
Γιατί αυτή σημαίνει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε.

Οι πρυτάνεις, οι καθηγητές αλλά και όσοι απ' τους διδακτορικούς και τους συμφοιτητές μας συνεχίζουν να βλέπουν 
στους πρώτους το δικό τους ευτυχισμένο μέλλον, όλοι αυτοί είναι τα σημερινά και ευελπιστούν να γίνουν 
τα αυριανά αφεντικά μας. Αυτοί που σε καιρούς υποτίμησης της εργασίας εξακολουθούν να βρίσκουν 
ευκαιρίες για δουλειές πατώντας πάνω μας και αν η καταστολή αποφασίσει να χτυπήσει τα στέκια μας θα 
είναι οι συναυτουργοί της. 

Όσοι, λοιπόν, από αυτούς δεν θέλουν εμάς και τις καταλήψεις μας, δεν θέλουν και τα περιεχόμενά μας μέσα στα “αμόλυντα” 
πανεπιστήμιά τους. Και όσοι μας κάνουν συστάσεις για τη νομιμότητα των επιλογών μας, μας καλούν να 
γυρίσουμε στην κατάθλιψη της απραγίας. 

Για ποιους λόγους ένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να μην 
επιθυμεί την ύπαρξη καταλήψεων και στεκιών μέσα στις σχολές

και να αναπαραγει το λόγο της δημόσιας τάξης

Στην πραγματικότητα έχουν χίλιους λόγους να μην θέλουν την ύπαρξή μας.

Η γνώση, όπως και τα πλαίσια στα οποία παράγεται μέσω έρευνας και μεταδίδεται μέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήταν και είναι εξουσία. Και στην τωρινή φάση διαχείρισης της κρίσης η 
εντατικοποίηση της γνώσης μεταφράζεται σε νέες πειθαρχήσεις και ελέγχους, στην ολοένα 
μεγαλύτερη υλική, συναισθηματική και διανοητική υποτίμησή μας.

Απ' την πλευρά μας δεν έχουμε αυταπάτες: 

Και όλοι αυτοί να μην ελπίζουν πως δεν θα 
μας βρουν απέναντί τους, να επιμένουμε 
στις καταλήψεις μας
για αυτόνομη συλλογική αυτομόρφωση
για  αυτόνομη αντιεμπορευματική κουλτούρα
για αυτόνομη πολιτική οργάνωση

αυτοδιαχειριζόμενα στέκια αρχιτεκτονικής/ νομικής/ παιδαγωγικού-νηπιαγωγών/ πολυτεχνείου/ 
edu.Overdose( ασοεε)/ συμβούλια για την αποασυλοποίηση της σκέψης (πάντειος)/ σύντροφοι από 
φιλοσοφική/ φυσικομαθηματικό

Για ποιους λόγους ένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας να μην επιθυμεί την ύπαρξη καταλήψεων και στεκιών μέσα στις σχολές και να αναπαραγει το λόγο της δημόσιας τάξης?

Για κάποιους όλα κυλούν κανονικά μέσα στη γυάλα: Σε πείσμα της “χρεωκοπίας” των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οι κλίκες των ακαδημαϊκών συνεχίζουν να κάνουν μπίζνες με ερευνητικά προγράμματα, 
projects και ό,τι άλλο διάολο κατεβάσει ο επιχειρηματικός νους τους. Παράλληλα διατηρούν το κύρος τους ως επιστημονική ελίτ εξαργυρώνοντάς το σε φράγκα τόσο για τους ίδιους όσο και για τα αφεντικά 
τους, είτε αυτό σημαίνει επιχειρήσεις είτε κράτος.

Οι φοιτητές, απ' την άλλη μεριά, εκπαιδευμένοι εδώ και τρεις δεκαετίες στο κυνήγι της κοινωνικής ανέλιξης, εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται το σημερινό πτυχίο-κωλόχαρτο σαν πτυχίο-κοινωνικό ασανσέρ 
και να επενδύουν μαζικά σε αυτό ακόμη και μετά το πέρας των σπουδών τους. Το πανεπιστήμιο επενδύει σε σχέσεις (πολλές φορές εθελοντικής) εκμετάλλευσης με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και άμισθη 
εργασία, συνοδευόμενες με τα αναγκαία κονέ και γλύψιμο.

Η γνώση, όπως και τα πλαίσια στα οποία παράγεται μέσω έρευνας και μεταδίδεται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ήταν και είναι εξουσία. Και στην τωρινή φάση διαχείρισης της κρίσης η εντατικοποίηση 
της γνώσης μεταφράζεται σε νέες πειθαρχήσεις και ελέγχους, στην ολοένα μεγαλύτερη υλική, συναισθηματική και διανοητική υποτίμησή μας.

