
Ανάµεσα από το 
Πάρκο Ειρήνης και
την αρχιτεκτονική 
(στα πλατάνια)

Ένας, περίπου, µήνας έχει περάσει από τότε που πραγµατοποιήσαµε την κατάληψη κυλικείο οκτάγωνο. Μέσα σ' 
αυτόν το µήνα ήταν πολλά αυτά που κάναµε, όπως πολλές ήταν κι οι απειλές που δεχτήκαµε. Κι είναι καιρός να 
δηλώσουµε κάποια πράγµατα. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνουµε αυτό είναι να µιλήσουµε για όσα πράξαµε κι 
όσα θα πράξουµε. Για όσα έπραξε κι όσα θα πράξει ο εχθρός µας, η διοίκηση του πανεπιστηµίου κι η εταιρεία 
patras catering.

ΌλονΌλον αυτό τον καιρό έχουµε ζωντανέψει το χώρο ανάµεσα στην αρχιτεκτονική και το πάρκο της ειρήνης, µ' έναν 
τρόπο που όµοιο του δε συναντούµε και πολύ συχνά στο πανεπιστήµιο. Ξεκινώντας µε τις ελάχιστες υποδοµές που 
διέθετε ο χώρος, καταφέραµε να τον κάνουµε πλήρως λειτουργικό. Φτιάξαµε ξύλινα τραπέζια και καρέκλες, τέντες 
για τη βροχή, βάψαµε το χώρο. Προµηθευτήκαµε µε τα λίγα µας χρήµατα και φέρνοντας ο καθένας ό,τι έχει 
µηχανές καφέ και στερεοφωνικό. Επιλέγοντας να µη διαµεσολαβηθούµε από κανέναν δηµοσιογράφο, µοιράσαµε 
κείµενα και κολλήσαµε αφίσες, ενηµερώνοντας όλους τους φοιτητές για την ύπαρξη του χώρου. 
ΠραγµατοποιήσαµεΠραγµατοποιήσαµε µε την βοήθεια φίλων και συντρόφων τρεις συναυλίες, δυο πολιτικές εκδηλώσεις και 
συζητήσεις, δυο τουρνουά µπάσκετ και µια διαδήλωση υπεράσπισης του εγχειρήµατος. Ανοίγουµε καθηµερινά 
καφενείο δίνοντας στον καθένα δυνατότητα να πιει τον καφέ του σ' έναν χώρο που δε θα συναντήσεις lifestyle 
καλούπια. Κι όλα αυτά επιστρατεύοντας τη δικιά µας δηµιουργικότητα και συνεισφέροντας τη δικιά µας εργασία, 
χωρίς αφεντικά κι εργαζόµενους, χωρίς διευθυντές και διευθυνόµενους. Κι όλα αυτά µακριά από λογικές κέρδους, 
χωρίς υποχρεωτικό αντίτιµο για τον καφέ µας, µε ελεύθερη συνεισφορά, σε µια εποχή που η τσέπη µας είναι πιο 
άδειαάδεια από ποτέ. Με την πρυτανεία να µας έχει κόψει το ρεύµα από τη δεύτερη µέρα. Δηµιουργήσαµε εν ολίγοις 
έναν χώρο πραγµατικά κοινωνικό, τον οποίο επισκέπτονται καθηµερινά πολλές δεκάδες άνθρωποι.

