
Αρνούμαι την ύπαρξη και τη
λατρεία κάθε είδους αλήθειας. 

Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι 
που να θέτει τα πράγματα σε κίνηση, 

τότε δεν είναι παρά σα
μια καρδιά κρεμμυδιού 

που σκοπό έχει να αναπαράγει 
της επάλληλες φλούδες του- 

τα λεγόμενα ψέματα. 
Αυτό και μόνο αυτό είναι 

οι πάσης φύσεως αλήθειες. 
ο πυρήνας των ψεμμάτων.
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αντιεξουσιαστικό 
στέκι Παντείου



εισαγωγικό 
σημείωμα

Αν και καθυστερημένα αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα
ακόμη έντυπο που να περιέχει συγκεντρωμένη τη δράση του
στεκιού τη χρονιά που πέρασε –τα κείμενα που μοιράστηκαν
και τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν εντός κι εκτός της
σχολής. Ο σκοπός μίας τέτοιας έκδοσης παραμένει να είναι
όχι απλά μια αρχειακή χρονολογική καταγραφή λόγων και πρά-
ξεων, αλλά και μια προσπάθεια ανοιχτής κριτικής και απολο-
γισμού της δράσης μας με όρους συνέχειας και κίνησης. 

Σημεία αυτής της κίνησης αποτελούν η προσπάθεια ανάδει-
ξης του ρόλου του φοιτητή και του πανεπιστημίου και η πα-
ρεμπόδιση της εύρυθμης ακαδημαϊκής λειτουργίας [βλ. τους
μπάτσους-φοιτητές και τα κοινά «φοιτητικά συμφέροντα»],
την καθηγήτρια Βάρβογλη και τις επικίνδυνες μπούρδες που
ξεστόμισε (σελ. 4), την εκδήλωση της ένωσης ακολούθων
τύπου (σελ. 11), το «σπάσιμο» της εκδήλωσης της ΠΑΣΠ για
τα εργασιακά με την προβλεπόμενη συμμετοχή του Παναγό-
πουλου (σελ.8), την αντιεκλογική προπαγάνδα (σελ. 10), τη δια-
τήρηση των τοίχων της σχολής με τη «βρωμιά» που τους
αρμόζουν (σελ. 5), το ρόλο του παντείου στη διαμόρφωση της
εξωτερικής πολιτικής του ελληνικού κράτους (σελ. 15) και τη
συμμετοχή στη συνέλευση για την αποδόμηση της πανεπιστη-
μιακής γνώσης (σελ. 12)], η έμπρακτη εναντίωση σε κρατικούς
και παρακρατικούς, επίσημους και ανεπίσημους φασίστες [βλ.
τις συγκρούσεις με τους φασίστες στις 2 Φλεβάρη (σελ.7) και
την αντιμετώπιση των ΦΟΣιτών όταν προσέγγισαν τη σχολή
(σελ. 15)], η αλληλεγγύη σε αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια,
σε συντρόφους και σε χώρους που δέχτηκαν καταστολή [βλ.
την απειλούμενη εκκένωση της κατάληψης Ματσάγγου (σελ.
3), τις εκδηλώσεις στις σχολές για τους εξεγερμένους των φυ-
λακών (σελ. 6), την επίθεση φασιστών στο αναρχικό-αντιεξου-
σιαστικό στέκι Αντίπνοια και τον τραυματισμό δύο συντρόφων
(σελ.16) και την προφυλάκιση των αναρχικών Μ. Τσουραπά και
Χ. Κοντορεβυθάκη (σελ. 17)], καθώς και την εναντίωση σε όλο
το φάσμα της έμφυλης καταπίεσης και των διαχωρισμών [πα-
ρέμβαση εντός κι εκτός σχολής ενάντια στα πρότυπα ομορφιάς
(σελ. 14)].

Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν προ-
βολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις
ακολούθησε και συζήτηση.

Το αντιεξουσιαστικό στέκι βρίσκεται στο ισόγειο του γυάλινου
κτιρίου. Μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά μετά τις 12 το με-
σημέρι. Η συνέλευση του στεκιού είναι ανοιχτή και γίνεται κάθε
Παρασκευή στις 12. Στο χώρο μπορείτε να βρείτε αντιεξου-
σιαστικά έντυπα που κυκλοφορούν, καθώς και να αντρέξετε
σε ένα ευρύ αρχειακό υλικό αντικαθεστωτικών εντύπων. Λει-
τουργεί, επίσης, και δανειστική βιβλιοθήκη.

e-mail: steki_pan@yahoo.gr

αφίσα ανοίγματος του στεκιού την περσινή χρονιά

δανειστική βιβλιοθήκη στο χώρο του στεκιού

Η μπροσούρα με το χρονικό δράσεων του στεκιού 
από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιούλιο του 2008 

τυπώθηκε σε 600 αντίτυπα τον Απρίλιο του 2009.

Τα αποσπάσματα στο εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο προέρχον-
ται από το έντυπο «Σανγκάη» (τεύχος 3, χειμώνας 2008).



Eδώ και πέντε χρόνια, το πρώην εργοστάσιο καπνοβιομη-
χανίας  Ματσάγγου στο Βόλο από έρημος εγκαταλελειμμένος
χώρος παίρνει ζωή από ανθρώπους που επέλεξαν να οικειο-
ποιηθούν το κτίριο αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη διαχείριση του.
Μέχρι σήμερα η σχετική νομοθεσία ορίζει το κτίριο Ματσάγ-

γου ως ακίνητο αποκλειστικά  πανεπιστημιακής χρήσης. Ωστόσο  η πρυτανική αρχή σε συνεργασία με το δήμο και
τα τοπικά ιδιωτικά κεφάλαια(σύμπραξη-συμμορία δημοσίου ιδιωτικού τομέα) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ‘εκ-
μετάλλευση και αξιοποίηση ’του κτιρίου . Στα στρατηγικά σχέδια των επενδυτών βρίσκεται η εμπορική χρήση του
κτιρίου καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών στη γύρω περιοχή (δημιουργία πλατείας ή και ιδιωτικού
πάρκινγκ), ενώ μέρος του κτιρίου σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό κέντρο του πανεπιστημίου ή ως
γραφεία καθηγητών.

Στο πλαίσιο της άκρατης εμπορευματοποίησης, η οποία διευκολύνεται και μέσω των αναδιαρθρώσεων στην εκ-
παιδευτική διαδικασία (άρθρο 16, νόμος πλαίσιο)επιχειρείται πιο απροκάλυπτα η επέκταση του ιδιωτικού κεφαλαίου
και η ταύτιση της δημόσιας ζωής με την κατανάλωση.

Απέναντι σε όλα αυτά οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι αποτελούν εμπόδιο στις επιδιώξεις των επιχειρήσεων και
των πολιτικών αρχόντων. 

Οι  καταλήψεις ως αυτοοργανωμένα εγχειρήματα λειτουργούν μακριά από εμπορευματικές και ιδιοκτησιακές λο-
γικές, επιχειρώντας τη μετατροπή του ιδιωτικού χώρου σε ανοιχτό δημόσιο μέσω συλλογικών διαδικασιών στη
διαχείριση και τις λειτουργίες του. 

Επιπλέον, η ίδια η φύση της επανοικειοποίησης ενός χώρου είναι μια πράξη άρνησης απέναντι στην επιβολή
ενοικίου και μια απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα. Η προσπάθεια ξεπεράσματος του κυρίαρχου τρόπου ζωής
που ευνοεί τον ανταγωνισμό, την παθητικότητα και τις σχέσεις που βασίζονται στην κατανάλωση και το κέρδος
αποτελεί στόχο που αναζητεί μονοπάτια επικοινωνίας και με τα υπόλοιπα κοινωνικά κομμάτια..

Την ίδια στιγμή που το κεφάλαιο επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε σημεία τα οποία παραμένουν οικονομικά
ανεκμετάλλευτα, το πράσινο και οι δημόσιοι χώροι εκλείπουν και στη θέση τους ξεφυτρώνουν τα τσιμεντένια οικο-
δομήματα του δυτικού πολιτισμού που προσφέρουν έτοιμες λύσεις για κάθε επίπλαστη επιθυμία με μοναδικό αν-
τάλλαγμα το χρήμα. Η διαδικασία αυτή που ονομάζεται «ανάπλαση» επιχειρείται σε διάφορες περιοχές τις Αθήνας
(και όχι μόνο). Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γειτονιές του Κεραμεικού και του Βοτανικού όπου την επέκταση του
Μετρό  ακολούθησε η κινηματογραφική εκκένωση της κατάληψης Μυλλέρου και Γερμανικού και η εκδίωξη των κα-
τοίκων από συνοικίες του Βοτανικού. Η «αναβάθμιση»αυτών των περιοχών αποτελεί κεντρική επιλογή των κυριάρ-
χων μέσω της εμφάνισης των καταναλωτικών μεγαθηρίων (εστιατόρια, μπαρ, γήπεδα, τράπεζες, γκαλερί, πολυχώροι
κατανάλωσης-διασκέδασης )και της εντεινόμενης επιτήρησης και καταστολής με χρήση νέων μέσων παρακολού-
θησης και αύξησης των αστυνομικών μέτρων(κάμερες, περιπολίες, δημοτική αστυνομία, νυχτερινή προστασία.)

Παρόμοιες κινήσεις από την πλευρά του κεφαλαίου επιχειρούνται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως στον Βύ-
ρωνα όπου προγραμματίζεται η δημιουργία πολυόροφου  πάρκινγκ στη θέση δημοσίου χώρου (δρόμος, οίκισμα
παλιού δημαρχείου), στη Δραπετσώνα με την μετατροπή του παλιού εργοστασίου λιπασμάτων σε εφοπλιστικό
κέντρο κ.α..

