
Ιδρυτική Διακύρηξη του ανεξάρτητου αριστερού σχήματος της 
ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ   χημ/μηχ  

Γενική Συγκυρία

Η σημερινή οικονομική κρίση έχει ως αίτια τις αντιφάσεις του καπιταλισμού, οι οποίες εντάθηκαν με 
την επικράτηση του πολιτικοοικονομικού συστήματος, γνωστού ως νεοφιλελευθερισμός. Η εκδήλωση της 
κρίσης,  όσο  και  οι  σημερινές  αστικές  προσπάθειες  υπέρβασής  της  τραυματίζουν  καίρια  βασικές 
πολιτικές-ιδεολογικές  θέσεις  του  καπιταλιστικού  κόσμου,  απομυθοποιούνται  επιχειρήσεις,  θεσμοί  και 
χώρες-πρότυπά του και καταρρίπτεται ο αστικός ισχυρισμός ότι ο καπιταλισμός έχει δήθεν αστείρευτες 
εσωτερικές δυνάμεις, ώστε να ξεπερνά τις κρίσεις του και να δίνει απαντήσεις στις ανθρώπινες ανάγκες. 
Αυτό που έχει καίρια σημασία είναι η αντίδραση από τη μεριά του αστισμού και ο τρόπος που θα επιλέξει 
να ξεπεράσει τα νέα προβλήματα και τις αντιφάσεις του καπιταλισμού. Στην ιστορία του καπιταλισμού οι 
δυο  τρόποι  διαχείρισης  ανάλογου  μεγέθους  κρίσεων  του  συστήματος  ήταν  ο  κενσιανισμός  και  ο 
νεοφιλελευθερισμός. Και οι δύο τρόποι διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήματος επέφεραν αργά η 
γρήγορα αρνητικό αποτέλεσμα στο κόσμο της εργασίας. Στην πρώτη κρίση του 21 αιώνα η επιλογή που 
έχει κάνει ο αστισμός, με σκοπό να σταματήσει την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους και τη πολιτική 
θωράκιση της αστικής κυριαρχίας, είναι η ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση στις δυνάμεις της εργασίας.

Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την σφοδρή επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου 
στις δυνάμεις της εργασίας και την νεολαία. Η επίθεση αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο 
που  εξακολουθούμε  να  βρισκόμαστε  μέσα  στη  δίνη  της  καπιταλιστικής  κρίσης.  Οι  δυνάμεις  του 
κεφαλαίου, προχωρούν σε μία επίθεση άνευ προηγουμένου στα λαϊκά δικαιώματα και κεκτημένα με μόνο 
στόχο  την  όλο  και  μεγαλύτερη  εκμετάλλευση  των  εργαζόμενων  και  της  νεολαίας,  τη  συμπίεση  του 
κόστους εργασίας, την ακόμη μεγαλύτερη ελαστικοποίηση του συμβολαίου εργασίας  και την καταστολή 
κάθε λαϊκού κινήματος. Σε διεθνές επίπεδο, οι κυρίαρχοι αστικοί συνασπισμοί εξουσίας (των ΗΠΑ στην 
άλλη μεριά του ατλαντικού και της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στην ευρώπη) προωθούν, 
μέσω συνεχών πιέσεων, ένα σύνολο στρατηγικών αναδιαρθρώσεων σε πολλές χώρες. Οι συγκεκριμένες 
αναδιαρθρώσεις στόχο έχουν να εντείνουν την εκμετάλλευση και την εξάρτηση των «αδύναμων» χωρών 
από τις «ανεπτυγμένες» και να διασφαλίσουν την αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη επιβεβαίωση της 
κυριαρχίας της αστικής τάξης στο εσωτερικό τους.

Σε  συνέχεια  των  κινήσεων  που  γίνονται  τις  2  τελευταίες  δεκαετίες,  με  αποκορύφωμα  πλέον  την 
είσοδο  της  Ελλάδας  στο  ΔΝΤ  και  στους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς  της  ΕΕ  και  την  ψήφιση  του 
Μνημονίου,  έχει  ξετυλιχθεί  μια  ολόκληρη  στρατηγική λήψης μιας σειράς  επιθετικών  μέτρων που 
υποβαθμίζουν  το  επίπεδο  διαβίωσης  των  εργαζομένων  και  διαλύουν  κάθε  εργασιακό  δικαίωμα  και 
κατάκτηση. Στην κατεύθυνση αυτή αλλάζει το προφίλ του έλληνα συλλογικού εργαζομένου κάτι που δεν 
είναι  τυχαίο,  αλλά  έχει  να  κάνει  με  την  αναβαθμισμένη  ανάγκη  για  ανάκαμψη  των  ποσοστών 
κερδοφορίας. Έτσι, σε συνέχεια των κινήσεων της τελευταίας 20ετίας, επιχειρείται η επένδυση σε ένα νέο 
μοντέλο εργαζόμενου,  ο οποίος θα είναι  ευέλικτος,  φθηνός,  ειδικευμένος  και  αναλώσιμος,  κινητικός, 
πειθαρχημένος, υπάκουος και πλήρως εξατομικευμένος. Αυτό το νέο μοντέλο εργαζόμενου έρχεται να 
πραγματώσει το διπλό χτύπημα του αστικού συνασπισμού εξουσίας, χτύπημα από την μία στους υλικούς 
πόρους της εργατικής τάξης με ένταση της εκμετάλλευσής της και από την άλλη στην δυνατότητα της να 
συσπειρώνεται, να κινητοποιείται και να αντιδρά σε αυτήν την εκμετάλλευση.

