκή κυριαρχία, ενός προγράμματος που 
ανακουφίζει το λαό από τη μία και η εφαρμογή 
του έρχεται σε σύγκρουση με το ντόπιο και ξένο 
κεφάλαιο από την άλλη, δε μπορεί να αποκτήσει 
ευρεία κοινωνική στήριξη και επομένως η 

υλοποίηση του χωρίς υποχωρήσεις μπορεί να 
πείσει το λαό για την αναγκαιότητα σύγκρουσης 
με το σύγχρονο ιμπεριαλισμό της ΕΕ και των 
μηχανισμών της.

Έτσι για μας, το επόμενο διάστημα θα πρέπει 
να χρωματιστεί τόσο από την προσπάθεια 
άρθρωσης ενός τέτοιου πολιτικού λόγου, χωρίς η 
Αριστερά να κρύψει τις πραγματικές δυσκολίες για 
κάτι τέτοιο, όσο και από την αναγκαία κοινωνική 
αντεπίθεση του ευρύτερου λαϊκού κινήματος 
ανάμεσα στο οποίο και το φοιτητικό. Θα πρέπει 
οι διεκδικήσεις κάθε κοινωνικού και εργασιακού 
χώρου να βγούνε εκ νέου στο προσκήνιο σε 
κατεύθυνση πίεσης προς μια συνθήκη συνολικής 
ανάτασης της λαϊκής διεκδικητικότητας. 

Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια νέα συνθήκη. 
Αντιφατική, με πολλούς κινδύνους για το λαό, 
με πολλές καλλιεργημένες αυταπάτες όμως και 
με πολλές δυνατότητες. Δε ξέρουμε αν όντως 
έχουμε «τελειώσει» με αυτό που ονομάστηκε 
μεταπολίτευση. Είμαστε σχεδόν σίγουροι όμως, 
ότι από δω και πέρα μπορούν η νεολαία και ο 
λαός να κάνουν την ανάγκη για αξιοπρέπεια και 
τη ζωή με ελευθερίες και δικαιώματα ΙΣΤΟΡΙΑ !
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“Ψαγμένοι”, 
Εναλλακτικοί, Χίπηδες 
και ΨευτοΑναρχικοί, ή 

αλλιώς Χίπστερς!

Μυστήρια απολιτίκ πλάσματα που δρουν 
σε αγέλες, διαβάζουν athensvoice,soul,lifo και 
συχνάζουν σε πολύ ψαγμένα μαγαζάκια που 
σερβίρουν τσάι από φύκι Νεκράς Θάλασσας και 
ζεστή σοκολάτα με τριμμένη ταραμοσαλάτα. 
Συνήθως έχουν γλειμμένο μαλλί χωρίστρα και 
μουστάκι για τους άνδρες πολύχρωμα ρούχα και 
απαραιτήτως γυαλιά (έχουν δεν έχουν μυωπία). 
Για τις γυναίκες οτιδήποτε πολύχρωμο με λίγο 
έντονα πειραγμένα κόκκινα ή πορτοκαλί μαλλιά 
είναι εντάξει. Από τα μεγάλα τους ακουστικά 
,συνδεδεμένα με το  i-phone τους ,ακούγεται 
οτιδήποτε ΔΕΝ είναι mainstream. Οργανώνουν 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, παίρνουν μέρος 
σε εθελοντισμούς, παρακολουθούν tedx και 
συμμετέχουν σε επιχειρηματικά startups.(βλέπε 
το επόμενο κείμενο). Δηλώνουν πλήρως ιδεολόγοι 
και συνειδητοποιημένοι και πλέκουν πουλόβερ 
στα δέντρα δίπλα σε άστεγους φορώντας 

μπλουζάκι τσε Γκεβάρα σε ποπ αρτ. Κάπως έτσι οι 
χίπστερς πιστεύουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο.

Φασέοι-ψευτοαναρχικοί

{Μια άλλη κατηγορία είναι οι λεγόμενοι φασέοι. 
οι φασέοι είναι επιμελώς ατημέλητοι με  σκισμένα 
τσαλακωμένα ρούχα που είτε είναι πολύχρωμα 
φαρδιά και ανισόμετρα είτε περιορίζονται 
αποκλειστικά σε σκουρόχρωμες αποχρώσεις. 
Περίεργα κουρέματα, ξυρίσματα και τζίβες 
συχνά κοσμούν τα κεφάλια τους ενώ απαραίτητα 
αξεσουάρ ανεξαρτήτου φύλου είναι σκουλαρίκια 
και piercing!Και αυτοί με τη σειρά τους ακούν 
‘’ψαγμένη’’ μουσική, απορρίπτουν τη μόδα και 
αυτοπροσδιορίζονται ως αντικομφορμιστές! Θα 
τους βρεις να αράζουν και να πίνουν μπύρες  στις 
πλατείες και το καλοκαίρι  εξορμούνται μαζικά 
σε Γαύδο Σαμοθράκη Αστυπάλαια και Ικαρία. 
Σε αντίθεση με τους χίπστερ η κατηγορία αυτή 
δηλώνει πλήρως πολιτικοποιημένη. Παρόλα αυτά 
η δράση τους περιορίζεται σε ακτιβισμούς που ως 
κέντρο αναφοράς έχει μόνο τους ίδιους και τους 
ομοϊδεάτες τους. }

Ο χιπστερισμός  ευαγγελίζεται μια ολική 
αναδόμηση της κοινωνίας με επίκεντρο το νεαρό, 
καινοτόμο επιχειρηματία που για την οικονομική 
και κοινωνική του ανέλιξη επικροτεί τον άκρατο 
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ανταγωνισμό, την  επικράτηση του κτηνώδους 
ατομικισμού και την  επιβίωση του ενός εις βάρος 
του άλλου. Αυτή η αντίληψή τους είναι προϊόν 
της αποθέωσης της ιδέας της αξιοκρατίας. Ο άξιος 
πρέπει να επικρατεί. Και τι γίνεται με τον ανάξιο; 
Με τον μη επαρκή; Με τον, όχι και τόσο ικανό ή 
έξυπνο; Η απάντηση που σου δίνουν οι θιασώτες 
της αξιοκρατίας είναι “Δεν με νοιάζει. Ας μην ήταν 
ανίκανος ”.Φυσικά όλα αυτά πάνε κόντρα στο 
κοινωνικό και ευαισθητοποιημένο προφίλ που ο 
χίπστερ θέλει να πλασάρει! Πάμε στο ζουμί. Οι 
χίπστερ είναι λίγο σαν τους No Politica οπαδούς 
του Ολυμπιακού. Αυτό που τους χαρακτηρίζει 
είναι ότι έχουν συνείδηση και επιχειρήματα για 
αυτή τους τη στάση. Δεν είναι δηλαδή ο κλασικός 
νέος/α που όλοι κάποτε γνωρίσαμε και απλά δεν 
ασχολείται με την πολιτική. Είναι αυτός που θα 
σου πει ότι δεν ασχολείται με την πολιτική γιατί 
δεν υπάρχει κάτι που τον εκφράζει και γιατί στο 
μυαλό του όλη η πολιτική είναι ένα πράγμα σαν 
μακαρονοτέρας, άσχημο και κακό. 

Στην πραγματικότητα, οι χίπστερ είναι 
ακομματίκ. Είναι δηλαδή θιασώτες της άποψης 
που λέει ότι ακόμα κι αν ασχοληθείς με την 
πολιτική πρέπει να το κάνεις μακριά από κόμματα. 
Να το κάνεις μέσα από δίκτυα, τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, να το κάνεις με την 
πάρτη σου και μόνο. “Τα κόμματα είναι άχρηστες 
ομάδες ανεπάγγελτων λαμόγιων που μας κάνουν 
κακό. Άσε που αισθητικά είναι τόσο ντεμοντέ 
που μπορούμε μόνο να γελάσουμε μαζί τους. 
Ωστόσο μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολιτικά 
σύμβολα ως αισθητικά αντικείμενα, με την 
προϋπόθεση ότι θα τους αποστερήσουμε όποιο 
πολιτικό περιεχόμενο έχουν”. Η αφέλεια του 
Χίπστερ είναι πραγματική. Όντως, όταν φοράει το 
σφυροδρέπανο δεν σκέφτεται την ιστορική του 
σημασία, όταν παίζει με το Αουσβιτς δεν είναι 
τόσο συνειδητά ναζιστικό. Το νόημα που φέρουν 
αυτά τα σύμβολα, το σημασιολογικό τους βάρος, 
η ιστοριά που κουβαλούν, το αυθεντικό τους είναι, 
η ”αξία χρήσης” τους δηλαδή, έχει αφαιρεθεί.

Συνοψίζοντας ο χίπστερ πιστεύει πως ο κόσμος 
δεν μπορεί να αλλάξει με επαναστάσεις ή άλλες 
πολιτικές διαδικασίες, αλλά θα μπορούσε να 
αλλάξει αν όλοι φυτεύαμε μια νερατζιά έξω 
από την Τεχνόπολη. Εκφράζουν ένα απίστευτο 
μίσος για οτιδήποτε μαζικό,  και μπροστά στις 

αφηγήσεις της νεωτερικότητας για την ανάδυση 
του ανθρώπου στην πολιτική, σου απαντάνε με 
μια καφενειακού τύπου ερώτηση: “ναι και πως 
αλλάζει εμένα την μέρα μου αυτό που μου λες;”.

Για τον χίπστερ που πολιτική είναι 
λουλουδάκια, συννεφούλες και πλέξιμο 
πουλόβερ στα κολωνάκια των πεζοδρομίων, 
είναι απολύτως αδύνατο να γίνει αντιληπτό πως 
αυτός εκφράζοντας μια δήθεν αυτονομία και 
ελευθερία ατομικής έκφρασης, υποστηρίζει μια 
κτηνωδώς ατομικιστική αντίληψη της ζωής, μια 
υποστήριξη της ολοκληρωτικής επιβολής της 
αγοράς πάνω στους ανθρώπους, ακόμα και χωρίς 
να το καταλάβαίνει..
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Σε μια συγκυρία τόσο «πλούσια» σε 
περιστατικά καταπάτησης  του ασύλου από τη 
μία αλλά τη δέσμευση του νέου υπουργείου για 
επανακατοχείρωση του από την άλλη, επόμενο ήταν 
να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση πάνω στο θέμα 
που έχει καταλήξει να απασχολεί από εφημερίδες 
και περιοδικά μέχρι και τους   τηλεοπτικούς 
φωστήρες στα παράθυρα των οχτώ. Και το 
συμπέρασμα της συζήτησης αυτής; Μα βέβαια, ότι 
ο «απαρχαιωμένος» θεσμός του ασύλου πρέπει να 
παραμείνει στα αζήτητα, και να θυσιαστεί στο βωμό 
της εύρυθμης λειτουργίας των Πανεπιστημίων και 
της κοινωνίας ευρύτερα.

Απέναντι στην συζήτηση που ανοίγει, αλλά 
και στην συνεχή προσπάθεια απαξίωσης του 
ασύλου ως έννοια, προκύπτει η αναγκαιότητα να 
υπενθυμίσουμε τι ουσιαστικά σημαίνει το άσυλο, 
πώς προέκυψε και τι ιστορικά έχει κατοχυρώσει για 
το φοιτητικό κίνημα και την κοινωνία.

Αρχικά, το Πανεπιστημιακό άσυλο είναι ένας 
θεσμός που συνδέεται με τη φυσιογνωμία του 
Πανεπιστημίου ως χώρου ελεύθερης έκφρασης και 
διακίνησης των ιδεών, καθώς και με την αναπτυξη 
αγώνων που μπορεί σε στιγμές να ξεπερνούσαν και 
τα στενά πανεπιστημιακά ζητήματα.   Ανέκαθεν τα 
πανεπιστήμια αποτέλεσαν φυσικό χώρο ύπαρξης και 
δραστηριοποίησης της νεολαίας. Δραστηριοποίησης 
που δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της 
παρακολούθησης ακαδημαϊκών διαλέξεων 
και διεξαγωγής έρευνας αλλά επεκτείνεται 
σε πολιτιστικές και κυρίαρχα σε πολιτικές 
δραστηριότητες που γεννούν και εμβαθύνουν 
προβληματισμούς οι οποίοι καταλήγουν ακόμα και 
σε αμφισβήτηση της δομής του ίδιου πανεπιστημίου 
και της κοινωνίας ευρύτερα. Συνεπώς  η 
πολιτικοποίηση και η ενασχόληση του κόσμου 
δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά 
ζητήματα αλλά ο πολιτικός λόγος που εκφέρεται 
μέσα στα πανεπιστήμια αφορά και πτυχές του 
κεντρικού πολιτικού σκηνικού. Έτσι, η ύπαρξη του 
πανεπιστημιακού ασύλου αφορά την δυνατότητα 
και το δικαίωμα των φοιτητών(και όχι μόνο) να  
συζητούν και να πολιτικοποιούνται ελεύθερα. 
Ιδιαίτερα όμως, να μπορούν μέσα από τις συλλογικές 
τους διαδικασίες(Γενικες Συνελευσεις, Φοιτητικές 
εκλογές κ.α.) να αποφασίζουν ανεμπόδιστοι και να 
κινητοποιούνται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων τους, χρησιμοποιώντας 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ: ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ  
Ή ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ;
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μέσα που οι ίδιοι οι φοιτητές επιλέγουν,(χωρίς 
την παρουσία δυνάμεων της αστυνομίας στις 
συνελεύσεις, ή  τον κίνδυνο της καταστολής 
σε μια δημοκρατικά αποφασισμένη κατάληψη).
Έτσι το πανεπιστημιακό άσυλο αποτελεί ασπίδα 
προστασίας της πολιτικοποίησης αλλά και της 
διεκδίκησης εντός του πανεπιστημίου

Αρχικά να τονίσουμε ότι η έννοια του ασύλου 
δεν περιορίζεται στην νομική κατοχύρωση 
του, αλλά υπήρχε πολύ πριν από αυτήν, και 
διασφαλίζεται από την  υπεράσπιση του από τους 
ίδιους τους φοιτητές.

Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται εύκολα 
αντιληπτό γιατί η ύπαρξη του πανεπιστημιακού 
ασύλου είναι στο στόχαστρο κάθε προσπάθειας 
αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης από 
πλευράς του κράτους. Ακριβώς γιατί το άσυλο 
δίνει την δυνατότητα πολιτικοποίησης, συζήτησης 
και διεκδίκησης  δικαιωμάτων  από πλευράς των 
φοιτητών, και ιδιαίτερα εναντίωσης τους, σε κάθε 
προσπάθεια  που έρχεταιι να πλήξει τα κεκτημένα 
τους αλλα και της κοινωνίας. 

Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μια 
προσπάθεια  συνολικής απαξίωσης και αμφισβήτσης 
της ένοιας του ασύλου. Συγκεκριμένα, αρθρώνεται 
μια ρητορεία περί του ασύλου, η οποία λέει ότι 
το πανεπιστήμιο εξαιτίας αυτού, έχει καταλήξει 
να αποτελεί άντρο εγκληματιών και προστατεύει 
«ανάρμοστες» και «αποκλίνουσες» συμπεριφορές. 
Για να επιβεβαιωθεί αυτή η θέση και έμπρακτα, 
στους χώρους των πανεπιστημίων και ιδιαιτέρα 
του ΑΠΘ έχουν μεταφερθεί τελευταία χρόνια μια 
σειρά από εγκληματικές ομάδες, ειδικά αυτή του 
εμπορίου ναρκωτικών. Σαν θεσμικό επιστέγασμα 
της κατεύθυνσης αυτής ήρθε και ο νόμος 
Διαμαντοπούλου, στον οποίο κυρίαρχη θέση 
είχε η θεσμική κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου! 

Όμως εδώ προκύπτει το ερώτημα: εφόσον το 
άσυλο θεσμικά καταργήθηκε το 2011 με τον ν. 
Διαμαντοπούλου, γιατί τα ναρκωτικά και τα λοιπά 
περιστατικά παραμένουν και αυξάνονται; Μάλλον 
γιατί η πραγματική στόχευση δεν ήταν ποτέ η 
καταπολέμηση αυτών, αλλά η απονομιμοποίηση 
του ασύλου στα μάτια των φοιτητών. Άλλωστε 
είναι  εξαιρετικά διαφωτιστική η θέση του 
εισαγγελέα του Αρείου πάγου ως προς το ζήτημα:   
ότι πανεπιστημιακό άσυλο δεν υφίσταται κι 
ότι η αστυνομία έχει δικαίωμα και καθήκον να 
μπαίνει όποτε θέλει στα ΑΕΙ, να παρίσταται στις 
φοιτητικές συνελεύσεις «εάν αυτές παρεξέκλιναν 

του σκοπού τους και μετατράπηκαν σε πολιτικές 
συναθροίσεις», καθώς και «να ανακαλύπτει 
και να προσαγάγει σε δίκη τους φυσικούς ή 
ηθικούς αυτουργούς» των «εγκλημάτων» της 
αφισοκόλλησης, της ανάρτησης πανό και της 
αναγραφής συνθημάτων στους τοίχους, της 
παρακώλυσης της εύρυθμης λειτουργίας των 
ιδρυμάτων, της κατάληψης κτηρίων κ.α.»

Προφανώς στη βάση των παραπάνω ανοίγει 
το ερώτημα για το πως προασπίζεται το 
πανεπιστημιακό άσυλο στο σήμερα. Η απάντηση 
έχει δυτή φύση.

Από τη μία είναι η δυναμική στην πράξη 
υπεράσπιση του, από κάθε μορφή καταπάτησης 
του είτε από την αστυνομία είτε από υπαλλήλους 
που λειτουργούν ως  μπράβοι , από αντιδραστικές 
ως προς το φοιτητικό κίνημα δυνάμεις, ώστε το 
άσυλο να μπορεί να  επιτελεί τον ρόλο του, ως 
πλαίσιο προστασίας της πολιτικοποίησης αλλά 
και της διεκδίκησης εντός του πανεπιστημίου.

Από την άλλη όμως οι φοιτητές είναι οι μόνοι 
που μπορούν να υπερασπιστούν το άσυλο, από τις 
απόπειρες υποβάθμισης του. Γιατί η παρουσία και 
μόνο των φοιτητών στο πανεπιστήμιο με μαζικούς 
όρους αποτελεί αποθαρρυντικό παράγοντα ακόμα 
και για εγκληματικές ενέργειες, όπως το εμπόριο 
ναρκωτικών( χαρακτηριστικό είναι άλλωστε πως 
σε στιγμές που το φοιτητικό κίνημα ανθεί και 
υπάρχουν συνεχώς εκδηλώσεις και διαδικασίες 
στους χώρους του πανεπιστημίου, οι χώροι αυτοί 
αποτελούν τα ασφαλέστερα σημεία της πόλης).  

Για να μην καταλήξει λοιπόν το άσυλο από 
χώρος ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης 
ιδεών , σε χώρο αν-ελεύθερης υποχρεωτικής 
παρακολούθησης μαθημάτων  και διακίνησης 
εργασιών, δε χρειάζονται ανέξοδες αοριστολογίες 
,αλλά de facto δυναμική και στην πράξη 
υπεράσπισή του σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης 
και βίαιης καταπάτησής, η προσπάθεια 
υποβάθμισης του.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Από την Μεταπολίτευση και μετά όλες 
ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις επιδίωκαν 
διαρθρωτικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Από τον 
νόμο 815 το 1979 της ΝΔ, και το 1268 του ’82 
απο το ΠΑΣΟΚ,  μέχρι τον νόμο Γιαννάκου το 2006 
και τον Διαμαντοπούλου το 2011, η εκπαίδευση 
-και ειδικότερα η τριτοβάθμια- βρέθηκε στο 
στόχαστρο σαρωτικών αλλαγών από την πλευρά 
του κράτους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλες 
αυτές οι αλλαγές ήταν προς την ίδια κατεύθυνση, 
δηλαδή την διάλυση του «Πανεπιστημίου 
της Μεταπολίτευσης», τον περιορισμό της 
δύναμης του φοιτητικού κινήματος, και την 
εγκαθίδρυση ενός πανεπιστημίου στα ευρωπαϊκά 
νεοφιλελεύθερα πρότυπα.  

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ -ΑΤΟΜΙΚΟΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ -2 ΚΥΚΛΟΙ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέχρι στιγμής οι απόφοιτοι της ίδιας 
σχολής είχαν το ίδιο πτυχίο ανεξάρτητα των 
κατευθύνσεων που είχαν πάρει, το βαθμό με 
τον οποίο τελείωσαν την σχολή, ή τον χρόνο 
που έκαναν να την τελειώσουν. Αυτό έδινε την 
δυνατότητα στους αποφοίτους να ορίζονται ως 
κλάδος και άρα να έχουν τα ίδια επαγγελματικά 
δικαιώματα.  Όσο πιο ευρής είναι ο κλάδος  τόσα 
περισσότερα διακιώματα μπορεί να ορίσει. Ετσι 
το πτυχίο του Γεωπόνου κατοχειρώνει προφανώς 
πολύ περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα 
απο ενα υποθετικό εξειδικευμένο  διασπασμένο 
πτυχίο Φυτοπροστάτη, ή Τεχνολόγου τροφίμων. 
Η πάγια κατεύθυνση, των μεταρρυθμίσεων είναι 
ακριβώς  η διάλυση αυτού του ενιαίου πτυχίου, και 
κατεπέκταση η μη κατοχείρωση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων σε αυτό! Σε αυτή την κατέυθυνση 
ο νόμος Διαμαντοπούλου, αντικατέστησε τα 
πτυχία με τους τίτλους σπουδών και εξίσωσε 
τις διδακτικές μονάδες των μαθημάτων με τις 
πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού θεσμού 
ECTS. Στην ουσία προσπάθησε να εφαρμόσει 
την λογική του ατομικού φακέλου προσόντων 
που περιγράφει το πτυχίο ως ένα άθροισμα 
πιστωτικών μονάδων αντί για την κατοχύρωση 
ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών. Δηλαδή, τα 
επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε αποφοίτου 
να εξαρτώνται από τις πιστωτικές μονάδες που 

κατάφερε να συγκεντρώσει στην σχολή ή και 
από άλλους φορείς, και όχι απο την συλλογική 
κατοχείρωση του πτυχίου! Παράλληλα εισάγει   2 
κύκλους σπουδών . Ο πρώτος κύκλος σπουδών 
θα είναι 3 χρόνια (Bachelor) και ο δεύτερος 2 
(master). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 
απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει η δυνατότητα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας και οι 
απόφοιτοι να γίνονται έρμαιο του εκάστοτε 
εργοδότη. 

Συνοψίζοντας η κατεύθυνση αυτή  θα οδηγήσει 
τους φοιτητές στην συλλογή πιστωτικών μονάδων 
όλη τους την ζωή. Αντί για ενιαίο πτυχίο θα έχουν 
έναν ατομικό φάκελο προσόντων τον οποίον θα 
καλούνται να γεμίζουν με χαρτιά και θα είναι το 
μόνο εργαλείο διαπραγμάτευσης τους με τον 
εργοδότη με τον οποίο θα διαπραγματεύονται 
ατομικά χωρίς σύμβαση εργασίας  ,χωρίς 
συλλογικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Άρα 
για να είναι ανταγωνιστικοί θα πρέπει να έχουν 
περισσότερες πιστωτικές μονάδες και να 
προσφέρονται με τον μικρότερο δυνατό μισθό 
γιατί αν δεν το κάνουν ο εργοδότης μπορεί απλά 
να τους πει ότι περιμένουν και άλλοι στην ουρά. 
Όχι και η καλύτερη προοπτική για έναν απόφοιτο 
σε καιρούς που η ανεργία στους νέους αγγίζει το 
65%.

ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ακόμα μια βασική πτυχή που ενωποιεί όλες 
τις κινήσεις αναδιάρθρωσης των Πανεπιστημίων, 
είναι αυτή της μείωσης της χρηματοδότησης τους 
απο το κράτος. Ειδικά με το ξέσπασμα της κρίσης 
τα ήδη ανεπαρκή κονδύλια για τα πανεπιστήμια 
περικόπικαν και άλλο. Η υποχρηματοδότηση 
είχε αποτέλεσμα να φτάσουν τα ιδρύματα σε 
σημείο να μην μπορούν να καλύψουν βασικές 
τους ανάγκες, ακόμα και να μην μπορούν να 
λειτουργήσουν. Κυρίως όμως είχε ως στόχο, να 
μετακυλήσει  μέρος του κόστους λειτουργιας 
τους μακριά από τον προϋπολογισμό του κράτους.  
Έτσι μια σειρά φοιτητικών παροχών άρχισαν 
να περικόπτονται, με χαρακτηριστικότερη την 
εν μέρη κατάργηση της δωρεάν διανομής  των 
συγγραμμάτων και την  αντικατάσταση τους με 
e-books, pdf, και ηλεκτρονικές σημειώσεις. Απο  
την η άλλη  όψεις της λειτουργίας της  μέριμνας, 
παραχωρήθηκαν  σε ιδιώτες, με συνέπεια την 
ασύδωτη κερδοφορία τους, και την εισαγωγή 
αντιτίμου για τους φοιτητές(ΧΟΥΤΟΣ-ΛΕΣΧΗΑΠΘ)!                                                                                                                       
                                                               Επί της 
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ουσίας η υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων, 
μετακύλησε στις πλάτες των φοιτητών ένα 
μέρος του κόστους λειτουγίας. Πέρα απο αυτό 
όμως  η υποστελέχωση των εργαστηρίων, η 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, οι ασυντήριτες 
εγκαταστάσεις (βλ. Αγρόκτημα), οδήγησε τα 
ιδρύματα να αδυνατούν να επιτελέσουν βασικές 
πτυχές του εκπαιδευτικόυ τους ρόλου!