Στη Θεσσαλονίκη άλλος ένας κοινωνικός χώρος, η κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ προορίζεται για μουσείο στα
σχέδια του Υπουργείου πολιτισμού. Ταυτόχρονα όμως οι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι βρίσκονται στο στόχαστρο του
κρατικού  μηχανισμού λόγω του διαφορετικού τρόπου ζωής που προτάσσουν, του λόγου που εκφέρουν προς την
κοινωνία  και της ανατρεπτικής τους δράσης.

Το τελευταίο διάστημα στο Βόλο, με τα τοπικά ΜΜΕ να διαδίδουν πληθώρα συκοφαντικών δημοσιευμάτων για
την κατάληψη, οι τοπικοί άρχοντες και υψηλά ιστάμενοι προσπαθούν να αποσπάσουν την απαραίτητη κοινωνική
συναίνεση και να δρομολογηθούν έτσι οι τυπικές διαδικασίες για τον αποχαρακτηρισμό της χρήσης του κτιρίου από
καθαρά πανεπιστημιακή σε μεικτή.

Απέναντι στα σχέδια αυτά οι καταληψίες της Ματσάγγου απαντούν με καθημερινές παρεμβάσεις και δυναμικές
διαμαρτυρίες για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης εκκένωσης και παράλληλα κινούνται σε επίπεδο αντιπληροφό-
ρησης της τοπικής κοινωνίας. Για εμάς η στήριξη και η αλληλεγγύη απέναντι στα εγχειρήματα που αντιτάσσονται
στις επιβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες δεν είναι παρά  αυτονόητη και αναγκαία.

αλληλεγγύη
στην κατάληψη Ματσάγγου

5

Σεπτέμβριος 2007



Πλέον η επιστήμη φτάνει στην εν-
νοιολογική της ολοκλήρωση. Όχι
μόνο δικαιολογεί και αναπαράγει τις
εκάστοτε επιλογές της κυριαρχίας
αλλά καταφέρνει επιτυχώς να διαιω-
νίζει και την βλακεία.

Η τελευταία με επιστημονικό τρόπο
διαχέεται στην κοινωνία και την κα-
θιστά άξιο συμπαραστάτη των μυ-
δραλιοβόλων και των γκλομπ.
Γνήσιος εκφραστής αυτής της Κίνη-
σης η κ. Βάρβογλη, καθηγήτρια ψυ-
χολογίας Παντείου και δεν είναι η
μόνη. Περιφέρεται και άγεται στις
«κοινωνικές» εκπομπές της Δρούζα
και οι δυο μαζί συμπληρώνουν ένα
παζλ μεταξύ ρατσιστικού νεοσυντη-
ρητισμού και ηλιθιότητας. Τελευταίο
κρούσμα είναι η επιστημονική διαβε-
βαίωση της κ. Βάρβογλη στην εκ-
πομπή της Δρούζα με θεματολογία το
πώς οι μετανάστριες διαλύουν τις ελ-
ληνικές οικογένειες, εκμεταλλευόμε-
νες τους ανίδεους Pater Familias  και
τέλος να τους απομυζήσουν οικονο-
μικά.

Θα μπορούσε να είναι ένα αστείο
αλλά η σοβαρότητα του θέματος δεν
αφήνει τέτοια περιθώρια. Πρόκειται
για την αντιστροφή της πραγματικό-
τητας όπου το αληθινό είναι μια
στιγμή του ψεύτικου. Παρουσιάζον-
τας, έτσι, την «κακόμοιρη» ελληνική
οικογένεια έναντι των «δαιμονίων»
μεταναστριών απλώς αντιστρέφουν τον ρόλο του εκμεταλλευτή και του εκμεταλλευόμε-
νου και «ξεχνούν» παράλληλα στις γυναίκες αυτές τις παρακάτω ιδιότητες.

Πρώτον, ότι πρόκειται για γυναίκες σε μια πατριαρχική κοινωνία, σε μια κοινωνία όπου
το γυναικείο σώμα αντιμετωπίζεται σαν σεξουαλικό αντικείμενο προς χρήση. Δεύτερον,
ότι πρόκειται για μετανάστριες σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Σε μια καπιταλιστική κοι-
νωνία όπου όλοι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως φτηνά εργαλεία προς χρήση, ως
αντικείμενα εκμετάλλευσης για τις ανάγκες των αφεντικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απο-
κρύπτονται οι συνθήκες εκμετάλλευσης των μεταναστών. Τα αφεντικά, έτσι, μένουν αλώ-
βητα, αυτά που κλέβουν μεροκάματα και πιστεύουν πως οι μετανάστες είναι καλοί για
το χωράφι, για το ξεσκάτισμα των γέρων και κάνα μπουρδέλο προς τέρψη των ελληνα-
ράδων. Κι αν σηκώσουν κεφάλι, κινδυνεύουν με συλλήψεις, απελάσεις και πογκρόμ.

Όσα, λοιπόν, επιβεβαιώνει η Βάρβογλη δεν είναι παρά το αντιστραμμένο είδωλο της
πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας τόσο βίαιης όσο και τα λόγια της. Καθώς η αυ-
θεντία της μιλάει από θέση ισχύος, σαν ειδικός με «γνώσεις» που τα λεγόμενά της δεν
αμφισβητούνται, η συνενοχή της μοιάζει μεγαλύτερη. Βέβαια δεν είναι μόνο τα πρόσωπα,
απλώς όμως αποδεικνύει περ τρανα πως η βλακεία όταν θωρακίζεται στα πανεπιστήμια
γίνεται επικίνδυνη. 

Νοέμβριος 2007
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Εδώ και ένα μήνα οι πρυτανικές αρχές έχουν βαλθεί
να καθαρίσουν την πρυτανεία και κάποια σημεία της
σχολής, για να είναι έτοιμη για τις 20 Δεκεμβρίου.
Τότε είναι που θα έρθουν πρυτάνεις όλων των σχο-
λών, πολιτικοί, βουλευτές των κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ, ΣΥΝ) και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.Τι κρύβε-
ται όμως πίσω απ’ τους καθαρούς τοίχους που θέλουν
οι πρυτανικές αρχές; Πίσω απ’ τις αγκαλίτσες με πο-
λιτικούς και βουλευτές; Πίσω απ’ αυτή τη δήλωση νο-
μιμοφροσύνης του «δημόσιου» Παντείου απέναντι
στις αρχές και τα κανάλια; Οι κοινωνικές επιστήμες
αγκαλιά με την πολιτική και όχι μόνο εξουσία. Η στή-
ριξη της εξουσίας με την κατασκευή και αναπαραγωγή
ιδεολογημάτων, η διαχείριση και οργάνωση του εργα-
τικού δυναμικού και χώρου, η παραγωγή των αυρια-
νών δημοσιογράφων – ρουφιάνων, η εγκληματοποίη- 

εγκληματοποίηση κοινωνικών ομάδων, η διαμεσολά-
βηση των κοινωνικών σχέσεων.Γι’ αυτό αν η Πάντειος
δεν είναι καθαρή, πρέπει να φαίνεται καθαρή. Καθαρή
από συνθήματα, καθαρή από ιδέες, καθαρή από κοι-
νωνικές συγκρούσεις, εκφράζοντας το μονόλογο της
εξουσίας ησυχία - τάξη - ασφάλεια. Τυχαίο είναι που
η σχολή θα μείνει κλειστή απ’ την προηγούμενη; Όχι
ότι οι παρατάξεις θα αντιδρούσαν, είπαμε, έχουν κα-
λεστεί βουλευτές πολλών κομμάτων.80 χρόνια Πάν-
τειο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο Πάντειο που θέλουν
να κρύψουν. Αυτό της αμφισβήτησης της επιστήμης
και της εξουσίας, των αρνήσεων, της αυτοοργάνωσης
και των κοινωνικών συγκρούσεων. Είναι αυτές οι
συγκρούσεις που αποτυπώνονται στους τοίχους της
σχολής είναι αυτές οι αρνήσεις που προσπαθούν να
κρύψουν. Σήμερα, 18 Δεκέμβρη, η πρόσοψη της πρυ-
τανείας δεν είναι καθαρή και δε θα είναι όσο υπάρ-
χουν υποκείμενα που αμφισβητούν τις καθαρές ιδέες,
την επιστήμη, το πανεπιστήμιο, τα ιδεολογήματα της
ησυχίας , της τάξης και της ασφάλειας.μικρόβια στην ησυχία σας

εφιάλτης στη συνείδησή σας

μπάσταρδοι για τη φυλή σας

μουτζούρα

στους 

τοίχους

σας           

Δεκέμβριος 2007
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μικρόβια στην ησυχία σας

εφιάλτης στη συνείδησή σας

μουτζούρα

στους 

τοίχους

σας           μπάσταρδοι για τη φυλή σας

καθαροί τοίχοι
βρωμερές συνειδήσεις



αφίσες

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου πραγματοποιείται εκ-
δήλωση στο Πάντειο με θέμα «η γένεση της φυ-
λακής και το ιδεολόγημα του εγκλεισμού με
αφορμή τις πρόσφατες εξεγέρσεις». Προηγείται
προβολή του ντοκιμαντέρ «φυλακισμένος κό-
σμος».

Η εκδήλωση αποτέλεσε κομμάτι μίας σειράς πα-
ρεμβάσεων σε πανεπιστημιακούς χώρους από
στέκια σχολών και αναρχικούς/αντιεξουσιαστές,
μετά τις εξεγέρσεις που προηγήθηκαν σε φυλακές
σε ολόκληρη την επικράτεια του ελλαδικού χώ-
ρου. Αφορμή για την εξέγερση αποτέλεσε ο ξυλο-
δαρμός από δεσμοφύλακες του αναρχικού Γιάννη
Δημητράκη, που βρισκόταν έγκλειστος για απαλ-
λοτρίωση τράπεζας στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Από το στέκι κυκλοφόρησε μπροσούρα/εισή-
γηση της εκδήλωσης την οποία (λόγω περιορισμέ-
νου χώρου) μπορείτε να τη βρείτε σαν ξεχωριστό
ένθετο σε αυτή την έκδοση.