Εκπαιδευτική Συγκυρία

Η παραπάνω στρατηγική επιλογή παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις 
που επιχειρούνται συνολικά στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτές στοχεύουν στην αναίρεση του δημόσιου 
και δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, στην πλήρη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, στην 
κατηγοριοποίηση και διαίρεση της νεολαίας και εν τέλει στην πλήρη αποστείρωση του Πανεπηστημίου 
από κάθε κινηματική δράση. Από το 1990 και ύστερα γίνεται συνεχής και συστηματική προσπάθεια, μέσα 
από έναν γαλαξία νομοθετημάτων, διατάξεων, προτάσεων, ψηφισμένων και μη νόμων, προτεινόμενων 



συνταγματικών  αναθεωρήσεων  και  προεδρικών  διαταγμάτων  να  σφυρηλατηθεί  το  νέο  καπιταλιστικό 
Πανεπιστήμιο. Σε αυτό δεν θα έχει καμία θέση ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας (πανεπιστήμιου εξεταστικό και 
ερευνητικό κάτεργο), η  ύπαρξη ενιαίων πτυχίων με αξία (προώθηση ατομικού φάκελου προσόντων), η 
ζωντανή  κινηματική  παρουσία  των φοιτητών (εντατικοποίηση,  πειθαρχικά,  διαγραφές,  κατάργηση του 
ασύλου), η δημιουργία συλλογικά συνειδητών και πολιτικά ενεργών αυριανών εργαζόμενων (πειθάρχηση, 
εξατομίκευση διπλωμάτων, ατομική αξιολόγηση, μη-ύπαρξη συλλογικού πτυχιούχου μέσω της διάλυσης 
του πτυχίου), η ανεξάρτητη έρευνα (ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, ερευνητικά προγράμματα καθοδηγούμενα 
από  επιχειρήσεις),  η  ακαδημαϊκή  αυτοδιοίκηση (αποκλεισμός  φοιτητών  από  τα  όργανα  διοίκησης, 
δημιουργία συμβουλίων ξεκομμένων από τους καθηγητές, εισαγωγή μάνατζερ).

Με το πλέγμα όλων αυτών των ρυθμίσεων δεν στοχεύεται μόνο μία επίθεση στο Πανεπιστήμιο αυτό 
καθ’αυτό, αλλά επιπρόσθετα αλλάζουν όλοι οι όροι με τους οποίους οι αυριανοί απόφοιτοι θα ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. Οι αλλαγές που επιτελούνται εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή ακριβώς την αγορά 
εργασίας, συνοδεύονται από αλλαγές στον τρόπο εισόδου σε αυτήν των νέων εργαζόμενων. Συνολικός 
στόχος  βεβαίως  είναι  η  μορφοποίηση  ενός  άκρως  ανταγωνιστικού  και  εκμεταλλευτικού  πεδίου 
παραγωγής και εργασίας σε αυτήν, όπου η διέξοδος του εργαζόμενου θα είναι μόνο ο ατομικός δρόμος 
και η αποδοχή της ζοφερής πραγματικότητας. Χτυπιέται έτσι η πραγματική διέξοδος των νέων και παλιών 
εργαζομένων που είναι οι συλλογικοί αγώνες, τα ενεργά κοινωνικά κινήματα και η ριζοσπαστική πρόοδος 
της κοινωνίας προς μία κατεύθυνση μακριά από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η επίθεση που έχει εξαπολύσει το κεφάλαιο με σκοπό να τσακίσει κεκτημένα και δικαιώματα που 
κατακτήθηκαν με αίμα από το εργατικό, νεολαίστικο και συνολικά το λαικό κίνημα προτάσει πιο πολύ 
από ποτέ την αναγκαιότητα για ανασυγκρότηση και μαχητική επανεμφάνιση του λαικού κινήματος το 
επόμενο  διάστημα  πού  όχι  μόνο  θα  αποτρέψει  την  πρωτοφανή  επίθεση  αλλά  θα  διεκδικεί  και  θα 
κατακτήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους και την νεολαία.

Εργατικό και Φοιτητικό Κίνημα

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  πραγματοποιηθεί  λαϊκός  ξεσηκωμός  και  να  αναζοπυρωθει  το 
εργατικό  κίνημα  είναι  η  ένωση  των  ίδιων  των  εργαζόμενων  ως  τάξη.  Η  ανασυγκρότηση  και 
απογραφειοκρατικοποίηση των δομών του εργατικού συνδικαλισμού στη σημερινή συγκυρία αποτελεί 
μια  αναγκαιότητα.  Η  συγκεκριμένη  διαδικασία  προϋποθέτει  την  απομόνωση  κάθε  μορφής 
εργατοπατερισμού,  την  μεταφορά  του  κέντρου  αποφάσεων  στην  βάση  μέσω  ανοιχτών  γενικών 
συνελεύσεων  και  τον  οριζόντιο  συντονισμό.  Η  χαμένη  πίστη  των  εργαζομένων  στη  δύναμη  των 
σωματείων τους είναι κομβικό σημείο της ιδεολογίας που εγχαράσει ο αστισμός εντός του εργατικου 
κινήματος και πρέπει να χτυπηθεί με μια ριζική τομή με το πως αντιλαμβανόταν μέχρι σήμερα τον εαυτό 
τους οι πρωτοπόρες δυνάμεις εντός αυτού. Θεμελιώδης στόχος του εργατικού κινήματος είναι πάντα η 
ένωση των εργατών και η συνειδητοποίηση των υλικών τους συμφερόντων.

Στο  επίπεδο  του  πανεπιστημίου  τα  δεδομένα  δεν  είναι  πολύ  διαφορετικά.  Λόγω της  αυτοτελούς 
ύπαρξης των φοιτητών ως κοινωνικό στρώμα, η σπουδάζουσα και  η φοιτητιώσα νεολαία μπορεί  και 
πρέπει να ενοποιείται κάτω από τα συλλογικά της συμφέροντα. Η συλλογική δράση των φοιτητών προς 
αυτήν την κατεύθυνση επιβάλλει  και ταυτόχρονα δημιουργεί  τις προϋποθέσεις  για συνένωση τους σε 
ενεργό  φοιτητικό  κίνημα.  Αυτό  περνά  μέσα  από  την  συγκρότηση  τους  και  σε  επίπεδο  δομών  και 
διαδικασιών  του  φοιτητικού  κινήματος.  Στην  σημερινή  συγκυρία  είναι  επιτακτική  η 
εκδημοκρατικοποίηση και η ανασυγκρότηση αυτών των δομών και διαδικασιών. Κάτι τέτοιο αποτελεί 
μονόδρομο  για  τη  δημιουργία  των  προϋποθέσεων  αντίστασης  στην  επιθετική  αναδιάρθρωση  που 
επιδιώκει το κεφάλαιο και ο καπιταλισμός στην μετα-νεοφιλελεύθερη εποχή και την ριζοσπαστικοποίηση 
του ίδιου του φοιτητικού σώματος. Τέλος, το φοιτητικό σώμα πάντα έχει και διαμορφώνει άποψη για 
ευρύτερα ζητήματα όπως ο ιμπεριαλισμός, ο ρατσισμός και άλλα.

