
Προτείνουμε και προτάσσουμε την κατάληψη της σχολής όχι ως μια μορφή διαμαρτυρίας προκειμένου 
να ακούσει κάποιος τα αιτήματά μας, ούτε απλά για να μπορέσουμε να κατεβούμε σε κάποια 
κινητοποιήση. Η πρακτική της κατάληψης δεν είναι απλά μια πρακτική πίεσης, μα ένας τρόπος να 
δημιουργήσουμε στο τώρα τις συνθήκες εκείνες που μέσα σ’ αυτες θα δημιουργήσουμε σχέσεις. 
Σχέσεις ανταγωνιστικές προς το συμφέρον των αφεντικών και ευνοϊκές για τους εκμεταλλευόμενους. 

Δε βλέπουμε το πανεπιστήμιο ως ναό της γνώσης, αποκομμένο από τις κοινωνικές συνθήκες που 
βιώνουμε έξω από αυτό. Ας μη ξεχνάμε πως στους χώρους «ελεύθερης διακίνησης ιδεών» του 
πανεπιστημίου, συντηρείται το καθεστώς εργολαβιών με το οποίο εργάζονται οι καθαρίστριες, 
καθεστώς που η αθλιότητα των μισθών, τα βάρβαρα ωράρια, οι μαφιόζικες πρακτικές εναντίον τους και 
τα υποτιμητικά βλέμματα των άθλιων φοιτητών που χαίρονται, που δεν είναι σαν κι αυτές αλλά κάτι 
ανώτερο, θυμίζουν κάτεργο. Αυτό το καθεστώς από την άλλη δεν απέχει πολύ από την άμισθη έρευνα 
του μεταπτυχίακου φοιτητή για το συμφέρον ενός μεγαλοκαθηγητή ή μιας εταιρείας. 

Βάση αυτού λοιπόν θεωρούμε συμφέρον μας το σαμποτάζ των λειτουργιών του πανεπιστιμίου ως 
ακόμα ένα χώρο που αναπαράγεται η εκμετάλλευση της εργασίας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τα 
τελευταία χρόνια τα αφεντικά έχουν βαλθεί να μας κάνουν παραγωγικότερους για το συμφέρον των 
κεφαλαίων τους με το πρόσχημα της κρίσης (τους). Και για τα αφεντικά, παραγωγικότερος σημαίνει ότι 
πρέπει να σπουδάσουμε εντατικοποιημένα υπό το άγχος των διαγραφών στα ν+2 ή στα 2ν έτη, και με 
το κόστος φοίτησης όλο δικό μας, ότι πρέπει να μάθουμε πώς να υπακούμε, να φιλάμε κατουρημένες 
ποδιές, να ρουφιανεύουμε και να τα έχουμε καλά με τους από πάνω (καθηγητές) έχοντας την 
ψευδαίσθηση πως θα ανελιχθούμε κοινωνικά και οικονομικά. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή να είμαστε 
μόνοι. Για αυτό άλλωστε φροντίζουν μεθοδικά να εξαληφθεί κάθε κατάσταση που δεν παράγει κέρδος 
με κλειδωμένες σχολές τα σαββατοκύριακα ή φύλακες που ρωτούν «τι δουλειά έχεις εκεί μέσα;», με 
απαγόρευσεις εκδηλώσεων, με λευκούς «καθαρούς» τοίχους και ελέγχους για το ποιοί μπαίνουν στην 
πανεπιστημιούπολη. Θέλουμε λοιπόν οι σχολές να είναι χώροι συνάντησης και οργάνωσης των από 
κάτω. Χώροι που θα μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και αντιπαραγωγικοί. 

Γιατί για μας η γνώση που μάς προσφέρεται πρέπει να αξιοποιείται από τον καθένα και για όλους, με 
γνώμονα την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την ικανοποίηση των υλικών-ψυχικών αναγκών μας και όχι 
να συνεισφέρει σε ένα σύστημα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και εκμετάλλευσης.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
Το κύτταρο του αγώνα θέλουμε να είναι η συνέλευση της κατάληψης. Δηλαδή μια διαδικασία με 
την οποία οι καταληψίες θα συζητούν και θα αποφασίζουν τις δράσεις τους και το λόγο τους 
συλλογικά και αντιιεραρχικά. Θέλουμε επιτέλους ως αγωνιζόμενοι να καθορίσουμε 
αυτοοργανωμένα τις ζωές μας και να πάψουμε να αναθέτουμε στις πεφωτισμένες και κομματικές 
αλήθειες τις ανάγκες μας και την οργή μας. Ας πάψει να σκοντάφτει η δημιουργικότητα μας στην 
υλοποίηση πλαισίων που ποτέ δε συνδιαμορφώσαμε. Είμαστε έτοιμοι να υπερβούμε τα όρια των 
αγώνων μας. Γιατί άλλωστε πολλά μυαλά ισοδυναμούν με πολλές ιδέες.

* Κατάληψη απο 27/03/13 εως 02/04/13
* Συνέλευση κατάληψης: σήμερα μετά τη ΓΣ και στις 2/4/13
* Επόμενη ΓΣ 03/04/13
* Οι δράσεις του συλλόγου θα αποφασιστούν από τη συνέλευση της κατάληψης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
* Συμμετοχή στην πορεία της Πέμπτης

* Προβολές μέσα στην καταληψη

* Μοίρασμα στις γειτονιές του Ζωγράφου

* Μαθήματα αυτομόρφωσης

1 εβδομάδα κατάληψη  πρόταση αγώνα αυτόνομου σχήματος φμσ