Ιανουάριος 2008
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Φεβρουάριος 2008
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Το χρονικό...
Για το Σάββατο 2/2, στις 7 το απόγευμα, οι νεοναζί της

χρυσής αυγής και το συνάφι τους διοργάνωναν πορεία στην
πλατεία Κολοκοτρώνη για την επέτειο των ιμίων. Την ίδια
μέρα, κι ενώ υπήρχε κάλεσμα αριστερών οργανώσεων για
αντισυγκέντρωση στην ίδια πλατεία, ξεκινάει πορεία αναρχι-
κών, αντιεξουσιαστών και κάποιων από τους αριστερούς που
καλούσαν, από τα προπύλαια προς την πλ. Κολοκοτρώνη για
την κατάληψή της και τη ματαίωση της φασιστοσύναξης. Κι
ενώ η πορεία κινείται στη Σταδίου, συναντά πριν την πλ. Κο-
λοκοτρώνη διμοιρίες των ματ μαζί με φασίστες που βρίσκον-
ταν από νωρίς στο χώρο. Ξεσπούν συγκρούσεις μεταξύ
αντιφασιστών και φασιστών-ματ, με πλέον έκδηλη και ορατή
τη συνεργασία των δύο τελευταίων, κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας τραυματίζονται 2 αντιφασίστες με μαχαίρι (ο ένας σο-
βαρά) από χρυσαυγίτες, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν με μεγάλη
κάλυψη και άνεση, ανάμεσα στις διμοιρίες των ματ.

Ο κόσμος οπισθοχωρεί προς τα προπύλαια και κλείνει την
πανεπιστημίου, ενώ λίγο αργότερα 200 αντιεξουσιαστές που
βρίσκονταν στο Σύνταγμα σε συγκέντρωση ενάντια στο 4ο
συνέδριο βιοτεχνολογίας, κατευθύνονται κι αυτοί στα προ-
πύλαια και ενώνονται με τον εκεί συγκεντρωμένο κόσμο. Ξε-
σπούν συγκρούσεις με τα ματ, στήνονται οδοφράγματα, ενώ
μετά από μεγάλη χρήση δακρυγόνων και αποκλεισμό του ευ-
ρύτερου χώρου από διμοιρίες, καταλαμβάνεται από τους συγ-
κεντρωμένους η πρυτανεία του πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσα σ’ αυτό το έκρυθμο κλίμα βγαίνει εισαγγελική από-
φαση για απαγόρευση της πορείας των φασιστών. Οι κατα-
ληψίες της πρυτανείας καλούν στις 7 το απόγευμα σε πορεία,
ως μια συλλογική απάντηση στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν
το πρωί. Με το που κατεβαίνει η πορεία στο δρόμο δέχεται
σφοδρή επίθεση από πολλές διμοιρίες που την έχουν περι-
κυκλώσει, ρίχνοντας δακρυγόνα μέσα στο πλήθος και ξύλο
σε όποιον έβλεπαν μπροστά τους. Ο κόσμος κατευθύνεται
προς τα Εξάρχεια τα οποία σε λίγο ζώνονται από διμοιρίες.
Εν τέλει, προσάγονται πάνω από 100 άτομα στη ΓΑΔΑ, τα
οποία αφήνονται ελεύθερα αργότερα, ενώ σε ένα άτομο προ-
σάπτονται κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να τονισθεί, αφενός
η εγκληματική ανευθυνότητα των αριστερών οργανώσεων
που καλούσαν στις 2μ.μ. το Σάββατο στην πλατεία Κολοκο-
τρώνη, χωρίς να έχουν πραγματική προοπτική να υλοποι-
ήσουν αυτή τους την απόφαση, βάζοντας σε κίνδυνο άτομα
που ενδέχεται να κατευθύνονταν εκείνη την ώρα εκεί, θέ-
τοντάς τους βορά στους φασίστες. Αφετέρου την ανεκδιή-
γητη στάση αριστερών –με ελάχιστες εξαιρέσεις– που
αποχώρησαν από τα προπύλαια ενώ υπήρχαν τραυματισμέ-
νοι σύντροφοι στο νοσοκομείο και ενώ πραγματοποιούνταν
συγκρούσεις γι αυτό το λόγο στην πανεπιστημίου, και μετά
από λίγη ώρα συνομιλούσαν στα κανάλια με μπάτσους και

μαχαιροβγάλτες φασίστες καταδικάζοντας «τη βία από όπου κι αν προέρχεται»...
Το σκηνικό του Σαββάτου έρχεται μέσα σε ένα, κοινωνικά, έντονα φορτισμένο κλίμα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επιθέσεις, χτυπήματα
και απόπειρες εμπρησμού από παρακρατικούς σε αυτοοργανωμένους χώρους (θερσίτης,
στέκι περιστερίου, στέκι παπεί, κατάληψη λέλας καραγιάννη) πολιτικούς χώρους και στέ-
κια που δραστηριοποιούνται σε γειτονιές (πρωκάτ, ιλισός, λέσχη υπογείως στην καλλι-
δρομίου, κίνημα στην πόλη κ.ά.) σε γραφεία σωματείων (σερβιτόρων – μαγείρων,
μισθωτών τεχνικών, βιβλιοϋπαλλήλων, εργαζομένων σε φροντιστήρια) αλλά και επιθέ-
σεις σε μετανάστες (όπως οι εισβολές και οι ξυλοδαρμοί σε σπίτια μεταναστών στο Αι-
γάλεω, στο Ρέντη και τα Χανιά, αλλά και μεμονωμένα χτυπήματα) και σε άτομα που δεν
τους άρεσε η εμφάνισή τους (μαχαίρωμα ατόμων στο Φυσικό και στο Θησείο, πριν και
μετά από ετήσια φασιστοσύναξη).

Άσχετα με το εκάστοτε υποκείμενο της καθεμιάς από τις παραπάνω ενέργειες είναι
ορατό ότι πρόκειται για μια αλληλουχία δράσεων που σκοπό έχουν να ανακόψουν τη
δραστηριότητα αγωνιστών και πολιτικών χώρων που με τη δράση τους δημιουργούν ανα-
χώματα στις επιθετικές κινήσεις της κυριαρχίας αλλά και την πρόκληση φόβου σε μετα-
νάστες.

Κι όσο γι αυτούς που χαρακτήρισαν τα γεγονότα του Σαββάτου «πρωτοφανή» έχουμε
να πούμε ότι η μνήμη τους είναι, τουλάχιστον, ασθενής. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός
από τότε που χρυσαυγίτες πλαισίωσαν διμοιρίες των ματ και συμμετείχαν ενεργά μαζί
τους εναντίον διαδηλωτών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων έξω από το πολυτεχνείο μετά
το τέλος φοιτητικής πορείας. Αλλά και τότε που πέρασαν ανενόχλητοι μέσα από αστυνο-
μικές δυνάμεις και επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν 3 άτομα σε αντιφασιστική συγκέντρωση
στο πάντειο που έγινε μετά τον εντοπισμό οπλοφόρου φασίστα στη σχολή. Και τότε απο-
χώρησαν με αστυνομική κάλυψη. Και υπάρχουν πολλά ανάλογα περιστατικά. Ούτως ή
άλλως είναι γνωστή η σχέση που έχει η χρυσή αυγή με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες,
όπως και ότι πολλά μέλη της χρυσής αυγής είναι αστυνομικοί.

Η κοινωνική μνήμη, σε καμία περίπτωση, δεν καθορίζεται από τις τηλεοπτικές λήψεις.
Είναι, λοιπόν, οφθαλμοφανές ότι οι φασίστες δεν αποτελούν ούτε μια «ακραία συμ-

μορία» ούτε μια παρεκτροπή από τη δημοκρατική ομαλότητα, αλλά συμπληρωματικό κομ-
μάτι του κράτους και της δημοκρατίας για την καταστολή και τον εκφοβισμό τόσο
κοινωνικών αγωνιστών όσο και μεταναστών και ατόμων που παρεκκλίνουν από την επι-
βεβλημένη κανονικότητα.

Αυτοί είναι οι φασίστες, αυτοί ήταν πάντοτε. Το έχουμε πει άπειρες φορές: όπου δεν
φτάνουν τα γκλοπ της δημοκρατίας, φτάνουν τα μαχαίρια των φασιστικών συμμοριών
της. Ό,τι δεν μπορεί να διεκπεραιώσει ο επίσημος κρατικός μηχανισμός λόγω «δημοκρα-
τικών προσχημάτων», αναλαμβάνουν να το φέρουν εις πέρας οι φασιστικές παραφυάδες
του.

Τη χρονική στιγμή που κράτος και αφεντικά εξαπολύουν μια σφοδρή επίθεση που επε-
κτείνεται σε όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου (εργασιακά, ασφαλιστικό, εκπαιδευτικό,
αναπτυξιακή καταστροφή του περιβάλλοντος κ.α.) η κοινωνία συσπειρώνεται γύρω από
το κράτος και το εθνικό ιδεώδες. Η αυξημένη συντηριτικοποίηση της κοινωνίας, η εθνι-
κιστική ιδεολογία, οι ρατσιστικές αντιλήψεις καθώς και η διάχυτη απάθεια και ο ατομικι-
σμός αποτελούν πάτημα για τη φασιστική – παρακρατική δράση. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση
συμβάλλει και η «επίσημη», κοινοβουλευτική πλέον, παρουσία της ακροδεξιάς (ΛΑΟΣ)
και η αναγνώριση και νομιμοποίησή της τόσο απ’ τα μμε όσο και από ολόκληρο το πολιτικό
φάσμα (συμπεριλαμβανομένης και της αριστεράς, εξωκοινoβουλευτικής και μη). Μόνο
τους τελευταίους μήνες δόθηκε τηλεοπτικό πάτημα στην χρυσή αυγή περισσότερες φορές
από ποτέ - με παρευρισκόμενους στα τηλεοπτικά πάνελ διάφορους συνομιλητές «της
αριστεράς και της προόδου κι ακόμα παραπέρα»...

