
Τοποθέτηση αυτόνομου σχήματος στους πολιτικούς μηχανικούς 

 

 Καταρχάς ευχαριστούμε το σπασμένο γρανάζι για το κάλεσμα σ’ αυτή τη διήμερη εκδήλωση, 

θεωρούμε σημαντικές τέτοιες εκδηλώσεις για την κυκλοφορία των αγώνων, την ανταλλαγή σκεπτικών και 

εμπειριών, την χάραξη στρατηγικών για τη συνέχεια και τη ανάπτυξη επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ των 

σχημάτων πανελλαδικά. Λόγω χρόνου η τοποθέτηση μας δεν απαντάει πλήρως στα ερωτήματα που τίθενται 

από το σπασμένο γρανάζι. 

Δομή σχήματος – Στόχευση 

Το αυτόνομο σχήμα στους πολιτικούς μηχανικούς ήταν απόρροια των φοιτητικών κινητοποιήσεων 

ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και τον νόμο πλαίσιο του ‘11. Σε μια σχολή που η 

πολιτικοποίηση περιορίζεται στα στενά όρια κομματικών παρατάξεων και λογικών ανάθεσης και ο 

σύλλογος παρουσιάζει μειωμένα αντανακλαστικά σε όσα συμβαίνουν και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας 

επιζητούσαμε να συζητήσουμε συλλογικά τα θέματα που μας απασχολούν, να μπλοκάρουμε οτιδήποτε 

υποβαθμίζει την κοινωνική μας υπόσταση, να ικανοποιήσουμε και να εκφράσουμε οι ίδιοι τις ανάγκες μας, 

απορρίπτοντας τον ατομικό δρόμο, ενάντια σε λογικές ανάθεσης και αντιπροσώπευσης. Έτσι 

δημιουργήσαμε το αυτόνομο σχήμα μέσα από το οποίο θα μπορούμε να δρούμε και να πολιτικοποιούμαστε 

στο σύλλογο, να αρθρώνουμε τον λόγο μας, να έρθουμε σε επαφή με αγώνες εντός και εκτός πανεπιστημίου 

και να οργανώνουμε την αντίστασή μας ως εκμεταλλευόμενο κομμάτι της κοινωνίας. Επιθυμούμε να 

βάλουμε το σύλλογο μέσα από τη γενική συνέλευση σε μία αγωνιστική κατεύθυνση, να υπερασπιστούμε τα 

συμφέροντά μας και να συναντηθούμε με κόσμο που θέλει να αγωνιστεί ενάντια στην υποτίμηση της ζωής 

του. Επιδιώκουμε η παρέμβαση μας στη σχολή να είναι καθημερινή, με σημείο αναφοράς τις συνελεύσεις 

του συλλόγου. Όποτε κρίνεται απαραίτητο επιδιώκουμε να συνδιαμορφώνουμε ένα κοινό πλαίσιο με τις 

υπόλοιπες κινηματικές δυνάμεις της σχολής (αριστερές παρατάξεις, ανένταχτοι φοιτητές), 

αντιλαμβανόμενοι/ες  ότι αυτό είναι μια κινηματική διαδικασία που έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε 

επαφή ή/και σε σύγκρουση με άλλα πολιτικά περιεχόμενα. Επιλέγουμε να μην έχουμε σχέση με κόμματα 

και εκλογές, εναντιωμένοι σε σχέσεις ιεραρχίας (αρχηγούς και ακόλουθους) και λογικές ανάθεσης (με 

ψηφοφόρους και διεκπεραιωτές). Αντίθετα, θεωρούμε αναγκαίο να εκφράζεται ο καθένας και η καθεμιά μας 

χωρίς αντιπροσώπους, στηριζόμενοι/ες στη δική μας δύναμη και στις σχέσεις ισότητας και αλληλεγγύης 

που θέλουμε να χτίσουμε. 

