
ΣΗΜΕΊΟ 0.0: ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

«Εγκληματικότητα στα πανεπιστήμια», «αντικοινωνικές 
συμπεριφορές», «μικροπαραβατικότητα». Πρόκειται για 
λέξεις που έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χίλια στόματα: 
το ελληνικό πανεπιστήμιο φαινόταν συγκλονισμένο! 

Είδαμε τον καθηγητή διεθνών σπουδών και έμμισθο 
υπάλληλο του ελληνικού ιμπεριαλισμού, Άγγελο Συρίγο 
να κοπανιέται στους διαδρόμους του Παντείου, σε me-
dia και σε αίθουσες δικαστηρίων για τα συνθήματα στους 
τοίχους.1 Είδαμε την πρύτανη του Παντείου, Ίσμήνη 
Κριάρη να εξανίσταται: “Τι πρόβλημα έχετε πια; Όλα τα 
πανεπιστήμια του κόσμου δουλεύουν για το στρατό και 
την αστυνομία!”2 Είδαμε τον καθηγητή αρχιτεκτονικής, 
Ν. Μπελαβίλα να κάνει σόου σε αμφιθέατρα γιατί του 
“σπάσανε το μάθημα”3. Διαβάσαμε προσεκτικά την 
έκκληση για το τέλος της βίας που υπέγραψαν 220 
καθηγητές ΑΕΊ: “Θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο στο οποίο δεν 
θα νιώθουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες απειλούμενοι, 
[...] ένα Πανεπιστήμιο χώρο μάθησης, έρευνας και 
πολιτικού διαλόγου. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τις 
εγκληματικές πρακτικές μέσα στις σχολές μας.”4 Είδαμε 
πρόθυμους φοιτητές και φοιτήτριες να υπερασπίζονται 
όλους τους παραπάνω με νύχια και με δόντια και να 
χύνουν τα δάκρυά τους “για το δικαίωμα στο μάθημα”. 

Τίποτα συνταρακτικό δεν έγινε την προηγούμενη άνοιξη: 
Κοιτώντας πίσω από τις γραμμές των αστυνομικών αυτών 
ρεπορτάζ για τα «ιδρύματα της χώρας» καταλαβαίνουμε 
ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο σαν χώρος και σαν 
λειτουργία αναδεικνύεται σαν ζήτημα δημόσιας τάξης 
ξανά και ξανά. Να το υπενθυμίσουμε: η σχέση της 
ακαδημίας με την δημόσια τάξη είναι μία αγάπη από 
τα παλιά, μία σχέση οργανική και μία σχέση διαρκής με 
εναλλασσόμενες εντάσεις. Μια σχέση που εξυπηρετεί 
(τουλάχιστον) δύο σκοπούς: αφενός την ανεμπόδιστη 
συνεργασία των ακαδημαϊκών και των αγαπημένων 
τους φοιτητών με το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα και 
αφετέρου τον έλεγχο και την επιτήρηση των ίδιων των 
σχολών: σαν κόμβων μέσα στη μητρόπολη και σαν χώρο 
αναπαραγωγής χιλιάδων νεαρών προλετάριων, χιλιάδων 
νεαρών ανέργων που αποτελούν ένα δυνητικό ζήτημα για 
τα ελληνικά αφεντικά και το κράτος τους.  Γι’ αυτό, λοιπόν, 
μας λένε ότι η “μάχη” τους είναι ένας αγώνας για τα 
αυτονόητα5. Αυτά τα “αυτονόητα” τα διαδηλώνουν σε κάθε 
ευκαιρία. Όλοι αυτοί και αυτές, καθηγητές, συμφοιτητές 
και συμφοιτήτριες το λένε ξεκάθαρα: δουλεύουμε με 
το στρατό και την αστυνομία, θέλουμε οι σχολές να είναι 
αποκεντρωμένοι «ναοί της γνώσης» χωρίς ανεπιθύμητους 
επισκέπτες, χωρίς ανεπιθύμητες αρνήσεις.