Απέναντι στην ιδεολογική και κατασταλτική επίθεση του κράτους και των παρατρεχά-
μενών του ενάντια σε κοινωνικούς χώρους, αγωνιστές και μετανάστες αυτοοργανώνουμε
και οξύνουμε την κοινωνική μας δράση, στεκόμαστε εχθρικά απέναντι στην εθνική τους
σαπίλα και αλληλέγγυοι στους μετανάστες, συλλογικοποιώντας τις αρνήσεις μας στο
δρόμο και σε όλα τα πεδία του κοινωνικού ανταγωνισμού . Να στείλουμε τους φασίστες
εκεί που ανήκουν, δηλαδή στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας, και να καταστήσουμε ορατή
την προοπτική του τέλους του κόσμου της εξουσίας.

μπάτσοι και ναζί
το ίδιο μαγαζί
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αλήτες, λέρες

Πόσες φορές μας ήρθε αυτό το σύνθημα στα
χείλη, όλες εκείνες τις φορές που βρεθήκαμε στο
δρόμο, συλλογικά, και το κάθε κομματόσκυλο
έπραττε ωσάν η διαδήλωση να είναι το προσω-
πικό του μαντρί. Πόσες φορές μας ήρθε στο μυαλό
αυτό το σύνθημα, τώρα που αποφάσισαν να εξαρ-
γυρώσουν τη συλλογική παρουσία όλων μας στο
δρόμο με τα δημοψηφίσματά τους και τις κομματι-
κές ίντριγκές τους. 

Πόσες φορές...
Εκείνο το μεσημέρι της 12ης Γενάρη, μπροστά

στα λουλουδάδικα, όταν οι συνδικαλιστές της
ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΔΕΗ έσπευδαν να περιμαζέψουν
τους απεργούς για να μη σταθούν μπροστά στο
κοινοβούλιο και εκδηλωθεί η όποια οργή τους. Και
εκείνο το απόγευμα, τώρα τελευταία, στο Σύν-
ταγμα όπου ενώ μέσα ψηφίζονταν η «ασφαλιστική
μεταρρύθμιση», τα κομματόσκυλα απ έξω οργά-
νωναν συναυλίες και άναβαν κεριά εκφράζοντας
με τον πιο σουρεαλιστικό τρόπο τον επιθανάτιο
ρόγχο των κινητοποιήσεων. Και λίγες μέρες πριν,
σαν επιστέγασμα, έρχονται οι ξεπουλημένοι εργα-
τοπατέρες της ΓΣΕΕ να υπογράψουν τη συλλογική
σύμβαση εργασίας (για δύο μάλιστα χρόνια) «εξα-
σφαλίζοντας» για τους εργαζόμενους αυξήσεις...
1 ευρώ για το 2008 και 1,5 ευρώ για το 2009
(την ίδια στιγμή που και σε σχέση με τον πληθω-
ρισμό οι μισθοί προσαρμόζονται προς τα κάτω).
Εξασφαλίζοντας την τόσο απαραίτητη για τα αφεν-
τικά (μέσα σε αυτή τη συγκυρία) κοινωνική ειρήνη.

Και εάν σε όλα αυτά βλέπουμε και τις δικές μας
αδυναμίες να χτίσουμε αυτοοργανωμένες και εχ-
θρικές προς τις επίσημες συνδικαλιστικές ενώ-
σεις, δομές, σίγουρα το μίσος μας για κάθε
ξεπουλημένο κομματόσκυλο, για κάθε εργατοπα-
τέρα που τα κάνει πλακάκια με τα αφεντικά δε μπο-
ρεί να μετριαστεί.

Γι αυτό το λόγο και σήμερα είμαστε εδώ. Απέ-
ναντι στο θράσος των εργατοπατέρων μετά από
όλα αυτά να βγαίνουν και να μιλούν εν ονόματι
των εργαζομένων, στην προεκλογική φλυαρία του
κάθε κομματόσκυλου, επιλέγουμε την επίθεση και
το σαμποτάζ. Ο Παναγόπουλος είναι απλά η αρχή.

Η καθημερινότητά μας είναι συγκρουσιακή. Συγκρούσεις με τα «πρέπει», τις
νόρμες, τις από τα πάνω προσταγές, τους ρόλους, τις συνήθειες που τείνουν να
γίνουν επικίνδυνες Ένα κομμάτι αυτής της καθημερινότητας είναι και οι ώρες που
περνάμε μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου. Ο καθένας κάνοντας τις επιλογές
του.

Άλλοι ασφυκτιώντας στο αυστηρά οριοθετημένο αμφιθέατρο, με τις παραδό-
σεις, τις απαραίτητες σημειώσεις και το ολίγον γλείψιμο στην καθηγητική αυθεν-
τία. Άλλοι στήνοντας το πολιτικό παραμάγαζό του, με τις δικτυώσεις με τους
«δικούς του» καθηγητές, με τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις στους πρόθυμους να
αποτελέσουν ακόμη έναν αριθμό στις εκλογικές ποσοστώσεις το βράδυ της 9ης
Απρίλη.

Και τέλος υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ακροβατούν επικίνδυνα ανάμεσα σε
όλες αυτές τις νόρμες. Που προκαλούν μικρές ρωγμές, που διεκδικούν τα αυτο-
νόητα, που βάζουν πολιτικά ζητήματα (πέρα από τα συντεχνιακά και καριερίστικα
που ακούμε αριστερά και δεξιά). Αυτοί που η ζωή τους δεν αρχίζει και τελειώνει
σε ένα πτυχίο και μία δουλειά, αλλά αναζητούν διεξόδους για να ανακαλύψουν
τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό, την αυτοοργάνωση και αυτενέργεια
απέναντι στην παραίτηση και την απάθεια.

Τέτοια υποκείμενα σαν τα τελευταία θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε και
εμείς. Και σαν πολιτικά υποκείμενα ξέρουμε να αναλαμβάνουμε και την πολιτική
ευθύνη των πράξεών μας. Κάτι τέτοιο θα πράξουμε και τώρα, όσον αφορά τα γε-
γονότα της Πέμπτης 3 Απριλίου, και το σαμποτάρισμα της προεκλογικής εκδήλω-
σης της ΠΑΣΠ με θέμα «παιδεία, εργασία και ασφαλιστικό». Κεντρικός ομιλητής
ήταν πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος, καθώς και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ).

Τους τελευταίους μήνες, σε συνέχεια προηγούμενων «μεταρρυθμιστικών»
νόμων, έχει γίνει σαφές ότι κεντρική πολιτική επιλογή του ελληνικού κράτους
είναι η αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Η αύξηση των ορίων συντα-
ξιοδότησης (δηλαδή η επιμήκυνση του χρόνου δουλειάς), η μείωση των συντά-
ξεων, η ενοποίηση των ταμείων, η αύξηση του χρόνου εργασίας για την
εξασφάλιση των ελάχιστα απαιτούμενων ενσήμων για να έχει ο εργαζόμενος
υγειονομική περίθαλψη αποτελούν ορισμένες πτυχές του πολέμου που μας έχουν
κηρύξει τα αφεντικά. 

Αριστερά η προκήρυξη που μοιράστηκε την ημέρα παρέμβασης και ακύρω-

σης της εκδήλωσης της ΠΑΣΠ με ομιλητή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγό-

πουλο. Κάτω κείμενο που κυκλοφόρησε τις επόμενες ημέρες στη σχολή και

επεξηγούσε τα πολιτικά χαρακτηριστικά της κίνησης απέναντι στην κατα-

στροφολογία και παραπληροφόρηση των κομματικών παρατάξεων.
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Με απλά λόγια τα αφεντικά μας θέλουν στα κάτεργα μέχρι και τα 60 μας χρόνια (και όχι μόνο), θέλουν
να πληρώνουμε από την τσέπη μας την εισφοροδιαφυγή (είτε με ευνοϊκές ρυθμίσεις, είτε με διαγραφή
χρεών) εδώ και χρόνια των εργοδοτών που έχουν μετατρέψει σε ελλειμματικά τα αποθεματικά των τα-
μείων.

Μία ασφαλιστική μεταρρύθμιση η οποία στο πλαίσιο της γενικευμένης επισφαλούς εργασίας, στην οποία
αναλώνονται και οι περισσότεροι φοιτητές, έρχεται να επιβάλει τους χειρότερους όρους εκμετάλλευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αύξηση του κατώτατου ορίου ενσήμων (100) για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, καθώς όσοι έχουν εργαστεί έστω και λίγο σε αυτές τις δουλειές (τηλεφωνικά κέντρα, φυλλάδια,
promotion) γνωρίζουν το πώς καταφέρνουμε με νύχια και με δόντια να πάρουμε τα ένσημα που δικαιούμαστε
(αν δε δουλεύουμε εξαρχής «μαύρα»).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τους τελευταίους μήνες εκδηλώθηκε ένας αγώ- νας ο οποίος συμπυκνώθηκε
στις τρεις γενικές απεργίες στις 12 Δεκέμβρη, στις 13 Φλεβάρη και στις 19 Μάρτη. Ένας αγώνας ο οποίος
χαρακτηρίστηκε από την πολυήμερη απεργία των εργαζομένων στη ΔΕΗ, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους
τραπεζοϋπαλλήλους, το παραλήρημα των ΜΜΕ απέναντι σε όσους απεργούν και το ιδεολόγημα του κοινω-
νικού αυτοματισμού να αποτελεί μοχλό της επικοινωνιακής πολιτικής της πολιτειακής εξουσίας. Οι εργο-
δότες διώκουν ποινικά (με την εκδίκαση των υποθέσεων να εκκρεμεί ακόμη) και ζητούν αποζημιώσεις από
τους απεργούς.

