
Να κάνεις απεργία σημαίνει να λες: OXI! !

Όλοι µας τον τελευταίο καιρό έχουµε πληγεί απο τα νέα µέτρα. Τα Μνηµόνια που έχουν καταντήσει κακόγουστο µπλοκµπάστερ µε το Μνηµόνιο Ι 
να ισοπεδώνει εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών και το Μνηµόνιο ΙΙ που επικυρώνεται τις επόµενες µέρες στην ουσία να δίνει το τελειωτικό 
χτύπηµα σε ότι έχει αποµείνει όρθιο. Μαζί µε όλα όσα χτυπιούνται απο το κράτος και το κεφάλαιο φυσικά η µπάλα παίρνει και την τριτοβάθµια 
εκπαιδευση. Ο νέος νόµος πλαίσιο που η Διαµαντοπούλου µεταθέτει την ψήφιση του όλο και πιο αργά στο καλοκαίρι είναι η χαριστική βολή στο 
βαρύτατα τραυµατισµένο δηµόσιο πανεπιστήµιο. Πως άλλωστε θα µπορούσε να µείνει απ'έξω το σύγχρονο πανεπιστήµιο, βασικό οχυρό της 
εδραίωσης του καπιταλισµού. Το τελευταίο χρόνο βιώνουµε την επίθεση του αφεντικών σε όλο της το µεγαλείο. Λέξεις και έννοιες όπως κρίση, 

µνηµόνιο, ανεργία, µέτρα, απολύσεις, είναι στο καθηµερινό λεξιλόγιο όλων µας. Άλλες λέξεις  όπως συνελεύσεις, απεργίες, καταλήψεις, 
διαδηλώσεις, συγκρούσεις τείνουν να ακούγονται στην πλειοψηφία των φοιτητικών ώτων σαν λέξεις απαγορευµένες και παλιοµοδίτικες που 

καταλήγουν στην φετιχοποίηση σαν έννοιες και πρακτικές που τις χρησιµοποιούν κάποιοι "γραφικοί".

Η απουσία των φοιτητικών συλλόγων από την απεργία της 15 Ιούνη στην Αθήνα ήταν κάτι παραπάνω από εµφανής. Για µια γενιά που οι υποσχέσεις 
"τελείωσαν" δεν υπάρχουν πια οι ατοµικές λύσεις. Τη στιγµή που ολόκληρα τµήµατα κλείνουν ολοκληρωτικά και σχολές δηλώνουν οτι χωρίς 

δίδακτρα αδυνατούν να λειτουργήσουν, πως θα πληρώνουµε τα συγγράµµατα, το άσυλο καταργείται , δεν µπορούµε να µένουµε πια απαθείς µε το 
κεφάλι σκυµµένο.  Στην παρούσα φάση δεν θα µπούµε στη διαδικασία να αναλύσουµε το γιατί η κρίση επηρεάζει το Πανεπιστήµιο, πως το 

επηρεάζει και πως η λεγόµενη εκπαιδευτική κρίση ήταν πάντα παρών. Άλλωστε έχουν χυθεί τόνοι µελάνι που εξηγούν αιτίες και συσχετισµούς που 
µας οδήγησαν εδώ, ένα απλό search στο ίντερνετ θα σε πείσει. Το που οδηγείται το Πανεπιστήµιο απο κάθε είδους µνηµόνιο θα το δεις σε λίγο 
καιρό και στην πράξη αν δεν αντισταθούµε. Μπορεί να βρισκόµαστε σε περίοδο εξεταστικής, περίοδο δύσκολη και επίπονη για όλους µας, όµως 

µπροστά στο ζοφερό µέλλον που µας επιβάλλουν, η συλλογική και αδιαµεσολάβητη αντίσταση είναι µονόδροµος.

Αννούλα µια µατιά σου µόνο φτάνει... απεργούς και σπάστες να µας κάνει. - Χωρίς να έχουµε ως σκοπό να αντιπαραβάλλουµε το 
φοιτητικό κίνηµα του Μάη - Ιούνη 2006 µε τις τωρινές αντιδράσεις στον νέο νόµο πλαίσιο, είναι φανερή, για όσους θυµούνται και 
άλλους µικρότερους που έχουν ακούσει, η απάθεια και η αδιαφορία των περισσότερων φοιτητικών κύκλων. Τώρα που λόγω της 
ιστορικής κρισιµότητας των θα έπρεπε να ήταν όλοι στη Γενική Συνέλευση πρόθυµοι να συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να 
αντιπαρατεθούν και να συνδιαµορφώσουν, στο αµεσοδηµοκρατικό πλαίσιο της συγκεκριµένης διαδικασίας, όλοι βλέπουµε να 
σφυρίζουν αδιάφορα, µε το µόνο που τους νοιάζει να είναι η καλοπέραση και η η "οµαλή διεξαγωγή της εξεταστικής" ! Όχι µόνο στα 
φοιτητικά αµφιθέατρα αλλά και στις πλατείες που είναι οι φοιτητές λάµπουν δια της απουσίας τους και όλοι αναρωτιούνται τι στο 
καλό κάνουν οι φοιτητές... Οι συνάδελφοι µας θυµίζουν τον χιουµορίστα Χριστόδουλο που είχε δηλώσει πως στην χούντα αυτός δεν 
είχε πάρει χαµπάρι γιατί ήταν λέει πολύ απορροφηµένος επειδή...διάβαζε! 