Στην πραγματικότητα έχουν χίλιους λόγους να μην θέλουν την ύπαρξή μας.
Γιατί αυτή σημαίνει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά και ό,τι μπορούμε να κάνουμε.

Και οι δυνατότητές μας να αμφισβητούμε το πανεπιστήμιο και το ρόλο του ξεκινούν πρώτα πρώτα με την κριτική στην ίδια την γνώση, στους τρόπους και τους σκοπούς για τους οποίους την παράγει. Και οι 
αυτομορφωτικές διαδικασίες αποτελούν το δικό μας τρόπο για να πραγματώνουμε αυτή την αμφισβήτηση. Να οργανώνουμε τους δικούς μας τρόπους να μαθαίνουμε όσα θέλουμε, έξω από τα ιδεολογικά 
περιεχόμενα των αφεντικών και τον στείρο ακαδημαϊσμό των αμφιθεάτρων, που βλέπουν τη γνώση ως αυστηρά δική τους υπόθεση. Γι' αυτό οι αυτομορφωτικές μας δομές είναι ο τρόπος να αρνούμαστε στην 
πράξη την εμπορευματοποίηση της γνώσης και κάθε πνευματικό δικαίωμα. Ο τρόπος μας να οργανώνουμε την αποειδίκευσή της και να οικειοποιούμαστε όσα μας είναι χρήσιμα, επιστρατεύοντάς τα στους 
σκοπούς του ταξικού ανταγωνισμού.

 
Το πώς επιλέγουμε να μαθαίνουμε, απ' την άλλη, έξω από τους ρόλους καθηγητή-φοιτητή, δε θα μπορούσε παρά να αντανακλά τους όρους με τους οποίους έχουμε επιλέξει να οικοδομούμε τις σχέσεις μας. 
Σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης, που επιδιώκουν να στέκονται απέναντι στη σαπίλα των κοινωνικών σχέσεων του καπιταλιστικού κόσμου, όπως εγγράφονται στη δομή και τη λειτουργία του 
πανεπιστημίου. Σχέσεις, δηλαδή, που δεν χωρούν εκμετάλλευση και διαχωρισμούς κάθε είδους- φυλής, φύλου ή ηλικίας. Επιλέγουμε να ορίζουμε οι ίδιοι την κοινωνικότητά μας και την ποιότητά της, ενάντια στη 
λογική του θεάματος και στη μεσολάβηση του εμπορεύματος, χωρίς την οποία δεν νοούνται οι κοινωνικές σχέσεις στους κόλπους των παρατάξεων και όχι μόνο.

Στεκόμαστε καθεμιά/ένας ισότιμα πλάι στους άλλους/ες και έτσι αποφασίζουμε και πράττουμε. Με οριζόντιες διαδικασίες, τις συνελεύσεις μας, οργανωνόμαστε και στήνουμε τις δομές της συλλογικής μας 
αντεπίθεσης, αρνούμενοι να γίνουμε κομμάτια ιεραρχικών μηχανισμών και να αναθέσουμε σε κανένα κόμμα ή οποιονδήποτε άλλο “ειδικό”, εκτός από εμάς τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, τις ανάγκες μας, όντας οι 
μόνοι αρμόδιοι για τα ζητήματα που μας αφορούν. Καταλαμβάνουμε τους χώρους και τους χρόνους μας, δημιουργώντας τα στέκια μας, για να μετατρέπουμε τα προσωπικά μας ζόρια σε συλλογικές μαχητικές 
αρνήσεις έξω από λογικές ατομισμού, κατάθλιψης και προσωπικής ανέλιξης. Σπάμε τη γυάλα του πανεπιστημίου ανοίγοντας ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα μέσα σε αυτό και παράλληλα μεταφέροντας κομμάτια 
του ζόφου του στην κοινωνία.

Απ' την πλευρά μας δεν έχουμε αυταπάτες: Οι πρυτάνεις, οι καθηγητές αλλά και όσοι απ' τους διδακτορικούς και τους συμφοιτητές μας συνεχίζουν να βλέπουν στους πρώτους το δικό τους ευτυχισμένο μέλλον, 
όλοι αυτοί είναι τα σημερινά και ευελπιστούν να γίνουν τα αυριανά αφεντικά μας. Αυτοί που σε καιρούς υποτίμησης της εργασίας εξακολουθούν να βρίσκουν ευκαιρίες για δουλειές πατώντας πάνω μας και αν η 
καταστολή αποφασίσει να χτυπήσει τα στέκια μας θα είναι οι συναυτουργοί της. 