ΣΗΜΕΊΟ 0.1: ΣΎΝΤΟΜΗ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΊΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΊΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ξέρουμε πως το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν βρίσκεται 
εκτός τόπου και χρόνου . Η χωροταξική θέση των σχολών 
είναι στο κέντρο και τα προάστια της μητρόπολης, όπου 
αυτή η τελευταία σκανάρεται από μπάτσους κάθε είδους 
σε όλο το μήκος και πλάτος της. Από την άλλη, ο ιστορικός 
χρόνος της λειτουργίας του πανεπιστημίου είναι ο 
εντεινόμενος ταξικός πόλεμος:  ο πόλεμος που διεξάγουν 

τα αφεντικά εναντίον της εργατικής τάξης και τα αφεντικά 
μεταξύ τους. 

Κι εμείς; Μεγαλώσαμε στα ‘90s. Μάθαμε πως όταν η 
δημόσια τάξη και η ρατσιστική ελληνική κοινωνία έλεγε 
“κλέφτης, τσαντάκιας, δολοφόνος” εννοούσε τον αλβανό 
εργάτη και πως όταν η μισογύνικη ελληνική κοινωνία 
έλεγε “πουτάνα” εννοούσε τη βαλκάνια προλετάρια. 
Μάθαμε πως όταν ακούμε “πάταξη της εγκληματικότητας” 
πρέπει να καταλαβαίνουμε την ελληνόψυχη εργασιακή 
εκμετάλλευση των μεταναστ(ρι)ών και την πολιτική 
τους απαγόρευση. Αυτή τη δουλειά των μπάτσων 
και των ντόπιων αφεντικών ήταν πάντα πρόθυμη να 
συμπληρώσει και να αγκαλιάσει η ρατσιστική πρακτική 
φασιστών και νοικοκυραίων. Η μέρα νύχτα αστυνόμευση 
της μητρόπολης, οι προσαγωγές, η κράτηση και οι 
απελάσεις των βαλκάνιων προλετάριων ήταν στιγμές από 
την εφαρμογή του δόγματος της μηδενικής ανοχής στην 
ελληνική εκδοχή της.6

Από τις σχολικές και φοιτητικές μας αναμνήσεις στα 00’s 
είδαμε αυτούς τους μηχανισμούς να ενεργοποιούνται κάθε 
φορά που οι μετανάστ(ρι)ες εργάτ(ρι)ες ή άλλα κομμάτια 
της μητροπολιτικής νεολαίας έδειχναν έμπρακτα τις 
αντιθέσεις τους. Η εξέγερση του Δεκέμβρη ‘08 αποτέλεσε 
την πιο μαζική, την πιο έντονη, την πλέον διευρυμένη 
στιγμή κοινωνικής απονομιμοποίησης του θεσμού της 
ελληνικής αστυνομίας. Η κρατική αντιεξέγερση ήρθε 
σύντομα με τη δημιουργία νέων σωμάτων ασφαλείας 
και την κατάληψη της πόλης από μπάτσους κάθε λογής: 
“της γειτονιάς”, δημοτόμπατσους, ματ, ομάδα ζήτα, ομάδα 
διας, μπράβους, σεκιουριτάδες. 

Από την άλλη, η μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού 
κράτους ονόμασε “εγκληματικότητα” τις προλεταριακές 
κοινότητες και την αναπαραγωγή τους και φρόντισε 
να αναθέσει την διαχείρισή τους στη δημόσια τάξη και 
τους φασίστες. Από το πογκρόμ εναντίον των Αλβανών 
μεταναστών το 2004 μέχρι τις επιτροπές κατοίκων στον 
Άγιο Παντελεήμονα και την επιχείρηση Ξένιος Δίας, το 
αθηναϊκό κέντρο έγινε ένα “πρόβλημα” με χιλιάδες πιθανές  
“λύσεις”: δεκάδες χιλιάδες μετανάστ(ρι)ες εργάτ(ρι)ες 
ονομάστηκαν από το ελληνικό κράτος "τρομοκρατική 
απειλή, υγειονομική βόμβα", κλείστηκαν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ή δολοφονήθηκαν και δεν έτρεξε τίποτε. 

 Σα συνέχεια του ιδεολογικού πολέμου ήρθε η 
μετονομασία τους σε “πρόσφυγες” και το ελληνικό 
κράτος υποσχόταν την "ανθρωπιστική διαχείριση" των 
πληθυσμών αυτών, τον έλεγχό τους, δηλαδή, με πιο 
παραγωγικό τρόπο. Εκεί ήρθαν οι μηχανισμοί των think 
tank και των ΜΚΟ να συνεχίσουν μέσω των προνοιακών 
δομών του νέου μιλιταρισμού, τη δουλειά της πολιτικής 
απαγόρευσης και του εγκλεισμού των πολυεθνικών 
προλετάριων, της συντήρησης και της καταστροφής 
πλεονασμάτων εργατικής δύναμης, του ελέγχου της 
αναπαραγωγής του.

Στη σύντομη αυτή ιστορία της πολιτικής της δημόσιας 
τάξης στο κέντρο της αθήνας το ελληνικό πανεπιστήμιο 
είχε και συνεχίζει να έχει οργανική θέση και λειτουργία. 
Η Νομική στη Σόλωνος και Μασσαλίας, η ΑΣΟΕΕ στην 
πολυεθνική Κυψέλη και επί της περίεργης Πατησίων, η 
Αρχιτεκτονική στη Στουρνάρη και Πατησιών γωνία και το 
Πάντειο στη Συγγρού, δεν είναι παρά μικροί και μεγάλοι 

κόμβοι διέλευσης, αράγματος και εργασίας διάφορων 
υποκειμένων της αθηναϊκής μητρόπολης. Η αστυνόμευση 
τους είναι και αυτή επίδικο ζήτημα για χίλιους λόγους. 
Θυμόμαστε ότι οι πρυτανικές αρχές, οι φασίστες 
καθηγητές, οι ρουφιάνοι συμφοιτητές ήταν πάντα πιστοί 
στους σκοπούς αυτούς. Το είδαμε στην απεργία των 300 
μεταναστών της Νομικής το 2011 και την έκκληση της 
πρυτανικής αρχής για επέμβαση της αστυνομίας, στις 
καθημερινές επιθέσεις στους μετανάστες μικροπωλητές 
γύρω από την ΑΣΟΕΕ  από μπάτσους  με την βοήθεια του 
κ.Γάτσιου, πρώην πρύτανη της σχολής. 

 Οι σχολές ήταν και είναι κομμάτι του πολύπλευρου 
πολέμου ενάντια στην πολυεθνικότητα της εργατικής 
τάξης: σαν πεδίο αστυνόμευσης και σαν διοικητική 
συνεργεία στα έργα του ελληνικού κράτους. Η 
“παραβατικότητα” γύρω από τις σχολές του κέντρου 
δεν έχει υπάρξει παρά το άλλο όνομα της υπαγωγής της 
κοινωνικότητας και της εργασίας των μεταναστ(ρι)ών 
στις γειτονιές της αθήνας σε αρμοδιότητα των μπάτσων 
με την έγκριση και τη συναίνεση των φοιτητών και των 
καθηγητών τους. Αυτή είναι η μία όψη της ιδεολογικής 
και υλικής σχέσης της ακαδημίας με την αστυνομία, σχέση 
που υπόσχεται την ανατίμηση του πανεπιστημίου και 
ενεργοποιείται με κάθε ευκαιρία. 

ΣΗΜΕΊΟ 0.2: Η ΔΗΜΟΣΊΑ ΤΑΞΗ ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΊΚΟ ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΟ, ΟΠΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗ 
ΓΝΩΣΗ- ΜΊΑ ΑΛΛΗ ΣΎΝΤΟΜΗ ΊΣΤΟΡΊΑ

Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός και το κράτος του 
στέκονται μετέωρα σε μια αργή αλλά εμφανή αλλαγή 
παραδείγματος. Αν το μεταπολιτευτικό παράδειγμα 
ήταν η ενσωμάτωση της ντόπιας εργατικής τάξης 
μέσω κομμάτων, συνδικάτων και προσόδων, το 
παράδειγμα εν καιρώ κρίσης, είναι η παράδοση της 
κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής τάξης στο 
στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα. Αυτή η διαδικασία 
προϋποθέτει τη συστηματική επιτήρηση και γνώση των 
συνηθειών, της συμπεριφοράς, της παρουσίας και της 
κυκλοφορίας της. Προφανώς την παραπάνω δουλειά, 
δεν μπορεί να τη κάνει ο οποιοσδήποτε. Στον πόλεμο, ο 
καθένας έχει το ρόλο του.
 Η δουλειά αυτή βαραίνει σίγουρα και το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του ελληνικού κράτους. Είναι ο λόγος που 
πληρώνονται. Ο λόγος που το ελληνικό πανεπιστήμιο 
δεν είναι με το ένα πόδι στον τάφο. To έχουμε ξαναπει: 
το ελληνικό πανεπιστήμιο δουλεύει για το στρατό και τους 
μπάτσους. Οι θεωρίες για διακρατικούς συσχετισμούς 
ισχύος που διδάσκονται στα τμήματα διεθνών σπουδών, 
τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ που κατασκευάζουν 
τις τεχνολογίες των συνόρων, τα τμήματα ανθρωπιστικών 
σπουδών που στελεχώνουν τις ΜΚΟ είναι παραγωγή 
γνώσης για τον πόλεμο. 

Το τμήμα κοινωνιολογίας/εγκληματολογίας του 
Παντείου είναι ένα απτό παράδειγμα για το τι προσφέρει 
το πανεπιστήμιο στους μπάτσους. Στα βιογραφικά 
καθηγητών μας βλέπουμε τη συμμετοχή τους σε 
επιστημονικά συμβούλια φυλακών, αστυνομικές 
ακαδημίες, συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας, 
κυβερνητικά πόστα, ενώ κάποιων το ακαδημαϊκό 
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δαιμόνιο φτάνει μέχρι και την Interpol. Άλλοι προτιμούν 
την καριέρα σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, όπως η 
Χ. Ζαραφωνίτου, ως «συντονίστρια ειδικής επιτροπής για 
τη βελτίωση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς»  
Από την άλλη, στην αρθρογραφία τους, στις διαλέξεις τους, 
στα σεμινάρια τους, εκφράζουν κοινές ανησυχίες: Τους 
απασχολεί ο «φόβος του εγκλήματος», η «υποβάθμιση του 
κέντρου», η «υγειονομική βόμβα των μεταναστ(ρι)ών» και 
η «ροπή τους στην εγκληματικότητα». Αφουγκράζονται 
την «αίσθηση ανασφάλειας των καταστηματαρχών» και 
σκίζουν τα ιμάτια τους για την «νεανική παραβατικότητα». 
Οι αναφορές μας είναι -τουλάχιστον-ενδεικτικές. 

Αυτοί δηλαδή είναι μπάτσοι ή επιστήμονες; Και τι 
δουλειά έχουν στα αμφιθέατρα; Στο πρωτο ερώτημα θα 
απαντήσουμε ότι είναι οι επιστήμονες του καιρού τους. Αφού 
το κράτος, ως συλλογικός εκφραστής των αφεντικών, 
αντιμετωπίζει την πολυεθνική εργατική τάξη και την 
αναπαραγωγή της ως αντικείμενο του συμπλέγματος της 
ασφαλειας, οι πρόθυμοι καθηγητές, αναλαμβάνουν να 
δικαιολογήσουν και να νομιμοποιήσουν «επιστημονικά» 
τις επιλογές του κράτους τους. Αλλά και το αντίστροφο. 
Οι μπατσο-κοινωνιολόγοι κατασκευάζουν ένα πρόβλημα 
δημόσιας τάξης με έρευνες και άρθρα στον τύπο, δίνοντας 
έτσι στο κράτος την νομιμοποίηση να παρέμβει στο 
δημόσιο χώρο! Είναι οι θεωρητικοί του πολέμου ενάντια 
στον εσωτερικό εχθρό. Από την άλλη, η παρουσία τους 
στα αμφιθέατρα επίσης, δεν μας φαίνεται περίεργη. Είναι η 
προσπάθεια της δημόσιας τάξης και όσων δουλεύουν για 
αυτή να αντλεί κοινωνική νομιμοποίηση ως «επιστημονικό 
αντικείμενο» ή «δημόσιες σχέσεις». Το πανεπιστήμιο 
χρειάζεται να προστατεύει όλες αυτές τις δουλειές. Και 
αυτή είναι μια ανάγκη που έχει φίλους και εχθρούς.