Έναν αγώνα τον οποίο η ΓΣΕΕ διαχειρίστηκε στα πλαίσια των ενδοεξουσιαστικών ανταγωνισμών, αφο-
μοίωσε και εκτόνωσε, βάζοντας την ταφόπλακα στις κινητοποιήσεις με τα αναμμένα κεριά έξω από τη βουλή
την ημέρα που μέσα ψηφιζόταν η ασφαλιστική «μεταρρύθμιση». Στην τελευταία απεργία στις 19 Μαρτίου,
όταν οι εδώ και πολλές ημέρες απεργοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ΔΕΗ έφτασαν μπροστά από το
κοινοβούλιο οι εργατοπατέρες έτρεξαν να τους περιμαζέψουν για να μην εκδηλωθεί η όποια οργή τους σε
ένα σημείο όπου η κατάσταση ήταν πολύ εύκολο να ξεφύγει από τα προδιαγεγραμμένα πλαίσια συμφωνίας
κράτους και συνδικαλιστών. Και ήταν οι εργατοπατέρες που αποφάσισαν ότι οι συλλογικοί αγώνες τελεί-
ωσαν και σειρά έχει το προτεινόμενο δημοψήφισμα και οι κοινοβουλευτικές προτάσεις, γύρω από τα οποία
έχει στηθεί ένα ολόκληρο γαϊτανάκι κομματικών συσχετισμών-συμμαχιών Και αφού αποσυμπίεσαν την κοι-
νωνική αντίθεση και ολοκλήρωσαν την επαναστατική γυμναστική τους έσπευσαν λίγες ημέρες μετά να υπο-
γράψουν με τα αφεντικά τη συλ- λογική σύμβαση εργασίας εξασφαλίζοντας για όλους εμάς που εργαζόμαστε
«αύξηση» 1 ευρώ το 2008 και 1,5 ευρώ το 2009 (τη στιγμή που ο πληθωρισμός συ-
νεχώς αυξάνεται και η φορολογική μας αφαίμαξη έχει φτάσει στα όριά της).

Απέναντι σε όλα αυτά η κινητοποίησή μας απέναντι στην παρουσία του προέδρου της
ΓΣΕΕ Παναγόπουλου στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε, στο πλαίσιο της προεκλογικής
φιέστας της ΠΑΣΠ, αποτελούσε κάτι από το ελάχιστο που μας αντιστοιχεί. Ως κομμάτι
όλων εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και ανέργων οι οποίοι βρέθηκαν
στους δρόμους τις προηγούμενες εβδομάδες και στο τέλος είδαν για μία ακόμη φορά
τους εργατοπατέρες να τα βρίσκουν με τα αφεντικά και να συμφωνούν Εκτόνωση

Η μη προσέλευση του προέδρου της ΓΣΕΕ στη σχολή είχε άμεση σχέση με την παρου-
σία 100 περίπου αναρχικών και αντιεξουσιαστών. Είχε να κάνει με την αδυναμία των
κομματόσκυλων να υπερασπιστούν την επιλογή τους να φέρουν τον Παναγόπουλο στην
εκδήλωση, είχε να κάνει με την επιλογή του ίδιου του Παναγόπουλου να επιλέξει να κρυ-
φτεί παρά να αποτελέσει κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο που του επιφυλάσσαμε κομμάτι των
κοινωνικών διεργασιών Κοινωνικές διεργασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν το προηγούμενο
καιρό και σίγουρα δεν καταχωνιάζονται εύκολα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Και λίγο αργότερα η απόφαση να παρέμβουμε στην εκδήλωση είχε σκοπό να κατα-
δείξει τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ο «αξιαγάπη- τος» (για τα αφεντικά )
πρόεδρος δεν παρουσιάστηκε στο πάνελ. Όσο για όλους αυτούς τους αξιολύπητους οι
οποίοι την παρέμβασή μας με συνθήματα και τρικάκια έσπευσαν να τη μεταφράσουν σε
προπηλακισμούς και βιαιοπραγίες, μάλλον αδυνατούν να βρουν τις ισορροπίες με τη μα-
ταιότητά τους που την περιφέρουν από τα τραπεζάκια του πεζόδρομου μέχρι το πληκτρο-
λόγιο του υπολογιστή.

αφίσα που τοιχοκολλήθηκε 
τις επόμενες ημέρες 

στο εσωτερικό της σχολής
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Δεξιά αφίσα που τοιχοκολλήθηκε πρωτοβουλιακά από
το στέκι με υπογραφή «πρωτοβουλία αναρχικών και αν-
τιεξουσιαστών/στριων από Πάντειο». Κάτω, πανό στην
είσοδο του γυάλινου κτιρίου από το στέκι.

σαμποτάζ στην
εκλογική διαδικασία

εκλογική απεργία!



Την Τετάρτη 28 Μαίου η Ένωση Ακολούθων Τύπου διοργανώνει ημερίδα στο
Υπουργείο Τύπου με τον ευφάνταστο τίτλο «Η Επικοινωνία της Ελλάδος στη ΝΑ
Ευρώπη». Ανάμεσα στους ομιλητές διακρίνονται εκπρόσωποι του εγχώριου «think
tank» ΕΛΙΑΜΕΠ, πανεπιστημιακοί (και από το Πάντειο), ο επικεφαλής «Ανάπτυξης
Διεθνών Δραστηριοτήτων» της εμπορικής τράπεζας, δημοσιογράφοι καθώς και
εκπρόσωποι υπουργείων και Μ.Κ.Ο. Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάλυση της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της οικονομικής επέλασης των ντόπιων αφεν-
τικών στα Βαλκάνια (και μέσω του ΕΣΟΑΒ -«Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυ-
γκρότησης Βαλκανίων»). Άλλη θεματική είναι το πώς τα παραρτήματα του υπουρ-
γείου Τύπου στα Βαλκάνια, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τις Μ.Κ.Ο., προ-
παγανδίζουν αποτελεσματικότερα τις ελληνικές θέσεις στις χώρες αυτές.

«Η οικονομική διπλωματία είναι ένα από τα ισχυρότερα μέσα προώθησης των
οικονομικών συμφερόντων μιας χώρας. Το ΕΣΟΑΒ είναι ένα σημαντικό εργαλείο
για την εξωτερική μας πολιτική». 

Ευριπίδης Στυλιανίδης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών
και νυν υπουργός παιδείας, 4 Ιούνη 2007

Είναι γνωστό πως τη δεκαετία του 90’ βασικός άξονας της ελληνικής εξωτερι-
κής πολιτικής είναι η οικονομική και στρατιωτική επέκταση προς τις νέες αγορές
των Βαλκανίων. Από το 2000 μέχρι το 2006 δύο χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις
με 80 χιλιάδες θέσεις εργασίας μετέφεραν τις δραστηριότητές τους στις γειτονι-
κές χώρες της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εκμεταλλευό-
μενες τις ευκαιρίες που αναδείχθηκαν στον ορίζοντα. Ευκαιρίες που εδράζονται
στο χαμηλό κόστος εργασίας, την εκμετάλλευση, τα εντατικοποιημένα ωράρια,
την υπερεργασία και την ανάπτυξη των κερδών με ταχείς ρυθμούς, οδηγώντας
στη εξαγορά τοπικών επιχειρήσεων μεταποίησης, και όχι μόνο, από το ελληνικό
κεφάλαιο.

Βασικό παράγοντα στην εξάπλωση των επενδύσεων στα Βαλκάνια παίζει το
«Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων». Το ΕΣΟΑΒ που,
τηρουμένων των αναλογιών, παρομοιάζεται με το περίφημο αμερικανικό σχέδιο
Μάρσαλ μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, είναι ένα πενταετές αναπτυξιακό πρό-
γραμμα ύψους 550 εκ. € που χρηματοδοτείται από το υπουργείο εξωτερικών για
τη διείσδυση του ελληνικού κράτους στην περιοχή με «αντάλλαγμα» τη στήριξη
του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των Βαλκανίων.

Χρηματοδότηση που πραγματώνεται μέσω των 5 ελληνικών τραπεζών που
έχουν αλώσει τις χώρες αυτές. Χαρακτηριστική είναι η αποστολή 25 επιχειρημα-
τιών στο Κόσοβο σε εκδήλωση που διοργάνωσε το «Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης», ο «Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος» και ο «Σύν-
δεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδος» (όλοι αυτοί συνεργάζονται στην επιτροπή πα-
ρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ) υπό την αιγίδα του υπουργείου εξωτερικών καθώς
και η έγκριση κονδυλίου στη Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
για «ανθρωπιστική βοήθεια» στην περιοχή. Η Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη» είναι η ορ-
γάνωση που απορροφούσε κονδύλια από το υπ.εξ. και έδειχνε την «αλληλεγγύη»
της μοιράζοντας χαλασμένα τρόφιμα σε εμπόλεμη χώρα! Επιπλέον, στα ανθρω-
πιστικά μέτρα του προγράμματος είναι η κατασκευή οδικών αξόνων που θα συν-
δέουν την Ελλάδα με το Βελιγράδι και τα Τίρανα (διευκολύνοντας τη διέλευση
τουριστών και εμπορευμάτων από τα Βαλκάνια και την Κ. Ευρώπη για την αύξηση
των κερδών των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και το ελληνικών), η κα-
τασκευή νοσοκομείων και παιδικών σταθμών (με γλαφυρότερη περίπτωση την
κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ζέμουν της Σερβίας που από το σχετικό κονδύλι
600 χιλ. € ο εργολάβος διέθεσε τα 60 χιλ. €) και η κατασκευή του κτιρίου φιλίας 

Ελλάδος-Βοσνίας στο Σεράγεβο (συγκαλύπτοντας την
συμμετοχή ελλήνων φασιστών στις σφαγές Βοσνίων από
Σέρβους, στις αρχές της δεκαετίας του 90’).