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ-
ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Αναφερόμαστε στην εισαγωγή υποχρεωτικών 
παρακολουθήσεων-προόδων-εργασ ιών , 
αυστηρότερες συνθήκες στην εξεταστική, 
μαθήματα-αλυσίδες που σημαίνει ότι αν κοπείς 
σε ένα μάθημα-αλυσίδα δεν μπορείς να δώσεις 
το επόμενο(ή δεν μπορείς να κάνεις πρακτική)  
μέχρι και πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές. 
Οι αλλαγές αυτές στην φοιτητική 
καθημερινότητα έχουν ως σκοπό να μας 
εγχαράξουν συγκεκριμένα ιδεολογικά 
χαρακτηριστικά για να συμβαδίζουμε 
με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι θα πρέπει να 
προετοιμάζονται ήδη από το σχολείο 
και το πανεπιστήμιο ώστε να βγούνε 
στην αγορά εργασίας εντατικοποιημένοι, 
πειθαρχημένοι και δεκτικοί στις όποιες απαιτήσεις 
του εκάστοτε εργοδότη. Οι αλλαγές 
λοιπόν στην φοιτητική καθημερινότητα 
επιτελούν αυτόν τον διπλό ρόλο, από 
την μία βάζουν τους φοιτητές σε μια ρουτίνα 
που προσομοιάζει σε δουλεία και λιγότερο σε 
σπουδές από άποψη χρόνου και φόρτου εργασίας 
και από την άλλη καλλιεργούν τον ατομικό 
δρόμο που απομακρύνει τους φοιτητές από τις 
συλλογικές διαδικασίες του Φοιτητικού Συλλόγου 
και αργότερα και από τις συλλογικές διεκδικήσεις 
στον χώρο δουλειάς. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Βασικές πτυχές του νόμου Διαμαντοπούλου 
που αφορούσαν την λειτουργία του 
Πανεπιστημίου ήταν ο αποκλεισμός της 
φοιτητικής συμμετοχής στα όργανα διοίκησης 
και η ίδρυση των Συμβουλίων ιδρύματος. 
Ιδιαίτερα τα Συμβούλια αποτέλεσαν έναν πλήρως 
αντιδημοκρατικό θεσμό, που δε λογοδοτούσαν 
σε κανέναν,που απαρτίζονταν κατά βάση από 
εξωπανεπιστημιακούς, μάνατζερ και καθηγητές 
του εξωτερικού ,και  συνεδρίαζαν μακριά και 

έξω από το πανεπιστήμιο και όποια δυνατότητα 
παρέμβασης από κομμάτια της πανεπιστημιακής 
κοινότητας ήταν αδύνατη.  Παράλληλα και οι 
Πρυτάνεις(οι οποίοι εκλέχθηκαν μετά απο επιλογή 
του Συμβουλίου για το ποιοί θα είναι υποψήφιοι) 
επιδεικνύουν απίστευτο αυταρχισμό, απέναντι 
στους φοιτητές. Απαγορεύση της παρουσίας 
φοιτητών στις συνεδριάσεις της συγκλήτου που 
τους αφορούσαν άμεσα, κλειδωμένες πόρτες, 
μπράβοι, ψέμματα και απειλές, είναι μόνο 
μερικά απο τα όσα είδαμε μετά την εκλογή 
του Μήτκα(πρύτανης ΑΠΘ). Απο την άλλη η 
παραπάνω κατάσταση γιγαντόνεται όταν μια 
σειρά  κοσμήτορες των σχολών επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν τη θέση τους για να περιορίζουν 
την δυνατότητα έκφρασης και αντίδρασης των 
φοιτητών. Και πάλι εδώ η Γεωπονία πρωτοπορεί, 
με τις Πρακτικές Κωβαίου, την  επίθεση στις 

πολιτιστικές ομάδες, και 
την πρσοπάθεια φίμωσης 
πολιτικών χώρων (όχι όλων 
βέβαια,άλλωστε το μπλε 

ειναι το αγαπημένο του 
χρώμα).

  Έτσι έχουμε 
περάσει σε ένα μοντέλο 

λειτουργίας του πανεπιστημίου 
που δεν χωράει συλλογικούς 

αγώνες και διεκδικήσεις 
από τους φοιτητές, που 

δεν θα έχει άσυλο και θα 
υπάρχει η δυνατότητα καταστολής φοιτητικών 
κινητοποιήσεων από την αστυνομία, καθιστώντας 
εν τέλει το πανεπιστήμιο έναν αποστειρωμένο 
χώρο εκπαίδευσης,  με τον προβληματισμό 
και την συλλογική δράση να λάμπουν δια της 
απουσίας τους. 

Πώς όμως πήγαν να εφαρμοστούν όλα αυτά;

Σε μεγάλο βαθμό και οι τέσσερεις πτυχές 
περιλαμβάνονται σε κάθε νομοσχέδιο για την 
τριτοβάθμια, μετά τη χουντα. Παρόλα αυτά, 
κανένας νόμος δεν έιχε τόσο σαφη και δομημένη 
κατευθυνση υλοποίησης των παραπάνω και 
επίθεσης στα δικαιώματα και κεκτημένα των 
φοιτητών όσο ο νόμος Διαμαντοπουλου του 
2011. Απο το ’11 και μετά μια σειρά μέτρων 
ήρθαν να εξιδικέυσουν πτυχές του νόμου. Την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 εμφανίστηκαν 
στα πανεπιστήμια οι Οργανισμοί και εσωτερικοί 
κανονισμοί λειτουργίας που ουσιαστικά 
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περιλάμβαναν όλες τις παραπάνω αλλαγές όχι 
ώς νομοσχέδιο, αλλα ώς εσωτερική οδηγία 
λειτουργίας κάθε του πανεπιστημίου ξεχωριστά. 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΟΙΞΗ 2015

Την Άνοιξη του 2015, ωστόσο, κατατέθηκε 
ένα καινούργιο νομοσχέδιο, αυτή τη φορά από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.  Το περιεχόμενο 
του νομοσχεδίου αυτού χρίζει περισσότερης 
ανάλυσης καθώς για πρώτη φορά φαίνεται να 
υιοθετεί έως ένα βαθμό ορισμένα από τα αιτήματα 
του φοιτητικού κινήματος όπως αυτά είχαν 
διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα μέσα από 
τις κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων. 

Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προωθεί :

• Την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος.

• Την απόσυρση των διαγραφών των 
«αιωνίων φοιτητών». Οι διαγραφές φοιτητών ήταν 
ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και είχε ως σκοπό την περαιτέρω 
εντατικοποίηση των φοιτητών υπό την απειλή της 
διαγραφής. Δηλαδή ουσιαστικά οδηγούσε τους 
φοιτητές να ασχολούνται μόνο με τα μαθήματα 
αλλιώς υπήρχε ο κίνδυνος να διαγραφούν στα 
ν+2 έτη σπουδών.

• Επεκτάθηκε το χρονικό όριο που ένας 
φοιτητής δικαιούται φοιτητικές παροχές (σίτιση, 
στέγαση, συγγράμματα, μετακινήσεις) από τα 
ν+2 στα 2ν έτη.

• Επαναφέρθηκε ως ένα βαθμό η συμμετοχή 
των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του 
πανεπιστημίου, δηλαδή την σύγκλητο και τις 
συνελεύσεις των καθηγητών των τμημάτων.

• Επανακατοχείρωση σε ένα βαθμό του 
πανεπιστημιακόυ Ασύλου, αφού η διάταξη περί 
επαναφοράς του αναφέρεται στην διακίνηση 
ιδεών και όχι στους φοιτητικούς και κοινωνικούς 
αγώνες.

Ωστόσο το νομοσχέδιο παρέμεινε θολό σε 
ζητήματα όπως τα πτυχία και την εισαγωγή 
των πιστωτικών μονάδων και στο ζήτημα της 
χρηματοδότησης που ταλανίζει όλα τα ιδρύματα.

Η υιοθέτηση ορισμένων αιτημάτων του 
φοιτητικού κινήματος από το Υπουργείο Παιδείας 
έδειξε την δυνατότητα που έχουν οι Φοιτητικοί 
Σύλλογοι να διεκδικήσουν και να πετύχουν 
πράγματα. Υπό αυτήν την σκοπιά έχει ιδιαίτερη 
σημασία να μιλήσουμε πλέον για τις διεκδικήσεις 

που οφείλει να κάνει το φοιτητικό κίνημα με 
στόχο την κατοχύρωση του Δημόσιου, Δωρεάν 
και Δημοκρατικού Πανεπιστημίου. 

Ιδιαίτερη σημασία έτσι, έχει να διεκδικήσουμε 
την κατοχύρωση ενιαίων πτυχίων που να μας 
εξασφαλίζουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. 
Να αντισταθούμε στην λογική της διάσπασης των 
πτυχίων μέσω των πιστωτικών μονάδων και του 
ατομικού φακέλου προσόντων που θα μας βάλουν 
σε ένα αέναο κυνήγι «χαρτιών» και ανταγωνισμού. 
Τα ενιαία πτυχία αποτελούν ένα ισχυρό όπλο στα 
χέρια μας για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς μας δίνουν 
την δυνατότητα να παλεύουμε συλλογικά γι αυτά 
μαζί με τους συναδέλφους μας αντί να μπαίνουμε 
στην λογική της ατομικής διαπραγμάτευσης και 
του ανταγωνισμού.  Ένα επιπλέον ζήτημα που 
οφείλουμε να διεκδικήσουμε είναι η επαρκής 
χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. Αυτό αφορά 
από τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, 
δωρεάν συγγράμματα), μέχρι την λειτουργία του 
πανεπιστημίου όπως υλικοτεχνικές υποδομές 
εργαστηρίων. Τέλος απέναντι στην λογική της 
εντατικοποίησης και του ατομικού δρόμου είναι 
ανάγκη να παλέψουμε για ανθρώπινους ρυθμούς 
σπουδών χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα με 
παρουσιολόγια.

Υπ’ αυτή την έννοια, έχει σήμερα νόημα να 
κάνουμε τον Σύλλογο Φοιτητών, Σύλλογο με 
δημοκρατία και Συνελεύσεις, όπου ο κάθε φοιτητής 
θα έχει πραγματικό λόγο για να διεκδικήσει όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Κόντρα στη λογική 
που θέλει το Σύλλογο, όργανο στα χέρια της 
ΔΑΠ χωρίς ουσιαστικές πολιτικές διαδικασίες, 
θα πρέπει ενωτικά και μαζικά να κινηθούμε σε 
κατεύθυνση αναζωπύρωσης του. 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κυρίαρχο όμως ερώτημα που προκύπτει από 
όλα τα παραπάνω είναι το πώς οι φοιτητικοί 
σύλλογοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν και 
να κερδίσουν όλα τα παραπάνω. Η δική μας 
απάντηση βρίσκεται στην αναγκαιότητα επιθετικής 
επανεμφάνισης του Φοιτητικού Κινήματος 
,στην επανανοηματοδότηση του φοιτητικού 
συνδικαλισμού και στην ολική ανασυγκρότηση 
των δομών του.

Προϋπόθεση για αυτό, είναι η επανακατοχύρωση 
της φυσιογνωμίας του Φοιτητικού Συλλόγου ως 
το “σπίτι των φοιτητών”. Η κατοχύρωση δηλαδή 
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του συλλόγου, ως εκείνη την δομή στην οποία 
με μαζικούς όρους, οι πολιτικές θέσεις μπορούν 
να εκτίθενται και αντιπαρατίθενται ενώ τα 
ερωτήματα  μπορούν να συλλογικοποιούνται και 
να γίνονται κτήμα όλων, και να μετατρέπονται σε 
μαζική διεκδίκηση των φοιτητικών συμφερόντων.

Έτσι, η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο όργανο 
του Σύλλογο, οφείλει στο σήμερα πιο πολύ από 
ποτέ, να είναι η πιο ζωντανή και μαζική διαδικασία, 
με ενεργή πολιτική κουβέντα στο εσωτερικό της,  
ώστε να αποτελεί το βασικό σημείο ζύμωσης των 
φοιτητών. Η πολιτική έκθεση και αντιπαράθεση 
των αντιλήψεων, εντός της Συνέλευσης πρέπει 
να άρχεται από τα ερωτήματα και της ανάγκες 
των φοιτητών, γιατί οι γενικόλογα αφαιρετικές 
διαδικασίες , ιδιαίτερα σήμερα δρουν διαλυτικά. 
Από την άλλη, κάθε ριζοσπαστική αριστερή 
τοποθέτηση πρέπει να διαφυλάσσει την 
μαζικότητα και πλατιά απεύθυνση της διαδικασίας, 
διαφορετικά η Συνέλευση καταλήγει άθροισμα 
μειοψηφικών πολιτικών δυναμικών ,σε διαδικασία 
ευτελισμένη που δεν αφορά τον φοιτητή.

Από την άλλη, η προσπάθεια ανοίγματος των  
διαδικασιών των Δ.Σ. στα μέλη των συλλόγων 
καταλήγει πολύ προωθητική, ιδιαίτερα στους 
συλλόγους με δυσμενή συσχετισμό ή με απουσία 
Γενικών Συνελεύσεων. Ο εκλογικός συσχετισμός, 
μπορεί σε στιγμές να αναιρεθεί   από την πίεση 
μιας δυναμικής, με αποτέλεσμα τόσο την 
ενεργοποίηση θετικών αντανακλαστικών στους 
φοιτητές, όσο και το σπάσιμο της χρήσης του Δ.Σ. 
ως κυβερνητήριο όργανο του Συλλόγου από τις 
καθεστωτικές παρατάξεις(ΔΑΠ-ΠΑΣΠ).