Με ποιά Αριστερά;

Υπό αυτό το πρίσμα είναι χρέος μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του 
φοιτητικού κινήματος και στην ριζοσπαστικοποίηση του. Πιστεύουμε στην αυτοτέλεια του φοιτητικού 



κινήματος ως του πιο πρωτοπόρου κομματιού του κινήματος νεολαίας και θεωρούμε ότι είναι ανακαία η 
επανεμφάνιση  του  το  επόμενο  διάστημα  για  την  απόκρουση  της  επίθεσης  που  δέχεται  η  νεολαία. 
Εμπνεόμαστε από τις πιο οξυμένες του φάσεις (Μάης-Ιούνης 2006, Φλεβάρης-Μάρτης 2007, Δεκέμβρης 
2008) και θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό.  Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας 
Αριστεράς ισάξιας των περιστάσεων.  Μιας Αριστεράς που κόντρα στην στρατηγική του κράτους  για 
αποδόμηση και αδρανοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού θα δίνει όλες της τις δυνάμεις της μέσα από 
τον ανυπόταχτο συνδικαλισμό βάσης. Μιας αριστεράς που θα στηρίζει και θα στηρίζεται στις Γενικές 
Συνελεύσεις, κόντρα στην απαξίωση των  δομών του φοιτητικού κινήματος και που θα παλεύει για την 
ανασυγκρότηση  των  συλλογικών  διαδικασιών  του  φοιτητικού  κινήματος.  Μιας  αριστεράς  που  θα 
συγκρούεται  με  τις  λογικές  του  υποταγμένου  συνδικαλισμού  μέσα  στο  Πανεπιστήμιο,  με  λογικές 
γραφειοκρατικοποίησης, υπονόμευσης και ενσωμάτωσης του φοιτητικού κινήματος και των αιτημάτων 
του. Μιας αριστεράς, τέλος, που θα καταφέρνει από την μία να δημιουργεί τα πολιτικά εκείνα αναχώματα 
που είναι αναγκαία για την υπεράσπιση των συμφερόντων των φοιτητών και από την άλλη θα σφυρηλατεί 
μία νέα φυσιογνωμία και κουλτούρα αριστερού αγωνιστή. 

Άλλες αριστερές στρατηγικές...

 Για εμάς όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη δράση καμίας από τις υπάρχουσες 
παρεμβάσεις της αριστεράς στη σχολή μας.         

 Αρχικά θεωρούμε ότι το σχέδιο της ΚΝΕ, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την ΠΚΣ και το ΜΑΣ, 
είναι  για  το  φοιτητικο  κίνημα  ένα  χρεοκοπημένο  σχέδιο.  Η  στρατηγική  της  διαμαρτυρίας  και  της 
μετάθεσης όλων των αιτημάτων του κινήματος στον σοσιαλισμό που απορρέει από την αντίληψη ότι είναι 
αδύνατον να επιτευχθούν μικρές ή μεγάλες νίκες στον καπιταλισμό είναι ήδη ηττημένη και δεν στοχεύει 
στη προάσπιση των φοιτητικών συμφερόντων αλλά στην αυτόκεντρη ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας  τον 
κόσμο του κινήματος σαν “ψηφοφόρους” για την επιβεβαίωση της ίδιας “της γραμμής” του κομματος. 
Ταυτόχρονα  η  ΠΚΣ  δεν  αντιλαμβάνεται  την  αυτοτέλεια  του  φοιτητικού  κινήματος  και  το  διασπά 
καλώντας μόνο τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών σε μια απλή συστράτευση με το εργατικό κίνημα χωρίς 
να  βλέπει  κάτι  πέρα  από  αυτό.  Επίπλεόν,  εντός  της  συγκεκριμένης  παράταξης  κυριαρχούν  τα 
ιδεολογήματα  του  οικονομισμού  και  του  επιστημονισμού  που  σε  συνδυασμό  με  τα  παραπάνω 
δημιουργούν ίσως την πιο ανέξοδη και αντιφατική αριστερή αντίληψη στο επίπεδο του πανεπιστημίου.

Στο άλλο άκρο ακριβώς βρίσκεται το μόρφωμα της ΑΡΕΝ. Η συγκεκριμένη παράταξη βασίζεται από 
την ίδρυση της στην αντίληψη ότι η ενότητα της αριστεράς και του κινήματος επιτυγχάνεται αθροιστικά 
και  όχι  στη  βάση  πραγματικών  πολιτικών  συμφωνιων  με  αποτέλεσμα  να  μην  παρουσιάζει  ούτε 
πραγματικό σχέδιο για το φοιτητικό κίνημα ούτε φιλοδοξία πυροδότησης του. Αυτο έχει ως αποτέλεσμα 
στην πρώτη δύσκολη καμπή να μην αποφασίζει με κριτήριο το κίνημα αλλά την αυτόκεντρη ανάπτυξη 
της.  Επιπλεόν  η  ΑΡΕΝ  εχεί  εμφανίσει  επανηλλειμένα  συνδιαχειριστικά  αντανακλαστικά  πάνω  στην 
όξυνση του φοιτητικού κινήματος λόγω των στρατηγικών αντιφάσεων που υπάρχουν στο εσωτερικό της 
σε σχέση με το αντικαπιταλιστικό ή μη περιεχόμενο.

