
Μικρό λεξικό επιβίωσης για πρωτοετείς και όχι μόνο

Ακαδημαϊκή ελευθερία: το δικαίωμα να εκφέρεις ελεύθερα τις ιδέες σου, να τις επικοινωνείς και να
τις υποστηρίζεις εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τον όρο θα τον ακούσεις συχνότερα να
αναπαράγεται  από  καθηγητές,  που  ως  “ακαδημαϊκή  ελευθερία”  προσδιορίζουν  την  δική  τους
ελευθερία στην πολιτική προπαγάνδα εν ώρα μαθήματος. Η συνέχεια του λογύδριου είθισται να
είναι  κάπως έτσι:  “όχι  άσυλο στους  αναρχικούς”,  “τις  καταλήψεις  τις  κάνουν  μειοψηφίες”,  “το
πανεπιστήμιο δεν είναι χώρος πολιτικοποίησης”. Ε, είπαμε, δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια για να
έχουμε τις ίδιες ελευθερίες έκφρασης!!!

Αναρχικό Στέκι Φιλοσοφικής: ελευθεριακός χώρος αντίστασης και αγώνα που βρίσκεται στον 8ο
όροφο  της  σχολής,  στην  αίθουσα  819.  Απαρτίζεται  από  φοιτητές  και  φοιτήτριες  που
αντιλαμβάνονται  το  πανεπιστήμιο  ως  τον  καθεστωτικά διαμορφωμένο προθάλαμο εισόδου στην
εργασιακή ζούγκλα και ταυτόχρονα ως ένα σημείο σύγκρουσης μεταξύ της κυρίαρχης ιδεολογίας
που επιβάλλεται στους νέους και τις νέες μέσω της πολιτικά στοχευμένης κρατικής προπαγάνδας και
του ταξικού/πολιτικού αντίλογου που αρθρώνεται από την αγωνιζόμενη νεολαία που παλεύει για μια
άλλη κοινωνία. Το αναρχικό στέκι φιλοσοφικής  αποτελεί έναν μαχόμενο φοιτητικό σχηματισμό που
δρα για τα συμφέροντα και  τις  διεκδικήσεις  της φοιτητικής βάσης και  συγχρόνως επιχειρεί  την
ανάπτυξη ενός αντιστασιακού κινήματος της νεολαίας – της αυριανής εργατικής τάξης – που θα
συνενωθεί με όλο τον καταπιεζόμενο λαό σε ένα ευρύ επαναστατικό κίνημα ανατροπής.

Άσυλο:  Παλιά  εθιμική  παράδοση  σύμφωνα  με  την  οποία  η  αστυνομία  δεν  έχει  θέση  στο
πανεπιστήμιο γιατί αυτό συνιστά καταφύγιο των αγωνιζόμενων ανθρώπων και όχι των έμμισθων
υπηρετών του κράτους.  Με πολύ αίμα και σκληρούς αγώνες αυτή η παράδοση έγινε νόμος του
κράτους για αρκετές δεκαετίες, αλλά προσφάτως καταργήθηκε. Ωστόσο, σε πείσμα του καθεστώτος,
το  άσυλο  δεν  χρειάζεται  νομικές  κατοχυρώσεις.  Μπορεί  να  περιφρουρηθεί  και  από  εμάς:  τους
φοιτητές/τριες που διαθέτουν ιδανικά, συντροφικότητα και αλληλεγγύη προς όποια/ον αγωνίζεται.

Bloco:  περιθωριακή  παράταξη  που  πρόσκειται  στον  ΣΥΡΙΖΑ.  Ναι,  στο  κόμμα  που  ψήφισε
μνημόνια,  τσάκισε  μισθούς  και  συντάξεις,  επιτέθηκε  σε  εργατικά  και  φοιτητικά  δικαιώματα,
αιματοκύλησε διαδηλώσεις και έβαλε την χώρα σε καθεστώς δημοσιονομικής σκλαβιάς μέχρι το
2060. Ευτυχώς η νεολαία γυρίζει την πλάτη στην “αριστερά του κεφαλαίου” και στην σχολή μας
είναι ανύπαρκτοι.

