
ΠΟΙΟΣ ΞΕΧΝΑ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ; 
Ο φοιτθτικόσ αγϊνασ του 2006-7 αποτζλεςε, αναμφιςβιτθτα, ζνα ορόςθμο για τουσ κοινωνικοφσ αγϊνεσ τθσ 

περαςμζνθσ δεκαετίασ, ειδικά, δε, αν υπολογίςουμε τθν κοινωνικι κατάςταςθ που επικρατοφςε πριν από αυτόν και το 

πωσ αυτι διαμορφϊκθκε μετζπειτα, με τθν κλιμάκωςθ ρθτϊν μορφϊν κοινωνικϊν αγϊνων, όπωσ με τθν εξζγερςθ του 

Δεκζμβρθ του 2008, τθ μαηικι απεργία τθσ 5θσ Μάθ του 2010 και τα γεγονότα του φετινοφ Μάθ-Ιοφνθ. Αλλά ασ 

πάρουμε τα πράγματα με τθ ςειρά. 

Ρριν περίπου πζντε χρόνια μια φοιτθτικι διαμαρτυρία, που ξεκίνθςε από τισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ τθσ -τότε- 

κυβζρνθςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εξαπλϊκθκε ςε όλο το φάςμα των φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν για να τουσ 

βγάλει ςτο δρόμο, να τουσ πολιτικοποιιςει και να τουσ ςυγκροτιςει ωσ ςυλλογικό υποκείμενο αγϊνα, το οποίο 

αμφιςβιτθςε τον κυρίαρχο λόγο και τρόπο ηωισ. Ο αγϊνασ των φοιτθτϊν, ςε αντίκεςθ με τουσ “ςυντθρθτικοφσ” 

χαρακτθριςμοφσ που του απζδιδαν τα ΜΜΕ, ωσ μια “οπιςκοδρομικι απόπειρα μθ εκςυγχρονιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ”, 

και τισ επικζςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ (από τθν καταςτολι των “πραιτόρων” του Βφρωνα Ρολφδωρα, μζχρι τθ διλωςθ 

του πρϊθν πρωκυπουργοφ Κ.Καραμανλι: “είχαμε κάκε Ρζμπτθ ραντεβοφ ςτο ςφνταγμα με τουσ ταραξίεσ”), είχε 

πλουραλιςμό ςτισ μορφζσ, τισ εκφάνςεισ και το περιεχόμενό του.  

Ξεκινϊντασ από τα κζματα που ζβαηε το πολιτικό ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ, με τον νόμο-πλαίςιο Γιαννάκου και τθν 

ανακεϊρθςθ του Άρκρου 16 για τθ δθμιουργία ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων, οι αγωνιηόμενοι φοιτθτζσ ανζδειξαν 

προβλιματα που αφοροφςαν το ςφνολο τθσ κοινωνικισ ηωισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο λόγοσ των φοιτθτϊν δεν 

περιορίςτθκε μόνο ςτθν κριτικι για τθν εντατικοποίθςθ των ςπουδϊν, τθ διαμαρτυρία για τον περιοριςμό των 

ςυγγραμμάτων και το ρόλο του ςφγχρονου πανεπιςτθμίου ωσ επιςτάτθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, αλλά ανζδειξε κοινωνικά 

προβλιματα, όπωσ το γεγονόσ τθσ απουςίασ τθσ ςυλλογικισ διάςταςθσ των πραγμάτων, τθσ κυριαρχίασ του 

ατομικιςμοφ, τθσ απομόνωςθσ, τθσ απάκειασ και τθσ ςυναιςκθματικισ μιηζριασ. 

Τα γεγονότα του κινιματοσ των φοιτθτικϊν προεικόνιςαν, επιπλζον, το «τι μζλλει γενζςκαι» με τθ διαχείριςθ των 

κοινωνικϊν αγϊνων από τθν πλευρά τθσ κυριαρχίασ. Η αςτυνομικι καταςτολι, που εκδθλϊκθκε εκείνεσ τισ μζρεσ, 

πολλαπλαςιάςτθκε, οδθγϊντασ ςτθ ςθμερινι κατάςταςθ με τθ δθμιουργία νζων αςτυνομικϊν ςωμάτων, τθν ευρεία 

χριςθ χθμικϊν, αυρϊν, φραχτϊν και, βεβαίωσ, τισ βιαιοπραγίεσ τθσ αςτυνομοκρατίασ. Η καταςτολι των ΜΜΕ, από τθν 

άλλθ, εξειδίκευςε τθν τακτικι τθσ απζναντι ςε κάκε κοινωνικι αντίδραςθ: πρϊτα τθ χαιρετίηει παρζχοντασ ανοχι, μετά 

επιβάλλει διαχωριςμοφσ μεταξφ των αγωνιηόμενων υποκειμζνων και εν τζλει, με τθ ςειρά τθσ, καταςτζλλει. 