Όσον αφορά την αντίληψη που πλέον εκπροσωπεί το σχήμα της  ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ στην σχολή μας, 
θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια γίναμε σταδιακά μάρτυρες ενός εκτροχιασμού της στρατηγικής της 
τοποθέτησης. Το ιδεολόγημα του ότι με τη χρήση βίας ως μέσο άσκησης πολιτικής εντός και εκτός των 
πλαισίων της αριστεράς, μπορείς να συντηρείς ή να επιβάλλεις ηγεμονίες οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα 
αδιέξοδο πολιτικού χουλιγκανισμού και προσβολής του ανεξάρτητου χαρακτήρα, που χρησιμοποιούν ως 
αυτοπροσδιορισμό.  Το  σχήμα  της  ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ διαψεύδει  το  όνομα  του  μένοντας  μόνο  στο  χαρτί 
αριστέρο και ανεξάρτητο, μένοντας μόνο στο χαρτί σχήμα, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα είδος 
πτέρυγας συγκεκριμένων πολιτικών και αντιλήψεων μέσα στο χώρο της σχολής. Επιπλέον, λόγω και της 
μη ξεκάθαρης φυσιογνωμίας και του πολιτικού οπορτουνισμού αυτών των αντιλήψεων, η ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ 
έχει υποπέσει κατ’ εξακολούθηση σε λανθασμένες εκτιμήσεις των μετώπων που ανοίγουν ανα συγκυρία 
φέροντας την κύρια ευθύνη για την αποπολιτικοποίηση και αποριζοσπαστικοποίηση των φοιτητών στον 
κοινωνικό της χώρο.

Ανεξάρτητο Αριστερό Σχήμα στην σχολή

Για  να  επιτευχθεί  μία  πραγματικά  αριστερή  παρέμβαση  με  ανεξάρτητο  χαρακτήρα  μέσα  στο 
πανεπιστήμιο  έχουμε  ανάγκη για  μία  άλλη αριστερά.  Μία  αριστερά  που  να  μπορεί,  μέσα  από  τις 



πολιτικές και συνδικαλιστικές λειτουργίες της, την ίδια την φυσιογνωμία της και τους αγωνιστές που θα 
συσπειρώνει  να  υπερβαίνει  αυτές  τις  στρεβλώσεις  και  να  πυροδοτεί  νέα  κινήματα,  αναβαθμισμένους 
αγώνες εργαζόμενων και νεολαίας και συνολική ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας.

Για  τον  σκοπό  αυτό  χρειάζεται  η  συγκρότηση  ενός  ριζοσπαστικού  πόλου  εντός  της  σχολής  με 
συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά.  Ενός  σχήματος  που,  ως  μία  ανεξάρτητη  αριστερή  αντικαπιταλιστική 
πολιτικοσυνδικαλιστική ενότητα,  ερμηνεύει τις αντιθέσεις του κοινωνικού χώρου του, στο πλαίσιο των 
συνολικών εξελίξεων της ταξικής πάλης στη βάση της κεντρικής αντίθεσης κεφάλαιο-εργασία και του 
τρόπου με τον οποίο αυτή εξειδικεύεται στους επιμέρους κοινωνικούς χώρους. Παράλληλα, αναπτύσσει 
ένα λόγο κριτικό, μάχιμο, που να θέτει στο προσκήνιο της πολιτικής παρέμβασης το σύνολο της αστικής 
επίθεσης  από τα πρωτογενή  και  άμεσα ερεθίσματα  έως τα  πιο  μακροπρόθεσμα,  επικεντρώνοντας  με 
ιδιαίτερη οξύτητα στα κρίσιμα μέτωπα της εκπαιδευτικής συγκυρίας. Στη βάση αυτών των στοιχείων, 
παρεμβαίνει στις αντιθέσεις που αναπτύσσονται στον κοινωνικό χώρο του πανεπιστημίου προσπαθώντας 
να τις οξύνει και να τις πολώσει σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, προσπαθεί δηλαδή να συγκροτήσουν 
μαζικές κινήσεις που να συγκρούονται με τις βασικές αστικές επιλογές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
να φέρουν το φοιτητικό κίνημα σε θέσεις σύμμαχες προς το εργατικό κίνημα.

Στόχος  του  σχήματος  είναι  να  πυροδοτεί  αντιαναδιαρθρωτικά  κινήματα και  να  συμβάλει 
καθοριστικά στην ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Όχημα για να το πετύχει αυτό το σχήμα έχει τον 
ανυπότακτο  συνδικαλισμό  βάσης.  Στηρίζει  και  συμμετέχει  ενεργά  στις  διαδικασίες  του  φοιτητικού 
κινήματος.  Κινείται  με  γνώμονα  την  εκδημοκρατικοποίηση  και  ριζοσπαστικοποίηση  των  δομών  του 
φοιτητικού συνδικαλισμού.  Κάνει συνεχώς σταθερά βήματα για την ανασυγκρότησή τους όπου αυτές 
δέχονται επίθεση. Γειώνεται με τις μάζες, τα προβλήματα τους και τα ερωτήματά τους με άμεσο τρόπο. 
Δεν αποτελεί παράταξη γιατί τα ερωτήματα που το απασχολούν και η γραμμή που παράγει γίνεται σε 
επίπεδο βάσης και με σκοπό την ίδια την βάση των φοιτητών. Για να πετύχει μέσω της λειτουργίας του 
αυτούς τους στόχους, είναι θεμελιώδες το σχήμα να είναι πραγματικά ανεξάρτητο ιδεολογικά, πολιτικά 
και οικονομικά. Η ανεξαρτησία αυτή εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα: ανεξάρτητο από το κράτος και τους 
μηχανισμούς του, από κόμματα και παρατάξεις, από την επιβολή εξωτερικών πολιτικών γραμμών, από 
οποιοδήποτε είδους χρηματοδότηση ή συναλλαγή.