ΕΦΕΕ
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ειδικά στη σημερινή συγκυρία, με τη 
αντιφατικότητα της στάσης του υπουργείου, 
η συγκεκριμένη και συγκροτημένη έκφραση 
της θέλησης των φοιτητών πανελλαδικά, ανά 
στιγμή, αποτελεί αναγκαιότητα. Σε αυτήν τη 
βάση είναι απαραίτητη μια δομή που μπορεί να 
προτάσσει και  να υπερασπίζεται τις θέσεις και 
τις διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήματος, ενώ 
παράλληλα να καταδεικνύει την ύπαρξη και 
ενιαιότητα των φοιτητικών συμφερόντων, και να 
συγκεφαλαιώνει ακόμα, την πολιτική διαπάλη 
εντός των αμφιθεάτρων. Η δημοκρατικότερη 
δομή εντός της οποίας μπορούν να επιτελούνται 
αυτές οι λειτουργίες είναι αυτή της ΕΦΕΕ.

Η ΕΦΕΕ αποτελεί το τριτοβάθμιο όργανο των 

φοιτητών, το οποίο διαθέτει δύο βασικά όργανα: 
το Πασπουδαστικό Συνέδριο και το Κεντρικό 
Συμβούλιο. Το Π.Σ. απαρτίζεται από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους όλων των φοιτητικών παρατάξεων 
με βάση τους εκλογικούς συσχετισμούς, από 
κάθε φοιτητικό σύλλογο. Το Κ.Σ. προκύπτει από 
το Π.Σ. μετά από ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της 
ΕΦΕΕ σύμφωνα με το καταστατικό της οφείλουν 
να εκφράζουν τις κατευθύνσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων και τις δυναμικές που προκύπτουν 
μέσα από τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Η ανάδειξη των συνέδρων του 
πανσπουδαστικού συνεδρίου και των μελών του 
Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ε. βάσει του 
εκλογικού αποτελέσματος είναι η διαδικασία που 
αποτυπώνει με το δημοκρατικότερο τρόπο τους 
πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς εντός 
του φοιτητικού σώματος, αλλά παράλληλα δεν 
περιορίζεται από τους συσχετισμούς αυτούς, γιατί 
επηρεάζεται κυρίαρχα από τις αποφάσεις των 
Γενικών Συνελεύσεων, και το κλίμα που αυτές 
διαμορφώνουν πανελλαδικά! 

Η ανασυγκρότηση της ΕΦΕΕ, απο την άλλη 
μπορεί να έχει ένα ακόμα νόημα σε Συλλόγους 
σαν τον δικό μας, που ο συνδικαλισμός βρίσκεται 
σε «μαρασμό», μιας και στην ουσία ο Σύλλογος 
θα πρέπει να ενεργοποιείται ωστε να  να 
τοποθετείται στα επίδικα της κάθε συγκυρίας, 
εμποδίζοντας λογικές τύπου ΔΑΠ περί μόνιμης 
απουσίας διαδικασιών. 
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 Η ίδια πραγματικότητα που έχει στείλει στο περι-
θώριο μεγάλο αριθμό φτωχομεσαίων  αγροτών, έχει 
φέρει και τη γενικευμένη απαξίωση της δουλειάς 
χιλιάδων γεωπόνων : 

παρατεταμένη ανεργία ειδικά στους νέους συ-
ναδέλφους, εξευτελιστικοί μισθοί και γενικευμένες 
εργασιακές συνθήκες μαθητείας στον ιδιωτικό το-
μέα,  ξήλωμα του δημόσιου τομέα και δουλειά με το 
κομμάτι στα πεντάμηνα και στις συμβάσεις έργου, 
απλήρωτη εργασία στους συνεταιρισμούς, καθώς 
επίσης και δυσβάσταχτα χρέη στα περισσότερα κα-
ταστήματα γεωργικών εφοδίων για όσους ακολου-
θούν το ελεύθερο επάγγελμα.

Η κατάσταση στα εργασιακά των 
γεωπόνων και οι επιχειρούμενες 
αλλαγές

     Η αναδιάρθρωση στην αγροτική παραγωγή 
και η σταδιακή εξαφάνιση του μικρομεσαίου κλήρου 
έχουν άμεσο αντίκτυπο και στους κλάδους των γε-
ωτεχνικών που έχουν άμεση σχέση με την αγροτο-
κτηνοτροφική παραγωγή και την παραγωγή τροφί-
μων, δηλαδή του γεωπόνους και τους κτηνίατρους. 
Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αναγκάζονται να 
δουλεύουν με δυσμενέστερες εργασιακές σχέσεις 
και με ατομικές συμβάσεις μιας και η ΣΣΕ (συλλο-
γική σύμβαση εργασίας) έχει πλέον καταργηθεί και 
όποιος είχε υπογράψει ΣΣΕ και δεν δεχτεί την αλ-
λαγή σε επιχειρησιακή, απολύεται (ΣΕΚΑΠ, ΕΑΣ Ξάν-

θης). Η εκτίναξη της ανεργίας και η ετεροαπασχό-
ληση είναι πλέον η κυρίαρχη πραγματικότητα των 
συναδέλφων που βγαίνουν τώρα στην εργασία. Στον 
ιδιωτικό τομέα κυριαρχούν οι μισθοί πείνας και οι πιο 
ελαστικές και απορυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, 
με το «μπλοκάκι» να κρύβει την χειρότερη μορφή 
κακοπληρωμένης μισθωτής εργασίας (Δηλαδή το να 
δουλεύει κάποιος με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, εί-
ναι κάτι σαν εξωτερικός συνεργάτης της υπηρεσίας 
και σαν ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος πληρώ-
νει μόνος του την ασφάλεια του και δεν έχει τίπο-
τα παραπάνω να λαμβάνει από την υπηρεσία στην 
οποία δουλεύει παρά μόνο τον μισθό του χωρίς τα  
εργασιακά δικαιώματα που του αναλογούν). Ακόμη 
συχνό είναι το φαινόμενο να είναι ασφαλισμένος 
ένας γεωπόνος από τον εργοδότη του στο ΙΚΑ χωρίς 
όμως τον κωδικό ενσήμων γεωπόνου (πλέον σχεδόν 
όλοι υπογράφουν την κατώτερη συμαβση,586 μει-
κτά, και τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, μαύρα). Εκτός 
αυτού, φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης της εργα-
σίας των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα που πα-
ρατηρούνται μέσω της μεθόδου της «μαθητείας» 
εντείνονται το τελευταίο διάστημα, αλλά τείνουν 
να πάρουν και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά μια και οι 
επαγγελματικές προοπτικές όλο και λιγοστεύουν 
λόγω της μείωσης, ως το σημείο του παγώματος, της 
απορρόφησης εργαζομένων από το δημόσιο, την 
ύφεση στην αγορά και το πάγωμα των επαγγελματι-
κών δανείων από τις τράπεζες. Η ουσιαστική κατάρ-
γηση των συμβάσεων στις πρώην Νομαρχίες, τον 
ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, (για το 2013 δεν προκηρύ-

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
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χθηκαν ούτε καν οι ελάχιστες θέσεις που έβγαιναν 
για το δωδεκάμηνο αγροτικό) και η αντικατάστασή 
τους από τα 5μηνα «κοινωφελούς εργασίας» έρχο-
νται να συναντήσουν τις προθέσεις για πλήρες πά-
γωμα των μόνιμων προσλήψεων μέσω της εφαρμο-
γής του 1:5.  Τελευταίο μέτρο που συζητιέται είναι 
η επικείμενη φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινή-
των και κινητών τηλεφώνων η οποία θα βαρύνει τον 
εργαζόμενο γεωπόνο, ζώντας μπορούμε να πούμε 
ένα θέατρο του παραλόγου, καθώς ο εργαζόμενος 
θα αναγκαστεί να φορολογηθεί για τα εργαλεία που 
του έχει παραχωρήσει η εταιρεία με σκοπό την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία.

Αλλά και η κατάσταση στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Η 
μείωση του τζίρου λόγω της ύφεσης, τα «φέσια» από 
αγρότες, οι αυξήσεις στις οποίες συνεχώς προχω-
ρούν οι μεγάλες εταιρείες γεωργικών εφοδίων, είναι 
η μία πλευρά του προβλήματος. Η άλλη πλευρά του 
προβλήματος είναι η μη δανειοδότηση από τις τρά-
πεζες, με τα φαινόμενα κανιβαλισμού να εντείνο-
νται μεταξύ των γεωτεχνικών, αλλά και ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός που δέχονται από άλλες επαγγελ-
ματικές ομάδες που πολλές φορές φτάνουν οριακά 
στην αντιποίηση επαγγέλματος, ως αποτέλεσμα της 
ύφεσης και της πτώσης των κερδών. Όλα αυτά δημι-
ουργούν, αναπόφευκτα, ένα ασφυκτικό πλαίσιο για 
την επιβίωση των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγ-
γελματιών. 

Σε ότι έχει μείνει από τον δημόσιο τομέα, η κυ-
βέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα προχώρησε 
σε διαδοχικές μειώσεις του εισοδήματος των γεω-
τεχνικών που ξεπέρασαν συνολικά το 35% σε σχέ-
ση με το εισόδημα του 2009 και κατάργηση, ουσια-
στικά, των εκτός έδρας και μείωσης των κινήσεων 
με τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας, αφαιρώντας τους 
μ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να μπορούν να 
βρίσκονται δίπλα στο γεωργό και τον κτηνοτρόφο. 
Αυτό, βέβαια, έχει και άμεσο αντίκτυπο και στους 
ίδιους τους αγρότες αφού αναγκάζονται να απευ-
θύνονται σε ιδιωτικούς αγροτικούς συμβούλους. 
Εκτός, όμως, από τις μειώσεις των μισθών, οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τις 
επικείμενες διαθεσιμότητες αλλά και το μπαμπούλα 
του νέου πειθαρχικού του δημοσίου δημιουργώντας 
ένα απίστευτο κλίμα εκφοβισμού και ανασφάλειας 
για το εργασιακό τους μέλλον ποινικοποιώντας επί 
της ουσίας την συνδικαλιστική δράση.

Στο παραπάνω εφιαλτικό τοπίο που περιγράψα-
με έρχεται να προστεθεί η συζήτηση που γίνεται το 
τελευταίο διάστημα  για το περιβόητο πολυνομο-
σχέδιο του Τσαυτάρη (καθηγητής στην γεωπονία) 

το οποίο προβλέπει αλλαγές στα επαγγελματικά 
δικαιώματα των γεωτεχνικών που συνδέονται με δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ελλά-
δα στα πλαίσια των μνημονίων που έχει υπογράψει.                                                                                                                                       
Τέτοια είναι και η αναίρεση ως απαραίτητης 
προϋπόθεσης της κατοχής πτυχίου και άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος γεωπόνου για την πώληση και 
εμπορία γεωργικών φαρμάκων, διαχωρίζοντας πρα-
κτικά την διάγνωση και την συνταγογράφηση από 
την πώληση, δίνοντας από τη μία το δικαίωμα στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και στα super market να μπουν 
στην αγορά και υποβαθμίζοντας από την άλλη τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που προσέφερε η από-
κτηση του πτυχίου (εξισώνοντας το με 65ωρα σεμι-
νάρια). Μια κατεύθυνση που το ίδιο το επιμελητήριο 
(ΓΕΩΤΕΕ) έχει ξεκινήσει με την βιομηχανία σεμινα-
ρίων και πιστοποιήσεων που έχει ανοίξει, υλοποιώ-
ντας την κυρίαρχη πολιτική ότι δεν αρκεί το πτυχίο 
για να βρεις δουλειά αλλά χρειάζεται να πληρώνεις 
για να καταρτίζεσαι, για να είσαι ικανός να βρεις μια 
δουλειά το πολύ των 700 ΕΥΡΩ.                   

Δεν είναι όμως πρώτη φορά που το ΓΕΩΤΕΕ ανοί-
γει την πίσω πόρτα για την υλοποίηση της κυρίαρχης 
πολιτικής. Στην ίδια κατεύθυνση το ΓΕΩΤΕΕ είναι που 
ίδρυσε το ΤΕΑΓΕ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Γεωτεχνικών) , υλοποιώντας τις πολιτικές ΝΔ ΠΑΣΟΚ 
σχετικά με το χτύπημα στα ασφαλιστικά και τα συ-
νταξιοδοτικά δικαιώματα των γεωτεχνικών αλλά 
και συνολικά των εργαζομένων. Η ασφάλιση των 
εργαζομένων, μέσω των Επαγγελματικών Ταμείων 
όπως το ΤΕΑΓΕ (2ος πυλώνας ασφάλισης), από κοινω-
νικό δικαίωμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Όποιος 
μπορεί, «αγοράζει» ασφάλιση ενώ όποιος δεν έχει 
περιορίζεται στις διαρκώς συρρικνούμενες κοινω-
νικές παροχές των δημόσιων ασφαλιστικών ταμεί-
ων που και αυτά διαλύονται.

Ο στόχος είναι μια κοινωνία που θα θεωρεί διέ-
ξοδο τα mini jobs και τα voucher, που θα μπορεί να 
δεχτεί κάθε εξευτελισμό αρκεί να μπορεί να επιβι-
ώσει, που θα είναι έτοιμη, όντως, να μετατραπεί σε 
μια μεγάλη «Ειδική Οικονομική Ζώνη» στο πεδίο της 
κοινωνικής καταστροφής και εν μέσω των εξαγγε-
λιών της οικονομικής ανάπτυξης και των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων. Αλλά και που θα διοχετεύει την 
οργή της είτε στον φασιστικό κανιβαλισμό, ή – ιδίως 
τώρα που ο νεοναζισμός αποδείχτηκε κάπως πολιτι-
κά ασύμφορος – στον μεταμοντέρνο τηλεφιλελευ-
θερισμό του «Ποταμιού».