Ραρά τθν υποχϊρθςθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ ςτο τζλοσ τθσ άνοιξθσ του 2007, οι νίκεσ που ςθμείωςε ιταν 

ςθμαντικζσ και πολυεπίπεδεσ: πζρα από τθ ςυνεχι τροποποίθςθ του νόμου-πλαιςίου κατά τθ διάρκεια των 

κινθτοποιιςεων (π.χ. ακυρϊνοντασ τθν εξίςωςθ που προωκοφςε το υπουργείο «1 ςφγγραμμα = 1 βιβλίο»), και τθ μθ 

ανακεϊρθςθ του άρκρου 16, οι φοιτθτζσ, πζτυχαν ςτθ δθμιουργία ςτοιχειωδϊν δομϊν κοινωνικοποίθςθσ, οι οποίεσ 

ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτουσ μετζπειτα αγϊνεσ, και το κίνθμα γενικότερα, είτε ωσ δίαυλοι επικοινωνίασ, είτε ωσ 

φορείσ ζμπρακτθσ αλλθλεγγφθσ. Αυτζσ οι ςχζςεισ και οι διαδικαςίεσ μεταξφ των αγωνιηόμενων παρζμειναν ηωντανζσ 

και αξιοποιιςιμεσ από τθν εξζγερςθ του Δεκζμβρθ μζχρι τισ ςθμερινζσ φοιτθτικζσ κινθτοποιιςεισ. 

Η πορεία της 8ης Μάρτη του 2007... 
...τθν θμζρα ψιφιςθσ του νομοςχεδίου, ιταν θ κορφφωςθ του φοιτθτικοφ αγϊνα με τθ ςυμμετοχι 40000 φοιτθτϊν και 

φοιτθτριϊν από όλθ τθ χϊρα. Ππωσ και κάκε Ρζμπτθ εκείνθσ τθσ χρονιάσ, ζτςι και εκείνθ τθ μζρα, οι διαδθλωτζσ 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτα Ρροπφλαια εν μζςω κλίματοσ χαράσ και ευδιακεςίασ, αυτοφ ακριβϊσ που προκφπτει από τθ 

διαδικαςία μοιράςματοσ κοινϊν εμπειριϊν μζςα ςε μια κοινότθτα αγϊνα, αλλά και από τθν ανάγκθ των αγωνιηομζνων 

να γίνουν οι ίδιοι διαμορφωτζσ τθσ μοίρασ τουσ. 

Οι διακζςεισ τθσ αςτυνομίασ και, φυςικά, τθσ πολιτικισ τθσ θγεςίασ ιταν, ωςτόςο, διαφορετικζσ. Από τισ πρϊτεσ 

ςτιγμζσ τθσ πορείασ, ιδθ από τθν οδό Σταδίου, οι δυνάμεισ καταςτολισ επιδόκθκαν ςε προκλιςεισ τρομοκρατϊντασ το 



ςϊμα τθσ πορείασ, που εκτεινόταν από τθν πάνω πλευρά του Συντάγματοσ μζχρι τα μζςα τθσ Σταδίου. Πταν, δε, θ 

πορεία επιχείρθςε να φτάςει μπροςτά από τθ βουλι θ αντίδραςθ τθσ αςτυνομίασ ιταν άμεςθ και θ άςκθςθ βίασ 

δολοφονικι: θ ςυνεχισ ρίψθ χειροβομβίδων κρότου-λάμψθσ, δακρυγόνων, αςφυξιογόνων και νευροπαραλυτικϊν 

αερίων, ςυνοδεφτθκε από τον άγριο ξυλοδαρμό φοιτθτϊν και φοιτθτριϊν, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ 

τθσ κεφαλισ από το υπόλοιπο ςϊμα τθσ πορείασ. 

Εκεί, όμωσ, γράφτθκε και μια από τισ ςθμαντικότερεσ πράξεισ αντίςταςθσ των αγωνιηόμενων υποκειμζνων: για 

τουλάχιςτον δφο ϊρεσ, όταν μζςα ςτθ Βουλι ψθφιηόταν το νομοςχζδιο ςε κλίμα ςυγκίνθςθσ για τθν υπουργό παιδείασ, 

οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ αντιςτζκονταν ςτο ςφυροκόπθμα τθσ πορείασ τουσ από τα ΜΑΤ και τθν προςπάκεια 

διάλυςισ τθσ που είχαν ξεκινιςει. Πταν, νωρίσ το απόγευμα, οι δυνάμεισ τθσ αςτυνομίασ αποτραβιχτθκαν και θ 

ζνταςθ καταλάγιαςε, μερικά μπλοκ φοιτθτϊν αποφάςιςαν να ςυνεχίςουν τθν πορεία τουσ προσ τθν οδό 

Ρανεπιςτθμίου. Σε μια, εκ νζου, αιφνίδια επίκεςθ, οι δυνάμεισ των ΜΑΤ, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ 

αποφάςεισ, χτφπθςαν τα φοιτθτικά μπλοκ, ζςπαςαν τθν περιφροφρθςι τουσ και με εξαιρετικι βιαιότθτα, χτυπϊντασ 

αδιακρίτωσ με γυριςμζνα ανάποδα γκλομπσ και ανοίγοντασ κεφάλια, προχϊρθςαν ςε μαηικζσ ςυλλιψεισ ςτο ςωρό. 