Σε σχέση με το εργατικό κίνημα η τοποθέτηση του σχήματος προκύπτει με γνώμονα τη «διττή του 
υπόσταση».  Από  τη  μία  ένα  φοιτητικό  σχήμα  (που  αποτελείται  από  αυριανούς  εργαζόμενους  και 
απευθύνεται σ’ αυτούς) οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των φοιτητών σε σχέση με την εργασιακή 
τους προοπτική, να ανοίγει ζητήματα που αφορούν τον ίδιο τον κλάδο και να κατευθύνει τον σύλλογο σε 
συμπόρευση  μαζί  τους  σε  τυχόν  κινηματικές  δράσεις.  Από  την  άλλη,  ως  αριστερό  σχήμα  έχει  μία 
οργανική σχέση με αυτό που αποκαλούμε ριζοσπαστική αριστερά, είναι κομμάτι ενός ιστορικού νήματος 
και, κατ’ αυτή τη λογική, του αναλογεί να αρθρώνει λόγο, αλλά και να προβαίνει σε δράση αλληλεγγύης 
στον αγώνα των εργαζομένων, έστω και αν σε αυτό δεν αντιστοιχεί πάντα να εμπλακεί και ο σύλλογος.

Στη  σημερινή  συγκυρία  το  σχήμα  εντάσσει  τον  εαυτό  του  στην  προσπάθεια  οικοδόμησης  ενός 
ανεξάρτητου  πλειοψηφικού αντικαπιταλιστικού  κινήματος.  Στηρίζεται  για  το  σκοπό αυτό,  σε  μία 
βασική εκτίμηση ότι σήμερα η κίνηση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης απαξιώνει και πλήττει τα υλικά 
συμφέροντα,  την  καθημερινότητα  αλλά  και  το  μέλλον  του  συνόλου  των  φοιτητών.  Προσπαθεί  να 
αναβαθμίζει συνεχώς την εμπλοκή όλων των φοιτητών στις διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος αλλά 
και  των  λοιπών  κοινωνικών  κινημάτων.  Η  κυρίαρχη  όψη  της  παρέμβασης  του  σχήματος  πρέπει  να 
στοχοποιεί  αμιγώς  φοιτητικά  ζητήματα,  είτε  αυτά  είναι  ζητήματα  καθημερινότητας  (εντατικοποίηση, 
καθηγητική αυθαιρεσία) είτε αυτά είναι ζητήματα που αφορούν  τον φοιτητή ως αυριανό εργαζόμενο 
(αντιαναδιαρθρωτική πάλη). Ωστόσο, ως αριστερός πολιτικός χώρος το σχήμα πρέπει να φέρνει τον εαυτό 
του αντιμέτωπο και να δοκιμάζει ν’ απαντά ερωτήματα που αφορούν το κεντιρκό πολιτικό σκηνικό του 
κοινωνικού  σχηματισμού,  να  οριοθετείται  από  έναν  αντιιμπεριαλιστικό  λόγο  και  να  ψηλαφεί  όψεις 
όξυνσης  δευτερευουσών  αντιθέσεων  (οικολογία,  ρατσισμός,  σεξισμός  κλπ),  με  την  ορθή  πάντα 
ιεράρχηση.

Για  την  χάραξη της  βασικής  πολιτικής  του  κατεύθυνσης το  σχήμα  στηρίζεται  στις  δικές  του 
δυνάμεις  και  συζητήσεις.  Σε  καμία  περίπτωση η λειτουργία  του  δε  στηρίζεται  στη  συζήτηση και  τη 
συμφωνία εκπροσώπων τάσεων. Στηρίζεται σε εκείνες τις διαδικασίες που επιτρέπουν την ισότιμη και 
αμεσοδημοκρατική συμμετοχή στη συζήτηση και την απόφαση όλων των συντρόφων. Έχει τακτικές και 
ουσιαστικές  πολιτικές  ολομελειακές  συζητήσεις.  Κάθε  σύντροφος  μέλος  του  σχήματος  στο  επίπεδο 
πολιτικής  δεσμευσης  του  έχει  τα  ίδια  δικαιώματα  συμμετοχής  στη  συζήτηση,  στην  κριτική,  στην 
αυτοκριτική  και  στις  αποφάσεις  του  σχήματος  αλλά  και  την  ίδια  ευθύνη  των  συμφωνηθέντων 
κατευθύνσεων. Καταβάλλεται προσπάθεια για τη λήψη ομόφωνων αποφάσεων με τη σύνθεση όλων των 
απόψεων.  Μέσω  μίας  συζήτησης  πραγματικά  γειωμένης  και  με  σύνθεση  και  συνδιαμόρφωση  των 



διαφωνιών, το σχήμα καταλήγει σε αποφάσεις οι  οποίες υλοποιούνται  και αποτιμώνται  καθολικά.  Το 
σχήμα  λειτουργεί  για  τον  κόσμο  της  σχολής  και  αντίστροφα.  Γίνονται  συνεχείς  προσπάθειες  να 
εξαλειφθεί ο ακολουθητισμός στο επίπεδο αποφάσεων του σχήματος από μέλη του, μέσω μίας συνεχούς 
διαδικασίας κατά την οποία όλοι βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτές. Οι διαφωνίες πρέπει να οξύνονται και 
οι αντιθέσεις να αποκαλύπτονται έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν συνθέσεις μέσω του μοντέλου θέση-
αντίθεση-σύνθεση. Το σχήμα πρέπει να έχει μία λειτουργία πραγματικά δημοκρατική.