Δ.Α.Π.:  η  φοιτητική  παράταξη  της  Νέας  Δημοκρατίας.  Πολιτεύεται  μοιράζοντας  σημειώσεις
μαθημάτων για να μαζέψει ψήφους  και υπόσχεται ρουσφέτια. Συγκροτείται από πλουσιόπαιδα με
ανύπαρκτες ηθικές αξίες. Είναι ντροπή και μόνο η ύπαρξη αυτής της κομματικής νεολαίας μέσα στα
πανεπιστήμια των αγώνων. Και είναι κρίμα, νέοι άνθρωποι να ακολουθούν την φοιτητική παράταξη
ενός κόμματος που εδώ και τόσες δεκαετίες τσακίζει τον λαό. Ας ελπίσουμε, ότι αργά ή γρήγορα θα
αρχίσει και γι’ αυτό το κόμμα η αντίστροφη μέτρηση και θα εγκαταλειφθεί στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας.

Ε.Α.Α.Κ.: Φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στο μόρφωμα “ΑΝΤΑΡΣΥΑ”. Τα μέλη της ακούνε
συνήθως  έντεχνο,  αναζητούν  συνεργασίες  από  άλλες  πολιτικές  δυνάμεις  (της  αριστεράς  ή  του
αναρχισμού) που κατά τ’ άλλα υβρίζουν, προσπαθούν να αντιγράψουν στην φρασεολογία το ΚΚΕ
αλλά  όχι  με  μεγάλη  επιτυχία,  αρνούνται  ότι  υπήρξαν  ουρά  του  ΣΥΡΙΖΑ (ενώ  μέχρι  και  το
δημοψήφισμα  βρίσκονταν  αγκαζέ  στα  πανεπιστήμια,  στο  εργατικό  κίνημα,  στις  πλατείες  των
αντιμνημονιακών αγώνων). Οι περισσότεροι εακίτες παρατούν τον “αγώνα” μετά την αποφοίτηση
τους.  Εμείς  τους  αποκαλούμε  οπορτουνιστές,  συριζόφιλους,  “μεταλλαγμένους  κνίτες”.  Ανάμεσα
τους  –όπως συμβαίνει και στο ΚΚΕ – βρίσκονται και πολλά έντιμα παιδιά της εργατικής τάξης,
ανιδιοτελείς αγωνιστές/τριες, άνθρωποι με οράματα. Δυστυχώς, ενστερνίζονταιι μια χρεοκοπημένη
ιδεολογία  η  οποία  όπου  εφαρμόστηκε  αναπαρήγαγε  ανισότητες  και  εγκαθίδρυσε  αυταρχικά
καθεστώτα, επιβεβαιώνοντας την κριτική του Μπακούνιν. Καμία ισότητα δεν θα οικοδομηθεί από



“κομμουνιστικά καθεστώτα” αφού το κράτος εγγενώς αποτελεί διαχωρισμένο μηχανισμό εξουσίας,
ταξικό και καταπιεστικό όργανο, που όταν θα εκλείψει, τότε και μόνο τότε η ελευθερία, η ισότητα, η
δικαιοσύνη θα ανατείλουν.

Εργολαβίες:  ιδιωτικά συμφέροντα που διεισδύουν στον χώρο του πανεπιστημίου για μπίζνεζ.  Ο
δρόμος  για  την  έλευση  τους  στρώνεται  από  κυβερνητικά  νομοσχέδια  και  εκπαιδευτικές
αναδιαρθρώσεις  που  στοχεύουν  τον  δημόσιο  χαρακτήρα  του  πανεπιστημίου,  θέλοντας  να
αποκλείσουν  από  την  ανωτάτη  εκπαίδευση  τα  παιδιά  της  εργατικής  τάξης  και  των  λαϊκών
στρωμάτων.  Μέσα  στις  σχολές  αναλαμβάνουν  συνήθως  τους  τομείς που  σχετίζονται  με  την
καθαριότητα  και  την  σίτιση,  κερδοσκοπώντας  πάνω  στις  ανάγκες  των  φοιτητών/τριών  και
εκμεταλλευόμενοι με χείριστο τρόπο τον μόχθο των εργαζομένων στους οποίους επιβάλλουν ένα
εργασιακό καθεστώς γαλέρας. Είμαστε μαζί τους σε ανοιχτό πόλεμο.