Έτσι, λοιπόν, προχωρά ο ελληνικός ιμπεριαλισμός. Με
το στρατό του, τις τράπεζές του (πάνω από 2300 υποκα-
ταστήματα που αντιστοιχούν στο 20% της τοπικής αγο-
ράς) και την ανθρωπιστική βοήθειά του. Αλλά και με τη
συμβολή πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων και επικοι-
νωνιολόγων που τεκμηριώνουν επιστημονικά και προ-
ωθούν τις κινήσεις του ελληνικού κεφαλαίου. Από τους
πανεπιστημιακούς που ως μέλη διαφόρων «think tank»
(του ΕΛΙΑΜΕΠ στην προκειμένη) παρέχουν εμπεριστατω-
μένες αναλύσεις και προτάσεις δράσης σε θέματα εξε-
λίξεων στη ΝΑ Ευρώπη έως τους γραμματείς και
συμβούλους επικοινωνίας του υπουργείου τύπου που
στελεχώνουν τις ελληνικές προξενικές αρχές, αναπτύσ-
σοντας καλές σχέσεις με τα μμε, προβάλλοντας την ει-
κόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Από το πάντειο στο Υπ.
Τύπου και από το Υπ. Τύπου στα Βαλκάνια...

να σαμποτάρουμε τα σχέδια
του ελληνικού κεφαλαίου

σ’ ελλάδα, τουρκία, μακεδονία,
ο εχθρός είναι στις τράπεζες

και στα υπουργεία

Μάιος 2008
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Ξεκινώντας να προσδιορίσουμε το πανεπιστήμιο μέσα στη σημερινή
καπιταλιστική συγκυρία σίγουρα θα στεκόμασταν στη μετεξέλιξή του
από αυτό που στη δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε ως κράτος πρό-
νοιας. Από τους γόνους πλουσίων οικογενειών φτάσαμε στο ανοιχτό
σε όλη την κοινωνία πανεπιστήμιο και η γνώση που προσφέρει εξο-
βελίστηκε στη σφαίρα της “λαϊκής ανάγκης”. Ξεχνώντας ότι πίσω από
τις όποιες παροχές του κράτους πρόνοιας υποβόσκει η ασφαλιστική
δικλείδα, των επιλογών των αφεντικών, για εκτόνωση και έλεγχο.

Και αυτό φαίνεται καθαρά στο δομικό ρόλο του πανεπιστημίου, στην
προώθηση της επιστήμης. Πλέον ο καπιταλισμός προσφέρει επιστή-
μες για τα πάντα, για κάθε πτυχή της ζωής, και το πανεπιστήμιο έρχεται
να δώσει την ευκαιρία σε όλους να γίνουν παραγωγικοί, καταρχήν για
το ίδιο το σύστημα αλλά μετά και για τον καθένα ξεχωριστά (καριέρα).
Μέσα από τον κατακερματισμό της γνώσης οριοθετείται η λειτουργία
της γραμμής παραγωγής και μέσα από το φαντασιακό του επιστήμονα
ο καπιταλισμός έχει λόγο για τα πάντα που αφορούν εμάς και το γύρω
μας.

Η φοιτητική φιγούρα αν και τα χρόνια στα οποία την προσδιορίζουμε
έτσι είναι αντιπαραγωγική ως προς την οικονομική συντήρηση από
την οικογένεια, μέσα από το πανεπιστήμιο παράγει γνώση για το κρά-
τος μέσω μεταπτυχιακών, διδακτορικών, εργαστηρίων και παρα-ερ-
γαστηρίων. Τροφοδοτεί ερευνητικά προγράμματα και ινστιτούτα χωρίς
να πληρώνεται. Και όταν, πλέον, ο φοιτητής έχει το πολυπόθητο πτυ-
χίο στα χέρια του είναι διαθέσιμος να πέσει με τα μούτρα στις επι-
σφαλείς εργασιακές σχέσεις, καθώς τις αντιλαμβάνεται όχι ως μία
μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά ως πέρασμα για το απαραί-
τητο γλείψιμο και τις “γνωριμίες” που θα ολοκληρώσουν το βιογρα-
φικό του και θα ανοίξουν το δρόμο για την καριέρα. Η φιγούρα του
μελλοντικού επιστήμονα, καταξιωμένου οικονομικά, είναι αυτή που
όχι μόνο λειτουργεί ως μοχλός επιλογής της σχολής εισαγωγής αλλά
και γενικότερης κοινωνικής ανοχής απέναντι στον φοιτητή.

Φυσικά το φαντασιακό των “καλύτερων χρόνων που είναι τα φοι-
τητικά” χρειάζεται και ένα ολόκληρο ιδεολόγημα από πίσω για να στη-
ριχθεί και να αναπαραχθεί. Και αν η δεξιά των πανεπιστημίων το
προσφέρει επιφανειακά (πάρτυ, εκδρομές), η αριστερά εμβαθύνει πε-
ρισσότερο. Ντύνοντας το αίτημα για μεγαλύτερη αξία των πτυχίων με
τις επαναστατικές της ρητορείες, καλλιεργεί και ενισχύει αφενός τον 

Η «συνέλευση για την αποδόμηση της πανεπιστημιακής γνώ-
σης» αποτέλεσε μία διαδικασία που λειτουργήσε για 6 μήνες
σε σταθερή βάση αυτοοργανωμένα και αντιιεραρχικά. Στό-
χος της ήταν η εμβάθυνση πάνω σε ζητήματα που άπτονται
του γνωσιακού περιεχόμενου του πανεπιστημίου και το πως
ο, φαινομενικά ουδέτερος, ακαδημαϊσμός βρίσκει πρακτικές
εφαρμογές στο πεδίο του κοινωνικού. Στη συνέλευση συμ-
μετείχαν σύντροφοι/ισσες από το στέκι καθώς και η ομάδα
antilaw squad από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι της Νομικής.

συνέλευση για την αποδόμηση
της πανεπιστημιακής γνώσης

Μάιος 2008

ανταγωνισμό και τα συντεχνιακά συμφέροντα, αφετέρου κατοχυρώ-
νει εκείνο το κοινό που θα την τροφοδοτήσει εκλογικά. Και κάπως
έτσι συγκροτείται η πανεπιστημιακή γυάλα, όπου η απάθεια, η εξα-
τομίκευση, η άγνοια συγκρούονται με την απόπειρα να τεθούν ζητή-
ματα κοινωνικά μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους και στα
υποκείμενά τους.

Όλα τα παραπάνω έχουν από πίσω τους ένα αυτονόητο πράγμα.
Ότι η επιστήμη ή η γνώση είναι ουδέτερες και αντικειμενικές. Όσο
ουδέτερο και αντικειμενικό είναι οτιδήποτε χτίζεται από τα πάνω και
φυσικά εφαρμόζεται στους από τα κάτω. Τα αφεντικά παράγουν τη
γνώση, τα αφεντικά την κατακερματίζουν, την εξειδικεύουν και τη μοι-
ράζουν στους από τα κάτω, τα αφεντικά οργανώνουν τον κόσμο στα
μέτρα τους. Ο ακαδημαϊσμός (η γνώση δηλαδή που παράγεται στα
πανεπιστήμια από την καθηγητική αυθεντία και αναπαράγεται αφει-
δώς από τους φοιτητές) οριοθετεί κοινωνικές σχέσεις. Και ακριβώς
αυτές τις οριοθετήσεις θα επιδιώξουμε συστηματικά να φέρουμε στην
επιφάνεια, αποδομώντας την “αντικειμενική καθαρότητα” της επιστή-
μης.

Αυτό που σίγουρα βρίσκεται απέναντί μας και το αντιμετωπίζουμε
ως εχθρικό είναι το πανεπιστήμιο ως θεσμός και όχι κάποιες επιμέ-
ρους δραστηριότητές του. Παράλληλα, και ακριβώς επειδή οι διάφο-
ρες επιστήμες αλληλοσυμπληρώνονται όταν βρίσκουν πρακτική
εφαρμογή στο κοινωνικό, κριτικάρουμε και εμβαθύνουμε στο εκπαι-
δευτικό σύστημα συνολικά, χωρίς να προσδιοριζόμαστε από το χω-
ροταξικό διαμελισμό των διαφόρων πανεπιστημίων (ένα απλό
παράδειγμα -και σίγουρα όχι το μοναδικό- το μεταπτυχιακό εγκλημα-



τολογίας της παντείου πάει χέρι-χέρι με όσα
διδάσκονται στη νομική σχολή). Γií αυτό δεν
ελπίζουμε τίποτα λιγότερο απí το να ενοχο-
ποιήσουμε τόσο τον τρόπο λειτουργίας του
πανεπιστημίου (αυθεντίες, ακαδημαϊκοί,
αποκομμένο από την κοινωνία...) όσο και
την ιδεολογία και τη γνώση που παράγει
προς όφελος των από πάνω. Στόχος μας
δεν είναι μόνο η κριτική “στον φοιτητή χο-
λέρα που κυνηγάει καριέρα”, που ζει στην
κοσμάρα του (τη γυάλα) και στις σχέσεις που
αναπτύσσονται εντός αυτής, αλλά επιδιώ-
κουμε να εμβαθύνουμε στην ουσία του γνω-
σιακού περιεχομένου που παράγεται στο
πανεπιστημιακό εργοστάσιο. Αυτή την ουσία
την εντοπίζουμε και (κυρίως!) στην κοινω-
νία. Γιατί μπορεί οι φοιτητές να ζητιανεύουν
για μία μικρή (δώσε μου πτυχίο με αξία, πα-
τώντας επί πτωμάτων) ή και μεγαλύτερη κα-
βάτζα, αλλά κράτος και αφεντικά έχουν άλλη
γνώμη... Αυτοί δεν κυνηγάνε ψίχουλα, αλλά
κάτι σαφώς πιο μεγάλο. Τα αποτελέσματα
της εφαρμογής της ακαδημαϊκής (και φαινο-
μενικά άσχετης με τον έξω κόσμο) γνώσης
στην κοινωνία δεν τους απογοήτευσαν ποτέ,
και ούτε τώρα. Οι κάμερες, οι μπάτσοι στους
δρόμους, ο επεκτεινόμενος έλεγχος σε κάθε
πλευρά της ζωής δεν ήρθαν γιατί έτσι έτυχε:
άρχισαν από το ευρέως αγαπητό πανεπιστή-
μιο, από ανέμελους κατά τí άλλα φοιτητές
“ορκισμένους” στο όνομα της επιστήμης.
Από μεταπτυχιακά και παραπανεπιστημιακά
κόλπα, όπως τα ινστιτούτα.

Μάιος 2008

Όλα αυτά θέλουμε να τα στοχοποιήσουμε
και εκτός των σχολών, γιατί δεν αντιλαμβα-
νόμαστε τους εαυτούς μας ως υποκείμενα
που τους περικλείει το φοιτητικό φαντα-
σιακό. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας
ως πολιτικά υποκείμενα που έχουν ήδη
πάρει σαφή θέση στον κοινωνικό ανταγω-
νισμό. Χτίζουμε αυτοοργανωμένες δομές και
αδιαμεσολάβητες σχέσεις σε κάθε εν δυνά-
μει κοινωνικό χώρο, στεκόμενοι εχθρικά
απέναντι στο υπάρχον και επιδιώκοντας την
ανατροπή του. Επιλέγουμε να συλλογικοποι-
ήσουμε τις αρνήσεις μας, να θέσουμε και να
ανοίξουμε ζητήματα κοινωνικά.

Βέβαια, η κριτική και το σαμποτάζ στο ρόλο
του πανεπιστημίου στην κοινωνία δεν θεω-
ρούμε ότι είναι κάτι που αναλογεί μόνο σí εμάς.
Κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν και άλλοι
που θα στρέφονταν ενάντια σε αυτό. Θα ήταν
όλοι αυτοί (και εμείς μαζί) που βρίσκονται κα-
θημερινά αντιμέτωποι με τις νέες τεχνικές ελέγ-
χου, με την πρόοδο των μέτρων της μηδενικής
ανοχής, με χίλια δυο κόλπα των αφεντικών για
να σφίγγουν το λουρί των από κάτω. Αλλά αυτό
ίσως φαντάζει προς το παρόν υπέρμετρη φιλο-
δοξία που σίγουρα όμως αξίζει να ανοιχτεί στο
μέλλον κάτω από ευνοϊκότερες για εμάς συν-
θήκες...

μηδενική ανοχή
στην μηδενική ανοχή
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Ροζ για τα κοριτσάκια, γαλάζιο για τα αγοράκια. Κούκλες για τα κοριτσάκια, αυτο-
κινητάκια για τα αγοράκια. Από μικρό το κάθε παιδί μέσω της διαπαιδαγώγησης του
εντάσσεται στο ρόλο, άντρας ή γυναίκα, που η κοινωνία έχει κατασκευάσει γι’ αυτό
σύμφωνα με το βιολογικό του φύλο. Αυτό το δίπολο καθορίζει για τον καθένα μια
σειρά από ρόλους, κοινωνικές συμπεριφορές και πρότυπα, για παράδειγμα η γυ-
ναίκα θα πρέπει να γίνει σωστή μητέρα και νοικοκυρά, ενώ ο άντρας θα πρέπει να
βρει μια καλή δουλειά ώστε να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά του. Η γυναίκα
στην κοινωνική συνείδηση είναι ευάλωτη και ευαίσθητη, δρα σύμφωνα με το συ-
ναίσθημα, ενώ ο άντρας είναι δυναμικός, δυνατός και δρα σύμφωνα με τη λογική.
Σ’ αυτό το πλαίσιο τα κορίτσια μεγαλώνουν μαθαίνοντας ότι κύριο όπλο τους θα
είναι η εμφάνισή τους, ενώ τα αγόρια με όπλο τη δύναμη, σωματική και πνευμα-
τική.

Οι ρόλοι, βέβαια, και το πλέγμα των συμπεριφορών και προτύπων καθορίζεται
με βάση τις εκάστοτε πολιτισμικές συνθήκες, σε ένα κόσμο πατριαρχικά δομημένο.
Στο δυτικό κόσμο το πρότυπο της νέας, ψηλής, αδύνατης γυναίκας , με σώμα καθαρό
και χωρίς ατέλειες, είναι το κυρίαρχο πρότυπο ομορφιάς το οποίο κάθε γυναίκα κα-
λείται να ακολουθήσει. Στο κυνήγι της ομορφιάς το σώμα αντικειμενοποιείται, πα-
ραχωρείται προς επεξεργασία. Σ’ αυτό το κυνήγι πόνος, χρήμα και χρόνος δεν
υπολογίζονται (μπρος στα κάλλη τ’ είναι ο πόνος!). Η διαδικασία αυτή φαντάζει απο-
λύτως φυσική εξαιτίας της συνεχούς διάχυσης των προτύπων ομορφιάς που οδηγεί
στην εσωτερίκευσή τους. Η γυναίκα βλέπει το σώμα της σε σύγκριση με το «ιδα-
νικό» σώμα, νοιώθει ανασφάλεια όταν αποκλίνει από αυτό και η κατάκτησή του της
γίνεται εμμονή. Άλλωστε στο πεδίο των κοινωνικών σχέσεων (φιλικές, σεξουαλι-
κές, εργασιακές) η εικόνα είναι αυτή που θα καθορίσει την αποδοχή ή την απόρριψη
από τους άλλους. Η ταύτιση με το πρότυπο γίνεται πλέον ανάγκη.

Στην ανάγκη αυτή στηρίζεται η βιομηχανία της ομορφιάς, μια βιομηχανία τεράστιου
τζίρου, που περιλαμβάνει γυμναστήρια, ινστιτούτα ομορφιάς, εταιρίες καλλυντικών
και ρούχων, πλαστικούς χειρούργους κ.τ.λ. Στην κοινωνία της κατανάλωσης, η
οποία συντηρείται μέσω της διαρκούς δημιουργίας καινούργιων αναγκών, η βιο-
μηχανία της ομορφιάς έχοντας κατακτήσει πλέον τη γυναικεία αποδοχή, απευθύ-
νεται πλέον και στον άντρα καταναλωτή, διευρύνοντας το αγοραστικό της κοινό. Η
διαφήμιση (περιοδικά, τηλεοπτικά σποτ, διαφημιστικά ταμπλό κ.τ.λ.) είναι ζωτικό
κομμάτι της βιομηχανίας αυτής και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτής και της καθη-
μερινότητάς μας.

Μια καθημερινότητα όπου το θέαμα αποτελεί μεγάλο κομμάτι της: μ.μ.ε., κινημα-
τογράφος και ο κόσμος που κατασκευάζουν, ο οποίος ενώ υποτίθεται ότι απεικονίζει
την πραγματικότητα στην ουσία την διαμορφώνει. Είναι μια σύγχυση μεταξύ εικονι-
κού και πραγματικού: η πραγματική ζωή με τη ζωή της οθόνης, η πραγματική ευτυχία
με την εικόνα της ευτυχίας, το πραγματικό σώμα με το σώμα πρότυπο. Ο άνθρωπος
στον κόσμο του θεάματος και των σταρ βρίσκει την προσωποποιημένη εκδοχή των
προτύπων της ομορφιάς και της επιτυχίας.

Η συνεχής προβολή της ζωής των σταρ και της εικόνας του όμορφου, πετυχημέ-
νου, πλούσιου κ ευτυχισμένου ανθρώπου, μεταφέρει αυτά τα πρότυπα από τον
κόσμο του φανταστικού και τα τοποθετεί στην πραγματικότητα.

Τα καλλιστεία είναι η απόλυτη απόδειξη ότι στην κοινωνία του θεάματος το σώμα
αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο και προβάλλεται ως τέτοιο. Οι συμμετέχοντες κρί-
νονται και βαθμολογούνται με βάση τη σύγκλιση στο κυρίαρχο πρότυπο και τελικά
η νικήτρια έρχεται να το επιβεβαιώσει. Αν και οι αποκλίσεις από αυτό είναι τόσο
μικρές που οι διαγωνιζόμενες μοιάζουν σχεδόν ίδιες.

Σε μια κοινωνία που εξαίρει την ομοιομορφία και την υπακοή στους κατασκευα-
σμένους ρόλους και πρότυπα προτάσσουμε την καταστροφή τους, τη διαφορετικό-
τητα και την απέραντη ομορφιά των ατελών σωμάτων.

μία πρώτη συμβολή
στην αποδόμηση 

των προτύπων ομορφιάς

Το πρώτο πανό κρεμάστηκε στην είσοδο του γυάλι-
νου κτιρίου, ενώ το δεύτερο απέναντι από το «fever»

όπου εκείνες τις ημέρες προετοιμάζοταν ετήσιος
διαγωνισμός ομορφιάς. Την ημέρα διεξαγωγής

του διαγωνισμού πετάχτηκαν μπογιές και τρικάκια
στην είσοδο του μαγαζιού.

Μάιος 2008
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Φασίστες, πατριώτες πηγαίνουν χέρι-χέρι
σκατά στο ΛΑΟΣ και στον Καρατζαφέρη

Το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Ιουνίου φασιστοειδή του ΛΑΟΣ εμφανίστηκαν
στην Πάντειο για να μοιράσουν κείμενα. Αρχικά απωθούνται εκτός πανεπι-
στημιακού χώρου, και στη συνέχεια, ενώ με συνθήματά τους εξυμνούν τον
μιλιταρισμό και τον εθνικισμό, ακολουθεί συμπλοκή και φεύγουν κακήν
κακώς προς τη λεωφόρο Συγγρού. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της νεο-
λαίας των φασιστοειδών, Παναγιωτακόπουλος.

Στην ολιγόλεπτη παραμονή τους στη σχολή τα φασιστοειδή φόρεσαν το
κοινοβουλευτικό τους προσωπείο και θέλησαν να προπαγανδίσουν τις από-
ψεις τους για την παιδεία. Την ίδια στιγμή σε μισαλλόδοξο κείμενο που μοί-
ραζαν προπαγάνδιζαν το μίσος για τους Τούρκους και τους Αλβανούς,
αφήνοντας πολεμοχαρή υπονοούμενα. Πίσω από τις «αγνές» ιδεολογικές
θέσεις των φασιστών του ΛΑΟΣ κρύβεται το μίσος για τους ανθρώπους, η
πίστη στην φυλετική καθαρότητα, η εξύμνηση της δικτατορίας του Μεταξά και
του Χίτλερ. Είναι αυτοί που περικλείουν στους κόλπους τους πρώην χρυσαυ-
γίτες (Βορίδης), φαντασμένους τηλεπλασιέ που αποκαλύπτουν συνωμοσίες
εις βάρος της ελλάδας (Βελόπουλος), νοσταλγούς της χούντας (Πλεύρης).
Συνεργάτες της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, παρακρατικές ομά-
δες κρούσης όταν η «έννομη τάξη» το απαιτήσει.

Επειδή τα έδρανα της βουλής δεν αποτελούν την κολυμπήθρα για κανέναν,
επειδή πίσω από τις μάσκες της δημοκρατίας ελλοχεύει ο ολοκληρωτισμός
και ο φασισμός, η απάντηση στην παρουσία αυτών των καθαρμάτων σε οποι-
αδήποτε χώρο πρέπει να είναι άμεση και δυναμική. Απέναντι στο ρατσισμό
και την εκμετάλλευση χτίζουμε σχέσεις αλληλεγγύης με τους καταπιεσμένους
όλου του κόσμου, χωρίς να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους με βάση το γε-
ωγραφικό σημείο του πλανήτη όπου έτυχε να γεννηθούν, το διαφορετικό
τους χρώμα και την διαφορετική τους γλώσσα.

Όσο για τα φασιστοειδή του ΛΑΟΣ θα κάνουν κακό… στους εαυτούς τους
εάν ξαναεμφανιστούν στη Πάντειο. Επαγρυπνούμε…

για μία αποτυχημένη «επίσκεψη» των 
φασιστοειδών του ΛΑΟΣ στο Πάντειο...

Τον Ιούνιο του 2008 κυκλοφόρησε η μπροσούρα
«τανκς, banks και think tanks», απόρροια μίας συλλο-
γικής δουλειάς μηνών των συντρόφων και συντροφισ-
σών που δραστηριοποιούμαστε στο στέκι. Λόγω του
μεγάλου όγκου των πληροφοριών, αρκετές πτυχές του
ζητήματος μας διέφυγαν. Επιφυλασσόμαστε, όμως, να
καλύψουμε το κενό, καθώς και για εμάς το ζήτημα δεν
τελειώνει εδώ.

Η μπροσούρα παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλω-
ση/συζήτηση που έγινε τον Ιανουάριο του 2009 με τίτ-
λο «η συμβολή του πανεπιστημίου και της επιστημονικής
έρευνας στις ανάγκες του σύγχρονου καπιταλισμού».

Η μπροσούρα διακινείται χωρίς αντίτιμο. Μπορείτε να
τη βρείτε στο χώρο του στεκιού καθώς και σε άλλους
αυτοδιαχειριζόμενους αντιεξουσιαστικούς χώρους.

Αντιγράφουμε από το εισαγωγικό σημείωμα της
32σέλιδης μπροσούρας:

Αν η ορατή λειτουργία του πανεπιστημίου, ως το τε-
λικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αντανακλά
τις αξίες του κυρίαρχου συστήματος και παρέχει τις
γνώσεις, κατάλληλες για να καλύψουν τις ανάγκες της
παραγωγής, υπάρχει και η λιγότερο φανερή αλλά πλέον
ουσιαστική λειτουργία του που αφορά την άμεση εξυ-
πηρέτηση των κυριαρχικών συμφερόντων, δηλαδή τον
επιστημονικό σχεδιασμό και τεκμηρίωση των επιλογών
του κράτους και του κεφαλαίου τόσο εντός του ελλαδι-
κού χώρου όσο και εκτός αυτού. Και αν αυτό δεν γίνεται
αρκετά κατανοητό κοιτάζοντας το γνωστικό περιεχόμενο
των μαθημάτων στα περισσότερα ΑΕΙ, αρκεί κανείς να
κοιτάξει ποιος είναι ο ρόλος των διάφορων μεταπτυχια-
κών προγραμμάτων και κυρίως των ερευνητικών ινστι-
τούτων που συνεργάζονται ή ανήκουν στα
πανεπιστήμια.

Όσοι ενδιαφέρονται να «φιλοξενήσουν» το μπροσουράκι
και στο δικό τους χώρο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί
μας στο e-mail steki_pan@yahoo.gr.

κυκλοφορεί...
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αυτοοργάνωση σε κάθε γειτονιά
ενάντια σε κράτος και αφεντικά

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, το απόγευμα, ομάδα είκοσι ατόμων
της γνωστής φασιστικής οργάνωσης «χρυσή αυγή» πραγμα-
τοποίησε δολοφονική επίθεση στο αναρχικό/αντιεξουσιαστικό
στέκι «Αντίπνοια» στα Κάτω Πετράλωνα. Οι νεοναζί καθώς ει-
σέβαλλαν στο στέκι «με τους χαιρετισμούς της χρυσής αυγής»
και αφού απείλησαν τους παρευρισκόμενους, μαχαίρωσαν
δύο από τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν εκεί, προξενώντας
και μικρές υλικές ζημιές. Αμέσως μετά απομακρύνθηκαν με
μηχανές προς άγνωστη κατεύθυνση. Το ίδιο βράδυ εκατοντά-
δες άνθρωποι που πλαισίωσαν το στέκι μετά τους τραυματι-
σμούς πραγματοποίησαν πορεία αλληλεγγύης στις γειτονιές
των Πετραλώνων και του Ταύρου, ως άμεση απάντηση στην
παρακρατική θρασυδειλία, με σκοπό τη δημοσιοποίηση των
γεγονότων. Η πορεία διασχίζοντας τους δρόμους των Πετρα-
λώνων δέχτηκε προκλητική επίθεση με χημικά και ξυλοδαρ-
μούς από τις αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, κοντά στο τοπικό
αστυνομικό τμήμα.

Τα χρόνια που διανύουμε, με την εμφάνιση της ακροδεξιάς
στο κοινοβούλιο και με την περαιτέρω συντηρητικοποίηση της
κοινωνίας, έχουν ενταθεί οι φασιστικές επιθέσεις σε χώρους
που λειτουργούν αυτοοργανωμένα (στέκια, καταλήψεις, πρω-
τοβάθμια σωματεία, πρωτοβουλίες κατοίκων κ.α.), σε συγκε-
κριμένες ομάδες ανθρώπων (μετανάστες, νεολαίους,
μικροπωλητές), καθώς και σε διαδηλωτές. Να θυμίσουμε την
από κοινού επίθεση χρυσαυγιτών και αστυνομίας σε φοιτητική 

πορεία πριν δύο χρόνια, καθώς και σε διαδη-
λωτές που προσπάθησαν να ματαιώσουν φασι-
στική πορεία στο κέντρο της Αθήνας στις 2
Φλεβάρη. Είναι, άλλωστε, γνωστή η συμμετοχή
νεοναζί στα σώματα της ελληνικής αστυνομίας
και η αλληλοβοήθεια των δύο πλευρών για την
καταστολή των αγωνιζόμενων κομματιών της
κοινωνίας.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο της καταστολής
μπήκε το «Αντίπνοια», ένας αυτοοργανωμένος
χώρος αδιαμεσολάβητης δημιουργίας, στο-
χεύοντας τους συντρόφους που εδώ και χρόνια
δραστηριοποιούνται στις γειτονιές των Πετρα-
λώνων και όχι μόνο, αντιστεκόμενοι στις νέες
εργασιακές σχέσεις (απολύσεις, ασφαλιστικές
μεταρρυθμίσεις), στην επιτήρηση των συστημά-
των παρακολούθησης, στην εμπορευματοποί-
ηση και περίφραξη του λόφου Φιλοπάππου,
στην ύπαρξη καρκινογόνων κεραιών κινητής τη-
λεφωνίας.

Οι επιθέσεις των (παρα)κρατικών σε αυτοορ-
γανωμένους χώρους έχουν ως σκοπό αφενός
την πρόκληση φόβου σε όσους συμμετέχουν
ενεργά σ’ αυτούς καθώς και σε όσους θέλουν
να τους προσεγγίσουν (αναπαράγοντας το τε-
τριμμένο σενάριο των «ακροκινούμενων ομά-
δων» που παρουσιάζεται ως πόλεμος
συμμοριών) και αφετέρου τη μείωση των αντι-
στάσεων απέναντι στα σχέδια της κυριαρχίας.
Όμως οι αγώνες δε σταματάνε, δε λυγίζουν, δε
χάνονται. Αντίθετα, συνεχίζονται με αμείωτη
διάθεση και ένταση, για μία κοινωνία χωρίς
φόβο και εκμετάλευση.

απέναντι στις παρακρατικές
και φασιστικές επιθέσεις, 
εντείνουμε την κοινωνική

δράση
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για την υπόθεση των
αναρχικών Μ. Τσουραπά

και Χρ. Κοντορεβυθάκη



αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Ι < < <

είσοδος αίθουσας 108 < < <

είσοδος βιβλιοθήκης < < <

πεζόδρομος

<
<

<

λεωφόρος Καλλιρόης < < <

αίθριο < < <
<

<
<

είσοδος γυάλινου κτιρίου

<
<

<

αίθριο

<
<

<

αίθουσα 108

μερικές φορές,
οι τοίχοι έχουν 

να πουν πολλά...



ππρροοββοολλέέςς   
ταινιών



για την εξέγερση 
του δεκέμβρη

οι άνθρωποι πέταξαν ψηλά   
στον ουρανό    ...κάτω βαθειά

η πόλη καιγόταν...