Το σχήμα  οφείλει να προσπαθεί να ριζοσπαστικοποιεί και να ριζοσπαστικοποιείται. Οφείλει να 
αμφισβητεί την κυρίαρχη ιδεολογία σε κάθε όψη της τόσο με το λόγο του όσο και με τις πολιτικές του 
πρακτικές. Σε αυτή τη λογική πρέπει πρωτίστως να κατευθύνει τα ίδια του τα μέλη με σκοπό αυτά (ακόμη 
και  σε  ατομικό  επίπεδο)  να  συγκρούονται  με  τα  αυθόρμητα  δεξιά  αντανακλαστικά  (ανταγωνισμός, 
προσωπική φιλοδοξία) που σε όλους μας έχουν εγγραφεί ήδη από ιδεολογικούς μηχανισμούς όπως το 
σχολείο και η οικογένεια. Είναι σαφές ότι στο σχήμα δεν υπάρχουν τυπικές ιεραρχίες αλλά αντίστοιχη 
προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται ώστε να μη διαμορφώνονται και άτυπες ιεραρχίες. Αυτό γίνεται μόνο 
με  ένα  τρόπο:  την  προσπάθεια  να  ανεβαίνει  το  επίπεδο  πολιτικής  συζήτησης   και  συμφωνίας  κάθε 
σχήματος,  των  σχημάτων  συνολικά,  αλλά  και  κάθε  συντρόφου,  τη  συστηματική  οργάνωση 
πολιτικομορφωτικών διαδικασιών ώστε να μεταβιβάζεται πείρα, πληροφόρηση και πολιτικοποίηση στους 
νεώτερους συντρόφους, τη διαρκή ενημέρωση, την κριτική και αυτοκριτική, τη δημοκρατική συζήτηση 
με συμμετοχή του συνόλου των συντρόφων, ώστε να μην αναπαράγονται διακρίσεις ειδημόνων και μη 
στα σχήματα, προσωποκεντρισμός, ούτε στρεβλοί διαχωρισμοί διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, 
όλα  τους  στοιχεία  αστικής  προέλευσης.  Επίσης,  το  σχήμα  πρέπει  να  υπερβαίνει  συνεχώς  τον 
πρακτικισμό  και  εμπειρισμός και  να  στηρίζεται  σε  συνολικές  κατευθύνσεις  με  σαφή  έκθεση  των 
πολιτικών και ιδεολογικών προϋποθέσεών τους. Απαιτείται μία συζήτηση πολιτικών κατευθύνσεων και 
όχι μία αποστειρωμένη μάχη γραμμών. Η μεθοδολογία συζήτηση-απόφαση-υλοποίηση-αποτίμηση είναι 
το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο που θα επιτρέψει  στο σχήμα να έχει  μια συνεχώς αναβαθμιζόμενη 
παρέμβαση σε κατεύθυνση αντιαναδιαρθρωτική.

Ως προς τη συμμετοχή οργανωμένων ομάδων και απόψεων στο εσωτερικό του σχήματος, αυτή δεν 
πρέπει να υποκαθιστά τις λειτουργίες του. Οι αποφάσεις στο σχήμα, σε καμία περίπτωση δεν παίρνονται 
μέσα από διαβούλια εκπροσώπων των ομάδων και οργανώσεων, αλλά μόνο από τις ίδιες τις διαδικασίες 
του.  Οι  πολιτικές  απόψεις  οργανωμένων  ομάδων  και  τάσεων  είναι  σημαντικές  στο  βαθμό  που 
τροφοδοτούν την πολιτική διαδικασία και συζήτηση του σχήματος και όχι όταν την υποκαθιστούν.

Συντονισμός Σχημάτων

Το σχήμα, με βάση την πολιτική και συνδικαλιστική παρουσία του και την φυσιογνωμία του όπως 
αναλύθηκαν παραπάνω έχει οργανική σύνδεση με το ανεξάρτητο αριστερό δίκτυο σχημάτων της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης  Αριστερής  Κίνησης  (ΕΑΑΚ).  Η  αποκρυστάλλωση  της  πραγματικά  ανεξάρτητης  και 
αριστερής παρέμβασης στον χώρο του πανεπιστημίου σε πανελλαδικό φοιτητικό επίπεδο οδηγεί στον 
συντονισμό και την συγκρότηση των σχημάτων των επιμέρους σχολών στο μόρφωμα των σχημάτων της 
ΕΑΑΚ. Στόχος και αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και αριστερού 
αντικαπιταλιστικού μορφώματος εντός των πανεπιστημίων που εκτός  από το να παρεμβαίνει  σε κάθε 
σχολή θα παλεύει κεντρικά κατά των καπιταλιστικών εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων και θα συμβάλει 
καθοριστικά στην ριζοσπαστικόποίηση του συνόλου των φοιτητών και της νεολαίας. Βλέπουμε τον εαυτό 
μας και το σχήμα ως ένα σχήμα εντός των ΕΑΑΚ επειδή με την σημερινή τους φυσιογνωμία και πολιτική 
στρατηγική ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του σχήματός μας.

Το ίδιο το  εγχείρημα των σχημάτων της ΕΑΑΚ προέκυψε ως μία απάντηση της ριζοσπαστικής 
αριστεράς στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση, καθώς και μια προσπάθεια διεξόδου από την κρίση της 
αριστεράς εν γένει.  Εξέφρασαν μία τάση σύνδεσης της πολιτικής γραμμής με τους μαζικούς χώρους, 
αποτελώντας την  έμπρακτη αμφισβήτηση της αντίληψης που θέλει την πολιτική να παράγεται από το 
«κόμμα» και τη συνδικαλιστική παράταξη να αποτελεί μια απλή δεξαμενή μελών για αυτό. Τα ΕΑΑΚ 
αποτέλεσαν και αποτελούν ένα εξαιρετικής σημασίας μόρφωμα για την Αριστερά και την  πρωτοπορία 
στο  φοιτητικό  κίνημα των  δεκαετιών  του  ’90  και  του  ’00.  Έπαιξαν  έτσι  καθοριστικό  ρόλο  στη 
συγκρότηση  νικηφόρων  κινημάτων.  Ταυτόχρονα,  τα  σχήματα  της  ΕΑΑΚ  βοήθησαν  στην  εξαγωγή 
πολιτικών  συμπερασμάτων  και  στην παραγωγή -μέσα από εξαντλητική  πολλές  φορές  αντιπαράθεση- 
κρίσιμων μετατοπίσεων και συνθέσεων, μέσα από το κριτήριο της πράξης.