Ρόλος του πανεπιστημίου 

 Το πανεπιστήμιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ανάγκες του κεφαλαίου και προσαρμόζεται σε 

κάθε φάση του καπιταλισμού στις απαιτήσεις του. Η λειτουργία του επιτελεί συγκεκριμένους ρόλους, οι 

οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι. Σε γενικές γραμμές και πολύ συνοπτικά  αναπαράγει, διαιρεί και 

κατανέμει το εργατικό δυναμικό. Ενισχύει και αναπαράγει το διαχωρισμό ανάμεσα στη διανοητική και 

χειρωνακτική εργασία. Διαμορφώνει και εντάσσει τους φοιτητές στους κοινωνικούς ρόλους που απαιτεί ο 

καπιταλιστικός καταμερισμός της εργασίας. Ακόμα, αποτελεί έναν ιδεολογικό μηχανισμό που καλλιεργεί 

τον ανταγωνισμό και τον ατομικό δρόμο, την πειθάρχηση και την αποσιώπηση οποιασδήποτε 

αμφισβήτησης της γνώσης. Τέλος,  αποτελούσε μέχρι πρότινος το ασανσέρ της κοινωνικής ανόδου για 

κομμάτια της εργατικής τάξης. 

Αναδιάρθρωση 

Το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε κρίση εδώ και πολλά χρόνια και αδυνατεί να εκπληρώσει πλήρως τις 

λειτουργίες του λόγω των φοιτητικών αρνήσεων και αντιστάσεων. Οι εκάστοτε νόμοι και μεταρρυθμίσεις 



επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή σύνδεση και με το μικρότερο δυνατό κόστος του πανεπιστημίου με το 

κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό η αυριανή εργατική δύναμη υποτιμάται μέρα με τη μέρα περισσότερο, η 

περαιτέρω υποχρηματοδότηση δίνει περισσότερο έδαφος σε ιδιωτικές εταιρίες να κερδοσκοπούν σε βάρος 

μας (μέσω έρευνας), το κόστος φοίτησης μας μετακινείται στις πλάτες μας, η εντατικοποίηση, ο 

ανταγωνισμός και η εξατομίκευση αυξάνονται με στόχο το καλύτερη βελτίωση του εαυτού μας ως αυριανό 

εργαζόμενο, το ασανσέρ της κοινωνικής ανέλιξης παραμένει στο ισόγειο, το ιδεολογικό μοντέλο  

αναπτύσσεται θέλοντας να αντιγράψει τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια ιδρύματα αποστειρώνοντας το χώρο 

και καταστέλλοντας οποιαδήποτε φωνή αντίστασης και αμφισβήτησης με πολλά πρόσφατα παραδείγματα. 

Φοιτητές και κοινωνικές τάξεις 

 Το μαζικό πανεπιστήμιο που γνωρίζουμε σήμερα έχει τις ρίζες του κάπου στη δεκαετία του 70’ όπου 

η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η σύσταση ενός «κοινωνικού κράτους πρόνοιας» και οι κοινωνικές 

πιέσεις και προσδοκίες άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες των πανεπιστημίων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα 

πανεπιστήμιο, στο οποίο φοιτούσαν και φοιτούν ακόμα άτομα με διαφορετικές ταξικές καταβολές και 

προοπτικές. Οι φοιτητές δυσκολεύονται να αντιληφθούν  την ταξική τους θέση ως αυριανό εργαζόμενο και 

ως άμεσα εκμεταλλευόμενο. Θεωρούμε ότι το φοιτητικό υποκείμενο εξειδικεύεται και εκπαιδεύεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες του κεφαλαίου, παράγει δηλαδή την εργατική του δύναμη, την οποία θα πουλήσει 

αργότερα στην αγορά εργασίας. Επίσης ο φοιτητής βιώνει την εκμετάλλευση μέσα από τις πρακτικές, τις 

έρευνες και τις εργασίες που πραγματοποιεί άμισθα ή με χαμηλό μισθό, απ’ τις οποίες οι διάφοροι 

καθηγητές και τα ιδρύματα βγάζουν κέρδος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως μία αντίληψη που έχει καθιερωθεί 

από την κυρίαρχη τάξη και συνεχίζει να αναπαράγεται, η οποία αποκρύπτει την ταξική θέση του φοιτητή. 

Αυτή είναι η ανωτερότητα της διανοητικής εργασίας σε σχέση με την χειρωνακτική, η κοινωνική ανέλιξη 

μέσω του πτυχίου και το φοιτητικό lifestyle που καλλιεργείται από τις παρατάξεις. Δεν μπορεί σ’ αυτό το 

σημείο να λείπει και η κριτική στην αριστερά, κινηματική (ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ, Αγων. Κιν.) και μη (ΜΑΣ) που 

αποκρύπτει τις ταξικές διαφορές μεταξύ των φοιτητών. 