Ευτυχώς που παπαριές και άνευρα επιχειρήµατα του τύπου "Το να δώσω το µαθηµα είναι αναφαίρετο δικαίωµα µου" και "χούντα 
κάποιων λίγων στο πολυτεχνείο που το κλείνουν µε το έτσι θέλω",  "η µάνα µου πληρώνει για να πάρω πτυχίο και όχι να κάνω 
κατάληψη" έχουν περάσει πια στην σφαίρα της αντίδρασης και αντιµετωπίζονται µε τον κατάλληλο κυνισµό και απαξίωση όπου και 
αν ακουστούν απ’οποιους και αν ακουστούν. Τέτοια επιχειρήµατα προβάλουν µόνο οι απεργοσπάστες δηλαδή τα τσιράκια των 
αφεντικών. Σκεφτόµαστε µακροπρόθεσµα και όχι κοντόφθαλµα όσο για τις εξεταστικές τόσο και για το εργασιακό µας µέλλον. 
Τώρα που υποθηκεύεται η ζωή µας, η αξιοπρέπεια µας και το µέλλον µας δεν έχουµε καµία δικαιολογία και διαλέγουµε 
πλευρά.

Στη µηχανική, το αποτέλεσµα της θλίψης είναι η θραύση. Ας πάψουµε επιτέλους µε την µοιρολατρία και ας τελειώσουµε µε την 
απάθεια. Ας τους τσακίσουµε όλοι µαζί ενωµένοι!

Όπως κανείς µας δεν γεννήθηκε µηχανικός, έτσι και κανείς δεν γεννιέται επαναστάτης. Όλοι µαζί ακόµα και αν οι αφετηρίες µας είναι 
συχνά ασαφείς, ενστικτώδεις, εµπειρικές. Μαθαίνουµε στην πράξη, µαθαίνουµε απο τα λάθη µας. Είναι ζόρικη η πορεία της 
συνειδησιακής χειραφέτησης και της ρήξης µε τις νόρµες των κυριάρχων, ένα βήµα έχει αξία όταν έπονται άλλα. Ένα βήµα = κανένα 
βήµα!
Το φοιτητικό κίνηµα έχει µείνει στάσιµο, έχει καθηλωθεί µε την αυταρέσκεια και την καλοπέραση να περισσεύουν ενώ απουσιάζει η 
κριτική αποτίµηση όσων έγιναν. Αυτοί που πάνε να αντλήσουν πολιτική υπεραξία απο τους αγώνες που συµβαίνουν γύρω µας εκείνοι 
που τα τρέξουν να εξαργυρώσουν την "πολιτική τους πρόσοδο" είναι ακριβώς εκείνοι που έχουν το συµφέρον στην στασιµότητα 
αρκεί να αυξάνουν την επιρροή τους στις φοιτητικές εκλογές. Έχουµε να αντιµετωπίσουµε πολύ χειρότερους εχθρούς απο τα 
υπουργεία και τους µπάτσους. Εχθρούς που δεν τους βλέπουµε, είναι δίπλα µας και µέσα µας. Ο µικροαστισµός (οι ατοµικίστικοι 
συµφεροντολογικοί υπολογισµοί κάθε είδους, η ανάθεση στους "ειδικούς" - κόµµατα, εκπροσώπους, media κλπ.), ο καιροσκοπισµός 
και άλλες "αρετές" τρέχουν εύκολα σε ολονών τις φλέβες - γιατί έτσι µας µαθαίνουν πως είναι το σωστό. Και η φοιτητική ζωή 
µ'αυτές τις αρετές είναι ζυµωµένη.

