
Έλα, όµως, που οι δικές µας ανάγκες δεν είναι εθνικές. Και έλα που δε θέλουµε να κοινωνικοποιούµαστε σε χώρους 

που αναπαράγεται η εκµετάλλευση της εργασίας. Σε χώρους που, όποιος δεν έχει τα φράγκα ή είναι αυτός που 

καταδικάζεται στη µοναξιά του σπιτιού γιατί τρώει πόρτα στην καφετέρια/κλαµπ ή είναι αυτός που δουλεύει σα σκυλί 

προκειµένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες. Σε αυτούς τους χώρους οι σχέσεις µας διαµεσολαβούνται από 

εµπορεύµατα. Αντίθετα, εµείς θέλουµε οι κοινοί χώροι, από τις πλατείες µέχρι τους διαδρόµους των σχολών, και από 

τους δρόµους των πόλεων µέχρι τα σκαλιά και τα πεζούλια των πανεπιστηµίων να λειτουργούν στη βάση των αναγκών 

µας. Για αυτό θέλουµε τις σχολές µας χώρους δηµιουργίας και συνάντησης για τους από κάτω. Χώρους που δε θα 

υπάρχει θέση για φασίστες, σεξιστές, µπάτσους και αφεντικά. Χώρους που οι καταπιεσµένοι θα έχουν τη δυνατότητα 

να αναπτύσσουν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Χώρους που θα µπορούµε να συζητάµε και να εκφραζόµαστε 

συλλογικά ενάντια σε κάθε σχέση εξουσίας, να µορφωνόµαστε έξω από τις νόρµες της ακαδηµαϊκής σκέѱης, να 

δηµιουργούµε χωρίς τον παράγοντα του κέρδους. Εν τέλει, να οργανώνουµε τις αντιστάσεις και τις αρνήσεις µας 

ενάντια στην υποτίµηση των ζωών µας, να σαµποτάρουµε την παραγωγική διαδικασία στο Πανεπιστήµιο, να γίνουµε 

π ι ο  ε π ι θ ε τ ι κ ο ί  µ έ σ α  σ τ ο ν  τ α ξ ι κ ό  α ν τ α γ ω ν ι σ µ ό .  Ν α  γ ί ν ο υ µ ε  α ν τ ι π α ρ α γ ω γ ι κ ο ί .                     

Άλλωστε, το έχουµε δει πολλές φορές. Όσο θεωρούµε κάτι παραχωρηµένο δικαίωµα, τόσο αφήνουµε τους από πάνω 

να βρουν τρόπους να το αναιρέσουν. Κεκτηµένο µπορούµε να θεωρήσουµε µόνο ότι υπερασπιζόµαστε και 

οργανώνουµε µαχητικά µέρα µε τη µέρα. Δε χρειάζεται να περιµένουµε να γίνουν πραγµατικότητα οι εκκλήσεις των 

Πρυτάνεων να φυλάνε οι µπάτσοι τις σχολές µας για να υπερασπιστούµε την ύπαρξη µας και την ικανοποίηση των 

α ν α γ κ ώ ν  µ α ς  µ έ σ α  σ ε  α υ τ έ ς . 

Είναι φανερό ότι µια διαδικασία περίφραξης συντελείται στο Πανεπιστήµιο τον τελευταίο καιρό. Όπως επίσης ότι 

συµφέρει τους από πάνω το να βάλουµε καλά στο µυαλό µας πως οτιδήποτε είναι αντιπαραγωγικό για αυτούς δεν έχει 

λόγο ύπαρξης. Έτσι και στο Πανεπιστήµιο δε χωράει πια οποιαδήποτε κατάσταση δεν είναι κερδοφόρα. Για αυτό οι 

φοιτητές οφείλουν να γίνουν παραγωγικότεροι, τρέχοντας από µάθηµα σε µάθηµα και από εργαστήριο σε 

εργαστήριο. Και πίσω στο σπίτι για διάβασµα. Η πολιτικοποίηση, οι συλλογικότητες και οι παρέες δυσχεραίνουν την 

εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατός µας, όπως έχει πει κατά καιρούς και ο αγαπητός µας Πρύτανης**. Έτσι, ο καθένας 

πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Οι φοιτητές το πτυχίο, οι καθαρίστριες το πάτωµα, οι µάγειρες τα πιάτα και ούτω 

καθεξής. Η εκµετάλλευση που αναπαράγεται µέσα στο Πανεπιστήµιο πρέπει να µπει κάτω από το χαλάκι και εµείς που 

τη βιώνουµε να µη γνωρίζουµε καν ο ένας τον άλλον. Γιατί το να γνωριστούµε µεταξύ µας και να βρούµε συλλογικές 

