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Αντί Καλωσορίσματος… 
 
Γεια σου, 
 
Μπράβο, μετά από τόσες θυσίες, σε χρόνο χρήμα και κόπο τελικά τα κατάφερες να 
μπεις στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι θα συνεχίσεις να δέχεσαι την πλύση 
εγκεφάλου από αυτό το σάπιο εξουσιαστικό σύστημα παιδείας. Τίποτα δεν αλλάζει. 
Απλά συνεχίζεται η εκπαίδευση σου για να καταλήξεις ένα καλοστημένο, για τα 
μετρά τους, πιόνι είτε στην ανεργία είτε στη δουλεία. Και στα ΤΕΙ της ανώτατης 
εκπαίδευσης  συνεχίζεται το κλίμα της συμμόρφωσης του αυταρχισμού της 
αξιολόγησης της ψυχολογικής και σωματικής βίας. Όλο αυτό το καλλωπισμένο 
τοπίο με τα φροντισμένα κατά τα άλλα κτήρια κάθε άλλο παρά το ελεύθερο 
κοινωνικό πανεπιστήμιο που εκθειάζουν θυμίζει. 
 
Αυτή η χαρούμενη ατμόσφαιρα κορυφώνεται τις πρώτες αυτές μέρες από 
επαγγελματίες-φοιτητές-συνδικαλιστές, σε διάφορα χρώματα, που προσπαθούν με 
την παραταξιακή τους απόχη να ψαρέψουν όσους περισσότερους πρωτοετείς 
μπορούν. Με το προσωπείο του καλού Σαμαρείτη προσφέρονται να σε βοηθήσουν, 
εξαργυρώνοντας αργότερα τη βοήθεια αυτή ζητώντας την ψήφο σου στις 
φοιτητικές ,και όχι μόνο, εκλογές. Ακόμα και ο πιο αφελής αντιλαμβάνεται την 
κατάντια του φοιτητικού συνδικαλισμού που συνωστίζεται στα γνωστά κομματικά 
τραπεζάκια, στο παραεμπόριο των σημειώσεων, στα κερασμένα σφηνάκια και στις 
μικροκομματικές διαμάχες, με άλλα λόγια σε διαδικασίες και πρακτικές που 
αποσκοπούν στην αποπολιτικοποίηση της πολιτικής και την μετατροπή της σε ένα 
χόμπι δημοσίων σχέσεων. 
 
Πιστεύουμε πως οι φοιτητές δε χρειάζονται την κηδεμονία κανενός. Μπορούν να 
πάρουν μόνοι τους αποφάσεις και να ενεργοποιηθούν ως πολιτικά υποκείμενα. 
Συμμετέχοντας σε Γενικές Συνελεύσεις όπου, χωρίς κομματικοποίηση, συζητούν, 
συναποφασίζουν για τα τρέχοντα ζητήματα αλλά κυρίως χτίζουν κοινότητες αγώνα , 
διεκδικούν και παλεύουν για τις δικές τους ανάγκες, χωρίς να αναθέτουν την 
επίλυσή τους σε τρίτους.  
 
Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. 
 
Αλληλεγγύη , αντίσταση και αυτοοργάνωση στις σχολές και τις ζωές μας. 

 
Τα λέμε… 
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