ΟΤΣΕ ΘΕΜΙΚΟ ΟΤΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ….

Δεκέμβρης ‘08. Η εξϋγερςη εύναι παντού αμφιςβητώντασ ϋμπρακτα όλεσ
εκεύνεσ τισ δομϋσ του ςυςτόματοσ που οδηγούν την κοινωνύα ςτην εξαθλύωςη.
Σήμερα, ϋνα χρόνο μετϊ μπροςτϊ ςτο φόβο μιασ νϋασ, διϊχυτησ κοινωνικόσ
ανταρςύασ, το κρϊτοσ εξαπολύει ολομϋτωπη επύθεςη απϋναντι ςτα υποκεύμενα
τησ εξϋγερςησ καθώσ και ςτουσ χώρουσ που αποτϋλεςαν και αποτελούν κϋντρα
αντιπληροφόρηςησ και δρϊςησ.
Διαχρονικά ςε περιόδουσ όξυνςησ του κοινωνικού ανταγωνιςμού το κρϊτοσ,
ςτην προςπϊθεια του να καταςτεύλει τουσ αντιςτεκόμενουσ ςτοχοποιεύ όλα τα
μϋςα που αυτού διαθϋτουν και χρηςιμοποιούν. Ωσ τϋτοιο το ϊςυλο δϋχεται τα
οργανωμϋνα πυρϊ τησ εξουςύασ , με ςκοπό τον εκβιαςμό κοινωνικόσ
ςυναύνεςησ που θα οδηγόςει ςτην κατϊλυςη του. Πρόςφατα παραδεύγματα, η
διαρκόσ πολεμικό που δεχόταν κατϊ τισ φοιτητικϋσ κινητοποιόςεισ του 20067, ο παροξυςμόσ και οι υςτερύεσ των κρατικοδύαιτων δημοςιογραφύςκων τον
περςυνό Δεκϋμβρη, με αποκορύφωμα την ουςιαςτικό κατϊργηςη του από την
«ςοςιαλιςτικό» διακυβϋρνηςη του ΜΠΑΣΟΚ.
Σην Πέμπτη 3 Δεκέμβρη ο πρύτανησ τησ ΑΟΕΕ, ςε αγαςτό ςυνεργαςύα με
τουσ καταςταλτικούσ μηχανιςμούσ, αποκλεύει το ύδρυμα, και ϋτςι οι
φοιτητϋσ που ςυγκεντρώθηκαν εκεύ για να πραγματοποιόςουν Γενικό
υνϋλευςη, βρϋθηκαν αντιμϋτωποι με την πραγματικότητα ότι η ςχολό όταν
κλειςτό «λόγω γρύπησ» και 3 διμοιρύεσ ΜΑΣ βρύςκονταν εκεύ για να το
διαςφαλύςουν. Αυτό το γεγονόσ όμωσ, κϊθε ϊλλο παρϊ πρωτοφανϋσ εύναι,
καθώσ παρόμοια «περιςτατικϊ» ςημειώθηκαν και τισ μϋρεσ πριν τη 17
Νοϋμβρη, με πλόρη αποκλειςμό όλων των ςχολών του κϋντρου.
το πλαύςιο αυτόσ τησ καταςταλτικόσ ςτρατηγικόσ, το Σάββατο οι
«προςτϊτεσ του πολύτη» περικυκλώνουν το Πολυτεχνεύο, μοιρϊζοντασ ξύλο,
προςαγωγϋσ και ςυλλόψεισ ςτον κόςμο που κινεύται ςτην περιοχό των
Εξαρχεύων, ενώ ςε μια ευθεύα ςτοχοπούηςη του αναρχικού χώρου,
πραγματοποιεύται ειςβολό ςτο αυτοδιαχειριζόμενο ςτϋκι Ρεςϊλτο και ςτο
δημαρχεύο Κερατςινύου που καταλεύφθηκε ωσ ϊμεςη απϊντηςη ςτο παραπϊνω
γεγονόσ.
Σην Κυριακή, και ενώ πραγματοποιούνται πολυϊριθμεσ ςυγκρουςιακϋσ πορεύεσ,
δεν περνϊει απαρατόρητη η ςύμπνοια μπϊτςων και πρυτανικών αρχών.
