Από τον φόβο στην ελπίδα
Του Μηνά Μπλάνα
Αν ρωτούσαμε πριν από 2-3 μήνες αλλά και κατά τη διάρκεια των
απαγορεύσεων κυκλοφορίας οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει ενεργά
στο κίνημα, αν βλέπει κάποιο φως για αντίδραση με
ριζοσπαστικούς όρους στην υφιστάμενη κατάσταση, τότε θα
εισπράτταμε απαισιοδοξία και απογοήτευση. Όταν στις 17 Νοέμβρη
μία χούφτα άνθρωποι, κυρίως οργανωμένοι/ες, στριμώχνονταν και
έτρωγαν πρόστιμα από τα ΜΑΤ και τις κάμερες, τότε σίγουρα το
μόνο που κυριαρχούσε ήταν ο φόβος. Ο φόβος της καταστολής και
της απάθειας.
Δεν είναι ψέμα και σίγουρα όχι ντροπή να το παραδεχτούμε. Από
τότε, όμως, μεσολάβησαν 2 μήνες γεμάτοι ζωή και αντίδραση άνευ
προηγουμένου, ειδικά για την συνθήκη της πανδημίας που όλοι/ες
βιώνουμε. Ο εγκλεισμός, τα απονενοημένα και συγχρόνως
αντιφατικά μέτρα αντιμετώπισης του covid-19, η κρατική
αυθαιρεσία, η συνεχόμενη κρατική καταστολή και έλεγχος μέσω
της ΕΛ.ΑΣ. και οι νόμοι που περνιούνται χωρίς δεύτερη σκέψη με
σκοπό την υποβάθμιση των ζωών και βασικών αναγκών της
κοινωνίας, την έκαναν να βγει στους δρόμους και να διεκδικήσει
τα αυτονόητα.
Και κάπου εκεί απαντάει ορμώμενο και το φοιτητικό κίνημα
ενάντια στις κλειστές σχολές, στην πανεπιστημιακή αστυνομία
και στο νέο νόμο Χρυσοχοΐδη-Κεραμέως. Συνδεόμενο με το κλίμα
διαμαρτυρίας-απέχθειας κατά της αστυνομικής βίας που υπήρχε
διάχυτο στην κοινωνία, με αποκορύφωμα το περιστατικό της Νέας
Σμύρνης. Οι φοιτητές δεν έμειναν άπραγοι αλλά έγιναν ένα με
αυτή την οργή και αγανάκτηση. Έτσι όπως έγινε και σε κάθε
γειτονιά της Αθήνας και σε αρκετές πόλεις που κατακλύστηκαν
από μεγαλειώδεις διαδηλώσεις.
Καταλήψεις σε Πρυτανείες σε αρκετές πόλεις της χώρας σε μία
περίοδο όπου τα πανεπιστήμια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση και

οι πρακτικές γίνονται με… τηλεργασία.
Συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Εδώ
και παραπάνω από 2 μήνες και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα
γίνονται πορείες που απαρτίζονται από, τουλάχιστον, 2000(!)
άτομα. Σε σημείο που λέμε μεταξύ μας “Α, δεν είχε τόσο κόσμο
σήμερα” και να έχει στην πραγματικότητα κάποιες χιλιάδες.
Το τραύμα και ο συνεχής φόβος της βάναυσης καταστολής έγιναν
το έναυσμα προκειμένου να δυνάμωσει ακόμη περισσότερο αυτή η
οργή και η αντίσταση που υπάρχουν διάχυτα σε όλο αυτόν τον
κόσμο.
Φτάσαμε στο σημείο να γίνει μία από τις μεγαλύτερες πορείες
της τελευταίας δεκαετίας με τις μετριοπαθείς εκτιμήσεις να
μιλάνε για 10.000 άτομα στους δρόμους.

Παράλληλα, τους τελευταίους 2 μήνες αποφασίστηκαν αρκετές
καταλήψεις σχολών με αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων συνήθως
κόντρα, όχι σε κάποια αντιδραστική δύναμη, αλλά στις
“επαναστατικές” πρωτοπορίες των κλειστών Διοικητικών
Συμβουλίων, της γραφειοκρατίας και των σφραγίδων(κι αυτό
ισχύει για όλες τις πόλεις, όπου υπήρχαν διάφορες δράσεις
ενάντια στο νέο νομοσχέδιο). Μαζικοποιημένες πολύωρες γενικές
συνελεύσεις και συντονιστικά με ανοιχτά πλαίσια όπου ο/η κάθε
φοιτητής/ρια βρίσκει τον χώρο να συμμετέχει και να εκφραστεί.
Μέσα σ’ αυτά και η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση σε σχολές ,που
δεν υπήρχε παρουσία πιο πριν, μέσω της δημιουργίας νέων
αυτόνομων σχημάτων.
Και φυσικά κι ένα από τα πλέον σημαντικά, επιτεύχθηκε και η