Θεωρούμε πως έχει μια σημασία να σταθούμε λίγο συγκεκριμένα στη σχολή μας (πολιτικούς 

μηχανικούς) όπου οι ταξικές ανισότητες είναι αρκετά βαθιές, καθώς μεγάλο μέρος των φοιτητών έχουν 

έτοιμη δουλειά μόλις αποφοιτήσουν και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα εντελώς διαφορετικά. 

Επιπλέον, η μικροαστική αντίληψη και κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί και αναπαράγεται έντονα από 

γονείς, καθηγητές και παρατάξεις γύρω από το επάγγελμα του μηχανικού και ακόμα περισσότερο του 

πολιτικού μηχανικού, ότι δηλαδή «υπογράφει για όλα» και μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του χωρίς την 

βοήθεια άλλων μηχανικών (τοπογράφων, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων κτλ.) δημιουργεί την εντύπωση ότι 

θα αποφοιτήσουμε όλοι επιστήμονες και αφεντικά και όχι ότι οι περισσότεροι θα βγούμε υπάλληλοι και 

επισφαλείς εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα ένας νέος μηχανικός για να αποκτήσει την άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος θα πρέπει να εγγραφεί στο ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών (τσμεδε). Και επειδή ακριβώς 

το επάγγελμα του μηχανικού θεωρείται υψηλά αμοιβόμενο, οι ασφαλιστικές εισφορές φτάνουν περίπου τα 

230 ευρώ μηνιαίως, τις οποίες πρέπει να πληρώνει εσαεί (ανεξάρτητα με το αν κάποιος είναι άνεργος) χωρίς 

φυσικά να έχει σημασία  το γεγονός οτι αυτές τις μέρες το ενδεχόμενο να βρει κάποιος εργασία είναι σχεδόν 

απίθανο. Ταυτόχρονα, η νέα εργασιακή συνθήκη, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την επισφάλεια, 

την εντατικοποίηση και την ατομικοποίηση, επιβάλλει πλέον την εργασία με το δελτίο παροχής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το οποίο, ο μηχανικός ακόμα και όταν εργάζεται ως υπάλληλος σε κάποια τεχνική εταιρία, 

θεωρείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και αμείβεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει. Παρόλα αυτά 

πιστεύουμε το πού τοποθετεί ο κάθε φοιτητής τον εαυτό του και πώς αντιλαμβάνεται τα συμφέροντά του, 

καθορίζεται πέρα από τις καταβολές του και τις αντιλήψεις που κυριαρχούν, από τις επιλογές και την 

συνείδηση του. 

Ταξικοί αγώνες 



 Το πανεπιστήμιο αποτελεί και αποτελούσε ένα πεδίο του ταξικού ανταγωνισμού, μέσα στο οποίο 

ξεπηδούν διάφορα κινήματα και αγώνες. Εμείς επιλέγουμε να συμμετέχουμε στους εκάστοτε αγώνες που 

προκύπτουν με σκοπό την υπεράσπιση  των δικών μας ταξικών συμφερόντων και την όξυνση του ταξικού 

ανταγωνισμού. Αντιλαμβανόμενοι/ες τους εαυτούς μας ως αυριανούς εργαζόμενους/ες και άμεσα 

εκμεταλλευόμενους/ες από το ίδρυμα και τους καθηγητές στεκόμαστε δίπλα στους εργατικούς αγώνες 

(όπως αυτός των εργολαβικών) μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Δεν αντιμετωπίζουμε το φοιτητικό 

σώμα ως ενιαίο και με κοινά συμφέροντα αλλά ως διαταξικό, καθώς καταλαβαίνουμε πως με πολλούς 

συμφοιτητές μας είμαστε ταξικά απέναντι. Προσπαθούμε να δώσουμε στο φοιτητικό κίνημα ταξικό και 

ριζοσπαστικό περιεχόμενο και χαρακτήρα γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να μπλοκάρει την 

εκπαιδευτική και όχι μόνο αναδιάρθρωση  και να αποτελέσει ανάχωμα στην υποτίμηση των ζωών μας. 
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