Αποτϋλεςμα αυτόσ, ςυλλόψεισ μϋςα από το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο
Θεςςαλονύκησ και από τον προαύλιο χώρο τησ Νομικόσ Αθόνασ. Βϋβαια, δεν
περιμϋνουμε καμύα «γενναύα ςτϊςη» εκ μϋρουσ πρυτϊνεων και
μεγαλοκαθηγητϊδων όςον αφορϊ την κοινωνικό υπερϊςπιςη του αςύλου. Ξϋρουν
πολύ καλϊ εδώ και χρόνια να προςτατεύουν τα κερδοφόρα projects των
εργαςτηρύων τουσ και το ρευςτό που πϋφτει μϋςα από την ςυνεργαςύα τουσ με

ιδιωτικούσ φορεύσ και επιχειρόςεισ. Η «ελεύθερη διακύνηςη ιδεών» που
επικαλούνται, μεταφρϊζεται ςε ελεύθερη διακύνηςη κεφαλαύων και εργατικού
δυναμικού και όταν η κοινωνικό πόλωςη δεν τουσ επιτρϋπει να πατούν ςε δυο
βϊρκεσ, αυτομϊτωσ ςπεύδουν να υπεραςπιςτούν τα κερδοφόρα κεκτημϋνα τουσ
και ξεχνούν το κοινωνικό κεκτημϋνο του αςύλου.
Κεραςϊκι ςτην τούρτα, η ςτϊςη των media, τα οπούα ενώ αποςιώπηςαν πλόρωσ
την κατϊφορη παραβύαςη του αςύλου, πραγματοπούηςαν μαραθώνιουσ ενημϋρωςησ
για την υποτιθϋμενη απόπειρα ανθρωποκτονύασ του Κύττα, πρύτανη του
Πανεπιςτημύου Αθηνών.
Σην Δευτέρα, η δοκιμαςμϋνη ςυνταγό του περιμετρικού αποκλειςμού του
αςύλου εφαρμόςτηκε ςτα Προπύλαια, αποτρϋποντασ την πρόςβαςη των
διαδηλωτών ςτο χώρο.
Η από χρόνια τώρα παροπλιςμϋνη αριςτερϊ, παρϊ τουσ μαζικούσ όρουσ τησ
πορεύασ, επϋλεξε να αποχωρόςει ςυντεταγμϋνα για να «πραγματοποιόςει
ςυντονιςτικό», ςτερώντασ τη δυνατότητα μιασ ϊμεςησ απϊντηςησ .Δηλαδό,
ϋκαναν αυτό που όξεραν καλύτερα. Έπνιξαν τισ όποιεσ ςυγκρουςιακϋσ
διαθϋςεισ κϊτω από ντουντούκεσ και πύςω από γϋφυρεσ διαπραγμϊτευςησ με
τουσ μπϊτςουσ. Έτςι, ςτο αντικαταςταλτικό κϊλεςμα τησ Σρύτησ οι μπϊτςοι,
εκμεταλλευόμενοι την απραξύα τησ Δευτϋρασ, επανϋλαβαν τον αποκλειςμό.
Ασ γνωρύζουν όμωσ καλϊ ότι τϋτοιεσ κινόςεισ δεν θα μεύνουν αναπϊντητεσ.
Σο ϊςυλο αποτελεύ κοινωνικό κεκτημϋνο και όχι ϋνα μαυςωλεύο περαςμϋνων
αγώνων και μιασ αόριςτησ «ελευθερύασ ςτην ϋκφραςη». Δεν τρϋφουμε
αυταπϊτεσ για τουσ διαχρονικούσ «υπεραςπιςτϋσ» του αςύλου ούτε θα
βολευτούμε ςτην θεςμικό κατοχύρωςό του. Από τισ ςυντροφικϋσ ςχϋςεισ και
τουσ κατειλημμϋνουσ χώρουσ μϋχρι την διϊχυτη αμφιςβότηςη και τισ
ςυγκρουςιακϋσ καθημερινότητεσ, η ϋννοια και η χρηςιμότητα του αςύλου
νοηματοδοτούνται από τισ κοινωνικϋσ πρακτικϋσ και τα περιεχόμενϊ τουσ που
αναδύονται μϋςα από τουσ πανεπιςτημιακούσ χώρουσ όπου το οπτικό ςυνεχϋσ
τησ εξουςύασ μπορεύ να διακοπεύ. Σο ϊςυλο αποτϋλεςε, αποτελεύ και θα
αποτελεύ πεδύο όπου οι αγωνιζόμενοι θα οργανώνονται, θα δρουν, θα
διεκδικούν, θα επικοινωνούν, θα δύνουν πνοό ςτον δρόμο τησ απελευθϋρωςόσ
μασ.
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