
ΤΡΙΤΗ,     22/11/2005     

Ο Μίκυ και η λασποπαρέα του 

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι καθηγητής και μάλιστα πρόεδρος της 
σχολής των Χημικών Μηχανικών. Πρόσφατα όμως δίνει ρέστα και ως 
επαγγελματίας λασπολόγος κουβαλώντας πίσω του και μια νοσταλγική 
αύρα από χουντικές, γκεμπελίστικες πρακτικές. Μα ποιος είναι τέλος 
πάντων ο κύριος Παπασπυρίδης; 

Ο Παπασπυρίδης ούτε λίγο ούτε πολύ διαδίδει φήμες εν ώρα διδασκαλίας 
του στα αμφιθέατρα των Χημικών Μηχανικών πώς όσοι ενεργοποιούνται 
στον χώρο του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού του Πολυτεχνείου είναι 
λωποδύτες και το Στέκι τους άνδρο της παρανομίας. Και συνεχίζει τις 
επιστημονικές και εμπεριστατωμένες πολιτικές του τοποθετήσεις 
θριαμβολογώντας πως έχει πληροφορίες ότι υπάρχουν εργαλεία 
διάρρηξης στον χώρο του Στεκιού! Φαίνεται πως το ΕΜΠ διαθέτει και 
ασφαλίτες που παρεισφύουν σε καταλήψεις (γιατί τους κρατικούς 
ασφαλίτες τους καλεί διαρκώς ο Παπασπιρίδης για αποτυπώματα και 
αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα έξω από τις κατά καιρούς γεμάτες με τη 
μαύρη σκόνη για τα αποτυπώματα αίθουσες των Χημικών για να το 
διαπιστώσει)... Φαίνεται πως το ΕΜΠ είναι μια απέραντη Ντίσνεϋλαντ με 
τον Μίκυ, τον Γκούφυ και την υπόλοιπη παλιοπαρέα προέδρων, 
πρυτάνεων, κομματικών και διοικητικών υπαλλήλων να ξεσκεπάζει τους 
κακούς... Δεν θα ασχολούμασταν κανονικά με βλάκες. Αλλά όταν το 
παίζουν πονηροί οφείλουμε να δίνουμε απαντήσεις γιατί τότε η βλακεία 
τους γίνεται κολλητική. 

Το περιστατικό έρχεται ως αποκορύφωμα συντονισμένων ενεργειών ενός 
μικρού αριθμού καθηγητών, υπαλλήλων (με κάπως...αυξημένες 
αρμοδιότητες) καθώς και "υψηλών" κομματικών στελεχών να σπιλώσουν 
το Στέκι με απώτερη φιλοδοξία να το καταστείλλουν. Όλοι αυτοί 
κινούνται στο σκοτάδι και χρησιμοποιούν ως όπλο τη λασπολογία και τη 
δολιοφθορά και όντας ιεραρχικά ψηλά νομίζουν ότι μπορούν να λύνουν 
και να δένουν ανενόχλητοι. Από τον Σεπτέμβριο που άρχισε να 
επαναλειτουργεί το ΕΜΠ μέχρι σήμερα, ούτε τρεις μήνες δηλαδή, έχουν 
ακουστεί επανειλημμένα ιαχές στη Σύγκλητό που προσπαθούν να 
χρεώσουν από κλοπές μέχρι καταστροφές στο ΣΤΈΚΙ. Αφού δεν μπορούν 
να μας κουνήσουν με την βία προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα 
καχυποψίας στον περίγυρό μας. Τους "5-10 συνήθεις υπόπτους" δηλαδή 
που οι περισσότεροι από αυτούς δεν ανήκουν στην αγνή τους 
"πανεπιστημιακή κοινότητα" και σκοπό έχουν την καβάντζα και την 
παρακώλυση του επιστημονικού τους έργου. Αποκορύφωμα η δράση των 
κομματικών παπαγάλων τους (ΠΑΣΠ, ΔΑΠ) οι οποίοι διέδιδαν αμέσως 
μετά το περιστατικό του εμπρησμού του Στεκιού της ΧΑΜΑΣ πως οι 
υπαίτιοι είναι οι...αναρχικοί! Είναι γνωστό ακόμα πως ο Παπασπυρίδης 
έχει επανειλημμένα καλέσει μια-μια τις κομματικές παρατάξεις στο 
γραφείο του με θέμα συζήτησης το πως θα κατασταλεί το Στέκι. Είναι 
γνωστές σε μας οι προσπάθειες του μαζί με κάποιους φύλακες να 
προκαλέσουν δολιοφθορές στο Στέκι και σε συλλογικότητες που 
ενεργοποιούνται σε αυτό. Η αξιοπιστία τους έχει πέσει υπό το μηδέν και 
για αυτό τους θεωρούμε ικανούς και για άλλα πολλά που έχουν κατά 
καιρούς συμβεί στο χώρο της σχολής...  



