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Η ΘΔΜΙΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ Ω ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΡΑΗ  

  
Τνπ Ιάζνλα Κνπηνχθαξε-Μαιαλδξίλνπ, θνηηεηή Ννκηθήο 

  
 

Ἀπὸ δὲ οἵαρ ηε ἐπιηηδεύζεωρ ἴμεν ἐπ’ αὐηὰ  

καὶ μεθ’ οἵαρ πολιηείαρ  

καὶ ηπόπων ἐξ οἵων μεγάλα γενήζεηαι...
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Πεπικλέοςρ Ἐπιηάθιορ, 36,  

ελαθπώρ παπαθπαζμένο  
  

 
Δηάρπηνο είλαη ζήκεξα ν θφβνο γηα φζα επηθέξεη ν λφκνο 4009/2011, αιιά θαη ε 

απνξία γηαηί ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ αδηαθνξεί ή ζπκπαξαηάζζεηαη ή, ελ πάζε 
πεξηπηψζεη, δελ αληηδξά δπλακηθά ζηνλ λέν λφκν. Υπφ ηελ ζθηά ηνπ λφκνπ -πνπ 
επεκβαίλεη βίαηα ζηα εζσηεξηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηαζηξαηεγψληαο ηελ 

απηνδηνίθεζή ηνπ, ππνβαζκίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηηθνχ ζψκαηνο ζηελ 
ζπλδηνίθεζε, θαη εμαξηά απφ νηθνλνκηζηηθά θξηηήξηα απνδνηηθφηεηαο ηελ πξνψζεζε 

ηεο γλσζηηθήο-εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο- ην εξψηεκα ηίζεηαη σο εμήο: πψο θαη πνχ 
ζηνρεχνληαο πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ην θνηηεηηθφ ζψκα; 
Γηα πνιινχο θνηηεηέο, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή ζεκαίλεη 

ηελ έληαμε ζε θάπνηα παξάηαμε, ζπλεπαγφκελε επζχλεο πνπ δελ είλαη πξφζπκνη λα 
αλαιάβνπλ. Απνηέιεζκα ε επάθεζε ηνπ θνηηεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ζε επαγγεικαηίεο 

ζπλδηθαιηζηέο, πνπ επνθζαικηνχλ κία κειινληηθή ζέζε εμνπζίαο -ή λφκηκεο 
αληεμνπζίαο. Απνηέιεζκα απνγνεηεπηηθφ, κά φρη θαη κε αλακελφκελν: πψο είλαη 
δπλαηφλ λα κελ γηγαλησζεί ην λνζεξφ απηφ ζχζηεκα εληφο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

πνπ ην κφλν ην νπνίν επηθπιάζζεη ζηνλ θνηηεηή σο απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα είλαη 
κία ςήθνο ζηηο εαξηλέο εθινγέο; 

Πξάγκαηη, θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην κφλν πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ 
θνηηεηή είλαη λα παξίζηαηαη αξαηά θαη πνχ ζηηο ςεθνθνξίεο θξίζηκσλ Γεληθψλ 
Σπλειεχζεσλ: ηα «ηξαηλάθηα» ηεο ΔΑΠ-ΝΔΦΚ απνηεινχλ έλα απνθξνπζηηθφ ζέακα 

πνπ νη πεξηζζφηεξνί καο έρνπκε αληηθξίζεη. Καη ην θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα: γηα λα κελ 
λνηψζεηο απιψο έλαο νπαδφο, κπνξείο λα ζπκκεηάζρεηο θαη ζην ςεθνδέιηην ηεο 

αγαπεκέλεο ζνπ παξάηαμεο- καδί κε ηνπο ππνινίπνπο νπαδνχο πνπ απέθηεζαλ ην 
αληίζηνηρν πξνλφκην. 
Απηφ πνπ επεηγφλησο ρξεηαδφκαζηε ζήκεξα γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηνλ λφκν 

Δηακαληνπνχινπ είλαη ε ζεζκηθή αλάηαζε θαη ε δηεπξπκέλε αλάηαμε. Αο κελ 
παξεμεγεζψ: ην Παλεπηζηήκην σο πξνλνκηαθφο δεκφζηνο ρψξνο δηαβνχιεπζεο 

κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θάζε θνκκαηηθή, θηινζνθηθή, ή ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζε, θαη 
είλαη αλνηθηφ ζε θάζε νκάδα ή κεκνλσκέλν θνηηεηή, αλεμαξηήησο ηεο ηαμηθήο ηνπο 
ζέζεο ή ηνπνζέηεζεο. 

