Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται µια εντεινόµενη προσπάθεια περίφραξης των
πανεπιστηµιακών χώρων. Ήταν ήδη πασιφανές µε την ψήφιση του νόµου Αρβανιτόπουλου που
µαζί µε την εντατικοποίηση των σπουδών και την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της
"παιδείας", το άσυλο που όλοι ξέραµε καταργήθηκε ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο και την
πειθάρχηση µέσα στο πανεπιστήµιο αλλά και την απονοµιµοποίηση του ως εργαλείο αγώνα από
την συνείδηση του κόσµου.
Έτσι πλέον κάθε φωνή που διατείνεται κινηµατικά ή έστω διεκδικεί τον χώρο της µέσα στη
σχολή βρίσκεται αντιµέτωπη µε κλειδαριές, κάγκελα και σεκιουριτάδες. Παράλληλα µε την
κατάσταση αυτή και σε συνέχεια της, αρχίζει να οικοδοµείται µια νέα συνείδηση φοιτητή.. Μια
συνείδηση που τον θέτει σε θέση άβουλου δέκτη στείρας και κονσερβοποιηµένης, σύµφωνα µε
τα πρότυπα της αγοράς πάντα, γνώσης εναρµονίζοντας τον και µε τα γενικότερα πρότυπα που
θέτει και στην υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή αυτά της δουλικότητας, του ανταγωνισµού, του
ατοµικού συµφέροντος και της µισαλλοδοξίας. Αυτή τη νέα συνείδηση έρχεται να
συµπληρώσει προφανώς και η εντατικοποίηση των σπουδών (ν+2) καθώς θέλουν ένα
πανεπιστήµιο-ναό της γνώσης, ώστε να µην υπάρχει ούτε καν ο χρόνος για συζητήσεις,
συνελεύσεις και περαιτέρω πολιτικοποίηση των ατόµων.
Παρότι η σχολή µας δεν αποτέλεσε ποτέ ένα σηµαντικό κέντρο αγώνα, µετά και την έλευση του
Γ.Τσάλτα το 2011 άρχισε να κλιµακώνεται η καταστολή κάθε ριζοσπαστικής διάθεσης,
βρίσκοντας ταυτόχρονα γόνιµο έδαφος σε µεγάλη µερίδα κόσµου της πανεπιστηµιακής
κοινότητας. Επιπλέον αν και θα περίµενε κανείς τις "αγωνιστικές" παρατάξεις να τάσσονται
εχθρικά σε αυτή τη στάση, η πραγµατικότητα έδειξε πως όχι µόνο δεν περιλήφθηκε στην
ατζέντα τους αλλά έκαναν και τα στραβά µάτια αφού γι'αυτούς το φοιτητικό κίνηµα
µεταφράζεται σε ψήφους και όχι σε
απτή-πρωτόλεια αγωνιστικότητα. Κάγκελα οριοθέτησαν τον χώρο του πανεπιστηµίου, όλο και
περισσότερες αίθουσες κλειδώνονται µετά την λήξη του µαθήµατος και αν είσαι και
εξωπανεπιστηµιακός επιθυµώντας να κάνεις µια πολιτική-πολιτισµική εκδήλωση τότε
αντιµετωπίζεσαι σαν πελάτης από κάποια κερδοφόρα επιχείρηση, αφού πλέον υποχρεούσαι να
καταβάλεις ένα ποσό για την ενοικίαση κάποιου χώρου.
Η φίµωση όµως δεν σταµατάει εδώ... Το τελευταίο διάστηµα γίναµε θεατές µιας ασταµάτητης
"περιφρούρησης" της κανονικότητας µέσα στο Πάντειο. Κατεβάσµατα πανό, σβήσιµο
συνθηµάτων µε πολιτικό περιεχόµενο, ακόµα και ένα είδος έµµεσης απαγόρευσης της

αφισοκόλλησης, συνέθεσαν ένα σκηνικό περίφραξης και λογοκρισίας. Μάλιστα,
χρησιµοποιήθηκαν ακόµα και οι εργαζόµενοι ως µοχλός πίεσης απέναντι στους φοιτητές που
θέλουν να εκφράζονται, µε απώτερο στόχο την δηµιουργία µιας πλασµατικής αντιπαράθεσης.
Στην πραγµατικότητα, απέναντι στους φοιτητές αυτούς δεν είναι οι εργαζόµενοι αλλά ο κύριος
Πρύτανης καθώς και διάφοροι καθηγητές και παρατρεχάµενοι, οι αντιλήψεις-πολιτικές που
αντιπροσωπεύουν και τα συµφέροντα που εξυπηρετούν. Είναι ξεκάθαρο πως η προσπάθεια
εξάλειψης κάθε κινηµατικού αλλά και πολιτιστικού στοιχείου από τα πανεπιστήµια στοχεύει
στην εγκαθίδρυση µιας ψευδούς πραγµατικότητας µέσα σ' αυτά. Κρύβοντας κάτω απτό χαλάκι
τη δηµιουργικότητα, την οργή, τους προβληµατισµούς και τις όποιες αντιδράσεις µπορούν να
αποτυπωθούν ακόµα και σε ένα σύνθηµα ή σε ένα γκραφίτι, επιδιώκεται να αποσιωπηθεί αυτή
ακριβώς η πλευρά της σπουδαστικής κοινότητας που θέλει να δραστηριοποιηθεί ενεργά,
ενάντια στη συνολική επίθεση που δεχόµαστε ως κοινωνία. Εξυψώνοντας έτσι µιαν άλλη
πλευρά ως θέσφατο, η οποία θεσµοθετεί µια συνθήκη υποταγής και κανονικότητας, δρώντας
ενάντια σε κάθε προοπτική ολιστικής εξέλιξης των φοιτητών πέραν της αποκλειστικής
ενασχόλησής τους µε την καλά µεθοδευµένη γνώση που τους παρέχεται.
Η µικροκοινωνία του πανεπιστηµίου είναι µια ρητή αντανάκλαση της πραγµατικότητας και ο
ταξικός ανταγωνισµός που εκτυλίσσεται µέσα σε αυτό δε θα φιµωθεί, από κανέναν πρύτανη
από καµία ακαδηµαϊκή αρχή. Είναι χρέος όλων όσων αναγνωρίζουν µέσα στο πανεπιστήµιο τα
κοινά τους συµφέροντα να ακυρώσουν στην πράξη την περίφραξη όσων τους ανήκουν.
Απέναντι στην αποστείρωση και την απαγόρευση εµείς επιλέγουµε τις πολιτικές/πολιτιστικές
εκδηλώσεις, τα αυτοοργανωµένα πάρτι οικονοµικής ενίσχυσης, τα συνθήµατα και τα γκραφίτι,

Θέλουµε
τις σχολές µας προσβάσιµες και ανοιχτές για τους από τα κάτω. Χώρο
συνάντησης και δηµιουργίας, µακριά από εµπορευµατικούς και
εξουσιαστικούς όρους, έναν χώρο προωθητικό ως προς την ανάπτυξη
και την οργάνωση των συλλογικών αντιστάσεων ενάντια στην συνεχή
υποτίµηση των ζωών µας.
τις προβολές ταινιών και οποιαδήποτε άλλη πράξη έµπρακτης αυτοδιαχείρισης.