Βασικό κύτταρο της ΕΑΑΚ είναι το σχήμα της κάθε σχολής, που είναι ικανό να αποφασίζει και να 
χαράσσει την κατεύθυνσή του και σαν τέτοιο συμμετέχει στις κεντρικές διαδικασίες των σχημάτων. Η 
αυτοτελής  πολιτική  συζήτηση  για  το  σύνολο  των  ζητημάτων  στο  σχήμα  κάθε  σχολής  είναι  βασική 
προϋπόθεση της αυτοτελούς λειτουργίας των σχημάτων γενικά. Οι γενικές κατευθύνσεις συζητούνται και 
χαράσσονται μέσα από  διαδικασίες ανα πόλη και πανελλαδικά, όπου μεταφέρεται και κατατίθεται η 
συζήτηση  και  ο  προβληματισμός  κάθε  σχήματος.  Οι  διαδικασίες  πόλης  ή  τα  διήμερα  αποτελούν 
διαδικασίες οριζόντιου συντονισμού σε κινηματικό και πολιτικό επίπεδο. Τα συντονιστικά των ΕΑΑΚ 
μπορούν να χαράσσουν γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και να ανοίγουν όσο το δυνατόν ευρύτερα τον 
διάλογο σε επίπεδο βάσης. Επίσης, στη βάση των αποφάσεων των σχημάτων, παίρνουν κινηματικές και 
πολιτικές αποφάσεις. Τα σχήματα στην συνέχεια λαμβάνουν υπ’όψιν αυτές τις αποφάσεις συντονισμού 
των ΕΑΑΚ και μέσω των πολιτικών τους διαδικασιών τις εξιδεικεύουν στον κοινωνικό τους χώρο. Τα 
σχήματα διατηρούν τη δυνατότητά τους να αξιολογούν αυτές τις αποφάσεις και να τις θέτουν υπό την 
κρίση των μαζών, στο κίνημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα σχήματα συμμετέχουν έμπρακτα στις 
διαδικασίες θέσεις-αντιθέσεις-συνθέσεις και αποφάσεις-υλοποίηση-αποτίμηση σε επίπεδο ΕΑΑΚ.

Όπως και στα σχήματα, έτσι και κεντρικά στα ΕΑΑΚ συμμετέχουν και παρεμβαίνουν οργανωμένες 
ομάδες και απόψεις. Ο ρόλος των οργανώσεων στο εσωτερικό των ΕΑΑΚ πρέπει να είναι ξεκάθαρος 
ώστε να μην παραβιάζεται η φυσιογνωμία του μορφώματος. Οι οργανώσεις δεν επιτρέπεται να επιβάλουν 
με εκβιασμούς και λογικές «βέτο» τις θέσεις τους και δεν μπορούν να αναιρούν στην πράξη τις αποφάσεις 
των διαδικασιών των ΕΑΑΚ. Οι οργανώσεις μπορούν να αναβαθμίζουν το επίπεδο συζήτησης, όπως και 
εντός  των  σχημάτων,  και  δεδομένου  ότι  δεν  παρακάμπτεται  η  φυσιογνωμία  των  διαδικασιών  ως 
συντονιστικών σχημάτων, να συμμετέχουν ενεργά στην συζήτηση για την λήψη αποφάσεων.

Τομή με το παρελθόν και Επανίδρυση ΕΑΑΚ

Η  διατήρηση  πραγματικά  αριστερής  φυσιογνωμίας  και  η  αποφυγή  αποκλίσεων  από  τις  βασικές 
στρατηγικές  κατευθύνσεις  που  αποτελούν  θεμέλιο  για  την  λειτουργία  ενός  αριστερού  σχήματος  ή 
μορφώματος είναι ένα  συνεχές διακύβευμα. Οι διαδικασίες κριτικής και αυτοκριτικής αποτίμησης των 
κινήσεων και των αποφάσεων του σχήματος και των ΕΑΑΚ είναι ο μόνος τρόπος συνεχούς επίλυσης των 
όποιων προβλημάτων και αντιφάσεων παρουσιάζει καθημερινά η παρέμβασή μας. Τα τελευταία χρόνια, 
παρ’όλα αυτά, έχουν προκύψει αρκετά και σημαντικά ζητήματα στον τρόπο λειτουργίας των σχημάτων 
και άρα και του μορφώματος, ζητήματα που απαιτούν ξεκάθαρη απεύθυνση έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
τα επιλύσουμε και να διασφαλίσουμε την συνέχιση ύπαρξης των ΕΑΑΚ ως του πιο επιτυχημένου και 
ριζοσπαστικού εγχειρήματος της Αριστεράς εντός των Πανεπιστημίων. Τα βασικότερα από τα φαινόμενα 
αυτά είναι η έλλειψη πραγματικής συζήτησης και συνθέσεων, η λογική δημιουργίας πτέρυγας κάποιας 
αντίληψης εντός ΕΑΑΚ, η λογική των οργανωτικών αντιπαραθέσεων εντός του μορφώματος, η τάση να 
αντιμετωπίζονται φυσιογνωμικά στοιχεία, σε σχήματα ιστορικά, όχι ως πολιτικά στοιχήματα που πρέπει 
να επιβεβαιώνονται, να ανασημασιοδοτούνται και να επανακατοχυρώνονται μέσα στη μαζική κινηματική 
δράση, αλλά ως παραδόσεις που πρέπει να τηρούνται και να αναπαράγονται και τέλος η αποπτώχευση 
του πλούτου της συζήτησης και η εμμονή σε ανούσιες αντιπαραθέσεις.

Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα, παρ’όλο που εντοπίζονται στην εντονότερη μορφή τους σε 
κάποια σχήματα και  σε συγκεκριμένες  καταστάσεις,  αντανακλώνται  στο σύνολο των συντρόφων και 
αγωνιστών των ΕΑΑΚ και πρέπει να τα μεταχειριστούμε στο άμεσο μέλλον με  συνειδητοποίηση των 
συλλογικών ευθυνών που έχουμε όλοι μας.  Αυτές τις ευθύνες,  είτε είναι ευθύνες λάθος διαχείρισης 
αυτών  των  φαινομένων,  είτε  είναι  ευθύνες  προσπάθειας  λήψης  πολιτικής  υπεραξίας,  είτε  είναι  απλά 
ευθύνες  ανοχής τους,  βαραίνουν όλους τους  συντρόφους,  οργανωμένους  και  ανένταχτους.  Στην τόσο 
κρίσιμη παρούσα συγκυρία πρέπει να κάνουμε τομή με τους εαυτούς μας και αντιμετωπίζοντας αυτά τα 
προβλήματα με όσο το δυνατόν ταχύτερο και βαθύτερο τρόπο να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι των 
περιστάσεων.  Στην διαρκή πάλη για  αυτοκριτική  και  ριζοσπαστικοποίηση,  πρέπει  να  εντείνουμε  τον 
διάλογο στο εσωτερικό των ΕΑΑΚ για την αναβάθμιση της πολιτικής μας συμφωνίας. Οφείλουμε να 
αναγνωρίσουμε όλοι  μας,  οργανώσεις  και  ανένταχτοι  αγωνιστές,  τα λάθη μας και μέσω μιας γεναίας 
αποτίμησης  να  προχωρήσουμε  σε  υπέρβαση  των  προβληματικών  στρεβλώσεων.  Διαχωριζόμενοι  με 
κάθε τρόπο από αυτές τις φυσιογνωμίες, είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση 
επανίδρυσης των ΕΑΑΚ ως ένα πραγματικά ανεξάρτητο αριστερό αντικαπιταλιστικό μόρφωμα και να 
ανοίξουμε τον διάλογο για τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα γυρίσουμε σελίδα.



Αποχώρηση από ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ

Για εμάς ένα σχέδιο επανίδρυσης της ΕΑΑΚ δεν μπορεί να περιλαμβάνει “συμμάχους” με τα στοιχεία 
της  στρατηγικής  τοποθέτησης  που έχουν  σήμερα σχήματα όπως η  ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ.  Θεωρούμε πως η 
ιδεολογική  μετάλλαξη  της  συγκεκριμένης  αντίληψης  την  θέτει  εκτός  του  οποιουδήποτε  πλαισίου 
συνεργασίας και κοινής παρέμβασης καθώς πλέον δεν υφίσταται στρατηγική σύμπλευση με το σχέδιο που 
επιτελεί η ΕΑΑΚ. Ως επακόλουθο του στρατηγικού εκτροχιασμού στο σχήμα της ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ είδαμε 
φαινόμενα  όπως  η  απομείωση  της  συζητησης,  η  στρεβλή  αντίληψη  της  πολιτικής  ηγεμονίας  ως 
οργανωτική ηγεμονία και οι υποβαθμισμένες αριστερίζουσες πρακτικές που δεν έχουν στόχο την δράση 
με βάση την πραγματικότητα αλλά τη μετατροπή της πραγματικότητας σε αυτό που “ήδη γνωρίζω”. Για 
εμάς τέτοιου τύπου φυσιογνωμίες ουδεμία σχέση έχουν με αυτό που θέλουμε να ονομάζουμε αριστερά 
και πρεπει να απομονώνονται και να απομακρύνονται αλλιώς θέτουν οποιοδήποτε εγχείρημα σε κίνδυνο, 
είτε αυτό δρα στο επίπεδο του πανεπιστημίου, είτε σε αυτό της κοινωνιας. Οι κούφιες και κενές νοήματος 
επικλίσεις για ενότητα στο πολιτικοσυνδικαλιστικό επίπεδο χωρίς στρατηγική σύγκλιση δεν μπορούν να 
τύχουν σοβαρής αντιμετώπισης, όσο δεν βλέπουμε καμία διάθεση για αυτοκριτική και απολογισμό για 
την πλήρως εσφαλμένη στρατηγική της ΧΑΜΑΣ ΑΕΠ και την τοποθέτησή της.

Για την αριστερά της ανατροπής

Βασισμένοι στην πλούσια κληρονομιά των ΕΑΑΚ και στο μαζικό, αριστερό, εξώστρεφο, ανεξάρτητο 
πολιτικό  δυναμικό  των  προηγούμενων  χρόνων  στην  σχολή  μας  και  έχοντας  πλήρη  συναίσθηση  των 
ευθυνών  που  επωμιζόμαστε  απαντώντας  στην  αναγκαιότητα  ύπαρξης  ενός  πραγματικά  αριστερού 
ανεξάρτητου ριζοσπαστικού πόλου στην σχολή, προχωράμε στην ιδρυση νέου ανεξάρτητου αριστερού 
σχήματος με το όνομα «ΕΝΤΡΟΠΙΑ στους Χημικούς Μηχανικούς». Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις 
μας και στο ενεργό φοιτητικό σώμα της σχολής μας είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις 
μιας αριστερής παρέμβασης στην παρούσα συγκυρία πάλης και ανατροπών.

Οραματιζόμαστε  μια  άλλη  αριστερά  και  ένα  άλλο  λαϊκό  κίνημα,  που  θα  διεκδικούν  και  θα 
υπερασπίζονται τα υλικά μας συμφέροντα, που θα διάγουν συνεχώς νέους νικηφόρους αγώνες και θα 
χτυπούν έμπρακτα και μαχητικά τις σχέσεις εκμετάλλευσης όπου αυτές εμφανίζονται. Οραματιζόμαστε 
μία άλλη κοινωνία, στα βήματα των αγωνιστών που πάλεψαν και παλεύουν για αυτήν.

ΕΝΤΡΟΠΙΑ χημ/μηχ
Σχημα που συμμετέχει στα ΕΑΑΚ