Σθμειϊνουμε, ότι από αυτι τθν επίκεςθ 12 διαδθλωτζσ κρατικθκαν για πζντε μζρεσ ςτα κρατθτιρια τθσ ΓΑΔΑ, 

βιϊνοντασ τθν τρομοκρατία των ςτθμζνων κατθγορθτθρίων, των άκλιων ςυνκθκϊν κράτθςθσ και τθν κατάργθςθ κάκε 

ίχνουσ δικαιοςφνθσ, μιασ και θ ειςαγγελία είχε «μετακομίςει» από τα δικαςτιρια ςτο αςτυνομικό μζγαρο, για να 

αποφφγει το κφμα αλλθλεγγφθσ προσ τουσ -ςυνολικά- 61 ςυλλθφκζντεσ εκείνθσ τθσ θμζρασ.  

Μετά τθν επίκεςθ των ΜΑΤ, ο εναπομείναντασ, κφριοσ όγκοσ τθσ πορείασ, ανζβθκε ςτθν πλατεία του μνθμείου του 

αγνϊςτου ςτρατιϊτθ, όπου εξζφραςε τθ διαμαρτυρία του για τθν αςτυνομικι καταςτολι και τθ ςυνολικι πολιτικι 

διαχείριςθ του αγϊνα των φοιτθτϊν από τθν κυβζρνθςθ. Αργά το απόγευμα, για μια ακόμθ φορά τθν ίδια μζρα, οι 

δυνάμεισ καταςτολισ ξεπζραςαν τον εαυτό τουσ ρίχνοντασ χειροβομβίδεσ κρότου-λάμψθσ και δακρυγόνα πάνω από τα 

κεφάλια των φοιτθτϊν, ακολουκϊντασ το ςχζδιο διάλυςθσ τθσ διαμαρτυρίασ. Η ςυντονιςμζνθ επίκεςθ των ΜΑΤ ζβαλε 

ςτο ςτόχαςτρο ζνα μπουλοφκι κόςμου, που ζτρεχε προσ τθν οδό Ρανεπιςτθμίου, το οποίο ψζκαςε, ξυλοφόρτωςε και 

του άςκθςε φυςικι και ψυχολογικι βία κατ’ εξακολοφκθςθ πραγματοποιϊντασ ςυλλιψεισ. Οι 49 αυτοί διαδθλωτζσ, 

που ςτοιβάχτθκαν με τθ ςειρά τουσ, όπωσ οι προαναφερκζντεσ 12, ςε ζνα διάδρομο του αςτυνομικοφ μεγάρου, 

κατθγορικθκαν, επίςθσ βάςει ψευδϊν κατακζςεων αςτυνομικϊν, με πλθμμελιματα και ακωϊκθκαν πανθγυρικά ςτθ 

δίκθ που ακολοφκθςε. 

Σιμερα, εδϊ, ςτο Μικτό Ορκωτό Δικαςτιριο τθσ Χαλκίδασ είναι θ ςειρά των υπολοίπων 12 αγωνιςτϊν τθσ 8θσ Μάρτθ 

του 2007 για δικαίωςθ ςτο νομικό επίπεδο, γιατί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ κοινωνίασ ο αγϊνασ τουσ, ωσ αγϊνασ όλου του 

φοιτθτικοφ κινιματοσ, είναι ςε κάκε επίπεδο δικαιωμζνοσ. Οι εν λόγω φοιτθτζσ, άνεργοι και εργαηόμενοι, που 

κατθγοροφνται ςε κακουργθματικό βακμό, ζχουν βιϊςει όλα αυτά τα χρόνια τθν, κατάφωρα άδικθ, ομθρία του 

Κράτουσ. Η κριςιμότθτα τθσ δίκθσ τουσ είναι μζγιςτθ και θ ανάγκθ αλλθλεγγφθσ είναι αδιαπραγμάτευτθ: ςτθ κζςθ των 

διωκόμενων αγωνιςτών μπορεί να ιταν και να είναι ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ φοιτθτισ/τρια, άνεργοσ/θ και 

εργαηόμενοσ/θ.  

ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΧΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  
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