
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΕΚΙ; 

Σχεδόν ζνα χρόνο πριν μια ομάδα ατόμων αποφαςίςαμε να καταλάβουμε το εγκαταλελειμμζνο ςπιτάκι 

ςτο προαφλιο του ΤΕΙ Δαςοπονίασ. Τα άτομα αυτά είμαςτε μακθτζσ, φοιτθτζσ, άνεργοι, εργαηόμενοι, 

φτωχοί υλικά αλλά όχι πνευματικά, καταπιεςμζνοι άνκρωποι που παλεφουμε εν τζλθ για μια 

αξιοπρεπι ηωι ενάντια ςε κάκε πολιτικό ςφςτθμα. Είμαςτε ζνα από τα κομμάτια τθσ κοινωνίασ που 

μάχεται για αξίεσ όπωσ θ αυτοοργάνωςθ, θ αλλθλεγγφθ και θ ιςότθτα χωρίσ αρχθγοφσ, αυκεντίεσ και 

διαμεςολαβθτζσ. 

Το ςτζκι φιλοξενεί και διοργανϊνει εβδομαδιαία πολιτικζσ και πολιτιςτικζσ δράςεισ – εκδθλϊςεισ 
(προβολζσ, κεματικζσ ςυηθτιςεισ, χειρονακτικά εργαςτιρια, ςυναυλίεσ κ.α.) όπου ο κακζνασ μπορεί να 
ςυμμετάςχει. Πιο ςυγκεκριμζνα το ςτζκι λειτουργεί βάςθ μθνιαίου προγράμματοσ το οποίο 
ςυνδιαμορφϊνεται από τα άτομα που ςυμμετζχουν ςτθν εβδομαδιαία ανοιχτι διαχειριςτικι 
ςυνζλευςθ. Στθ διαχειριςτικι ςυνζλευςθ μπορεί να ςυμμετζχει ανοιχτά όποιοσ κζλει και ςυμφωνεί με 
τθ δομι και τα πολιτικά τθσ χαρακτθριςτικά. Η ςυνζλευςθ ζχει αντιεραρχικι δομι και βαςίηεται ςτθν 
ςυνδιαμόρφωςθ. Δρϊντασ μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ πολυμορφίασ δεν ανεχόμαςτε 
ςυμπεριφορζσ που ζχουν το πρόςθμο του ρατςιςμοφ (φυλετικοφ, κρθςκευτικοφ, κοινωνικοφ, ταξικοφ), 
του ςεξιςμοφ, τθσ ομοφοβίασ, του φαςιςμοφ και των εξουςιαςτικϊν παραλογιςμϊν. Παλεφουμε 
ενάντια ςε κακετί καταπιεςτικό από κεςμοφσ όπωσ το κράτοσ, το κεφάλαιο, ο ςτρατόσ, θ μιςκωτι 
ςκλαβιά και οι ςχζςεισ εξάρτθςθσ που απορρζουν από όλα αυτά. Στο χρονικό διάςτθμα που είναι 
ανοιχτό το ςτζκι ςίγουρα δεν ζχουμε καταφζρει να κάνουμε όςα κζλουμε ωσ άτομα και ωσ ςυνζλευςθ 
και βαςικόσ μασ ςτόχοσ είναι θ περαιτζρω εξζλιξθ αυτοφ του χϊρου προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ που 
ζχουν να κάνουν με τθ δράςθ μασ, τθν απεφκυνςθ μασ ςτθν κοινωνία τθσ Καρδίτςασ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ αυτισ. 

Από τθν πρϊτθ ςτιγμι όλα τα παραπάνω ενόχλθςαν μια ςυγκεκριμζνθ μειοψθφία φοιτθτϊν οι οποίοι 

είναι οργανωμζνοι ςε κομματικζσ παρατάξεισ οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν κατάντια όχι μόνο του 

ΤΕΙ μασ αλλά και ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ. Παρ’ όλα αυτά ζχουν το κράςοσ να δρουν παραςκθνιακά 

ταυτιηόμενοι με φαςιςτικζσ νοοτροπίεσ χωρίσ να ζχουν ποτζ τθν αξιοπρζπεια να αντιπαρατεκοφν 

πολιτικά και κυρίωσ δθμόςια μαηί μασ ενϊ αντικζτωσ δρουν ςυνομωςιολογικά με ςτόχο τθ φίμωςθ του 

λόγου μασ. 

Για όςουσ ενοχιςαμε τθν κανονικότθτα τουσ ζχουμε να τουσ δθλϊςουμε πωσ όλα αυτά είναι μόνο θ 

αρχι. Είμαςτε και κα είμαςτε εδϊ ζτοιμοι να αντιμετωπίςουμε τισ πρακτικζσ τουσ. 

Δευτζρα: 19:00 Διαχειριςτικι ςυνζλευςθ 

Τρίτθ – Τετάρτθ: 12:00 – 17:00 καφενείο 

Πζμπτθ: 17:00 καφενείο και ςτισ 19:00 προβολι ι πολιτικι ςυηιτθςθ 
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