Υπάρχει άλλος δρόμος;

Η θέσπιση μιας πολιτικής, η οποία δεν θα υπο-
τάσσεται στις επιταγές της ΕΕ και της νέας ΚΑΠ και 
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που θα έχει έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και την ανασυ-
γκρότηση της αγροτικής παραγωγής υπό το φόντο 
των αναγκών του λαού και όχι των κερδών του κε-
φαλαίου είναι η μόνη λύση για την διέξοδο του τέλ-
ματος στο οποίο έχει πέσει η φτωχομεσαία αγροτιά 
και συνάμα με αυτήν και ο κλάδος των γεωπόνων. 

Όλη αυτή η ζοφερή κατάσταση δεν είναι σε καμία 
περίπτωση μη αντιστρεπτή. Σίγουρα ο κλάδος είναι 
από αυτούς που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από 
την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και 
η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η απάντηση που 
οφείλουμε να δώσουμε σε όλα αυτά που ακόμη μια 
φορά ετοιμάζονται για εμάς χωρίς εμάς  είναι από 
τη μια ζωντάνεμα των συλλογικών διαδικασιών, 
ενασχόληση ενεργή με τους γεωπονικούς 
συλλόγους ανά περιοχή και έντονες συνδικαλιστικές 
διεκδικήσεις μέσω των σωματείων μας(για τήρηση 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους 
εργοδότες, κ.α.), καθώς και αγώνες μέσα στους 
φοιτητικούς συλλόγους. Από την άλλη το πλήθος 
των συναδέλφων που εργάζονται με συμβάσεις 
αυξάνει τον πήχη και για τον ίδιο τον συλλογικό 
φορέα εκπροσώπησής τους, την ΠΕΑΣΓΕ, που θα 
πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
να αναλογιστεί τις ευθύνες που έχει  ξεκινώντας  
ανυποχώρητους αγώνες απέναντι στο καθεστώς 
των συμβάσεων διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή 
δουλεία με πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά 
δικαιώματα για όλους.

Σίγουρα αυτό που αναλογεί και σε όλους 

εμάς είναι να παλέψουμε μέσα από τις γενικές 
μας συνελεύσεις  για το μπλοκάρισμα των 
αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση καθώς και την 
ισχυροποίηση των επαγγελματικών και εργασιακών 
μας δικαιωμάτων μέσα από συλλογικούς αγώνες 
που θα απομονώνουν λογικές ατομικού δρόμου και 
προσωπικής ανέλιξης στην εργασία.
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Μπορεί μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα 
να διασφαλίσει αυτάρκεια στην αγροτική της 
παραγωγή; Οι φυσικοί πόροι, η τεχνογνωσία, οι 
υποδομές, οι πρώτες ύλες (πετρέλαιο, λιπάσματα, 
σπόροι) υπάρχουν; Αν επιλέξουμε διαφορετικό 
δρόμο από αυτόν που μας σερβίρουν ως μονόδρομο 
μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας;

Η πλήρης υιοθέτηση και στήριξη, από πλευράς 
εθνικών κυβερνήσεων, των πολιτικών της ΕΕ οδήγησε 
στην υλοποίηση της ΚΑΠ με βασικούς άξονες την 
αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή (σε 
διαφορετικές ποιότητες ίδιου προϊόντος και ίδιας 
στρεμματικής έκτασης, δίνεται ίδια επιδότηση), 
τη σταδιακή περικοπή των επιδοτήσεων μέσω της 
ενιαίας ενίσχυσης και την εισαγωγή της έννοιας 
της πολλαπλής συμμόρφωσης (με την πολλαπλή 
συμμόρφωση επιχειρείται να μεταφερθεί το κόστος 
της προσαρμογής στην  ‘’εξορθολογισμένη’’ 
διαχείριση της αγροτικής παραγωγής αποκλειστικά 
στους παραγωγούς, άσχετα αν έχουν ή όχι τη 
δυνατότητα να την αναλάβουν).

  Αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη 
χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων όχι 
για τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών 
αλλά για το χτίσιμο εκλογικής πελατείας (μέσω 
των αποδομημένων και κομματικών αγροτικών 
συνεταιρισμών και ενώσεων), δημιουργεί μια 
θλιβερή πραγματικότητα.

Μεγάλη μείωση του όγκου της αγροτικής 
παραγωγής, τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης. 
Μείωση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της διατροφικής 
εξάρτησης της Ελλάδας. Σημαντική συρρίκνωση της 
συνεισφοράς της γεωργίας στο ΑΕΠ, που αποκαλύπτει 
τη σταδιακή υποτίμηση της αξίας 
της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής: από 8% το 2001 σε 
5% το 2004 και σε λιγότερο από 
3% το 2007.

Το ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, 
σε συνδυασμό με την εκρηκτική 
αύξηση του κόστους παραγωγής 
(πετρέλαιο, λιπάσματα, 
ζωοτροφές, φυτοπροστατευτικά, 
πολλαπλασιαστικό υλικό), ωθεί 
τους μικρομεσαίους παραγωγούς 
στην αύξηση του δανεισμού 
τους από τις τράπεζες και τη 

σταδιακή εγκατάλειψη των εκμεταλλεύσεών τους 
με αποτέλεσμα τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού 
σχεδόν στο 9% του ενεργού πληθυσμού.

Όλα τα παραπάνω, κωδικοποιούνται σε ένα 
δίπτυχο. Από τη μια, αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, και συγκεκριμένα συγκέντρωση 
και συγκεντροποίηση του φυτικού και ζωικού 
κεφαλαίου σε λίγα χέρια και της έμφασης στην 
αυξημένη ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. 
Από την άλλη, συνειδητά, πτυχές της παραγωγής, 
που δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές, 
καταστρέφονται και τα αντίστοιχα προϊόντα, 
εισάγονται από χώρες που παράγουν με συμπιεσμένο 
κόστος.  

Το νέο τοπίο που το Υπουργείο επιδιώκει να 
διαμορφώσει δεν προσανατολίζεται στην αυτάρκεια 
της χώρας, αλλά σε εντατικές, εξαγώγιμες, με 
υψηλά περιθώρια κερδοφορίας καλλιέργειες. Αυτές 
οι τάσεις ενισχύονται από τις ακόλουθες επιλογές 
της κυβέρνησης και της Τρόικας. Η ιδιωτικοποίηση 
της ΑΤΕ θα σημαίνει ξεπούλημα τεράστιας 
γεωργικής περιουσίας που είναι υποθηκευμένη 
μέσω των χορηγούμενων δανείων. Η ιδιωτικοποίηση  
των γεωργικών ασφαλίσεων μετακυλύει το κόστος 
ασφάλισης στον ίδιο τον αγρότη, χωρίς καμία 
κρατική στήριξη. Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
αναδιάρθρωση των αγροτικών συνεταιρισμών 
επιχειρεί τη μετατροπή των συνεταιρισμών σε ΑΕ 
των μεγαλοαγροτών. Η αποδιάρθρωση του ΕΘΙΑΓΕ 
(Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών) και τα σχέδια 
ξεπουλήματος της περιουσίας του ως «αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας» καταστρέφουν τον τομέα 
της αγροτικής έρευνας και της επιστημονικής 
στήριξης της αγροτικής παραγωγής.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
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Μπορούν τα πράγματα να πάνε 
αλλιώς;

Η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής 
σε μια κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών 
αναγκών, δεν μπορεί παρά να συνδέεται άμεσα και 
με την αλλαγή του κυρίαρχου μοντέλου ζωής. Μια 
τέτοιου είδους ρήξη με το κυρίαρχο μοντέλο του 
υπερκαταναλωτισμού, του υπερδανεισμού και της 
καταστροφής του περιβάλλοντος ενδεχομένως με 
όρους ποσοτικούς να σημάνει υπανάπτυξη, αλλά 
με όρους ποιοτικούς μπορεί σημάνει εξασφάλιση 
των αναγκαίων κοινωνικών αγαθών για όλους. 
Απόρροια αυτής της παραδοχής είναι και η εκτίμηση 
πως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αγροτική 
παραγωγή δεν μπορεί να προκύψει ξαφνικά μετά την 
ενδεχόμενη ανατροπή, ούτε να είναι εγκεφαλική 
σύλληψη κάποιας πρωτοπορίας. Αντίθετα, αποτελεί 
υπόθεση αξιοποίησης συλλογικής πολιτικής 
και επιστημονικής επεξεργασίας, διαλεκτικά 
δεμένης με την πείρα του εργατικού και αγροτικού 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η χάραξη ενός 
σχεδιασμού που θα μπορεί να εξασφαλίζει την 
επιβίωση και διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού 
αλλά και τη διατροφική επάρκεια όλου του λαού. 
Με άλλα λόγια, η παράμετρος που επιμελώς 
εξαφανίζεται στο φετιχοποιημένο αγροτικό 
προϊόν, η χρηστική του αξία, πρέπει να ορίσει τις 
βασικές κατευθύνσεις ενός κοινωνικοποιημένου 
σχεδιασμού, που θα επιχειρεί να τέμνει το συμφέρον 
του αγρότη-παραγωγού με του λαού-καταναλωτή, 
που θα βασίζεται στην συνεταιριστικοποίηση της 
παραγωγής και της συλλογικής αξιοποίησης των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Γι’ αυτό και λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος με 
την παραγωγή στα χέρια των παραγωγών

Η ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος 
παράλληλα με διαμόρφωση εναλλακτικών δικτύων 
διανομής μπορεί να σημαίνει μείωση του κόστους 
παραγωγής, σπάσιμο των εμπορικών κυκλωμάτων, 
ταυτόχρονα καλύτερες τιμές για τον παραγωγό και 
φτηνότερα προϊόντα για τον καταναλωτή.

Η χώρα, λόγω κλίματος και ανάγλυφου, μπορεί 
να έχει πλούσια γκάμα καλλιεργητικών ζωνών 
και ευρύτατο φάσμα καλλιεργούμενων ειδών. 
Λάδι, φρούτα, οπωροκηπευτικά,  διάφορες τοπικές 
ποικιλίες (π.χ από όσπρια) καθώς και η οινοποιία, 
μπορούν να παράγονται σε ικανές ποσότητες. 
Τα προϊόντα αυτά, μπορούν να είναι ποιοτικά και 
να καλλιεργούνται με πρακτικές αρμονικές με το 

περιβάλλον. Η μετατροπή της Ελλάδας σε  αυτάρκη 
χώρα, δεν είναι ουτοπικό σενάριο, αλλά ούτε και κάτι 
που μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. 
Βασική προϋπόθεση αποτελούν η ανασύνταξη της 
αγροτικής έρευνας, η διατήρηση τοπικών ποικιλιών, 
καθώς και η επαναλειτουργία της τοπικής γεωργικής 
βιομηχανίας (π.χ λιπάσματα, αγροτικά μηχανήματα). 
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Σ χ ε δ ό ν 
τέσσερεις μήνες 
έχουν περάσει 
από το φονικό 
στα γραφεία της 
εφημερίδας Σαρλί 
Εμπντό. Στον 
αρχικό παροξυσμό 
κ ι ν δ υ ν ο λ ο γ ί α ς 
πολλοί έγραψαν 
ότι η Γαλλία ζούσε 
τη δικιά της 11η 
Σεπτεμβρίου. Τώρα 
όμως που καταλάγιασαν τα συναισθήματα θλίψης 
και υπεράσπισης της ελεύθερης έκφρασης τα 
οποία πυροδότησαν οι στυγερές δολοφονίες, ας 
αποπειραθούμε να να δώσουμε μια ψύχραιμη 
απάντηση στο ερώτημα. Τι επίδραση είχε στη 
Γαλλία και η ισλαμοφασιστική επίθεση της 7ης 
Ιανουραρίου;

Το σίγουρο είναι ότι την επομένη της επίθεσης 
τέσσερα εκατομμύρια κόσμου διαδήλωσαν στο 
κέντρο του Παρισιού και  σε πολλές γαλλικές 
πόλεις την επόμενη μέρα, ενώ αντίστοιχες 
κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες χώρες, 
ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Το σύνθημα που 
επικράτησε αμέσως ήταν το “je suis Charlie” , που 
αποτύπωνε τόσο την αλληλεγγύη στα θύματα, 
όσο και την υπεράσπιση του δικαιώματος στην 
ελευθερία του λόγου. Άξιο αναφοράς είναι 
ωστόσο το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις αυτές δεν 
παρουσίασαν ισλαμοφοβικά χαρακτηριστικά, 
παρά της προσπάθειες ακροδεξιών φωνών για το 
αντίθετο.

