Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ
(ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ)...
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ...
Ο κόσμος των αφεντικών περνάει κρίση και για να αναπαραχθεί
και να επιβιώσει , επιτίθεται στην κοινωνία και οξύνει τον κοινωνικό
ταξικό πόλεμο με διάφορους τρόπους. Απ’τη μία φτωχοποιούνται βίαια
ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ,δημιουργώντας ταυτόχρονα μια δεξαμενή
ανέργων και επισφαλών εργαζόμενων (με πτυχία και μη!) . Από την άλλη, το
κράτος λυσσάει και καταστέλλει με κάθε τρόπο οτιδήποτε αντιστέκεται και
δε χωράει σε αυτή την κοινωνία της εντατικοποίησης και της εκμετάλλευσης.
Σπάει απεργίες,αναβαθμίζει το νομικό του οπλοστάσιο(τρομονόμος) ,στοχοποιεί
αγωνιστές , εισβάλλει σε αυτοοργανωμένους χώρους και εγχειρήματα.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΜΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ

Η αναδιάρθρωση του καπιταλιστικού μοντέλου δεν μπορεί να αφήσει ανέπαφο το
πανεπιστήμιο ,από τη στιγμή που αποτελεί έναν χώρο αναπαραγωγής των κυρίαρχων
κοινωνικών σχέσεων (σχέσεις παραγωγής και εκμετάλλευσης).
Το «καθαρό» τους πανεπιστήμιο ήταν και θα είναι μια χοντρή μπίζνα. Θέλει φοιτητές που
σκοτώνονται στα εργαστήρια και στις εργασίες, που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για
έναν βαθμό, υπνωτισμένους από τα όνειρα του καριερισμού και της κοινωνικής ανέλιξης.
Και όλα αυτά για να καταλήξουν άνεργοι! Θέλει κακοπληρωμένους μεταπτυχιακούς για
τις αγγαρείες, που παράλληλα βγάζουν όλη τη δουλειά των ερευνητικών πακέτων που
αναλαμβάνουν καθηγητάδες που τα τσεπώνουν από εταιρίες .Θέλει εργολαβικούς να
δουλεύουν για ψίχουλα κάτω από τις χειρότερες συνθήκες.

ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ

Την πολυτεχνειούπολη “βρωμίζουν” με την κινηματική δράση τους,
- πάνω από δέκα χρόνια τώρα - 3 διαφορετικά ως προς τη φύση τους και ανεξάρτητα μεταξύ τους
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα,
Το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου, καθώς και δύο δυναμικά εγχειρήματα αντιπληροφόρησης,
ο 98 FM και το athens indymedia.
Ενώ δεν συμμετέχουν σε κάποια κοινή πολιτική δομή τα ενώνουν συντροφικές σχέσεις μέσα στο
ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα.
Στο στέκι πολυτεχνείου, μακριά από λογικές ανάθεσης και διαμεσολάβησης , λειτουργούμε και
παίρνουμε τις αποφάσεις συλλογικά ,μέσω της μας συνέλευσής μας , μια δομή βασισμένη στην
οριζοντιότητα και την αντιεραρχία.
Αμφισβητούμε την εντατικοποιημένη γνώση που μας παρέχεται ,την οικειοποιούμαστε και τη
μοιραζόμαστε , με την διοργάνωση μαθημάτων αυτομόρφωσης. Γινόμαστε η «ρωγμή» στο
πανεπιστήμιο-γυάλα , χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία: συμμετέχουμε
σε δράσεις και παρεμβάσεις στη γειτονιά του Ζωγράφου .Ασχολούμαστε με θεματικές
και οργανώνουμε εκδηλώσεις πέραν του αποστειρωμένου «ακαδημαικού»
μικρόκοσμου. Συμμετέχουμε σε αγώνες μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια.
Είμαστε μια ζώνη ελευθερίας ανάμεσα στα μίζερα κτίρια των σχολών μας.
Είμαστε κατάληψη και θα μας βρουν απέναντί τους σε οποιαδήποτε
επίθεση επιχειρήσουν στον κόσμο του αγώνα.

ΝΑ ΣΠΕΙΡΟΥΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου
(αίθουσα 11 κτ. χημ. μηχ. ανοιχτές συνελεύσεις δευτέρες 13.30)