Ελ ηνχηνηο, ν θνηηεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο θαη ε ζεζκηθή ηνπ απνηχπσζε δελ έγθεηληαη 
ζε ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ: ζηφρνο ηνπο δελ είλαη νχηε ε εθαξκνγή ελφο θνκκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, νχηε ε πινπνίεζε ελφο θηινζνθηθνχ ζπζηήκαηνο, νχηε ε θπξηάξρεζε 
ελφο ζξεζθεχκαηνο, νχηε ε εγθαζίδξπζε ηαμηθψλ θξαγκψλ.  
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 Εθπιεξψλνληαο πνηνχο ζηφρνπο ζα θηάζνπκε ζ’ απηφ ην ζεκείν θαη κε πνηφ πνιίηεπκα θαη πνηνχο 

ηξφπνπο ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. .. 



Αλ ην Παλεπηζηήκην είλαη θνηλφηεηα δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη απνηειεί 
ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ρψξν, αθηεξσκέλν ζηελ ειεχζεξε έξεπλα θαη δηδαζθαιία, ηνλ 

ειεχζεξν ζηνραζκφ θαη ηελ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ηφηε είλαη θαλεξφ φηη ε θνηηεηηθή 
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε -δειαδή θάζε θίλεζε πνπ ππεξαζπίδεηαη ηα αθαδεκατθά 

ζπκθέξνληα- νθείιεη λα ελαξκνλίδεηαη κε νξηζκέλνπο ζηφρνπο: 1) ηελ πξνάζπηζε ηεο 
αλεμαξηεζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απέλαληη ζε θάζε εμσγελή άζθεζε εμνπζίαο, 2) ηελ 
δηακφξθσζε ηζφηηκσλ ζρέζεσλ θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ, θαη 3) ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

απξφζθνπηεο (αλα)παξαγσγήο ηεο γλψζεο. Οη ηξεηο απηνί ζεκειηψδεηο θαη 
αιιειέλδεηνη ζηφρνη -πξαγκαηηθά θαηαθξενπξγεζέληεο απφ ηνλ λέν λφκν- δελ 

ζπληζηνχλ ζέζθαηα: απνξξένπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο 
θνηλσληθντζηνξηθνχ ζεζκνχ. 
Η ππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ επαθίεηαη ζηελ αλεπηπγκέλε αθαδεκατθή 

ζπλείδεζε ησλ θνηηεηψλ. Όκσο, ζα ξσηήζεη θάπνηνο, δελ ζα πξέπεη λα επηθξαηεί ε 
δεκνθξαηία ζηνπο θνηηεηηθνχο ζεζκνχο; Με άιια ιφγηα, ηη γίλεηαη φηαλ ε 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ αληηηίζεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ κφιηο εμεηέζεζαλ; Τειηθψο, 
είλαη πξνηηκψηεξν λα αθνινπζήζνπκε κία αθεξεκέλε ζθνπνζεζία ή ηελ γλψκε ησλ 
πεξηζζνηέξσλ; Τέηνηα εξσηήκαηα, πνπ ηέζεθαλ πξνζθάησο αλαθνξηθά θπξίσο κε ην 

δήηεκα ηεο «λνκηκφηεηαο» κίαο κε καδηθήο θαηάιεςεο, ζπληεινπκέλεο θαη’ 
αληίζεζηλ πξνο ηελ πιεηνςεθνχζα αληίιεςε, είλαη ζη’ αιήζεηα εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνληα, αιιά δελ κάο απαζρνινχλ εδψ. 
Οη νξγαλσηηθέο δνκέο ελφο ζεζκνχ δελ θαζνξίδνληαη απφ φζνπο ζπλσζνχληαη ππφ 
ηελ ζθέπε ηνπ, αδηάθνξνη ή θαη ερζξηθνί γηα ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζή ηνπ, αιιά 

απφ εθείλνπο πνπ ζπλεηδεηά αλήθνπλ ζε απηφλ: απηή είλαη ε νπζία ηεο δεκηνπξγηθήο 
απηνζέζκηζεο. Επνκέλσο, δελ κπνξνχλ -θαη αλ ην επηηπγράλνπλ δελ είλαη παξά 

πξαμηθνπεκαηηθά- λα θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ άηνκα θαη νκάδεο 
πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ ζηφρσλ ή πνπ γεληθψο ζησπνχλ, 
φπσο είλαη π.ρ. ε ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ή ν αλεμάξηεηνο facebookηζκφο ηεο Αλνηθηήο Σρνιήο 

ή ε ανξίζησο θαινπκέλε «ζησπεξή πιεηνςεθία».  
Ελ ηνχηνηο, θαίηνη «ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο δελ απνηειεί ινγηθή, αιιά πξαθηηθή 

αλαγθαηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο» (Γηψξγνο Καζηκάηεο, Σπληαγκαηηθφ Δίθαην ΙΙ), ε 
ηδηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο πξνλνκηαθνχ δεκνζίνπ ρψξνπ δηαβνχιεπζεο 
ζπλπθαίλεη ηνλ ζεζκφ κε ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ 

ζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπο. Ωζηφζν, ην πνζνηηθφ αίηεκα ηεο θαζνιηθήο ζπκκεηνρήο δελ 
αλαηξεί ην πνηνηηθφ αίηεκα ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο, αιιά ηα δχν 