Επίσης σίγουρο είναι ότι τα δραματικά γεγονότα 
εκείνου του τριημέρου δεν όρισαν τη  νέα (γαλλική) 
11η Σεπτεμβρίου. Δεν πυροδότησαν δηλάδη έναν 
εκτεταμένο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, δεν 
οδήγησαν σε άμεση αλλαγή του νομοθετικού 
πλαισίου με τη μορφή τρομονόμων, ούτε 
επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα της 
χώρας(π.χ. χρηματιστήριο). Η μοναδική αλλαγή 
που παρατηρήθηκε είναι η καθημερινή παρουσία 
ενόπλων στρατιωτικών περιπόλων σε ορισμένους 
δημόσιους χώρους, καθώς η χώρα βρισκόταν σε 
κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Από την άλλη, η λαϊκή θλίψη και συσπείρωση 
που δημιουργήθηκε απέναντι στην τρομοκρατία 
χρησιμοποιήθηκε από τα γαλλικά ΜΜΕ για την 
προώθηση μια σειράς αντιδραστικών μνημονιακού 
τύπου μέτρων αναίρεσης δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, που με το περιτύλιγμα του 
αναγκαίου τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα βρίσκαν 

απέναντί τους τη 
λαϊκή αντίσταση 
(προφανώς)!

 Όσοι θυμούνται, 
ως πόλεμος 
των πολιτισμών 
ερμηνεύτηκε και η 
επίθεση της 11ης 
Σεπτεμβρίου από 
τη συντηρητική 
κυβέρνηση Μπους, 
με αποτέλεσμα να 

συσπειρώσει τον αμερικάνικο λαό, τροφοδοτώντας 
ισλαμοφοβικά αισθήματα για έναν «Κακό» ώστε να 
αποκτήσει την στήριξή του στον μεταγενέστερο 
πόλεμο κατά του Ιράκ, να περιορίσει τις 
δημοκρατικές ελευθερίες των αμερικάνων  αλλά 
και να νομιμοποιήσει ιδεολογικά αντιδραστικές 
πολιτικές.

Η επίθεση στη Γαλλία προσεγγίστηκε με 
τον ίδιο τρόπο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
υπερτερεί το θρησκευτικό-πολιτισμικό στοιχείο 
στις αναλύσεις εκείνων των ημερών, δίνοντας την 
ευκαιρία στο Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν να 
εδραιώσει τις ακροδεξιές και ρατσιστικές θέσεις 
του, προτίνοντας μάλιστα την επαναφορά της 
θανατικής ποινής!

Όπως είναι λογικό, οι επιθέσεις των τζιχαντιστών 
στη Γαλλία δε γινόταν να αφήσουν ανεπηρέαστη 
και την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, σε χώρες 
όπως η Αγγλία και η Ιταλία λαμβάνουν θεσμική 
νομιμοποίηση μέτρα αναβάθμισης του εξοπλισμου 
της αστυνομίας, των μέσων παρακολούθησης 
και ελέγχου των πολιτών, όπως και ο ρόλος του 
στρατού, που είναι πλέον ενεργός.

Σε αυτό το σημείο φαίνεται η υποκρισία της 
πολιτικής ελίτ, αφού στο όνομα της προστασίας 
της ελεύθερης έκφρασης προτάσσει ως αναγκαίο 
νε περιοριστεί θεσμικά η ελεύθερη έκφραση!

Κλείνοντας, έχει μια σημασία να δούμε τη στάση 
αυτής της ελίτ και των ΜΜΕ μπροστά σε μια ακόμη 
μεγαλύτερη επίθεση, ώστε να καταλάβουμε το 
μέγεθος της υποκρισίας τους. Τον Απρίλιο του 2015 
έλαβε χώρα στο πανεπιστήμιο της Γκαρίσσα στην 
Κένυα επίθεση με 147 νεκρούς. Το γεγονός δεν 
ήταν και τόσο σημαντικό, οπότε δεν προβλήθηκε 
και τόσο, δεν έγιναν συγκινητικές πορείες 
αλληλεγγύης και κανείς δεν «ήταν Γκαρίσα».

 Μήπως στο όνομα του Charlie Hebdo και της 
ελευθερίας του λόγου, παίχτηκε ένα παιχνίδι με 
σκοπό τον περιορισμό της;
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Ποιοι δεν δικάζονται 
για τα εγκλήματα της Χ.Α 

του Άρη Χατζηστεφάνου

Η δική των μελών της Χρυσής Αυγής, αποτελεί 
ένα ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Είναι καταρχήν μια μεγάλη νίκη του 
αντιφασιστικού κινήματος το οποίο συγκρούστηκε 
με το κράτος, τα ΜΜΕ και την ελληνική δικαιοσύνη 
(τα οποία συνεργάζονταν ανοιχτά με τους 
ναζιστές) και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία 
της συμμορίας δολοφόνων.

Αρκεί… να μην έχουμε ψευδαισθήσεις για 
τη λειτουργία της «ανεξάρτητης ελληνικής 
δικαιοσύνης» – ίσως το πιο σύντομο ανέκδοτο 
των τελευταίων δεκαετιών.

Εμείς δίπλα στους ναζιστές δολοφόνους θα 
θέλαμε να δούμε και του πραγματικούς ηθικούς 
αυτουργούς της ανόδου του ναζισμού στην 
Ελλάδα (συνειδητά δεν χρησιμοποιώ τον όρο 
νεο-ναζιστές καθώς θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή 

συνδέεται οργανικά με τους συνεργάτες των 
Ναζί, που στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό και 
την ελληνική αστική τάξη μετά τον εμφύλιο).

 

Ποιους θα θέλαμε λοιπόν να δούμε στο εδώλιο 
του δικού μας εικονικού δικαστηρίου:

– Μέλη της ελληνικής δικαιοσύνης, που 
φρόντισαν ώστε για χρόνια να μην ασκηθεί ούτε 
μια δίωξη για ρατσιστικά εγκλήματα, γεγονός που 
άνοιξε το δρόμο στους ναζιστές να δολοφονήσου 
τον Παύλο Φύσσα.

– Τους αρχηγούς της Ελληνικής αστυνομίας 
που αγνόησαν συγκεκριμένες καταγγελίες 
για συνεργασία μελών της ΕΛ.ΑΣ με τη Χρυσή 
Αυγή. Η κατηγορία δεν είναι γενική και αόριστη. 
Αν θέλει ο σημερινός αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ 
ας δώσει τουλάχιστον στη δημοσιότητα τις 
μαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των 
πληρωμάτων περιπολικών και του κέντρου 
επιχειρήσεων το βράδυ της 10/5/2011, όταν 
η αστυνομία παρακολουθούσε αμέτοχη το 
πογκρόμ εναντίον μεταναστών που ακολούθησε 
τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη.

– Τους δημοσιογράφους Γιάννη 
Πρετεντέρη και Στέφανο Κασσιμάτη, 
οι οποίοι  την ίδια ημέρα (16/9/2012) 
υπέγραφαν σχεδόν πανομοιότυπα άρθρα 
με τα οποία παρουσίαζαν το ναζισμό 
της Χρυσής Αυγής σαν μια μοναδική 
«ευκαιρία» για την ελληνική κοινωνία.

Επίσης τον εκδότη της εφημερίδας 
Πρώτο Θέμα, Θέμο Αναστασιάδη ο 
οποίος ηρωοποιούσε τα μέλη της Χ.Α 
μέσα από τις εκπομπές του και σύμφωνα 
με καταγγελίες παρουσίαζε «στημένα 
ρεπορτάζ» για το «κοινωνικό έργο» των 
ναζιστών. Μαζί τους τον δημοσιογράφο 
Γιώργο Τράγκα, που προωθούσε για 
μήνες το έργο της Χ.Α από τον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΙ του Γ.Αλαφούζου.

Το κατηγορητήριο θα μπορούσε να 
διευρυνθεί για δημοσιογράφους όπως η 
Μελέτη που παρουσίαζε τον Κασιαδιάρη 
σαν ίνδαλμα για την ελληνική νεολαία, 
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τον Σταύρο Θεοδωράκη που έπινε 
επιδεικτικά νερό από τις κούπες 
της Χ.Α και έκανε στον Μιχαλολιάκο 
«δύσκολες» ερωτήσεις, όπως αν 
ήταν καλός μαθητής στο σχολείο. 
Στο εικονικό μας εδώλιο θα έπρεπε 
να καθίσει ίσως και ο Μπογδάνος 
που ξεκίνησε την τηλεοπτική του 
σταδιοδρομία με μια συνέντευξη 
του Μιχαλολιάκου – αν και 
κρίνοντας από τον ολοκληρωτικό 
διασυρμό του εκείνο το βράδυ, 
ο δημοσιογράφος μάλλον θα 
αθωωνόταν λόγω περιορισμένων 
αντιληπτικών ικανοτήτων.

Μα θα αρχίσουμε να δικάζουμε 
δημοσιογράφους, με κίνδυνο να 
ποινικοποιήσουμε την ελευθερία του Τύπου, 
θα αναρωτηθεί κάποιος. Τι να σας πούμε; 
Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι στη δίκη της 
Νυρεμβέργης δικάστηκε και καταδικάστηκε και 
ένας δημοσιογράφος για την υποστήριξη που 
παρείχε στον Χίτλερ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Βέλγος 
δημοσιογράφος Ζορζ Ρουγκιού καταδικάστηκε 
από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα 
εγκλήματα στη Ρουάντα λόγω των ραδιοφωνικών 
του εκπομπών, από τις οποίες προωθούσε το 
μίσος για συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. 
Προφανώς τα εγκλήματα δεν είναι συγκρίσιμα, 
αλλά αυτό αφορά την «ποινή» που θα επιβληθεί 
από το εικονικό μας δικαστήριο – όχι το αν 
ευσταθεί η κατηγορία.

Προφανώς η βαρύτερη κατηγορία δεν αφορά 
τους δημοσιογράφους (αν και αρκετοί από αυτούς 
που αναφέραμε είναι και στελέχη επιχειρήσεων, 
εκδότες κτλ) αλλά τους ιδιοκτήτες των μέσων 
τους. Μιλάμε φυσικά για τις οικογένειες 
Βαρδινογιάννη, Μπόμπολα, Ψυχάρη, Αλαφούζου, 
Κυριακού κ.α τα μέσα ενημέρωσης των οποίων 
προωθούσαν για χρόνια το έργο της ναζιστικής 
Χρυσής Αυγής.

Φυσικά το δικό μας κατηγορητήριο δεν μπορεί 
παρά να εστιάζει το ενδιαφέρον του και στα 
πολιτικά πρόσωπα που ενορχήστρωσαν την 
άνοδο τη Χρυσής Αυγής. Τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
ο οποίος το 2011, μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε 
ότι υπήρχαν καταγγελίες για συνεργασία της 

ΕΛ.ΑΣ με το νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής 
από το 2008 – αλλά φυσικά δεν έκανε τίποτα 
για να την αντιμετωπίσει. Τον Αντώνη Σαμαρά ο 
οποίος παπαγάλιζε κάθε ανακοίνωση της Χρυσής 
Αυγής (π.χ εκδίωξη παιδιών μεταναστών από 
βρεφονηπιακούς σταθμούς), κήρυττε το μίσος 
εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων 
(αποκαλώντας τους «λαθρομετανάστες» και 
«τύραννους» της ελληνικής κοινωνίας) και 
καθοδηγούσε την κοινοβουλευτική δράση της 
Χρυσής Αυγής μέσω του Μπαλτάκου.

Επίσης τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος όταν 
δεν ήταν απασχολημένος να παρουσιάζει τους 
αλλοδαπούς σαν υγειονομική βόμβα αναφερόταν 
στη Χρυσή Αυγή σαν το πρώτο αυθόρμητο κίνημα 
που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα.

Αυτούς ποιος θα τους δικάσει;

Υ.Γ. :Το info-war.gr θα παρακολουθεί 
καθημερινά τις εξελίξεις και μέσα από τo site 
της πρωτοβουλίας Golden Dawn Watch. Η 
ευαισθητοποίηση όλων μας αποτελεί καθήκον 
κάθε πολίτη και η δίκη είναι μια από τις μάχες 
τις οποίες πρέπει να δώσουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις.
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Ποδόσφαιρο: το πιο 
σημαντικό ασήμαντο πράγμα 

του κόσμου
Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε από την ανάγκη των 

εργατών να ψυχαγωγηθούν αυτοί και τα παιδιά 
τους στον ελεύθερο χρόνο που τους έμενε από 
την εκμετάλλευση στα εργοστάσια - κάτεργα του 
18ου και 19ου αιώνα. Το ποδόσφαιρο τους έδινε 
αυτή τη δυνατότητα, με πολύ φθηνό μάλιστα 
τρόπο. Για να παιχτεί δεν χρειάζεται τίποτα 
περισσότερο από μία αλάνα, δύο πέτρες που 
θα σηματοδοτούν το τέρμα και μια μπάλα, που 
μπορεί να είναι και μερικά κουρέλια δεμένα έτσι 
που να σχηματίζουν μια σφαίρα.

Η δημοτικότητα του ποδοσφαίρου 
οφείλεται, πέρα από την αμεσότητα του, και 
στη «δημοκρατικότητά» του. Όλοι μπορούν να 
παίξουν μπάλα. Και ο ψηλός και ο κοντός. Και 
ο αδύνατος και ο παχουλός. Όλοι μπορούν να 
παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 
Είναι ίσως το μοναδικό άθλημα που η εξέδρα 
μπορεί να επιβάλει τη θέλησή της στον «άρχοντα» 
του αγώνα, που είναι ο διαιτητής. Παράδειγμα η 
περίπτωση διαιτητή που η εξέδρα τον απέβαλε 
από το γήπεδο, όταν έδειξε κόκκινη κάρτα 
σε ποδοσφαιριστή. Συνέβη στην Κολομβία. 
Ο ποδοσφαιριστής που ξαναμπήκε παρά την 
αποβολή του στο γήπεδο ήταν ο Πελέ κι ο αγώνας 
συνεχίστηκε κανονικά με άλλο διαιτητή. Ακραίο 
το παράδειγμα; Ίσως. Αλλά συνέβη.