σύνδεση του πανεπιστημίου με την ίδια την κοινωνία. Πιο
συγκεκριμένα, το Campus έχει μετατραπεί από έναν τόπο νεκρό,
όπου κυριαρχούσαν ναρκομαφίες αλλά και η επίμονη και έντονη
παρουσία της αστυνομίας 2 με 3 ημέρες αφότου έγινε εκκένωση
της κατειλημμένης Πρυτανείας, σε έναν τόπο συνάντησης για
μικρές/ους και μεγάλους/ες. Εδώ και ενάμιση μήνα γίνονται
καθημερινά δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις, αντι-μαθήματα,
συνελεύσεις, συζητήσεις, δημιουργικά πολιτιστικά δρώμενα
δίνοντας ζωή μέσα στις άχαρες ημέρες των απαγορεύσεων.
Κοινώς, όσα δημιουργούνταν από φεστιβάλ όπως το Άμεσης
Δημοκρατίας για 3 ή όσες ημέρες διαρκούσαν, τώρα υπάρχουν με
διαρκή ροή και χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Σίγουρα σ’ αυτό
βοηθάει και η τοποθεσία του, από χωροταξικής άποψης, καθώς
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Όμως, αυτό είναι η ουσιαστική
επανανοηματοδότηση τόσο του ασύλου όσο και του δημόσιου χώρου
καθ’ αυτού. Ένα πανεπιστήμιο επανοικειοποιημένο, ανοιχτό και
πραγματικά κοινωνικό. Δεν είναι καθόλου αμελητέο όλο αυτό.
Αντιθέτως, στέκεται απέναντι στο κράτος και στις πρυτανικές
αρχές που το ονειρεύονται γεμάτο αστυνομία και αποκλειστικά
για μαθήματα.
Όλα αυτά από ένα υποκείμενο ακηδεμόνευτο που δρα άλλοτε
αυθόρμητα, καθώς βλέπει το μέλλον του κάτω από τις επιταγές
της εξουσίας και την μπότα ενός μπάτσου κι άλλοτε με βάση τις
συλλογικές αποφάσεις, την δημιουργία, την αμφισβήτηση και το
ξεπέρασμα των στενών ορίων του παραταξιοκεντρικού φοιτητικού
συνδικαλισμού.
Σίγουρα οι δυναμικές που παράγονται από όλα αυτά δεν μπορούν
να προβλεφτούν. Όμως, δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό σαν
κάτι το μεγαλειώδες.
Το παραπάνω στέκεται ως μία προσπάθεια ανασκόπησης των
τελευταίων μηνών και όχι ως μία ωραιοποίηση καταστάσεων. Όλα
αυτά ενυπάρχουν με τα καλά και τα στραβά, όπως οι εικόνες
συνωστισμού με το περίφημο πάρτι, που αποτελεί ταυτόχρονα το

μόνο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ σε εδώ και 2 μήνες
αγώνα και μαζικότατων διαδηλώσεων. Σημείωση: πάλι όσοι/ες
δραστηριοποιούνται μέσα στα πανεπιστήμια- άτομα από
φοιτητικούς συλλόγους και αλληλέγγυοι/ες- παρενέβησαν
προκειμένου να λήξει.
Για να φτάσουμε στην ημερομηνία ορόσημο της 15 Απρίλη, όπου
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα εφαρμοστεί πιλοτικά η
πανεπιστημιακή αστυνομία.
Τελευταία φορά πάντως, η εικόνα των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια είχε
ως αποτέλεσμα να κατέβουν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες
άτομα. Και το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια σε
οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας από πλευράς του κράτους.
Γιατί μπροστά στην καταστολή, λάμπουν τα μάτια της οργής και
της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.
Ακολουθεί φωτογραφική ανασκόπηση:

Φωτογραφία του InfoLibre, από την πανεκπαιδευτική πορεία στις
8/4 λίγο πριν οι κατειλημμένες σχολές του campus συνταντηθούν
με τον κόσμο της συμβολικής κατάληψης στο Ολύμπιον

Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από εκπρόσωπους των φοιτητικών
συλλόγων του Α.Π.Θ.

Ένα μικρό δείγμα του μεγέθους της επανοικειοποίησης των
πανεπιστημιακών χώρων. Από το πρώτο bazaar οικονομικής
ενίσχυσης για τα συλληφθέντα της κατάληψης Πρυτανείας.

Εκκένωση της Πρυτανείας Πράξη
πανεπιστημίων της εξουσίας.
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Κάποια από τα προγράμματα των καταλήψεων.

