
 ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥΣ!

Πριν λίγες μέρες, ενώ σύντροφοι έγραφαν συνθήματα στο πάντειο, ο γνωστός ακροδεξιός καθηγητής Συρίγος 
τους επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκή. Ο λόγος, που ο Συρίγος επέλεξε να 
εμπλακεί στο γεγονός, ήταν ότι τριγύρω του υπήρχαν άνθρωποι (καριερίστες, φυτά, ΔΑΠίτες κ.α.) για τους 
οποίους η υπεράσπιση του καθηγητή τους ταυτιζόταν με την υπεράσπιση των δικών τους συμφερόντων. Το 
περιστατικό έληξε με σύλληψη συντρόφου μας που βρισκόταν κοντά σε όσα εκτυλίχθηκαν και επιχείρισε να 
εξομαλύνει την κατάσταση. 

Τις επόμενες μέρες, ακούσαμε από ΜΜΕ, καθηγητές και άλλους καλοθελητές να μιλάνε για τα συνθήματα 
στους τοίχους και το κόλλημα αφισών ως φαινόμενο «ανομίας». Για εμάς, αυτές οι ιδέες που θέλουν ένα 
πανεπιστήμιο καθαρό και βλέπουν την πολιτική παρέμβαση ως κάτι ενοχλητικό για την ακαδημαική 
λειτουργία και την παραγωγή γνώσης για το κράτος και τα αφεντικά, είναι προϊόν βαθύτερων αλλαγών που 
συντελούνται στο ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια, και επηρεάζουν και το ελληνικό πανεπιστήμιο ως κομμάτι 
του. 

Το ελληνικό κράτος φροντίζει πλέον όλο και περισσότερο να αναδεικνύει καθηγητές-τριες που παράγουν 
γνώση χρήσιμη για τους καιρούς  στους οποίους βρίσκεται. Στο Παν́τειο, ιδέες και έρευνες σχετικές π.χ με τη 
δημόσια τάξη, την εξωτερική πολιτική, τον έλεγχο της καθημερινότητας απασχολούν διάφορους καθηγητές 
οπ́ως ο Συρίγος, η Ζαραφωνίτου, η Λαμπροπούλου και άλλοι. Ιδέες εν τέλει που δεν θα μπορούσαν να 
μείνουν έξω απ΄το πανεπιστήμιο. Η εφαρμογή τους εκφράζεται με σβήσιμο συνθημάτων, σκίσιμο αφισών, 
παρουσία security στις σχολές, και απειλές για σπασίματα καταλήψεων.

Τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς τη συμβολή ενός σημαντικού κομματιού των φοιτητών-
τριών που βλέπουν την ικανοποίηση των προσδοκιών τους να περνάει μέσα απο ́ την υπεράσπιση των 
καθηγητών-τριών τους. Αναδύεται δηλαδή, όλο και περισσότερο, εν́ α υποκείμενο φοιτητή που ειν́ αι εχθρικό 
απέναντι σε κάθε πολιτική παρέμβαση που χαλάει την εικόνα των σχολών, που δε διστάζει να  γλείψει, να 
κανιβαλίσει και να ρουφιανέψει, περιμένοντας βέβαια ως αντάλλαγμα την κοινωνική του ανέλιξη. 
 
Εμείς ως συλλογικότητες που συχνά-πυκνά «βρωμίζουμε» τους τοίχους του Παντείου με αφίσες, συνθήματα 
και γκράφιτι, βλέπουμε τις πρακτικές αυτές όχι ως κάτι ευκαιριακό αλλα ́ ως μια προσπάθεια να 
αποτυπώσουμε στο δημόσιο χώρο τις πολιτικές μας απόψεις και τις συλλογικές αντιστάσεις που 
προσπαθούμε να χτίσουμε καθημερινά. Μια προσπάθεια να ανατρέψουμε την κανονικότητα της 
ακαδημαϊκής αποστείρωσης, να αμφισβητήσουμε τα περιεχόμενα και τους σκοπούς της γνώσης που 
παράγεται και παρέχεται στο πανεπιστήμιο, μια προσπάθεια να αντιπαρατεθούμε στον καριερισμό και την 
εξατομίκευση και σε όσες-όσους έχουν συμφέρον από τα παραπάνω. 

Αντίθετα, λοιπόν, με την αφήγηση περί κοινών συμφερόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμείς ξέρουμε ότι 
και στο πανεπιστήμιο υπήρχαν και υπάρχουν αντιθέσεις που θέλουμε να οξύνουμε. Με όπλο την αλληλεγγύη 
και τις συντροφικές σχέσεις και μαζί με όσες δεν βλέπουν τον εαυτό τους σε εκείνους που γλείφουν τους 
καθηγητές τους, θα συνεχίσουμε να γράφουμε συνθήματα, να μοιράζουμε κείμενα και να κολλάμε 
αφίσες. 
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