Όσοι, λοιπόν, από αυτούς δεν θέλουν εμάς και τις καταλήψεις μας, δεν θέλουν και τα περιεχόμενά μας μέσα στα “αμόλυντα” πανεπιστήμιά τους. Και όσοι μας κάνουν συστάσεις για τη νομιμότητα των επιλογών 
μας, μας καλούν να γυρίσουμε στην κατάθλιψη της απραγίας. Και όλοι αυτοί να μην ελπίζουν πως δεν θα μας βρουν απέναντί τους, να επιμένουμε στις καταλήψεις μας
για αυτόνομη συλλογική αυτομόρφωση
για  αυτόνομη αντιεμπορευματική κουλτούρα
για αυτόνομη πολιτική οργάνωση

Για κάποιους όλα κυλούν κανονικά μέσα στη γυάλα: Σε πείσμα της “χρεωκοπίας” των πανεπιστημιακών ιδρυμάτωνοι 
κλίκες των ακαδημαϊκών συνεχίζουν να κάνουν μπίζνες με ερευνητικά προγράμματα, projects και 
ό,τι άλλο διάολο κατεβάσει ο επιχειρηματικός νους τους. Παράλληλα διατηρούν το κύρος τους ως 
επιστημονική ελίτ εξαργυρώνοντάς το σε φράγκα τόσο για τους ίδιους όσο και για τα αφεντικά τους, 
είτε αυτό σημαίνει επιχειρήσεις είτε κράτος.

Οι φοιτητές, απ' την άλλη μεριά, εκπαιδευμένοι εδώ και τρεις δεκαετίες στο κυνήγι της κοινωνικής ανέλιξης, 
εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται το σημερινό πτυχίο-κωλόχαρτο σαν πτυχίο-κοινωνικό ασανσέρ 
και να επενδύουν μαζικά σε αυτό ακόμη και μετά το πέρας των σπουδών τους. Το πανεπιστήμιο 
επενδύει σε σχέσεις (πολλές φορές εθελοντικής) εκμετάλλευσης με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και 
άμισθη εργασία, συνοδευόμενες με τα αναγκαία κονέ και γλύψιμο.

Οι δυνατότητές μας να αμφισβητούμε το πανεπιστήμιο και το ρόλο του ξεκινούν πρώτα πρώτα με την κριτική στην 
ίδια την γνώση, στους τρόπους και τους σκοπούς για τους οποίους την παράγει. Και οι αυτομορφωτικές διαδικασίες 
αποτελούν το δικό μας τρόπο για να πραγματώνουμε αυτή την αμφισβήτηση. Να οργανώνουμε τους δικούς μας 
τρόπους να μαθαίνουμε όσα θέλουμε, έξω από τα ιδεολογικά περιεχόμενα των αφεντικών και τον στείρο 
ακαδημαϊσμό των αμφιθεάτρων, που βλέπουν τη γνώση ως αυστηρά δική τους υπόθεση. Γι' αυτό οι 
αυτομορφωτικές μας δομές είναι ο τρόπος να αρνούμαστε στην πράξη την εμπορευματοποίηση της γνώσης και 
κάθε πνευματικό δικαίωμα. Ο τρόπος μας να οργανώνουμε την αποειδίκευσή της και να οικειοποιούμαστε όσα μας 
είναι χρήσιμα, επιστρατεύοντάς τα στους σκοπούς του ταξικού ανταγωνισμού.

 

Οι δυνατότητές μας να αμφισβητούμε το πανεπιστήμιο και το ρόλο του ξεκινούν πρώτα πρώτα με την κριτική 
στην ίδια την γνώση, στους τρόπους και τους σκοπούς για τους οποίους την παράγει. Και οι 
αυτομορφωτικές διαδικασίες αποτελούν το δικό μας τρόπο για να πραγματώνουμε αυτή την 
αμφισβήτηση. Να οργανώνουμε τους δικούς μας τρόπους να μαθαίνουμε όσα θέλουμε, έξω 
από τα ιδεολογικά περιεχόμενα των αφεντικών και τον στείρο ακαδημαϊσμό των 
αμφιθεάτρων, που βλέπουν τη γνώση ως αυστηρά δική τους υπόθεση. Γι' αυτό οι 
αυτομορφωτικές μας δομές είναι ο τρόπος να αρνούμαστε στην πράξη την 
εμπορευματοποίηση της γνώσης και κάθε πνευματικό δικαίωμα. Ο τρόπος μας να 
οργανώνουμε την αποειδίκευσή της και να οικειοποιούμαστε όσα μας είναι χρήσιμα, 
επιστρατεύοντάς τα στους σκοπούς του ταξικού ανταγωνισμού.