...Η Αίθουσα 11 και οι Μουργόλυκοι

Τα παραπάνω είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή με 
όλα τα αστεία που ακούγονται κατά καιρούς για το ΣΤΈΚΙ. Το Στέκι 
λειτουργεί πάντοτε στο πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης με σαφείς 
ελευθεριακές συνιστώσες για πάνω από δέκα χρόνια. Έχει καταλάβει την 
αίθουσα 11 των Χημικών Μηχανικών και αρνείται κάθε είδους 
συνδιαλλαγή με το φοιτητικό και καθηγητικό κατεστημένο, είτε αυτό 
λέγεται κόμμα και κουρδισμένη συνέλευση είτε χρηματοδοτήσεις και 
όργανα των καθηγητών του ΕΜΠ. Αν για αυτούς τα παραπάνω σημαίνουν 
"πολιτική ανυπαρξία" για μας σημαίνουν αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 
Είμαστε αστάθμητος παράγοντας και για αυτό η πρεμούρα τους να μας 
"συνετίσουν". Έχουν να διασφαλίσουν οι μεν την πολιτική τους καριέρα 
και τα πανάκριβα ερευνητικά τους προγράμματα και οι δε την 
συνδικαλιστική τους μετεξέλιξη και τα προνόμια του υποτακτικού του 
καθηγητή. 

Όταν λέμε αυτοοργάνωση εννοούμε μέσα στα άλλα αυτάρκεια, όση μπορεί 
να υπάρξει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Αναλαμβάνουμε μόνοι μας να 
λύσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες του χώρου που μας στεγάζει, για 
αυτό και τα εργαλεία. Έχουμε συνυφασμένη σε ένα βαθμό τη 
καθημερινότητά μας με το χώρο για αυτό και υπάρχουν άτομα ως αργά 
το βράδυ ή και όλη τη νύχτα. Δεν είμαστε φοιτητικό στέκι γιατί θεωρούμε 
ότι η ελεύθερη έκφραση, δημιουργία και δράση είναι για όλη την κοινωνία 
και όχι για την φοιτηταριακή "ελίτ" που τόσα κροκοδείλια δάκρυα ρίχνει 
για το άσυλο. Για αυτό και στον χώρο του Στεκιού ενεργοποιούνται και 
άλλες συλλογικότητες με σκοπό την προετοιμασία της κοινωνικής 
ανατροπής. Δεν αντέχουμε την άρρωστη και απρόσωπη Πολυτεχνειούπολη 
που εκπέμπει μια αίσθηση ψυχιατρείου τόσο πολεοδομικά όσο και στα 
κουρασμένα πρόσωπα που πηγαινοέρχονται ξέπνοα πάνω-κάτω 
προκειμένου να προλάβουν, να αποδώσουν για να έχουν πιο πολλές 
πιθανότητες να εξαργυρώσουν αυτό το γαμημένο κουρελόχαρτο, το 
πτυχίο, σε κάθε είδους μικροαστικά όνειρα υποταγής. Κι αυτό το 
δείχνουμε... 

Για τις κλοπές δεν θα γίνουμε απολογητές, όπως θα μας ήθέλαν. Ξέρουν 
καλύτερα από εμάς ότι σχεδόν όλα τα περιστατικά γίνονται με κλειδί. 
Ρωτήστε τους, έχουν βγάλει και στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή ο "κλέφτης" 
είναι εκ των έσω. Και τα κλοπιμαία είναι συνήθως...σκληροί δίσκοι από τα 
εργαστήρια! Και γιατί κανείς να κάνει τόσο κόπο για κάτι ευτελούς αξίας; 
Μήπως παίζουν συναδελφικά αλληλομαχαιρώματα; Ας όψεται ο 
ανταγωνισμός για μια θέση στον εργασιακό παράδεισο. Εξάλλου όταν θα 
νοιώσουμε την ανάγκη να κοινωνικοποιήσουμε από το γραφείο κάποιου 
καθηγητή τις αναπαυτικές πολυθρόνες, την καφετιέρα ή την τελευταίας 
τεχνολογίας οθόνη του θα πάμε μέρα και θα τα πάρουμε μπροστά του. 
Δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό, τίποτα δεν είναι δικό μας και όλα μας 
ανήκουν. Απλά για την ώρα δεν είναι στις προτεραιότητες μας. 