λύσεις στα προβλήµατά µας σίγουρα δεν τους ακούγεται ευχάριστο. Πειθαρχία και χαρά, λοιπόν, σε ένα πάνω από 

όλα καθαρό περιβάλλον. Καθαρό από συνθήµατα στους τοίχους που ενοχλούν την αισθητική όσων βλέπουν το 

Πανεπιστήµιο σαν τρόπο για να κάνουν καριέρα. Καθαρό από τεµπέληδες που αντί "να πάνε να βρουν καµιά δουλειά", 

διαταράσσουν την ακαδηµαϊκή καθηµερινότητα. Καθαρό από µετανάστες εργάτες που βρίσκουν χώρο να 

κοινωνικοποιηθούν µακριά από το άγρυπνο µάτι του κράτους ασφαλείας που τους θέλει αόρατους, φτηνούς και 

ήσυχους. Άλλωστε, είδαµε ότι µετανάστες που οργανώνονται στα Πανεπιστήµια, (όπως στη Νοµική και την ΑΣΟΕΕ) 

παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους µε έναν ιδιαίτερα ενοχλητικό τρόπο. Έξω, λοιπόν, οι µη έχοντες εργασία. Γιατί 

"εδώ είµαστε επιστήµονες" και έχουµε "µια εθνική οικονοµία να σώσουµε". 

τον τελευταίο καιρό 
περίεργα πράγµατα

συµβαίνουν στους χώρους του Πανεπιστηµίου. Αρχικά πολλές ερωτήσεις. Από την πύλη µέχρι τους διαδρόµους των  

σχολών και τα αµφιθέατρα. Φύλακες, κοσµήτορες και καθηγητές ρωτούν επίµονα. Ποίοι είµαστε, πως µας λένε, τί 

δουλειά έχουµε εκεί µέσα σε ώρες που δε γίνονται µαθήµατα. Από την άλλη είναι κι αυτός ο περίεργος τύπος µε τη 

µηχανή που θυµίζει µπάτσο και κόβει βόλτες στην Πανεπιστηµιούπολη. Και να που από το Φυσικό µέχρι το Πολυτεχνείο 

της Θεσσαλονίκης αρχίζουν να απαγορεύονται οι εκδηλώσεις. Και να που στην Πληροφορική γκρεµίζονται υπόστεγα 

για να µην αράζουν άσχετοι µε τη σχολή. Και να που θα χρειαστούµε άδεια για να βρισκόµαστε στο Μαθηµατικό µετά 

τις 9. Και να που από την ΑΣΟΕΕ µέχρι τη Νοµική τα κτίρια κλειδώνουν τα βράδια. Όλα αυτά την ώρα που µας 

ѱιθυρίζουν στο αυτί ότι στους χώρους του Πανεπιστηµίου "είµαστε αβοήθητοι, απροστάτευτοι, αποκλεισµένοι από κάθε 

εξωτερική και εσωτερική παρέµβαση"* και φωνάζουν "Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια". Μόνο που όταν λένε 

ασφάλεια εννοούν έλεγχο. 

ποιοί όµως να ελέγχουν ποιους και γιατί;

Από κείµενο που έστάλη σε 
µεταπτυχιακούς και µέλη δεπ 
από αγανακτισµένο «επιστήµονα»

« Α ν  τ ε λ ο ύ ν τ α ι  σ τ ο υ ς 

πανεπ ισ τ ηµ ιακούς  χώρους 

α ξ ι ό πο ι ν ε ς  πράξ ε ι ς  ε ί ν α ι 

καταδικαστέες και θα πρέπει να 

φροντίζουµε να µην τελούνται 

τέτοιες ανοµίες. Οταν ανέλαβα 

( Ι ο ύ ν ι ο  2 0 1 0 ) ,  σ τ η ν 

Πανεπιστηµιούπολη βρίσκονταν 

τρία κοντέινερ. Υπήρχε η υποѱία 

ότι θα µπορούσαν να αποτελούν 

εστίες παρανοµίας. Και τα τρία 

µέχρι τα τέλη Αυγούστου 2011 

αποσύρθηκαν. Συνάδελφοι που 

έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  ι δ ρ ύ µ α τ α 

εξωτερικού προτείνουν τη λύση της 

πανεπιστηµιακής αστυνοµίας.»

Θ.Πελεγρίνης, Πρύτανης ΕΚΠΑ.

Στο ένα από τα κοντέ ινερ 

πραγµατοποιούνταν συνελεύσεις 

από πολιτικές οµάδες.

*

**
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