Ευθυμίου  Μαρία:  καθηγήτρια  ιστορίας,  αδερφή  πρώην  πασόκου  υπουργού  και  φίλη  του
Μητσοτάκη.  Το  μάθημα  της  είναι  ταξικά  μεροληπτικό  και  ιδεολογικά  τοξικό  για  όσους/ες  δεν
ανήκουν στο σινάφι της αστικής τάξης, των επιχειρηματιών, του μεγάλου κεφαλαίου, για όσους/ες
δεν  είναι  μέλη  της  Νέας  Δημοκρατίας  και  της  Δ.Α.Π..  Η  Ευθυμίου  είναι  “Μανούλα”  στην
εθνικιστική  προπαγάνδα,  αλλά  και  στην  συκοφαντία  των  πολιτικών  της  αντιπάλων,  την  οποία
διεξάγει στα ΜΜΕ ως αποκρουστικός τηλεμαϊντανός. Έγινε ευρύτερα γνωστή μετά από παρέμβαση
του Αναρχικού Στεκιού Φιλοσοφικής σε εξεταζόμενο μάθημα της η οποία έχαιρε την προβολή από
τους  φίλους  της  δημοσιογράφους, με  μπροστάρηδες  γνωστά  σκουπίδια  των  μίντια  όπως  τον
Πορτοσάλτε. 

Π.Α.Σ.Π.: Περιθωριακό μόρφωμα που ανήκει στο κόμμα που έφερε τα μνημόνια. Τα μέλη της στην
φιλοσοφική μετά βίας γεμίζουν βαν (απ’ τα μικρά). Φήμες λένε ότι συμμετέχουν σε μεταφυσικά
συμπόσια που προσκαλούν το πνεύμα του Παπανδρέου (του ορίτζιναλ, όχι του μαλάκα) για να τους
δώσει  τα  σοσιαλιστικά  του  “φώτα”  και  να  επανέλθουν  στην  εξουσία.  Ευτυχώς  ο  λαός  τους
ξαπόστειλε!

Π.Κ.Σ.:  η φοιτητική παράταξη του Κ.Κ.Ε. Λενινοσταλινικής ιδεολογίας, πιστοί στις εντολές του
κόμματος και στρατιώτες στην γραμμή των ανωτέρων τους (εσωκομματική ισότητα να φαν κι οι
κότες!!).  Εδώ  και  δεκαετίες  αποτελούν  αδιάσπαστους  πυλώνες  του  αστικού  συστήματος,
αντιμάχονται τις λαϊκές διεκδικήσεις που δεν ελέγχουν και συχνά εισπράττουν τα “μπράβο” του
πολιτικού συστήματος για τον τρόπο που διαδηλώνουν (η πιο αντιστασιακή τους ενέργεια είναι να
σκεπάσουν την ντουντούκα για να βγάζει πιο aggressive ήχο). Οι κνίτες συνήθως φοβούνται να
αντιπαρατεθούν πολιτικά με τους αναρχικούς, εκτοξεύοντας γελοίες συνωμοσιολογικές θεωρίες για
το αναρχικό κίνημα περί “προβοκατόρων”, “σκοτεινών δυνάμεων” και άλλα τέτοια ευφάνταστα που
θα ζήλευε μέχρι και ο Στέφανος Χίος! Όπως και στην περίπτωση των Ε.Α.Α.Κ, στις γραμμές της
Π.Κ.Σ. θα συναντήσεις αξιόλογους νέους που αντί να αναζητήσουν την καπιταλιστική ανατροπή στα
ελευθεριακά προτάγματα του αναρχισμού, εγκλωβίστηκαν στα εξουσιαστικά μαρξιστικά δόγματα
του κρατικίστικου “κομμουνισμού”. Α και κάτι σημαντικό: μην δώσεις θάρρος στους κνιτες και σου
πιάσουν κουβέντα. Θα σε κυνηγάνε στους διαδρόμους της σχολής, θα σου τηλεφωνούν κάθε μέρα,
θα σκαρφαλώνουν μέχρι και στα παράθυρα την ώρα που ουρείς για να σου πουλήσουν κουπόνι. Η
επιλογή δική σου! Εμείς προειδοποιήσαμε...

Φοιτητικό κίνημα: κατακρεουργημένο από κομματικούς πατέρες και επίδοξους καπηλευτές. Όμως
ο  τροχός  γυρίζει.  Η  αγωνιζόμενη  νεολαία  θα  αλλάξει  τους  συσχετισμούς.  Θα  παλέψει,  δεν  θα
υποταχτεί περιμένοντας ένα υποτιμημένο πτυχίο και μια ζωή στην επισφάλεια, το άγχος και την
εκμετάλλευση.
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