
ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ:  
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ .
Στα μέσα Νοέμβρη (2021) σύντροφοι και συντρόφισσες στην Θεσσαλονίκη, από το εδώ και 34 χρόνια 
κατειλημμένο στέκι στο βιολογικό, ήρθαν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με διάφορες “αλλαγές”.  
Γυψοσανίδες απέκλειαν το μισό χώρο του του φουαγιέ του Βιολογικού και κάποιοι τοίχοι (κάποιοι 
από τους οποίους ήταν του στεκιού) είχαν σημαδευτεί με “Χ”, προμηνύοντας την κατεδάφισή 
τους.

Μετά απο έρευνα στην “Διαύγεια” φάνηκε οτι ανατέθηκε σε εργολαβία (κατασκευαστική εταιρεία Πράξις) 
στις 16/9/21 έργο ύψους 1.320.600 ευρώ με θέμα: “Εσωτερικές διαρρυθμίσεις χώρων ισογείου κτηρίου 
Βιολογίας για της ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών”. Από τα σχέδια φαίνεται ότι ο χώρος του 
στεκιού προορίζεται για “αίθουσα αναμονής”, κάτι “άκρως απαραίτητο” για τη λειτουργία της σχολής και 
έτσι οι πρυτανικές αρχές και οι εργολάβοι ανέλαβαν άμεση δράση για την αναδιαμόρφωση των 
“χρηστικών” χώρων.

Την παραμονή της πρωτοχρονιάς (31/12/21) κράτος και μπάτσοι προχώρησαν στην εκκένωση του 
στεκιού, περικυκλώνοντας το χώρο γύρω από το campus και με αυξημένη παρουσία παράλληλα μέσα 
στο χώρο του πανεπιστημίου. Η εισβολή και το γκρέμισμα των τοίχων της κατάληψης επιλέχθηκε να 
πραγματοποιηθεί στις 6:00 τα ξημερώματα την συγκεκριμένη ημερομηνία δεδομένου ότι εκείνες τις 
ώρες δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν κάποια έντονη μορφή αντίστασης. 

Η επίθεση απέναντι στο στέκι αλλά και η παρουσία μπάτσων και ασφαλιτών (που παρουσιάζονται 
τακτικά με σκοπό να φακελώσουν κόσμο και διώχνονται από συντρόφια του στεκιού και των σχημάτων) 
στον χώρο του ΑΠΘ που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα μόνο τυχαίες δεν είναι. Η εκκένωση του 

Στεκιού συο Βιολογικό φαίνεται πως αποτελεί βασικό 
κομμάτι της κρατικής ατζέντας για τον κατασταλτικό 

σχεδιασμό εντός των πανεπιστήμιων και οχι απλά μια 
έμπνευση του πρύτανη Παπαϊωάννου. Συγκεκριμένα, ο 

υφυπουργός παιδείας υπεύθυνος για ζητήματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (γνωστό σκουπίδι από χρόνια) Άγγελος Συρίγος 
στοχοποίησε το στεκι και “υποσχέθηκε” την εκκένωση του για την 

δημιουργία βιβλιοθήκης χωρίς να χάσει ευκαιρία να αναφέρει ότι 
δεν απέχουμε πολύ από την εκπλήρωση του διακαούς πόθου του, την

είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Άλλωστε αυτό αποτελεί 
συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας καταστολής των αγώνων και αποστείρωσης των 



ιδρυμάτων, πρώτα με την θεσμική κατάργηση του ασύλου και πλεον με τις συνεχείς εισβολές μπάτσων 
όλων των ειδών και την εκκένωση καταλήψεων/εστιών αγώνα, μέσα σε μια περίοδο που φοιτητ(ρι)ες 
αλλά και όποιος/α αγωνίζεται εντός και εκτός πανεπιστημίου δέχονται ολομέτωπη επίθεση τόσο με την 
ψήφιση του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοίδη (ν.4777) όσο και με το αντεργατικό νομο Χατζηδάκη, το 
νομοσχέδιο των διαδηλώσεων και την ποινικοποίηση των απεργιών. 

Το κράτος δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος είναι η αποστείρωση των πανεπιστημίων, των χώρων εργασίας, η
αποδυνάμωση και η καταστολή οποιασδήποτε αντίδρασης στους σχεδιασμούς του και φυσικά η 
εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων αυτού και του κεφαλαίου. Άλλωστε οι σχέσεις των 
πρυτανικών αρχών με το κράτος και τους κατασταλτικούς του μηχανισμούς έχουν μακρά ιστορία. 
Από τις εκκενώσεις των καταλήψεων πανεπιστημιακής ιδιοκτησίας (Terra Incognita, Τερμίτα, Rosa 
Nera, Βανκούβερ Απάρτμαν, στέκια ΑΣΟΕΕ και Παντείου, κτήριο Γκίνη), τις εισβολές στις εστίες του 
ΕΚΠΑ  αλλά και την μελλοντική πρόσληψη ειδικών μπάτσων (ΟΠΠΙ) εντός των πανεπιστημίων, την 
θέσπιση πειθαρχικών συμβουλίων μέχρι και την εισβολή αστυνομίας και συλλήψεις σε χώρους του 
πανεπιστημίου (καταλήψεις πρυτανείας ΑΠΘ (2021), κατάληψη πρυτανείας ΕΜΠ και κάτω Πολυτεχνείο 
13/11/20), ακόμα και την κλήση για υποχρεωτική λήψη DNA από τους συλληφθέντες.

Το κατειλημμένο στέκι στο Βιολογικό διαχρονικά έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς, πολιτικού και 
πολιτιστικού περιεχομένου τα τελευταία 34 χρόνια για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχει στεγάσει 
συλλογικότητες και ομάδες, ανοιχτές συνελεύσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις με πληθώρα θεματικών 
αναρχικού/αντιεξουσιαστικού περιέχομενου, ενώ αποτελεί επίσης έναν από τους βασικότερους χώρους 
έκφρασης της diy και πανκ κουλτούρας. Είναι προφανές ότι ένας κατειλημμένος χώρος, ιστορικής 
σημασίας σαν το στέκι στο βιολογικό, αποτελει ανάχωμα στα σχέδια του κράτους και των πρυτανικών 
αρχών για την επιβολή του δόγματος νόμος και τάξη εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την 
μετατροπή τους σε αποστειρωμένα κολλέγια ελέγχου και πειθάρχησης.

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς την κατάληψη του στεκιού στο Βιολογικό και ως 
καταληψίες οι ίδιοι και οι ίδιες του παλιού βιβλιοπωλείου στο ΕΜΠ – κατάληψη Παπασωτηρίου 
αντιλαμβανόμαστε την αξία της ύπαρξης τέτοιων χώρων εντός της σαπίλας του πανεπιστημιου. Για εμάς,
αυτοί οι χώροι είναι χώροι ελευθερίας, που απορρίπτουν τις έννοιες της ιεραρχίας, της ιδιοκτησίας,
της οικονομικής εκμετάλλευσης και που δείχνουν έμπρακτα ότι η εναντίωση σε κάθε εξουσία δεν 
είναι κάτι ουτοπικό αλλά πραγματοποιήσιμο  μέσα από το χτίσιμο σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ 
μας.

Μπάτσοι, πρυτάνεις, επενδυτές
κάτω τα ξερά σας από τα στέκια και τις καταλήψεις
είναι εστίες αγώνα και θα ματώσετε για να τις πάρετε.
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