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                                      και για εμάς

Μετά το εύχαριστο διάλειμμα του 
καλοκαιριού, επιστρέψαμε στη 

σάπια πραγματικότητα. Σάπια, 
τόσο από οικονομική όσο και 

από κοινωνικής απόψεως. 
Ανεργία ή υποτιμημένη και 
ανασφάλιστη εργασία, ακριβά 
ενοίκια ή πλειστηριασμοί, 
στρίμωγμα στα λεωφορεία ή 

χιλιόμετρα με τα πόδια και 
αλλοτριωμένες κοινωνικές 

σχέσεις. Και όλα αυτά κάτω από 
τον τσιμεντένιο ουρανό της μητρό-

πολης. Φυσικά και το πανεπιστήμιο δε 
μένει ανεπηρέαστο από όλη αυτή την κατάστα-

ση.  
 Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο υπάρχει ή είναι μια 
ψευδαίσθηση; Μπορεί τα δίδακτρα να μην έχουν επιβληθεί ακόμα στα 
ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά οι σπουδές μας έχουν δυσκολέψει σε όλες 
τις εκφάνσεις τους. Τις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση, ως μία 
βασική κρατική δομή που λειτουργεί στα πλαίσια του καπιταλιστικού 
συστήματος, μετασχηματίζεται ώστε να συμβαδίζει με αυτό. Η διαδικα-
σία αυτή συμπυκνώνεται στον όρο εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. 
Αρχικά, το κόστος φοίτησης έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στους 
φοιτητές: αυστηρά κριτήρια για κάρτες σίτισης και zδιαμονή στις εστίες, 
καθώς και επιβάρυνση με πρόσθετα έξοδα για συγγράμματα και βοηθη-
τικό υλικό. Επίσης, έχουν υπάρξει υπόνοιες για επιβολή διδάκτρων σε 
προπτυχιακό επίπεδο, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα δίδακτρα είναι 
πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποχρημα-
τοδότηση των πανεπιστημίων που έχει επιβληθεί στα πλαίσια της 
«πολιτικής λιτότητας». 
 Παράλληλα, ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει λειτουργί-
ες του πανεπιστημίου, όπως η εταιρία catering στη φοιτητική λέσχη και 
η εταιρία φύλαξης (σεκιούριτι). Επιχειρήσεις οι οποίες αποσκοπώντας 
αποκλειστικά στο κέρδος, δεν έχουν καμία πραγματική σύνδεση με τις 
ανάγκες και τα προβλήματα των φοιτητών. Ειδικότερα όσον αφορά 
στην «ασφάλεια» του campus, πρόσφατα και με αφορμή την έξαρση του 
εμπορίου ναρκωτικών εντός του πανεπιστημίου, δικαστικές αρχές 
παραχώρησαν στον πρύτανη την δυνατότητα να καλεί τους μπάτσους 
όποτε «κρίνεται απαραίτητο». Για μας η αστυνόμευση δεν αποσκοπεί 
μόνο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά δημιουργεί ένα 
κλίμα πειθάρχησης και ελέγχου των φοιτητριών, επιβάλλοντας και στο 
πανεπιστήμιο το δόγμα «ησυχία, τάξη και ασφάλεια». Οποιαδήποτε, 
λοιπόν, φωνή αντίστασης θα καταστέλλεται. 
 Πέρα από όλα αυτά, οι συνθήκες της αγοράς επιβάλλουν 
ανταγωνιστικές συμπεριφορές και προάγουν τον ατομισμό. Αυτό σε 
συνδυασμό με τους εντατικοποιημένους ρυθμούς των σπουδών, ωθούν 
τους φοιτητές σε ένα διαρκές κυνήγι προσόντων (ECTS, πτυχία, ξένες 
γλώσσες, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, κ.λπ.) ποσοτικοποι-
ώντας την γνώση. Ο φοιτητής ως μελλοντικός εργαζόμενος ακολουθεί 
πιστά τις επιταγές της αγοράς επιλέγοντας τον ατομικό δρόμο της καριέ-
ρας και της εξειδίκευσης. Έτσι, απομακρύνεται από συλλογικές διαδικα-
σίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
 Η κατάσταση στη νομική δε διαφέρει και πολύ. Το πρόγραμμα 
σπουδών που τροποποιήθηκε το 2015 είναι ιδιαίτερα εντατικοποιημέ-
νο. Προαπαιτούμενα μαθήματα (για παράδειγμα, για να δώσεις σύνθεση 
αστικού πρέπει να έχεις περάσει γενικές αρχές, δικαιοπραξίες και γενικό 
ενοχικό), κατάργηση των επαναληπτικών εξεταστικών και των επαναλη-
πτικών μαθημάτων και επιβαρυμένα εξάμηνα με πολλά και δύσκολα 
μαθήματα. Το πιεστικό αυτό πρόγραμμα με τις πολλές ώρες παρακολού-
θησης και τον μεγάλο όγκο των μαθημάτων οδηγεί στην παντελή 
έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Χρόνου όμως που είναι απαραίτητος για 
την αναγκαία ξεκούραση και την ενασχόληση με κάτι πέρα από την 
αναζήτηση προσόντων για ένα «καλό βιογραφικό». Επιπλέον, επιβαρυ-
νόμαστε με την αγορά των κωδίκων αλλά και βοηθητικού υλικού (βιβλία 

