Φό βος και Παρά νοια στην ΑΣΟΕΕ
Βροχερή Κυριακή ξημέ ρωμα, τα ό ργανα
της τά ξης και της ασφά λειας
με την επί κληση των πρυτανικώ ν αρχώ ν
και τα ενθαρρυντικά δελτί α “αλή θειας ” των
μέ σων μαζική ς παραπληροφό ρησης , μπή καν
πά νοπλα στο ά δειο πανεπιστή μιο της ΑΣΟΕΕ,
για να καθαρί σουν επιτέ λους τις εστί ες
ανομί ας . Ά λλωστε τον τελευταί ο καιρό ο
Κού λης τους έ χει να επαγρυπνού ν
προκειμέ νου να διασφαλιστεί η πολύ τιμη
κανονικό τητα στο κέ ντρο της Αθή νας .
Εκεί , επιβεβαιώ θηκαν οι φό βοι και οι
ανησυχί ες τους , καθώ ς εντοπί στηκε
ολό κληρη “γιά φκα”, γεμά τη ά δεια μπουκά λια μπύ ρας και
διά φορων οινοπνευματοδώ ν, μαύ ρα ρού χα και αναρχικά
έ ντυπα! Αφού βιντεοσκό πησαν την επιχεί ρηση, για να πέ σει

φως στην τρομακτική καθημερινό τητα που βιώ νουν φοιτητές

και καθηγητές , αποχώ ρησαν με σιγουριά για την από λυτη
επιτυχί α της αποστολή ς τους ...
Η αποστολή ό μως αυτή και το παραμυθά κι που θεαματικά
την συνοδεύ ει, κά θε ά λλο παρά περίτρανη ή ταν. Με
σπασμωδικές , αβέβαιες κινή σεις , επέστρεψαν το ίδιο βρά δυ,
για να ελέγχουν τις φοιτητικές ταυτό τητες ό σων επεδίωκαν
να μπού ν στη σίτηση ενώ τελικά ανακοινώ θηκε πενθή μερο
λοκ ά ουτ της σχολή ς .
Αυτό που αγνοού ν ό σοι ψαρώ νουν με την τρομολαγνεία των
media είναι πως οι καταλή ψεις , ως κέντρα αγώ να, είναι
αυτοδιαχειριζό μενοι χώ ροι που λειτουργού ν οριζό ντια και
αντιιεραρχικά , χτίζουν σχέσεις ενά ντια στο ρατσισμό , την
πατριαρχία και γενικό τερα σε κά θε εξουσιαστική
συμπεριφορά . Είναι χώ ροι πολιτικοποίησης που
εναντιώ νονται στη λογική της πειθά ρχησης , διαρρηγνύ ουν
την έννοια της ιδιοκτησίας και για αυτό το λό γο δεν
εξαρτώ νται από τη θεσμική έγκριση φορέων που είναι
δομημένοι με βά ση τα παραπά νω. Τέτοιοι φορείς είναι και τα
ελληνικά πανεπιστημία που αναπαρά γουν τις καπιταλιστικές
σχέσεις παραγώ γης μέσα στις οποίες είναι δομημένα. Τα
στέκια εντό ς αυτώ ν έχουν κά θε λό γο να αμφισβητού ν τη
δή θεν ουδέτερη ταμπέλα του ακαδημαϊσμού και να

σαμποτά ρουν την ομαλή τους λειτουργία αποτελώ ντας ,
ταυτό χρονα, ορμητή ρια για αγώ νες εντό ς και εκτό ς σχολώ ν.
Στην προσπά θεια εκκένωσή ς τους από το κρά τος , απαντά με
πως οι κατειλημμένοι χώ ροι, δεν είναι τα ντουβά ρια, αλλά οι
σχέσεις και οι ιδέες που ανθίζουν από μέσα τους ,
και για καθέναν που νομίζουν ό τι αδειά ζει θα ορμά με να
καταλαμβά νουμε ά λλους τρεις .

Αλληλεγγύ η στο αυτοδιαχειριζό μενο στέκι ασοεε,
αλληλεγγύ η στις καταληψεις .
Για την επανοικειοποίηση του χρό νου και του
χώ ρου που κινού μαστε.
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