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Είκαζηε ε Απηόλνκε Παξέκβαζε ζηνπο Ηιεθηξνιόγνπο-
Μεραλνιόγνπο (ΑΠΗΜ), ε νπνία απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο 
αλάγθεο καο γηα ζπιινγηθνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Η 
αλάγθε, δειαδή, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπληξνθηθώλ ζρέζεσλ θαη 
ηαπηόρξνλα ηελ ζπιινγηθή θάιπςε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ 
αλαγθώλ θαη επηζπκηώλ. Η κε ηθαλνπνίεζή ηνπο απνηειεί 
απόξξνηα ησλ θπξίαξρσλ εθκεηαιιεπηηθώλ ζρέζεσλ, όπσο ε 
ζρέζε θεθάιαην-εξγαζία, ελάληηα ζηηο νπνίεο πξνζπαζνύκε λα 
αληηπαξαβάιινπκε ηηο ζρέζεηο πνπ ρηίδνπκε κεηαμύ καο. 
Σπληξνθηθέο ζρέζεηο πνπ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 
αληηκεησπίζνπκε κε ζπιινγηθνύο όξνπο ηελ ζπλζήθε πνπ 
βηώλνπκε θαζεκεξηλά ελάληηα ζηελ ινγηθή ηνπ αηνκηθνύ δξόκνπ 
θαη ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ καο. 
  
Τα παξαπάλσ απνηεινύλε κηα ζπλερή δηεξγαζία 6 ρξόλσλ 
ύπαξμεο ηνπ ζρήκαηνο. Μηα ζπλερή δηεξγαζία επηθνηλσλίαο 
ζθεπηηθώλ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζρήκαηνο) θαη 
εκβάζπλζεο πεξηερνκέλσλ πνπ νδήγεζαλ ζε θάπνηνπο 
δηεθδηθεηηθνύο αγώλεο, όπσο πρ ν αγώλαο γύξσ από ηελ 
πξόζβαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηεο ιέζρεο, ν πξόζθαηνο αγώλαο 
γηα ηελ δηαγξαθή πξνζηίκσλ ζηνλ ΟΑΣΘ, παξεκβάζεηο ελάληηα 
ζηα θιεηδώκαηα ησλ ζρνιώλ, δηαηήξεζε δσξεάλ ζπγγξακκάησλ, 
παξεκβάζεηο ελάληηα ζηνλ θαξηεξηζκό θαη ηνλ αηνκηθό δξόκν, 
θνθ.  
 
Πάλσ ζηελ θίλεζή καο απηή, πξνέθπςε ζε όινπο ε αλάγθε 
νηθεηνπνίεζεο ελόο ρώξνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην νπνίν κία ή 
άιιε βξηζθόκαζηε θαζεκεξηλά όρη απαξαίηεηα επεηδή ην ζέινπκε 
αιιά επεηδή είλαη απαξαίηεην γηα λα βξνύκε κειινληηθά 
(θαιύηεξε) εξγαζία. Σε απηό ην πιαίζην ην παλεπηζηήκην γηα καο 
κόλν νηθείν δελ είλαη, ίζα-ίζα, σο θνηηεη(ξη)έο, απνηειεί γηα εκάο 
ηνλ βαζηθό θαπηηαιηζηηθό ζεζκό πνπ δεκηνπξγεί θαη αλαπαξάγεη 
ηνπο όξνπο γηα ηελ δηαξθή θαη απνδνηηθόηεξε εθκεηάιιεπζή ηεο 
εξγαζίαο. Επηιέγνπκε, ινηπόλ, λα θαηαιάβνπκε έλα ρώξν, 
επηδηώθνληαο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πην νηθείν κέξνο, ηνπ 
νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα δηακνξθώλνληαη από εκάο, ρσξίο 
ηε δηακεζνιάβεζε νπνηνπδήπνηε (θνζκεηείαο, πξπηαλείαο, 
εξγνιαβίαο, παξαηάμεσλ, θ.α.). Σπγθεθξηκέλα, ζεσξνύκε ηε 
κνξθή ηεο θαηάιεςεο πξνϋπόζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 
ζρέζεσλ πνπ ζέινπκε. Σρέζεηο πνπ δελ αλαπαξάγνληαη κε 
εηεξνθαζνξηζκέλνπο όξνπο θαη δελ αλαπαξάγνπλ 
πξνθαζνξηζκέλνπο ξόινπο. 
 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο απνθαζίζακε ηε δεκηνπξγία ελόο 
ζηεθηνύ θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπ ζαλ ΑΠΗΜ. Ελόο ζηεθηνύ ην 
νπνίν ζα είλαη ελάληηα ζηα ζπκπιέγκαηα εμνπζίαο θαη ζηνπο 
απνθιεηζκνύο πνπ παξάγνπλ. Απνθιεηζκνύο έκθπινπο, 
θπιεηηθνύο θαη ηαμηθνύο. Ελόο ζηεθηνύ πνπ ζηέθεηαη πέξα θαη 
ελάληηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη αθήλεη 
ρώξν γηα δεκηνπξγία, έθθξαζε θαη εμσηεξίθεπζε. Ελόο ζηεθηνύ 
ελάληηα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε πάλσ ζηε βάζε ηνπ 
εκπνξεύκαηνο. Ελόο ζηεθηνύ ζπδεηήζεσλ, δπκώζεσλ θαη 
εθδειώζεσλ. Ελόο ζηεθηνύ ρώξνπ ζπιινγηθνύ. 
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