ΟΊ ΦΊΛΟΊ

Με το φοιτητικό κίνημα να μας έχει αφήσει χρόνους, μια 
new age κατάσταση έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό των 
σχολών. Εκεί που τα προηγούμενα χρόνια, οι δεξιοί φοιτητές 
και οι καθηγητές λούφαζαν υπό το βάρος της αριστερής 
ηγεμονίας ή αντιπροσωπεύονταν από φασίστες πρυτάνεις 
και κοσμήτορες, αλλάζουν πόστο λόγω της νέας φύσης 
ενδιαφερόντων του ελληνικού κράτους και αναδύονται 
άλλοι συσχετισμοί ισχύος. Σε ποιους αναφερόμαστε; Σε 
αυτούς που κλαίνε όταν χάνουν μαθήματα, που αγαπούν 
να υπερασπίζονται τους καθηγητές τους, που δεν 
γουστάρουν συνθήματα και αφίσες στους τοίχους των 
σχολών τους,  που «οργανώνονται» (σκληροπυρηνικά) 
μέσω facebook για «ανοιχτές σχολές», που δεν θέλουν 
τους εξωπανεπιστημιακούς να αράζουν εκεί όπου αυτοί 

«διδάσκονται». Θα τους αδικούσαμε αν ισχυριζόμασταν 
ότι όλα αυτά τα λένε από παραξενιά. Τα λένε από το πιο 
σιχαμένο υλικό συμφέρον. Επειδή θέλουν να κάνουν 
δουλειές με το στρατό, την αστυνομία, τις ΜΚΟ γιατί αυτές 
οι δουλειές πληρώνονται. Αυτοί αποτελούν το κοινωνικό 
σώμα της ακαδημαϊκής ενότητας. Γι' αυτό παθιάζονται με τη 
σχολή τους, τον καθηγητή τους και συνειδητά και πρόθυμα 
αναλαμβάνουν τη δουλειά του μπάτσου μέσα στις σχολές.

ΟΊ ΕΧΘΡΟΊ

Το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει από καιρό αθετήσει 
την υπόσχεση του για ταξική άνοδο στους κατόχους 
πτυχίων. Πλέον σκιαγραφείται ως ενα γκρίζο πάρκινγκ 
ανέργων και τίποτα δεν θυμίζει πια τα «πτυχία με αξία» 
της μεταπολίτευσης. Η κρίση στη βασική αυτή ιδεολογική 
και υλική του λειτουργία έχει δημιουργήσει ρωγμές στη 
ακαδημαϊκή ενότητα και τους κανόνες της. 

Ύπάρχει, λοιπόν, ένα μέρος αυτών που βρέθηκαν στο 
πανεπιστήμιο από τύχη, από επιλογή ή από τις επιταγές 
της οικογένειας, το οποίο καταφέρνει να στέκεται, πότε 
συνειδητά και πότε ασυνείδητα, ενάντια στις υλικές και 
κοινωνικές συνδηλώσεις του «τι σημαίνει φοιτητής». Δεν 
γουστάρει να μπαίνει στα μαθήματα, εργάζεται ή ψάχνει 
για δουλειά, σνομπάρει τους καθηγητές και τη διανοητική 
βλακεία τους, αηδιάζει με μπάτσους στο δρόμο και 
καθηγητές-μπάτσους, μισεί τα φυτά. 

Αυτοί/ες που οι ειδικοί θα περιέγραφαν ως υποκείμενο 
παραβατικό, αντικοινωνικό, μη παραγωγικά αξιοποιήσιμο 
και που ανάγουν τη πειθάρχηση του σε ζήτημα δημόσιας 
τάξης είναι στην πραγματικότητα τμήματα της ελληνικής 
κοινωνίας που σιγά-σιγά πετιούνται εκτός: μισότρελοι 
προλετάριοι και αγχωμένες άνεργες που φέρουν μόνο 
τυπικά τη φοιτητική ιδιότητα ενώ στην πραγματικότητα 
κυκλοφορούν στις σχολές και αράζουν γύρω τους 
αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα των συμφοιτητών τους 
αγενείς πελάτες ή μελλοντικά αφεντικά. Είναι αυτές 
οι μοριακές αρνητικές συμπεριφορές, αυτές οι μικρές 
προδοσίες που η γλώσσα των πανεπιστημιακών και των 
μίντια περιφέρει σαν “πρόβλημα”. 

ΣΗΜΕΊΟ 0.3 : ΕΧΟΎΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Το ξαναλέμε. Δε χρειάζεται να μας πει κάποιος τον καιρό 
για να καταλάβουμε ποιος είναι ο αέρας που φυσάει στο 
ελληνικό πανεπιστήμιο: αυτός του νέου μιλιταρισμού και 
της μοναστηριακής απομόνωσης της γνώσης.

Αρνούμαστε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε 
πρόβλημα με τους μπάτσους με στολές ή χωρίς, μπάτσους 

εξευγενισμένους που μας επισκέπτονται στα αμφιθέατρα, 
μπάτσους συμφοιτητές. Έχουμε πρόβλημα με τις σπουδές 
στο νέο φασισμό και τις δουλειές της ελληνικής ακαδημίας 
για τον πόλεμο. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε! Δε 
γουστάρουμε σεκιούριτι και μπάτσους κάθε είδους μέσα ή 
γύρω από τις σχολές μας. 

Και δεν έχουμε μόνο εμείς πρόβλημα: μέσα στις σχολές 
εμφανίζεται ένα υποκείμενο που ξέρει ότι δεν χωράει 
στις παλιές μεσολαβήσεις, που ξέρει ότι τα αφεντικά το 
προορίζουν για πέταμα, που δεν ψήνεται με το βασικό 
μισθό ή την κοινωφελή εργασία, που αρνείται να γλύφει 
τους ακαδημαϊκούς υπαλλήλους της δημόσιας τάξης. 

Οπότε ναι! Από αυτοί την άποψη είμαστε πρόβλημα! 
Ή καλύτερα: μας αντιστοιχεί να βρούμε τις διαδικασίες 
ανασύνθεσης μίας αυτόνομης κοινότητας, μας αντιστοιχεί 
να καταλάβουμε τις σχολές σαν επικράτεια πολιτικής 
διεκδίκησης δημόσιου χώρου για την ζωή αυτής της 
κοινότητας, μας αντιστοιχεί να γίνουμε πρόβλημα!

Οι σχολές δεν ανήκουν στους μπάτσους, τα φυτά, 
τους καθηγητές και τους φίλους τους. Ανήκουν σε εμάς, 
όσο εμείς τις αντιλαμβανόμαστε σαν δημόσιο χώρο, σαν 
πεδίο καθημερινού ανταγωνισμού ενάντια σε όλους τους 
παραπάνω. Ανήκουν σε εμάς όσο εμείς τις γεμίζουμε 
με τα περιεχόμενα και τις αρνήσεις μίας προλεταριακής 
κοινότητας, τριπλά αυτόνομης: από το κράτος και τους 
θεσμούς του, από την οικογένεια και τον μικροαστισμό της, 
από την αριστερά και τις αγκυλώσεις της. Γι’ αυτό και θα 
κολλάμε αφίσες, θα μοιράζουμε, θα γράφουμε συνθήματα, 
θα διαδηλώνουμε, θα κάνουμε συναυλίες. 

Το έχουμε υποσχεθεί: Δεν πρόκειται να το βουλώσουμε! 
Θα σαμποτάρουμε τις δουλειές του πανεπιστημίου, θα 
κάνουμε κριτική από ταξική θέση,  θα επανοικειοποιούμαστε 
τους χώρους του πανεπιστημίου και θα τους αξιοποιούμε 
για τους δικούς μας σκοπούς όποτε και όπως γουστάρουμε. 
Θα οργανωνόμαστε αυτόνομα εναντίον τους.
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