πρακτικών κλπ.), τα οποία όμως είναι απαραίτητα. 
 Βέβαια, τα προβλήματα δεν σταματούν στην απόκτηση του 
πτυχίου. Η πρακτική άσκηση στη νομική είναι κατά βάση απλήρωτη 
αφού δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για μίσθο. Το αποτέλεσμα 
είναι δύο χρόνια απλήρωτης εργασίας και εκμετάλλευσης με το πρόσχη-
μα της «μαθητείας», ενώ εξακολουθούμε να εξαρτιόμαστε οικονομικά 
από τους γονείς μας. Το κακό δε σταματά εκεί αφού και ως ασκούμενες 
και ως εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνουμε υψηλές εισφορές στα 
ταμεία. Το επάγγελμα του νομικού, στη συνέχεια, απαιτεί συνεχές εντατι-
κό διάβασμα και εξειδίκευση για την εξασφάλιση μια θέσης εργασίας. 
Φυσικά αυτό δεν ισχύει, αφού ακόμα κι ένα «πλούσιο» βιογραφικό δε 
σου εξασφαλίζει μια σταθερά στη ζωή σου. Παράλληλα, αυτός ο 
μόνιμος ανταγωνισμός, προωθώντας το καθεστώς «ο θάνατός σου η 
ζωή μου», διαβρώνει και την κοινωνική σου ζωή δηλητηριάζοντας τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις.
 Όλη αυτή η εντατικοποιημένη πραγματικότητα που βιώνουμε 
ως φοιτητές στη σχολή επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από όλες τις 
δεξιές και αριστερές παρατάξεις που λυσσάνε για την ψήφο μας. Αυτό 
είναι κάτι που στην περίπτωση της ΔΑΠ εμφανίζεται αρχικά με το 
τρίπτυχο «ποτά-σημειώσεις-εκδρομές» (και χαβαλές). Το «ευχαριστώ» 
για όλα αυτά το λέμε φυσικά τον Μάη μέσω της ψήφου μας (αφού στις 
περισσότερες συνελεύσεις λείπουν και αυτοί και τα πλαίσιά τους-εκτός 
αν παίζει ενδεχόμενο κατάληψης). Από την άλλη, η προσέγγιση των 
αριστερών παρατάξεων δε διάφερει και πολύ. 9 με 3 στο τραπεζάκι, 
μετά πολιτικός καφές (ή πολιτικά τσίπουρα έτσι για το τσακίρ κέφι) μέχρι 
να μη χωράει αμφιβολία για το ποιο πλαίσιο θα ψηφίσεις στις συνελεύ-
σεις και ποιους στις εκλογές. Και αφού έχουν τελειώσει οι εκλογές και 
έχουν κατανεμηθεί οι έδρες έρχεται η ώρα για τα περίφημα «ανοιχτά» 
ΔΣ μέσω των οποίων οι εκλεκτοί εκλεγμένοι συνδιαλέγονται (ή μήπως 
συναλλάσσονται τελικά;) με καθηγητές-κοσμήτορα. Έτσι, καταλήγουμε 
να πιστεύουμε πώς τα προβλήματά μας θα τα λύσουν για μας άλλοι. 
Μόνο μας καθήκον: η επιλογή αυτών.
 Ή μήπως όχι;
 Εμείς επιλέγουμε να λύνουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας, 
χωρίς ειδικούς, αντιπροσώπους, αρχηγούς. Επιλέγουμε να δρούμε μέσα 
από ένα αυτόνομο σχήμα. Αυτόνομο, γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα 
από μας τις ανάγκες μας, κανείς δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα από 
εμάς τις επιθυμίες μας και κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει καλύτερα 
αυτά που θέλουμε από εμάς τις ίδιες. Σχήμα, γιατί όπως δεν τα πάμε 
καλά με την ιεραρχία, έτσι δεν τα πάμε καλά ούτε με τον ατομικό δρόμο. 
Προτιμάμε να συναντιόμαστε, να συζητάμε ισότιμα, να συνδιαμορφώ-
νουμε τα κείμενα και τις δράσεις μας, να βρίσκουμε τους χώρους και 
τους χρόνους μας και μέσα σε ένα αποστειρωμένο πανεπιστήμιο 
δίνοντάς του ζωή. Δεν είμαστε όμως μόνο φοιτητές. Καθοριζόμαστε εκ 
των πραγμάτων και από άλλες ταυτότητες-είτε το έχουμε επιλέξει είτε 
όχι-όπως είναι η ταξική, η έμφυλη, η φυλετική. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι 
ταυτότητες αυτές πάνε πακέτο με τις αντίστοιχες καταπιέσεις, από τις 
οποίες προσπαθούμε να αποδράσουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε 
όλες μαζί και με όρους αντισεξιστικούς και αντιφασιστικούς, δημιουρ-
γώντας τις δικές μας κοινότητες αγώνα για να μετρήσει ο χρόνος του 
κόσμου της εκμετάλλευσης αντίστροφα

       Αναγνωρίζουμε ότι η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη 
αλλά αποτυπώνει και διαπλάθει κοινωνικές σχέσεις. Έτσι 
ο τρόπος χρήσης και τα νοήματά της έχουν συχνά 
πατριαρχικές/σεξιστικές αποχρώσεις που αναπαράγουν 
τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των φύλων. Γι΄αυτό και στα 
κείμενά μας υπάρχει εναλλαγή των γενών στα ονόματα 
ως ελάχιστο δείγμα φεμινιστικής κριτικής όχι μόνο στη 
γλώσσα εν γένει  αλλά και στον τρόπο που 
χρησιμοποιείται συνολικά στο γραπτό και προφορικό 
λόγο. Για μας η γλώσσα είναι εργαλείο  το οποίο 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να 
προωθήσουμε άλλες αντιλήψεις που να εναντιώνονται 
στις κανονικότητες μιας συγκεκριμένης εξουσιαστικής 

δύναμης μεταξύ των φύλων.

Σημείο απόδρασης 
Κάθε Πέμπτη

Στο σύλογο φοιτητών νομικής
στις 12:00


