
   Η επίθεση των αφεντικών µε σκοπό την υποτίµηση κάθε πτυχής της καθηµερινότητάς 
µας, είναι τουλάχιστον ξεκάθαρη. Σε αυτή λοιπόν την επίθεση εντάσσονται και η 
εκκένωση των καταλήψεων villa amalias, σκαραµαγκά, καθώς και οι αστυνοµικές 
επιχείρησεις στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη (όπου προσαγάγονται 14 σύντροφοι) και 
στην ΑΣΟΕΕ, κατά την οποία συνελήφθησαν µετανάστες µικροπωλητές, και δέχτηκαν 
εισβολή το στέκι της ΑΣΟΕΕ και ο αυτοοργανωµένος ραδιοφωνικός σταθµός 
"Ραδιοζώνες  Ανατρεπτικής Έκφρασης 98fm", ο τεχνικός εξοπλισµός του οποίου 
κατασχέθηκε.
   Σίγουρα οι επιθέσεις αυτές δε µας έπιασαν εξ’ απήνης, µιας και οι δυο καταλήψεις και 
η  κοινότητα αγώνα της ΑΣΟΕΕ ήταν τουλάχιστον ανησυχητικές για τα αφεντικά και το 
κράτος τους. Άλλωστε οι µετανάστες που παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, τα 
εγχειρήµατα αντιπληροφόρησης, οι αντιφασιστικές συνελεύσεις και δράσεις, οι 
τυπογραφικές κολλεκτίβες, οι εστίες παραγωγής αντιεµπορευµατικής κουλτούρας και 
αδιαµεσολάβητης επικοινωνίας, αποτελούν τα αναχώµατά µας σε αυτούς που µάς 
θέλουν φτηνούς, µόνους και πειθαρχηµένους. Αναµενόµενη λοιπόν η φιλολογία των 
media για εστίες ανοµίας και βίας, αφού έτσι διαχειρίζονται τη βίαιη υποτίµηση των 
ζωών µας και της εργατικής µας δύναµης.

   Το πανεπιστήµιο βέβαια δεν είναι κάτι αποκοµµένο από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι, συνεπώς υπάρχουν και εκεί κάποιοι που θα 
φροντίσουν να µη µας περάσει απ΄το µυαλό να αγωνιστούµε για 
αυτά που µας ανήκουν. Έτσι, προτάσσουν είτε συνειδητά είτε όχι, 
τον ατοµικισµό, την αδιαφορία, τις πελατειακές σχέσεις, 
την αντιπροσώπευση, όλα δηλαδή τα σηµάδια των καιρών µας 
και του συστήµατος που ζούµε. Στηρίζουν ένα πανεπιστήµιο 
άσυλο για της επιχειρήσεις και κάτεργο για τους εργαζοµένους. 
Προσπαθούν να µας πείσουν να σπουδάσουµε πειθαρχηµένα 
(µαθαίνοντας από τώρα να σκύβουµε το κεφάλι στα αφεντικά), 
εντατικοποιηµένα και µε το κόστος φοίτησης όλο δικο µας. Με 
άλλα λόγια, υπερασπίζονται τα συµφέροντα των αφεντικών 
µέσα στο πανεπιστήµιο. Και τί άλλο θα µπορούσαν να κάνουν η 
ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, την ώρα που οι πολιτικοί τους φορείς 
βρίσκονται στην κυβέρνηση; 

   Από τη µεριά µας, το πανεπιστήµιο το θέλουµε άσυλο για τους 
από κάτω. Άσυλο για αυτούς που αγωνίζονται µέσα και έξω από 
το πανεπιστήµιο, που στήνουν κοινότητες αγώνα και 
δηµιουργούν σχέσεις που έχουν κόστος για τα αφεντικά µας. 
Άσυλο για τους µετανάστες, για τις συνελεύσεις µας, για τις 
αυτοοργανωµένες δοµές µας, για όλα αυτά που πραγµατώνουν 
τις αρνήσεις µας στον καπιταλισµό και οξύνουν µε τη σειρά τους 
τον ταξικό πόλεµο. Και αυτό το άσυλο δεν το κατοχυρώνει 
κάποιος νόµος ή θεσµός του αστικού κράτους. Το 
δηµιουργούµε στους αγώνες του τώρα, το δηµιουργούν 
αυτοί που ζουν και αγωνίζονται µέσα σε αυτό.
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Οι καταλήψεις είναι τα αναχώµατα µας
και δεν τις χαρίζουµε σε κανένα

αυτόνοµο σχήµα φµσ