Το πώς επιλέγουμε να μαθαίνουμε, απ' την άλλη, έξω από τους ρόλους καθηγητή-φοιτητή, δε θα μπορούσε παρά 
να αντανακλά τους όρους με τους οποίους έχουμε επιλέξει να οικοδομούμε τις σχέσεις μας. Σχέσεις 
συντροφικότητας και αλληλεγγύης, που επιδιώκουν να στέκονται απέναντι στη σαπίλα των κοινωνικών σχέσεων 
του καπιταλιστικού κόσμου, όπως εγγράφονται στη δομή και τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Σχέσεις, δηλαδή, 
που δεν χωρούν εκμετάλλευση και διαχωρισμούς κάθε είδους- φυλής, φύλου ή ηλικίας. Επιλέγουμε να ορίζουμε 
οι ίδιοι την κοινωνικότητά μας και την ποιότητά της, ενάντια στη λογική του θεάματος και στη μεσολάβηση του 
εμπορεύματος, χωρίς την οποία δεν νοούνται οι κοινωνικές σχέσεις στους κόλπους των παρατάξεων και όχι μόνο.

Το πώς επιλέγουμε να μαθαίνουμε, απ' την άλλη, έξω από τους ρόλους καθηγητή-φοιτητή, δε θα μπορούσε παρά 
να αντανακλά τους όρους με τους οποίους έχουμε επιλέξει να οικοδομούμε τις σχέσεις μας. 
Σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης, που επιδιώκουν να στέκονται απέναντι στη σαπίλα 
των κοινωνικών σχέσεων του καπιταλιστικού κόσμου, όπως εγγράφονται στη δομή και τη 
λειτουργία του πανεπιστημίου. Σχέσεις, δηλαδή, που δεν χωρούν εκμετάλλευση και 
διαχωρισμούς κάθε είδους- φυλής, φύλου ή ηλικίας. Επιλέγουμε να ορίζουμε οι ίδιοι την 
κοινωνικότητά μας και την ποιότητά της, ενάντια στη λογική του θεάματος και στη μεσολάβηση 
του εμπορεύματος, χωρίς την οποία δεν νοούνται οι κοινωνικές σχέσεις στους κόλπους των 
παρατάξεων και όχι μόνο.

Στεκόμαστε καθεμιά/ένας ισότιμα πλάι στους άλλους/ες και έτσι αποφασίζουμε και πράττουμε. Με οριζόντιες 
διαδικασίες, τις συνελεύσεις μας, οργανωνόμαστε και στήνουμε τις δομές της συλλογικής μας αντεπίθεσης, 
αρνούμενοι να γίνουμε κομμάτια ιεραρχικών μηχανισμών και να αναθέσουμε σε κανένα κόμμα ή οποιονδήποτε 
άλλο “ειδικό”, εκτός από εμάς τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις, τις ανάγκες μας, όντας οι μόνοι αρμόδιοι για τα ζητήματα 
που μας αφορούν. Καταλαμβάνουμε τους χώρους και τους χρόνους μας, δημιουργώντας τα στέκια μας, για να 
μετατρέπουμε τα προσωπικά μας ζόρια σε συλλογικές μαχητικές αρνήσεις έξω από λογικές ατομισμού, κατάθλιψης 
και προσωπικής ανέλιξης. Σπάμε τη γυάλα του πανεπιστημίου ανοίγοντας ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα μέσα σε 
αυτό και παράλληλα μεταφέροντας κομμάτια του ζόφου του στην κοινωνία.

Στεκόμαστε καθεμιά/ένας ισότιμα πλάι στους άλλους/ες και έτσι αποφασίζουμε και πράττουμε. Με 
οριζόντιες διαδικασίες, τις συνελεύσεις μας, οργανωνόμαστε και στήνουμε τις δομές της 
συλλογικής μας αντεπίθεσης, αρνούμενοι να γίνουμε κομμάτια ιεραρχικών μηχανισμών 
και να αναθέσουμε σε κανένα κόμμα ή οποιονδήποτε άλλο “ειδικό”, εκτός από εμάς τις 
επιθυμίες, τις επιδιώξεις, τις ανάγκες μας, όντας οι μόνοι αρμόδιοι για τα ζητήματα που 
μας αφορούν. Καταλαμβάνουμε τους χώρους και τους χρόνους μας, δημιουργώντας τα 
στέκια μας, για να μετατρέπουμε τα προσωπικά μας ζόρια σε συλλογικές μαχητικές 
αρνήσεις έξω από λογικές ατομισμού, κατάθλιψης και προσωπικής ανέλιξης. Σπάμε τη 
γυάλα του πανεπιστημίου ανοίγοντας ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα μέσα σε αυτό και 
παράλληλα μεταφέροντας κομμάτια του ζόφου του στην κοινωνία.
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