«Η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό 
ταξίδι απόλαυσης και καθήκοντος. Στο βαθμό που 
το άθλημα έχει βιομηχανοποιηθεί, έχει χαθεί σιγά 
σιγά η ομορφιά που γεννιέται από τη χαρά που 
νιώθει κανείς μονάχα γιατί παίζει. Σε αυτόν τον 
κόσμο του τέλους του αιώνα μας το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε δεν αποφέρει 
κέρδη. Οι τεχνοκράτες του επαγγελματικού 
αθλητισμού επέβαλαν ένα ποδόσφαιρο καθαρής 
ταχύτητας και πολλής δύναμης, που απεμπολεί 
την απόλαυση, ατροφεί τη φαντασία και 
απαγορεύει το θράσος.»  Εντουάρντο Γκαλεάνο

Ο Μαρξ είχε πει ότι η θρησκεία είναι το όπιο του 
λαού. Στην εποχή μας, όπιο του λαού θεωρείται 
το ποδόσφαιρο (και όχι άδικα). Το ποδόσφαιρο 
είναι το λαϊκό άθλημα, που συναρπάζει, 
συγκινεί και συσπειρώνει τις μάζες. Ως τέτοιο 
πέρασε γρήγορα από τη σφαίρα του λαϊκού 
παιχνιδιού στις αλάνες των γειτονιών και των 

χωμάτινων γηπέδων στο πεδίο της κερδοφόρας 
εκμετάλλευσης. Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα 
μία επικερδέστατη επιχείρηση. Η σύσταση 
επαγγελματικών ομάδων, η δραστηριοποίηση 
μεγάλων αθλητικών εταιριών, οι τεράστιες αξίες 
και μισθοί των ποδοσφαιριστών και των μάνατζερ 
τους, οι ευρωπαϊκές-παγκόσμιες διοργανώσεις 
των τεραστίων τηλεοπτικών και διαφημιστικών 
εσόδων και η δυνατότητα στοιχηματισμού έχουν 
βγάλει κερδισμένους μονάχα τους πλούσιους 
παράγοντες των ομάδων (κατά κύριο λόγο 
εφοπλιστές, καναλάρχες, πολιτικοί κλπ.). Το 1974 
ο Ζοάο Χαβελάνζε, αναλαμβάνει την προεδρία 
της FIFA για να αλλάξει τη φιλοσοφία του 
ποδοσφαίρου προς το… χειρότερο αναμενόμενο, 
φυσικά. «Αναλαμβάνω την προεδρία της FIFA 
με μοναδικό σκοπό να πουλήσω στον κόσμο το 
προϊόν ποδόσφαιρο» λέει ο θρασύτατος αυτός 
καπιταλίστας χωρίς να ντρέπεται. Σήμερα, το 
ποδόσφαιρο δεν έχει μετατραπεί απλά σε μπίζνες. 
Είναι μέρος του μηχανισμού χειραγώγησης της 
κοινωνίας, διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών 
και στήριξης του πολιτικού συστήματος στην 
πιο εκφυλισμένη του μορφή. Χρησιμοποιείται, 
δια του αποπροσανατολισμού και της βίας, σαν 
φυτώριο ιδεολογίας και αναπαραγωγής των πιο 
αντιδραστικών κοινωνικών τάσεων, αντιλήψεων 
και συμπεριφορών. Νεόπλουτοι παράγοντες 
αποκτούν ή ενισχύουν την δύναμη τους με την 
ενασχόληση τους. Απολαμβάνουν την συμπάθεια, 
την αποδοχή των φιλάθλων και πολλές φορές 
επιχειρούν την χειραγώγηση μερίδας οπαδών 
για τη προώθηση των συμφέροντά τους, σε 
σύγκρουση με του ανταγωνιστές τους και σε 
βάρος της  κοινωνίας, του αθλήματος και του 
πολιτεύματος(π.χ. αντιδράσεις οπαδών την ΑΕΚ 
για την εξασφάλιση 20εκατ. Για την ανέγερση νέου 
γηπέδου από το Τίγρη, μεταδημότευση οπαδών 
του ΟΣΦΠ στο Δ.Πειραιά για την εκλογική στήριξη 
του δημοτικού 
σχήματος του 
Βαγγέλα). Το 
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ό 
κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο 
συνδέεται πλέον 
αναπόσπαστα με 
την ολιγαρχία, την  
πολιτική εξουσία, 
τον τζόγο, τα 
στημένα παιχνίδια, 
το ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος και το 
ν ε ο φ α σ ι σ τ ι κ ό 
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κίνημα. Δηλαδή, έξι από τις μεγαλύτερες 
πληγές της κοινωνίας. Και σαν τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί από τους πολίτες που δεν έχουν 
ισοπεδωθεί, από τις  προοδευτικές δυνάμεις 
που αγωνίζονται για την ανατροπή του σάπιου 
συστήματος και από τους φιλάθλους που 
αγαπούν το ποδόσφαιρο σαν άθλημα και σαν 
μέσο συνύπαρξης και συλλογικής έκφρασης 
αρνούμενοι να υποταχθούν στη νέα κατάσταση 
πραγμάτων.

Το ποδόσφαιρο δεν είναι 
ένα ακόμη άθλημα, αλλά 

ένα όπλο της επανάστασης»                                                                                                                                     
  ΤσεΓκεβάρα

Το ποδόσφαιρο ανήκει στις φτωχογειτονιές 
του, στα λιμάνια του, στις αλάνες και στα 
πάρκα. Στο ποδόσφαιρο, αποκρυσταλλώνεται 
με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η σχέση του 
«εγώ» με το «εμείς». Στο ποδόσφαιρο όπως και 
στη ζωή, ο ατομισμός πληρώνεται. Το άτομο 
γίνεται χρήσιμο μόνο αν υποτάξει το «εγώ» του 
στο «εμείς». Στην αντίθετη περίπτωση, είτε 
γελοιοποιείται είτε χαντακώνει την ομάδα. Αυτό 
δε σημαίνει ότι το στοιχείο της προσωπικότητας 
ακυρώνεται στο ποδόσφαιρο. Το στοιχείο της 
προσωπικότητας παίζει καθοριστικό ρόλο, είτε 
ανήκεις στις ποδοσφαιρικές «ιδιοφυΐες» είτε 
ανήκεις στους «μοιραίους» παίκτες. Μόνο που 
αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο εγωισμός, δεν 
μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί πέρα και έξω από 
την ομάδα. Για να «τελειοποιηθεί», πρέπει να 
συνεργαστεί με δέκα ακόμα διαφορετικά «εγώ», 
να αποδομηθεί, να καταστραφεί για να μπορέσει 
να πετύχει και να αποθεωθεί. Όπως και στη ζωή. 

Στις εξέδρες ο απλός κόσμος θα συνεχίσει 
να φωνάζει στα γκολ, στα φαλτσοσφυρίγματα 
των διαιτητών και τις χαμένες ευκαιρίες. Κανένα 

άλλο παιχνίδι 
δεν κατάφερε να 
ε κ π ρ ο σ ω π ή σ ε ι 
κοινωνικές τάξεις 
και κόμματα, και 
δεν κατόρθωσε να 
βγαίνει αλώβητο 
και αθώο στη 
συνείδηση της 
κερκίδας παρά τα 
νταραβέρια του με 
τον κάθε Κοσκωτά 
ή με τον κάθε 
Μ π ε ρ λ ο υ σ κ ό ν ι .  

Το γήπεδο αποτελεί χώρο εκτόνωσης και 
έκφρασης της καθημερινής καταπίεσης των 
λαϊκών στρωμάτων. Πιθανό να κυριαρχούν στις 
κερκίδες πανό και συνθήματα με πολιτικό και 
αντιφασιστικό περιεχόμενο. Στα ελληνικά γήπεδα 
έχουμε συναντήσει το «NO POLITICA»,το «ΦΑΣΙΣΤΑ 
ΚΟΝΤΟΝΗ στο γήπεδο πηγαίνουν και οι αριστεροί» 
των οπαδών του ΟΣΦΠ, πανό στη μνήμη του 
Παύλου Φύσσα, ρατσιστικές εκδηλώσεις εις 
βάρος ποδοσφαιριστών μέχρι και συνθήματα κατά 
της αστυνομίας, των μνημονιακών κυβερνήσεων 
και του ποδοσφαιρικού κυκλώματος. Φυσικά 
δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα συχνά 
κρούσματα βίας στις κερκίδες. Όμως θα ήταν 
αφελές να θεωρήσουμε τη βία στα γήπεδα 
απλά ως ένα φαινόμενο φανατισμού, και να 
μη την ανάγουμε  σε μία γενικότερη κοινωνική 
παθογένεια που εύκολες λύσεις δε χωρά (π.χ. 
κλείσιμο των συνδέσμων, απαγόρευση εισόδου 
οπαδών με φάκελο στην αστυνομία, περισσότερη 
αστυνόμευση, έλεγχο και καταστολή). 

“Μετά από τόσα χρόνια και αφού είδα πολλά, 
ό,τι ξέρω για την ηθική και το καθήκον του 
ανθρώπου το οφείλω στο ποδόσφαιρο”. Άλμπερ 
Καμύ 

 Η μπάλα, παρά τους βιασμούς που υφίσταται 
από τους άθλιους διακορευτές της, οι αιώνια 
ερωτευμένοι με την τέχνη και το πάθος του 
ποδοσφαίρου ξέρουν ότι συνεχίζει να υπάρχει 
αγνή, ζωντανή, στρογγυλή και απρόβλεπτη. 
Και ότι μπορεί να καταργήσει κάθε νόμο των 
πιθανοτήτων. Στη μπάλα, όπως και στη ζωή, «όλα 
είναι δυνατά»! Ακόμα και η νίκη επί όσων μαγαρίζουν 
και τη μπάλα και τη ζωή μας. Αυτό είναι που δεν  
κατάλαβε ποτέ ο ¨ποδοσφαιροφάγος» Ουμπέρτο 
Εκο. Ευτυχώς το κατάλαβαν ο Ρίτσος, ο Χατζιδάκις 
και ο Αναγνωστάκης, ο Παζολίνι, ο Τσε Γκεβάρα, 
ο Βιμ Βέντερς, ο Μονταλμπάν και ο Γκαλεάνο. Το 
κατάλαβε ο Καμύ όταν έλεγε πως «όσα έμαθα 
στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος μου τα δίδαξε 
το ποδόσφαιρο». Τελικά, το ποδόσφαιρο είναι 
αθώο. Κι όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας κάνει το 
πείραμα: Ας πάρει μια μπάλα κι ας την πετάξει σε 
οποιονδήποτε πιτσιρικά, σε οποιοδήποτε σημείο 
του πλανήτη – και αμέσως μετά ας κοιτάξει το 
παιδί στα ευτυχισμένα του μάτια. Τόσο αθώο είναι 
το ποδόσφαιρο... 

Ούτε πληρωμές, ούτε χορηγοί, 
μπάλα στις αλάνες κάθε Κυριακή
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Το θέμα αυτό απασχολεί το σύνολο του Συλλό-
γου γιατί όλοι μας αναγκαζόμαστε να τραβιόμα-
στε στο αγρόκτημα για μαθήματα και εργαστήρια. 
Στο παρελθόν μετά από διεκδικήσεις του φοιτη-
τικού συλλόγου, λειτουργούσε το πανεπιστημια-
κό λεωφορείο  που εξυπηρετούσε όχι μόνο τους 
φοιτητές της γεωπονίας αλλά και τους φοιτητές 
από τις σχολές της δασολογίας ,ΤΕΦΑΑ και την 
Καλών Τεχνών. 

Το λεωφορείο είναι μία αναγκαιότητα για την 
εύκολη ,γρήγορη και δωρεάν μετακίνηση των 
φοιτητών ειδικά την συγκεκριμένη περίοδο που 
οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν για να 
εκτυπώνουν τις σημειώσεις τους, για τα υλικά 
των εργαστηρίων ακόμα και για την πραγματοποί-
ηση εκπαιδευτικών εκδρομών.

Αυτό λοιπόν το ζήτημα του λεωφορείου, που 
απασχολεί το σύνολο των φοιτητών δε θα μπο-
ρούσε να μην το μυριστεί η «υπεύθυνη» δύναμη 
της σχολής ,η ΔΑΠ. Τα λαγωνικά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 
έπιασαν λαβράκι! Ακόμα και τον πρώτο καιρό 
μετά την κατάκτηση του λεωφορείου, διατεινό-
ταν ότι το κέρδισε η ίδια μόνη της, χωρίς την 
συμμετοχή των φοιτητών, απλά με κάποιο παζά-
ρεμα με τη διοίκηση της σχολής. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχει περάσει καιρός, και η αλήθεια άρχι-
σε να μπερδεύεται με το ψέμα.

 Έτσι οι ‘’υπεύθυνοι’’ συνάδελφοι της ΔΑΠ 
προσπαθούν να καπηλευτούν (ειδικά προεκλο-
γικά) μια μεγάλη συλλογική νίκη των φοιτητών, 
από την οποία απείχαν.