Γενικότερα αυτοί οι κύκλοι προσπαθούν να αναγάγουν ένα δευτερεύον 
θέμα όπως οι κλοπές σε μείζον, όχι μόνο για να ποινικοποιήσουν έναν 
κοινωνικό χώρο όπως το Στέκι αλλά και για να άρουν το άσυλο που ευνοεί 
τέτοια εγχειρήματα. Ότι συντονισμένα το κράτος, οι κατασταλτικοί του 
μηχανισμοί και τα ΜΜΕ δεν κατάφεραν τόσες δεκαετίες με τον 



αποπροσανατολισμό από τα έξω το έχουν τώρα επιφορτιστεί οι "εκ των 
έσω" από τα κομματικά ή κρατικά αφεντικά τους: να ανοίξουν την 
κερκόπορτα, να φανεί ότι η ίδια η "φοιτητική κοινωνία" δεν επιθυμεί 
πλέον το άσυλο, λες και είναι αποκλειστικά δικό της θέμα. Οι μεν 
προβάλλουν το ιδεολόγημα ότι τώρα έχουμε δημοκρατία και άρα η 
διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου (και της πράξης;) είναι δεδομένη 
οπότε το άσυλο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Κατ' αυτούς η ελευθερία 
είναι θέμα ορισμού και έχει θριαμβεύσει παντού. Οι δε μέσα από τον 
κυκεώνα των ιδεολογημάτων και της απόλυτης αλήθειας που πιστεύουν 
ότι κατέχουν νοιώθουν υποχρεωμένοι να αστυνομεύσουν και να 
καταστείλουν, δίνοντας για άλλη μια φορά λαβή για την τελική μετάβαση 
σε ένα "καθαρό" πανεπιστήμιο και σε ένα πλήρως απονενοημένο άσυλο τα 
οποία, κατά τα άλλα αντιμάχονται. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 28/11/2005 - Ως επιβεβαίωση των παραπάνω, που ανοίγει και 
ξεκάθαρα το θέμα του ασύλου, αποτελεί το άρθρο του δημοσιογραφίσκου 
Μάνου Χαραλαμπάκη, στην αστική φυλλάδα “Τα Νέα”. Η δυσφήμιση, η 
συκοφαντία και η λάσπη που τόσο καιρό εκτοξεύουν διάφοροι λακέδες 
αναπαράγεται από μια "καθώς πρέπει" εφημερίδα. Η σαπίλα δεν έχει όρια. 
Το ίδιο και η οργή μας.  

Όλα αυτά δεν αποτελούν ανακοίνωση αλλά σαφή προειδοποίηση σε κάθε 
είδους Παπασπυρίδιδες, φυλλάδες και τσιράκια των «αρχόντων της 
διαπλοκής» (Λαμπράκης) ότι τέτοιου είδους τακτικές θα απαντηθούν 
όπως τους αρμόζει και όπως η ιστορία μας έχει διδάξει πως πρέπει να 
απαντώνται. Το ίδιο ισχύει και για διάφορα κομματικά στελέχη που 
αντιδρούν έτσι είτε όντας φυσικοί εχθροί, είτε λόγω αγκυλώσεων και 
μικροκομματικής, ρηχής ανάλυσης. 

Να τελειώνουμε με τους εργολάβους των κρατικών σχεδιασμών 
και τον γλοιώδη συρφετό των ψιθυριστών των αμφιθεάτρων. 

Σ’ αυτό το παραμύθι, δυστυχώς για αυτούς, είναι οι Μουργόλυκοι, 
το Κογιότ και ο Δρακουμέλ που νικάνε...



Την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη γίνεται συγκέντρωση έξω από τα "Νέα" 
(κτήριο Λαμπράκη –  Μιχαλακοπούλου) που πραγματοποιούν 50 περίπου 
αλληλέγγυοι-ες, με αφορμή το συκοφαντικό άρθρο για το 
Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι του Πολυτεχνείου. Στήνεται μικροφωνική, 
πετάγονται τρικάκια "να κάνουμε άσυλο ολόκληρη τη γη", "αλήτες 
ρουφιάνοι δημοσιογράφοι", "η λάσπη σας θα σας θάψει", κρεμιέται πανό 
που γράφει "κάτω τα ξερά σας από τις καταλήψεις", ενώ γράφονται 
συνθήματα "την πληρωμένη ρουφιανιά τη λενε δημοσιογραφία", "μπροστά 
στα ΝΕΑ η Ψυτάλλεια είναι μια λακκούβα", κ.α.

 Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, δυο άτομα από το εσωτερικό του 
κτιρίου βγήκαν έξω, ο ένας επιτέθηκε σε σύντροφο που βρισκόταν στην 
μικροφωνική, ενώ προσπάθησε να προκαλέσει ζημίες και στα μηχανήματα. 
Δημιουργήθηκε ένταση, ο μαινόμενος «απομακρύνθηκε», ενώ λίγο 
αργότερα έγινε γνωστό ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν ο αρχισυντάκτης 
του περιοδικού “Free” που ανήκει στον όμιλο Λαμπράκη.