ζπγθεξάλλπληαη ζε ηνχηε ηελ αξρή: ε θνηηεηηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ππεξεηεί ηνπο 
ζπλεηδεηνχο ηεο ζηφρνπο κέζσ δνκψλ αλνηθηψλ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο. 
Τν δηαθχβεπκα, βέβαηα, εδψ είλαη αθ’ ελφο λα κελ θαηαιήμνπλ νη δνκέο πιήξσο 

εμαξηεκέλεο απφ ηνπο αδηάθνξνπο γηα απηέο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ην ζρεδφλ 
θεηηρηζηηθφ θπλεγεηφ ηεο απαξηίαο ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, θαη αθ’ εηέξνπ λα κελ 

θαηαζηεί ε αθαδεκατθή ζπλεηδεηφηεηα κία απνθιεηζηηθή ηαπηφηεηα, απφ εθείλεο πνπ 
«κπνξνχκε λα έρνπκε εκείο θαη θαλέλαο άιινο πέξα απφ εκάο, αθήλνληαο απ’ έμσ 
φινπο ηνπο άιινπο φζν θαη αλ ζέινπλ λα κάο κνηάζνπλ» (Fernando Savater, Política 

para Amador). 
Τν ρξένο ησλ ζπλεηδεηψλ αθαδεκατθψλ πνιηηψλ δελ είλαη νχηε λα θνιαθεχζνπλ νχηε 

λα δηνηθήζνπλ ηνπο ακέηνρνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν 
ζπλίζηαηαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ ελφο θνηηεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ 
βαζηζκέλνπ ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηελ άκεζε δξάζε. Μφλνλ κία γεληθεχζηκε 

πξνζσπηθή εκπεηξία κπνξεί λα κεηνπζησζεί ζε ζπιινγηθή αθαδεκατθή ζπλείδεζε.  
Έηζη απνθηά ην αιεζηλφ ηνπ λφεκα ην πξφηαγκα ηεο αλάηαζεο θαη ηεο αλάηαμεο. 



Η αλάηαζε ζεκαίλεη ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ πνιηηεχκαηνο ηεο Ννκηθήο Σρνιήο, 
ζεκειησκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο ηζνθαηαλνκήο (ζεκαηηθέο επηηξνπέο θαη επηηξνπέο εηψλ 

γχξσ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, εθ πεξηηξνπήο αλάιεςε νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ, 
ηζφηηκε πξφζβαζε ζηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, αληηθαηξηαζηηθή πνιηηηθή), ηεο 

αλαινγηθφηεηαο (αλάζεζε θαζεθφλησλ αλαιφγσο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 
ελδηαθεξφλησλ ηνπ θαζελφο), ηνπ ειέγρνπ (ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 
ιεηηνπξγίαο ησλ θνηηεηηθψλ δνκψλ, εμάξηεζε φισλ ησλ επί κέξνπο νξγάλσλ απφ ηελ 

θπξίαξρε Γεληθή Σπλέιεπζε κέζσ ηεο αηξεηφηεηαο θαη ηεο αλαθιεηφηεηαο, 
δηαθάλεηα) θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο αζθάιεηαο (ηαθηηθέο θαη ζπρλέο Γεληθέο 

Σπλειεχζεηο, αλζξψπηλεο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ησλ ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ).  
Δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλνο ηξφπνο επίηεπμεο ηεο Αλάηαζεο: ηνχηε απαηηεί 
ζπληνληζκέλε ζπλαδειθηθή δξάζε, πνπ ζα κεηέιζεη θάζε κέζν, απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ακπεινθηινζνθία ηνπ πξναπιίνπ θαη ηνπ θπιηθείνπ ψο ηελ ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο. 
Κάπνηνη ζήκεξα ελαληηψλνληαη ζηνλ ζπιινγηθφ αγψλα (κε ην ςεπδεπίγξαθν ζχλζεκα 

ηεο αληίζεζεο ζην παξαηαμηαθφ θαηεζηεκέλν), ελψ άιινη αληηπαξαζέηνπλ ην 
πνιηηηθφ ζην ζεζκηθφ. Η ζεζκηθή αλάηαζε είλαη ε ιχζε ε νπνία ζα επηθέξεη ηελ 
αλάηαμε, ηελ επαλέληαμε δειαδή ησλ ακέηνρσλ θνηηεηψλ ζηελ θπζηνινγηθή ηνπο 

ζέζε: ην ελσκέλν, ζπλεηδεηνπνηεκέλν, ζεζκηθά ζπγθξνηεκέλν, θνηηεηηθφ ζψκα. Σαο 
θαίλεηαη αδχλαην; «Αλ δελ πξαγκαηνπνηήζνπκε ην αδχλαην, ζα βξεζνχκε 

αληηκέησπνη κε ην αδηαλφεην» (Murray Bookchin, The Ecology of Freedom)... 
 
 

Τν παξαπάλσ θείκελν δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νομικού Παλμού 
(nomikospalmos.gr) ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2012.  