Παρόλα αυτά, το πανεπιστημιακό λεωφορείο λίγα 
χρόνια πριν σταμάτησε να λειτουργεί.  Σταμάτη-
σε να λειτουργεί, γιατί η πολιτική του μνημονίου 
στην εκπαίδευση οδήγησε σε απολύσεις, ενώ η 

μείωση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων 
είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω περικοπή των 
φοιτητικών παροχών και κατά συνέπεια και την 
κατάργηση του λεωφορείου.

 Σ’αυτήν την κατάσταση, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ όχι 
απλά δεν ήταν αμέτοχη, αλλά αντίθετα, ήταν 
συνυπεύθυνη, ως εγγυητής της μνημονιακής 
πολιτικής μέσα στα Πανεπιστήμια.  Για να μη 
μας πείτε κακεντρεχείς, θα σας προτείναμε να 
αναρωτηθείτε τα εξής:

•	 Γιατί η ΔΑΠ δεν έχει κάνει την παραμικρή 
κίνηση ώστε να επαναλειτουργήσει το 
λεωφορείο;

•	 Γιατί η ΔΑΠ δεν έχει συμμετάσχει σε 
καμία από τις Γενικές Συνελεύσεις που 
συζήτησαν και αποφάσισαν το εν λόγω 
ζήτημα;

•	 Γιατί η ΔΑΠ δεν στηρίζει καμία  συλλογική 
προσπάθεια για την επαναφορά του 
λεωφορείου; Γιατί κανένας ΔΑΠιτης 
δεν έχει υπογράψει για το ζήτημα; Γιατί 
αντί να στηρίζουν τις προσπάθειες τις 
λασπολογούν;

ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ 

ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ! 
ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΕΚΘΕ-
ΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ!

Και όμως!! Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δε διστάζει μέχρι και 
σήμερα, να εντάσσει επετειακά το ζήτημα του 
λεωφορείου στην προεκλογική της ατζέντα, 
προκειμένου να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη. 

Πέρα όμως από τα παιχνιδάκια της ΔΑΠ πρέπει 
να δούμε την ουσία: το λεωφορείο κερδήθηκε 
από τους φοιτητές της Γεωπονίας, μετά από μια 
σειρά μαζικών παραστάσεων, και πιέσεων. Αυτή 
είναι και η μόνη μεθοδολογία που μπορεί να 
κατοχυρώνει παροχές, και να πετυχαίνει νίκες για 
τους φοιτητές! 

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση πρέπει 
μα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, να 

διεκδικήσουμε το λεωφορείο, και να πετύχουμε 
την επαναφορά του.
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Ας  κάνουμε όμως μία φωτογραφική 
ανασκόπηση στο παρελθόν και ας  δούμε 

πως διεκδικήθηκε και κατακτήθηκε 
πραγματικά το λεωφορείο, μακριά από 

τα ψέματα της ΔΑΠ.
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 Όταν η μπλε περιστέρα 
σφυρίζει κλέφτικα

Οι πρακτικές φακελώματος, τα κεράσματα, 
οι σημειώσεις και η αντιδημοκρατική λειτουργία 
του συλλόγου ήταν σταθερά και φέτος εδώ 
και έφεραν το όνομα ΔΑΠ. Όπως κάθε χρόνο 
επιχειρείται η πλήρης απενεργοποίηση του 
συλλόγου από την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ λόγω της 
εκλογικής της αυτοδυναμίας, παλιότερα βέβαια 
για να εξυπηρετήσει τον ρόλο της ως υπηρέτη 
και εγγυητή  της μνημονιακής πολιτικής και  της 
αναδιάρθρωση στα πανεπιστήμια σήμερα για 
την ίδια την επιβίωση της. Λογικό, αφού η πάγια  
λογική που καλλιεργεί η ΔΑΠ στους φοιτητές για 
τις συλλογικές διαδικασίες, αντιπροτείνοντας το 
«μόνος σου θα τα καταφέρεις», την συνδιαλλαγή 
και το « γλείψιμο» με την διοίκηση της σχολής, τα 
παρακάλια στο υπουργείο, ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ! Καταρρέει, 
γιατί με το νέο Νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια 
έρχεται μια σειρά μέτρων που  αποτελούν εδώ 
και αρκετό διάστημα βασικές διεκδικήσεις των 
φοιτητικών συλλόγων, με χαρακτηριστικότερες 
εκείνες κατά των διαγραφών των  φοιτητών, 
αλλά και τις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα των 
φοιτητών να έχουν λόγο στα όργανα διοίκησης 
των πανεπιστημίων! Έτσι, αποδεικνύεται 
περίτρανα απέναντι στη λογική της απάθειας και 
του ατομικού δρόμου που η ΔΑΠ καλλιεργεί, η 
έμπρακτη δυνατότητα των φοιτητών να κερδίζουν, 
όταν διεκδικούν συλλογικά. Προφανώς λοιπόν 
επειδή εγγυόταν τις μνημονιακές πολιτικές της 
ΝΔ, ως νεολαία της μέσα στα Πανεπιστήμια και 
τις σχολές και τη στιγμή που η ΝΔ, ως πολιτικός 
εκφραστής των μνημονίων κοντεύει να διαλυθεί, 
η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ φοβάται για το αν η αυτοδυναμία 
της θα έχει την ίδια μοίρα! 

ΚΝΕ και τα μυαλά ΜΑΣ στα 
μπλέντερ

Η ΚΝΕ παραμένει στη δική της διαρκή 
αταλάντευτη και απομονωτική γραμμή, χωρίς να 
μπαίνει σε κάποια διαδικασία διαλόγου με την 
υπόλοιπη Αριστερά, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα 
κρίσιμη. Ακολουθεί  
πιστά τη γραμμή του 
κόμματος και αρνείται να 
συνδιαλλαχτεί  πραγματικά 
με τους φοιτητές και 
τα προβλήματα τους. 
Παραμένουν λοιπόν 
στο ΜΕΤΩΠΟ τους 
εγκολπώνονταν μόνο 
άτομα με ιδιαιτέρα 
ιδεολογικά κριτήρια 
που αποδέχονται την 
γραμμή της ΚΝΕ αφήνοντας έξω ανθρώπους που 
πιστεύουν και αγωνίζονται για την ανατροπή. 
Μόνη τους πρόταση η συμπόρευση με το ΠΑΜΕ 
ενώ απουσιάζουν από οποιαδήποτε κινηματική 
διαδικασία που δεν φέρει το όνομα αυτό.

ΑΡΕΝ: Βλέπουμε την τυφλή υποταγή 
στον Σύριζα χωρίς να ασκείτε καμία κριτική 
μετατρέποντας τους σε απλούς χειροκροτητές 
των κατορθωμάτων της κυβέρνησης στον χώρο 
του πανεπιστήμιου χάνοντας κάθε ίχνος πολιτικής 
υπόστασης και αναζήτησης σχεδιασμού για το 
φοιτητικό κίνημα. Το βλέπουμε, βέβαια, είναι 
σχετικό… Εσείς τους έχετε δει καμιά φορά στη 
σχολή? Γιατί εμείς ΟΧΙ!
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Οριζόντια
3. Την δανείζεσαι από τον Χασάπη για το 
εργαστήριο
5. Κοσμήτορας της σχολής, ίδιος με τον 
δήμαρχο των Powerpuff girls
7. Προσπαθούμε να το κάνουμε να φαίνεται 
αστείο
8. Η ΑΝ.Α.ΦΟΙΤ.Ο δεν είναι παράταξη είναι...
10. Έχει το αντίθετο ωράριο από τα 
Todaylicious
11. Κινηματογραφική ομάδα Γεωπονίας

Κάθετα
1. Έπεσε η οροφή του πάνω στους 
Δαπίτες(ελληνικά)
2. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα να φύγει από τη 
χώρα
4. Μπορντό περιφερόμενες γλάστρες
6. Μας πρήξανε για αυτόν στα Γεωπονήματα
9. Όλα τα κακά της μοίρας μας

 1)ΤΡΟΥΑ,2)ΑΔΩΝΙΣ,3)ΠΟΔΙΑ,4)ΦΥΛΑΚΕΣ,5)ΚΩΒΑΙΟΣ,6)ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ,7)ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ,8)
ΣΧΗΜΑ,9)ΔΑΠ,10)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,11)ΚΙΝΟΓΕ 
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ΟΝΕ Ι ΡΟΚΡ Ι Τ Η Σ

ΑΝ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ...

1)ΑΜΑΞΙ: μη χαίρεσαι δε θα σου αγοράσουν οι δικοί σου...πάλι το 67 θα περιμένεις 
στο ΙΚΕΑ.

2)ΤΟ 5: να κατακτήσεις το περιβόητο 5άρι για να περάσεις την ανόργανη χημεία, σου 
‘χει γίνει ψύχωση, πρόσεχε...

3)ΣΟΒΑΔΕΣ: άνοιξε τα μάτια, δεν κοιμάσαι! Περνάς την πόρτα της σχολής και 
καταρρέει...

4)ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ ΚΙΝΤ 2: στο βάθος της χαράδρας που πρέπει να κατέβεις 
βρίσκεται το τυχερό μπονζάι! Τα καλλωπιστικά σου κλείνουν το μάτι...

5)ΣΚΑΤΑ: φτου ρε πούστη! Κόπηκες πάλι στην οικολογία.

7)ΟΧΙ ΣΚΑΤΑ: μη στενοχωρίεσαι, ο Βερεσόγλου πάλι σε έκοψε! Ο ονειροκρίτης σηκώνει 
τα χέρια!

8)ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΓΚΛΑΜΟΥΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΓΕΩΠΟΝΟΣ: ξύπνα, 65% ανεργία στους νέους!

9)Χ, ΔΙΠΛΟ ΚΑΙ ΑΣΣΟ: ε τι να σου κάνει και ο ονειροκρίτης, παίξε κάνα στοίχημα μπας 
και βγάλεις κάνα φράγκο.

10)ΟΤΙ Η ΜΙΚΡΗ ΔΑΠΙΤΙΣΣΑ ΣΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ: δε θα σου κάτσει, μάλλον εκλογές 
έρχονται…

11)ΦΑΚΕΣ: που το θυμήθηκες πάλι το ΠΑΣΟΚ.

12)ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΟΔΟΡΑΚΗ:σου κλέψαν το σακίδιο; Μαραβέγια άκουγες; Δεν ξέρεις 
απο βέσπα; Δουλεύει η μάνα σου για τον Μπόμπολα;

13)ΤΟΝ ΦΥΛΑΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: σε ψάχνει ο Κωβαίος.

14)ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:να περάσεις τα ζιζάνια πριν τα πάρει ο Τσιάλτας...

15)ΟΤΙ ΣΠΑΕΙ Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ: ο ονειροκρίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εσύ όμως;;;
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Μετανάστης 
(Clandestino - Manu Chao)

Με λένε μετανάστη δε με θέλουν πουθενά
και με θεωρούν λαθραίο γιατί δεν έχω χαρτιά.

Στον τόπο μου πεθαίνουν απ’ την πείνα τα παιδιά
και στον τόπο που πηγαίνω λεν τους κλέβω τη δουλειά.

Για το νόμο είμαι βάρος και δε θα ‘πρεπε να ζω
μα εγώ υπάρχω παραπλεύρως κι απ’ το υπόγειο τραγουδώ.

Μετανάστης θα πει να ‘σαι ξένος παντού
και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού.

Προορισμός ο χάρτης και πυξίδα η καρδιά
πορεύομαι μονάχος με τη θλίψη συντροφιά.

Με χρειάζονται όταν κάνω σχεδόν τζάμπα τη δουλειά
μα όταν προσπαθώ να ζήσω τότε δε με θέλουν πια.

Κανένας δε με νιώθει στο Βορρά της σιγουριάς
είμαι ο ξένος που θυμίζει πως είμ’ ένας από σας.

Μετανάστης θα πει να ‘σαι ξένος παντού
και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού.

Προορισμός ο χάρτης και πυξίδα η καρδιά
πορεύομαι μονάχος με τη θλίψη συντροφιά.

Μετανάστης θα πει να ‘σαι ξένος παντού
και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού.

Στην Αστόρια - μετανάστης
Αυστραλία - μετανάστης

Σουηδία - μετανάστης
κι όμως ήμουν άνθρωπος.

Με λένε μετανάστη δε με θέλουν πουθενά
και με θεωρούν λαθραίο γιατί δεν έχω χαρτιά.

Κι ας μην έχω χαρτιά, έχω όμως καρδιά
που αντέχει τον πόνο και βαστά την ανθρωπιά.

Στην Αθήνα - μετανάστης
στο Παρίσι - μετανάστης 

στο Δουβλίνο (ΙΙ) - μετανάστης 
κι όμως είμαι άνθρωπος.

Για το νόμο είμαι βάρος και δε θα ‘πρεπε να ζω
μα εγώ υπάρχω παραπλεύρως κι απ’ το υπόγειο τραγουδώ.

Μετανάστης θα πει να ‘σαι ξένος παντού
και στον τόπο που αφήνεις και στον τόπο προορισμού.

Αλβανός - μετανάστης
Αφρικανός - μετανάστης 

Αφγανός - μετανάστης 
κι όμως είμαι άνθρωπος.

Κανείς δεν πάει να γίνει ξένος αλλού αν δε νιώθει ήδη 
ξένος στον τόπο του ή ξένος στον εαυτό του...
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