Όσον αφορά τους καθηγητές µπορεί µε µερικούς να βλεπόµαστε στις πλατείες, στις πανπολυτεχνειακές συνελεύσεις και να τους 
βλέπουµε δίπλα µας στους αγώνες να µοιραζόµαστε σκέψεις και κουβέντες αλλά θα θέλαµε να µεταφέρουµε ένα µήνυµα σε άλλους 
τόσους που είναι κλεισµένοι στα γραφεία και απασχοληµένοι µε τα ερευνητικά τους. Την πλειοψηφία δηλαδή των ΔΕΠ. Η εποχή δεν 
προσφέρεται για διακηρύξεις πανεπιστηµιακών. Ή δεν τις συγχωρεί. Ή απαιτεί πιο γερά νεύρα. Όσα γράφονται καθηµερινά στο 
διαδικτυακό φόρουµ του πολυτεχνείου εκθέτουν ορισµένους και κάνουν ξεκάθαρο τον ρόλο τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Εµείς 



πάντως αηδιάζουµε µε τις επιστολές διαφόρων καθηγητών και κάποιων δήθεν πνευµατικών ανθρώπων, που κάνουν εκκλήσεις υπέρ 
του µεσοπρόθεσµου στα ΜΜΕ. Για την ιστορία Ο Μιχάλης Σταθόπουλος καθηγητής στο ΕΜΠ, που υπογράφει µια έκκληση υπέρ του 
µεσοπρόθεσµου µαζί µε άλλους καθηγητάδες, ήταν ο πρύτανης που ήρε το άσυλο για πρώτη φορά µετά τα τανκς όταν το 1985 µετά 
την δολοφονία του Καλτεζά δόθηκε η άδεια από την Επιτροπή Πανεπιστηµιακού Ασύλου, για να µπει η αστυνοµία στο Χηµείο. Απλά 
για να µη ξεχνιόµαστε.

Ο κόσµος δεν χωράει άλλους τεχνοκράτες, κοµµατόσκυλα, συνδικαλιστές µε παχυλούς µισθούς, φασίστες και νεοφιλελεύθερα 
ανθρωπάκια. Αρκετά. Ο κόσµος χρειάζεται ανθρώπους που δρούν µε όρους αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης και αµεσοδηµοκρατίας 
στην βάση του ταξικού ανταγωνισµού.
Εµάς που µας µαθαίνουν να φτιάχνουµε τα γρανάζια και καταλήγουµε να γινόµαστε οι ίδιοι γρανάζια στην καπιταλιστική 
κρεατοµηχανή, ας τους δείξουµε πως ξέρουµε όχι µόνο να παράγουµε αλλά µε την ίδια ευκολία να σαµποτάρουµε κάθε τι 
απάνθρωπο. Από τις εξεταστικές µέχρι την ανθρωποφαγία της αγοράς εργασίας, απο τα σκονάκια µέχρι την πολεµική έρευνα στο 
πανεπιστήµιο.

Επειδή ακριβώς δεν µας ενδιαφέρει αν θα έχουµε δουλειά ή πτυχία µε αξία (που δεν θα έχουµε) αλλά αν όλοι µας θα έχουµε µια 
καλύτερη ζωή χωρίς καταπίεση ανθρώπου απο άνθρωπο. Γιατί πέρα απο τα όποια φοιτητικά µας αιτήµατα θέλουµε την αναθεώρηση 
του συνολικού τρόπου ζωής µας.
Για να διασωθεί απο την κρίση του, το σύστηµα θα πατήσει πάνω µας και µας καλεί να θυσιαστούµε πανευτυχείς και χωρίς 
αντιρρήσεις. Ε, λοιπόν, ΔΕΝ είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε θυσίες ούτε για πατρίδες ούτε για αφεντικά. Απέναντι τους, 
αυτοοργανωνόµαστε στους χώρους εργασίας µας, στα πανεπιστήµια και όπου αλλού κινούµαστε και συλλογικοποίουµε τις δράσεις 
µας. Ενωµένοι, εργαζόµενοι και φοιτητές, µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί, άνεργοι και εργαζόµενοι.

★Καλούµε τους εργαζόµενους στο πολυτεχνείο να δηµιουργήσουν σωµατείο βάσης, ένα αυτόνοµο συνδικάτο µε οριζόντιες 
δοµές.

★Καλούµε τους συµφοιτητές µας να µην ψαρώνουν µε τις απειλές των καθηγητών για χαµένες εξεταστικές και να σκέφτονται 
σαν εργαζόµενοι που ζητάνε τα δεδουλευµένα τους απο τα αφεντικά. όλοι µαζί µπορούµε να διεκδικήσουµε τα πάντα!
★Εδώ και τώρα επαναπροσδιορισµός των σηµερινών εκφυλισµένων συνελεύσεων µε γενικές και πανπολυτεχνειακές 
συνελεύσεις, αδιαµεσολάβητες και αντιιεραρχικές, που σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι µικρογραφία του 

κοινοβουλίου
★Συµµετοχή όλων των φοιτητών και περιφρούρηση της απεργίας

★Να µεταφέρουµε τις αίθουσες διδασκαλίας στον δρόµο!

★Όλοι στους δρόµους, όλοι στις απεργίες, όλοι στις πλατείες, όλοι στις συνελέυσεις.

★Καµία αναπλήρωση των "Χαµένων ωρών" γιατί ο αγώνας µας δεν είναι "χαµένες ώρες"
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ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ.
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