Ξανά και ξανά και ξανά

καθαρό πανεπιστήμιο από αυτούς που επιβάλλουν αποστείρωση

Εδώ και μερικούς μήνες με 2-3 μπροστάρηδες στους
ηλεκτρολόγους έχει βρεθεί κόσμος με αίτημα τον
καθαρισμό των τοίχων εντός και εκτός της σχολής
από αφίσες και γκραφίτι. Αφού τελικά μείνανε
ξεκρέμαστοι από το κοσμήτορα και τους καθηγητάδες
τους αποφάσισαν να μαζευτούν σήμερα το απογευμα
(Δευτέρα 2/11 6.30) με σεσουάρ, βραστήρες και ό,τι
μαλακία σκεφτεί ο καθένας τους και να παλέψουν
ηρωικά με τις αφίσες που κοσμούν τους τοίχους.
Όλος αυτός ο “ανεξάρτητος” συρφετός έχει
συγκεκριμένη πολιτική θέση και ξεκάθαρα
συντηρητικά χαρακτηριστικά, διότι όσο και αν
επιχειρείται να παρουσιαστεί σα ζήτημα αισθητικής
η εξαφάνιση αντιφασιστικών, ταξικών και
γενικότερα πολιτικών αφισών είναι φίμωση των
φωνών αντίστασης στις σχολές μας. Διότι μιλάνε
για καθαριότητα αδιαφορώντας για τις εργολαβίες
και το εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών,
διότι υποστηρίζουν πως το πρόβλημα στους
ηλεκτρολόγους δεν είναι ότι καθηγητές μας φτιάξανε
το τείχος στον Έβρο και οι έρευνες για οπλικά
συστήματα αλλά οι αφίσες που μιλάνε για αυτά.

Αντιλαμβανόμαστε τους τοίχους των σχολών μας
σαν ένα πεδίο πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης,
σαν ένα πεδίο που αποτυπώνονται οι κοινωνικές και
ταξικές συγκρούσεις που υπάρχουν τόσο εντός της
πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και της ευρύτερης
κοινωνίας. Οι αφίσες και τα γκραφίτι είναι ένας ακόμα
τρόπος ανάδειξης ζητημάτων, αντιπληροφόρησης,
υπεράσπισης,στήριξης και προώθησης των αγώνων,
είναι ένα από τα μέσα του κινήματος που αντιμάχεται
την ιδεολογία και τα συμφέροντα των αφεντικών και
των λακέδων τους, και ως τέτοιο ο κόσμος του αγώνα
θα το υπερασπιστεί ενάντια στους αυτόκλητους
μπάτσους και επίδοξους καθαριστές των τοίχων.
Θέλουμε σχολές που δε θα κυριαρχεί η σιωπή και η
αισθητική της αποστειρωμένης πανεπιστημιακής
γυάλας, σχολές που δε θα εξορίζεται ότι ξεφεύγει
από το στείρο επιστημονισμό και την επιχειρηματική
σκέψη, θέλουμε και επιλέγουμε να χτίζουμε
κοινότητες που αμφισβητούν τη γνώση που
παράγεται εδώ μέσα, που γεμίζουν με τις φωνές και
τις πράξεις τους το campus, που συμμετέχουν σε
κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες μέσα και έξω απ τις
σχολές.

Να υπερασπιστούμε τα μέσα
και τις πρακτικές του κόσμου του αγώνα
ενάντια σε όποιον θέλει να επιβάλλει την σιωπή
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