Έλα όµως που η πρυτανεία έχει άλλα σχέδια για τον χώρο της κατάληψης. Το πάρκο ειρήνης εδώ και χρονιά 
νοικιάζεται από το πανεπιστήµιο σε ιδιωτικές εταιρείες και µαζί µε αυτό και ο χώρος που έχουµε καταλάβει. Κι 
απέναντι µας έχουµε την patras catering, το νέο ενοικιαστή του πάρκου και την πρυτανική αρχή, που µας απειλούν 
καθηµερινά, χρησιµοποιώντας ως αγγελιαφόρο τον (κατώτερο των περιστάσεων, εδώ που τα λέµε) αντιπρύτανη 
Κυπριανό. Δηλαδή, µια εταιρεία και τους πιστούς σα σκυλιά συνεργάτες της, που τα 'χουν βρει µεταξύ τους µε 
σκοπό οι µεν να πλουτίσουν και  οι δε να ικανοποιήσουν τα συµφέροντα τους, πάνω στις δικές µας πλάτες και πάνω 
στιςστις πλάτες όσων δουλεύουν για λογαριασµό τους. Άλλωστε η συνταγή για το µέρος αυτό είναι γνωστή εδώ και 
χρόνια. Ακριβός καφές και φαγητό, σερβιτόροι µε εκβιασµένο χαµόγελο στα χείλη, εντατική εργασία υπό την  
επίβλεψη του προϊστάµενου, πλαστικό και αποστειρωµένο περιβάλλον, ακριβές δεξιώσεις. Αυτά  είναι τα σχέδια 
του υπερασπιστή του δηµοσίου πανεπιστηµίου, όπως αυτοαποκαλείται ο πρύτανης Παναγιωτάκης. Και για να  τα  
πετύχουν, πρέπει να τους αδειάσουµε την γωνιά. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του ίδιου του Κυπριανού, η εκκένωση 
του εγχειρήµατος θα γίνει άµεσα. Δυο είναι τα πιθανά σενάρια. Είτε οι µηνύσεις κατά συγκεκριµένων ατόµων από 
τηντην patras catering, είτε η εισβολή µπάτσων στο πανεπιστήµιο και η βίαιη εκκένωση της κατάληψης, υπό εντολές 
της πρυτανικής αρχής. 

Από όσα λέµε παραπάνω, θεωρούµε πως είµαστε οι καταλληλότεροι για να διαχειριστούµε αυτό το χώρο. 
Καταλληλότεροι, όχι “γενικά και αόριστα”, αλλά για όσους βάζουν την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
πάνω από το κέρδος. Για όσους η τσέπη τους δεν µπορεί να σηκώσει έναν ακριβό καφέ. Για όσους θεωρούν πως 
η ανάγκη για συνεύρεση και ανθρώπινη επικοινωνία, δεν χωράει και δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την στέγη 
ενός µαγαζιού.  

Εµπρός λοιπόν αξιοσέβαστοι κύριοι της πρυτανείας, εµπρός λαµπροί και επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες της patras ca-
tering. Φέρτε τους µπάτσους, εκκενώστε την κατάληψη, κάντε τις µηνύσεις σας. Και πράγµατι, µπορείτε να κοιµάστε 
ήσυχοι, όντας σίγουροι πως θα πετύχετε το σκοπό σας. Έτσι κι αλλιώς, έχετε έναν ολόκληρο µηχανισµό από 
αστυνόµους, δικαστές και δηµοσιογράφους στη διάθεση σας, να σας υπηρετούν µε συνέπεια. Αλλά να είστε 
σίγουροι και για κάτι ακόµα: πώς δεν είµαστε τόσο λίγοι όσο νοµίζετε, πως δε θα παραιτηθούµε από αυτά που µας 
αναλογούν, πως θα µας βρίσκετε συνεχώς µπροστά σας.

Υ.Γ. Επειδή συχνά-πυκνά ο Κυπριανός κάνει αναφορά σε υποτιθέµενες φθορές που έχουµε προκαλέσει, να ξεκαθαρίσουµε 
κάτι: είναι πολύ πιθανό, αντιγράφοντας το παράδειγµα της εκκένωσης των καταλήψεων της πόλης τον Αύγουστο, να 
καταστραφούν από τους µπάτσους τα όσα αντικείµενα έχουµε µέσα στο Οκτάγωνο. Για όσες, λοιπόν, καταστροφές συµβούν 
σε µια πιθανή εκκένωση, υπεύθυνος θα είναι ο πρύτανης Παναγιωτάκης κι οι συνεργάτες του και µόνον αυτοί.

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΚΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ


